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A z é n e l s ő d i r e k l o r n é m 
Elmondta : HEGEDŰS GYULA 

Harminckét esztendővel ezelőtt Gyön-
kön vendégeskedtem a nag\bátyámnál, 
az ottani főszolgabirónél. Nyár volt és 
én tizennyolcéves voltam, egy rajongó 
fiatal gyerek, aki fenékig üritettem min-
den mulatságot, amit csak Gyönk nyújt-
hatott. Mi volt mindez a mulatság? 
Hanyatt lehetett fe-
küdni a réten és bele 
lehetett nézni az ég-
be, sóhajtani lehetett 
szálló felhők után és 
csodálni lehetett a 
fék lombját, a me-
zők virágát, paraszt-
leányok nótáját, ko-
mondorok kórusát, 
ha éj borult a falura 
s madarak csicser-
gését, pirultan ha 
rám köszöntött a haj-
nal. Más mulatság 
nem igen akadt 
Gyönkön. Egy szép 
napon azután izgal-
mas esemény zavarta 
meg mulatságaimat : 
színészek érkeztek 
Gyönkbe, özvegy 
Keresztély Jánosné 
daltársulata. A dal-
társulat hölgytagjai 
a direktornő leányai-
ból került ki. Négy 
szép leánya volt özvegy Keresztély Já-
nosnénak : Katinka, Flóra, Irma és Vilma. 
Micsoda pompázó négy virágszál, mind 
karcsúak és az arcuk, mint a liliom vi-
rágának husa és mind a négy művész-
nő. És én tizennyolcéves volam és órák-
hosszát tudtam hanyatt feküdve a mezőn 
az égbe nézni — ugy-e nem is olyan 

Özvegy KERESZTÉLY JÁNOSNÉ t 

csudálatos dolog, hogv elhatároztam : 
színész leszek I Amíg Gyönkön játszott 
a daltársulat. szólni sem mertem, de 
amikor tovább pályáztak Tamásiba s 
éreztem, hogy utánahalok a négy Ke-
resztély kisasszonynak és a művészet-
nek, odaálliam a nagybátyám elé és 

bejelentettem, hogy 
felcsapok színész-
nek. Nagybátyám — 
egy nagyszerű, fel-
világosult magyar ur 
— nem is volt külö-
nösképen meglepve. 
Istenem, hiszen ő is 
látta a négy Keresz-
tély kisasszonyt ját-
szani . . . Ugy gon-
doltam, hogy az 
anyám nevén lépek 
a pályára. Ehhez 
kértem ki nagybá-
tyám engedélyét. 

— Ha híres színész 
leszel, — mondta a 
nagybátyám — nem 
bánom, használha-
tod a nevet. 

A hírességet nem 
tudtam előre biztosí-
tani s igy történt, hogy 
a szépen zengő Bara-
bás nevet válasz-
tottam magamnak. 

Aztán szöktem, rohantam, röpüllem Ta-
másiba a társulat után. A direktornő 
azonnal föl is vett a dailársulathoz. 
Nyolc tagból állt a társulat. A hölgyek : 
a négy Keresztély kisaszony. az urak : 
én és még három aktor. A gázsink 
volt reggeli, ebéd és napi egy forint fel-
lépti dij Ha azonban nem ment a szín-
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ház és kevesen üllek a nézőtéren, a di-
rektorné le-lealkudott valamit ebből az 
egy pengő forintból. 

— Nem érdemes itt játszani,— mondta 
ilyenkor özvegy Kereszlély Jánosné — 
nincs annyi bevétel, mint amennyi a 
kiadás. De ha hajlandók az urak har-
minc krajcárért játszani, akkor megtart-
juk az előadást. 

Hajlandók voltunk, hiszen harminc 
krajcárból is tellett a korcsmában egy 
pörköltre, spriccerre, kenyérre. 

Katinka volt a primadonnánk, a leg-
szebb Keresztély-leány. ő már férjnél 
volt, Lenkeffy ur, a daltársulat első ko-
mikus színésze volt az ura. Nagyon szép 
volt L. Keresztély Katinka, aki különben 
édesanyja R. Lenkeffy Icának, aki ugyan-
olyan bájos és kedves és szép, mint a 
mamája. 

Csiky Gergely darabjában, a „Vasem-
b e r - b e n léptem először a színpadra. A 
címszerepet játszottam, egy hatvanötesz-
tendős férfit — a tizennyolc évemmel. 
A direktorné nagyon meg volt elégedve 
velem, kijelentette, hogy tehetséges va-
gyok, színész lesz belőlem. Felfedezett ! 

Mozdult a társulat, mentünk tovább 
és milyen boldogan, micsoda remények-
kel és vágyakkal a szivemben, mentem 
velük. Volt egy hatalmas ekhós szekere 
a direktornénak, azon volt a ruhatár, 
meg a társulat könyvtára. Másik kocsit 
is fogadott özvegy Keresztély Jánosné a 
színészek ládáinak, négy leányának. 

meg saját magénak. Mi, urak, csak ugy 
kutyagoltunk a két szekér után Akit ke-
gyeibe fogadott a direkorné, az, ha el-
fáradt, felülhetett hozzájuk. Büszkén 
emlékszem rá, hogy én felkerültem a 
szekérre. 

Öt hónapig vándoroltam a daltársu-
lattal faluról-falura, aztan elcsábított a 
város s a gondolat, hogy beiratkozom a 
pesti szinésziskolába. Elhagytam a négy 
Keresztély-leányt, Lenketfy urat és a 
többieket és pontot tettem a boldogság, 
a fiatalságom után. Ezután már a küz-
delem, a verekedés kezdődött a karrierért, 
a megélhetésért. Vége szakadt ezzel az 
öt hónappal életem legkedvesebb, leggon-
datlanabb, legromantikusabb szakának. 

Találkoztam azután még sokszor özvegy 
Keresztély Jánosnéval. Amikor vissza-
vonult a direktorkodástól. Szegedre köl-
tözött Flóra leányához, aki oda ment 
férjhez Virágháty Lajoshoz. Ahányszor 
csak Szegeden vendégszerepeltem, min-
dig meglátogattam felfedezőmet, aki 
öregségében is megmaradt szép, ma-
gyaros képű dáménak. 

Most nyolcvankét esztendős koréban 
meghalt özvegy Keresztély Jánosné, az 
én felfedezőm. Nagyon őszintén megsi-
rattam . . . És talán nemcsak őérte hul-
lottak a könnyeim, de azért az öt hó-
napért is, a régi, letűnt szinészvilág ro-
mantikáját sirattam meg özvegy Keresz-
tély Jánosnéban. . . Istenem, megint sze-
gényebb lettem egy emlékkel. 

Zala Karola, Csepreghy, T. Oláh Böske, Darvas Lili, Péchy Blanka, Szilágyi Rózsi 
'Magyar Színház": „A császár anyja" (Papp felv. 
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Zala Karola, Simon Marcsa, T. Oláh Böske 
Magyar Színház : „A császár anyja" 

Angelo fotografia 

A világ minden valamirevaló Írójának fan-
táziáját, érdeklődését nem egyszer izgatta 
Napoleon, a szédületes korzikai legendás kar-
rierje. Megírták mindenfél • változatban, no-
vellák, regények, vígjátékok, drá-
mák, sőt operettek központjában 
állt már Napoleon és az iro-
dalmi müvekben is épp olyan 
hálás alak volt, épp olyan bát-
ran, győztesen megállta helyét 
mint egykor a csaták tüzében. 
Napoleon-imádó irók felkutatták 
e különös nagy ember életének 
minden jelentős mozzanatát, meg-
írták szerelmeit, fia, a szerencsét" 
len l'aiglon életét százféle vál-
tozatban. Hiszen, mint tudjuk, a 
British Muzeumban egy óriási te-
rem van túlzsúfolva, ahol csak 
Napoleonra vonatkozó irodal-
mat találunk. Napoleon éle-
téhez közelálló személyek százait láttam már 
színpadon és Dánielné Lengyel Laura igen 
helyesen ezúttal a hires Madame Letícia éle-
téből ragad ki egy pompás történetet, hogy 
ennek keretében megismertessen azzal az 
asszonnyal, akitől ez az uikori csoda szü-
letett. Az irónő szilárd meggyőződése, hogy 
férfiember nemcsak az életét, hanem hírét, 
nevét, dicsőségét, mindent az asszonytól 
kap ajándékba. „Az asszonyi élet értéke 
azon fordul meg, hogy mivé lesz mellette a 

Dánielné Lengyel Laura 
A császár anyja szerzője 

férj, a szerető, a gyermek, kiknek sorsát ke-
zükbe adta a gondviselés." E tétel pedig ma-
gában foglalja azt, hogy nem lehetett olyan 
egyszerű, szimpla asszony az, akiben az új-

világ és a minden idők legna-
gyobb hadvezére, államférfié, 
emberbolonditója fogantatott. 

Letíciát a paraszt Kornéliának, 
a Grachusok anyjának nevezi 
Thiers egy történelmi munká-
jában és ezzel páratlan aka-
raterejét óhajtja jellemezni. 

Dánielné Lengyel Laura tehát 
hálás témához nyúlt, amikor ér-
deklődése e világcsoda anyja 
felé fordult. 

A függöny felmegy és Mada-
me Letícia palotájában vagyunk, 
ahol fogadtatásra gyűlnek össze 
az akkori Páris napoleoni ariszto-
kratái. A színpadról az austerlitzi 

dicsőséges csata évének parfőmös, selyemsuho-
gásu Párisát látjuk felvonulni. Ott vannak az 
előkelőségek, az abrantesi hercegné, Jourdain 
grófné, a raguzai hercegnő, a montabellói 
hercegnő, Bésenval báró, Fouché, az otrantói 
herceg és ki győzné még elsorolni azt a sok 
előkelő nevet, amelynek viselői ott járkálnak, 
beszélgetnek, szépeket mondanak, intrikél-
nak Madame Letícia fogadószobájában. 
Jean főkomornyik egymásután jelenti be az 
előkelőségeket, akiket az akkori Páris híres 
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írónője, annyi limonádéédes regény szerzője, 
Madame de Genlis szórakoztat. Most is van 
néhány érdekes újdonsága. Karoline, a csá-
szár huga uj felolvasónöjéről, Marbeuff Ho-
noria grófnőről beszélgetnek. Köztudomásu, 
hogy a fiatal grófnőt Napoleon-imádaia hozta 
a ködös Londonból a fényes Párisba. Madame 
Genlis (íztlágyi Rózsi) azonban többet tud 
ennél. Finom célzásokkal meggyanúsítja Ka-
rolinét, hogy a fiatal grófnőt a császár 
szeretőjének szánta. Ez a gyanúsítás pe-
dig nincs minden alap nélkül. Elfojtott kaca-
jokat hallunk a legújabb pletyka felett és 
Fouché, a ravasz otrontói herceg, jelentős 
mosollyal kérdezi meg az Írónőt : 

— És ön ? . . . 
— Egyelőre verset, szentimentális verset Ír-

tam erről. A cime : Honoria . . . Most pedig 
várom a fejleményeket, hogv versemet foly-
tathassam. 

PÉCHY BLANKA 
Magyar Szinház: „A császár anyja 

A vidám társalgás mindjárt abbamaradt, 
amikor Rochefoucauld hercegné, a császárné 
főudvarmesternője (Zala Karola) megjelenik. 
A napoleoni ar sztokraták félnek az élesszemü 
hercegnőtől, aki természetesen lenézi a par-
venüket. Jourdain (7*. Oláh Böske) grófné hí-
zelgő szavakkal üdvözli a főudvarmesternőt, 
aki szellemesen válaszol : 

— Örvendez, hogy ilyen meleg szavakkal 
fogadnak, ha bensőjük talán valami mást 
diktál is. 

Most kinyilik a nagy szárnyasajtó és Bé-
senval báró, első kamarás botjának kopog-
tatása csendre inti a be zélgetőket : 

— Őfensége Karoline hercegnő. 
Az udvari népség utat nyit és meghajlás-

sal üdvözli a császár húgát (Péchy Blanka) 
és uj felolvasónőjét, Marbeuff Honoria grófnőt 
(Í)Ürvas Lili.) Madame de Genlis előbbi el-
beszélése folytán gúnyos pillantások fogadják 

a két hölgyet és az éles 
megjegyzéseket ismét a 
kamarás bejelentése sza-
kítja meg, aki ezúttal a 
császár anyjának a jöve-
telét jelzi. 

— Madame Mère ! — 
hallatszik harsány hangon 
Bêsenval báró szava és egy 
pillanat múlva feltűnik Na-
poleon anyja(RdfeosiSzidi) 
tiszteletreméltó alakja. 

Madame Leticia érdek-
lődéssel teli részvéttel for-
dul az emigrációból vissza-
tért Honoria grófnő felé, 
akiben frlismeri ifjúkori 
szerelmének, Marbeuff Vik-
tor grófnak, Korzika egy-
kori kormányzójának leá-
nyát. Honoria rajongással 
beszél az apjáról, az emi-
grációról, apja rózsáiról 
és mindenről. Rajongása 
azonban a lelkesedés re-
megő hangjába csap át. 
amidőn a császárról, Na-
póleonról beszél. 

— A legnagyobb férfi, 
a legbecsületesebb, a leg-
jellemesebb, akit ismer-
tem, — mondja Honoria 
grófnő,. 
: 1 — Én még egyet ismer-
tem, — válaszolta Madame 
Leticia, — az ön édes-
apját, édes gyermekem. 

Leticia látja azt a nagy, 
gyermekes rajongást, a 
mely a fiatal leányt Na-
poleon felé üzi, hajt ja és 
éles szemével rögtön ész-
reveszi azt a veszélyt, 
amely Karoline hercegnő 

Angelo fotogr. udvarában környékezi a 
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grófkisasszonyt. Leticia még a fia ellen is meg 
akarta védeni egykori szerelmének és jóte 
vőjének a leányát és átveszi saját udvarába. 

Egy nap telt el és Honoria grófnő életé-
ben olyan jelentős volt az az esemény. Meg-
ismerte a császárt. Róla beszélget Mártával. 
Napoleon dajkájával. (Simon Marcsa) aki 
minden idealizmusa ellen egyenes korzikai 
szókimondással állapítja meg : 

— A kis Bonaparte egyszer gyerekkorában 
leesett az asztalról. Megütötte a fejét, azóta 
csinálja ezeket a bolond dolgokat. 

Honoria grófnő, akit az emigráció szo-
morú életében mágneses erővel vonzott Pá-
ris felé az ifjúkori félisten alakja, most két-
szeresen bolondul Napoleonért, amióta lát-
hatta, Honoria grófnő nem sajnálja, hogy el-
szökött Londonból, ahol keresztanyja, Broglie 
marsall özvegye nevelte és ugy tervezte, hogy 
összeházasítja fiával, a 
fiatal Broglie herceggel. 
Most aztán áthúzta a szá-
mításait a grófnő szökése. 

Madame Leticia és a 
ravasz Fouché (Z. Molnár 
László) tanácskoznak, hogy 
mit tegyenek Honoriával, 
akit Madame Mère semmi-
képpen sem akar fia sze-
szélyének odavetni. 

— Egy másik férfira kel-
lene a grófnő érdeklődé-
sét felhívni, — jegyzi meg 
csendben Otranto hercege. 

A császár anyja részé-
ről pedig hálás mosoly 
és kézszorítás volt a vá-
lasz a jó tanácsért. Igy 
éppen jókor érkezik meg 
Broglie herceg (Uray Tiva-
dar). aki Honoria után 
jött Párisba. Leticia pedig 
minden erejével azon van, 
hogy a fiatalokat össze-
házasítsa igyekezete azon-
ban kárbavész. Honoria 
Napoleont szereti és 
Broglie hercegben csak 
gyermekkori játszótársát 
látja. 

— Testvérem . . . — 
mondja a grófnő és ezen 
a rövid szón felborul Leti-
cia egész házassági terve. 

Most már csak minden 
erejével azon van, hogy 
Honoria méltó maradjon a 
Marbeuff névhez. Belátja, 
hogy az erőszakoskodás 
nem használ és elhatá-
rozza, hogy látszólagosan 
sorsára bizza ezt a leányt, 
kinek betegségére csak egy 
mód van : kigyógyítani 
Napoleonból. Visszaadja a 

grófnőt Karoline hercegnőnek és ezt a mon-
datot adja utravalóul : 

— Sohasem feledd el, hogy leányom vagy! 
A grófnő elmegy és Madame Mère Fouché-

val vacsorázik, ekkor egy finom mosolyából 
látjuk, hogy már látja 'azt az utat, amelyen 
haladnia kell, ha egykori jótevőjének leányét 
meg akarja menteni. 

Két hét múlva ismét Leticia szalonjában 
vegyünk és ismét ott van Honoria. Kisirt sze 
mekkel, megtörve látjuk viszont. Az udvari 
plelyka különös dolgokat sugdos a fiatal gróf-
nőről. sőt burkoltan már a „Moniteur" is meg-
írta, hogy Honoria kuszált hajjal, megtépázott 
ruhával jött ki a császár szobájából. 

Leticia megdöbben, hát tényleg, lehetséges, 
hogy fia az ő ké ése ellenére nem tekintett 
e leány apjának, a korzikai Bonaparte-csa-
lád jótevőjének emlékére. 

SZILAGYI RÓZSI 
Magyar Szinház: „A császár anyja" 

Angelo fotografia 
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Honoria viselkedése mindenben megerősíti 
gyanúját. Állandóan valami nagy gyalázatról, 
szégyenről beszél és az elutazása előtt búcsú-
zásra jövő Broglie herceg is azt veszi ki a grófnő 
elejtett szavaiból. Most Letícia és Broglie valla-
tóra fogják Honoriát, aki megmondja, hogy 
levelet irt a császárnak, hogy őt külön kihall-
gatáson fogadja, ami meg is történt. 

— Rettentő gyalázat ért . . . rémes, — si-
ránkozik Honoria. 

Letíciát és a fiatal herceget őrült kétségek 
fogják el. Hát mégis . . . 

— Mi történt? — kérdi őt Madame Mère. 
— Nem, nem lehet elmondani . . . 
— Nem ? . . . Mondott valamit a császár ? 
— Igen, összeszidott a levélért. Gyereknek 

nevezett és figyelmeztetett a helyesírás 
szabályaira. 

Napoleon anyja és Broglie herceg meg-
könnyebbülnek. Tehát csak ennyi az egész. 

— Mielőtt kimentem, ért a legnagyobb gva-
lázat, — fejezi be Honoria elbeszélését '— 
nagy, nagyon nagy gyalázst . . . 

Leticia újra megremeg. Hát mégis?.' 
— Mi történt ? — kérdezik egyszerre .mind-

ketten. 
— A császár meghúzta a fülemet, — tör 

ki a zokogás a szép grófnőből. i 
Madame Mère egy hálatelt pillantást küld 

fia arcképe felé és most már ismét rábeszéli 
a leányt, hogy Broglie herceg felesége legyen. 

Darvas Lili 
Magyar Szinház : „A császár anyja" 

Angelo fi tografia 

„Meg tudsz nekein bocsájtani ?" 

Darvas Lili, Uray Tivadar 

Magyar Szinház : ,,A császár anyja" 
Angelo fotografia 

Már nem kell sok rábeszélés, mert hiszen 
Honoria Napoleonról tudni sem akar többé. 

Az előadás központjában természetesen a 
vendégszereplő Rákosi Szidi asszony áll, aki 
nemes alakításában Leticia alakját tette soká 
emlékezetessé. A szép Honoria Darvas Lili, 
üde, fiatal és lelkes, nagyszerű színésznő. 
A legszebbet kell irni Péchy Blankáról is, 
aki Isabey finom portréjára emlékeztet. Szi-
lágyi Rózsi maga Páris minden bűnével és 
szépségével, ahogy Madame Genlist adja. 
T. Oláh Bözske, az „uj" arisztokraták hangját 
találja el ügyesen. Zala Karola, Simon Marcsa, 
mind egy-egy kabinetfigura. Az urak közül 
Z. Molnár László a ravasz otrantói herceg 
történelmi alakját vitte kifogástalan felfogás-
ban és maszkban színpadra ; Uray Tivadar 
fiatal, friss volt most is, mint minden szere-
pében, Ujj Kálmán is jelentős támasza a 
pompás előadásnak, amelyért pedig elsősor-
ban Ditrói Mór rendezői kezét illeti dicséret. 

Ha még megemlítjük a szép díszleteket, 
akkor ugy érezzük, hogy mindent elmondot-
tunk Dánielné Lengyel Laura darabjáró!, 
amelynek premierjén szokatlan nagy ováció-
ban részesítették az ezúttal nem frakkos 
szerzőt. 
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Apró tréfáte, 
melyek „A gaxáag leány" 
próbáin sxilleitek 

A Belvárosi Színházban megkez-
dődtek Szenes Béla uj darabjának, 
„A gazdag leány"-nak a próbái. Hu-
morista darabjáról lévén szó, a pró-
bákon sok tréfa születik. 

* 

A cimről beszélgettek. 
— Nomen est omen — mondja 

Petheö Attila. — „A buta ember" 
már a cimben hordta a szerencséjét, 
mert azt szokták mondani „a buta 
embernek szerencséje van". 

— A kasszasiker most is biztos, — 
jegyezte meg Simonyi Mária — mert 
gazdag leányról lévén szó, az em-
berek sietnek majd — jegyet vál-
tani. * 

Valaki mondja : 
— Ez a Szenes milyen népszerű. 

Uray Tivadar 
Magyar Színház : „A császár anyja" 

Angelo fotografia 

„Szereti ön azt a leányt ?" 
Rákosi Szidi, Uray Tivadar 

Magyar Színház : ,,A császár anyja" 
Angelo fotografia 

— Es ami a legcsodálatosabb, — 
kapják fel a szót — sem ellenségei, 
sem irigyei. 

— Nincsenek irigyeim ? — szól 
közbe Szenes — remélem, a pre-
mier után már l e sznek . . . 

A színészek „A buta ember" pre-
mierjéről mesélnek vidám részlete-
ket. Szenes halálsápadtan járt a ku-
lisszák mögött és azt hajtogatta : 

— Meg fogok bukni. 
Éppen ezt mesélik, amikor Sze-

nes megjelenik a láthatáron és borús 
arccal sóhajtja : 

— Meg fogok bukni. 
* 

Egy ifjú szerző faggatja Petheőt, 
mondjon valamit az uj darabjáról. 

— Nézd, — szól Petheö — én 
csak jót mondhatok róla, erre pedig 
te ugy sem vagy kíváncsi. 
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U r a i m a s 
Irta : KOSZT! 

Az idei évadban a hazai újdon-
ságokkal együtt több külföldi darab 
is szinrekerül, többnyire francia drá-
mák, melyek most készülnek magyar 
Íróasztalok mellett. Higyjék el, nem 
kis munka ez. Mire lehull a hó és 
megkezdődnek a téli bemutatók, a 
közönség beül a színházba s ezeket 
a darabokat ugy nézi végig, mintha 
Kecskeméten vagy Debrecenben Íród-
tak volna. Egyet-mást azonban el-
mondhatok arról, micsoda küzdelmei 
és kétségei vannak azoknak, akik az 
idegen színpadi párbeszédet vissza 
akarják zengetni nyelvünkön. 

Mióta vérbeli, kitűnő iróink is fog-
lalkoznak ezzel, végleg elmúlt a ma-
gyar darabforditásnak az a történe-
lemelőtti, legendás korszaka, melynek 
egyik hőse a sokat szenvedett, meg-
boldogult szegény Prém József. Evek-
kel ezelőtt lefordította Sudermann 
egyik drámáját, melyet a színészek 
azonnal próbálni kezdtek. Itt a hősnő, 

-ÁNYI DEZSŐ 

a felvonászáró hatásos jelenetben, ezt 
vágja oda a többieknek : „Majd hol-
nap." A próbán a színésznő nem 
tudta megtalálni hozzá a kellő hangot. 
Mondta egyszerűen és éllel, önérze-
tesen és szerényen, dévajul és pipis-
kedve, fitymálva és alázatosan, de 
a csattanó sehogyse illett a darabba, 
a rendező egyre jobban rázta fejét, 
végre töllapozta a berlini tájszólásban 
irt szöveget és ezt lelte benne : 
„Mojgen", ami sem többet, sem ke-
vesebbet nem jelent, mint „alászol-
gája", „jónapot". 

Ma már a magyar darabforditások-
ban nincsenek ilyen goromba hibák, 
de azért az eredeti még mindig uj 
problémák elé állítja az írót. Külö-
nösen áll ez a fejlett francia társalgási 
nyelvre, melynek megfelelő egyenér-
tékűje, a szalón-élet hiánya folytán, 
ma sincs a magyarban. Ha azt 
a szellemes, talpraesett szó-csatát, 
melyet francia darabokban vivnak a 

„Szeretem a császárt . . . !" 
Darvas Lili, Rákosi Szidi, Péchy Blanka, Z. Molnár László 

Magyar Szinház : „A császár anyja" Papp felv. 
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szereplők, becsületesen és hűen, sőt 
magyarosan is leforditanók, a mi 
színpadi közönségünk alig értene 
belőle valamit. Minden mondat más 
sirba tolódna el. Aztán mennyi gyom 
é s lom kerül elénk, melyet a hozzá 
nem értők franciásnak hisznek. Nekem 
a régi színdarabokból főkép két bal-
jós szó cseng fülembe: „Uram . . . 
asszonyom . . . " 

Kérdezem, mi, mai magyarok, bu-
dapestiek, mikor hivunk valakit 
„uram"-nak? En két esetet tudok. 
Az egyik eset az, mikor a kávéház-
ban megírunk egy levelet, beintjük az 
aszfalton ácsorgó hordárt s igy szó-
lunk hozzá : „Uram, vigye el ezt ide 
é s ide." A másik eset az, mikor a 
felvonóban összeveszünk azzal az 
idegennel, akit először láttunk éle-

tünkben, azzal az ismeretlennel, aki 
ellök, mikor ki akarunk szállni a 
liftből. Ekkor metsző udvariassággal 
ezt vetjük oda : „Uram !" A hordár 
meg van tisztelve általa, a liftes ur 
kevésbé. De ez a cim csak nekik 
dukál. A kaszinótag, a miniszter, a 
gróf, kit a francia „monsieur"-nek 
nevez, nekünk nem „uram". Francia 
nevét a magyarra áttett darabokban 
egyedül Jean és François tarthatja 
meg, Jean nem János és François 
nem Ferenc, mert Jean jelenti, hogy 
„tálalva van" és François rebegi, 
hogy „a hintó előállott". 

Hasonlóan vagyunk a hölgyeknek 
kijáró címekkel is. Ma már mosoly-
gunk, ha a magyar színpadi nyelv-
ben „asszonyom"-ózzák a „mada-
me"-ot, aki kastélyában estélyt ad s 

MADAME LETÍCIA ÉS UDVARA 
Zala Karola, Rákosi Szidi, Péchy Blanka, Szilágyi Rózsi, T. Oláh Böske 

Magyar Szinház : „A császár anyja" Angelo fotogr. 
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hideg borzódik hátunkon, mikor ilyen 
mondatokat mondanak a színészek : 
„Ah, ön téved, asszonyom".. . Asz-
szonyom. a mai magyar nyelven, 
egyedül a takaritónőm, akihez igy 
szólok: „Nézze, asszonyom, miért nem 
takarította ki szobámat már egy hét 
óta?" Esetről-esetre, helyzetet és em-
bert, kort és társadalmat mérlegelve 
kell eldöntenünk, melyik helyen mi 
helyes, hogy a társalgás megkapja a 
folyóbeszéd hétköznapi természetes-
séget, ami van oly nehéz feladat, mint 
a shakespearei jambusokat, vagy 
rostandi színjátékokat visszaadni. Kü-
lönöse--: az udvariasság kis váltó-
pénzeit kell ügyesen elpotyogtatni a 
fordítónak. Az „uram"-ot és „asszo-
nyom "-at legtöbbször sikeresen pó-
tolja a „kérem", vagy a „méltóztas-
sék". Elvül nem mondhatjuk ki, hogy 

„Az a férfi szeret bennünket, 
aki — elvesz feleségül." 

Darvas Lili, Simon Marcsa 
Magyar Színház : „A császár anyja" 

• Angelo fotografia 

a francia udvariasabb nálunknál. 
Ha a francia beinvitál valakit egy 
szobába, vagy megkínál bennünket 
szivarral, azt mondja: „tessék", mi 
azonban többnyire igy udvariasko-
dunk már: „parancsoljon". Viszont 
a francia „vigasztalhatatlan" azért, 
mert nem mehet el egy ötórai teára, 
mi ellenben csak „sajnáljuk" ezt. Min-
den szónak éppen ezer jelentése van, 
mely nincs benne semmiféle szótár-
ban. „Ön túloz, uram" áll a francia 
szövegben. Mi pedig helyesen igy 
fordítjuk: „Ugyan". Vagy; „Hallgas-
son". Vagy: „Fogja be a száját". 
Az elköszönésnél szokásos au revoir-
nak pedig hamarjában tíz értelmét 
jegyzem ide: 1. Isten önnel. 2. aján-
lom magam, 3. volt szerencsém, 
4. alászolgája, 5. jónapot, 6. jó 
estét, 7. pá. 8. szervusz, 9. szerbusz. 
Csak igen ritkán jelenti azt, ami a. 
szótárban áll : viszontlátásra. 

íme, ezek a magyar irók nyári é s 
őszi gondjai, kik a téli évadra francia 
darabokat fordítanak színházak szá-
mára, apró műhelytitkok, melyeket 
a közönség többnyire észre 'se vész. 
És ez igy van rendjén. A fordítónak 
nem könnyű munkájáért az a leg-
nagyobb jutalma és elismerése, ha 
észre se veszik. Azok a nyelvi ötle-
tek, melyek kirínak a szövegből é s 
kiabálnak, azok a lelemértyek, melyek 
nagyon franciásak, vagy nagyon ma-
gyarosak, rosszak. Ah, asszonyom,, 
akitől egyébként el vagyok bájolva, 
én a magam részéről alig tudnám 
eltagadni, mennyire vigasztalhatatlan 
lennék, ha megdicsérne, hogy ezt a 
„gall szellemet" hiánytalanul átmen-
tettem honi színpadunkra. Hogy is 
mondják régi remekíróink? Ördögbe 
is, annál rosszabb lenne a darabra 
nézve . . . 

KABALA 
Hírnök jő: szerzőt elütötte a 'v i l l amos , 
a mentők vele a Rókus felé haladnak. 
H színigazgató tűnődik : 
milyen kabala ez á darabnak ? 

SZENES EMBER 
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u j 

Nagy Endre-kabaré 
Október tizenötödikén uj kabaré nyílik meg 

a fővárosban. Különös jelentőséget ad ennek 
a hírnek az, hogy az uj kabaré direktora 
Nagy Endre lesz. Neve stílust, irányt, müvé 
szi nivót, kacagást, jókedvet jelent a kabaré-
müvészet terén és Nagy Endre uj kabaréjá-
val visszatérünk a régi Pesthez, amely egy 
kedves szint jelentett mindig ennek a forga-
tagos városnak néha kissé szürke palietáján. 
Fürge kezű munkások dolgoznak a Gresham 
szuterénjében, ahol Nagy Endre uj kabaréja 
ütötte fel tanyáját. Minden napszámosnál is 
szorgalmasabban dolgozik Márk Lajos, az 
Amerikából nemrég hazatért hires festőmű-
vész, akinek varázslatos ecsetje alól egyre-
másra tűnnek elő a régi Pest kedves emlékei, 
amelyek mind-mind arra az időre emlékeztet-
nek bennünket, amikor még Nagy Endre egy 
furcsa kis pincehelyiségből indult el, hogy 
meghódítsa a kabarémüfajnak a konzervatív 
magyar közönséget. Munkatársunk felkereste 
Nagy Endrét, aki a következőket mondotta : 

— Kíváncsi vagyok arra, hogyan fogadja 
majd Budapest közönsége az uj Nagy Endre-
kabarét. Törekvéseim a lehető legmüvészieb-
bek és ez a kabaré sokban hasonlítani fog 
a Montmartre kedves kis szórakozóhelyeire, 
ahol a művészek egy kis pódiumon, minden 
technikai és minden más segédeszközök nél-
kül adják elő az irodalom és a zene legfi-
nomabb, legújabb, legnívósabb termékeit. A 
reflektorok, az olcsó görögtűz nem igen tudja 
megjavítani a szinpadi mű nívóját és éppen 
ezért elsőrangú szellemi termékek, amilyene-
ket én hozok, elsőrangú művészek, amilye-
neket én léptetek fel a puszta, egyszerű pó-
diumon is elfogadhatóvá teszik majd müso-
soraimat. Különösen súlyt akarok helyezni 
a finom, szellemes, kabaré-számokra és azok-
kal szemben, akik ezt nem tartják művészet-
nek. be akarom bizonyítani, hogy a sanzon 
az éneklő művészetnek egy kulturált, fejlő-
dési foka. Társulatom még nem egészen tel-
jes, de az eddig szerződtettek közül felemiit-
hetem Nagy Izabellát, Gách Lillát és 
Ághy Erzsit, kik sanzonokat fognak elő-
adni. Dalénekeseink közül megemlíthetem 
Bihqri Sándor és Palló Imre nevét. A 
kis drámákban Uray Tivadar, Ághy Böske, 
Kabos Győző és Czobor Ernő szerepelnek. A 
konferálás nehéz tisztjét megosztom Karinthy 
Frigyessel, aki folytatja az olyan óriási nép-
szerüségü „így irtok íi"-jét és megjelenésre 
váró humoros Írásait az én kabarém pódiu-
máról fogja elmondani. A műsor összeválo-
gatásánál nem feledkeztem meg a budapesti 
koncertpublikumról sem, amely finom kis 
operáinkat bizonyára örömmel fogadja. 
A programm ezt a részét teljesen a 
kabaré zenei vezetőjére. Lányi Viktorra, a 
kiváló zenészre biztam. Egyelőre lázasan foly-
nak az előkészületek arra, hogy a publikum 

minden kedves műfajt megtaláljon nálam és 
a kedves helyiségben, amelyet Márk Lajos 
festményei avatnak máris művészi értékűvé, 
olyan nivóra akarom emelni, hogy ott min-
denki jól érezze magét. Ebben a nehéz mun-
kámban kétszeresen buzditólag hat rám báró 
Wlassics Gyula kedves előzékenysége, amely-
lyel lehetővé tette, hogy kabarémban a Nem-
zeti Szinház és Operaház tagjai is felléphes-
senek. Kíváncsian várom, hogy milyen sikert 
aratnak majd a műsorba illesztett azon öt-
tíz-perces kis operák, amelyeknek szövege 
legtöbb esetben aktuális humorral bír, zené-
jük pedig nívó dolgában az Opera zenekará-
ban sem vallana szégyent. Főtörekvésem 
persze a diszletnélküli színpad meghonosí-
tása, népszerűsítése, mert manapság mér 
tényleg ugy állunk, hogy a sok bába között 
elvész a gyerek, mert színházaink tökéletes 
technikai felkészültsége annyi segédeszközt 
visz a színész segítségére, hogy nézetem 
szerint az nem is tudja művészi erejének, 
művészi tudásának maximumét adni, mert 
hiszen sokszor olyan érzésem van, hogy ezt 
vagy amazt a színészt a monumentális dísz-
let szinte agyonnyomja. Ismétlem, nálam csak 
pódium lesz és müveszeim minden más tá-
mogatástól, befolyástól mentesen, tisztára 
csak művészetük egyéni varázséra lesznek 
utalva. Október tizenötödikén nyilik meg az 
uj Nagy Endre-kabaré és egyetlen törekvé-
sem, hogy hamarosan olyan népszerű legyen 
mint egykor volt a régi. 

„Mibe kerülhetett ez a legyező!?" 

Rákosi Szidi, Péchy Blanka 
Magyar Szinház : „A császár anyja" 

Angelo fotografia 
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Tizenöt esztendővel ezelőtt a Vígszínház 
publikuma sokat tapsolt két német, Engel és 
Horst urak bohózatának, a „Kék egér"-nek. 
Azóta kétszer is reprize volt a Vigben a 
bohózatnak, most pedig a Renaissance Szin-
ház tűzte műsorra. A „Kék egér" semmit 
sem veszített frissességéből és a Renaissance-
ban most ugyanolyan sikert aratott, mint 
tizenöt esztendővel ezelőtt a Vígszínházban. 

A legyőzhetetlen Flers és Caillavet cég 
bohózatai mögött semmiben sem marad el 

„Osztályfőnök lesz a férjem ? . . .» 
Mészáros Giza, Várnay Jenő 
Renaissance : „A kék egér" 

Labori felv. 

Engel és Horst darabja. Annyit lehet Robin 
és Lebodieu urak esetén kacagni, mint hat 
más bohózaton. Ez a Robin (Kőuáry) alkal-
mazottja Lebodieunek (Várnay) s az az am-
bíciója, hogy osztályfőnök lehessen Lebodieu 
vasúti vállalatánál. Az első felvonás — régi 
francia recept szerint — két részre oszto t 
színen történik. Két szoba a színpad, az 
egyik Lebodieu, a másik Robin irodaszobája. 
Robin, hogy elérje vágyai netovábbját, az 
osztályfőnökséget, szerződést köt Fanchon 
Ducloirttel (Mészáros Giza), egy nagyon bá-
jos hölggyel, aki egy párisi mulató csillaga 
s a félvilág „Kék egér"-nek becézi. Erre a 
szerződésre azért van szűkség, mert Lebodieu 
csak azok it az alkalmazottakat szokta elő-
léptetni, akinek felesége nem utasítja vissza 
udvarlását. Bármennyire is vágyik a maga-
sabb állásra Robin, ezt a nagy árat még sem 
akarja megadni. Háromezer frank havi fize-
téssel leszerződteti pótfeleségnek Fanchon 
Ducloirt. A kisasszonynak az a feladata, 
hogy a főnök ur előtt Cézár feleségeként 
szerepeljen. Így is történik a dolog, bemu-
tatja a férj a pótfeleséaet. akinél a korosodó 
főnök ur rögtön megkezdi a szerelmi ostro-
mot. Egészen simán menne a dolog, hog\ha 
közben meg nem érkezne az irodába Cézár 
apósa, az öreg Mosquitier, eki azért jött Pá-
risba vidéki tuszkulánumából, mert azt hiszi, 
hogv veje pazarló életmódot folytat és rosz-
szul bánik a fîleségével. M iris előleget vett 
fel a majdan kifizetendő 150 000 frank hozo-
mánvára, egyszóval erkölcsileg és anyagilag 
a romlás felé viszi családi életét. Mindezek-
kel szemben az az igazság, hogy Cézár hü 
a feleségéhez, eszeégában sincs megcsalni, 
sőt éppen ellenkezőleg, azért akarja elnyerni 
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„Pisztolyom elé fogom állitani!" 
Várnay Jenő, Virányi Sándor 
Reraissance: „A kék egér" 

Labori telv. 

az osztályfőnöki állást, hogy ezáltal kényel-
mesebb életet biztosíthasson felesége szá-
mára. Ez adja meg a bohózat erlö 'csi alap-
ját, mert hiszen minden, ami történik, ennek 
a végcélnek a szolgálatában áll. 

A főnök felesége, az öreg Eveline, tudja 
azt, hogy férje kicsapongó életet él és min" 
dsn vágya, hogy egyszer rajtakaphassa a 
vén imposztort- A véletlen ehhez is hozzá-
segíti. Cézár bemutatj« őt a „Kék egér"-nek, 
akit természetesen feleségének mond. Az 
öregasszony rögtön szoros barátságot köt 
Fanchonnal sejtelme sincs réla, hogy tulaj-
donképpen férje leendő szeretőjét halmozza el 
bizalmával és barátságával. Fanchon éppen 
ma irt levelet az igazgatónak, amelyben Cé-
zár unszolására közli Lebodieuval, hogy 
most mér nem tud tovább ellentállni neki. 

A főnök gyorsan állomásvizsgálatra küldi 
el a férjet, nehogy útjában álljon az esti 
randevúnak. Az após, aki állandóan résen 
van, éppen Lebodieuval beszél, akivel szóba-
került Robinné lakásának cime is. Természe-
tes, hogy mindketten egész más cimet mon-
danak, mert a főnök tulajdonképpen a „Kék 
egér" lakásának cimét tudta meg. Fokozza 
a bonyodalmat, hogy közben megérkezik 
Robinnak egy régi barátja, Philippe, akinek 
szintén egyik régi szerelme a „Kék egér" és 
aki ma este ismét találkozni akar Fanchon-
nal. Philippe kedvéért Fanchon le is mondja 
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randevúját a főnökkel. Egyre bonyolódik a 
helyzet s az első felvonás végén az egyik 
szobában Lebodieu ö'elgeti a „Kék egeret", 
mint Robinnét, a másik szobában pedig Ro-
bin karjaiba dől Lebodieuné, akinek nagyon 
megtetszik férje hivatalnoka. 

E biztató kezdet után, a második felvonás-
ban a „Kék egér" lakásén vagyunk. Robin 
felkeresi itt Fanchont, hogy bejelentse neki 
Lebodieu érkezését, aki semmi körülmények 
között nem volt hajlandó lemondani a ma 
esti randevúról. Lebodieu meg is ér-
kezik, azonban Robin mér nem tud elmene-
külni, ugy hogy a függöny mögül kénytelen 
végignézi azt a jelenetet, amikor Lebodieu 
a kinevezési okmányt aláirja. A helyzet 
azonban olyan, hogy Robin jónak 
látja egy improvizált féltékenységi jelenette 
megmenteni a „Kék egeret" Lebodieu karja 
közül. Természetes, hogy a főnök azt hiszi 
hogy titkárja lepte meg a feleségét és még 
a saját halálos Ítéletét is aláírná, csakhogy 
a botránytól meneküljön. Most már kezdőd-
het az az árverés, amelyet a „Kék egér" hir-
detett ma estére, saját anyagi helyzetének 
felsegitésére és amelyen a bohózat vala-

„Oh, milyen ártatlan képe van!" 
Vágóné, Mészáros, Kőváry 
Renaissance : „A kék egér" 

Labori felv 
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FOUCHE A Magyar Színház társalgójá-
ban „A császár anyja" premierje után gratu-
lált valaki Z. Molnár Lászlónak, hogy amel-
lett, hogy pompásan jászott, bámulatosan 
hasonlított Fouchéhoz-

— Ezen nincs mit gratuláni — mondta 
Z. Molnár, — a „Szókimondó asszonyságában 
annyiszor játszottam Fouchét, hogy tényleg 
— kezdek rá hasonlítani. 

mennyi szereplője megjelenik. Az ar ós, a 
két feleség, Philippe, a gascognei szerelmes, 
szóval mindenki. Ebből a csapdából most 
már csak ugy tud megmenekülni a kéi férj, 
hogy hordár ruhát öltenek magukra. Még az 
apóst is csak a hálószoba medvebőrje tudja 
megmenteni, hogy fel ne ismerjék." 

A harmadik felvonásban már Robin laká-
sán találkozik a társaság, ahol Lebodieu még 
mindig a .Kék égért" hiszi titkárja feléségé-
nek. A kinevezési okmány már Robin kezé-
ben van, sőt már állását is elfoglalta, igy 
tehát semmi félni valója nincs a leleplezés-
től. Nincs oka tehát, hogy titkolja a bohózat 
megoldó kulcsát, végül is mindent elmond 
főnökének, aki — mit tehet egyebet — kény-
telen megbocsájtani. ^ 

A Renaissanc előadása egyike a legjob-
baknak, amelyek ilyen zsánerű színpadi 
műfajt valaha is életre keltettek. A cím-
szerepben Mészáros *Giza brillíroz, pajzán 
jókedvvel játssza a párisi kokottot, Csupa 
ötlet, csupa kedvesség minden hangja és 
minden mozdulata- A publikum nem győzte 
eléggé tapsolni. Kőváry Gyula bemutatkozása 
teljes sikerrel járt. Azt a pompás és ere-

— Ön az, Lebodieu? 
— Ön az, Robin? 

Várnay Jenő, Kőváry Gyula 
Renaissance : „A kék egér" 

Labori felv. 

deti humort, amelyet már olyan sok nagy-
szerű kabaréalakitásában láttunk, koncent-
ráltan ontja ebben a háromfelvonásos sze-
repében. amelynek rendkívül sok közvetlen 
egyéni izt adott. Egy uj színész, Várnay Jenő, 
szinte meglepetés volt. Virányi Sándor ele-
gánsan, válogatott művészi eszközökkel 
játssza Philippe szerepét. Vágóné Margit 
ismét kitűnő alakítást nyújtott. Dezséri 
Gyula egyéni humora aranyos, Csatay Janka, 
Baranics Anna, Réthey Lajos, Szabó Gyula, 
So.ymosi Sándor, Molnár József, Szenes 
Ernő. Fábián Mihály, Polnai Magda, Törők 
Sándor kitűnő epizódfigurái járultak hozzá 
az előadás sikeréhez, amelynek nagyszerű, 
tempós és mozgalmas rendezése dr. Bánóczy 
Dezső érdeme. 

„Lebodieu, megfogtalak!" 
Várnay, Vágóné, Baranics 
Renaissance : „A kék egér" 

Labori felv. 
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A kabaristák és 
a »Kék egér« 

Irta : Kőváry Gyula 
Mult hét péntekjén volt a főpróba a 

Renaissance Színházban, a Kék egér 
cimü bohózatból, amelyben is először 
játszottam egy háromfelvonásos vezető-
szerepet. Most már, hogy tul vagyok 
rajta, egészen határozottan emlékszem, 
hogy teljesen biztos voltam a magam 
sikerében és előadás előtt öt perccel 
még egész nyugodtan töröltem homlokom-
ról a halálveritéket. Minden porcikám 
reszketett a hidegvértől é s annyira jó 
kedvem volt, hogy folyton azt a nótát 
énekeltem: „Ritka buza, ritka árpa, ritka 
zab !" (Hogy miért énekeltem éppen ezt 
a dalt, azt csak a legbeavatoltabb szín-
házi emberek tudják.) 

Annál nagyobb volt tehát a fölháboro-
dásom, amikor megtudtam, hogy régi 
kedves testvéreim, a kabaristák akik 
mind jelen voltak a főpróbán, milyen 
furcsán viselkedtek. Elfelejtették, hogy 
régen milyen kedvenc szórakozásunk 
volt egy-egy főpróba ; mi veséztünk a 
leghangosabban-darabot, színészeket, sőt 
még a kritikusokat is, vicceket köröztünk 
csendes drámai jelenések alatt, aztán 
mindent fumigálva nyugodtan mentünk 
ebédelni. 

És most mit tettek velem ezek a gaz-
emberek ? 

Boross Géza már V2l0-kor beült a he-
lyére, halálsápadtan, Herczeg Jenő az 
izgalomtól rosszul lett, Bársony Pista az 
én jelenéseim alatt nem mert a szín-
padra nézni, Sándor Jóska idegsokkot, 
Salamon sírógörcsöt kapott. Hát hallot-
tak mér ilyet? Drukkoltak miattam, lámpa-
lázat kapott érettem a kabaré! Féltek, 
hogy szégyent hozok a céh becsületére. 

Esaszünetek alatt száguldoztak jobbra-
balra, tompítani igyekeztek az ellenem 
hangzó rossz véleményeket, ha megjelen-
tem, tapsokat provokáltak, münevetésekkel 
bátorítottak és mindenáron azt a látsza-
tot igyekeztek kelteni, hogy itt egy tehet-
séges kezdő első kísérletéről van szó. 

Hát édes barátaim, ezt kikérem ma-
gamnak ! Tudtommal nincs egymásnak 
olyan sok szemrehányni valónk! Kedves 
Boross Géza ur édes jó Borcsám, em-
lékszem, most nemrégen igen szép si-
kere volt önnek a Falu rossza cimü 3 
felvonásosban és én, mint régi jó ba-
rátja, bizony nem aggódtam önért, ha-

nem a legmelegebben veséztem barátai 
közt a főpróbán. Bársony Pista ur, ön 
tudtommal a Király-Szinháznak volt vala-
mikor oszlopos tagja és nekem mégsem 
volt ön miatt soha lámpalázam. Herczeg 
Jenő ur játszotta is vidéken a Kék egér-
ben a szerepemet, nem szégyenli magát, 
hogv drukkolt értem? Ami pedig Sándor 
és Salamon, valamint a többi urakat il-
leti, legyenek meggyőződve, hogy visz-
szaadom még a kölcsönt háromfelvoná-
sos korukban. Uraim, máskor szégyeljék 
magukat é s ne engem! 

Hogy magamról is beszéljek, tehát 
csekély személyemnek a Kék eger sike-
rében főleg a „8 ór*íi Uiság" tiint fel 
kellemes soraival és fordulatos elismerő 
kritikáival. Ügyes volt pár szavában a 
Pesti Napló, A Nap és a Magvarország. 
Jók voltak még a Világ, Az Újság és a 
Pester Lloyd stb. stb. 

Kedves kabaré barátaim, hiába volt 
minden drukk, mégis Kék egeret szült 
Nubia párduca. 

Rákosi Szidiről 
Szedők, ólombetűk helyett 
tegyetek ide sok-sok virágot, 
ők dicsérjék »H császár anyját«, 
aki meghódította a színházi világot. 

SZENES EMBER 

ie lesé^m nem ihat" 
Kőváry Gyula, Mészáros Giza 

Renaissbnce Színház : „A kék egér" 
Labori felv. 
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A sxerencse fia és a hollandi nő 
Egy karrier tönéneíe 9 felvonásban és 5 képben 

SZEREPLŐK : 
A szerencse fia Dénes Oszkár 
A Schauspielerin » * « 
I. felfedező Zerkovitz Béla 
II. felfedező Somogyi Nusi 
III. felfedező . . Amerikai Délután 
IV. felfedező Kolumbusz Kristóf 
Az igazgató Beöthy László 
A Lázár " Lázár Ödön 

(Idő jelenkor. Történik Pesten és Berlinben.) 

I. FELVONÁS.® 
(Szin egy drogéria.) 

A szerencse fia (fehér köpenyben azon 
töri a fejét, hogy ki kellene találni valami 

finom cukorkát köhö-
gés ellen. Amig a fejét 
töri, kitör a kommün 
és a drogériát kommu-
nizálják, a szerencse 
fiát pedig egyszerűen 
utcára t-szik a bolsik) : 
Hát nem vagyok én 

a szerencse fia ? Miből fogok most megélni? 
Hopp I Egy tipp I Felcsapok moziszinésznek. 
(Fölcsap.) 

II. FELVONÁS. 
(Történik 4 hónappal később.) 

A szerencse Fia : No, hála istennek, végre 
megbukott a kommün. Mehetek vissza a 
drogériámba cukrot csinálni köhögés ellen-
De viszont, aki egyszer a müvészéletbe be-
lekostólt, az édesebbnek találja azt minden 
cukornál. Dobva az egész droguristaság, 
megmaradok moziszinésznek I (Megmarad.) 

III. FELVONÁS. 
(Történik egy estélyen.) 

A szerencse Fia : Most pedig hölgyeim és 
uraim, bemutatok önöknek egy eredeti 
bandzsó-imitációt. Mert én nemcsak mozizni 
tudok, de énekelni és 
táncolni is. 

Vendégek : Halljuk ! 
Halljukl 

A szerencse Fia : 
Tikitakitatiki - tampan-
uhutakitiki (bandzsó-
zik a szájával, mint 
egy négerzenekar, olyan 
nagyszerű). 

I. FelFedező : Dénes I 
Hiszen maga nagy-
szerű szinész I Mért 
nem lép fel »zinpadon? 

A szerencse Fia : De kedves Zerkovitz ur, 
hol lépjek fel ? 

II. FelFedező: Incze Sándor most rendezi 
amerikai délutánját a Belvárosi Színházban, 
én is szerepelek. Tudja mit ? Csináljunk 
együtt egy duettet. 

A szerencse fia: Benne vagyok I Kedves 
Somogyi Nusi, nagyon köszönöm a kedves-

JV. FELVONÁS. í 
(Szin a Szinházi Elet emerikai délutánja.)«,; 
A szerencsefia : íjTikitakitatikitampan-uhu-

takitiki. 
A közönség: Bravó I Nagyszerül Nahát 

milyen kedves I Égy ilyen nagy test milyen 
könnyen táncol I Hogy volt I Hogy volt I 

III. Felfedező: No, ezt a Dénest jól felfe-
deztem. Most már felléphet akármelyik szín-
házban ! 

; v . FELVONÁS. 
l(Szin a Royal Orfeum.)! 

A'szerencse ria 
Kolumbusz" cimü 
darabjában és igen 
nagv sikert arat). 

IV. felfedező : 
Nem hiába, hogy 
rólam, Kolumbusz-
ról nevezték el ezt 
a darabot, de fel is 
van fedezve ez a 
Dénes, mint amilyen 
Amerikát. 

(fellép Fekete „Ben 

strammul felfedeztem 

VI. FELVONÁS. : 
(Apropó, Amerika I) 

\ Rátkai (sürgönyöz Amerikából): Nem 
joevoek haza szerepem Hollandwpibchen ben 
játsza más. 

Beöthy (olvassa a sürgönyt): Más? K i ? 
Talán próbálkozzunk megázzál a D é n e s i ! . 
Itthon van az a Dénes ? 

Lázár: Nincs. Berlinben van. 
Beöthy • Mit csinál Berlinben? 
Lázár: Ariól szól a VII-ik felvonás. 

VII. FELVONÁS. 
(Szin Berlin. Egy kávéház, ahová a filn -

színészek járnak.) 
A szerencse fia : Tikitaki stb. 
A Schauspielerin : Nagyon szép, de ked-

ves Oszkár, kapok-e valami emléket tőled, 
ha hazautazol Amerikába? 

A szerencse fia : Jaj szivem, nincs ne-
kem időm boltokba szaladni bevásárolni, de 
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Fedák Sári, Makay Margit és Csoríos Gyula 
aulogrammdélelőltje 

Vasátnap , október 9-ikén lesz a Színházi Élet e l ső autogcammdéle lőtt je eb-
beit a szezonban . Méltóbban n e m i s kezdhettük el az autogrammdéle lő t tök soro . 
zatát, min thogy e l sőkként »fl falu r o s s z a « három főszereplője , Finum Rózsi , Feledi 
B o r i s k a é s Göndör Sándor : 

F e d á k S á r i , M a k a y M a r g i t é s C s o r t o s G y u l a 

adnak autogrammot Hz autogrammdéle lőt t p o n t o s a n féltizenkél órakor kezdődik 
a Sz ínházi Élet boltjában : Erzsébet-körut 29. s z á m alatt. 

itt van egy bankjegy, ezért vegyél magad-
nak valami emléket. (Átnyújt a Schauspiele-

rinnek,akivel együtt 
játszott Berlinben 
a . Keresztes vité-
zek" cimü filmen, 
egy 500 koronás 
bankjegyet.) 

A Schauspiele-
rin : Ach, mily cuki 
pénz. Mi e z ? 

A szerencse fia : Ez fiam 500 svéd korona. 
A Schauspielerin : Mennyi ez márkába ? 
A szerencse fia : Testvérek közt is 10.000. 
A Schauspielerin : Oh, ti magyarok milyen 

gálánsok vagytok. 

VIII. FELVONÁS. 
(Történik ugyanott, egy nappal később.) 

A szerencse fia (megy az utcán, amikot 
szembekerül a Schauspielerinnel. Át akar 
menni a túlsó oldalra, de mér késő. Gyor-
san megkérdi) : Beváltotta ? 

A Schauspielerin : Még nem. Épp magát 
akarom megkérni, hogy váltsa be nekem 
valahol. 
. A szerencse fia : Nagyon szívesen ! (A pénzt 
átveszi és nagyokat mulat magában, hogy 
fognak Pesten mulatni —___  
ezen a histórián, ha ~~'W^TTÊÊ 
m a j d elmeséli.) Azon-
nal rohanok 1 Itt vár j ,f"~ 1 
rám. (Tényleg rohan. —-——'—•- J' 
De nem beváltani már-
kára az 500 koronát, hanem a vasúthoz ro-
han és hazautazik.) 

IX. FELVONÁS. 
(Történt a mult héten.) 

Beöthy : Pont jókor jött I Ha egy nappal 
késik, már minden késő I Azonnal írja alá a 
szerződését. 

A szerencse fia (aláírja és hálával gondol 
a berlini kis Schauspielerinre, akinek a sze-
rencséjét köszönheti). 

FÜGGÖNY. 

A hollandi nö 
Október 14-ikén lesz a Király Szinház idei 

első premierje, Kálmán Imre u j operettjének, 
„A hollandi nő"-nek a bemutatója. Az új-
donság szereposztása a következő : 

Jutta Péchy Erzsi 
Elli Somogyi Nusi 
Eberius Hajna l 
Sztopp Lata bár 
Pál . Nádor 
Stercel . Dénes 
Nepomuk Boross 

Az újdonságot Stoll Károly rendezi, a zenei 
részt Vincze Zsigmond tanítja be. 

Darvas Lili, Szilágyi Rózsi 
Magyar Szinház : „A császár anyja" 

Angelo fotografia 
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Fiers márki uj társa 
A párisi kritikusok a „Retour" bemutatója 

alkalmával, a mult év októberében, kényte-
lenek voltak megállapítani, ha nem is éppen 
tragikus komolysággal ; hogy az öreg Homé-
rosz csak félmunkát végzett. Az Odisszeiát 
éppen ott fejezte be, ahol igazán érdekes kez-
dett lenni. Az ithakai király bolyongása, a 
szemérmes Penelopé hűsége szép, szép és 

Környey Paula 
Nemzeti Szinház : „Sí-entivánéji álom" 

Angelo fotografia 

és legújabb darabja 
lebilincselő, de az igazi bonyodalom, a való-
ban feljegyzésre méltó események talán mégis 
csak a hazatérés után kezdődtek, amikor 
már a szemérmes Penelopé a rongyokban is 
ráismert fejedelmi urára és hitvesére. Ezután 
azonban Homérosz egy-kettőre letette a lnn-
tot. És ma sem tudjuk, hogy a ithakai király-
asszony zavartalan örömmel szerette-e tovább 
a kolduscondrában hazatérő Odisszeüszl, 
vagy pedig ugy jártak körülbelül, mint . . . 
mint Jacques és Colette, a „Retour" hősei, 
A Wigs.inház jóvoltából meg fogjuk ismerni 
az eseti.ket, hiszen szombaton mntatják be 
ott a „Retourt" „Hazatérés" cimen. 

A darab szerzői Flers és Cioisset. Egy év 
óta játssza a párisi Athénée-szinház ezt a 
vígjátékot szakadatlanul. Óriási sikere volt és 
szigorú bírálók sem mondhattak mást, mint 
hi gy Flers sohasem irt ötletesebb, ragyogóbb 
darabot. A bemutatót lázas türelmetlenséggel 
várta a párisi művészvilág ; és a közönség 
hasonlóképpen. Hiszen Flers először irt dara-
bot Cri issettel. Caillavet meghalt; Caillavet, 
Flers elválaszthatatlan irótársa, testi-lelki jó-
barátja. És a világhírű irodalmi cég felbom-
lott, Flers uj társ után nézett és a lehető leg-
kiválóbbal szövetkezett, Francis de Croissettel. 
A „Retour" nagyszerű sikere után bizonyosra 
vehetjük, hogy a két kiváló francia iró neve 
együtt is éppen ugy fogalom lesz, akárcsak 
külön-külön. 

Érdekes, hogy mind e ketten szerettek szerző 
társsal dolgozni. Fleis természetesen Cailla 
vet-tal epyütt irta meg pompás vígjátékait 
Legnagyobbrészüket nálunk is adták, éppen a 
Vígszínházban. „Az erény utjai" volt a Víg-
színház első Flers és Caillavet-darabja, az-
után jött a többi, összesen tiz. Még ped g 
olyan előadásban, hogy párisi színészek be-
ismerték, maguk sem tudtak volna périsiasabb 
előadást produkálni, párisiasabban játszani. 

Sziporkázóa.1 szellemesek ezek a darabok, 
ötletesek, mulatságosak és — nem egyformák. 
A „Burridán szamara" dévajsága, a „Zöld 
frakk" pajkos szatírája inkább csak a finom, 
derűs könnyedségében emlékeztet a „Primerose 
kisasszonyára, r o meg a meseszövés megejtő 
bájában, leleményességében. Annyi bizonyos, 
hogy az „Őrangyal", a „Kis trafikosleány", 
a „Virraszt a szerelem" a „Király" a „Szent li-
get" a „Papa" és a „Legszebb kaland" világ-
sikerek voltak. Hogy nálunk is tetszettek, ez 
terrr észetes, hiszen amint mondottuk, az 
előadásuk felülmúlhatatlan volt. 

Croisset három darabbal szerepelt eddig a 
Vígszínház műsorán. Ezek közül kettőt társ-
szerzővel irt, még pedig az ,.Arsène Lupin"-t 
Leblanc-kal, az „Aranyhid'-at^ Gressac-kal. 
Ezenkívül a „Hol a boldogság?" cimü darab-
ját adták. Talán az .Aranyhíd" tetszett nálunk 
a legjobban. Az „Ar.séne Lupin" a sablontól 
merőben eltérő detektivkomédia v lt, igazén 
művészi finomsággal jellemzett hősét, a cim-
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szereplőt a megboldogult Tihanyi Miklós ala-
kította annyi humorral, mint gráciával. 

Ha nagyon fogyatékosan is, de megismertük 
a „Hazatérés" szüleit, Robert de Flers márkit 
és Francis de Groisset-t. Most lássuk a gyer-
meküket. A modern Odisszeüsz tragikomé-
diája a „Hazatérés", de sietve kijelentjük, 
hogy ezerszer inkább komédia, mint tragédia. 
Jacques, a hős, hazatér a háborúból. Es 
mivel a háború vége Szalonikiben találta, 
civilben érkezik haza. A feleségét, Collettet, 
idegessé teszi a csalódás, ő sisakos, „horizont-
kék" kabátos vitézt vért és ehelyett betoppan 
egy szolid nyárspolgár, egy szimpla civil . . . 
A lavina megindul és amikor később a férj 
éppen egy vámjelentést olvas fel a feleségének. 
Colelte asszony kijelenti, hogy meg fogja 
csalni az urát. 

Nem akarunk elárulni a 
darab rengeteg meglepe 
téséből váratlan kedves 
helyzetéből, ötletes mon-
dáséból semmit. Még azt 
a páratlan jelenetet sem 
emlith tjük, an ikor a férj 
a feleségét férjhez akarja 
adni. Igaz, hogy csupa vén 
kérőről gondoskodik csak, 
de felbukkan Marcel, az 
elegáns tengerésztiszt: uni-
formisban I . . . A levél-
jelenetet, egy elkésett sze-
relmeslevél felolvasását 
sem részletezhetjük. Ke-
vés darabot fejeztek be 
ötletesebben, mint a „Ha-
zatérés"-!; éppen ezzel a 
levéljelenettel. 

A szerepekről sem volna 
szabad szólnunk, hiszen a 
figurák maguk is >zen 
z ciósak. Jacquest, a mo-
dern Uliszeszt Csortos 
fogja játszani, Colettet Var-
satijyi Irén. Gazsi Mariska 
anyósszerepel kapott . . . 
de nem kell megijedni, a 
világirodalom legfiatalabb, 
legbájosabb anyósszerepé-
ről van szó. A tengerészt 
Kertész Dezső alakítja, a 
bölcs Balthazár csupa mó-
ka szerepe Tanak Frigyes-
nek jutott. A többi szere-
pek és személyesitőik : 
Jean : Szerémy, Berthe : 
Korányi Mária, Dumont : 
Zátony, Dourlan : l~árdy. 
Prangin : Fenyő, Villeroy : 
Hevessy, Justine : Orlay 
Valéria, Bringard : Szalay. 
A szerzők gondoskodtak 
bőven róluk. A pá isi be-
mutatón Boncher Viktor 
játszotta Jaquest és Rég-
nier Mária alakította Co-

lettet. Kiváló és nem utolsó sorban divatos 
művész mind a kettő. 

Egészen biztos, hogy a „Hazatérés" Buda-
pesten is tetszeni fog. Flers márki és uj szer-
zőtársa, miután külön-külön meghódították a 
magyar közönséget, most együttes erővel 
indulnak rohamra a sikerért. 

Flers nemrégiben az Akádémia tagja lett 
és a „Zöld frakk" szerzője felvette a zöld 
pálmákkal ékes frakkot. A hivatalos díszhez 
tartozó spádét a francia színpadi irók szövet-
ségétől kapta. A kard markolata Flers darab-
jait, stílusát, gondolatvilágát jelképezte. A 
meztel n Igazságot ábrázolta a markolat, 
természetesen asszonyalakban ; az istennő 
mosolyogva rejti arcát egy pici, kecses álarc 
mögé . . . 

: \ < 

i : . 

Hettyey Aranka 
Nemzeti Színház : „Szentivénéji ólom" Angèlo folograliâ 
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A vészkijárat 
Nem valamelyik szinház vészkijáratáról 

van szó, sőt nem is egy viccről, amely a 
kijárásokkal lenne kapcsolatos. A vészkijá-
rat egy kedves, vidám egyfelvonásos, az 
Apollo Színpad, u j műsorának a sláger-
darabja. Most próbálják az Apollóban az u j 
műsort, ezeken a próbákon a délelőtti szín-
pad kacajoktól hangos. A színészek nevet-
nek „A vészkijárat" pompás ötletein, Liptai 
Imrének uj darabján. Jókedvben és ötletben 
még az e hónapi „Rubikon"-on is túltesz 
Liptai uj vígjátéka, pedig az már csakugyan 
a legvidámabbak közül való volt. „A vész-
kijárat" a „Rubikon" sikerét is meg fogja 
duplázni. Erre mutat m á r a kitűnő szerep-
osztás is. A darab női főszerepét Szöllősi 
Rózsi játssza, partnere, egy miniszteri titkár 
kedves figurájában. Herczegh Jenő lesz. Ked-
ves szerepeket adnak még Győri Matild és 
Szentiványi. 

Pár hónapi hallgatás után újból látjuk az 
Apollo Színpad szinlapjan Harsányi Zsolt 
nevét. Az uj Harsányi-darab zenésjáték, a 

„Melyiket szeressem 1. . ." 
Wlassics báró válaszúton 

cime „A kapukulcs" és egész újszerű miliő-
ben játszódik le. Női főszerepét Hnraszthy 
Mici játssza a darabnak, a többi szerepeket 
pedig Kondor Ibi, Ross, Sándor Jóska ad-
ják. Kívülük a kis operettben cigányok is 
szerepelnek egy érdekes szituáció kapcsán 

Az uj műsor Rózsahegyi-darabja ezúttal 
egy kis dráma. Harmath Imre irta s akik 
ismerik, azt mondják, hogy még jobb, mint 
egy Harmath-operett. Pedig azok már csak 
jók, hisz a „Lilla" is az Apollo legnagyobb 
operettsikereihez tartozik. A dráma cime 
„Kacagj, Bajazzo". Főszerepeit Rózsahegyi 
Kálmánon kivül Faragó Sári, Sándor Jóska, 
Hollós Bora kapták. 

A Rózsahegyi-darab mellett nem hiányoz-
hat természetesen a Boross-tréfa sem. Ezt Ka-
rinthy Frigyes irta. A tréfa cime: „Vissza-
kérem az iskolapénzt" és Boross Géza, 
Sándor Jóska, Pártos Gusztáv, Áldory, An-
day, Rittka szerepelnek benne. A tréfák so-
rában még ezenkívül két darab szerepel. 
Harmath Imre kis bohózata, „A helyettes", 
amelyet Salamon, Pártos, Áldory, Anday 
játszanak és Pajzs Elemértől „A különös 
vizit" cimü jelenet, amelyet Győri Matild és 
Hollós Bora adnak elő. 

A magánszámok vezető helyén Szőllősi 
Rózsi áll. A hölgyek közül még Kondor 
IbolyaésSásdy Alice szólóznak. Aférfiakolda-
lán, mint szólisták Boross Géza fogja vezetni 
a sikerért intézett rohamot, Sándor József és 
Áldory László közreműködésével. Ezek után 
nem is lehet mást elképzelni, minthogy a 
közönség beadja a derekát és tapsolni fog. 

Ingyen teapfa meg a 

-Hagyató* ^ a < * 1 b u m a í 

&a e g y &éien b e l ü l e l ő l i j e i a S Z Í N H Á Z I ÉLETŰJE 
Az előfizetők péntek reggel lakásukra kapják a Szinházi Életet Előfizetési dij US K. 
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— Nézze ezt a járást, — mutatja Gallai 
egyik növendékének. 

— Nézze ezt a kelést, — mondja Sarkadi, 
a „28-as" hordár. 

— Milyen kelést ? — kérdezik többen. 
— Hát ezt a járás-kelést, — feleli nyugodtan 

a „28-as". aki villámgyorsan avanzsál helyet-
tes táncmesterré, hogy később igy mutat-
kozzék be : 

— Én vagyok itt az azesztens . . . 

S a r k a d i A l a d á r , a 28-as 

Mér mult számunkban megemlékeztünk a 
Royal Orfeum uj műsoráról, amelynek be-
mutatója igen nagy sikert aratott a mult 
szombaton. Bus-Fekete László és Zerkuoitx 
Béla uj operettje, ,,A 28-as" nagy tetszésre 
talált a közönségnél. 

Bus-Fekete László operettje tele van ötle-
tekkel, tréfákkal, viccekkel, amelyek percen-
ként harsogó kacagásra vidítják a zsúfolt 
nézőteret. Az operett első részében Gallai 
Nándor, aki Heraldi Cézár táncmestert játssza, 
valami nyakatekert modern táncra akarja 
megtanítani a ,,28-as"-t, aki rögtön belátja, 
hogy ez valamivel nehezebb, mint az Abba-
zia sarkán állni és várni a szerelmeslevél 
küldözőket. 

— Fejtartás igy . . . lábtartás igy . . . — 
magyarázza Gallai a hordárnak és amikor 
látja, hogy Sarkadi nem tartja be a tartást, 
dühösen szól rá : — Ember, hol van itt a 
ritmus ? A ritmus ! 

— A ritust csak hagyja, barátom, a rítus-
hoz én jobban értek, — feleli egy kézlegyin-
téssel a „28-as". 

• Kubányi György, Sándor Gizi 
Royal Orfeum : „A 28-as" 

A«geIo fotografia 

Sarkadi Aladár 
Royal Orfeum : „A 28-as" 

A n g e l o l o t o g r a l i a 

Az operett második része az Abbazia sar-
kán játszódik, ahol mélabúsan ül a „28-as" 
hordár. 

— Kérem, vigye ezt a levelet Karpfenstein-
utca 7. alá, — mondja egy ur neki, de 
Sarkadi nem akarja vállalni a küldetést. 

— Én már nem vagyok hordár, én táncmes-
ter vagyok, — mondja önérzetesen, 

— De kérem, könyörgöm, nagyon fontos, 
sőt életbevágó . . . 

— Életbevágó . . . az más. 
— Igén fontós . . . itt van öt forint . . . 
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Gallai Nándor, Sándor Gizi 
Royal Orfeum : „A 28-as" 

Angelo fotografia 

— Samuka tévedett, — jelenti ki nemes 
egyszerűséggel a „28-as". 

— Ugyancsak Samukával esett meg, hogy 
nem hisz a tanítónak, aki egy unalmas órán 
megállapítja, hogy az Isten mindent lát, A 
mi pincénket is ? kérdezi Samuka. Igen, fe-
leli a tanitó, amire Samuka nagy röhögések 
között jelenti ki : hiszen nincs is pincénk. 

* 

Az estélyen fényes programmu táncverseny 
is van. Három művésznő lép fel, egy angol, 
egy francia és egy magyar. És az a huszon-
nyolcas hordár huszonnyolcassága, furfangja, 
trükkje, ravaszsága, hogy ez a három tán-
cosnő — egy személy. A 28-as leánya, Sá-
rika. A hordár megegyezett a balettmesterrel, 
hogy bár három táncosnőt hivott meg az 
estélyre báró Götz, csak egyet hoznak el, a 
Sárikát és megosztoznak'azon a tiszteletdíjon, 
amit a másik két művésznő kapott volna. 
Az üzlet várakozáson felül sikerül, A pazar 
estély résztvevői nem veszik észre a csalást 
és egyformán lelkesednek mind a három 
táncosnőért. Csak a fiatal báró gyanit va la* 
mit. S amikor gyanúja bebizonyosodott, ak-

Kubányi, Sarkadi, Sándor Gizi 
Royal Orfeum : „A 28-as" 

Angelo fotografia 

Végre, hosszas rábeszélés után hajlandó 
a levél elszállítására. 

— Biztosan megkapja a címzett ? — aggo-
dalmaskodik a levél küldője. 

— Ha a cim jó, akkor, biztosan, — nyugtatja 
meg a „28-as" hordár. 

Elveszi a levelet, bezsebeli az öt forintot 
és amikor az ur eltávozik, egy belyeggel sú-
lyosbítja, nyugodt lélekkel dobja be a sürgős 
levelet a levélszekrénybe : 

— Most biztosan megkapja. 
* 

A harmadik felvonásban Sarkadi Aladár 
a hordárból téncmesterré vedlett „28-as" 
konferál egy fényes ünnepségen : 

— Én vagyok a conferencier, — jelenti 
be magét némi önbizalommal. 

— Talán konferanszié ? — kérdezik többen. 
— Ugy írják, de így mondják, — vágja ki 

magát a szellemes hordár. 
* 

Mint konferanszié vicceket mesél. 
— Hatan ülnek az asztalnál, Samuka az 

asztal alá bújik és tizenhárom lábat számol 
össze. Hogyan lehetséges ez ? 

Hosszú találgatás. Senki sem tudja. 
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kor már halálosan szerelmes is Sárikéba. 
És némi bonyodalmak után, — melyeket a 
hordár egy „huszonnyolcashoz" illő fölényes-
séggel simit el, a fiatalok boldogok lesznek. 
A hordár bezsebeli a három művésznő fel-
lépti diját és fog egy bárói vőt. 

— Ilyen üzletet sem lehet mindennap csi-
nálni ! — jelenti ki. 

De ki győzné elsorolni azt a sok tréfát, 
viccet, mókát, amit a darab során hallunk 
és látunk. Külön kell azonban megemlékez-
nünk Zerkovitz Béla zeneszámairól, amelyek 
közül „A gyerekek, a gyerekek, mindent a 
kis gyerekekért". „Te kis bohém, te kis bo-
hém" és „Aki át mond, mondjon bét is . . ." 

Könnyű megjegyezni ezt a dalt - , . Szöve-
gét irta és zenéjét szerzette Zerkovitz Béla 
és refrénjéhez híven a közönség mindjárt el 
is dúdolta a legújabb pesti slágert. Előkelő 
helyet foglal el a műsorban Papp János 
énekszáma, amely zajos tapsokat váltott ki 
a nézőtérből, 

* 

Az úgynevezett artistaszámok is mind első-
ranguak és bármely külföldi orfeum mű-
sorát is méltón tölthetnék be. Megemlítjük 
Hild Hadges és Ed. de Vynos tánc-divat-
revüjét, akik művészi érzéssel hozzák össz-
hangba a divatot és táncot. Apello kutya-
szinháza, a Carpini légtornamutatványai. 

Gallai Nándor és 
Royal Orfeum : „A 28-as" 

refrénü dalok számíthatnak gyors népszerű-
ségre-

A í-zereplők Sarkadi Aladár, az uj prima-
donna : Sándor Gizi, Gallai Nándor, Kubányi 
György, Felhő Rózsi és Iványi tehetségük 
javét adták. 

* 

A nagyszerű operett mellett elsősorban 
kell szól inunk Solti Herminről. aki ismét át-
vette régi helyét a műsorban és azt hisszük, 
mondani sem kell, hogy a közönség 
zajos ovációkkal fogadta népszerű művész-
nőjét. Sándor Stefi és Dezsőffy László egy 
érdekes, szcenirozot' duettet adnak elő. Cime : 

ballettnövendékek 
Angelo fotografia 

Sevillia akrobaták, Eleky — Brighton tánc 
kreációi, Polly Karloff kíasszikus táncai és 
Szendy Lajos zenehumorista mulatságos 
számai azok, amelyek Bus'Fekete László és 
Zerkovitz Béla operettje köré csoportosulva 
adják e valóban világvárosi orfeum-műsor 
gerincét. A háborús esztendőkben nem lehe-
tet t kifogástalan műsort összeállítani, mert 
hiányoztak a külföldi artistaszámok. És ha 
egy pillanatig kételkednénk benne, hogy 
most valóban béke van, akkor csak egy 
pillantást kell vetnünk a Royal Orfeum mű-
sorára, amelyben angol, amerikai, olasz, 
lengyel artisták legjobbjainak összemüködése 
bizonyítja, hogy tényleg béke van. 
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Öl vendég 
az Intim-kabaréban 

Az Intim-kabaré uj szezonja egészen uj 
rendszer jegyében indult meg. Leopold Gyula, 
az Intim direktora, nem szerződtetett bonvi-
vánt, vagy drámai hősnőt társulatához, 
ehelyett minden műsorhoz a vendégművészek 
egész sorát hozza. Természetesen emellett 
van egy társulat is, amely szintén elsőrendű 
erőkből van összeállítva és Szeless Elzával, 
a kabaré primadonnájával az élén, a leg-
jobbat produkálja. 

Az Intim most bemutatott második mű-
sora öt vendéggel kedveskedik. A vendégek : 
Abonyi Géza, Ihász Aladár, Krúdy Ilonka, 
Farkas Ida, Simay István. Az öt vendég 
négy kedves darabban játszik. Legnagyobb 
sikere van a „Lucy szökik" cimü Kalmár-
Magyar operettnek, amelynek két vezető 

Balla Kálmán, Krúdy Ilonka 
Intim Kabaré : ,,Az ügyész" 

Angelo fotografia 

szerepeit Szeless Elza és Ihász Aladár ad-
ják. Szeless Elza egy fiatal asszonyt alakit 
az operettben vidáman és sok temperamen-
tummal. Ihász egy ripacs színészt. Minden 
ének- és táncszámukat megismétli a publi-
kum. De jók a többiek is, Simay mint 
torreádor. Kovács Andor mint detektív, az-
tán Megyasszay Hajnalka, Lánczy Mici, 
Szikla Szilárd. 

Irodalmilag legérdekesebb darabja az uj 
műsornak Korcsmáros Nándor vígjátéka : 
»As angyal". Ebben Abonyi Géza és Farkas 
Ida, mig „Az ügyész" cimü tragikomédiában 
Krúdy Ilonka és Balla Kálmán játszanak. 
Van még egy Kouáry-bohózat is : „Két tüz 
között", amelyet Ihász. Simay, Fejenczy 
Magda, Kertész Heddy, Megyasszay Hajnal 
adnak jó kedvvel. 

A magánszámokat Szeless Elza, Abonyi 
Géza, Simay István, Ferenczy Magda, Lánczy 
Mici, Szikla Szilárd, Medveczky Lili adják 
elő. És különösen meg kell dicsérni a szó-
listák között Kertész Heddyt, a kabaré uj 
tagját. Kiforrott művészettel, sok drámai erő-
vel adja elő sanzonjait. Igen nagy sikere volt. 

Külföldi liirek 
Sal/apin, aki mostanáig Szovjetoroszor-

szágban élt, világturnéra indul. Eddig csak 
Rigában lépett tel. Itt látott évek óta 
először fehér kenyeret... 

A krisztiániai nemzeti szinház igazgatója, 
Christensen, Norvégia egyik legnagyobb szí-
nésze és rendezője, jubileumát ülte nagy 
•ünnepség keretében. Ä díszelőadáson Cyrano 
cimszerepéoen a jubiláns is fellépett. 

A berlini Metropol-szniház bemutatta 
Fali Leó uj operettjét, az »Utcai énekes-
leányt«. A címszerepet Günther Mici, a 
híres bécsi primadonna alakította. 

A párisi Mogador-szinházban uj kiállítás-
sal, pazar keretben, de egészen látványos 
revüelőadásszerüen került szinre flndran 
hires operettje, a Baba. A siker nagyon 
mérsékelt volt. 

Az olasz színészet válságos napokat él. 
A szinügyi és zenebizottság, amelynek élén 
Mascagni, Puccini, Praga és Niccodemi álla-
nak, 300.000 lirát kért a kormánytól sürgős 
segítségképpen, de nem kapták meg. 
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A „Színházi Élet" e heti vádlottja : 
Rákosi Szidi. Azzal van vádolva, 
hogy fiatalokat megszégyenítő lel-
kességgel, szorgalommal, ambíció-
val készült a Magyar Szinház újdon-
ságára és vitte sikerre Dánielné 
Lengyel Laura darabját, a „Császár 

% anyjá"-t. A törvényszék bevonul, s 
megkezdődik a vádlott kihallgatása : 
Neve ? Rákosi Szidi. 
Foglalkozása ? Színésznő. 
Hol született 7 A vasmegyei Ötvösön. 
Hol lakik ? A legsötétebb Király-utcában. 
Mi a becéző neve ? A fiam így szólít : 

„édesanyám". 
Ki fedezte fel 7 Rákosi Jenő, a bátyám. 
Örült hogy felfedezték 7 Nagyon. Ha még 

egyszer születnék, újra elvárnám, hogy 
fölfedezzenek. 

Ön kiket fedezett fel 7 Hegyi Arankát, 
Fedák Sárit, Tanay Frigyest, Király Ernőt 
és még sok-sok színészt, színésznőt. 

Ki volt eddig a legtehetségesebb növen-
déke ? Hegyi Aranka és Fedák Sári. 

És most ki a legtehetségesebb növendéke ? 
Egy Timár nevü leány. Itt játszik a Ma-
gyarban. 

Szeret tanítani 7 Nagyon 1 
És tanulni 7 Nagyon nem ! I 
És játszani? Nagyon, nagyon ! I ! 
Mikor játszott először ? Tizennyolcéves 

koromban. 
Miben lépett fel először 7 A „Tücsök"-ben-
Mi volt a legkedvesebb szerepe 7 Wiln-

stein hercegnő a „Flört"-ben. Ezt a sze-
repet előbb Blahánérak osztották ki — 
nem vállalta. Aztán Piielle Kornéliához 
került — ő sem vállalta. így jutott végre 
hozzám. 

Ki volt a legkedvesebb partnere 7 Törzs 
Jenő. 

Mi volt a legmeghatóbb emléke ? Prielle 
Kornélia halála . . . Szegény — sohasem 
felejtem el — nem tudott meghalni addig, 
amíg engem nem látott. Haláloságyán 
feküdt, s azt kérte, sürgősen vigyenek el 
hozzá. Rohantam Prielle Kornéliához. 
Amikor leültem az ágya szélire, odabujt 
hozzám, valamit susogott és meghalt. 

M E T » v á d l ó i t : 

Angelo fotografia 

Ki a kedvenc költője ? A fiam ifjúkori 
verseit szeretem legjobban. 

Ki a kedvenc írója? Gárdonyi Géza . 
Ki a kedvenc újságírója 7 Rákosi Jenő.? 
Ki a kedvenc festője ? Benczúr. 
Ki a kedvenc szobrásza 7 Stróbl Zsiga. 
Ki a kedvenc muzsikusa 7 Kacsoh Pongrác. 
Mi a kedvenc étele ? A krumplileves. 
Mi a kedvenc itala 7 A tea, meg a pezsgő 
Mi a kedvenc virágai A fehér szekfü. 
Szeret moziba járni ? Amikor ráérek, 

mindig. 
Mit szeretne még eljátszani ? Dánielné 

Lengyel Laura darabját, „A c sá szá r any-
ját" szeretném még játszani sokáig. De 
szívesen eljátszanám mégegyszer az 
„Ahol unatkoznak"-ot, vagy a „Flört"-öt. 

Ha megütné a főnyereményt, mit csinálna? 
Villát vennék azonnal valahol a Balaton 
mellett. 

Mi most a vágya ? Hogy gyorsan meg-
üssem a főnyereményt. 

Melyik a legújabb fényképe ? Ez I 
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A bűbájos Kajetan 
A bűbájos Kajetán egyszerű néptanító, 

(aki annyi más bohózati, drámai és tragédiai 
szereplése után most bevonult a Fővárosi 
Orfeum szinpadjára is. Egy ilyen szegény 
néptanítóról eddig ezerfajta jelzőt elmond-
tak már, de azt, hogy bűbájos, nagyon 
kevesen állapították meg róla. Most is 
önmaga adományozta csekélységének ezt a 
cimet, egy különös és végtelenül mulatságos 
bohózati bonyodalom kapcsán, amelyben a 
szerzők: Gold Emil és Götz Arnold jóvoltá-
ból jelentékeny szerep jut ennek a bűbájos 
Kajetánnak. 

Dr. Zsigray Dezső államügyész, állan-
dóan államügyészi ügyekkel van elfoglalva 
lés igy igen kevés ideje marad arra, hogy 
saját államháztartásával, illetőleg kedves 
lés fiatal, nemkevésbé szép és kívánatos, 
teleségecskéjével foglalkozzék. A törvény-
széki perek minden idejét lefoglalják, csak 
nagyritkán jut egy-egy hitvesi csók a 
szerelemre vágyó fiatal asszonykának. Az 
elhanyagolt feleség nem nyugszik bele abba, 
hogy urát elhódítják tőle a peres akták és 

Kertész Heddy 
Intim kabaré: „Két tűz között" 

Angelo fotografia 

"""mindent megkísérel, hogy az Íróasztaltól 
visszahódítsa férjét. Bármit is tesz, minden 
kísérlete hiábavaló. Nem azért vannak azon-
ban jó tanácsadók, hogy egy ilyén magára-
maradt, tanácstalan kis asszonyka a kellő 
pillanatban meg ne találja azt az utat, 
amely a boldogsághoz és egyszersminl a 
bohózati bonyodalomhoz is vezet. Dr. Zsig-
rayné legjobb barátnője, férje barátjának, 
Kádár Miklósnak felesége, Vilma, azt taná-
csolja Margitnak, nogy urát csak egyetlen 
egy móddal hódithatja vissza, még pedig 
ugy, hogy féltékennyé kell tenni. Igen ám, 
de hogyan, ki legyen az a boldog halandó, 
akivel a bájos fiatal asszonyka, ha csak 
látszólag is, megcsalja az urát? A szerző^ 
gondoskodnak arról, hogy ez a legény ne 
olyan legyen, aki komolyan is veszélyessé 
válhatna a fiatalasszonyra. Egy Kajetán 
nevű fiatalemberről van szó, akinek az 
asszony meg is írja a randevúra hívó 
levelet és miután más mód nincsen rája, a 
levelet kidobja az ablakon, mert azt hiszi, 
hogy Kajetán éppen abban az időben arra 
jár. Csakhogy semmi sem lenne a bohózat-
ból, ha ezt a levelet az a Kajetán kapná 
kézhez, akinek irója szánta. E helyett az 
történik, hogy ugyanabban az időben megy 
el az ablak alatt Sefcsik Kajetán néptanító 
és ő találja meg a levelet. A meglehetősen 
együgyü és nők által nem túlságosan elké-
nyeztetett Sefcsik tanitó ur azt hiszi, hogy 
a levél irója belé szerelmes. Azért állapítja 
ezt meg, mert magában már régen érezte, 
taoay az ő fértiui szépsége bűbájos és ellen-
állhatatlan. Ez a kis tévedés méa inkább 
az asszony malmára hajtja a vizet, mert 
hiszen Kajetán tanitó úrral minden veszély 
nélkül flörtölhet és az urát »robbanásmen-
tesen« féltékennyé teheti. 

Másnap randevút ad egymásnak a sze-
relmes pár a Szépművészeti Muzeum kép-
kiállitásán, ahol természetesen nemcsak ők 
találkoznak össze, hanem a barátnő, annak 
tér je és a cselekményt kiséró epizódalakok 
egész serege is. Ott van a férj is, még-
pedig nem egyedül, hanem azzal a kis 
nővel, aki szabad idejében az államügyészi 
teendőket helyettesíteni szokta nála, Luluval, 
a cirkuszi lovarnővel. A férj meglátja fele-
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ségét Kajetánnal, a feleség a férjét Luluval, 
igy azután egyik sejn tehet a másiknak 
szemrehányást. Az asszony azonban a leg-
kevésbé sem gondol komolyan a házassági 
szentség megszegésére, minden célja csak 
az, nogy az urát egy kicsit megugrassa. 
Sikerült si neki, még pedig nemcsak kicsit, 
hanem alaposan. Azonban, hogy a bonyo-
dalom még nagyobb legyen, az történik, 
hogy az asszony és Kajetán nem vesziik 
észre, amikor a Szépművészeti Muzeum helyi-
ségéből már mindenki eltávozott és a terem-
őr bezárta az összes ajtókat. Akkor jönnek 
rá a tragikomikus fordulatra, amikor el 
akarnak távozni. Kétségbeesetten erőlköd-
nek, de az ajtó nem enged. Kajetán való-
sággal sirvafakad, hogy mi fog most véle 
itt történni? Az asszony hamarabb meg-
vigasztalódik, azt mondja, hogy majd reggel 
kinyitják az ajtókat és akkor eltávozhatnak. 
Kajetán véletlenül előveszi zsebébői az 
újságot és rémülten olvassa fel belőle, 
hogy a Szépművészeti Muzeumot ma este 
'bezárták és csak három hónap múlva fogják 
kinyitni. Elképzelhető az a kacagás, amely 
ezt a jelenetet követi, amikor felvonás-végén 
a függöny legördül. 

Szerencsére nem kell három hónapig vára-
kozni, mert a harmadik felvonásban, amely 
Kajetán iskolájának egyik tantermében tör-
ténik, megtudjuk, hogy kétségbeesésükben 
meghúzták a tüzet jelző vészféket, erre 
az egész tűzoltóság kivonult a muzeumhoz 
és hatalmas gőzíecskendőkből ontották a 
vizet az épületre, amikor az ablakban meg-
jelent a két fogoly, akik végül ugy mene-
kültek, hogy le kellett ugorniok a mentő-
lepedőbe. Mindezt az újságok is megirták, 
ínég pedig pikáns megjegyzések ksiéretéoen. 
Az asszonyka azonban mitsem sajnáfft a tör-
téntekből, mert amit akart, azt el is érte, 
téltékennyé tette az urát, aki most már bűn-
bánattal igéri meg, hogy nem fogja többé 
elhanyagolni. 

Ennek az izzig-vérig pompás bohózatnak 
rendkívüli sikere van a Fővárosi Orfeum 
nagyszerű előadásában. A címszerepben Fe-
renczi Károly egyik legpompásabb színészi 
alakítását nyújtja, A feleséget Antai Erzs 
játssza, sikkesen, temperamentumosán és 
közvetlen művészi eszközökkel. Pompás 
epizódalaKot formál egy török díjbirkózó. 

iHali a Dali szerepéből Hunyadi, aki 
mindig megtalálja a humor legközvetlenebb 
hangjait. Váradi, Perényi Sári, Gombócz 
Vilma, Fekete Etel, Nagy, Révész Eta, 
'Alexi Jenő, valamint a tehetséges Vigh 
Miklós, valamennyien rászolgáltak az el-
ismerésre. 

Ezen a pompás bohózaton kívül még sok 
kitűnő szám élénkíti az Orfeum októberi 
műsorát. Pártos Gusztáv nagyszerű színész-
imitációinak nem győz a publikum eleget 
tapsolni. Perényi Sári kupiéi mellett, az 
artistarész is ktiünő. Táte-Táte, a nagyszerű 
amerikai excentrikusok, Laugtry, a fény-
viziójátékos, F/ed Lovis és partnere torna-
mutattónyai, az orfeummüsorok régen nem 
látott szómai. 

Mindezek mellett az előadás művészi fő-
érdekessége Nirschy Emilia és növendékei-
nek vendégjátéka. Hat pompás kis balle-
rina: Kfildor Boriska, Soproni Lili, Dauer 
Kamilla, Zoltán Bözsi, Csengery Duci, 
Weisz Ilus táncolnak nagynevű mester-
íiőjükkel együtt, a publikum lelkes elragad-
tatásától kísérve. Alig győzik őket tapsolni. 

Farkas Ida 
Intim kabaré : „Az angyal" 

Angelo fotografia 
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Kabaré asz 
ÁUaíkeríben 

Most, hogy az Állatkertben elmúlt a 
szezon és nincsenek többé kék kabarék, 
meg sárga kabarék, az állatok érezni 
kezdik a közelgő tél unalmát. Részben 
tehát ezért, részben pedig, mert az orosz-
lánok és e<íyéb szükséget szenvedők javá-
ra gondoskodni akarnak téli fűtőanyagról, 
elhatározták, hogy a saját kebelükben 
jótékonycélu kabarét fognak rendezni. 

A zenekart a békák fogják szolgáltatni, 
bár e tekintetben vita merült fel, mert 
az állatkerti tó békái nem tartoznak a 
leltári állatok közé, tehát bizonyos mér-
tékben betolakodott elemeknek tekint-
hetők. A békazenekart, amely nem tel 
jes, a rendezőség bögőmajmokkal egé-
szítette ki, miáltal a zenekar szimfoni-
kusnak tekinthető. 

A hallgatóság a halakból kerül ki, 
mert ők az Állatkert leghallgatabb 
lakói. 

Sok vita volt az első szám körül, mert 
első számnak senki sem akart jelent-
kezni. Végűi is egy drámai számban 
állapodtak meg, amelynek cime : 

1. A pelikán ennen vérével táplálja 
gyermekeit 

Ez egyúttal propagandaszám is lesz, 
amennyiben a pelikán már régebben 
drágasági pótlékért folyamodott az igaz-
gatósághoz. A nagyobb hatás kedvéért 
a pelikán kérte, hogy jelenetéhez néhány 
könnyező krokodilust állítsanak be. 

2. Darumadár, ha elszállsz délfelé... 
dal, éneklik az ittmaradt darvak. 

3. Csalogánydal. (Ez alkalommal a 
proszcénium páholyban Blaha Lujza, 
a nemzet csalogánya fog ülni.) 

A negyedik szám beállítása körül ujabb 
vita keletkezett. Ez a szám a hollónak 
volt föntartva, aki Poe Edgar költemé-
nyét fogja szavalni. 

5. A holló és a róka. (Aesopusi mese 
után egyfelvonásos operetté átdolgozta 
Harmath Imre, a holló énekszámait sze-

rezte Zerkovitz Béla, a sajtot még csak 
ezután fogják beszerezni.) 

6. Foxtrott, táncolják a rókák. 
7. Károg a varjú a jegenyén ... énekli 

a varjú m. v., kiséri Varjas Antal. 
8. Tiszteld őseidet! szavalat, előadja 

az orangutáng. 
9. Jön a rozson át... előadja egy vad-

disznó. 
10 Éjjel az erdőn . . . előadják a far-

kasok. 
11. Hattyúdal. 
A pénztárnál, mint az egyetlen nagyobb 

erszényes állat, a kenguru fog ülni. 
Szünet alatt tányértalpu Mackó koma 
tányéroz. Föl akarták még léptetni a 
zsiráfot is, de ő nyakaskodott. Ugyan-
csak baj volt a naiva szerep körül az 
őzikével, aki kijelentette, hogy tisztén a 
a vaddisznó agyarkodásai miatt nem 
lép föl. Viszont a viziló szeretett volna 
föllépni, mire az oroszlán gúnyosan 
megjegyezte : 

— Látszik, hogy vaslag bőre van. 
Utólag jelentkezett a pelikán és kö-

zölte a rendezőséggel, hogy az eredeti-
leg tervbevett drámai jelenet helyett haj-
landó elénekelni a „Peli, Peli, Pelikám, 
fizesd ki a vacsorám" kezdetű kupiét. 
A rendezőség e kérdésben még nem 
döntött. K. I. 

KAI. A színházi világban 
mindenki ismeri Kai-t, ki 
nem más, mint Ráskai Fe-
renc, a Pesti Hirlap népszerű 
színházi rovatvezetője. Kai-
nak ujabban gyors egymás-
utánban két nagysikerű re-

génye jelent meg és mint szerkesztőségi kol-
légái tudják, már a harmadik is készül. Persze 
a P. H. szerkesztőségében a kollégák — mint 
ilyenkor szokás — nem mulaszthatják el, 
hogy apró csipkedésekkel ne kezdjék ki Kai 
irói termékenységét. 

— Jó fiu vagy Kai, — szól az egyik — de 
nem lesz sok kissé három regény egy évben ? 

— Ezzel a termékenységgel tartozom a név-
rokonomnak — vág vissza Ráskai.' 

— Névrokonodnak? 
— Igen, névrokonomnak: annak a másik 

Jó-kainak — feleli mosolyogva a jó Kai. 
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Êjjente a Keletihez 
tömött, nagy vonatok szakadnak 
s hozzák a bimbós életet 
a milliónyi pesti hadnak. 
Jön a falu • . . (puttony, kosár, 
gyümölcs, tojás, aranypalánta . • .) 
és megindul nagytétován 
a budapesti éjszakába. 

Pipás, megfontolt magyarok, 
napverte arcukon barázda, 
fejkendős, kacki asszonyán 
ropogva ring száz szoknya ránca. 
Mennek . . . az őszi ég alatt 
sötéten alszik a sugáréit 
és egyszerre a körúton 
villámos fény hasit le rájuk. 

Egy percig bódultan, vakon 
kápráznak a tündéri fényre, 
aztán tempósan, félszegen 
pillantanak a pesti éjbe. 
Köröttük forr az éji boly, 
cicomás vétek, tarka lárma, 
urak, cigányok, kóklerek 
s prémes, szagos, sok lenge dáma. 

— Tessék urak . . . a purzicsán, 
valódi angol és a „Lóran" I — 
• . . ó, hogy e nagy Bábelben itt 
milyen sok csodálnivaló van. 
Selymek suhognak, parfőmök 
bóditó. édes árja repdes ,. . 
és áhítattal összesúg 
a jó falu : „Ez Budapest, ez !" 

Ez Budapest ! 
Irta : GÁCS DEMETER 
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— Meg. Csütörtökön mondták ki 
a válást és Lábass Juci újra kisasz-
szony lett. A művésznő ügyvédje 
Rényi Aladár dr., az ismert kompo-
nista ügyvéd volt, — ha már Fali 
Leó, az ,.Elvált asszony" komponis-
tája nem képviselhette a válópörben. 

— Kérjük a legújabb hirt Fedákról. 
— Szomorúan jelentem, hogy Bécs 

újra elcsábítja tőlünk Fedákot. Zsa-
zsa elfogadta a bécsi Karltheater 
szerződtetési ajánlatát, mely szerint 
el kell játszania az uj Kálmán-ope-
rette, a ..Bajadér" címszerepét. No-
vember elejére volt kitűzve a Baja-
dér bemutatója, a ,,Falu rossza" 
nagy sikere miatt azonban a hónap 
végére kellett halasztani a bécsiek-
nek a premiert. 

— Szóval Fedák ismét elhagy ben-
nünket. Reméljük rövid időre. Most 
mondja meg, mi hir van Rátkai 
amerikai vállalkozásáról? 

— A távirat óta nem jött tőle levél. 
Pedig jó lenne, ha már valami rész-
letet tudnánk Rátkai vállalkozásáról. 
A táviratot ugyanis sokan félreértet-
ték : nem állandó newyorki színház-
ról van szó, hiszen az csaknem ki-
vihetetlen volna, hanem állandó ma-
gyar társulatot szervez Rátkai. Ez 
az állandó társulat bizonyára New-
yorkban bemutatja majd az újdon-
ságait, aztán turnéra indul a magyar-
lakta vidékekre. 

— Itt az ősz és még nem számolt 
be az idei lontói szüretről. Nem ter-
mett idén szőlő Lontón ? 

— Dehogy nem! Sőt a szüret is 
megvolt. Az idei szüret volt az 
első, amelyen Beöthy László nem 
vett részt. Nagyon sok dolga van a 
vezérnek, neki Pesten kellett szüre-
telni az öt színházában. Beöthy 
Lászlóné és Beöthy Baba most ér-
keztek haza Lontóról és hoztak ma' 
gukkal egy litèr mustot Molnár Fe' 
rencnek. Eqész kalandos regény, 
ahogy sikerült áthozniok a mustot a 
határon. 

— Mondjon valamit a drága 
Gombaszögi Fridáról Mindig izga-
tottan keressük az újságokban a róla 

INTIM PISTA, kinek az esküvője volt 
mult szombaton a belvárosi tem-
plomban ? Annyi irót, színészt, szí-
nésznőt láttunk a templom előtt, hogy 
biztosra vettük: valami müvésztár-
saság volt. 

— Jól tévedtek, nem müvésztár-
saság volt. Ellenben a pesti művész-
világnak legkedvesebb barátja, Hal-
mos Robi tartotta esküvőjét Binder 
Márta úrhölggyel. 

— Ha már házassággal kezdődik 
e heti diskurzusunk, gyorsan mondja 
meg, megtörtént-e a Lábass—Rátkai 
házasság felbontása ? 

Váradi Aranka 
Nemzeti Szinház: „Szentivánéji álom" 
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szóló hirl, hogy mikor lép ismét fel ? 
— Gombaszögi most pár napra 

rokonai látogatására leutazott Újvi-
dékre. Ha hazajön, neki ül tanulni 
a Cukrászdát, Heltai Jenő uj da-
rabját. Abban fog legközelebb fel-
lépni. Most pedig szaladok. 

— Hová ? 

— Koronapróbára. 
— Hát az mi ? 
— A koronapróba Péchy Erzsi la-

kásán fog lezajlani. Arról a koro-
náról van szó, amelyet Péchy, mint 
a királyi hercegnő a „Hollandi nő" 
első felvonásában fog viselni. Gyö-
nyörű lesz ! A korona is, meg Péchy is. 

MUZSN4Y BÊCY 
n jórpvü fili 'primfido'ria október elsejen. mint drámai sziné->znő mutatkozott be a 
Bud i Szinkö'ben Herczeg Ferenc .A dolovai n*bob hányaT c mü .darabjának cim^zere 
pét játszotta. Partnerei Peth.es Imre és Garamszeghy Sándor, a Nemzeti Szinhaz művészei 

voltak. 
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, , ahol egy nyugágyon éppen ott napozott Lábass Juci . . ." 
Papp felvéielr 

Furcsa iniervfu a Siesiában 
— Amikor mást t jd meg a riporter, mint amit aRar — 

1. 
— Halló! 99—05? 
— Igen. 
— Kérjük Lábass Juci művésznőt a tele-

fonhoz. 
— Itt Lábass Juci mamája beszél. Ä 

leányom nincs itthon. 
— Jaj, drága nagyságos asszony, nagyon 

tontos intervju-ügyben szeretnénk a mű-
vésznővel beszélni. Hol lehetne most meg-
találni. 

— Juci künn utókurázik Budán a Siésta-
szanatóriumban. Hivják föl a 113—87-es 
számot. 

— Nagyon köszönjük, kézit csókolom. 
Halló, központ? Edes nagysád, száztizen-
hármas nyolcas hetes. Nem kettes, hetes. 
Hét! htával! Sieben! Na végre! Halló, 
ki beszél? 

— Siesta szanatórium. 
— Színházi Elet. Lábass Juci művésznőt 

kérjük a telefonhoz. 
— Äzonnal kapcsolom. Megvan. 
— Halló, ki ott? 
— Színházi Élet. A művésznő? 
— Szeszélyesen. Parancsoljanak velem. 
— Drága művésznő, a válásról szeret-

nénk, ha lenne kegyes valamit mondani... 
— Na hallja, csak nem képzeli, hogy 

igy telefonon keresztül... 
— Szóval, csak szemelyesen? 
— Csakis, jöjjenek ki ide a Siéstába. 

Legalább megismernek egy kis földi para-
dicsomot. Itt aztán cseveghetünk a dolog 
TÓI. 

— Nagyon köszönjük. De hol az a 
Siesta? 

•— Elmaradott emberek, hát ezt sem 
tudják? Egy negyedóra alatt ide érnek a 
Belvárosból. Jöjjenek a Déli vasút érkezési 
oldaláig villamoson, innen száz lépésnyire 
van a Siésia, a Rath György-utca 5. szám 
alatt. 

— Hisz az egészen közel van, már indu-
lunk is. Kezeit csókoljuk! 

— Isten velük! 
2. 

A fent leirt beszélgetések után a riporter 
elindult Budára, hogy felkeresse a Siésta 
szanatóriumot. A riporternek feltétlenül egy 
szenzációs riportot kellett csniálnia Lábass 
Jucival, a Rdtksitól való elválás részle-
teiről. A riporter tehát átvillamosozott Bu-
dára, leszállt a Déli vasútnál, felment a 
Rátn György-utcán, ahol az ötös szám alatt 
földbe gyökerezett a lába a meglepetéstől. 
A villák között a Kis-Svábhegy oldalában 
hatalmas parktól övezve, egy világfürdőre 
illő szanatórium tünt egyszerre a szemébe. 
És ez az eléje táruló káp mindig szebb 
ieít. A parkból egymásután bontakoztak ki a 

"szebbnél-szebb részletek, egy gyönyörű virá-
gos grupp, aztán egy szinte sűrű erdőcso-
porl", majd előbukkantak a szanatórium épii-
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letei is, a messziről ragyogó Siésta fő-
épület, a Mária-lak, a Stetánia-Iak, mind 
csupa kedves, uj és higiénikus villa. De 
csakhamar egyebet is látott a riporter, 
elsősorban egy pompás tenniszpályát, aztán 
egy nagyszerű tekvőkura helyet, ahol egy 
nyugágyon éppen ott napozott Lábass Juci. 

A művésznőt nagy társaság vette körül. 
Ott volt Komlós igazgató, aki tulajdon-
képpen a Schwartzer direktora, de ő látja 
el a Siésta vezetését is. Komlós igazgatóra 
azonnal ráismert a riporter, ami természetes 
is volt, mert Komlós urat mindenki ismeri 
a színházi vilâyuan. Először Is, mert a 
felesége Szegedi Erzsi, a Király Szinház 
pár év előtt sokat szereplő kitűnő művész-
nője, akinek az »Odipus király«-ban ara-
tott sikerére még most is mindenki emlék-
szik. Másodsorban, mert Komlós ur is min-
den müvésszei jóban van, és mindenkit 
szeret, aminek már eddig is rengeteg tanú-
jelét adta. 

Ott voltak aztán a társaságban dr. Sío-
clUnger János, a Siésta főorvosa, dr. Kovács 
Mária, végül dr. RadId Vilmos, a belgyó-
gyászati osztály vezetője, akit a Liget-
szanatóriumtól hóditott el a Siesta. 

Lábass Juci boldogságtól sugárzó arccal 
feküdt a nyugágyon. 

— Hát nem jó egy primadonnának, — 
mondotta, — nemcsak a színpadon dédel-
getik, hanem a szanatóriumban is! 

3. 
— Hanem az intervjut egy kicsit később, 

— folytatta Lábass fuci. — Nekem még 
egy negyedórát feküdni kelL Addig sétál-
janak egyet a parkban. 

Alig indul neki munkatársunk a parknak, 
különös látvány köti le érdeklődését. Égy 
épület telől mintha két ismerős alak köze-
ledne. Az egyik Szenes Ernőre, a kövér 
Szenesre hasonlit feltűnően, a másik a 
sovány Köváryra. De mintha mégsem ők 
lennének, mert a karcsú Kőváry szinte 
tekintélyes pocakkal rendelkezik, a kövér 
Szenes pedig, mintha felényire fogyott volna 
le. ; f T . 

-— Mi ez? — szédfűl a riporter, — álmo-
dom, vagy ébren vagyok? Szenes, ön az? 

— Persze, hogy én — válaszol ragyogó 
arccal a sovány Szenes. 

—- ön is az, Kőváry ur? 
— Én is én vagyok, — mosolyog a kövér 

Kőváry. 
— De hát mi történt önökkel? 
— Haha, — nevet Szenes — ugy-e. 

alig ismerni ránK. Én lefogytam a Siésta 
nagyszerű /iergonie-féle soványító készü-i 
lékétől. A Kőváry meg meghizott a nagy-
szerű koszttól. 

— itt ötször esznek naponta, — folytatja 
gömbölyű szemekkel Kőváry — és micsoda 

(Tapp felvétele) 
,, . . . a m ű v é s z n ő t n a g y t á r s a s á g ve t te kö . űl . . ." 
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Hogy lett a kövér Szenesből 
sovány Szenes ? 

aaagokat adnak! fclzenkivül saját tehené-
szet van, uram, a tej közvetlenül a tejestől 
jön. 

Egy hizókurát még megért az ember. De 
íazt a csodát, amitől ugy le lehet soványodni, 
mint Szenes, ezt a riporter képtelen volt 
felfogni. Csak csóválta a fejét és tapogatta 
Szenest, hogy csakugyan ö-e az. 

— Látom, hogy alig hisz a szemeinek, 
jöjjön, megmutatom magának azt a gépet, 
amely ilyen csodát tett velem. 

Pár pillanat alatt ott voltak a mesebeli 
gépnél, amely egyik specialtiása a Siéstá-
nak. A Bergonie-készülék ez, egy bordói 
orvos találmánya. Egy nyugágjj tulajdon-
képpen, amelynek fémlapjaiba villamos ára-
mot vezetnek bele. Ä lesoványodás az által 
történik, hogy a bevezetett különleges vil-
lamos áram az izmokat összehúzódásra 
kényszeríti, miáltal a zsirkészlet rohamosan 
fogy. A Bergonie-kurával világszerte szenzá-
ciós eredményeket értek már el. Bergonie-
kura után némely hölgynek egy órai kezelés 
után 10 centiméterrel összemegy a slussza. 

A riporter ámulva hallgatta Szenes fejte-
getéseit. Szinte kedve lett volna kipróbálni 
a Bergoniet. De abba Szenes ugrott bele. 
Es mialatt oldalt egy doktor megindította 
az áramot, boldogan sóhajtotta: 

— Addig ülök itt, amig olyan fess nem 
leszek, mint Kőváry! 

Mire a riporter visszaérkezett a társaság-
hoz, L^Dass Juci már végzett a napkurával. 
Most már megkezdődött az intervju. 

— Tehát lenne kegyes a válásról valamit, 
— szólt munkatársunk, miközben vastag 
noteszt és egy élesre megfent ceruzát húzott 
elő. 

— Hát igen, a válás... — mondotta 
Lábass Juci, — válás után a Siéstaban 

„, . . a parkból egymásu t án bontakoztak ki a s z e b b n é L S Z : ; b b részle tek . . 
Papp felv. 
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messziről feltűnt a főépület . . ." 
Pa ip fei». 

találkozunk. Itt minden megvan, ami a 
kedélyek megnyugtatására hatni tud... 
csend... madárdal..." nyugalom. Ha akarom, 
bejárom a tizennégy holdas óriási parkot, 
amely egészen a Kis-Svábhegyig nyúlik fel, 
ha akarom, lemegyek a társalgóba vagy a 
zeneteremDe. Akárhova lépek, csak örül a 
lelkem, olyan szép, olyan kedves itt minden ! 

— Igen... de a válás! — szólt közbe 
munkatársunk. 

— Ja, persze, a válás érdekli m a g á t 
Hát ami azt illeti, most még egy darabig 
nem játszom sehol, csak pihenek. Tudja, 
milyen kellemes itt utókurázni? Az ember 
egy pompás levegőjű, klimatikus gyógy-
helyen van, mégis közel van a városhoz. 
Tiz perc és benn vagyok a Belváros köze-
pében, ha Íkarok. De én nem akarok. 
Egyelőre olyan jól érzem itt magam, hogy 
nem is gondolok az elmenetelre. Tudja, 
milyen modern hely ez itten, mi lesz itt 
télen? Központi fűtés lesz, uram és az 
udvaron éppen most építik a jégpályát! 

— A válás, — hebegte munkatársunk. 
— Ki akar innen megválni? — mondta 

most már mérgesen a művésznő. — Ettől 
a helytől váljak meg, ahol vizgycgyintézet, 
elektrqtherapia, Röntgen-laboratórium és 
quarcíámpa van? Es ahol olyan drága, 
aranyos a direktor, mint a Komlós? Magá-
nak elment az esze. Tudja milyen remek 

ember a Komlós? Es hogy dédelgetik itt a 
színészeket? Es milyen minimális árakat 
számit nekünk? Tudja ön azt, hogy mi itt 
a telét fizetjük annak, amit a többiek?... 

— De drága művésznő, a válásról kegyes-
kedjék... nyilatkozni, a b i r íság döntéséről, 
a törvénycikkről... 

Erről azonban nem nyilatkozott a mű-
vésznő. A riporter azért ment át Budára, 
hogy részleteket tudjon meg a Lábass— 
Rálkai-válóperről -— és meg is tudta, 
hogy milyen pompás szanatórium a-Slésta. 

Hogy lett a sovány Kőváryból 
kövér Kőváry? 
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Jcri tza Mária nagy művészetét az idén 
nem élvezheti a budapesti közönség. A mű-
vésznőt a bécsi Operaház hat hónapra sza-
badságolt í, hogy eleget tehessen a newyorki 
Metropolitan Operahouse meghívásának. Je-
ritza október 10-én indul útnak a Cunard-
lársaság egvik^ óceánjáróján. 

N é g y h a n g v e r s e n y m i n d e n e s t e 
Ämit eddig csak szines plakátok jeleztek: 

a jövő héten valóban megkezdődik ismét 
a hangversenyélet Budapesten. Ha a szín-
hazaknál általános kabala érvenyes a mu-
zsikusokra vonatkozólag is, a legnagysze-
rűbb zenei évadra van kilátás az idéri. 
fi Zeneakadémia termében a filharmoniku-
sok, a Vigadóban Hempel Frida inaugu-
rdlja az uj szezont és biztatóbb, szebb 
Kezdetet el sem lehet képzelni. Hogy milyen 
lesz a folytatás? fi hangversenyek egész 
áradata vár a muzsikuslelkekre — papiron. 
Tudjuk, hogy általános a panasz a kon-
certtermek elégtelensége miatt, fi fellépő 
művészek számára mindössze csak kél te-
rem, a Vigadóé és a Zenenkad ^miáé áli 

T. Loor Irén 
koloraturénekesnő, ki lavalyi fellépései al-
kalmával általános feltűnést kellett hangjá-
nak és technikájának finomságaival, az idén 
15-én szombaton eile adja első hangverse-
nyét a Vigadó neg>lerrrében Dienzl mester 
kíséretével. Jegyek a nepy érdeklődésre való 
tekintetlel korlátolt számban a Harmóniánál 

a Váci utcában knphalók. 

rendelkezésre s ennek következtéüen, A\a-
dáchot variálva, el lehet monaaui, hogy 
több a koncertező, mint a koncertterem. 
Minthogy nincs azonban az a hatalom, 
amely ezt az arányt egyhamar megvál-
toztatná, a helyzet jelenleg az, hogy es-
lénként mindegyik teremben, két hangver-
senyt jognak tartani. 

Négy hangverseny egy este! h zenei 
évad horoszkópja egyelőre csak ezt, a tényt 
tudja megállapítani, mert a nagy várakozá-
sokkal szemben ott állnak kegyetlen, keserű 
panaszokkal teiten a hangversenyrendezők, 
fi koncertezés nagyon megdrágult és felette 
kockázatos vállalkozássá tajult. Felemelték 
a teremdijakat, a rendőrségi engedélyek 
taksáját, Hegedűs-féle adók sújtják jobbról 
is, balról is a vállalkozót épp ugy, mint 
a művészt és mindezeken felül a valutáris 
helyzet igen súlyosan érinti a hangverseny-
életet. fi külföldi nagy művészek, akiknek 
jövetelét a különféle vállalatok, impresszá-
riók hetekkel ezelőtt még nagyban hir-
dették, íaegen valutában kapják tisztelet-
díjukat és az idegen valuta ma tudvalévően 
rendkívül megdrágult. Hempel Frida péi-
cáui húszezer márkát kap egy fellépéséért, 
vagyis százhúszezer koronát egyetlen estre. 
Nemrég még csak hatvan-hetvenezer kö-
röndi jelentett volna ez a tétel. Hát még 
az olyan művészek, akik francia frankban, 
vagy Urában kapjak a honoráriumot. 

fi változott valutáris viszonyok, a Nyugat 
felé beállott torgalmi korlátozások mind 
olyan dolgok, amelyek könnyen keresztül-
húzzák a koncertrendezők szép terveit Ami-
lyen lesz az évad, nem tudjuk. Szépen inául, 
négy eseményt igér minden este, de 
egyelőre inçg kérdés, akad-e valóban négy 
művész minden estére? 
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Tolnai Ilona 
Egészen újszerű, nálunk szokatlan művészi 

élvezetben lesz része október 15-én a buda-
pesti koncertközöriségnek. Egy érdekes, fiatal 
szipésznő, aki komoly drámai szerepekben 
nagy sikert aratott már a színpadon, ezúttal 
a dobogó exponáltabb, de egyben intimebb 
közelségéből a recilá'ás nemes műfajában 
fogja kiváló képességeit érvényesíteni- Tolnai 
Ilona, aki tavasszal a Várszínházban keltett 
komoly feltűnést Sudei-
mann „Otthonjának fő-
szerepében, mint Magda, 
a meglehetősen elhanya-
golt magyar klasszikusokat 
fogja megszólalíatni sza-
vaíómüveszetével. Arany 
balladait, Petőfi népies 
költeményeit szavasa, de 
közben sorét ejti a mo-
dern magyar költőknek 
is. A művésznő, aki dr. 
Hevesi Sándort, a Nem-
zeti Szinház kiváló főren-
dezőjét vallja mesterül. 
Schwalb Miklós zongora-
művész társaságában lép 
föl a Zeneművészeti Fő-
iskola termében. Nagy ér-
deklődéssel várt estjét a 
Rózsavölgyi-cég rendezi. 

Sikló 8 filbert egyk kevéssé ismert 
müvét fogja hallani az idén a budapesti 
közönség. Évekkel ezelőtt a Fodor-zeneiskola 
növendékeiből alakult zenekar mutatta be 
egyik házi hangversenyén a jeles komponista 
kamarazenekari kompozícióját, amely azóta 
se került előadásra. Most a Komor Vilmos 
által rendezett kamarazenekari hangversenyek 
sorén a nagy nyilvánosság elé kerül ez a 
zenemű. 

Hubay Jenő, akinek 
világszerte ismert neve és 
művészete évtizedeken át 
szerepelt az általa szerve-
zett vonósnégyes élén, 
amely Hubay—Popper-
quartett elnevezéssel Euró-
pa leghíresebb kamara-
együttesei közé tartozott, 
ez idén ismét állandó 
jellegű vonósnégyes társu-
lat élére áll. Az uj quartett 
tagjai Hubayn kivül Koncz 
János, Zsolt Nándor és' 
Csuka Béla. Az uj vo-
nósnégyes már az idei 
évadban megkezdi műkö-
désit. TOLNAI ILONA Angtlo futog-. 
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Liszt Ferenc születésének száztizedik 
évfordulóját kegyelettel fogja megünnepelni 
az idén a magyar zenei világ is. A Filhar-
móniai Társaság első hangversenyén kizáró-
lag Liszt müvei kerülnek > lőadásra és októ-
ber 21-én, a nagy zeneköltő születésének 
évfordulóján, régi hagyományokhoz hiven, 
ünnepi hangversenyt rendez a Zeneművészeti 
Főiskola is. 

Sándor árpád, a Berlinben élő kiváló 
magyar zongoraművész, ujabban mint a leg-
iteresetleb hangversehy-kisérő működik a 
német koncerttermekben. A fiatal művész, aki 
az idén ismét számos önálló hangversenyen 
fog föllépni, nemrég Burmesterrel volt h"sz-
szabb körúton, legutóbb Medgyaszay Vilma 
ber ini előadóestjén látta el finom művészettel 
a zongorakiséretet. 

Verdi requiem-jét, amelyet néhány évvel 
ezelőtt az Operaházban adtak elő, az idén a 
Palestrina-kórus fogja a Filharmóniai Társa-
ság közreműködésével és Dohnányi Ernő 
vezénylete alatt a Városi Színházban előadni. 

H magyar nők karénekegyesü'e'e, 
amely a Budapesti Zenekaregyesülettel kar-
öltve Lichtenberg Emil karnagy vezetése alatt 
hosszú évek óta nemes művészettel fejleszti 
a zenei kulturát, az idén is több hangversenyt 
fog rendezni, amelyen több, Budapesten eddig 
még nem is hallott kórusos mű fog előadásra 
kerülni. 

H filharmóniai társaság főpróbabér-
letét is az a sors érte, mint a hétfő esti 
hangverseny-ciklust: az összes jegyek elkeltek. 
A filharmónikuso'-nak tehát az idei évadban 
husz hangversenyük lesz előre biztosított telt 
ház előtt. 

Wilke Charlotte, a kiváló táncművész 
nő, aki fáradhatlan buzgalommal Buda-
pesten is meghonosította a Dalcroze-iskolát, 
jelenleg Danzigban van, ahol több nagysikerű 
táncestét rendezett. A művésznő október 15-én 
kezdi meg ismét pedagógiai működését Buda-
pesten, mint a Fodor-zeneiskola Dalcroze-
tanárnője. 

Mascagni Pietro, a „Parasztbecsület" világ-
hírű komponistája ujabban mint dirigens arat 
ismét nagy sikereket. Hir szerint tavasszal 
ellátogat Budapestre is és egy zenekari hang-
versenyt fog vezényelni. 

Dohnányi Ernő az idén három város között 
osztja meg művészi tevékenységét : Buda-
pesten kivül Bécsben és Berlinben is hang-
verse y-ciklusokat rendez, ugy. hogy a 'élen 
állandóan uton lesz a három B-város között. 

NIKÜSKA ANDRÁS 
szabó, fennál l 1885 óta Készít internacionális értékO uri ruhát 

Budapest, V. , Erzsébet-tér 5 . szám 

PA RFOMOK 
es kozmetikai különlegességek 

tOSZTELlTZ KÁLMÁN. V. Dorottya-u. V 

Muzsikusok . . . 
H zeneművészeti főiskola zenekara 

és énekkara az idén jelentős szerepléshez 
jut az októberben tervezett Dante-ünnepélyen, 
amelyen előadásra kerül Liszt Dante-szimfó-
niája és Hubay Jenő legújabb müve, a Dante-
jubileum alkalmára.komponált szimfónia. 

H Kőszegi-quartett , amely az idén is 
több hangversenyt fog rendezni Budapesten, 
szerződést kötött egy olasz hangverseny-
vállalattal, amely Olaszország különböző 
városaiban nyolcvan hangversenyt rendez a 
jeles magyar művészekJtözremüködésével. 

W1LHELMUS HENRY, 
az évek óta Budapestenélő kiváló hollandi zon-
goraművész, akit mint Mescheert, Enesco, 
Manén kísérőjét külföldön is jól ismernek és 
gyakran ünnepeltek, az idén is több önálló 
hangversenyt fog rendezni a Méry-féle hang-
versenyiroda ulján A művész, külfö'dön- be-
vált módszer szerint, elvállal ének-, hegedü-
vagy gordonkakiséretet oly módon, hogy ma-
gének egv szólószamot fer,tart. Elvállal kor-
repe'álás^ is, valamint egész műsorok beta-
nítását Értekezni lehet levél utj«n, vagv sze-
méi) esen a müvé-'z lakásén. VI I„ Héder-

vary-utca 28- (Tisztviselőtelep.) 



LOTH ILA 
a K ímara sz'.nház megnyíló d. rabjának, a „Sugárka" cimü Star-filmnek 

címszerepében 
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Berlini vendégszereplésem 
Irta : R. LENKEFFY ICA 

A visszaemlékezés kellemes érzése fog 
el, ha berlini vendégszereplésemre gondolok 
és filmszinésznői pályám legszebb napjai 
közé tartozik az a néhámj hát, amelyei a 
May-gyrc műtermében eltöltöttem. »Angéla 
öröksége«, ez a film cime, amelynek fő-
Szerepét eljátszottam, egy dán regénybői 
ftészült és különösen jő szcenáriuma Joe 
May avatott kezét dicséri. 

A hires May-gyár ott vau- a Berlin 
melletti gyönyörű fekvésit Wiesenseeben, 
ahoi Robert Dinesen, az »Angéia örök-
sége« cimü film főrendezője, harsány han-
gon kommandirozta a nagyszámú síatisz-
tériát és ebben nem maradt mögötte Joe 
May sem, aki a szomszédos műteremben 
rendezte az »Indische Grabmahl« cimii 
a Cezarinához hasonló, nagyszaoásu íllmat. 
Ez a parallel munka tette azután kedé-
lyessé a May-gyár életét, mert ha mi 
voltunk szabadok, akkor rögtön levizltcltünk 
a túloldaliaknál, akik, amint a renuező 
jóvoltából szünethez jutottak, viszotú ben-
nünket látogattak meg. 

Berlinben a filmfelvéíeleket zeneszó mel-
lett készítik és bizony, ha nem voll eppen 
dolgunk, a jő öreg muzsikusoü szorgal-
masan nuzták és fújták a iábalávalót, amely 
különösen a Berlinben is rettentően divatos 
»shymmi« ropogós muzsikáját részesítette 
előnyben. Ilyenkor azután festői látvány 
tárult az idegen elé, s aki nem volt ismerős 
a helyzettel, azt hihette, hogy valami fan-
tasztikus jelmezbálra tévedt, mert az indiai 
fakírok és maharadzsák a legdemokratiku-
sabb egyetértésben táncoltak a kedves dán 
parasztleánykákkal. Jó villásreggeli, finom 
ital, kellemes Illatú cigaretta es a külön-
féle trott-ok vad forgataga, hai mi kell 

Mondanom sem kell, hogy a hangos 
jókedvet, állandó derültséget csak fokozta, 
hogy néhanapján a kedves Huszár Pufi 
látogatott meg a műteremben, Pufi Berlin-
den is óriási népszerűségnek őr vena'és ma 
az ottani filmkolnőia legtestesebb alakja, 
akinek egyszerű látogatása is eleg volt 
ahhoz, hogy a May-gyár kantínja két hétig 
áruzavarokkal küzdjék. Szóval, megnyugtat-
hatom huszár pesti hiveit, hogy étvágya 
még, hála az égnek, a régi és ha lenne 
igy egykor Berlinben éhínség, akkor ebben 
bizonyára nagy része lesz a kedves Pufina <. 

Az »Angéla öröksegé«-ben partnereim vol-
tak Lucy HöjfUch, Arnold Korff és Ernst 
Hoffmann, a német szinpad legelőkeiőbD 
képviselői. Külső felvételei Stuttgart, Mün-
chen és Nürnberg festői környékén készül-
tek, ezekre az időkre a legszívesebben 
gondolok és ugy látszik, hogy volt munka-
társaim is szívesen gondolnak rám, amit 
a nap-nap után hozzám érkező, levelező-« 
lapokból örömmel állapitok meg. Itt el-
árulhatom azt is, hogy nem lehetetlen az 
sem, hogy rövidesen megint elmegyek Ber-
linbe, ahova újra meghívtak egy flimtősze-
repre, ahoi bizonyára újra olyan jól érzem 
magam, mint mostan. De, hogy az »Angéla 
örökségé«-ről is beszéljek, elárulom, hogy 
szerepem egy nagyskáláju szerep, amely 
a bakfisleánytól egész az érett asszony 
minden szenvedését és szerelmét hozom vá-
szonra. Ugy a filmet, mint engem, az egész 
német sajtó nagyon kedvesen fogadott és 
egyhangúan-megdicsért. Remélem, hogy a 
film a magyar közönség tetszését is meg-
nyeri és akkor tudni fogom, hogy nem 
dolgoztam hiába. 

még egy íilmtelvételhez? 

A „Kék egér" ioilette-titkai : 
M É S Z Á R O S Q1ZA ruháját készítették a LÖWENROSEN KÖVÉREK ijí zsif-utca 43.) - m e d ' 1 1 -

prfmjét DAN TESTVEREK udvari szticsCk , Dorottya-uica 5—7 ) — bari: nyája 
HORTI ERZSÉBET-'öl va'ó. 

B A R A N I C S ANNA ruháját keszitette BERGER csász. és kir. udv. szállító. (V., Vigadó-tér 1. Duna-
korzó.i — kalapját a HEDDY SALON Nagymezö-utca, Renaissance-melleit. 
— harisnyáját HORTI ERZSEBET szállította. 

POLNAY MAGDA ruhá'a az AREDANCZKY cégnél ké-zült (Váci-utca 44.) —harisnyája HORTI 
ERZSÉBET-nél. 

A „28-as" toiletie-titkai: 
S A N C O R GIZI ruhája: MODES DÉNES (Váci-utca 11/b.l - cipőiét szállította SZ1LVÁSY J. 

SANDOUiKirály-utca 42.) — harisnyáját HORTI ERZSÉBET. 



S Z I N H A Z i ELET 43 

R. LENKEFFY ICA 
a Kamara-színház megnyitó darabjának, az „Angela öröksége" cimü Korona-filmnek 

főszerepében Angelo fotogr. 
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CenKefiy Ica é s C6t& IIa 
a Kamara-
mozgóképszln&ázban 
(Angéla öröksége — Sugár ka) 

Nagy érdeklődéssel várja a főváros mű-
vészetkedvelő közönsége a Kamara-mozgó• 
színház megnyitását. (VII., Dohány-utca 42., 
a Hungária-fürdő palotájában.) Äz épít-
kezési munkálatok már teljes befejezést 
nyertek, ugy, hogy szombaton, októ-
ber 8-ikán, 6 órakor ünnepi díszelőadás 
Keretében, a szinházat átadják kulturális 
hivatásának. Ä megnyitó díszelőadáson a 
politikai és társadalmi, valamint a művészi 
vliág színe-java lesz jelen. 

Ä tény űző eleganciával, modern kénye-
lemmel berendezett szinház Nóvák Imre 
okleveles riiüépitész zseniális tervei alap-
ján készült] fi nézőtér minden egyes he-
lyéről kitűnően látni a vásznat, ugy, hogy 
a Kamara-mozgóképszínházban nem lesz 
arra soha panasz, hogy egyes helyekről 
nem látni jól és tisztán a vetítésre kerülő 
filmet. 

fiz első. heti műsor keretében két nagy-
szabású filmslágerrel lepi meg a Kamara-
mozgókepszínház a publikumot. Lenkeffy 
Ica és Lótn IIa neve fogalom és e két 
név egy műsorban még nem szerepelt 
moziprogrammon. Leheletszerű finomság, a 
művészi és technikai eszközök pazar fel-
használása jellemzik az egyik slagért, a 
•sugárkát, mely a kitűnő Star-filmgyár 
idei első magyar tárgyú filmje és Balogh 
Bélának, az »ötödik osztály« és a »Lengyel-
vér« rendezőjének művészi alkotása. Ë bű-
bájos történet valóság és költészet, melynek 
festői szépségű jelenetein végig egy arany-

ODEON 
VH.,ROireMBIt.LER- UTCA 37.» 

q P R o i E C l O U K r t ^ M MOZIJA 

Okt. 6—9. Arne ur kincse 
Lagerlöf Zelma regénye filmen és 

A szerelem ABC>je 
Okt. 10-12. Tornado és a 

Vitézi szék avató ünnepélye 

— — — m I « M i n Ii rS 

hajú, aranyszívű fiatal teremtés napsugaras 
lénye varázsolja derűssé, boldoggá az életet. 
Lót h fia, kinek neve a pajkos, de minden 
nőiességet magában rejtő bakfisszerepek si-
kereihez fűződik, ebben a darabban ko-
moly művészi játékról és kiforrott művészi 
tehetségről tesz tanúságot. Pártnerei, Váu-
dory Gusztáv, az embergyűlölő és ismeret-
lenség homályában élő nagytudásu zene-
szerző szerepében ismét élsőrendüt pro-
dukál, mig Mészáros Gyula ugy megiiyerő 
játékával, mint elegáns, szimpatikus' meg-
je.'enésévei szaporítja filmsikereinek számát. 
Balogh mesteri rendezése, Lóth Ha nemes 
művészete és a Star pazar áldozatkészsége 
biztosítja e tilm diadalát. 

fi másik nagy filmszenzáció a Derlinl 
Ufa-gyár mestermüve, az Angela öijkiégc 
cimü dráma, melynek főszerepében Len-
k e f f y Ica, a tüneményes szépségű magyar 
mozistar, excellál. Joe May, a Cezarina 
ezerötletü, páratlan zsenialitásu rendezője, 
e darabnál is mesterit produkált. Lenkeffy 
Ica e darabbal kezdte meg németországi 
filmszereplésének sorozatát s ma már az 
összes világvárosi mozgóképszínházak közön-
sége gyönyörködik a páratlan szépségű 
magyar művésznő alakításában. Lenkeffy 
Ica partnerei a leghíresebb német szinészék, 
akik tehetségük legjavát sorakoztatták ma-
gyar kolleganőjük nagyszerű művészetének 
keretéül. 

Ezzel a két filmslágerrel indul meg 
a Kamara-mozgóképszínház első hete s a 
közönség máris oly nagy érdeklődést tanúsít, 
hogy az első napok előadásaira csak álig 
néhány jegy kapható, fi Kamara-mozgókép-
színház tr.ü:oröil állandóan Frícsay katonai 
zenekara kiséri. 

E S T 
I R Á N Y I . U T C A — — • 

Október 6 - 7 — 8 - 9 . 

HOLT KÉZ 
Október 10—11—12. 

A császár brigadérosa 

KQjoiraJCR. jTzzaötPAD 
I X . . K I N I l / l U I C A 1 6 . 

Ökt. 7—8—9. A nevető h <làl és a 
kísérő Jimy b*csi gyi lruje. 

Okt. 10—11. Baccarat és 
Charlie fél tékeny. 

Okt. 12 -13. A megbűvöltek és 
Zigotto és a k é m e k 

ftl V M D I A V l ERZSÉBET-KÖRUT 26 ** fe • I I r l H TELEFON : József 129-47 

OHó'er 6 -9- ig f^róf Morte Ch. isto 
A holt kéz (Dumas regénye filmenl 

Október 10 -12-ig A íőrbecsali torreádor 
(Az ezerarcú ember V. része) 

Érd-kfeszitő de ektivtörténet 5 felvonásban 
Előadások kezdete hétköznapokon: 5, 7 és 9 órakor 

vasárnap: 3, V»5, 6, >/i8 és 9 órakor 



SZÍNHÁZI BLEI 

Nagy Zsuzska Ilosvay István Ráday Ilonka Terebessv Jószef Lya Berg Zon Etug 
(Lya Maral (Zigotto) (Carola Holloway) iDán Norbert) (Mattyasovszkyllona) (Bojdajuci) 

Szakaszloít olyan.., 
A „Szinházi Élet" filmpályézatára egyre-

másra jönnek a jelentkezők. Nap-nap után 
kapjuk a leveleket és halomszámra a szebb-
nél-szebb fényképeket, amelyek mind részt 
kérnek az immár nagy népszerüségü „Sza-
kasztott olyan . . r o v a t u n k b a n . A különböző 
postabélyegek százféle helyiségneveiről őszin* 
te örömmel állapithatjuk meg> hogyBudapest 
mellett a vidéknek is alig van olyan eldugott 
kis faluja, ahol ne lenne egy szőkehaju kis-
leány, vagy markáns arcú ur, aki ne érezné 
magát szakasztott olyannak, mint a mozi 
valamely világnagysága. Megjegyezzük azon-
ban, hogy pályázatunkat sokan félreértették 
és fényképüket egyszerűen csak ugy küldik 
be a „Szinházi Élet" szerkesztőségébe, hogy 
„szakasztott olyanok, mintegy mozimüvész". 
Leszögezzük mégegyszer, hogy pályázatun-
kon egyelőre csak azok vehetnek részt, akik 
szakasztott olyanok, mint : Henny Porten, 
Lenkeffy Icí . Lóth 11a, Fanny Ward, Mia 
May, Hollay Camilla. Mary Pickford, Pelrovich 

Szvetiszláv, Pearl White, Michael Bohnen és 
más hires mozinagyságok Kérjük tehát mind-
azokat, akik részt óhajtanak venni pályáza-
tunkon, hogy nevezzék meg azt a mozi-
szinészt vagy moziszínésznőt, akihez hason-
latosnak tartják magukat. A megfelelőknek 
képét leközöljük és azokat, akik a zsűri tet-
szését hasonlatosságukkal legjobban meg 
nyerik, egy film keretében felléptetjük. 

Budapesti filmül súg 
B. Pásztor Béla rendezésében hozza egyU 

előkelő budapesti mozgó ezt az érdekes 
iil-net. A Pathé Journal és a Londoni 
Hiradó mintájára készült a Budapesti 
filmujság, amelynek ez már a negyedik 
megjelenése lesz. Hozza a hét aktuaüta-
sait a tőzsdéről, a Tisza-tárgyalásról, a 
sakkversenyről, hozza a megelevenedett 
Színházi Cletet, képeket a Falu rossza 
premiérjéröl a VigszinházDól, a Nemzeti-
ből. Szóval, mindazokat a nevezetes ese-
ményeket, amelyek a pesti életet színessé 
teszik. 

Grieg Ada 
(Henny Porten) 

Guttreu >d Bela 
(Psyldnder) 

Urbanek Iliy 
(Lóth Ha)' 



46 SZÍNHÁZI ELET 

IMDFDIAI a K e r t ' m o z i t é l i helyisége 
H l l L K 1 H L Aréna-utésDemblnszky-u. tarok 

Október 6—9-ig 

Kincsek a hó alatt 
és előkelő fővárosi művészek felléptével filmrevü 

iowió2-fg Vérbosszú 
(Napkelet fia) és a 

Pünkösdi királyság Corso : ,,Az aragó: i r i véreb" 
(Radius-film) 

Isten cselédkéje 
— Az Omnia bemutatója — 

ü. W. Griffith ma Amerika iegneve-
sebb filmrendezője. Ö rendezte azt a pom-
pás darabot, melyet Isten cselédkéje cimen 
mutat be az Omnia október 10-ikén, hét-
főn. 

Hiltonék (Cieorge Fawcett és Eng Besse-
rer) magukhoz fogadtak egy szegény kis 
árva leányt, Nellyt (Lilian Gish). Hiltonék 
fia, Jim (Bobbie Harron ) és Nelly között 
bűbájos gyermekszerelem fejlődik ki. 

Néhány év múlva Hiltonék a sors csa-
pásai alatt teljesen tönkremennek. Nelly 
már 14 éves, elég nagy. arra, hogy el-
birja a munkát és igy ő is dolgozni 
kénytelen, hogy segítségére legyen nevelő-
szüleinek. Szolgálni megy és különös vé-
letlen folytán épp ahhoz a házaspárhoz 
kerül, amelyik az emlékezetes gyilkosságot 
elkövette az erdőben. Azonban Nellynek 
elmosódott emlékében az eset és netn is 
gondol reá, hogy mostani gazdái voltak 
a tettesek. A kisleány élete itt csupa ke-
serűség. A férjnek megtetszik az ártatlan 
kis szolgáló és elakarja csábítani. 

Most következik a film legdrámaibb rész-
lete. A térj és Nelly között újra indulatos 
jelenet fejlődik ki, úgyannyira, hogy az 
asszony is beleavatkozik. Végezni akarnak 
Nelly ve!, különösen amikor ő ráemlékez-
vén az erdei gyilkosságra, szemükbe vágja, 

'hogy ők a bűnösök. A legválságosabb perc-
ben érkezik meg Jim és megmenti az ő 
kis menyasszonyát. 

Jlz aragóniai véreb 
Hétfőn, október 10-ikén játssza először 

'a Corso-mozi a Radius által forgalomba 
hozott »Aragóniai véreb« cimü filmet. 
Heinrich Lillicnfein hasonló cimü szín-
müvéből Erich Schönfelder és dr. Ludwig 
Tell vitték vászonra ezt a szenzációsan 
érdekes témát, amely bizonyára a budapesti 
nagyközönségnél is a berlinihez hasonló 
tetszésre talál. A film főszerepeit Emil 
Jannings és Hanna Ralph játsszák és arról 
szól, hogy Napoleon császár, akli meg-
szállja Spanyolországot, hogy a lakossá-
got megfékezze, Guillaume generálist nevezi 
ki teljhatalmú kormányzóvá, aki ennek a 
kitüntetésnek annyira megtelel, hogy a la-
kosság »Az aragóniai véreb« cimet ado-
mányozza neki. Erről a kegyetlen tábornok-
ról és egy előkelő spanyol nőről szól ez 
a festői film, amely bizonyára nagy sikert 
arat a belvárosi Corso-moziban. 

Renaissance : ,,Az ezerarcú ember" 
(Radius-filml 
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A iőrbecsalt toreádor 
(Hétfőn, 10-én mutatja be a Renaissance 

Az ezerarcú ember V. részét, „A tőrbecsalt 
toreádor"-t.) 

Az V. rész ugy kezdődik, hogy Pol, a 
szélhámos exloreádor az elrabolt milliókkal 
Madridba menekül. Azonban Bobby Dodd 
és Voss Péter a ,,Hotel Toreró' -ban rátalál-
nak. A gazember az arénába menekül az 
üldözés elől, mire Bobby Dodd a rendőrség 
segítségét veszi igénybe. Közben azonban 
Dick Patton is ott járt a rendörségen. aki 
viszont Voss P.'tert akarja elfogatni. De Voss 
Péterrel Bobby fegyverszünetet kötött, hogy 
az első tolvaj segítségével a másodikat 
kézrekerithesse. Voss, mint pikador, Bobby, 
mint fodrász lopóznak az arénába Pol után. 

Azonban a nagyszámú nézők között ül 
Dick Patton n gyapjukifály is és megtudva, 
hogy a milliók tolvaját kergetik, azt hiszi, 
hogy Voss Péterről van szó és maga is se-
gítségére Van az üldözőknek. De a vég-
zetes félreértés folytán a legkritikusabb 
pillanatban Pol megszökik és a gyapjukirály 
Vo38 Pétert fogja el. Bobby Dodd azonban 
megszabadítja Pétert és a Hotel Toreróba 
menekül vele. Az extoreádor nagy sebbel-
lobbal csomagol, hogy a lopott pénzzel meg-
szökjön Madridból. Voss és a detektív fel-
rohannak az emeletre és betörik Pol bezárt 
ajtaját. A legnagyobb meglepetésükre azon-
ban a kalandort holtan találják a szobájá-
ban, a lopott 25 millió pedig ott feküdt mel-
lelte a nyitott bőröndben. Dodd a rendőr-
ségre rohant, Péter ottmaradt a halott mel 
lett- Mikor a de'ektiv a 
rendőrökkel visszajön az 
ajtót ismét zárva találják. 
Megint feltörik az ajtót és 
kétségbeesetten látják, 
hogv Voss eszméletlenül 
elnyúlva fekszik, a mil-
liók pedig eltűntek. Az 
izgalom percről-percre fo-
kozódik. A nézők minden 
idegszála megfeszül. Vosst 
szerencsésen életre keltik, 
figgatják, de ő egyáltalán 
nem emlékszik támadója 
arcára, csak azt tudja 
megmondani, hogv a jobb 
szeme felett egy nagy 
forradást látott. Megbeszé-
lik a teendőket, de semmi 
okosat nem tudnak kita-
lálni- A végén abban 
állapodnak meg. hogy be-
várják, mig az ismeretlen 
lettes felváltja az első 
1000 pezetás bankjegyet 
és akkor, a bankjegyek 
sorszáma a detektív kezé-
ben van, lefülelik a gaz-
embert. 

Voss Péter sokáig fekszik szanatóriumban. 
Mikor már lábadozik, Gert, a milliomos 
leánya, néha-néha felkeresi, ápolja, ugy, 
hogy Péternek egyáltalán nem sürgős, hogy 
felgyógyuljon. Sót, ilyen körülmények között 
nagyon szívesen van a szanatóriumban, 
ahová Dodd a merénylet után elhelyezte. 
De mikor a dstektiv egy alkalommal hírül 
hozza, hogy egy barcelonai éjjeli mulatóban 
felváltottak egyet az eltűnt ezresek közül, 
Péler egyszeriben visszanyeri régi erejét és 
frissességét és mintha sohasem lelt volna 
semmi baja, röglön Barcelonaba utazik 
Dóddal, aki még mindig fegyvertársa. Izgal-
mas. változatos, fordulatokban és trükkök-
ben gazdag hajsza utan, miközben a színé-
szek a legbravurosabb rendezői ötleteket 
is könnyen megoldják, egy boxverseny al-
kalmával sikerül Vossnak a tolvajt ellogni, 
akinél az ellopott 25 milliót is megtalálják. 

A „milliók tolvaja" tehát detektivnek is 
fényesen bevált, de a hálátlan Doddnak 
csak addig van rá szüksége, amíg az ő 
segítségével kézre nem keritelték az exloreá-
dor által ellopott pénzt. Ahogy elfogtak, 
megszűnt a szövetségi viszony és Dodd rög-
tön — talán köszönetképpen a nagyszerű 
teljesítményért — letartóztatja. Péter, akinek 
persze ez nem tetszett, résen volt és ugy 
eltűnt a hires detektív szeme elől, hogy az 
bottal ütheti ismét az ezerarcú ember nyo-
mat. ,,A tőrbecsalt toreádor" szereposztása 
külön szenzáció : Voss Pétert Harry Liedlke, 
a legújabb filmszínészek egyike játssza, Dick 
Paitont Jakob Tiedtke, lányát, Gert-et, Mady 
Christians, Bubby Dodd- ol Georg Alexander-
Poli, a loreédorl Erich Kuisei-Tietz. 

Renaissance : Az ezerarcú ember 
(Radius-lilm) 
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A l e g s z e b b 
Kaland 

Nem a Vígszínház nagy-
sikerű vígjátékáról van 
szó, hanem a „Metró" 
filmjéről, amit a Schwar-
zenberg és Antal filmke-
reskedelmi cég hozott for-
galomba és október 10-től 
kezdődőleg aRoyalApolló 
mutat be. „A legszebb ka-
land" főszerepét Emmy 
Wehlen játssza igazi mű-
vészettel és arat nagy 
és komoly sikert. 

Betta asszonynak nagy 
tervei vannak. Amióta férje, 
Charles Petright, farmjáról 
kiderült, hogy gazdag pet-
roleumforrások vannak 
rajta és beválasztották a 
newyorki olajlrőszt elnök-
ségébe, felköltöztek a fő-
városba, gyönyörű palotát 
vettek és nagyszerű életet 
folytatnak. De Betta asz-
szony mindezek dacéra 
nincs megelégedve életé-
vel, azt szeretné, ha sike- R o y a | Apolló : 
rül ne házába szoktatni az Metro 
úgynevezett „felsőtízezret", 
a születési és vagyoni arisz-
tokratákat. A szegénységből ilyen váratlanul 
jólétbe pottyani, nagy szenzáció volt ugyan a 
számára és ez a soha nem remélt jólét különös 
izgalmai jól estek neki, hiszen mindig erről 
álmodott, de ,az előkelő társaságot mindezek 
fölébe helyezte. 

Egyszer az öreg Petright, aki sokat szere-
tett mulatni, egy átlumpolt éjszakán, kicsit 
ittasan és mámorosan összebarátkozik egy 
sofförrel, akit a lakására hurcol és szállást 
ad neki. Reggel a felesége megbotránkozva 
látja az idegen férfit, Petright azonban nem 
jön zavarba, hanem mint lovag Enrico Ter-
fittet mutatja be uj barátját, a soffőrt, csa-
ládjának. 1 ermészetesen rögtön szívesen lá-
tott vendég lesz. A sofför, aki szívesen játssza 
végig ezt a komédiát, tulajdonképpen nem 
más, mint a dúsgazdag lord Alfred Bradwood, 
akinek különös passziója, hogy inkognitóban 

Emmy Wehlen A legszebb kaland cimü 
(Schwarzenberg és Antal) filmen 

éljen és saját keresetéből tartsa el magát. 
Bili Burnes, egy uri szélhámos, megtudja, 

hogy a fiatal lord nagybátja meghalt és sok 
milliós vagyonát Alfrédre hagyta, elhatározza, 
hogy az ifjú lord helyébe lép, aMnek hollé-
téről amúgy sem tud senki. Felveszi az ő 
nevét és beférkőzik a Petright-családba, hogy 
elvehesse az egyetlen gyermeket, Hellyt, fele-
ségül, több milliós hozománya miatt. A ka-
landor azonban kudarcot vall, mert az igazi 
lord leleplezi őt és Bili elnyeri méltó bünte-
tését. Brodwood lord a történtek után a sa-
ját álarcát is eldobja és megkéri Helly kezét, 
akit megsz retett és aki szereti őt. 

Klein Sari 
Budapest, V, Lipót-hörut 17 sz. 

Készít legmodernebb toaletténneglizséfűzőket 
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A Falu rossza négyféle felfogásban 
A Falu rossza vigszinhózi sikerének hírére a filmgyárak is rávetették magukat a drámai 

mozzanatokban bővelkedő darabra. Munkatársunknak sikerült néhány analog részletet 
megkeríteni egy magyar, egy amerikai, egy dán és egy olasz filmgyár Falu rossza filmjeibő'. 

1. — Fi doncl — mondja 
a Nordisk film szenzációs 
drámájának, a szalon-
rosszának hősnője, igy 
megsérteni az embert a 
tulajdon eljegyzésén. 

2- — Ácsi, azt a keser-
gőt huzd el a Hamletből, 
Hogy „Valami bűzlik Dá-
niában . . 

3- Vigyázat, most fogjuk 
végsőkig feszíteni az ide-

, geket 1 Feledi Boriska két-
ezer méterről leugrik, sze-
rencsére Göndör Sándor 
sem veszti el lélekjelenlétét. 

I 1. Itt látható meghatóan 
magyar egyszerűséggel, 
hogyan puffantja le Gön- 1. 
dör Sándor hűtlen babá-
ját. Bátki Tercsit. 

2. Zöld a kukorica . . . 
A magyar film szerzációja. 
amint Finum Rózsi csár-
dást táncol a Makkhetes-
ben. 

3. Feledi Boriskának is 
van esze, hogy nem ott 
ugrik a patekba, «hol viz 
van. 

1. Göndör Sándor az 
osteriában ugyancsak ha-
talmasan fejbekólintotta 
mandolinjával a hűtlen 
planétás-leányt. 

2. Csipje meg a taran-
tella 1 Ez egv igézi olasz 
jelenet lesz. De a főtrükk 
még c iak a végén jön. 

3. Boriska a nápolyi 
öböl fenekén fekszik. Gön-
dör Sándor utána megy. 
Hogy meg ne fulladjon, 
hosszú makaróni csövön 
vesz lélekzete!. 

3. Patak, az nem esy 
attrakció. Feledi Boriska 
bele fog ugrani a Niagera-
zuhatagba és Göndör Sán-
dor egy lassóval kimenti. 

1. Well, a szerelmi 
gyilkosság jó, csak még 
a farmot kell fölgyújtani . . 
Mos' pedig a statiszták ve-
gvék üldözőbe acow-boyt. 

2. Itt az ekzotikum ked-
véért be lehet hozni va-
lami magyar motívumot. 
Legjobb lesz, ha a cow-
boy csárdást járne. 
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<( TAVASA" 
HAJDAN 4> MOST 

A Halói álarcóban. 
A Fővárosi Nagymozgó, amely a Nánival 

az egész fővárosi moziközönséget meghódí-
totta már a megnyitó-hetében, a jövő héten 
ismét egy egészen uj és különleges produk-
ciót hoz. 

Egy kétrészes hatalmas kaiandorregény 
nek, A halál álarcában cimü attrakciűs 
filmnek első és második részét mutatja be a 
Fővárosi Nagymozgó A romantikus francia 
irodalom egyik legpompásabban felépített, 
rendkívül izgalmas és fordulatos alkotása ez 
a film, amely az érdekfeszítő mese kereté-
ben, Hans Mierendorffnak és Margit Bar-
naynak, a német filmművészet két díszének 
ad alkalmat elsőrangú alakításra. 

A hatalmas filmprodukció rendezés és ki-
állítás tekintetében egészen különleges meg-
lepetéseket nvujt. A gazdag tömegjelenetek, 
• pazar rokokópaloíák, melyeknek fotográ-
fiája is tökéletes, nemcsak ennek a hétnek a 
sikerét biztosítják, hanem telt házakról gon-
doskodnak a Fővárosi Nagymozgó további 
atrakcióihoz is. A halál álarcában első része. 
Az ezüst csontváz, hétfőtől csütörtökig, a 
második rész, A cisterna titka, csütörtöktől 
vasárnapig van műsorra tűzve. 

A HeliRon-mo3gó 
megnyílása 

A Belvárosnak uj szórakozóhelye lesz. 
Oklóber 15-ikén nyílik meg az Eskü-téren 
az fóYi'os-baronesszek mozgóképszínháza, a 
»Helikon«. Az uj mozgó egyike a város 
legszebb és legelőkelőbb helyeinek. A be-
rendezése olyan pompás, hogy hozzá fogható 
talár, csak Párisban van. Az újonnan átala-
kított helyiség artisztikus és finom. Színe-
zése, hangulata, az egész kiállítása a leg-
nagyszerűbb, ennél szebbet művész nem csi-
nálhat. Meleg, intim, barátságos. A publi-
kumnak olyan kényelme lesz, hogy igazán 
semmi kívánnivalót nem hagy inaga után. 
ide csak az úgynevezett előkelő osztá-
lyok fognak járni, egyenesen nekik épült. 
Egész biztos, hogy a főváros exkluzív tár-
saságai adnak majd találkát a Helikon-
ban. De az Eötvös-baronesszek nemcsak 
a külsőségekre adnak sokat, hanem a mii-
sort is a legnagyobb hozzáértéssel válo-
gatják össze. A Helikon-mozgó kultúrintéz-
mény lesz. A filmirodalom remekeit fogjál; 
bemutatni itt, mindazt, amiben a mozi 
elsőrendűi tud produkálni. A Helikon-mozgó 
irodalmi képeket fog színre hozni. Csak 
olyan filmet, ami a legtisztáDb művészet. 
De külön meglepetése lesz a hónap közepén 
megnyíló mozgónak, a szimfonikus zene-
kar, amely klasszikus zenével fogja alá-
festeni a brilliáns filmeket. 
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A z ÍOOI é j s z a k a 
Méltán csodálkozhat az a budapesti pol-

gár, akit ügyes-bajos dolga a nap bármely 
órájában a Rákóczi-utra vezeti, hogy az 
Uránia épületét állandóan nagyobb csopor-
tok tartják megszállva, amelyek egészen bé-
kés s /ándékuak ugyan, de nem tágítanak 
egy lépést sem addig, amig az Uránia szen-
zációs filmjéhéz, az „1001 éjszaka"-hoz be-
lépőjegyet nem kaptak. A Pafhé-filmgyár 
minden szines emberi fantáziát felülmúló 
ezen remeke olyan tetszésre talált a magyar 
közönségnél, amelyre hasonló, ilyen irodai" 
milag is értékes filmnél még alig volt példa. 
A „Korona' filmkereskedelmi r.-t. által for-
galomba hozott film még egy hétre meg-
hosszabbíttatott az Uránia játékrendjén és 
igy mindenkinek alkalma nyilik, hogy ezt a 
filmg ártás legtetejét, amely tökéletes képét 
ad ja a színpompás keleti mesevilágnak, meg-
nézhesse. Ez a pompás színezésű film hat 
felvonásból áll és gyermekkori életünk min-
den áhítatos pazar gazdagságát elénk vará-
zsolja és szinte álomszerű vidékeken át ve-
zet el bennünket Irák-Arábiába, ahol a ke-
gyetlen Nurredin szultán udvarában meg-
ismerjük a keleti élet minden szépségét- Nur-
redin szultán unatkozik és elküldi három hü 
emberét, hogy hozzák el számára a világ 
három legcsodálatraméltóbb dolgát. De álom-
paripánkon eljutunk abba a tartományba is. 
ahol Sulaiman szultán uralkodik, ahol meg-
látjuk Fatime hercegnőt, a szultán szépséges 
leányét, akinek buskomorságára a férjhez-
menést tanácsolják orvosságul a tarto-
mány vénei, akik nem tudják, hogy a 

hercegnő betegsége mindössze egy fiatol 
halászlegény iránti forró, kielégületlen sze-
relméből indult ki. A fiatal halászlegény 
nem más, mint a szomszédos tartomány 
Adz8ar hercege. Ez a romantikus szerelem 
adja magvát ennek a bűbájos cselekmény-
nek, amely sok gyönyörűséget, szines percet 
hozott azoknak, akik oly szerencsések voltak, 
Hogy jegyhez juthattak az Uránia pénztárainál. 

Talalia el ki isz ik itt a jövő héten ? 
Akik kitalálják, azok között egy üveg „Dit- • 
Gott" likőrt sorsolunk ki. Legutóbb Biró Ala-
dár (Mária-u. 19.) és D. Ágnes (Izabella-u. 3.) 
neve került ki győztesen a sorsolásból. Egy-

egy üveg likőrt kaptak. 

£ uRács Nándor 
Köpeny, kosztüm, francia ruha 
és blouzkülönlrgességek áruháza 

Megrendelések saját műhelyemben készülnek 
Rudanest, IV. ker.. Kecskeméti-utca 9. sz. 

fUllT l l f lf D K Á V É H Á Z , É T T E R E M 
111 H l It U l l i VII. Dob-u. 65. (Erzsébet-körut sarkán 

In t im • v i d á m • mula tságos 
KitOnő ételek és Italok. Elsőrendű szalonzene. 

RÉVAI-U. 18. KIS KOMÉDIA Tel. (4-22. 
Október t-Wl kezdve Rot t és S t e i n h a r d t fellépté-
vel GIZIKE és Z I M M E R N o . 312 . - Az előadás 
kezdete este 8 Arakor. Minden vasárnap 3 előadás 

P H Ö N I X M O Z I 
Okt. 6—9 A s j e r e l e m ABC-te 

Főszereplő May Muray és 
A3 eyerarcu ember III. része 

A aárya bestláU Főszereplő Harry Liedke 
Okt. 10-12 A sHIétség lovagtat 

é s a Nobody-soroyal 

M A G V A I - O K m A L K O Z 6 f E l Y E 

ZEIGER F E R E N C 
magyar kAvéhAz es vendéglő 

4424 WOODLAND AVE :::: AMER KA CLEVELAND 0. 
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— Mikor szokott rendesen visszajönni? 
— Nem mondta, hogy hosszabb kirán-

dulást tesz valahová? 
— Nem vitt magával utipodgyászt? 
A derék szobaleány, aki még sohasem 

szerepelt ily élénken a nyilvánosság előtt, 
Kétségbeesve rázta meg az izgalomtól fel-
borzolt hajfürtjeit . 

— Rendesen tizenegytájt szokott haza-
jönni, ma pedig különösen meghagyta, hogy 
féltizenkettőre ^ fürdőt készitsek neki. Csak 
egy könyvet vitt magával, meg a napernyőjét, 
lehetetlen, hogy a maga akaratából maradt 
volna ei éjszakára. Hiszen olyan szelid 
és koránfekvő, mint egy iskolásleány! 

A művésznő, akinek eltűnése egyelőre 
csak a kicsiny fürdőt izgatta tel, ae két-
ség sem lehetett benne, hogy néhány órán 
belül az egész országot lázba hozzg, nem 
tartozott az ismert szinházi csillagok típusú-
hoz: húszéves koráig egész családja előtt 
őrültségnek tünt volna fel a gondolat, hogy 
pénzért idegen embereket mulattasson. "Édes-
apja az előkelő pesti negyed közjegyzője 
volt; mindig többet keresett, mint amennyit 
a legnagyobb fényűzéssel elkölthetett volna. 
Nagyapja — édesanyja részéről — bánáti 
földesúr volt, származására nézve bunye-
vác, érzésére tüzes és szilaj magyar. Sárika 
Pesten a nyolcszobás lakás jószagu ké-
nyeiméhez, a kellemes vendégjáráshoz, a 
leánygimnáziumba, ahol mosolygó és ked-
tinom és puha tónusokhoz szokott, nyári 
hónapjait pedig egy nagy park közepén 
töltötte, főúri barokk-kastélyban, melynek 
talán még családi kísértete is volt. Az egyet-
len leány büszke pozícióját töltötte be a 
gazdag és előkelő családban s néha szoba-
leány kisérte, néha elegáns fogat vitte a 
veskedő tanárnők adták át neki az érettségi 
bizonyítványt. Az életprogrammja? Mit 
akarhat egy gazdag és intelligens leány. 
Végigtáncolni néhány finom családi bált, di-
vatos ruhákat, egy-két ártatlan flörtöt, 

í . 
— Hallatlan! 
— Talán csak nem követett el öngyil-

kosságot? 
— Csak nem rabolta el valaki fényes 

nappal! 
A fürdői étterem terraszán, mely zsúfolá-

sig tele volt vendégekkel, tetőpontjára há-
gott az izgalom, melyet a szomorú szen-
záció keltett. A művésznő, aki fáradt idegeit 
pihentetni jött a hegyek közé, reggel óta 
nyomtalanul eltűnt. Mi történt vele? Haj-
nalban kelt, szokása szerint nagy gyalog-
sétát tett a Kristóf'-zuhataghoz, melyet a 
türdő alapítójának, a tiszteletreméltó ka-

. . már hus'szor, harmincszor, 
negyvenszer ismételte . . . " 

iGaspár rajza) 

nonoknak, nevére kereszteltek s azóta 
egyetlen élö lélek sem találkozott vele. 
fl megijedt szobaleány, akit egymás kézé-
iről kapkodtak ki a vendégek, már húsz-
szor, harmincszor, negyvenszer ismételte 
egymásután : 

— Igenis, kérem, félhatkor kelt, hogy 
szokása szerint két-három órát gyalogol-
jon. Azt mondta, hogy fogyni akar, mire 
Pestre visszamegyünk, pedig tetszett ugy-e 
látni, a liliom se lehet karcsúbb nála. 
Nem, kezét csókolom, nem1 engedte, hogy 
elkísérjem; a tejébe vette, hogy az egész 
évi hercehurca után csak az egyedüllét 
tudja meggyógyítani az idegeit. 

S E L Y E M * S Z A L A G F Ő Ü Z LET : - IKJIORONfitlERCt&M 

S Z Ö V E T Í M O S Ó Á R Ú FIÓKÜZLETEK: IY..CALVIN-TÉR. 

C S I P K E i f f i V Ä T ü j O O N M y i U É Ó f Z I - Ú m I I , FŐ-UTCA 32. 
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csinos leényszobát, születésnapi ajándéko-
kat, — és végül egy fiatal urat, aki test-
ben-lélekben és anyagi javakban egyaránt 
eljutott a tökéletesség fokára. Valószínű, 
hogy ez az életprogramm meg is való-
sult volna, ha Sárika egyszer, — inkább 
pajkosságból, mint meggyőződésből — el 
nem énekelt volna néhány chansont a csa-
ládi báljukon: ez a dilettáns müvészkedés 
váratlanul (kizökkentette az életutjából. 
Okosságával kiérezte, hogy a lelkes bókok, 
melyekkei elhalmozták, nem az udvarias-
ság forrásából fakadtak; s mikor az egyik 
öreg ur, aki harminc év óta valamennyi 
színházban az első sorban ült, becsület-
szavára kijelentette, hogy kis barátnője 
egész Budapestet meg tudná hódítani a 
színpadon, mosolyogva válaszolt: 

— Ha ezt bizonyosan tudnám, akkor 
már holnap reggel nekifognék a tanulás-
nak. De a nézőtéren, attól tartok, szi-
gorúbb kritikusok ülnek, mint Feri bácsi 
es Lujza néni! 

Hosszú volna elbeszélni: miképp került 
a fiatat urileány mégis a színpadra, mint 
győzte le édesapja ellentál,lását és édes-
anyja gőgjét, s hogyan jutott el addig, 
hogy e percben az ország legnépszerűbb 
művésznőjének tartották. Annyi bizonyos, 
hogy több energiája volt, mint társaság-
beli ismerősei hitték; s mikor büszke anyja, 
aki keresztet vetett arra a gondolatra, 
hogy leánya idegen emberek előtt komé-
diázzék s a rugalmas erkölcsök biro-
dalmával cserélje föl hótiszta leányszobá-
ját, az ijedtségtől szinte eltulüadva je-
lentette ki, hogy a szinpad csak kalan-
dornőknek vagy házmesterleányoknak való, 
a fiatal leány oly megbocsátó jóakarattal 
csókolta meg a kezét, mintha egy kedves 
kis gyermek gügyögését hallaná. 

— Anyus, anyus, az ilyen babonák már 
harminc évvel ezelőtt lejárták magukat! A 
házmesterleány épp ugy a színpadra való, 
mint a Szabolcsi Ádám unokája, ha mind 
a kettőjüknek megvan a tehetségük hozzá. 
Ami pedig a könnyű erkölcsök birodal-
mát illeti, hát etelől egészen nyugodt le* 
hetsz; én a kulisszák közt is az logok 
maradni, akinek te husz év alatt felnevel-
tél. Csak nem képzeled, hogy a szinpadi 
levegő a jellemet is megváltoztatja? 

Ne térjünk ki a szomorú családi jelene-
tekre, melyek Sárika első fellépését meg-
előzték, első sikereire, amiket a bámulat 
és megbotránkozás kitöréseivel fogadtak, 
a páratlan szerződésre, melyet háromhónapi 
szereplés után kapott, az uj világra, mely-

nek furcsaságai előbb megdöbbentették, ké-
sőbb elragadták: most, huszonhároméves ko-
rában, versenytárs nélkül állt a pesti szín-
padon, nevét és fényképeit az egész orn 
szágban ismerték s minden szerző, a legr 
nagyobb és a legkisebb, az ő mosolygó 
szemét, karcsú alakját, bájos gesztusait kép-
zelte maga elé, mikor jövendőbeli sikerei-
ről álmodozott. De Sárika a színpadon is 
urileány maradt! A kulisszák idiomáját ő 
is megtanulta, de csak a szerepeiben volt 
változékony jellem; a nappali világosság-
ban társaságbeli hölgy maradt, aki soha-
sem feledkezett meg a nevelésről, melyben 
serdülő leánykorában részesült. 

A család ismerősei és a szinház ben» 
tentesei azt beszélték, hogy a művésznő 
nemcsak a színpadon játssza a szerelmes 
leányt; tudták, hogy már tizennyolcéves 
ikora óta féligmeddig menyasszonya egy 
nagyon kellemes fiatal urnák, aki a mi-
niszter személyes titkárának nehéz állását 
tölti Pe. Miska, aki nem kenyérkereset-
ből szolgálta az államot — édesapjának 

„, . . d e a visszhangon kívül senkisem válaszol t . . . " 
»Qáspár rajza.) 

négyezer holdja volt — épp oly kemé-
nyen ellenszegült a Sárika kalandos, szin-
padi szereplésének, akár a közjegyző és 
a felesége. De végre — mit tehetett egye-
bet? — ö is vigasztalást talált abban, 
hogy minden szalmaláng kialszik s ettől 
togva komor bikaként posztolt esténként 
a színházi kiskapu előtt, hogy az uri-
kisasszonnyá visszavedlett libapásztorleányt 
hazakísérje. 

Így álltak a dolgok azon az augusztusi 
napon, mikor a pihenő művésznő, aki ma-
kacsui ragaszkodott nyári egyedüllétéhez, 
egy reggel oly titokzatosan eltűnt a feny-
vesek közt fekvő fürdőhelyről. 

(Folytatjuk.) 

L Á S Z L Ó ÉS F E K E T E 
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3kd * 
Az más, hogy én elhagytalaki 
Kiért a szivem ott maradt! 
Bolondított a pompa, fény, 
Rís/eg legyecske voltam én. 
Mi lett is vo'na egyszer, végül? 
Te nem vehetsz el feleségül — 
Ha másnak nyújtom is az ajkam, 
A te lázad fut végig rajtam . . . 
Csak az' ne kelljen hallanom. 
Hogy hűtlen lettél angyalom 

3. Hogy meddig bírom, azt ne kérdi 
Maeam se tudom, hogy miért — 
De itt leszek, amíg lehet, 
S szeretni foglak tégedet, 
Sorvasztó lánggal Tégedet. 
Ha néha az jut az eszembe. 
Hogy női kéz simul kezedbe. 
Hogy részegitnek női vállak: 
Hidegvérrel megfoj tanálak! , . . 
Nem bánom: vess meg, üss agjroi. 
Csak hűtlen ne légy angyalom! 
Hűtlen ne légy angyalom! — 
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A Rubikon 
Vígjáték egy felvonásben. Irta : LIPTAI IMRE 

Szinrekerül az Apolio Kabaréban, a következő szereposztásban : 
Egry Pál, gyáros . . Herczegh Jenő 
Irén, a felesége . • Haraszthy Mici 
Kerekes Viktor. . . . Szentiványi 
Zólyominé Gál Magda . Berky Kató 
Nyilassyné őz Aranka . Hollós Bora 

Kerekes (ránéz, aztán egy pillanat múlva 
megsimítja homlokát, maga elé néz és 
szinte sóhajtva mondja): Hogy miért jöt-
tem én vissza külföldről ?i 

Pál (nyugodtan): Hogy segíts rajtam, 
ha tudsz. De már látom, hogy hiába vár-
talak. 

Kerekes: Én... raj tad? (Dörzsöli a fejét.) 
Mi ez? Mi ez? Mi <ez? (Hirtelen.) A! 
(Mint akinek ötlete támadt.) Mindjárt! (Ki-
rohan a bal hátsó ajtón.) Majd én segí-
tek! Mindjárt! Majd mindjárt 1 (El.) 

Pál (vissza akarja tartani): Viktor, meg-
áll j! Viktor! (Vállat von.) Eredj, bolond! 
(Visszajön az ajtótól. Az asztalhoz megy.) 

Gergely (belép a bal hátsó ajtón) 
Nagyságos ur, itt van a Bozsó! 

Pál: Micsoda Bozsó? (A jobty hátsó ajtó 
möcjőtt erősen kopogtatnak.) 

Gergely: Az a szerelő! Avvai az izével... 
(A szoba közepére mutat.) ami ide jön... 

Pál (örömmel): Ja?! Hát csak jöjjön 
hamar: Küldd be! (Gergely el, balra hátul.) 

Erzsi (besiet jobboldalt és a jobb hátsó 
ajtóhoz megy): Szabad! Tesséki (Ki-
nyitja az ajtót.) 

Kerekes (jobb hátsó ajtón besiet, szinte 
magával sodorja Erzsit. Feldúltan körülnéz): 
Na: Majd mindjárt! Mindjárt megtudom 
é n -

Erzsi (rémülten ) : Szent Isten s 

Bozsó Alajos, szerelő . . Pártos Gusztáv 
Budai János, irodatiszt . Fekete József 
Miss Adolphe, tanárnő . Győri Matild 
Gergely, inas Andai 
Erzsi, szobaleány . . . Faragó Sári 

Kerekes (balra átszól Pálhoz): Hogy mi 
van itt? Hogy ki lakik it t?! (Pál oda se 
néz. Leüi, újságot vesz elő.) 

Bozsó (bal hátsón belép)": Jó napot kí-
vánok ! 

Erzsi (Kerekeshez): Kit tetszik keresni? 
Kerekes (névjegy után kutat. Dühösen, 

mintha gúnyolnák, Erzsihez): »Kit tetszik 
keresni?« 

Bozsó (meghökken): Egry nagyságos 
urat! 

Kerekes (hangosan): Nem! Egry nagy-
ságos úrból elég volt... Egryné nagyságos 
asszonyt. (Megtalálta a névjegyét.) 

Bozsó: Tessék? 
Pál (Bozsóhoz): Na itt van? Végre! 
Erzsi (Kerekeshez): Az nincs itt, kérem. 
Bozsó (Pálhoz): Igenis, itt van, kérem. 
Kerekes (Erzsihez): Persze, hogy itt van! 

Hogy maga is kérdi? Be van tanítva? 
Pál (Bozsóhoz): Hát hozza be, barátom. 
Erzsi (Kerekeshez): De ha nincs ilt? Mon-

dom. 
Bozsó (Erzsi felé): Mondom, hogy itt 

van! Magammal hoztam. 
Kerekes (hangosan és türelmetlenül Er-

zsihez): Jelentsen be, akár itt van, akár 
nincs itt!... 

Pál (Bozsóhoz .nevet): Jó, jó... Csak hozza, 
Bozsó... 

G U M M I 3 A R 0 K 
minősége utolérhetet len ! 

Firenze ^ 
iparművészén müf)elyiskolában 
IV., Koronaßerceg-utca 6. Tele Jon 58-18 

A beiratkozás megkezdődött 1 

H A m i S N Y A J A V l T O 
Kötés. Szemfelszedés. Fehérnemüjavitás 

BALVANY-UTCA 1 6 . . AZ UDVARBON 

MlndenUli k a p h a t ó !*] 
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Erzsi (Kerekeshez): Tessék helyet fog-
lalni. 

Bozsó: Köszönöm, nem ülök le... 
Pál (Bozsóhoz): Nem is mondtam... 
Kerekes (Erzsihez): Menjen már. Sies-

sen! 
Bozsó (Kerekeshez): Igenis, mindjárt! De 

nem fújhatom fel! (El bal hátsón.) 
Erzsi: Azonnal szólok! (Jobboldalt el.) 
Kerekes (Bozsó után): Mit akar? Fel-

fújni?! Még ez is ! Nahát?! (Kis szünet.) 
Pál (balra leült, szembe a jobboldali 

résszel. Nyugodtan néz maga elé). 
Kerekes (dühös szemrehányással Pálhoz).-

Szép kis fogadtatás. Szép dolog. (Gúnyo-
san.) »Rubikon«! Mi? Megjegyzem ma-
gamnak. 

Pál (figyelembe se veszi. Hivja az inast): 
Gergely t Gergely ! 

Kerekes: Es méa a cselédeket is be-
tanítjátok ! 

Gergely (belép bal hátul ) : Tessék pa-
rancsolni ! 

Pál: Nem tudod, hová ment az az ur, 
aki az imént itt volt? 

Gergely: Sejtelmem sincs róla, nagysá-
gos ur. 

Pál: Jól van. A teámat! 
Gergely: Egy személyre? 
Pál: Mit kérded? Látod, hogy egyedül 

vagyok! 
Kerekes (a homlokát simogatja): Nahát! 
Pál (Gergelyhez): Mehetsz! Gyújtsd tel 

a villanyt. (Egy könyvet vesz elő.) 
Gergely: Igenis. (Ä "baloldali falnál fel-

csavarja a villanyt. A jobboldali lángok 

kigyúlnak. ) 
Kerekes (a lámpára bámul): Me... me... 

meg vannak ezek? Meg a lámpa is! 
Gergely (ei a hátsó ajtón). 
Pál (leül a baloldali fainál és olvas). 
Kerekes: Ott gyújtják fel és itt gyullad 

ki... A tele! Ebbe is Rubikon ég?! 
Irén (jobboldalról jön. Átöltözött. A leg-

kedvesebb vendéglátással): A! Kedves ba-
rátom! Isten hozta! (Mind a két kezét 
nyújtja Kerekesnek.) 

Kerekes: Kézit csókolom! Na, csakhogy 
megismert! (Kezét megcsókolja.) 

Irén (észreveszi, hogy az ő oldalán ég 
a villany. Hirtelen kikapja a kezét.) A! 

Mindjárt!... Már megint az én villanyom?! 
(Gyorsan a jobboldali falnál felcsavarja 
a villanyt, mire Pál oldalán kigyullad a 
csillár.) Nézze! 

Pál (megelégedett gúnyos mosollyal bó-
lint). 

Irén .(Kerekeshez): Persze! Hogy csak 
az enyém égjen. Mi?! és fizessem a nagy 
villanyszámlát! (Kerekes folyton a csil-
lárt és a kapcsolókat nézi és a homlokát 
simogatja. Irén most már szelídebben, mi-
közben helyet kínál.) Tudja, ez az egyet-
len kalamitás ebben a lakásban. Egy sze-
relőnél megrendeltem, hogy csak a fél-
csillárra csinálja a kapcsolót Kés az a 
szerencsétlen eltévesztette és elcserélte a 
dolgot taszterekkel. (Pál felé.) De remé-
lem, nem tart már sokáig... Ez az egyetlen 
kalamitás! Hogy közös lámpám van. (Sértő 
szándékkal.) Egy... egy... egy... idegen la-

ssörmcdlivai 
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késsal. (Leültek, Kerekes ámulva nézi hol 
a csillárt, hol Pált és Irént.) Hát hogtj 
van, kedves Viktor? De régen láttam... Hogy 
kerül ide? Mikor jött? Hat hónapja a 
szinét se láttam. 

Kerekes: Hat hónapja? (Felugrik.) Nincs 
öt perce, hogy láttam és nem fogadta a 
köszönésemet... 

Irén (megjátszott csudálkozással): Én?! 
Ugyan! Hol? 

Kerekes (balra mutat): Ott! Izé... (Jobbra 
mutat.) Itt! 

Irén: Ne tréfáljon, Viktor. Most látom 
először, mióta elutazott... 

Kerekes: Ott álltam az urával és azt 
mondtam, kezét csókolom. (Leül.) 

Irén-. Az urammal? Ne ijesszen már... 
Miket beszél? Hiszen nekem nincs is uram: 
(Nevet. ) 

Pál (az ég felé): Hála Istennek! 
Kerekes (bámul): Mióta? 
Irén: Két hónap óta. 
Kerekes (felugrik): Összebeszéltek! 

(Balra mutat.) Es az ott? az az alak 
ott? Az kicsoda?! 

Bozsó (belép a hátsó ajtón balról, egy 
hosszú szines kordonzsinórt hoz és meg-
felelő eszközöket, hogy kifeszítse a szoba 
közepén ). 

Kerekes: Az kicsoda? 
. Irén (bámul): Melyik? 

Kerekes (dühösen): Persze! Most megint 
készen vannak, mert ez itt igy megy ! 
Hát az ott? amelyik most ugy vigyorog... 
Akinél, most jut eszembe, ott felejtettem 
a kalapomat. (Balra indul.) Pardon! 

Irén (még idejében elfogja): Hopp! Vár-
jon, várjon, várjon. Az Istenért!... Hová 
megy?! 

Kerekes (megtorpan): Mi?! Maga is?! 
(Lemondással bólint.) Persze... Igen, igen... 
Magánlakássértés! Már tudom! (Balra int.) 
Az is azt mondta... 

Irén: De Viktor... Hiszen nincs itt senki... 
Egyedül vagyunk... 

Pál (Bozsóhoz): Na, öreg, meg/esz fia-
mar? 

Kerekes (bambán): Egyedül? Hát jo... 
Egyedül! (Látszik, hogy erőt vesz magán, 
mint aki végére akar járni a dolognak.) 

Bozső: Meglesz ez mindjárt, instálom! 
Tessék csak itt fogni a zsinór végét. (Pál 
kezébe adja. A zsinór lehetőleg olyan le-
gyen, amilyennel például tárlatokon szok-
ták a közönséget távoltartani egy nagyobb 
cs értékesebb festménytől; továbbiak alatt 
a szoba közepén térdmagasságban meg-
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rögziti hátul és elől, rivalda előtt a végét. 
Egg fcis oszlopdeszkára akasztja.) 

Irén (még mialatt Bozsó dolgozik): 
Tudja, amint mondani szokták: Végre egye-
dül! Nagyon vártam magát, kedves Viktor... 

Pál (a zsinór egyik végét még togja. 
Irén szavaira): Ahá! Most huz! (Nevet.). 
De engem húzhat! Észre sem veszem!... 

Bozsó (nevet): Igen? (A markába köp. 
Pál nem figyel oda. ) 

Irén (Kerekeshez): Nagyon hiányzott ne-
kem, Viktor! Rágyújt? (Szivar után néz.) 

Kerekes: O, köszönöm! 
Bozsó (a zsinórnál fogva elrántja Pált 

a helyéről): Hopp... Opp! 
Pál: Na, mi az?! Megőrült?! 
Bozsó: Azt hittem... azt tetszett mondani, 

hogy húzzam... 
Pál: Hát még mi? (Odadobja a zsinórt.) 

Siessen és menjen. Majd még sportpályát 
is rendezek itt be! Mi? (Leül. Bozsó pedig 
elvégzi a munkáját.) 

Irén (Kerekesnek szivart és tüzet ad): 
Tessék. Érezze magát egészen otthon ná-
lam... 

Pál (dühösen jobbra): Hall ja?! (Hir-
telen Bozsóhoz): Hallja? 

Bozsó: Hallom, hallom, kérem. Már ké-
szen is vagyok. 

Kerekes (Irénhez): O, nagyon kedves, 
nagyságos asszony... Igazán nagyon bol-
doggá tesz... Kezdek magamhoz térni.. 

Irén: Iszik egy pohár konyakot? Igen? 
Azonnal! Erzsi! Erzsi! (Jobüra el.) 

Kerekes (Pálhoz): Na? Igen? Rubikon? 
Várj csakí (Kihúzza magát. A haját el-
simítja, vagy a bajuszáí pödri, mint aki 
hódításra készül.) Majd adok én neked! 

Pál (átvette Bozsótól a számlát és ki-
fizette): Itt van! Elég drága! De minden 
pénzt megér... Fogja! (Jobbra.) Gazember! 
(Bozsóhoz.) Nem, nem, maga?... CsaK ugy 
magamba beszélek... 

Bozsó (elteszi a pénzt): Köszönöm szé-
pen. Erőt, egészséget! 

Pál (vadul néz Kerekeste): Azt, azt! 
Mennykőt! (Bozsóhoz. ) . Jó, jó... Csak ugy 
mondtam... Isten áldja meg. (.(Hirtelen, j 
Az ám! Hallja, Bozsó, a Buday itt van? 

Bozsó (nevet): Igenis. Hogyne kérem. 
Itt vagyunk szemben egy kis borocska mel-
lett! 

Pál (diadalmasan): Igen! Hát csak vár-
janak, barátom! Igyanak. Majd üzenek! 
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I 

Batik ét china selymek 
dus választékban és l e g s z e b b mintákban 
l e g o l c s ó b b a n L E F K O V I C S M Ó R 

árengedmény'S s e l y e m à m h à z à b a n . 
Belváros, IV., Hajó«utca 12—14. 

IMPERIAL 
GRILLBEN 
V I L , R Á K Ó C Z I . U T 90 . 

ROTTER JAQUES 
énekei 

KOTTIER BÖZSI MANIKÜRSZALONJA 
volt Magyar 
utca !.. most 

it i l Az udvar-
fil. I i . ban, földsz. 

fl „Mrccoile Bor"-l)fln S T O L L L E Ó 
N A G Y M E Z Ö - U T C A 3 0 . S Z . ÉNEKEL 

E H R L I C H M A N O 
a zongoránál 
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Bozsó: Csak tessék. Nagyon szivesenl 
Szépen összetanultuk a dolgot! Alászol-
gája. (El bal hátul.) 

Kerekes (aggódva): Ez valamire készül... 
(Fölkel.) Legjobb volna idejében el... 

Irén (belép): Nos, Viktor? Hová inegy? 
Itt a konyak. (Erzsi -.konyakot hoz és 
távozik. ) 

Kerekes: Oh, csak járkálok. Köszönöm 
szépen, nagyságos asszony... 

Uergély (teát szolgál íel Pálnak és 
hideg ételeket, aztán távozik). 

Irén (önt): Hát meséljen valamit... Mi-
Jcor látta azt a hires... Majd mit mondtam1... 
a barátját... Egryt? Azt a nyomorult frá-
tert?! 

Pál (vadul odanéz, közbe magasról a 
csésze mellé önti a teát. Felugrik és igyek-
szik rendbehozni a dolgot. ) 

Kerekes: Talán baj vari a szomszéd szobá-
ban... Azt hiszem, kiömlött a tea! 

Irén: Ilyen nagyszerű füle van! Persze! 
vékonyak a falak! 

Kerekes (a zsinórra néz): Persze... elég 
vékonyak, szinte át lehet ugrani rajta... 
^Visszafordul. J Ja, az urát?... Hogy mikor 
láttam... Úgyszólván tőle jövök. A kalapo-
mat is nála hagytam... 

Irén: Ne mondja. Kalap nélkül jött idáig? 
Na majd elhozatja... (Komolyan.) Hát 
mondja, Viktor, mikor beszélhetnék magá-
val hosszabban. Most nincs sok időm, két 
barátnőmet várom... (Ez Pálnak is szól. ) 

Pál (vadul vágja, illetőleg vagdalja 
a sonkát és jobbfelé meregetve a szemét, 
eszik. ) 

Irén: Két legkedvesebb barátnőmet... 
Pedig nagyon sok mondani valóm van 
magának... 

Kerekes: Parancsoljon velem. Hiszen én 
is alig vártam, hogy láthassam, hogy ilyen 
zavartalanul, ilyen intim együttlétben be-
szélgethessünk. 

Pái (kiált): Gergelyi Gergely! (Ger-
gely belép.) Leolthatod a villanyt! (Felkel 
és a fauteuilbe ül. Egy könyvvel.) 

Gergely: Igenis! (Balról lecsavarja a 
villanyt, mire jobbról kialszanak a lángok.) 

Pál (nevet): Hogy egész intim legyen! 
(Olvas. Gergely kiviszi a teáscsészét.) 

Kerekes: Hopp! A szomszéd lakásban 
ugylátszik lefeküdtek... Ilyenkor mit csinál-
nak itt? 

Irén: Ilyenkor mi is lecsavarjuk a vil-
lanyt, hogy odaát megpukkadjanak... De 
előbb felgyujtjuk ezt... (Felgyújtja a fali 

K A S I N O D P O ä D l W vi . , R É V A I - Ü T C A 1 8 
• 9 % d p • m J E • r W M L I V Biaett és operett, elsőrendű ének-
^ • • • « • • • • • • • • • • • • i K a i l és táncattrakciók. Kezdete fél 9-kar 
TV WT mérielcsserlnti 
JLP L f jjHm clpökUlönleges-
______________ ségeh. késji/ttm 

IV., vACI'VTCA 84. sz. 
Mielőtt V á s á r o l rendel fírfiruhát, rag-

— » — lant, tél kabátot, városi bun-
dá>, lekete vagy sárga bőrkabátot, n é Z Z G m e g 
Eladás 
nagyban és 
kicsinyben! 

S C H N U R H E N R I K 
(RákAczi-ufl5) k i rakata i t ! 

f 
Brilliánsokat. gyöngyöket, régiségekel 
mindenkinél d rágábban vesz 

ZÊKELV EMIL ékszerész 
Király-utca 51. sz. Teréz-templommal szembe® 

Tplpfnn IrtzRpf 105—& 

SOMI SÁNDOR 
Telefon P Á R I S I N Ő I S Z A B Ó >24-73. IV. , Bécsi u 5. félem. 

Párisi modell' k után kfszit ruhákat, kosztümöket és 
köpenyeket. Mérsékelt árak! 

BA T I K O L A S T a m m m m m m m m r n 

lámpaernyó készítést tan it fővárosi 
tanítónő. Krisztina-körut 8. III. em.39. 

I 

A n g o l n d l 
d i v a t s z a l o n Mme Mimi & Comp 

Eredeti párisi modellek. V . , H O L D - U . I S . 

REISZ HENRIKNÉ „CS00AVAR »28" szépitöszerei a 
világ szenzációja! S ő'vésztőié, hideg, teljesen fájda-
lommentes önkezelés 5 perc alatt. R.mc elleni krémjé-
nek hátasa bamulats . Puder, szappan és a többi kié-
mek lölfllmulhatatlanok. Árusítója : KOLTAI BELÂNE, 
VII., Dohány-utca 12. Telefon J. 54 71. Üzleti órák 8-4-ig 

OltÓF KINSKYNÊ 

PÄLMAY ILKA 
HARASZTI ANDOR 

s z í n é s z « é s t á n c i s k o l á j a 
állandóan vesz fel növendékeket 

IV., HAVAS U 2, II. 12. TELEFON JÓZSEF 54-67 
és VI., JÓKAI-TER 6. I EMELET. TELEFON 118-61 

(Andrássy-ut melletti 

I N T I M P Á L M Á K É R T ™- D0H^N
C

Y
A- gg 

Esténkint BLUM LAJOS művészegyüttesének hangver-
senye a közkejvelt ,BUBi" közreműködésével. 

A régi elismert kitönő konyha. 

D E K B l f f l I I W C c s a s z " é s k i r - u d v ' s z ó U i t ó K r i s t ó M é r 2 . legújabb 
D C N K l U V I 1 M eredeti párisi ruha és szőrme-koliectióját szeptember 

1-től mutatja be saját termeiben. 
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kart és lecsavarja a jobboldli kapcsolót, 
mire balról kialszanak a lángok.) IgyI 

Pál (még mindig nevet. De most, hogy 
nála is kialszik a villany és nem lát 
olvasni, elhallgat. Lecsapja a könyvet. R 
tálhoz botorkál és felgyújtja a maga oldalán 
a fali kart.): Nem baj... Igy is jó... (Kívá-
natos, hogy azért a szinpad ne legyen 
sokkal sötétebb, mint előbb volt.) 

Kerekes (bámul): Hát meg kell hagyni... 
Ezelőtt hat hónappal is szépen éltek, de 
most aztán szinte látványosság, hogy milyen 
szépen élnek. Meglepő! És milyen érdekes! 
Első eset, hogy egy házaspár kikaparja 
egymás szeméből a villanyt... 

Irén: Házaspár? Oh, hol van az már... 
Éppen erről akarok beszélni. De mondja, 
Viktor. Äz én barátom maga, vagy azé a... 

Kerekes (Pál felé): Nyomorult fráteré! 
Mi? Tudom már mit gondol! 

Pái (felugrik és a sarokból a pálcái 
közüi egyet elővesz. Hajlitan! próbálja 
és suhogtatja.) 

Irén: Igen, igen... Róla beszélek, kinek a 
(barátja? 

Kerekes: Mind a kettőjüké! (Pál gúnyos 

bólintással nézi a botját. Majd ismét leül 
és tovább olvas,, a botot a kezében tartja.) 

írén: Szóval, se hus, se hal, az semmi... 
Kerekes: Beszélhet nyugodtan. Mert 

amióta itt vagyok, azt se tudom, fiu 
vagyok-e, vagy leány. Ennélfogva épp ugy 
tekinthet maga a barátjának, mint az ura 
R barátnőjének... Vagy hogy is! 

Irén: Na, maga egy kicsit csakugyan 
meg van zavarodva. Elfelejti, hogy már 
mondtam, nincs uram... Pedig most 
nagy szükségem volna a segítségre. 

Kerekes: Ezt mondta az ura is. Érdekes, 
hogy ebben a szobában épp ugy beszélnek, 
mint abban a szobában. Egyiktől sem tudok 
meg még semmit. De várjon csak, asszo-
nyom. (Ä homlokát törli.) Kezdjük az 
elején... (Ä zsinórra mutat.) Mi ez itt a 
spárgával? (Legyint.) Tudom, a Rubikon! 
De miért? Csak nem azért, hogy a vendé-
geinek legyen min átugrálni? Utóvégre ez 
is szórakozás... 

Irén (nevet): Nem. Ennél különb mu-
latságot is tudunk találni. Ezt, amit lát, 
így rendelte a törvény. 

Kerekes: R törvény? (Folyt, köv.) 

A d l e r S Z Ű C S Rirály-utcn 94. 
Mindennemű szörmekülönlegessé^rk raktáron. 

Átalakítások legolcsóbban. 
U l i m i t V I T veK*cg dtavoltt B A C H M A N C I 
I1IJSLHLHII|1I kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
UHJBLHLIlUnl ï l t p s t g l l i b â k kezelése, szeplöeltávo-
litás, ráncok kisimítása, arcgôzOlés és arcmasszázi 
jutányos bérletben. Budapest , VII,, A l m l s s v - u . s 

N ő i c o s t u m e o k . u t c a i H estélyi toilette* 
w » w m g > i i > i kabátok legújabb ango 

és irancia divat n e n n t : fflző-és melltartó különleges-
ségeit uj találmányú, erősséget eltűntető, szabással jutá-
•yosan készülnek SZLOVÁKNÉ-nál, VIII, Mátyás-tér 4. 

V. emelet 1. Lift 

IFNCTTNN* I 11 ITH a m. klr. Operaház volt szólótán-
NUMLLIER LUJTU cosnf jének, a balletiskola volt 

b n l l e í l s k o l á l a « Ä u t c a ^ m a 
Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-tól d. u. 4-ig 

bSA 
K E L E T I J . + 1 

BUDAPEST, IV. KEH., KORONAHERCEG-U. 171 
Gyárt legtökéletesebb kivitelben :mlilábakat, mű-
kezeket, sérvkötőket haskötőket, gummlgörcser-
harisnyákat stb. Dus választék az össszes | 
betegápolási gummiárukban és mflsze ekben. j 

RÉMI NAGYKÁVÉHÁZ ETTERME 
B U D A P E S T , VI I I . , J Ó Z S E F - K Ö R Ű T 4. SZ. 

UJONNON A l a i f t K I T V a 
•Indán sste 9 órakor kabaréesteiye* es lai.oattrakolók 
Családi műsor. Kitűnő n.eleg konvha Színházi 

vac.orák. Pontos kiszolgálás. Szolid arak. 

ARAl iy&T, I f i t ő l : B R I U I Á N S T . 
fl gyöngyöket teljes értékben vesz és elad 

Schmelzer Benő ponti városház, főkapu mellett 

TETŐTŐL TALPIG RUHAZ A TÚLI-
PAN GYERMEKOTTHON ARUHAZ 

Darvas Jenő, Budapest, IV., Koronaherceg-utca 8 

Délben 
legkellemesebb 

az Emke-éttevem 
(VII., Erzsébet-körut 2. sz. souterrain) 

Francia m e n l l - r e n d s j e r 

Ebéd 1 - 3 óráig 

i f A k t o r es relemeh 
« VII., E r z s é b e t -

1 
f u s o - a z A i o n j a 

k ő r ú t SS. 1/4. 

LAKASTAKARÍTAST 
POLOSKAIRTAST garanciával 

Slrasser Telefon József 124-80 

A Z Z A N T I N I - M É S Z Á R O S 
miivészi táncképző intézet 

Be lvárot , IV , Papnövelde-utca 8 . 

Halszálahat hölgyek ar áról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pollék 
Sarolta, Andrássy-ut 38 I. .Miracle" hajeltávoiitószer szét-
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Ham-
lasztókurák Hajfestékek. Fogy kezelések. Kérjen prospectust. 
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HALCÓ, MI V J S A G ? 

A hazugkirály 
(Egy uj könyv és egy uj iró) 

Erdélyből jött, mint Ady, Ernőd és a 
többiek. Székely Jenőnek hívják, vékony 
kis sápadt magyar, lobogó hajjal és lo-
bogó daccal és micsoda Ielkességgel és 
tehetséggel! Ha franciának születik, ma 
újságok és plakátok hirdetik a nevét, hogy 
árva székely szegény, pár sort kap csak 
a pesti újságokban a regényéért. A hazug-
Király ennek a regénynek — Székely Jenő 
első könyvének — a cime». 

Jómultkoriban Ernőd. Tamás egy uj köl-
tőt, Nadánvi Zoltánt, ajánlotta a Színházi 
Elet figyelmébe egy szép cikkben. Äz uj 
költő is Erdélyből jött, mint Székely Jenő 
s azt érezzük, hogy két egyértékü tehetséget 
protezsálunk itt a közönség figyelmébe. 

Egy szinnázi premiert megillető terje-
delemmel kellene foglalkozni »A hazug-
király«-lyal. A hazugkirály: szerencsétlen, 
boldogtalan, ti .zennyolcéves és magyar. Iti 
jár Pesíen és Budán, órásmühelyekben csu-
dálatos zenélő-órákat szeretne készíteni, 
könyvkötómütieiyekben emberbőrbe próbál 
verseket kötni, hangszerkészitő-boltokban 
fantasztikus nangu hegedűket akar feltalálni, 
aztán vidéKen lilatrakkos cigányprímással 
<il mámoros éjszakákon a sárban és uj 
Irodalmi irányokról, nemzetmegváltó esz-
méltről beszél az elázott cigánynak. És 
közben grótkisasszonyokat csókol és púpos 
filozoptrisseket, selymes metreszeket, cselé-
deket, tizenhatéveseket és olyanokat, akik 
tui vannak már a negyvenen. Es közben 
pazar gondatlnnsággal szórja el boldog-
nak, boldogtalannak gazdag tehetségének 
legjavát. A regény egyik alakja, egy iró, 
gyorsírással jegyzi a hazugkirály elejtett 

szavait s regényt csinál belőle, mig a 
szerencsétlen »felséges« közigazgatási gya-
kornok egy erdélyi faluban, vagy mint 
bérkocsis járja a pesti utcákat. Mennyi 
csodálatosan szép hazugságnak kell szerte-
foszlani, mig magára eszmél a hazug-
királyi... 

Székely Jenőnek rengeteg mondanivalója 
van s az elmondásra értékes hangszere. 
Izmos tehetség, aki a regény elején szinte 
szűknek találja a keretet, szegénynek a 
szavakat, szinte habzsol és liheg a nekiira'-
modástól, de aztán lehiggad és olyan mese-
mondóvá válik, akit a legnagyobb figye-
lemmel kell hallgatni. Egészen biztos, hogy 
sok értékes Írást kapunk még ettől a nagyon 
értékes fiatalembertől 

A könyvet a Kultúra adta ki, a művészi 
címlap Szántó Lajos avatottságát dicséri. 
A könyv kapható a Színházi Elet bolt-
jában, Erzsébet-Körut 29. szám alatt. Ara 
88 korona. 

IBSEN ES BARDACH EMILIA. Ezzel a 
cimmel lapjaink ujabban fölelevenítik Ibsen 
gossensassi regényét a szép fiatal bécsi 
leánnyal. Csak kevesen tudják, hogy e re-
gényt már megírták magyarul s a sokat 
emlegetett Ibsen-levelek is megjelentek ma-
gyarul az első magyar Ibsen-életrajzban, 
Rtibinyi Mózes dr. szép könyvében, mely-
nek cime: Ibsen Henrik. Kapható a Szín-
házi Elet kiadóhivatalában. Ara 33 kor. 

SZLOVAKNE (Mátyás-tér 4.) női divat-
lés füzőszalonja színésznőknek igen ked-
vezményes áron, sőt részletfizetésre is dol-
gozik. Telefon: József 17—32. (Barta.) 

AZ ERÉNYI—ROSSI ROSINA magán-
énekiskolában a tanitás folyamatban van. 
Felvétel egész éven át. A tandijlizetés min-
dig csak egy hónapra kötelező. Jeientkzzés: 
Erzsébet-körut 10—42. Telefon : József 
106—96. 

Z S U P F A I 7 T V A N 1 1 T A R J A I 
angol gyapjúszövetek áruháza 

DUNAKORZÓ, Hungária-nagyszállóval szemben. 

L a K á & t 1 k ! " 1 SORRENTO KÁVÉHÁZ 
Közvetít, 

f e s t , 
irt, 

tálcára m t r i c & s t e ' n . 

V*., TERÉZ KÖRÚT 19. 
A legkellemesebb szórakozóhely 

Meleg konyha. Kitiinö italok. Elsőrendű cigányzene 

Közvetít, 
f e s t , 

irt, 

tálcára m t r i c & s t e ' n . 
^ ^ végi eg eltávolít felelős-
Bf Ä n i t t r í I n l c n f mindennemű J g « u / a j u i u n u i «r*p«*flrMh*lrkw..1*.» ^«ULYÁS PÁL, főúri cipész ^ ^ végi eg eltávolít felelős-
Bf Ä n i t t r í I n l c n f mindennemű J g « u / a j u i u n u i «r*p«*flrMh*lrkw..1*.» 

L ] belga k i r . hercegi szállító 
^ IV., Kaalony-utca 3. szán» 

p ú d e r és k r é m e k 
vidé i szétküldése, Buchholrz Nővérek kozmetik i inté-
zete: Budapest, Király-utca 51. 1. 9. Teréz-ten p. szemben 

i t f m n W i A l*9folcoxoitabb 
A . U 1 ^ I I U I _ _ igényeltet Kielégítő 

c i p ő g y á r ( ^ 1 / n r O J ^ C u ) R é » x á r u ' a K í a r 

VIII., Kun-utca 12. s z . / (3 cipó J K H , 8 n ménék és 
Telefon Józs. 69-49 ^ — IcUlön favltó osztály 
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SaerUesxiÖl ű x e a e i e k 

(E rovatban készséggel adunh felvilágosítást 
őt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk•) 

„Hmerika". 1. Rátk^i Márton newvorki 
cime: 149- Broadvay C o. Kremer ar,d Hó-
dossy. 2. B->n Blumenthil a jövő hónapban 
jön ismét Budanpstr^ ;A Ritz-szállóban szo-
kott lakni. — Öreg színész, Debrecen. 
Faludi Gábor svábhegyi villájába vonult 
vissza. A fiai mind dolgoznak. Jenő egv nagy 
színházi ügynökség vezetője lesz, Miklós 
zseniális fianak a vegyészeti gyárát lendíti 
fel, Faludi Sándor p^dig külö böző vállalko-
zásokba fogott. — Puskás Ede. 1. Tövisen-
2. Huszonkilenc. 3 Ezidősz<-rinti datum : 
15 ike I — Kató. 1. 38 éves. 2 Még egészen 
bizonytalan. 3. Igen, játszanak majd — P. 
Ede. 1. Szeptember l-ig szól a szerződései 
de minden bizonnyal újra oda szerződik. 2. 
15 ikén. 3. A krizantém — „Ideges 15," Ez 
a cim : .Színházi Élet" BuHapest, Erzsébet-
körűt 29. — G. Nelly Parancsoljon csak 
velünk. Joga van a számonkénti vevőknek 
is pályázni. — „Hazám, érted élek." 1. Pes-
ten van. József-utca 18- 2. Kossuth Lajos-u. 
13. 3. Marton Sáador ügynökségénél (Bécsi-
u. 1 ) 4 Az Apolló Kabaréhoz, Herczeg Jerő 
cimé'e, az 'Xndrássv-uti Színházhoz Zágon 
l-ván címére 5 Elegendő a mese is. — 
Rétbely Va'y. H í hasonlít valamelyikhez. 

küldje be a képét, szívesen állunk rendel-
kezésére. Ha azonban nem hasonlít, a filmen 
nem szerepelhet, mert az csakis a „Szakasz-
tott" pályázatra készül. A magyar filmgyártás 
a közeli jövőbsn olyan hatalmas arányokban 
fog fejlődni, hogy az ön vágvai nagyon rö-
videsenteljesülhetnek.— D. 35 1 Wienben van. 
2. Nem tér vissza, mert közszemérem elleni 
vétség miatt öt napi fogházra Ítélték 3. A 
róla készíteti album miatt. — Lótb IIa ba« 
s o n n t s s a , Kérjük, küldjön más fényképet, 
mert ezek küsirozásra alkalmatlanok. — 
Lowing er (?) Szombathely. A jó Istenre 
kérjük önt — és egyúttal valamennyi olva-
sónkat — ne olvashatatlan aláírást tfgvenek 
a levelük végére. Az ön aláírásánál is csak 
találgattuk de hogv biztosan „Lőwinger'-e, 
azt rem tudjuk. Mégis e néven próbálunk 
válaszolni kérdéseire. 1- Igen, elváltok. 2-
igaz. 3. Igaz 4. Ratkai. 5 Nincs szerződése. 
Levelezőlapokat a „Színházi Ele!" kiadó 
hivata ában rendeihet (Erzsébet körút 29 ) — 
Kíváncsi. 1. Berlinben. 2. A .Színházi Élet" 
kiadóhivatalában. 3 Mem. 4. Még nem kap-
tunk értesítést. — Pálmai Kornélia. A mát, 
— bár az á'omfejté-rovat már régen véget 
ért — kivételesen eljutiat uk Knidv Gyulához 
a Margitszigetre. Az Á]/>mfpjtő majd levélben 
válaszol önnek. — Onody Béla. Tessék 
Marton Sándor irodájába beküldeni • Buda-
pest, Bécsi-utca 1 szám alá. — Mucsai. 
Igen. a leánva. Nincs férjnél Nem laknak 
együtt, a múltkoriban összevesztek, akkor a 
leány elköltözött hazulról. — .Franz." Fog-
ják. vasárnap délulánonkint. 

H a r i s n y â l i . K e z t y U b é s s p o r t r u h á z a t i c l k l i e b n a s y á r u h á z a 
GUTTHANN BÉLA, BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-UTCA 6. 

I f t G V E N 
javítom a nálam vásárolt selyem és fátyol 

harisnyákat 
Terézvárosi ' Vir, KIRÁLY-UTCA 80 

Mindenkinél olcsóbb a 

GLÜCK ARUHAZ 
Budapest, VI I . , KIrâly«utca 33. 

férfi és női szövetekben és selymekben 

I r4 t è v a t « é t a l s , e ladása, szakszerű 
— — — javítóműhely ÉDES és DECSY 

Badapest, VI I , , Akácfa-utca 9 . szám 
Teletonm vás : József 105— 

P e r z s a t n m i s z ő n y e g e k 
javító-, mosó- és megóvó-intézete. 
Butorheraktározás. Szőnyegek \é- Telefon Í M 
tele és eladása. — Mérsékelt árak. József l Í J ' Í J 

R o s e n f e i m u i U i p - u . 7 

W J t G l S C M f l I í i C l W í i l i női9és VférfíSangol 
Ja ^ ^ és francia szöue-

jlx or szó g leg- dTW 1*W W fik JW ^ tekben valamint 
olcsóbb ürußdxa %M.JL divatselymekben 

:Budapest, IV. ker.# IC á r oly-Körút 24. szám 
Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda f.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31 
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Szin&áLszí refívémy 

Megfeiiési határidő 1921. október 25. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 43. számá-

ban közöljük. 
\ Színházi Elet 1921. 39 számában közölt 

rejfvénv megfejtése : .Falu rossza" 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij: „A fakir" cimü színdarab, a szerző, 
Lakatos László dedikációjával. 

II. dij : Darvas Lili aulogramnios fényképe. 
111. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-

bon. 
IV- dij : Egy üveg Eau de Cologne .Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 971-en. 
Az első dijat Seidner {Szombathely, Király-

utca 16. I 4) a második dijat Szorger Rózsi 
(V., Honvéd-utca 40 11. 5), a harmadik dijat 
Barré de Feind Ica (VI., Eötvös-utca 28) nyer-
ték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÂNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet* r.-t. 

Igazgató: KIRÁLY JE VŐ 

M i l s 0 N MAUTNER S b S W H IV..VACI -U. 17. 
Mindenkor a legújabb eredeti párisi modellek ^ Telefon : 159—52 

Legszebb Legjobb Le Icsúbb 

LAN 1 1 1 1 LAN I H l LAN 
kárpi tosáru, vas és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- és asztaltentŐK, gyermekkocsik, nyugszékek. 
leányszoba, előszoba- és kertihutorok ernyőkés és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

G 1 C H M E I ! J Á N O S 
Budapest, V I I . , Erzsébet-körut 20 
Nagy katalógust 20 korona ellenében postán küldők 

SAPHIR mester 
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐJE 

Telefon 174-26. Teréz-körut 1/b. 

A Belváros legintimebb vacsorázó helye az 

ADMIRAL ÉTTEREM 
KOSSUTH LAJOS-UTCA MELLETT 

MAGYAR-UTCA 5 SZ. 
Esténkint a Radulescu trió és Ritter Berkes hires 

csellistája, játszarjK . 

CSIPKÉK-FÁTYOLOK 
NŐI OMM KÜIÖNLECESSEGEK. 

CS rÜGCONTVÖK. 
IV. KEQ. 

KOQCNÜMEfiCeG-inCAÄO. 
TEL.118-31. . 

KOaONA-UTCA.! OLDALON I 

SZENZÁCIÓS UJDONSAG ! 

O T T H O N F Ő Z H E T T E J K R Ë M E T ! 
Vegyen bármely gyógyszertárban, vagy 
drogériában egy üveg amerikai rendszerű 

LAKTIN 
hófehér habtejkrémkivonatot 

és fölfőzve pár perc alatt negyed kilónyi le »pompá-
sabb arc- és kézápoló krémje lesz. 

SZÉPÍT, FINOMÍT 
HÚSZSZOROS MEGTAKARÍTÁS! 
VIDÉKRE POSTAI SZÉTKÜLDÉS! 

Mihály Ottó gvógvsz., Budapest, Aréna-ut 126 

Tapéták 
SIEBURGER ÉS TÁRSA 
Telefon 34-04 ÍV. Kigyó-tér 1. 

Olcsóbb letj a gangster!  
T E R N B J 

HŐLÍLÓC3Í-Ut 60. S3. 








