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A hollandi menyecske" 
(Kálmán Imre operettje a Király-Színházban) 

A fvirály Szinház ebben az évben még 
nem mutatott be uj operettet, dacára annak, 
hogy az Unió többi színházai mér a máso-
dik, sőt a harmadik premiéren is tul van-
nak. A szezon egész eddigi részét lefoglal-
ták A hollandi menyedbe előkészületei. Ugy, 
amint egy nagy politi-
kai akció, mér napok-
kal, sőt hetekkel előre 
izgalomba hozza a 
publikumnak azt a ré-
szét, amelyik politiká-
val foglalkozik, ép-
pen olyan izgalomban 
volt az egész színhá-
zi közönség Kálmán 
Imre darabjának bemu-
tatója előtt. A Tatár-
járás, Obsitos. Zsuzsi 
kisasszony és Csár-
dáskirálynő világhírű 
komponistája ezzel a 
munkájával is hatal-
mas sikert aratott azo-
kon a szinpadokon, 
amelyeken mér eddig 
is többszázszor előad-
ták. A Király Színházi 
bemutató hatalmas si-
kert hozott nemcsak a 

szerzőnek,de a Király Szinháznakés azoknak 
a nagvszerü színészeknek ís.akikKélmén Imre 
darabjában játszanak. Különös szerencséje 
ennek a kiváló operettkomponisténak hogy 
mindig nagyszerü; librettókat kap. A hollandi 
menyecske szintén kitűnő operettlibrettó, 
semmi sincs benne a megszokott sablonból, 
az úgynevezett béc>i limonádéstilust szeren-

A hollandi menyecske 
Péchy Erzsi 

Király Szinház : „A hollandi menyecske" 
Angelo fotografia 

esésen nélkülözi, helyette ízig-vérig eleven, 
lüktető cselekmény vonul végig rajta. A mese 
maga is érdemes arra, hogy figyelmesen vé-
gigkísérjük. 

Egy kis német fejedelemség heicegnőjét 
még gyermekkoréban eljegyezték a szomszé-

dos fejedelemség ural-
kodó hercegével- A 
hercegnő palotájában 
éppen az esküvői szer-
tartásra készülődnek, 
fényben és pompában 
úszik minden, a gyö-
nyörűséges, szőkehaju 
hercegnő menyegzői 
ruháját hozzák. Éppen 
amikor az udvarmester 
mór ki akarja adni a 
végső utasításokat a 
szertartásokra, megér-
kezik a herceg kül-
döttje és illő udvarias 
formák között tudtára 
adja az udvarmester-
nek és a többi udvari 
méltóságoknak, hogy 
a herceg nem fog meg-
jelenni az esküvőn, 
sem ma, sem holnap, 
sem máskor. El lehet 

képzelni a megrökönyödést, amellyel ezt a 
hirt fogadják, különösen akkor, amikor a 
herceg titkára elmondja, hogy urának a leg-
kevésbé sincs szándékéban a szépséges 
hercegnőt feleségül venni. Tetőzi a hallatlan 
meglepetést, hogy amint a titkár bejelenti, a 
herceg- egészen egyszerűen megszökött a 
menyegző elől. Osszepakkolt és elment, akár-



csak egy rakoncátlan fiatalember, aki nem 
akarja feleségül venni azt, kit szülei számára 
kijelöltek. Az udvarmester természetesen nem 
nyugszik bele, hogy az esküvő elmaradjon, 
kijelenti, hogy minden kö-
rülmények között végbe 
fog menni a hivatalos 
formalitásoknak megfelelő 
esküvői szertartás, még 
pedig olyan módon, hogy 
a'I herceget titkárja .fogja 
helyettesíteni. A titkár, aki 
ízig-vérig kedves, kedélyes, 
vig fickó, .nem szívesen 
megy bele az ügy ilyen 
elintézésébe, mert attól 
tart, hogy urának tet-
szésével nem találko-
zik az, ha helyette és 
nevében ő köti meg a 
házasságot. Egy bájos 
kis fiatal udvarhölgy, 
aki állandóan úrnője 
mellett tartózkodik, meg 
látja a hercegi titkárt 

Valóban elkezdik az esküvői szertartást, 
bevonul az udvar, a fényes dámák, apródok, 
az egész udvari személyzet és várják a vő-
legényt. A csodaszép menyasszony soha nem 

látta jövendőbeli férjét, pusztán 
a hivatalos állami érdek hatá-
rozta el a frigyet, amely egye-
lőre nélkülözi a szerelem, sőt 
még a kölcsönös szimpátia ösz-
zekötő kapcsait is. A hercegnő 
káprázatos pompában jelenik 
meg és amikor az elegáns titkár 
a hercegi diplomaták kíséreté-
ben beállít ez eskü\őre, 
hiszi, hogy ő a herceg • 
férjjelölt. Minden készen van 

már, csak a házassági 
okmányt kell aláírni és 
ekkor a fenséges meny-
asszony megtudja, hogy 
a fenséges vőlegény 
nem jön, egyszerűen 
megszökött az esküvő 
elől. önérzetében vérig 
sértve, halálos sebbel 

az 
- a 

és nyomban 
meg is tetszik 
néki. Mon-
danunk sem 
kell, hogy eb-
ből szerelem 
lesz, még pe-
dig az a bi-
zonyos ope-
rett-szerelem, 
jmely tánco-
kon,dalokon. 

a méltósá-
gén, félájul-
tan dől a tró 
nus aranyos 
karfájára, a? 
egész nász 

nép oda van 
a csodálko-
zástól, senk 
sem tudja mi 
fog most tör-
ténni, senki. 
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1. ; A fenség (Nádor Jenő), 2. „A bemutatás" (N>árainé, Scmcgyi, Péchy, Latabár. Dénes) 
3. „Akar egy kis habot ? . . (Lalabár, Scrrcgyi), 4. „TÍŰ, de jó kedvem van I . . ( S o m o g y i , 

Dénes) 
Király Színház : „A hollandi menyecske" Angelo fotografia 

tréfákon és mókákon keresztül végeredmény-
ben boldog házassághoz vezet. A hercegi titkár 
az udvarhölgy contenanceának története vé-
gigkíséri az egész cselekményt és mindenütt 
belesző egy-egy vidám jelenetet, ahol a dolog 
kezd komolyra fordulni. 

csak az udvarmester. Tapasztalt diplomata lé-
tére mindig tudja, hogy a kellő pillanatban mit 
kell tenni, most sem veszíti el a fejét. Rögtön 
rájön arra, hogy az udvari szabályok szerint 
az esküvőt akkor is meg lehet kötni, ha. a? 
egyik fél nincs jelen« feltéve, ha van. aki he-
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lyettesitse. Itt pedig jelen van a helyettes, a 
hercegi titkár, akit az udvarmester felszólít, 
hogy ura helyett írja alá a házassági ok-

mányt. A titkár 
egy darabig sza-
badkozik, de az-
után kénytelen-
kelletlen nem te-
het egyebet, meg-
köti a házassá-
got „per Proku-
ra". Elindul a 

nászmenet a 
templomba 

és most egy 
zseniálisötlet 
következik. 

Felgördül a 
háttérfüg-

göny és az 
északi tenger 
kék vizén, a 
holland par-
tok mellett, 
egy csónak 

tűnik elő, 
amelyben ott 
dalol a her-
ceg. Ide szö-
kött a házas-
ság elől a sza-
badság ölelő 
karjaiba, a 
végtelen ten-
ger hullámai-
val barátkozik az udvari ettikett feszességé-
nek szorító és egyéniségét bilincsekbe kötöző 
levegője helyett, most szabadon és boldogan 
él. A rövid kis jelenet csak addig tart, amíg 
a dalt elénekli, a függöny ismét legördül, a 
menyegzői menet jön vissza a templombók A 
herceg és hercegnő törvény előtt és Isten előtt 
férj és feleség. A titkár most már elárulja, hogy 
a herceg Hollandiába szökött. Az asszonyi 
sértett önérzet, a női hiúság boszut esküszik 
t , íérj ellen. A hercegnő elhatározza, hogy 

mint ahogyan ez hűséges hitveshez illik, 
utána megy a férjének. Természetesen ma-
gával viszi komornáját és az udvarmestert is. 

A második felvonásban egy kis hollandi 
helység vendégfogadója előtt vagyunk. Itt 
lakik a herceg teljes inkognitóban. Az inkog-
nitó, ha el is takarja a herceget, de nem ta-
karja el a2 ellenállhatatlan hóditót, aki ala-
posan meghódítja a hollandi hölgyecskék 
szivét. Fogalma sincsen róla, hogy miféle 
veszedelem várakozik reá. A veszedelem pár 
perc múlva be is következik, megérkezik a 

hercegnő, a 
komorna és 
udvarmester 
kíséretében, 

ök is ingok-
nitóban akar-
nak maradni, 
ezért az öreg 

fogadóstól 
különféle hol-
landi ruhákat 
kérnek köl-
csön. Le sem 
lehet írni a 
derültséget, 

amely végig-
viharzott a 

nézőtéren, 
amikor a ra-
gyogó ruhák 

1. .A menyasszony és a vőlegény": Péchy Erzsi, Dénes 
2. „A hollandus >k" : Péchy Erzsi, Latabár, Somogyi Nusi 
3. ,A titkár ur és az udvarhölgy": Dénea, Somogyi Nusi 
Király Szinház: .A hollandi menyecske" r Angelo foto. 

helyett komikus 
hollandi népvi-
seletben jelen-
nek meg a mél-
tóságok. A fen-
ség talál magá-
ra való bájos 
menyecske-ruhát, de az udvarmester kény-
telen volt egy toldott-foldott öreg ha-
lásznadrággal megelégedni, míg a ko-
morna valószinQleg a cselédleány munka-
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kosztümjét kérte kölcsön. Oiyan táncot lejte-
nek el hárman ezekben a ruhákban, hogy 
minden lépésnél ujabb és ujabb tapsvihar 
keletkezik. Most következik a pompás sze-
relmi cselfogás. A hollandi menyecske ruhába 
öltözött hercegnő összetalálkozik férjé/el, aki 
nyomban udvarolni kezd néki. A világért 
sem venné le inkognitóját, mert hiszen akkor 
mindent elrontana. Csak hadd lángoljon a 
herceg szive minél hevesebben, égesse meg 
magát alaposan a szerelem tüzénél, majd 
azután elveszi méltó büntetését, amiért meg-
sértette a hercegnő hiúságát és női méltósá-
gát. A szemrevaló menyecske el is fogadja 
a herceg udvarlását, aki most már egészen 
komolyan kezd belemelegedni a liesonba. 
A titkár rémülten látja, hogy mi történik kö-
rülötte, de lakat van a nyelvén nem szólhat 
egy szót sem, am(g az események nem fog-
ják erre kényszeríteni. Nem kell sokéig vára-
kozni, mert a hercegnő, amikor mér biztos 

a maga dolgában, kimondja a jelszót: Most 
pedig vége a játéknak, következik a költői igaz-
ságszolgáltatás. Ismét átöltöznek méltóságos ru-
háikba és újból szembe kerülnek a herceggel. A 
herceg nem tudja, hogy a hollandi menyecske 
és a fenség egy és ugyanaz a személy. Szót-
lanul, mentség és magyarázat nélkül hall-
gatja a szemiehányó szavakat, amelyek jo-
gosan érik lovagiatlan magatartása miatt. A 
hercegnő végül is, hogy annál nagyobb le-
gyen a férjének fájdalma, leleplezi magét, 
elmondja, hogy ő a hollandi menyecske, 
aki, ugylátszik, jobban megnyerte a herceg 
tetszését, mint a fenséges menyasszony, akit 
még csak megismerni sem kivánt. Kijelenti, 
hogy nem ragaszkodik a házassági okmány 
következményeihez. Visszaadja a herceg sza-
badságát. A herceg egyebet nem tehet, szót-
lanul, mozdulatlanul hallgatja felesége Ítéle-
tét és minden boszuját a titkáron vezeti le, 
aki "könnyelműen és oktalanul okozója en-

Hárman egy ernyő alatt . . . 
Péchy Erzsi, Latabár Árpád, Somogyi Nusi 

Király Színház, r „A hollandi menyecske" Angelo fotografia 



PÉCHYK ERZSI 

Király Szinház : „A hollandi menyecske" (1. felvonás) Angelo fotografia 
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nek a furcsa, most már szomorú helyzetnek. 
A harmadik felvonásban ismét a herceg-
nőnek egy fényes termében vagyunk. Haza-
érkeznek a hollandi kirándulásról és a her-
cegnőnek szivében most már megenyhült 
a férje iránti harag. Ennek az oka is az, 
hogy mégis megtetszett a csinos férfi, tehát 
titokban arra gondol, hogy mégis csak jó 
lenne, ha ez a házasság érvényben maradna. 
Előre tudja, hogy a herceg nem fog sokáig 
késni, mert hiszen mégis csak: a férje. Va-
lóban, a herceg el is jön, most már hivata-
los hercegi egyenruhában és bűnbánó sza-
vakkal kéri a hercegnő bocsánatát, aki azon-
ban újból tovább folytatja a játékot és ride-
gen visszautasít minden magyarázatot. 

— A hercegnő nem bocsájt meg, — mondja 
— de van valaki, aki szívesen hozzá megy 
feleségül. Mindjárt itt is lesz. csak egy pilla-
natig kell várni. 

És ledobja magáról a hercegi fényes pa-
lástot és ott áll a hollandi menyecske» aki 
szívesen lesz a herceg felesége. Minden 
rendbe jön és mi sem 
állja útját annak, hogy 
a titkár viszont elnyerje 
a kis komorna kezét. 
A herceg alaposan 
megfizetett, de azért 
a bűnhődés után még 
is csak megtalálta azt 
a boldogságot, amelyet 
a hollandi menyecs-
kében vélt feltalálni. 

A cselekmény vá 

tozatosága színes, hangulatos muzsikára ad 
alkalmat. Kálmán Imre szeneszerzői zsenia-
litása mindenütt kiaknázta a helyzetet. Vala-
mennyi szám pompásan sikerült. Egymást 
kergetik a fülbemászó és mégis értékes meló-
diák, nagyszerű ritmikus táncszámok, szeriőz 
dalok, tercettek, duettek, kórusok, hatalma» 
finálék. 

A zeneszerző munkája után elsősorban a 
nagyszerű rendezés követel magának részt a 
sikerből. Stoll Károly, a Király Szir ház fő-
rendezője, mint mindig, most is remekelt. 

A színészek valamennyien méltó módon 
illeszkedtek az értékes darab szerepeibe. 
Péchy Erzsi a primadonnaszerepet egyéni-
ségének varázslatos bájosságéval ruházta 
föl. Róla egyehet nem is lehet mondani, hogy 
a megtestesült finomság, nőiesség. Somogyi 
Nusi talán soha nem jutott annyira neki 
való feladathoz, mint ebben a darabban. 
Szabadjára eresztette jókedvét, karikírozó 
talentumát és brillírozhatott pompás táncai-
val. Nddor (Jenő, hódító herceg volt. Játék-

ban, énekben a legelsőbbranguc 
adta, Dénes Oszkár sikeresen küz-
dött meg azzal a nehéz feladat-
tal, amelyet első operettszereplése 
reárótt. Elegáns, közvetlen, ter-
mészetes humoru színész, aki 
rövid idő alatt kedvenc, kitűnő 
táncos komikusunk lesz. Lata-
bár nagyszerű joviális humora 
most is egyik főerőssége az elő-
adásnak. A kisebb szerepekben 
Gyöngyi Izsó, Boros s Endre, 

.Hét menyasszony" 
Farkas Erzsi, Gellért Mici, Péchy Erzsi, Zieger Rózsi, Beck Mimi, Kónyái Edit, Havi Tus» 

Király Színház : „A hollandi menyecske" Angelo totografl* 
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i . Somogyi Nusi, 2. „A fenség és a hollandi menyecske" (Péchy és Nádor), 3. Somogyi Nusi 
Király Szinház : ,A hollandi menyecske" Angelo fofogratia 

aeg hozzá, hogy megjövendöljük : „A hollandi 
legalább is százas szériát fog csinálni a Király Szinház. 
ban. Hónapokba fog beletelni, mig a Király Szinház próba-
termében hozzáfoghatnak a soron következő újdonság 
p«ó bájához. 

À Színházi Elet jövő heti számában kottamellékletként 
fogia közölni . A hollandi menyecske" legszebb énekszámát. 

Raskó, Nyárainé érdemlik meg az elismerést és nem szabad 
megfeledkezni Vincze Zsigmond inveciózus, lendületes diri-
gálásáról. 

A Király Szinház igazgatósága ismét hosszú időre elvet-
heti a müsorc8Ínálás gondját. Nem kell különösebb jóstehet-
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felenkor" vagy „történik ma" 
Irta: CSATHÓ K A CM ÓN 

. Mikor, a színlap isy határozza meg a da-
rab cselekményének idejét, az azt jelenti, 
hogy a szereplők szerepeik szerint való tár-
sadalmi állásuknak megfelelő, mai szabású 
ruhában jelennek meg a közönség előtt. Az 
ilyen darabot hívják színházi nyelven civil-
darabnak, ellentétben a.kosztümös darabok-
kal, még abban az esetben is, ha története-
tesen csupa katona szerepel benne, mint 
például A dolovai nábob leányá-ban. A ren-
dező "'yenkor megmenekül attól, hogy a kor-
hüség érdekében magára haragítsa a művész-
nőket, akik — kevés kivétellel — ocsmánynak 
tartanak mindent, ami nem divatos : térdig-
érőre óhajtják szabatni az empire-ruhát és 
biedermeier krinolinhoz az orruktövéig hom-
lokukba lógó hajtinccsel botránkoztatnák meg 
a műértőt. 

Civil darabokban nem csak lehet, hanem 
kell is követni a divatot, mert a közönség, 
különösen a női része, szereti a színpadon 
a szép toaletteket. Sőt annyira szereti, hogy 

egy bizonyos rétegét a hölgyeknek egyéb 
nem is igen érdekli a színpadon sem, csak 
a szép ruhák. (Érdekes volna egyszer ki-
deríteni, hogy az ilyenek miért járnak szín-
házba és miért nem mennek inkább egy női 
szalonba modelleket nézni?) 

Ha egy civil darab műsoron marad, a 
színészek a divatnak megfelelően kell, hogy 
változtassák benne az öltözéküket. Simrose-né 
A nők barátjá-ban ma egészen másképp 
öltözik, mint ezelőtt husz évvel és Jolán 
asszony Az ördög-ben nagyon furán festene 
ma ugyanabban a ruhában, amit évekkel 
ezelőtt a premiéren viselt. 

Közben azonban egyre telik az idő s a 
mai „ma" egyre távolodik attól a „md"-tól, 
amikor a szerző jóhiszeműen azt irta a szin-
lapra : „történik ma". Ilyenformán aztán es-
nek olyan dolgok, hogy a vénülni nem akaró 
mamának a szemére vetik, hogy miért öltöz-
teti a leányát meg mindig kurtaszoknyás bé-
bének, — s ugyanakkor a mai divatot követő 

Somogyi Nusi, Dénes Oszkár, Somogyi Nusi, Péchy Erzsi 
Király Szinhái : „4 hollandi mehyecske" Angelo fotografia 
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heti föl a néző nemcsak azt, hogy épp ugy 
ttsztában van a modern technika vívmányai-
val, telefonnal, automobillal, repülőgéppel, 
mint ő, hanem azt is hogy tudomást szerzett 
a világháborúról, a forradalmakról, sőt arról 
is, hogy ezer korona ma annyit ér, minf haj-
danában husz. 

Ezek azonban még a kisebb, látható, 
kézzelfogható dolgok, amelyeken még vala-
hogy tultehetí magát a néző, ha nem túlsá-
gosan kirivóak és nem nagy számban for-
dulnak elő a darabban. Nagyobb a baj, ha 
a darab szereplői egy más, elmúlt kor szel-
lemi áramlata alatt születtek, ha gondolkodás-
módjuk, világnézetük, erkölcseik idegenek a 
mai kor gyermekeiétől. 

Ha a nézőben felmerül a kétely: „ilyen 
ember ma már nincs", — akkor következett 
el az, hogy a szinlopon jelzett ma és áz 
igazi ma között beállt a végleges szakadás. 
Akkjr a darabot nem lehet többé mai ruhá-
ban játszani, hanem vissza kell állítani a sa-
ját korába, amelyben Íródott. Igy vélik a 
civil darabból kosztümös darab. 

Kisfaludy Károly és Szigligeti Ede darabjai 
már régen átestek ezen a processzuson és 
ma már alig lehet elhinni, hogy a Csalódá-
sok vagy Liliomfi valamikor modern darabok 
voltak, Mert ezek egy azóta egészen átala-
kult társadé lom viszonyaiból fakadtak s ami 
bennük a mai felfogástól idegen, azzal ki-

békít. azt megmagyarázza 
a kosztüm. Az örök em-
beri pedig a kosztümön 
és régi miliőn áttörve, 
hozzá tud férkőzni a szi-
vünkhöz. 

mama is térdigérö szoknyában áll a szín-
padon. — Furcsán hat az is, mikor modern 
ruhás emberek arról beszélnek, hogy valaki 
négykrajcárosokat lő le a levegőből, holott 
ma már a közönség jó részének még a 
gyerekkori emlékei közül is hiányzik a régi 
suszter tallér. 

Modern ruhában anakronizmusnak hat az 
efféle, valamint az is, mikor gazdag embe-
rek, nagyvárosban gyertyáról, beszélnek, kül-
dönccel intéznek el olyan dolgot, amit tele-
fonon el lehetne végezni — és ha tízezer 
korona miatt zavarba jönnek, holott csak 
egy szőnyeget kellene eladniok az első 
„házhoz jöoök"-nek. Mert a mai, divatos 
szabású ruhát viselő szereplőkről joggal te-

Latabér Árpád, Somogyi Nusi 
Király Szinház : „A hollandi menyecske" Angelo íotograt ia 

Mert itt van a kérdés-
nek a lényege. Ez hatá-
rozza meg, hogy egy da-
rab visszaöltöztethető-e a 
saját korába, hogy van-e 
benne olyan örök emberi 
tartalom, amely megbírja 
a kosztümöt. Ezért nem 
menthető át minden darab 
a modernségből a klasszi-
kusba. csak az, ami 
klasszikus. Az olyan da-
rabok ugyanis, amelyek-
ben nem az események 
külsőségei, vagy a játszó 

„Jaj, de csúnya a kegyelmes ur" 
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személyek gondolkodása és érzésvilága, hanem 
az iró világnézete, mondanivalója vénült 
meg, nemcsak hogy nem menthetők meg a 
régi szabású ruhákkal, hanem még avultab-
bat mutatnak a saját korukbeli miliőben. 

Hogy ez miért van igy, arra nagyon sok 
magyarázatot le'hetne találni, de a legköze-
lebb van és a legegyszerűbb talán az, hogy 
a közönség érdeklődését csak azzal lehet 
felkelteni, amivel valamiképpen közösséget 
erez. Egy olyan darabbal szemben, amely 
belső tartalmánál fogva idegen tőle, legalább 
azon a réven akar magához közelebbvalónak 
érezni, hogy külsőleg ugyanolyan embereket 
lát benne mozogni, mint ő maga és az isme-
rősei. Ha egy darab hazug, a kosztüm még 
kirívóbbá teszi hazug voltát és nem azt az 
érzést kelti a nézőben, hogy ilyesmi régen 
lehetett, hanem azt, hogy ilyesmi nincs, tehát 
nem is volt soha. 

Ezért hatott hazugnak és hamisnak a 
Szegény ifjú története mikor kosztümben 
játszották és a Vasgyárost ezért szabad csak 
mai ruhában játszatni. Csak abban szabad, 

S z e n e s - v e r s i l { é l { — 
Bevezetés S z e n e s e m b e r n e k 

Kedves Sz»ries, minthogy e stílust 
Maga találta ki korábban, 
Engedje meg, bogy üdvözöljem 
ft saját, külön modorában. 

* 

Csillag alatt tett megjegyzés 
Itt Ön szerint csillagot kell tenni 
S ez inkább okos, mint bülye tett. 
Mert ez az a..szerencsés csillag, 
flmely alatt Ön született. 

* 

Szerény ajánlat 
Szóval, most Szenes-verset irok, 
No jól van kérem, bát legyen, 
Megenged1, bogy a modorával 
H tandemjét is fö lvegyem? t 

Pótajánlat 
Vagy, ba ez nebéz, ugy taUlja 
S barátságunkra súlyt helyez, 
Gondoljon akkor rám, ba ismét 
Egy ujabb Gazdag tányt szerez. 

KÂLMÂN JENŐ 

de szerencsére nem kell. Mert példának, 
ugyan jó volna ehhez az Íráshoz, de darab-
nak . . . nem lenne klasszikus semmi esetre. 

Petheő Attila 
Belvárosi Színház : „A gazdag lány" 
• ' Angelo fotografia 

Bérczy Ernő 
Belvárosi Színház • „A gazdag lány" 

Angelo fotográfia 
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Szenes Béla, a kedves, népszerű humo- gazdag leány a második felvonás végén s 
rista, aki az elmúlt szezonban „A buta em- mi ugy érezzük, hogy e kiszakított mondat-
ber"-rel nagy sikert aratott a Belvárosi Szin- tal jellemezhetjük ezt a finom vígjátékot, 
házban, most ugyancsak e színház közönsé- amely szinte játszva, szórakoztatva, sok-sok 
gét örvendeztette meg uj darabjával. A nevetés közben akar egy kissé megjavítani 
finom, ötletes, hangulatos Szenes-vigjáték bennünket, az embereket, akik, mint vásolt, 
•cime : A gazdag lány. És mi, akik figyel- rossz gyermek, sohasem javulunk meg. 
mesen, sok szeretettel 
hallgattuk végig Szenes 
emberünk müvét, ugy 
vettük észre, hogy 
ennek a kivételes te-
hetségű humoristának 
sok, nagyon sok ko-
moly mondanivalója 
van s e mondanivalók 
néha egy kissé eltávo-
lodnak az élet vidám 
oldalaitól, átnyargalnak 
a komolyabb mezőkre, 
levetik a humorista 
csengősapkáját, hogy 
imponálóbb- fejfedővel 
ismerjünk meg egy köl-
tőt, aki ismeri, sze-
reti, megfigyeli az em-
bereket és ami a leg-
fontosabb — szeretettel 
tud róluk irni. 

Szenes Béla uj víg-
játéka „A gazdag lány" 
sokszor harsogó kaca-
gásra birja a nézőteret 
és mégis, e sziporkázó 
ötletek, szellemes pár-
beszédek, biztos ha-
tású aforizmák mögött 
mélyen belevilágit em-
berei lelkébe. Az ő fi-
gurái élnek, itt, közöt-
tünk, halljuk mély só-
hajtásukat, amely vala-
honnan a messzeség-
ből tör elő ; látjuk ér-
ző, dobogó, meleg em-
beri szivüket, amely ha-
sonlatos a mi szi-
vünkhöz és ezért kö-
zel állnak hozzánk s 
ezért szereljük őket. 
„tiigyje el, ha minden 
ember egy hónapig 
szegény volna, akkor 
talán megjavulna a 
világ", Jezt mondja a 

.Imádom..,!" 
Simonyi Mária, Pethéő Attila 

belvárosi Színház; „A gazdag lány" Angelo fotogiafi* 



.12 SZÍNHÁZI ELET 

„Mikor az ember már áttér a cigarettára.. 
Wirlh Sári, Bérczy Ernő 

Belvárosi Színház: „A gazdag lány" 
Angelo fotografia 

kákon érzelmesen játssza el az éppen soron 
levő nevelőnőnek a Barcarolát. 

Most búcsúzni jött Fräulein Mariétól. 
— Én soha el nem felejtek szép őszi est, 

először itt, ebben a szobában kinyílok ab-
lak, eloltok lámpát és ágyba fekszek. 

— Fekszem, — tör ki erre Kovács tanár 
ur szerelmes szivéből a pedagógia. 

— Milyen szépen hegedülte, — ábrándo-
zik tovább a német nevelőnő, — hegedülte 
szegény, szomoiu Marie Hoffernak, ki Grác-
ból jött bele ebbe a Pestbe. 

Kovács tanár ur nemcsak a hegedűn 
mesler, hanem az irás hegedűjén is : verse-
ket gyért, szép, szerelires, érzelmes verse-
ket, amit Fräulein Marie nem tud elfelejteni. 

— Hét, legfeljebb kilenc perc alélt meg-
írok egy verset, — henceg a tanárka. — csak 
egyszer tartott tizenegy percig, de az hosz-
szabb volt. 

Elbúcsúzik Fräulein Mariétól, neveletlen 
neveltje : a Maca, aki nem sok reménnyel 
néz az uj nevelőnő jövetele elé. 

— Biztos valami öreg. nini aki volt Fräu-
lein Olga előtt Fräulein Peppi. Alig tudott 
menni és borotvá kozott. Engem meg be-
mondott a mamának, mert ai ágy alatt meg-
találta a Zolámat. 

Maca elmegy és Fräulein Marie is kint 
folytatja a csomagolást. A nevelőnő szobá-
jában a Lengvel-házaspár (Z. Hahnel Aranka 
és Somlár Zsigmond) beszélget. Ugylátszik 

A gazdag lány és a szegény lány 
Simonyi Mária, T. Forrai Rózsi 

Belvárosi Szinház : .A gazdag lány" 
Angelo fotografia 

A függöny felgördül és az író elvezet ben-
nünket egy pesti, sőt tipikusan pesti család-
hoz, Lengyelékhez, ahol olt látjuk a neve-
lőnő költségesen berendezett szobáját, ame-
lyet Lengyel ur bizonyára a jó konjunktúrák 
ügyes kihasználásával bútoroztatott igv be. 
A nevelőnő, Fräulein Marie (T. Forrai Rózsi) 
éppen csomagol,, mert vele is megtörtént az 
a mindennapi eset, hogy szolgálati helyéről 
— kidobták. A kiváló német gyermekker-
tésznő nem csodálkozik a tör énteken, hiszen 
annyiszor fordult elő vele ilyesmi és azon 
sem ütközik meg, amikor Lengyelné (Z. Hah-
nel Aranka) nehezen félreérthető célzattal áll 
ott a pakkolásnál és finom célzásokkal sür-
geti távozását : 

— Kilenc elmúlt. Féltízkor jön az uj kis-
asszony. 

— Jöhet, én nem harapok le orrát, — 
hangzik az egykedvű válasz. 

Fräulein Marie szomorúan csomagolja sze-
gényes holm ját, amikor belép a szobába 
Kovács tanár ur (Gárdonyi Lajos), egy ked-
ves, fél-zeg, ábrándos segédtanerő, aki ugyan-
csak e házban lakik és udvari ablfckából a 
nevelőnő szobájába látni, ami azután a ta-
nár urat arra indítja, hogy a gyermekker-
tésznő-szoba minden egyes lakójába fentar-
tás nélkül beleszeressen. Kovács tanár ur 
szépen hegedül és sötét, forró nyári éjsza-
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Fazekas Edith, Csendőr Etus 
Belvárosi Színház : „A gazdag lény" 

Angelo fotografia 

nincsen egészen rendben minden Lengyelék-
nél. Az anyagiakban érték érzékeny veszte 
ségek a családot, olyannyira, hogy most mér 
észreveszik azt is, hogy fiuk, Ervin (Petheő 
Attila), aki okleveles építész, nem dolgozik 
semmit, hanem él, mint valami herceg. Kár-
tyázik, lóversenyzik és nagyon köítekező élet-
módot folytat, amit eddig nem bántak a 
szülei, de mosl, az anyagi viszonyok rosz-
szabbulásánál, ezt is észreveszik és munkára 
akarják szorítani. 

— Azt mondtad, épiteni fogsz : templo-
mokat, hidakat. 

— Házakat, hidakat, hogy mások lerom-
bolják: nem apám, — válaszol Ervin. 

Ervin aztán tudomására hozza a család-
nak, hogv mialatt ők elvesztették a vagyont, 
azóta ő folyton dolgozott, mert ő ezt előre 
látta, hogy eddig jutnak. 

Az apa nem hisz. 
— Te a lóversenyen az eszedet is elvesz-

tetted. 
— Tévedsz, papa, a lóversenyen csak pénzt 

ve«ztettem, — hangzik Ervin cinikus válasza. 
Ervin .dolgozását" azon bari tényleg nem-

kell komolyan venni, mindössze arról van 
szó, hogy egy távoli rokonuk Balázs Bálint 
leányát, Margitot sikerült levélileg egy pesti 
látogatásra birni. Balázs Margit (Simonyi 
Mária) gazdag leány és alig ismerik, de máris 
benne sejtik Ervin jövendőbelijét, aki va-
gyonával Lengyeléket kisegíti a bajból. Ervin 

tudomására hozza anyjának, hogy Margit 
most este féltízkor érkezik és náluk száll 
meg. 

— Nálunk? Istenem, milyen szerencsétlen-
ség. Akarom mondani, ilyen szerencse. 

Persze, ezt a mama mondja és ő az, aki 
Ervin házasságát már igy meséli el a szoba-
leánynak. 

— A dolog már fix 
Mindnyájan kimennek az állomásra, hogy 

a gazdag örökösnőt megvárják, de Balázs 
Ma-git udvarlójával, Várady Tamással (tiérczy 
Ernő) autón érkezik és előbb jön meg, mirit 
Lengyelék. A szobaleány az uj nevelőnőnek 
nézi Margitot, aki Tamással közli, hogy ez 
a játék tetszik neki. De Tamás, aki már öt 
és fél éve udvarol Margitnak, nem szívesen 
látja ezt az ujabb csinyt. 

— Maga a pipáját mégis csak jobban sze-
reti, mint engem, — mondja Margit. 

— Gyerekes megjegyzés. Elvégre nem ve-
hetem feleségül a pipámat nem vehetem fe-
leségül a pipámat, — keseredik el a régi 
udvarló. 

Margit és Tamás teljesen ellentétes lelkek. 
Az előbbi ideálista, az utóbbi egy kissé ci-
nikus. Margitnak az is fáj, hogy Tamás vi-
lágos nappal kérte meg a kezét. 

— Délelőtt tizenegy óra volt, nem volt 
holdfény, nem ragyogtak a csillagok . . . 

„Meddig kell míg vámom.. .?" 
Bérczy Ernő, Simonyi Méria 

Belvárosi Színház : . A gazdag lány" 
Angelo fotografia 
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ugy érzi, hogy nem tudja a játékot folytatni. 
Inkább most elmegy éjszaka, haza a kas-
télyba. Már éppen menni készül, amikor 
szobájába benyit Ervin. 

— Szökünk, szökünk ? — kérdezi a fiatal-
ember. 

Margit dacosan veti fel a fejét. 
— Mert én is arra akartam kérni önt, hogy 

volna oly kedves és oly okos és hagyja el 
ezt a házat 

Margitnak most már tetszik a férfi, aki 
mindjobban belemelegszik az udvarlásba. 

— Magának gyermekszemei vannak, — 
mondja héwe i , — tudja mi hiányzik ezekből 
a gyermekszemekből ? Megmondjam ? A sze-
relem hiányzik belőle. 

Margit azt tartja, hogy a férfiak egyformák, 
amikor rfőröl van szó. 

— Mi férfiak nagyon különbözőek vagyunk, 
— feleli Ervin. — Ez olyan mint a dohány-
zás. Van, aki cigarettázik, van. aki pipázik. 
Látja, a cigaretta az igazi flott szerelem. Az 
ember alighogy megismerkedik vele, lángra 
gyújtja, kiélvezi illatát, mámorát, mindent 
és még mielőtt megunná, eldobja. Ez az én 
esetem. Vannak viszont olyan emberek is. 
akik egy életen át ragaszkodnak egy pipá-
hoz és nem unják meg, cigaretta a könnyű 
szerelem, á pipa a házasság. 

Balázs Margit szemébe néz Ervinnek és 
most mér ott marad Lengyeléknél nevelő-
nőnek. 

A második felvonás egy darab Pest, a Vá-
rosliget kiszakított része, két pad. sok zöld 
levél, a háltérben Vajdahunyad vára. 

Fräulein Marie és Margit ott ülnek a pa-
don. Egy hónap mult el azóta, mióta utol-
jára láttuk őket. Marie német újságot olvas. 

— Délelőtt tizenegykor honnan 
vegyek csillagokat ? — válaszol dü-
hösen Tamás. 

Margit elhatározta, hogy folytatja 
a játékot. Tamást elküldi avval, 
hogy egy hónap múlva jöjjön érte 
és ő megpróbál nevelőnő lenni an-
nál a háznál, ahol őt, a gazdag 
Balázs Margitot várták. Fräulein Ma-
rie nem a legszebb színekkel ecse-
teli előtte az uj házat és a tanár 
ur most mér őbelé szerelmes és 
ezentúl neki fogja játszani a Barca-
rolát 

— Mert ámbátor nem ismerem, 
mégis kollegák volnánk, — mutat-
kozik be Kovács ur, az uj „neve-
lőnőnek", — mindketten tanerők 
ámbátor kegyed nem okleveles, 
mint én, de viszont sokkal szebb, 
mint én . . . 

Leugyelék bosszúsan térnek visz-
sza a vasúttól. Balázs Margit nem 
érkezett meg. Ha Lengyelné tudná, 
hogy éppen neki mondja e sza-
vakat : 

— Maga nem fogja érezni, hogy maga 
csak egy kisasszony . . . 

Margit egyedül marad és a szomszédos 
lakásban, az ablaknál, megjelenik Kovács 
tanár ur s most már neki huzza a Barcaro-
lát Margit dühösen csapja be az ablakot és 

„Ön az uj kisasszony?* 
Hahnel Aranka, Simonyi Mária 

Belvárosi ^Színház': „A gazdag lény" 
Anselo fotografia 

„Ilyen vas nő volt !" 
Ábel, Fekete, Zombori 

Belvárosi Színház : „A gazdag lány" 
Angelo fotografia 
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„Mikor a kisasszony elmegy" 
T. Forrai Rózsi, Hahnel Aranka 

I Belvárosi Szinház : „A gazdag lány" 
Angelo fotografia 

— Szok ezt olvasni ? Kár. Az Abendblatt 
írja a legszebb regényeket. Ez is szól von 

* einem Grafen és egy armes Mädchen, aber 
wunderschön, — áradozik a Fräulein. 

Margit kézimunkázik és nagyon szomorú. 
— Maga szeme tele könyekkel, liebes Kind, 

— folytatja a jó Marie. 
Margit nem bírja megszokni a nagyvárosi 

forgatagot, a tolakodó férfiakat, most is meg-
szólitotta egy öreg ember, panaszkodik „kol-
leganőjének". 

— Pfuj. De azért nem kell sirni. Sirjon ő, 
hogy olyan öreg. 

Margitot bántja Ervin folytonos tolakodása 
is. aki ugylátszik szerelmes belé és állan-
dóan a nyári, forró éjszakák forróságáról 
panaszkodik neki. 

— Grossartig. Ha volna télen szerelmes, 
volna még hosszabbak az éjszakák, — szel-
lemeskedik a Fräulein, aki meg van győ-
ződve arról, hogy apró, kis szerelmi bűneire 
ott fenn az égben feloldozást kap. — Ha 
kérdezik mrjd : Marie Huffer, hogy éltél lent 
a földön? Fogok mondani : voltam szegény 
nevelőnő Budapesten. Fogják mondani: Elég, 
a többit már tudjuk . , . 

Maca, Margit neveltje, megjön és lihegve 
újságolja, hogy anyja mindent tud. Ervinnek 
és Margitnak nem szabad többé találkozni. 
Margit, aki már szeretiErvint nagyon fél a jö-
vendőtől, már nem birja folytatni a játékot. 

Megnyugtatják azonban Ervin szavai, aki 
pontosan jön meg a találkozóra : 

— Négy hét óta az történik velem, amit 
maga akar, — búgja a szerelmes férfi. — 
Mióta magát szeretem, az embereket is sze-
retem. 

Ervin azt is elárulja, hogy Balázs Margit, 
nak. a „menyasszonyának" sem irt már tiz 
napja. Most már hisz neki a leány. 

— Minden elég, Margit, minden, csak 
mi ketten maradunk egyedül, — fűzi 
tovább Ervin a szép szavakat, amelyek-
nek vége egy mindennél ékesszóló bb 
hosszú, forró csók. De ekkor megér-
kezik Lengyelné. a fiát féltő anya, aki, 
mint dühös fúria veti magat a leányra. 

— Most már elhiszem a szobaleany-
nak, hogy azt az ezüstkanalat nem 
lopta el más, mint . . . 

Ervin minden közbelépése hiábavaló. 
Lengyelné felmond a leánynak : 

— Gondoskodjék még ma szállás-
ról és vigye el a holmiját . . . 

Margit és Ervin egyedül maradnak 
és elhatározzék, hogy a leány ma este 
Fräulein Mariénál alszik, de holnap 
hét órakor találkoznak és akkor meg-
beszélik a további teendőket. Ervin el-
megy és Margit ott marad az ő nagy 
bánatával, de épp jókor érkezik Várady 
Tamás, aki pontosan megjön az egy-
hónapi terminusra. Itt az autó és viszi 
haza. Margit megörül régi barátjának, de 
nem tudja elfelejteni az elmúlt heteket. 

— Tamás, higyje el, ha minden amber csak 
egy hónapig szegény volna, akkor talán meg-
javulna a világ 

Tamást azonban ez nem nagyon érdekli, 
ő feleségül akarja Margitot, aki most még 
kevésbé akar róla tudni, mint eddig. Most, 
mikor biztosan tudja, hoay Ervin szereti. 

„Ervin nem pipázik , . ." 
Simonyi Mária, Bérczy Ernő 

Belvárosi Színház . „A gazdag lány" 
Angelo fotografia 
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Hiszen ő mondta : tiz napja nem irt a „meny-
asszonyónak" levelet. 

— Nem ? — csodálkozik Tamás, — nem 7 
Hát ezek ? Ezek micsodák ? 

És Tamás egy csomó levelet nyújt át 
Margitnak. 

Nem, nem lehet, jajdul fel Margitban valami, 
nem lehet, hogy Ervin 
megcsalta őt. De itt van-
nak a bizonyítékok, a le 
velek. Olvassa az egyiket : 

— „Alig várom, hogy 
találko/zunk, hogy végre 
tiszteletemet tehessem ma-
guknál." 

Hát jó, — gondolja Mar-
git — most hazamegy és 
otthon, az ő kastélyáben, 
mint Balázs Margit fogja 
Lengyelékel megleckéz-
tetni. 

Margit ismét otthon van, 
a régi butorokjközött. Mára 
vannak bejelentve Lengye-
lék. Az autó már ki is 
ment az állomáshoz. Mar-
git a legszebbruháját veszi 
fel, nagyon szép akar 
lenni ma. Tamás ugyan még kitartóan ud-
varol neki, de már őt csak elintézi vala-
hogyan. Odarendelte mára barátnőjét. Füredi 
Mártát ( Wirth Sári) és őt akarja Tamással 
összeboronálni. Lengyelék megjönnek. Ervint 
erőszakkal kellett lehozni, mert még most is 
szerelmes a nevelőnőbe, aki olyan hirtelenül 
eltűnt. Füredi Mártát 
találja a kis szalon-
ban, akit Balázs 
Margitnak hisz és 
annak ad át egy 
mindent megmagya-
rázó levelet. De 
caakhamar szemben 
áll az igazi Balázs 
Margittal, akiben 
örömmel ismeri fel 
az ő elveszett Margit-
ját. Füredi Márta 
kezében pedig ott a 
levél, amely bizo-
nyítja, hogy Ervin 
még mindig Margitot 
szereti. Hosszú,forró 
csók, amelynek Ta-
más belépése vet 
véget. 

— Parancsol egy 
cigarettát ? — kér-
dezi Tamás Ervintől, 

— Köszönöm. Én most már áttérek a pipára 
— hárítja el a férfi és jelentősen néz Margitra. 

Kívülről hallatszik Füredi Márta hangja. 
Tamást hivja. 

Margit hamiskásan mosolyog : 
— Én azt hiszem, Tom, hogy nemsokára 

maga is visszatér a pipára. 

Vaszary Piroska 
Belvárosi Szinház : „A gazdag lány" 

Vasadi felvétel 

Evvel a kedves akkorddal végződik Szenes 
Béla uj darabja és mi szívesen tapsoltunk 
neki a közönséggel, együtt mert nagyon meg-
érdemelte. 

Kivették azonban a részüket a sok tapsból, 
számtalan kihívásból a színészek is és igy 
elsősorban a címszereplő Srmonyi Mária, 

aki kedves játékával, fi-
nom, megértő gesztusaival, 
szépségévei és elegánciá-
jával vitte sikerre a „gaz-
dag szegény lány" érde-
kes alakját. Méltó partnerei 
voltak Petheő Attila meleg, 
férfias, kilünően alakított 
szerepében és Bérczy Ernő. 
az elegáns zsentri, jól 
megrajzolt figurájában. A 
vendég T. Fórra i Rózsi né-
met nevelőnője sok derűs. 

, felejthetetlen percet szer-
zett a közönségnek. A 
babérkoszorúból azonban 
egy-egy levél megilleti a 
többieket is. Z. Hahnel 
Aranka, Wirth Sári, M. 
Nagy Margit, Vaszary 
Piroska, Csendőr Etus, 

Somlár Zsigmond. Gárdonyi Lajos, Zilahy 
Gyula és Fekete Pál azok, akiknek neveit 
nagyon szívesen jegyezzük ide. Meglepetése 
az előadásnak egy Básty István nevü uj 
díszlettervező, akinek második felvonásbeli 
Városliget-díszleté nyíltszíni tapsot váltott ki 
a közönségből. A rendezésért dr. Bárdos 

Arthurt kell külön 
megdicsérnünk, aki 
tudásának egész ar-
zenálját állította „A 
gazdag lány" szol-
gálatába. 

EGY KIS TÉVEDÉS. 
A „Reichstadti her-
ceg" szinlapján nem 
volt rajta az egyik 
szerző neve. Ez a 
szerény szerző Fa-
ragó Jenő, az „Of-
fenbach" librettis-
tája, aki pedig bát-
ran részt kérhet a 
Stojanovich - operett 
jelentős sikeréből, 
mert két pompás 
betétet irt a „Reich-
städt! herceg"-be. 
Három hete a Városi 

Szinház direktori szobájában ült Faragó, 
arnikor egv hölgy lépett eléje és bemutat-
kozott : Faragóné vagyok• — Faragó rá-
nézett : Ejnye, de megváltoztál ! 

A Faragóné ugyanis nem Faragó Jenőné, 
hanem Biller Irén volt. Faragó kassai direk-
tornak a felesége. 

Wirth Sári, Szenes Béla. Simonyi Mária 
Belvárosi Szinház : ,,A gazdag lány" 

Angelo fotografia 
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Lázár Gida, Góthné Kertész Ella, S c h w é d e r Margit 
Rena i s snncé S z í n h á z : „Gyengédség" Angelo fotografia 
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Pèchy Erzsi e héten kiélvezte a családi 
ünnepélyek legtetejét: a hurcolkodást. 

Csak egy valami van, ami megkeseríti a 
művésznő életét. Nem a hurcolkodás 
alatt elrepedt tükör, sem a visszavonhatat-
lanul eltörött Luikenz-karosszék, hanem az 
uf huszkoronás. Gyengébbek kedvéért el-
árulhatjuk, hogy az uj huszkoronáson a 
Halászbástya látható és Pèchy Erzsi most 
egész napon át ezen kesereg: 

— Ha két lépéssel tovább rajzolták volna at 
uj huszkoronást. az én lakásomis rajta lenne. 

Egész vigasztalhatatlan most ezért a 
primadonna. 

Nádor Jenő azonban csakhamar meg-
nyugtatta : 

— Ne félj, Erzsi, — mondtta Nádor, 
— nemsokára klbocsájtják az uj »huszonkét« 
koronást és azon rajta lesz a Halászbástyá-
tól két lépésnyire fekvő lakásod is... 

Pèchy Erzsi most türelmetlenül várja az 
uj »huszonkét« koronást, amelynek első le-
vonatát itt közöljük. 

A Cremonai fpegedUs 
és a "Próféta 

Még csak két hónapja működik a Városi 
Színház Ábrányi Em i igazgatása alatt és 
máris olyan sok művészi esemény gazda-
gította a program m ját, amelyeknek a legna-
gyobb elismeréssel adózik a sajtó és publi-
kum. Ezek között mér eddig is negy operát 
mutatott be egészen uj szereposztással és 
rendezéssel. A legKözelebbi hetekben csatla-
kozik az operarepertioire nagysikerű darab-
jaihoz a Cremonai hegedűs és a Próféta. A 
Cremonai hegedűst mar ezen a heten be-
mutatlak. Ez a nagyszerű opera, amelynek 
alapötletét Françoise Coppénak egy verse 
szolgáltatta, Hubay Jenőnek, a nagy magyar 
muzsikusnak reprezentatív alkotása. Taddeo 
mester, a cremonai heged ükészitő és két 
tanítványának, Philippónak és Sandrónak 
poétikus szerelmi törtenete, romantikus, szö-
vevényes harca a szép Giannina kezéért, a 
Városi Színház színpadán nagyszerű szerep-
osztásban és Ferenczy Frigyes teljesen uj 
rendezésében fog uj életet nyerni. À fősze-

az Operaház és a Városi Színház 

társulatából kombinált ensemble fogja éne-
kelni, közöttük Adler Adelina, Somló. Gá-
bor József, dr. Bársony, Lakatos, Palló Imre, 
Palotai Árpád és még több kiváló énekes. 

Ezt íz operaelőadást követni fogja a Pró-
féta reprize. Meyerbeer monumentális zenei 
alkotása már hosszú idő óta nem szerepel 
magyar opera műsorán- A Városi Színház 
kiváló gonddal készült az előadásra, amelyet 
csupa elsőrangú operaénekes fog sikerre 
vinni. A női főszerep, amelyről hozzáértő 
muzsikusok azt mondják, hogy nehezebbet 
egyetlen zeneszerző sem irt, Budanoviis 
Méria kezében van. Ábrányi Emil maga 
végzi az előkészítés zenei munkálatait, ugyan-
csak ő fogja az előadást dirigálni. Ezt az 
operát szintén Ferenczy Frigyes rendezi és 
— amint hírlik — különösen nagy feltűnést 
fog kelteni az első felvonás korcsoly a bal lettje, 
valamint az a jelenés, amelyben az egész 
színpad összedől. 

A Városi Színház operaelőadásai ugy szí-
nészi, mint rendezési és zenekari részben 
eddig, sem hagytak fenn semmi kivánnivalót, 
a most következő két repríz csak öregbíteni 
fogja a nagyszerű operaensemble hímévé,t 
és sikereit. 

A 20 és a 22 koronás, avagy Péchy Erzsi bánata 
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A párisi és a pesti 
Naplemente 

Az elmúlt év októberében a párisi művész-
világ előkelőségeinek esküvőre szóló meg-
hívólevelet hozott a posta. A meghivó for-
mája finom volt és nemes, de külsőségekben 
igazán semmi különös nem volt 
rajta Divatos gót betűk, legfelül 
egy W és egy T ; a jegyespár ne-
veinek kezdőbetűi; az örömszülők 
nálunk is szokásos jelentése stb., 
stb. A külső jelek kétségkívül elő-
kelő nászra vallottak. Az esküvő 
helyeként azonban nem a Made-
laine-templomot jelezte a meghivó, 
hanem a — Vaudeville-templomot, 
már pedig ilyen nevü templom 

hajlong a rivalda előtt. A darab végéa — 
ha ugyan tanácsos — a rendező megjelenik 
és tudtára adja a nagyérdemű közönségnek, 
hogy a darab szerzője ez meg ez. Az iró 
maga nem mutatkozik és megtörhetetlennek 
létszó tradíciók választották el a függönyön 
kivül a lelkesedő, tapsoló nézőtértől. 

még Párisban sincs. Vaudeville-
szinház ellenben van és ennek a 
hírneves, nagyszerű müintézetnek 
a direktora követte el azt a po-
gány tréfát, hogy meghívta Parist 
Pierre Wolff és Tália kisasszony 
esküvőjére a Vaudéville-szinházba. 
Az örömszülők jelentéséből kide-
rültek az előzmények. Pierre Wolff, 
polgári foglalkozására nézve Fran-
ciaország egyik legkiválóbb irója és 
Tália kisasszony polgári foglalko-
zására nézve múzsa, egykor sze-
rették egymást, az iró azonban 
már évek óta hűtlen volt a múzsá-
hoz. Most azután rászánta magát 
arra. hogy elveszi Tália kisasz-
szonyt. Egyrészről a Vaudeville-
szinház igazgatósága tudatták öröm-
mel szeretett fiuk, Pierre Wolff 
házasságát Táliával, másrészt pe-
dig Mnemosyne asszony, az emlé-
kezet istennője és nyolc pártában 
maradt kis múzsa jelentették, sze-
retett Táliájuk egybekelését Pierre 
Wolffal . . . mint anya, illetve mint 
nővérek. Az esküvő alatt az uj 
Wolff-darab első előadását, helye-
sebben esti főpróbáját értették. A 
szinmü pedig az .Ailes brisées" 
volt ; a Vígszínház újdonsága a 
Naplemente-

A .Naplemente" sikere előrelát-
ható volt, a Vaudeville-színház 
direkciójának bohókás tréfája is 
csak arra mutat, hogy nagy, ko-
moly sikert vártak. Arra azonban 
nem is számítottak, hogy a siker 
szinte korszakalkotó lesz a francia 
színházi hagyományok, szokások 
történetében- A bemutatón kitap-
solták a szerzőt I Nálunk ez igazán 
a legkevesebb. Nem jelent semmit 
önmagában véve és a nagy sikereket 
megszámlálhatatlan kihívások jel-
zik. De a francia szerző nem 

M Á R K U S EMILIA 
— akar lenni e z a kép. A z amerikai The 
Alletown Morning Call cimü lap közli azzal a 
s z e n z á c i ó s tudósí tással , h o g y „a középeurópai 
súlyos helyzetre jellemző, hogy Márkus Emília, 
a legnagyobb tragika, egy szappangyárba 
kénytelen járni — szappant főzni". Valamit 
hallott a z amerikai lap a Márkus Emília-féle 
szappanokró l , l eadta tehát e g y v a d i d e g e n a m e -
rikai hö lgy képét s aláirta a fenti kis s z e n z á -
c iócskát . Hát ami azt illeti, tényleg e l é g rosszul 
m e g y nekünk. De ott m é g n e m tartunk, h o g y 
Márkus Emil iának gyárba kel l jen járni do lgozni . 
És ott s e m tartunk, h o g y ha közöln i akarjuk 
v a l a m e l y i k amerikai star képét , leadjuk egyik 
magyar s z í n é s z n ő fényképét a z amerikai mű-

v é s z n ő n e v é n e k aláírásával . 
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À . Naplemente" bemutatója azonban elemi 
erővel ledöntötte a kegyetlen szokást és 
Pierre Wollfot szinte őrjöngő taps és üdv-
rivalgás kényszeritette arra, hogy megjelenjék 
kedves kopasz fejével és széles kerek arcé-
val az ünneplő publikum előtt. Paris lázban 
égett, a művészek, újságírók ujjongtak, köny-
nveztek és — vicceket csináltak. Az utóbbiak-
ból a legrosszabbat meg is említhetjük 
egy kis elöljáró beszéd után. 

A „Naplemente" meséje egy mondatban : 
Az őszülő apát, a nők nagy barátját, meg-
töri az, hooy a fia ugyanazt az asszonyt 
imádja, akit ő. a?, apa szeret. Fabréges, a 
délceg, pompás férfi, az asszonyok imádott 
kedvence érzi. hogy alkonyodik, mert a fia 
is az ő szive asszonyának, Jacquelinenak hó-
dol. És ez azután szárnyél szegi az ölven-
éves férfinek, Fabrégesnek. A darab eredeti 
címe: „Les ailes brisées" törött szárnyakat 
jelent. A cselekmény egyszerű, fenségesen 
egyszerű és olyan emberi, annyira igaz és 
általános, hogy egy párisi újságíró ártatlan 
gonoszsággal címeket ajánlott a Wolff.darab 
számára, természetesen már a bemutató után 
és pedig csupa olyan cimet, amely mér va-
lamelyik megirt munka első lapján díszeleg... 
Nevezhette volna Pierre Wolff a darabját 
Ifjuság-nak, Kicsinyek-nek, Pnaedrá-nak . . . 
természetesen mind ismert francia darabok. 
Sőt, a francia zsurnaliszta szerint About 
híres, fantasztikus és jókedvű elbeszé-
lésének, a Csonkafülü embernek a címe is 
illik a Wolff-darabra . . . tálén a7ért, mert 
a csonkafülü ember a saját unokájába sze-
relmes. 

A kedves gonoszkodásban voltaképpen 
mély bók és hódolat bujkál, hiszen ez a 
móka ciak azt bizonyítja, hogy mennyire 
szivhezszóló, mindenki számára igaz és va-
lóság darabot irt Wolff a Naplementében. 
Az élet alkonyának leverő tragédiájából az 
<5 mesteri kezében végtelenül könnyed, elmés, 
ötletes játék lett és a bánatos alaphangot 
bizony sokszor tulcsengi a szerző pajzán, 
meleg humora. 

Szereplők, szerepek? A Vigszinház méltó 
lesz a Vaudevillehoz. A párisi előadáson 
Francén alakította Fabrégest ; Francén jó szí-
nész, azt mondják róla, hogy túlságosan is 
jó színész. A nagy, becsületes komédiások 
közül való, akik akarattal és szorgalommal 
mindent legyőznek. De a magyar Fabréges, 
Hegedűs Gyula őserejü zsenijét nem közelit-
hetik meg, az Isten kegyelméből való tehetség 
alakilásáig nem jutnak el. Nagy sikere volt a 
párisi bemutatón az ifjú Paul Bernardnak, aki 
George «Fabrégest alakította, a saját apja vetély-
társát Jacqueline Remon körül. Bernard az 
Odeorból, vagyis az állami színházból került 
a Vundevillehez, nagyszerű volt, üde és — 
ebben az esetben a legszebb dicséret — ki-
forratlan A Vígszínházban Berczy Géza és 
Dénes György felváltva fogják adni Georges 
szerepét. 

Szerepek dolgában Wolff szinte bőkezű. 
A Jacqueline pompás, sokszor valósággal 
végzetes erejű figuráját Gombaszögi Fridéra 
bízta a Vigszinház. Nehéz szerep, mély, ha-
talmas. bravúros tehetséget követel az alaki-
kitójától, akit különben ettől a szereptől sem 
féltünk . . . A Wo'ff alakjai igazán bámule-

I .Együtt a család!" 

Petheő, Simonyi, Somlár, Hahnel, Zilahy 
Belvárosi Színház: „A gazdag lány"' Papp felvétele 
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tosak. A Bábjáték szerzője senkivel sem 
bánt mostohán. K• Harmos Ilona szerepében 
egy egész élet fellángolása és lemondó bá-
natát irta bele a szerző. Harmos Ilona Gras-
setnét, Fabréges egykori kedvesét alakítja-
Grassetné felkeresi Fabrégest és — egy szót 
sem ejtenek a múltról. Noha mind a ketten 
tudják, hogy megismerték egymást ; mégsem 
árulják el ezt szavakban. És a hűséges Pas-
cal, Fabréges jóbarétja: Szerémy Zoltán, a 
„Naplemente" rendezője, vállalta magára ezt 
a szerepet. Van egy jelenete, szépséges, han-
gulatos, valósággal önálló remekmű. Georges 
fényképet rejt egy könyvbe és az apa észre-
veszi ezt- À kép természetesen Jacquelinet 
ábrázolja. Fabréges a kezébe veszi a köny-
vet és a derék Pascal, aki mindent lát és 
mindent tud, kiimádkozza a kezéből. Rá-
veszi arra, hogy ne nézze meg a könyvet. 
Ez a jelenet a maga bizarr, feszült finomsá-
gában egyik legszebb része a darabnak. 

És a többiek? Gerard kisasszonyt Makay 
Mergit kapta, kitűnő szt rep. Füzess Anna és 
Cartoryszky Lázár Mária asszonykái, Ko-
rányi Mária szerepében is rengeteg a báj, 
az ötlet, a keçses gunyolódis. Es Takács 
Klári ballerinája — csupa ötlet- Ezek az 
asszonyalakok gondoskodnak arról, hogy a 
darab simán végződhessék, hogy ne legyen 
fekete szomorújáték az örökifjú Fabréges 
rettentő hirtelen megöregedéséből. hogy zök-
kenő nélkül jusson el a darab a befejezés-
hez, a kiengesztelő, megnyugtató megoldáshoz. 

Addig azonban sok minden történik. Nagy 
jelenetek, megrázó szcénák- Kicsi mozzana-

tok, amelyek szinte lábassá teszik az érdek-
lődést a nézőiéren. Minden mondat érdekes, 
minden kicsi S7erep. Az inasé, e melyet Bárdy 
Ödön játszik Georges, barátjáé, fontosak, el-
maradhatetlanok. A rendkívül élesen jellem-
zett alakok minden beszélgetése, szóváltása 
rendkívüli. Hát még az ősszeütközeseik I A 
darab csucspontjatermészetesen az a jelenet, 
amelven Fabréges szembekerül a fiával. 
Ökölbeszorított kézzel merednek egymásra 
és — a véRén összeölelkeznek. És a fiu ke-
gyes, önfeláldozó csalással, hazugsággal 
menti meg az apja lelket az összeomlástol. 

A Vígszínház két vidám francia darabja, 
a „Hallgasson meg, Adrienne' és a „Haza-
térés" kacapó jókedve ulán most egy köny-
nyet morzsol el, egv banatosan mosolygó 
könnycseppet \ ..Naplemente" pesti előadása 
talan még felül is múlja majd a párisit, a 
szereposzlás, a rendezes kezeskedik arról, 
hogy a „Naplementé'-r ek nem megy le egy-
hamar a napja . . . 

TALÁLÓS KÉRDÉS 
MI EZ? 

fl publikum tapsol, 
Törzs után kiáltoz 

MEGFEJTÉS 
Utójáték a Lear királyhoz. 

(BUFTI) 

A gazdag lány a Ligetben 

Simonyi Mária, Bérczy Ernő 
Belvárosi Szinház : „A gazdag lány" Papp íelvétele: 



1514 
(Hevesi Sándor drámája a Nemzeti Színházban) 

Hevesi Sándor, a kitűnő drámaíró, rendező 
és esztétikus, eddig a magyar irodalomnak 
talán a mai időkben élő legszorgalmasabb 
és leglelkiismeretesebb munkása. Példátlan 
energiával és eléggé meg nem becsülhető 
tudással és elmélyedéssel hozta színpadra a 
nagy mesélőnek, Jókai Mórnak legszebb regé-
nyeit, Az aj fö/desur-at, A magyar nábob-ot. 
Kárpáti Zoltán-1. ő maga is egész könyvtárra 
való szebbnél-szebb színdarabot irt, amelyek-
nek diszes sorozatába most illesztette bele 
legújabb színpadi munkáját, az „1514"-et. 

Hevesi Sándor nagvszerü irodalmi érzékkel 
meglátta, hogy Dózsa György é» Bakócz 
Tamás korának tanulságai 
mennyire aktuálisak a mai 
időkben, amikor a nemzet 
ugyanolyan, vagy talán még 
sokkal súlyosabb időket él. 
Darabjának címe kifejezi, 
hogy nem akarta az 1514-es 
idők egyes vezető személyeit 
előtérbe helyezni, nem em-
berek drámáját akarta meg-
írni. hanem egy egész kor-
nak, egy végtelenül szomorú 
történelmi időszaknak festette 
meg hűséges fotográfiáját. 

Amikor a nagy magyar 
birodalom meglazult, egyes 
részei szétestek, a bomlás 
ijesztő réme rágni kezdte a 
fél évezredes magyar nemzet 
testét, amikor p török ugy, 
miképpen most is, a szom-

Kürti Pethes 

szédos nemzetek, a szétbomlott országot 
végleg el akarta pusztítani, az volt a 
szerencsétlenségünk, hogy idebenn a párt-
viszály, a széthúzás megakadályozta az 
ország boldogulását. Urak és parasztok har-
coltak egymással, magyar a magyar ellen, a 
papság és nemesség halálos ellenségnek te-
kintette egymást és az igazi hazafiak remény-
telenül és kétségbeesve nézték a nemzet ver-
gődését, akkor egy embert vet felszínre n 
történelem vihara, akinek neve tragikus nyo-
mokat hagyott a századok lapjain. Ez az 
ember Dózsa György, a parasztból lett pa-
rasztvezér, a hatalmas termetű, de tétovázó, 

imbolygó lelkű középkori for-
radalmár. Dózsa alakjával 
Hevesi Sándor magát a népet 
festette meg, mint a görög 
tragédiákban, amikor egy-egy 
ember mondja el a nép kí-
vánságát, akaratát. Dózsa 
György nem öntudatos hős a 
Hevesi drámájában, minthogy 
nem az volt a történelemben 
sem, mert maga sem tudja, 
hogy a keresztnek, vagy pe-
diglen az elnyomott népnek 
harcosa legyen. A dráma leg-
kiemelkedőbb pillanatában 
ébred csak öntudatra és ekkor 
kiált föl a magyar föld ereje 
benne és rájön arra, hogy 
akármi is le'» belőle, belülről 
mégis csak ^arí-.szt maradt, 

Ligeti Juliska, Bajor Gizi 

akinek szivéhez a 
paraszt áll a legkö-
zelebb. Most hatá-
rozza el, hogy se 
regét, amelyet papok 
és főurak kiátkoztak, 
nem a törökök, ha-
nem a földesurak 
ellen fogja fordítani. 

A drámánik má-
sik oszlopa Bakóéz 
Tamás esztergomi 
érsek alakja, aki 
nemes hazaszerete- |i 
téyel és józanságá- §J 
val ellensúlyozza a 

Nemzeti Színház ,1514" 
Iványi Irén, SugárLKároly 

iVasadi felvétele 
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Jászai Mari, Odry 

szerelmi id llkép húzódik 
végig a darabon. Lőrinc 
pap cselédjének, Anikó 
cigényleanynak szerelme. 

Az előadást a szerző 
rendezése tette színessé, 
mozgalmassá, hangulatos-
sá. Minden jelenete m> g-
felel a történeim' hüsés-
nek. A színészek közül 
Kürti József monumen-
tális erejű mozgásban, Mi-

véres kor sok 
tragikumát. A 
mohácsi vészt 
megelőző idők 
többivezéralakj« 
is szerepel, Mé-
száros Lőrinc 
telegdi kincstár-
nok, II. Ulászló 
király. Bornem-
issza János, Pe-
renyi nádor, akik 

valamennyien 
Hevesi Sándor 
irómüvészeten 

keresztül vesz-
nek részt a sors-

cselekmény 
mozgatáséban. 

Bájos, szomorú 

Sugár, Pelhes 

massy Endre, Fehér 
Gyula, SzőbeSándor. 
A klasszikus veretű 
alakitások kö*é so-
rozta Bakóc* Ágies 
szerepét JászaiMari. 
Bajor Gizi ig- n bá-
jos a cseléd szere-
pében, Aczp/ I'ona 
kitűnő, Nasy Ibolya. 
Dpmény Mari. Ligeti 
Juliska és Horváth 
Paula stílusosan 
illeszkedtek a pom-
pás előadásba. 

Kürti, Odry 

lusban egyaránt tökéletes 
Dózsa Györgye, vblamint 
Odry Árpád emberi színek-
kel megrajzolt nemesszavu 
Bakócz Tamása emelked-
nek ki, Pethes Imre Lőrinc 
barátja a legmüvéízibb és 
legjelentékenyebb színészi 
alkotás. Sugár Károly, 
Mihályfi Károly, Kiss Fe-
renc, Horváth Jenő, Abonyi 
Géza, Hajdú József, Al-

Jászai Mari, Bajor Gizi 
Nemzeti Színház: „1514" 

Cs. Aczél Ilona, Horváth Paula 
Vasadi felvitele 
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INTIM PISTA, igaz-e, hogy hazajön 
Petráss Sári ? 

— Bizony igaz és jól esik nekünk, 
hogy a sok külföldre kerülő színé-
szünk között Petráss az első, aki 
cégre haza is jön. Köszönhetjük ezt 
nemcsak a Városi Színház áldozat-
készségének, hanem a Petráss csa-
ládjának is, mert minden anyagi 
kérdést felülmúló szeretettel hívják 
haza Petráss Sárit. Valószínűleg 
december végére jön haza a „Ham-
burgi menyasszony" Pékár-Kulinyi-
Vincze operett prímádon naüzere-

pére. A subreti szerepet Billçr Irén 
fogja játszani. 

— 0 t voltunk a „Gazdag lány" 
premierjén. Hát mégis csak hallat-

Karinthy és kis fia. 
aki mint jólnevelt pó lyásbabához 

illik, nem csörgővel játszik, h a n e m tollal, 
tintával — és nyugtával 

K á l m á n Imre 
a „Hollandi menyecske" zeneszerzője 

lan, hogy milyen gyerek még ez a 
Szenes Béla és már ilyen nagy si-
kerei vannak. Mondja, nem irigylik 
nagyon Szenes Bélát a kollégái? 

— A sikerért nem irigylik, mert 
mindenki nagyon szereti. A magán-
éleiét irigylik, mert Szenes Béla a 
legrendesebb ember fiatal kora da-
cára az írói világban. Olyan szép 
családi életet él, hogy még a pre-
mier-vacsorát is otthon tartotta meg 
a legszűkebb családi körben. Illetve 
a családi kör nem volt az idén már 
olyan szűk, mert az első darabja 
után egy gyerek ült csak az asztal- ' 
nál, most a második darabjánál két 
kis Szenes várta a hazatérő diadal-
mas szerzőt. Azt el kell még ma-
guknak árulnom, hogy Szenes kö-
vetkező darabjának a cime „A fe~ 
lesleges harmadik". 

— Darvas Lilit láttuk a „Színház" 
főpróbáján. Fáj neki, hogy most nem 
játszik „Szinház"-at 7 

— Hát bizony rosszul esik, de az-
zal vigasztalódik, hogy a Magyar 
Színház következő darabjában, Claude 
Farrére „Csata" című drámájában 
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övé a főszerep. Egy japán hölgyet 
fog játszani a rendkívül érdekes da-
rabban és Darvas most egész nap-
ját a muzeum japán osztályában 
tölti és tanulmányozza a japán nők 
öltözködését. A Claude Farrére da-
rab harmadik felvonása egész szo-
katlan miliőben játszódik le : egy 
japán hadihajón, amely éppen harc-
ban áll az orosz flottával. 

— Meséljen még valamit I 
— Az elmúlt hétfőn Hegedűs 

Gyuláék húszéves házassági évfor-
dulójukat ülték meg és pedig a nagy 
müpészhez méltó nagy szerénység-
gel. Hideg vacsorájukat felvitték leg-
jobb barátjukhoz, Fedák Sárihoz, 
ahol az iró és művészvilág előkelő-
ségei jelentek meg és ünnepelték a 
jubiláló házaspárt. Kiss József job-
ban van. Törzs Jenő, uj regényen 
dolgozik, Buttykay Ákos megérke-
zett Budapestre uj operettje előadá-
sáról tárgyal, Molnár „Szinház"-ának 
elkészült a bécsi fordítása, mely a 
Burgtheaterban kerül előadásra, de 
ott valószínűleg csak az első két da-
rabot játsszák, mert magában a két 
darab betölti az egész estét. A Blaha 
Lujza Szinház újdonságában, a 
„Fifi" cimü francia operettben, maga 
a direktor Szirmai Imre is fel fog 
lépni. Faragó Géza olyan pompás 

kosztümöket tervezett a számára, 
hogy mulatni fog ezeken a ruhákon 
egész Pest. 

— Kérünk valami pletykát is ! 
— A pletyka hőse egy bankár, a 

bohémia kedves és ismert barátja, 
aki arról hires, hogy rémesen ha-
ragszik a női nemre. Ezt folyton 
hajtogatja is, de a tények ellene 
szólnak. A bankár a miriap Bécs-
ből feladott egy táviratot egy hol-
landi ékszerész cégnek. A távirat, 
melyben egy gyémántot rendelt, igy 
végződött: „Pénz bewaggonirozva, 
árut postacsomagban kérem küldeni", 
a pénz ugyanis osztrák korona volt. 
De most már megyek! 

— Hova siet? 
— Nem sietek, lassan megyek, 

mert a mult héten elsiettem Harsányi 
Zsolt házassági hírét. 

Természeti csoda a Vígszínházban 
Természeti törvényeket 
Cáfolnak meg a tények, 
Látunk majd embereket, 
flkik este tízkor 
Tapsolnak a Naplementének 

1921 
(Hevesi után szabadon) 

Hz 1514 a Nemzetiben megy, 
Négyszáz év múlva hol fog menni az 
1921 (BUFTI) 

fl nagybányai művésztelep ! 

A hires nagybányai müvész-
telepen, amelyet a romén 
megszállás elszakított tőlünk, 
igen élénk művészi élet folyik. 
Mint egyik olvasónk irja ne-
künk, az iskolát az idén is 
Thorma festőművész vezeti, 
Természetesen hiányoznak a 
telepről a pesti növendékek, 
akik azelőtt százszámra keres-
ték fel a nagybányai kolóniát. Ez a helyzet azonban jövőre meg 
fog változni, mert Thorma mester közbenjárt, hogy ezentúl a 
ipesti művészek és növendékek sokkal könnyebben kereshessék fél 
a: művésztelepet. Jelenleg mintegy hatvan tanítványa van Thorma 
'mesternek. A festőiskola híre Romániában ugy elterjedt, hogy 
I^yk^jgiätböl .harminc festőnövendéket küldtek tanulmányútra. 
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Nagy Emire 

Erős dinamikájú nyilánv, kétperces fe-
szültség s a nevetés ugy robban ki akár a 
bomba. Ez a hasonlat azé t is találó, mert a 
Nagy Endre és Lányi Viktor kis oprájában 
csikugyen bombáról van szó, mégpedig 
Stollwerck-bombárr 1, amely két dühös sibert 
egyesit egv drámai helyzet legvérfagyasztóbb 
pilf-nit'iiban A két úriember ejy elő-elő 
vendéglőben kerül össze, még pedw az egyik 
siber felesége révén, aki alávaló módon ko-
ketiál a másik siberrel. 

A kokettálá ból családi jelenet lesz, ame'y-
nek végén az asszony (Nagy Iza be la) drámai 
gesztussal hi^ja föl védelmére a Gr 1 lo-
vagot. És Grál lovag, a mi sik siber (Gábor 
József) csakugyan megjelenik, hogy fö vegye 
a harcot a dühös férjjel (Palló Imre). Heves 
és drámai szócsata fejlődik ki wagneri len-
dületű muzsikával és körülbelül ilyen szö-
veggel : 

Férj : Maga niemand ! 
Lovag : Maga senki I 
Férj : Maga egy piszok I 
Lovag • Ézért a véredből iszok ! 
Féri : Maga a sóhivatal ! 
Lovag : Maga étját-zott kártya ! 
Félj : Masa ilyen fiatal I 
Lovag : Maga lengyel márka I 
A sértésnek ezt a hallatlan fokét a férj 

nem hajlandó tovább tűrni és a lovagra ro-

Nagy Uabella 

han. Ekkor közbeveti magát ez asszony s e 
ponton éri el a jelenet a drámaiaság csúcsát, 
mert őnagysága kijelenti, ho?y csak a tes-
tén át férhetnek egymá hoz a küzdő felek, 
mire Gábor József igy énekel : 

— Gemacht, benne vagyok ! 
Most jön a férj ujabb dühkitörése. miköE-

ben a káromkodásnak ezt a szokatlan formá-
ját ha zná ja : 

— Ezer vaggon bombai 
— Bomba? — kérdi a lovag. 
— Bomba, — mondja a f-rj. 
— S ezt mondja hogy vaggonba ? 
— Nüná. az abl komba! 
— És Sto lwerck ? 
— Nüná, Wei-z Manfréd. 
És már rátér bombájának szakszerű is-

mertetésére, amelynek végén termé zeteserc 
előkerülnek « noteszek, megkezdődik a kö-
tés és megalakul a boldog családi háiom-
szög. 

A tízperces opera szereplői valóságos 
operaházi tagok, a muzsika valóságos opera-
zene, nagy szárnyalásokkal és mesteri zenei 
csemegékkel-

Nagy Izabella, aki csak nemrégiben tünt 
fel, nemcsak mint énekesnő, de mint szí-
nésznő i- hallatlanul tehetséges. Szinte viszi 
mawával két partnerét, akik a nehézkes lég-
körű operák gesztusait a leggroteszkebb he-
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fásokra tudják itt fölváltani. Nagy Endre 
megmutatta, hogy a kabaré még tud uj mű-
fajt produkálni és a gouteur ők már várják 
uj operáját, melyet ugyancsak Lányi Viktor-
ral együtt csinál a jövő műsorra. 

Itt említjük még meg, hogy a Nagy Endre-
kabaré Gábor Józsefet az egész szezonra 
leszerződtette Nagy Izabella és Palló Imre 
mellé. Ugyancsak állandóan leszerződtette 
Kerpely Jenőt is, aki ezentúl Weiner Leó, 
Kodály Zoltán és más kiváló magyar szer-
zők legújabb müveit fogja bemutatni. A Nagy 
Endre-kabaré tehát a vidámság mellett egy-
úttal éltékes zenei szenzációk centruma is 
lesz. 

Mindent egy lakásért ! 
(Levél a Színházi Élethez) 

Kedves Színházi Élet! 
Hozzád fordulok nagy bajomban, hogy 

segíts rajtam• Kérd meg olvasóidat: sze-
rezzenek egy súlyos lakásínségben szen-
vedő táncoskomikusnak valahol egy szobát, 
mert nem birom már a szállodaéletet. Az a 
nyájas olvasó, aki a Király Színház köze-
lében bútorozott szobát szerez nekem, nem-
csak őrök hálára kötelez, de a következő 
jutalmakban fogom részesíteni : 1. Megta-
nítom shímmyzni. 2. Naponta egy órát ud-
varolok neki. 3. Havonta veszek neki két 
színházjegyet. 4. Ha megesküszik, hogy 
nem mondja meg senkinek, hogy tőlem 
kapta, még a főpróbákra is szerzek neki 
belépőt... Ez minden, amit adhatok, de 

Pálya Tibor falfesteménye a Nagy Endre-kabaréban Diskay felvitel 

„A siber" 
Nagy Izabella, Lányi, a szerző, Gábor József 

Diskay felvétel 

ezt szívből adom. Kedves jó Színházi Élet, 
nagyon kérlek : ajánlj olvasóid meleg párt-
fogásába. Fiatal életem megkeseritőjétői a 
szállodától, szabadítsanak meg a nyájas ol-
vasók. Ölel hü pajtásod 

Halmay Tibor 
II- i. A leveleket az olvasók a Színházi 

Élethez címezzék. Majd bemegyek értök, 
Fenti-
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Kecskerimek 
Az uj jálék — Karinthy Frigyes nagy 

szívbéli őrömére — a legszélesebb körökben 
kedvező fogadtatásra talált. Minden reménye 
megvan az Anagramma és a Satidrof nagy-
mesterének, hogy rövidesen egész sereg 
kecskeköltő veszi majd körül. Az e héten 
beérkezett kecskerimek közül n következők 
ütik meg a közölhetőség mértékét : 

KÖKÉNY ILONA 
az Andrássy-uti Színházban Zágon István 

és Szirmay Albert kinai dalát énekli 
esténként nagy sikerrel : 

Messze, messze Ázsia szivében 
Van egy nagy fal s azt kinai falazatnak hi-i-ják, 
Mivelhogy a Kogutovicz Manó, 
A térképen odarajzolta közéjök Khinát. 
E Khinában élt egy sárga mai darin. 
Mandarinnak volt egy sárga kicsi felesége. 
Törvénytudó volt nagyon a mandarin, 
Ámde sajnos ebben állott minden tehetsége. 
Jangcekiang. king, Nanking, Pekking. 
Az ilyesmi Európában elő sose fordul. 
Jangcekiang. king, Nanking, Pekking. 
Ezt az egyet konstatáljuk egyelőre zordul. 
Mandarin ur egyszer hazatévedt, 
Mikor neje izé . . . hogy is mondjam 
Nem volt é-é-éééép . . . hü . . . 
Hogyan h érti i ide ez a férfi ? 
Szól mandarin, ezer viilám és 
IChinai mpé . . . é é é énkü. 
Mandarinné nagy naivan igy felel : 
Ne haragudj édes férjem, 
Nem tudtam, hogy férfi. 
Azt hittem, hogy ő is asszony 
A fejéből itten hátul egy copf csüng ki néki. 
Jangcekiang. king, Nanking, Pekking. 
Az iiyesmik Európában történni nem tudnak. 
Jangcekiang, king, Nanking. Pekking, 
Az asszonyok ná>unk sokkal jobbakat hazudnak. 

Méla világszemlélet pofíár fenekéről 
nézve : 
Sok eseményt befed, s mindent feledésbe húz 
az idő, a korok boronája . . . 
Sok bánatot gyóg^ it és sok sebet megenyhít 
szép Tokaj — a borok koronája. 

„Ideális házasélet." Házasulandóknak 
melegen a |ánlva: 
A férj arca mord, ajkán nem tünő szitok. 
A nő csak nevetgél, mint nagy, s nem szűnő 

[titok. 
(Kádár Béla, Budapest) 

„Magasfeszültségű á r a m ! ! ! Hozzá-
nyúlni életveszélyes ! ! !" 

E helyütt volt már tenger halál, 
Halálfia, kit e henger talál. 

fl halász indiszkrét kérdése a mezőtől 
jövő kisleányhoz: 

Vigyorog a kaján halász : 
„Mért van az ön haján kalász?" 

De gustibus, non est disputandum. 
Eau de Colognet nem a szegény rabnő 

használ. 
Üdébb ő mégis bármilyen habnő-racenál-

(Balogh Elemér, Budapest) 

9 Szól az orfeumtulajdonos, aki félházak 
előtt játszik: 

„Igaz, a régi művész bár, 
De kéne egy uj bűvész rrár." 

Egy kis gyerek meséli némi célzattal 
a mamájának: 

„Láttam a boltban szép kő-babát. 
Fehér sapka volt rajta és bő kabát." 

Két háziasszony beszélget a konyhában: 
„Ha addig fő, mig a háj, 
Nem lesz akkor híg a máj." 

(Heisler Tessa, Csáky-utca 16.) 

Egy anya sóhaja, kinek leánya épp 
most jött haza a tánciskolából : 

Nem kell többé már a shimmy. 
Hiszen csupa sár a Mimi ! 

H haragos szakács ráocdit az ügyetlen 
kuktára: 

Ennél nagyobb botor kell- e ? 
A' tésztába kotor bele I 

Karinthy Frigyes a fenti kecskerimek szer-
zőinek a „kecskeköltő" cimet és jelleget 
adományozta. , 
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Mály Gerő. Nürnbergi mesterdalnokok és 
rövidáru, tanitja Bubrik János. Tánc, rit-
mikus torna, ütemes testgyakorlatok, moz-
gástan, tanítják Németh Piri és Qallp.i 
Nándor. A számtan, mértan, algebra, fel-
gebra, unesztétika, kisgazdaságtan tanítása 
szintén a vidám, jó humoru Mály Gerőre 
háramlik. A német nyelvet és költészettant, 
sőt az ural-altáji nyelvészetet Mimi Mar-
Ilov adja elő. És mert ez ne-m egy olyan 
erkölcstelen hely, van külön erkölcstan és 
női bonctan, előadó a kedves Újhelyi 
Nándor személyében. A mindkét nembeli 
tanulóifjúság számára kötelező tantárgyak a 
horgolás, főzés és női kézimunka, amelyet 
egyelőre Zöldhelyi Annus tanit. Azért Ír-
juk, hogy egyelőre, mert — hír szerint — a 
szőke művésznő e tárgyak elöadáíára egye-
temi katedrát kap. Boross Géza és Sándor 
József magyar nyelvet és '.'cmes mozgást 
vernek a nebulók fejébe. 

Körülbelül igy fest . »Magas iskola< 
tanrendje és Oláh Gyár, is, a kiváló inté-
zet kiváló igazgatója, c ak a legjobbat 
mondhatja a tanulók eh neneteléről. A 
jó tanulók ösztöndijat kapna.., a rossz-/;, 
intőt. A tandijat azonban nem kapja vissza 
senki sem. 

A » M a g a s i sko la« 
Eddig minden, az orfeum, a kabaré, a 

varieté külföldről importálódott hozzánk és 
nekünk magyaroknak állandóan az a szerep 
jutott, hogy a széles nagy világban kitalált 
szinházfajtákat tökéletesítsük. Ehhez aztán 
nagyon értettünk, amire szinte fényes 
példa a magyar kabaré, amely ma már 
nívósabb, irodalmibb, finomabb, mint párisi 
ősapja. Most azonban megnyílt Budapesten 
egy uj helyiség, amelynek párját hiába 
-keresnénk a külföldi nagyvárosok labirin-
tusában. Ilyen nincs sehol. Budapest talajá-
ból, a pesti aszfaltból nőtt ki ez a kabaré-
faj ta , ami megnyitása óta harsogó kacagás-
ban tart ja az egész nézőteret, azaz — 
pardon — tantermet. Alig néhány nappal 
«ezelőtt nyilt meg a Newyork-kávéház pince-
helyiségében a »Magas iskola« és ma már 
erről beszél egész Budapest. Ez azonban 
nem csoda, mert hiszen az iskolának olyan 
kiváló tanári kara van és a tantárgyak 
is olyan vonzóak és könnyen elsajátíthatók, 
hogy mindenki szívesen érzi magát még-
egyszer diáknak). 

Az iskola első hónapi tanrendje a kö-
vetkező tanulságos tárgyakkal foglalkozik-
Beszéd- és kétértelemgyakorlatot tanitja 
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volt és az ó üzlete olyan volt, hogy oda 
bátran be lehetett vezetni a legkényesebb 
ízlésű külföldi képszakértőt is, mert min-
den egyes műtárgya a legjobb ízlésről 
és müértésről tanúskodott. A magyar 
művészet legelőkelőbbjei voltak mindig 
nála és — hogy csak néhány nevet em-
lítsünk— Munkácsy, Lötz, Székely, Szin-
nyey, Barabás, Paál László, Mednyánszky, 
Csók, Iványi-Grünwald, Magyar-Mann-
heimer. Ferenczy, Rippl-Rónai és a fiata-
labb generáció legjobbjai, — kizárólag 
nála voltak kaphatók. Fiánkel féltéke-
nyen vigyázott arra, hogy csakis egészen 
elsőrendű képei legyenek, több volt, mint 
műkereskedő, mübarát volt, aki szerette 
és tisztelte is a képeit. Nagy volt tehát 
a megdöbbenés, amikor hire futott Fran-
kel letörésének. 

Csakhogy Frankéit nem lehet letörni, 
erre nem elég erős még Zürich sem. A 
napokban a Váci-utcai korzón járva, 
megakadt a szemünk egy kirakaton. — 
a Régi posta-utca sarkán — amelyben 
néhány kitűnő kép volt kiállítva. Meg-
állunk egy percre és a képek mögött 
Frankel markáns feje tűnik fel. A letört 
Fränkel uj üzletet nyitott, áttette a helyé* 
a Váci-utcába, a 11/b. számú házba és 
újból elfoglalta régi pozícióját a magyar 
műkereskedők közt. 

Éppen vevők voltak nála, ketten is al-
kudtak egy képre, egy elsőrendű művé-
szünk gyönyörű tájképére. Egy kövér, 
perzsabundás hölgy meg egy ur és egy 
ismert müizlésü budapesti úriasszony. A 
kövér hölgy 45.000 koronát igért a képért, 
Fränkel azonban ötvenen alul nem adta, 
mire el is mentek. 

Amint kiléptek az üzletből, Fränkel 
az uriasszonyhoz fordult : 

— Nagyságos asszony, mennyit ad a 
kép írt ? 

— Negyvenezer koronánál többet nem 
adhatok. 

— Tessék, az öné, parancsoljon, nagy-
ságos asszonyom. 

Meglepetve néztünk mindannyian Fran-
kelre, de ő nyomban megmagyarázta: 

— Tudom, hogy jó helyre kerül a kép, 
ahol szeretni fogják és örülnek neki. És 
én inkább olcsóbban adom, semhogy 
olyan helyre adjak egy ilyen elsőrendtt 
képet, ahol nem becsülik meg. 

Ez Fränkel. Elereszt egy vevőt, aki 
5000 koronával többet kinál egy képért 
és csak azért, mert a másik szimpatikus 
sabb, odaadja neki olcsóbban. 

Akinek nem kell 
a pénz... 

Az idei tavasz gyászos emlékezetű 
vôft a magyar művészekre és műkeres-
kedőkre. Képet csak akkor vesznek, ha 
sok a pénz, a tavasszal pedig, amikor 
a magyar korona Zürichben egyszerre 
javulni kezdett, hirtelen eltűnt a pénz. 
A képek ott álltak a festők műtermeiben, 
a műkereskedők falán, de vevő nem 
jelentkezett. Az előbbi évek nagy mű-
kereskedelmi fellendülését egyszerre ha-
lomra döntötte Zürich és a magyar mű-
vészek ijedten kérdezték egymástól, hogy 
most már mi lesz velük? 

Nagy ijedtség volt az. A különböző 
művészeti aukciók mind eredménytele-
nek voltak, nem jött vevő, akinek kép, 
szobor vagy egyéb műtárgy kellett volna, 
ellenben sorra jöttek a vészes hírek, 
amelyek a művészeti vállalkozások fias-
kóiról számoltak be. Az összes nagyobb 
művészeti társaságok — mint műnyelven 
mondják — „elkészültek" és ami a leg-
nagyobb meglepetést keltette, „elkészült" 
Fränkel Ernő is, a legelső és legjobb 
pesti műkereskedő is. 

Fränkel letörése külön nagy szenzáció 
volt a művészi világban, ő képviselte a 
magyar műkereskedők közt a legelső 
klasszist, nála vásári portéka sohasem 

FRÄNKEL ERNŐ 
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ilyen nagyszerű szám a Jurnyck trio élő szél-
malom produkciója és ezeken kiviil is még 
öt ragyogó és változatosan összeállított ki-
váló artistaszám. Csupa rég nem látott kül-
földi artista, az orfeumprodukciók egy^e fej-
lődő skálájának legújabb variánsai. 

Az artistarész csak keretéül szolgál annak 
a kiváló színpadi programmnak, amely már 
évek óta hozzátartozik a Fővárosi Orfeum 
művészi nivóju műsoraihoz. Tavaly is szen-
zációt keltett, hogy az orfeum nem kisebb 
feladatra vállalkozott, minthogy műsorába 
illesztett egy klasszikus operettet, Offenbach-
nak nálunk évtizedek óta nem játszott mu-
zsikáját. Az idén fo'ytatja ez igazgatóság 
ezt a művészi programmot, mert a szezon 
derekén, mintha ajándék lenne az Orfeum 
kitartó és hálás közönségének, ismét klasz-
szikus operettet adnak elő, még pedig ezúttal 
Suppé híres és bájos muzsikája fog felhang-
zani az orcheszterből. Az operett cime : Jön-
nek a huszárok ! Nemcsak a muzsika, ha-
nem a mese is finom, ötletes. Egy francia 
szálláscsináló katona meg régi szerelmesé-
nek véletlen összetalálkozása a csipkefinom 
dallamos muzsikétól kisért cselekmény, 
amelynek bizonyara olyan sikere lesz, mint 
egy nagy Király Színházi operettelőadásnak. 

Az operett előadásában az orfeum legki-
válóbb színészei vesznek részt. így a prima-
donnaszerepet Antal Erzsi fogja játszani, 
aki már sok nagy operettszerepben bizonyí-
totta be, milyen nagyszerűen dalol, táncol 
és hogy ontja a vidámságot. A főkomikus 
természetesen Ferenczy Károly lesz, aki egy-
szersmind kiváló ízléssel és gonddal végzi 
a rendezés munkáját. Hunyadi Emil, Noudi?, 
Váradi. Perényi, Gombócz Vilma, Fekete Etel, 
Vigh Miklós, Nagy Jenő valamennyien pom-
pás és hálás szerephez jtitnak a Jönnek a 
huszdrofe-ban, amelyet gondosan, stíluso-
san fognak megoldani. 

Az előadásra az orfeum igazgatósága gyö-
nyörű uj díszleteteket és kosztümöket készít-
tetett, hogy mennél stílusosabb keretben hoz-
hassák színre ezt a klasszikus zenei remek-
müvet. 

Semmi kétség: ennyi szines, érdekes, 
művészi programmszám még nem igen 
volt együtt orfeummüsorban. 

Nem lesz meglepetés, ha ennek a műsornak 
sok száma jóval tul fo?ja élni a novembert. 

D r . AIngelo 
Tévedni tetszik ; nem a közismert Angelo 

mester nyerte el a doktori cimet, bár semmi 
kétség — megérdemelte volna. A publikum, 
főképpen a színészek, szívesen aláírnék a 
doktori diplomát az ő száméra. Ebben az 
esetben egy világhisü artistaszám szerepel a 
fenti címben, amelyet igy ismernek New-
yorkban, Londonban,. Párisban, Yokohamá-
ban és mindenütt, ahol orfeumok játszanak. 

Dr. Angelo klasszikus élő porcellán cso-
portozatokat állit össze, amelyek oly lehrl-
letfinomak, hogy a publikum varázslatos meg-
büvöltségben, lélekzetvisszafojtva figyeli az 
egyes szobrok és szoborképek megjelenését. 
Dr. Angelonak ez az egyçdûlâl ó mutat-
ványa bizonyára frappáns ha'ésu lesz a Fő-
városi Orfeumban is. 

Az uj műsor artistarésze nem elégszik meg 
ezzel a rendkívüli szenzációval. A Bernhard 
trio akrobata mutatványai, amelyek egy hölgy 
és két férfi izomerejének és ügyességének a 
tökéletességig fejlett produkciói, szintén nagy 
érd klődésre tarthatnak számot. Ugiancsak 

Varsányi Irén, Gazsi Mariska 
Vígszínház: „Hazatérés" 

Angelo f o t o . r a f i a 



SANDRA MILOWANOFF és OLINDA MANO 
a „PÁRIS GYERMEKEI" cimü Gaumont-filmen 

Bemutatja november 7-én a Royal Apollo 
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Jim bUne 
és A fe [nélküli lovas 
II. része a Kamarában 

Ámbár a közönség a'ig bir betelni a Pyg-
malionnal és A fejnélküli lovas első részé-
vel, szombaton már ismét uj műsort nyújt a 
Kamara igazgatósága, mely mű észi kvalitá-
sainál, változatosságánál és g zdag tartalmá-
nál fo<va — az előadások több mint két órát 
vesznek igénybe — vetekszik az előbbiekkel-

Be nutatásra kerül Jim bűne 6 felvonásos 
társadal "ni dráma, az amerikai filmek azon 
sorozatából, melyeknél rendezés, fotográfia, 
sz nészek, összjáték és maga a sujet száz-
százalékos tökéletes produk umot alkotnak. 
Jim egy kalandjs természetű fiu, aki az 
egyetemről vis>zatérve rossz társaságba ke-

Kamara Szinház : Jelenet a „Jim bűne" cimü Star-filmből 

veredik, tovább folytatja könnyelmű életmód-
ját, mig a szive me? nem szólal és szelíd, ő 
éret e mindenét feláldozó nővérét és kisöccsét 
magához ölelve, megtér hogy munkás, elé-
gedett ember legyen belőle Különösen ki-
emelendő a d ákmulatság a Mi sisispp n lo a-
sikló hajón, (a részrg Jim já éka a kabin-
ban nővérével a legmesteriebbek egy k- ). a 
törvényszéki tárgyalás ahol eg- ártatlan g\e-
rek ol ja meg a nehéz helyzetet, a vidék, 
játékbarlang, a csodálatos éjszakai effek ek, 
A többi jelenetek között is nehéz vála ztani, 
m nd önmasáb-n veve is külön gyönyüréség, 
meit mindegyikben megszólal a sziv, a leg-
finomabb nuanszokat kiemelő meleg megfi-
g elés és a lelmagas/taló emberi érzés. A 
művészgárda játékát alig lehet méltatni, 
olyannyi a hibátlan, egyszerű eszközökkel 

h iió és kiforrott. Méí meg 
kell jegyeznünk, hogy a 
nehéz női főszeiepet ma-
gyar leány, a legújabban 
feltűnt amerikai starok 
egyike, Florence Vidor 
kreálja és csak ugy öm-
lik belőle de ü, b j, sze-
retft és megbocsátás. Ez 
a Mm ritka fehér holló 
mé< az amerikai termé-
kek kőzött is. 

A fejnélküli lovas II. ré-
szében a zsenialis, fárad-
hatatlan Harry Piel még 
csak növeli izgalmunkat, 
várakozásunké' és érdek-
lődésünket Eltérve a többi 
kalandor örléneltől, ennek 
a képnek folytálása f ko-
zást és lendületet jelent, 
uj tájak, uj bonyodali m, 
uj halálveszélyek, bri liáns 
fotográfia, virtuóz tömeg-
mozgatás, a rejt lyes . f e j -
nélküli" egyre jobban elő-
térbe kerül s a publikum 
mpg se találhatja el kilé-
tét. A döntés, a megol-
dás, a várva vért leleple-
zés,— mely Piel késhegyig 
menő e'szántsága miatt el-
kerülhetetlen, a befejező, 
harmadik részére marad. 
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Kibomlott a 120-as 
(10 méter helyett 60, vagy hogyan leit Eiben 
Istvánból a Corvin filmgyár főoperatőrje ?) 

Az elmúlt héten zajlott le a Coruin-fílm-
gyár nagysikerű főpróbája, melyen az idei 
Corvin-produkciók kellettek méltó feltűnést. 
Külön meglepetése volt a nagysikerű bemu-
tatónak, a lepergetett képek művészi beállí-
tása és tűélességü, tiszta fotogrtfiája ; amilye-
neket eddig még csak amerikai filmeken lát-
tunk. Beszéltünk Eiben Istvánnal, a Corvin 
tehetséges főoperatőrjével, ki munkatárt unk-
nak elmondta gyors és érdekes karrierjének 
törlén«>1ét. 

— ö t évvel ezelőtt, tizennégyéves korom-
ban a kino-Riport-hoz kerültem mint gyakor-
nok. Innen rövidesen a Phönix-laboratoriumba 
jutottam, mely akkor Roboz Aladár iga>ga-
tása alatt állott. Eleinte ir.ég csak feliratokat 
fotografáltam. mikor egy alkalommal véletle-
nül kibomlott egy százhúsz méteres csoma-
golású negativ filmtekercs. Nagyon megijed-
tem. jelentettem az esetet 
Roboz igazgatónak és 
mindjárt indítványoztam, 
hogy szeretném megpró-
bálni, hátha használható 
még az an^ag. Ezért en-
gedélyt kértem, hogy a ki-
bomlott filmet felvevő 
gépbe fűzhessem és egy 
pár métert fo'ografálhassak 
belőle. Roboz igazgató 
hosszas rábeszélasemre 
nagy nehezen megengedte, 
hogv próbafelvételt készít-
hessek. de kikötötte, fogy 
tiz méternél többet semmi 
eselre se merjek felhasz-
nálni-

Remegő kezekkel és bol-
dog ujjongással vettem 
hónom alá a stalivát. vál-
lamra csaptam az appará-
tust, hogy induljak első 
nagy utamra. Egyszerre 
csak azon vettem észre 
magam, hogy künn állok 
a körút sarkán ködös, bo-
rongós őszi délelőttön és 
kurblizok boldogan és 
rendületlenül. Felejthetet-
len kedves stációja éle-
temnek. Szemem megakad 
a métermutatón. De már 
akkor késő volt. A tiz 
méterből visszavonhataf-
tanul hatvan lett. Ijedten 
csomagoltam és bűnöm 
súlyos tudatában szomo-
rúan ballagtam vissza a 
laboratóriumba. Előhív-
tuk a felvételt és á Ka-

nos meglepetésre tiszta, világos szép felvételt 
kaptunk. 

Első sikerem honorálandó Roboz igazgató 
az egész szakma meglepetésére engem, az 
akkor még alig 17 éves ifjút bízott meg, 
hogv pótfelvételt készítsek Kertész Mihállyal 
a „Tavasz a télben" című filmhez. Ezutón 
már a „99 es számú bérkocsi" felvételeit for-
gattam önállóan. Következő filmem Garas 
Márton ^rendezésében a Hunedria-filmgyári 
.Sapho"-ja volt. A kommün bukása után 
kerültem a Corvinhoz. Nevezetesebb Corvin-
filmjeim, melyeket én fotografáltam a Twist 
Olivér, a Névtelen vár, Little Fox, Farsangi 
mámor és a Hétszáz éves srere/em. Jelenleg 
pedig egyetlen vágyam, hogy eljussak a film 
igazi hazájába. Amerikába. 

A „Farsangi mámort" november 5-én egy-
idejűleg mutatja be a két legelőkelőbb irozgó-
színházunk, a Mozgóképotthon é s a Corso. 
FilmKedvelő pub ikumunk széles rétegeinek 
lesz alkalma gyönyörködni a fiatal Eiben 
István .tökéletes filmfotografáló művésze-
tében. 

EIBEN ISTVÁN, a Corvin-filmgyár főoperatőrje 
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Párts gyermekei 
Mindenki emlékszik még arra a hatalmas 

ostromra, amellyel a publikum megrohanta 
a Royal Apolló pénztárait tavaly, amikor a 
mozgó a „Cezarinát" tűzte műsorára. Ugyan-
ilyen ostromra van kilátása a Royal Apolló-
nak az idén is. November 7-től kezdődőleg 
négy héten át fogja bemutatni a legnagy-
szerűbb .Gaumont"-filmet, a négy részből 
álló .Páris gyermekeit". 

Négy gyermek életéről van szó ebben a 
filmben, a szenvedéseikről és a bánatukról. 
A négy gyermek csupa báj és jóság és a 
legkeményebb szivü ember szeme sem ma-
radhat szárazon, mikor látja őket- Micsoda 
tragédiákon mennek át, mennyi bej és sze-
rencsétlenség éri őket. És ahová elkerülnek, 
mindenütt kemény ököllel üldözi tovább a 
négy gyermeket a sors. 

Minden szencsétlensf gnek az apjuk az 
oka, aki elhagyja felesegét, gyermekeit, hogy 
rossz hajlamai szerint élhesse le az életét. 
Vagyonát elkártyázza és eljátssza lóverse-
nyen, lezüllik, piszkos kalandokba kevere« 
dik, lebujokba jár, tolvajokkal aked össze, 
akik magukkal rántják a sárba. Tulsjdon-
képpen ez a szerencsétlenül járt ember zú-
dítja gyermekeire a sok szenvedést, aki tud-
tán és akaratán kivül is magával rántja a 
gyermekeket a mélységbe. Azonban egy jó-
szívű testvérpár, egy férfi és egy nö, min-
denképpen azon vannak, hogy a négy gyer-

meket megmentsék a boldog és becsületes 
életnek. Sok kalandon és veszedelmen ke-
resztül ez sikerül is és szivükben a legna-
gyobb szeretettel, a négy kis párisi gyermek 
apjuk halálos ágyától indulnak el a boldog-
ság és nyugalom utján. 

A .Páris gyermekei" a legjobb „Gaumont"-
filmek egyike és egészen biztos,hogy nagyon 
nagv sikert fog aratni mind a négy része. 

Lucy Doraine 
a RenAissanceban 

A Renaissance Szinház november 5-ikén 
mutatja be uj filmjét, amelynek cime »Egy 
asszony, aki ölt...«. Az ismert magyar ren-
dező, Kértész Mihály rendezte a szenzá-
ciós négyfelvonásos kalandot, amelynek fő-
szerepeit a magyar Lucy Dorain és Al-
fons Frieland játsszák. Ez a nem minden-
napi film épp olyan sikert arat majd1 a 
közönség széles rétegeiben, mint annak-
idején a szakközonség előtti bemutatóján. 

A külvárosi szállodában meggyilkolnak 
egy férfit, és mellette fiatal, elegáns höl-
gyet találnak, akit gyilkosság gyanúja alatt 
letartóztatnak. Ä vizsgálóbírónak minden 
keresztkérdése, minden fenyegetése hiába-
való, mert a fiatal nő sem nevét, sem 
egyéb körülményeit nem hajlandó elárulni. 
A birák egy szenzációs trükkel tudják csa« 
vanomásra birni, amelynek során megismer-
kedünk Dorothy asszony szomorú életévet. 

Dorothy gazdag nagybátyja, Robay, há-
zában él már gyermekkora óta és jegyese 
Forleighnak, aki gazdag gyáros, fl fiatalok 
napjait azonban állandó nézeteltérések ke-
seritik el. Egy Harwood nevü kaiaudor 
közel férkőzik Dorothy szivéhez és a leány 
szakit vőlegényével és miután a vagyon-
hoz jut, nőül megy Harwoodhoz, aki vele, 
mint Lord Burlington, tékozló életet folytat. 
A házaspár hamar tönkre megy és Do-
rothy a legnagyobb nyomorral küzd, ami-
kor megjelenik régi vőlegénye, Forlaigh, 
aki folyton szemmel tartotta szerelmesét. 
Amikor pedig Harwood öngyilkosságáról 
értesítette feleségét, Forleigh feleséglü veszi 
az asszonyt. De alig élnek egy ideig együtt, 
értesülünk róla, hogy Harwood éi "és állan-
dóan zsarolja a házaspárt. Mikor már több-
ször előfordul ez, végső kétségbeesésében 
revolverhez nyul az asszony és leteríti volt 
férjét. 

A birák meghatottan hallgatják az asz-
szony szomorú történetét és ítéletükben 
felmentik Dorothyt. 

A Sascha filmjét a Radius-filmváUalat 
hozza forgalomba. 

Renaissance: Alfons Frieland és Lucy 
Dorain 

D'Orsay, Roger-Qallet 
Coty Houbieant, PARFOMÖK 

és kozmetikai különlegességek 
KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12. 
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A Nemzeti Színház hires, régi repertoir-
darabja, mint annyi más hires társa, szin-
tén rákerült a mozi-
vászonra. A hires 
olasz „Itala" film-
gyár készítette el 
a hires regényes 
történetet és az 
.Edison" filmválla-
lat, — mint min-
den Menichelli-fil-
met — hozza for-
galomba. A film fő 
női sz-repét P. Me-
nichelli, a szép 
olasz moziszinész-
nő alakítja és Oc-
tave Feuillet világ-
hírű regénye a vász-
non is nemsokára 
olvan népszerű lesz, 
mint a színpadon. 

Champsey márki, 
« fiatal Odiot 
Maxim, atyja halála 
után teljesen sze-
génymarad és kény-
leien Bretagore-
ban egy Larogue 
nevű földbirtokos-
nál állást vállalni. 
Odiot gondjait teté-
zi kis huga, aki 

nevelőintézetben 
van és aki semmit 
sem tud még csa-
ládja tönkrejutásá-
ról. Odiot állásában 
eltitkolja nemesi 
nevét és egyszerűen 
mint Odiot Maxim 
mutatkozik be La-
roguenak, akire 
megjelenése nagyo.i 
kellemetlen, mert 
egy régi ismerősét 
látja benne meg-
ifjultan. Olyan is 
merősét, aki ellen 
egyszer nagyot vét-
kezett- Larogue tár-
saságát fia felesége, 
az öreg Larogue-
né, a leánya, az 
örökösnő, Margit. a i 
ellenszenves Aubry 
asszony, Helonin 
társalkodónő,. Beral-
lan, a hozomány-
vadász alkotják. 
Odiot Maximot ez Uránia P. 
a társaság nem 

szereti, mert látják, hogy szerelmes Margitba 
és a szegény ifjú Larogue házában sok szen-

vedést áll ki, de 
tűri, mert húgának 
akar hozományt 
gyűjteni- Ezt meg 
is irja egy öreg ba-
rátjának, de levelét 
a ravasz társalkodó-
nő ellopja és ugy 
javitja ki, hogy an-
nak olyan értelme 
van, mintha Margit 
hozományára pá-
lyázna. Helonin 
megmutatja a leve-
let Margitnak, aki 
szerelmes Maxim-
ba, de ezután hel-
lani sem akar róla. 
Hirtelen eljegyzí 
magét Berallannal. 
de nagyon gyakran 
gondol Odiotra. aki 
nem tudja mire vél-
ni a gyors elhide-
gülést. 

Maxim kilovagol 
és találkozik a szin-
tén lóháton levő 
Margittal, akit elkí-
sér. Megnézik a 
közelben fekvőNim-
fa-kastély romjait. 
A pásztorfiu azon-
ban, aki a kastélvra 
felügyel, — nem tud 
a látogatásról — 
bezárja őket. Mar-
git azt hiszi, hogy 
Odiot bérelte fel a 
fiút, hogv igy kom-
promittálva. kény-
telen-kelletlen hozzá 
menjen feleségül. 
Meg-íérti a fiatalem-
bert. aki leugrik a 
toronveblal<ból Az-
tán kitudódik, hogy 
a birtok tulajdon-
képpen Champsey 
márkié, mert Laro-
gue ennek nagvaty-
jától tulajdonította 
el, Margit alázato-
san ajánlja fel ke-
zét Maximnak. 

A gyönyörű film 
november 5-én ke-
rül először szinre az 

MENICHELLI y r á n i a Szinház-
Edison-film " 9 n , 
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C O R V I N F H . M 

A Mozgókép-Otthon sikerekben gazdag 
szezonja nagyhetéhez érkezett el. November 
5-íkén mutat ja be a kedvelt filmszínház 
a »Farsangi mámora cimü Corvin-filmet, 
melynek kitűnő szcenáriumát i f j . Radó An-
tal irta. 

Ä »Farsangi mámor« "két főszereplője Sir 
IRichara'Dennis^, a nók kedvence ésMorl imer 
Margarette, egy elragadó fiatal hölgy, aki-
nek sok kaland, szenvedés után sikerül 
a könnyüvérü fiatalembert a házasság ré-
vébe hajtani. Persze, amig ez megtörténik, 
száz meg száz f rappáns fordulat leszi iz-
galmasan érdekessé a filmet, amely szép-
ségekben is a magyar filmkultura repre-
zentatív darabjai közé tartozik. 

A filmet a Corvin-gyár szignálta. A 
C o r a n nagyszerű márkája meglátszik a 
darab rendezésén és pompás kivitelén. A 
rendezés Oaras M^r'on munkája, a fel-
vételeket Eiben István operatőr készítettet 

Amerikai filmszenzáció 
az Omniában 

Filmtéma — olyan, mint a forrás, ame-
lyik soha ki nem apadhat. Különösen az 
amerikai filmírók fantáziája nem apadhat 
ki sohasem, mert egyre ujabb és meg-
lepőbb trükköket produkálnak. Valóban, ugy 
áh a helyzet, hogy Amerika számára nincs 
semmi lehetetlen, elérhetetlen, különösen 
Ulm szempontjából. Erről fog meggyőződni 
az a publikum, amelyik november hetedikén 
az Omniában végig fogja nézni a legújabb 
amerikai filmszenzáció, a Pánik a vá-
rosban bemutatóját. Ennek a nagyszerű 
filmnek a cselekményét csak izgalmas re-
gényköíetben lehetne Ieirni, mert csak a 
film képes annyira érzékelhetővé tenni a 
fantázia szövevényeit. Egyik jelenetben de-
tektivfilm, aztán vígjáték, bohózat, líra, 
minden van benne / amivel a publikum 

A szereplők a magyar f i lmsziné"et leg-
kiválóbbjai. A női főszerepet Lenkeffy Ica, 
a îérf i főszerepet Petrovich Szvetlszláv 
játssza. Mind a ketten csodálatosan tökéle-
tesek. Mellettük Dénes Oszkár és Marton 
Erzsi mutatnak be érdekes alakí tásokat 

A Mozgókép-Otthon uj műsorán még egy 
érdekes dráma szerepel, a »Három fejv. 
cimü detektivkaland. Ez a négyfelvonásos 
izgalmas film Joe Doebs mesterdetektiv 
egy rejtélyes esetét dolgozza fel annyi for-
dulattal , trükkel, hogy a publikum egy 
pillanatra nem jön ki az izgatott figyelés-
ből. Egy 'levágott miuniafej ellopása és 
egy rejtélyes gyilkosság körül bonyolódnak 
a film cselekményének szálai egészen a 
meglepő befejezésig. 

À »Három fej« Nordisk-film, rendezője 
Viktor fanson, főszereplői pedig Aud Egede 
Nissen és Ferdinand von Akten, akik egy-
tői-egyig mesteriet produkálnak. 

érdeklődését fel lehet kelteni. 
A filmet egy zseniális amerikai rendező, 

Marshall Neilan, rendezte, főszerepét Agnes 
Aires játssza, akinek nevét Budapesten a 
legnépszerűbb filmprimadonnák között fog-
ják említeni. 

Az Omniának ezt a premierjét, amely 
méltán sorakozik eddigi nagy filmszenzá-
ciói mellé, igen nagy érdeklődéssel várja 
a szaksajtó és a publikum. 

H l V M B I A v" ERZSÉBET-KÖRUT 26 
U l i I « B I M M TELEFON: József 129-47 

Nov, 3 - 6 . GÉNUA HERCEGE 
Nov. 7 - 9 . P Y G M A L I O N 

és N O B O D Y 
Előadások kezdete hétköznapokon : 5, 7 és 9 órakor 

vasárnap: 3, V«5, 6, "/«8 és 9 órakor 
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Pánik a városban 
A pánik november hetedikén lesz a vá-

rosban, amikor is bemutatja a Helikon-
mozgószinház a Ieguiabb és legnagyszerűbb 
amerikai filmet, amelynek cime „Pánik a 
városban." 

A pánik azért lesz, mert a szinház pénz-
tárát annyian és annyira meg fogják ostro-
molni jegyekért, hogy a rendőri készenlét 
is kevés lesz; az utcán mega ad a kocsi-
és villamosforgalom. Hogy igy lesz, azt ga-
rantálják azoknak a kiváló művészemberek-
nek a nevei, akik a filmmel kapcsolatosan 
szerepelnek. 

» 2 1 - SIEPl 
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A „Pánik a városban" 
A filmet november 7-én 

cimü Projectograph-film plakátja 
"mutatja be a Helikon és az Omni< 

Marshall Neilan vitte filmre és ren-
dezte ezt a különleges érdekességű témát, 
amely az amerikai- riporteréletet viszi a mozi 
vásznára. 

A legnagyobb amerikai lapvállalat tulaj-
donosa meghal és a lapot unokahuga örökli. 
A vállalat azonban a női kezek irányítása 
alatt egyre gyöngül, még pedig azért, mert 
a politikai riporter az egész lapot át akarja 
játszani a konkurrens szerkesztő kezére. A 
tulajdonosnő ezt megtudja, elszerződik a 
saját lapjához titkárnőnek Senki sem ismeri 
fel. igy könnyen kutathatja ki a titkokat. 
Rájön arra, hogy mindennek a konkurrens 
jap az oka, amely az összes szenzációkat 

előbb megírja Most már 
ujabb trükkőn töri a fejét: 
elszerződik munkatársnak 
a konkurrens laphoz Nyo-
mára jön egy orvosi 
szenzációnak, amehe t 
Ord professzor fedezett 
fel, aki ketté tőrt hátge-
rinceket operál meg. A 
lap egyik munk társa se-
gédkezik a professzornak, 
akivel együtt rájönnek 
arra is, hogy a véro-ban 
történő 8orozstos gyilkos-
ságokat egv gorilla követi 
el, akibe átplántálták egy 
halálra ítélt gyilt-os agy-
velejét. Ezt a szenzációt 
is ót akarják juttatni a 
konkurrens laphoz, de az 
utolsó pillanatban min-
dent megtud a tulajdonos 
és a hűtlen munkatá-sat 
elboc-ájtja. Végül Gordon, 
aki szerelmes lett az állí-
tólagos titkárnőbe, felesé-
gül veszi Miss Ohne llet. 

A pompás filmet a Pro-
jectograph hozza forga-
lomba és máris nagv jegy-
előjegyzéssel bizonyítja b í 
a közönség fokozott ér-
deklődését. A főszerep 
nálunk is rendkívüli si-
kert fog hozni egy zse-
niális filmprimadonnának, 
Agnes Airesnek. 
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Nov. 7-től A MARTALÉK 
szenzációs társadalmi dráma és 

két frappáns vígjáték 

AZ INDlANUSNÖ és 
Az igazgató ur házasodik 

E S T 
Nov. 7 - 9 . SARAH GRÓFNŐ 

és Karcsi mint tiAzlur 

Nov. 10-13, PYGMALION 
és Lukullusl lakoma 

FOVÁROSI NAGYMOZGÛ 
• • • • • • • » • Rákóozl-ut 70. « B D » « « « » « 

Október 31 . tő i / 

A sátán fisi 
I I . része 

Főszereplők: William Duncan é> Edith John ov-

CARMEfI MOZGÓ ffi: 
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁS 

NOVEMBER 3 -ÄN 

! ÁHondű fényes műsor ! 
CKCUaJTOJCR. J2ZDWEPM) 

MflRGITTAY GYULÁT, a Star-filmgyár 
kitűnő művészét, a Rákosi-filmiskoia ta-
nárául szerződtette. 

Nov. 7 - 8 . LESZÁMOLÁS 
Nov. 9 - 1 0 . Tűzpiros v i rágok 

Nov. 1 1 - 1 3 ALOM 
és a pompás kiegészítő műsor 

ODEON 
VII,ROirlNBIUIR-UTCA]7< 

A P R o i E C T O O k O t ' H MOZIJA 

Nov. 3 - 6 GYIMESI VADVIRÁG 
Tan Elemér és Bihari Sándor személyes 

felléptével 

Nov. 7 - 9 ÉJFÉkl ŐRJÁRAT 
és NOBODY VI.—VII . 

niiBinijiiiiB» .Mi. « » a u i i m . n i i 

Szakasztott olyan!" 

Andor Manci Szóbei Gyula Cicvarek Franciska Fogel Lulu (Karcag) 
(Lóth lia) (Petrovich Szvetiszlóv) (Lóth IIa) (Éva May) 
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Jaj, de jó is a színésznőnek. .. 
Irta : KÖKÉNY ILONA 

Ne csodálkozzon, kedvesSzerkesztő ur , 
hogy ezt a furcsa cimet adtam ennek 
a kis cikknek, mindennek ö n az oka, 
aki azt a kérdést intézte hozzám, hogy 
mit gondolok, a színésznő csinál-e az 
utcán is divatot, vagy csupán a szín-
padról irányítja a női öltözködést? 

Hát, kedves Szerkesztő ur én erre a 
felszólításra csak egy meg 
elégedett sóhajjal tudok fe 
lelni: „Jaj. de jó is a szi 
né9znőnek" — sóhajtom én 
hogy miért, azt mindjárt meg 
magyarázom. 

Igen, bizony, nemcsak a 
színpadon csináljuk a diva-
tot, hanem az utcán is Sőt 
talán ott még jobban. H í a 
színésznő kilép fiz utcára, 
vagy elmegy a Gírbsaudba, 
vagy résztvesz egy estélven, 
mindjárt közbeszéd tárgya. 
Száz vizsga szem nézi, figyeli, 
kritizálja ; — elsősorban a 
toalettjét. Tetőtől-talpig és re-
tour néznek minket — ésamitrajtunk lát-
nak, arra a?t mondják, hogy az a „divat". 

És itt már helyben is vagyunk, Szer-
kesztő ur. Épp ez az, amit mondani 
akartam. Jaj, de jó is a színésznőnek ! 
Ha felveszi a nyolc évvel ezelőtti ka-
lapját, azt mondják „divat", ha dühében 
magára ölti a legrosszabbul élló ruhá-
ját, azt mondják „divat", nem jelenhet 
meg olyan lehetetlen toalett-termékben, 

hogy az ne kelfene azonnal feltűnést, 
ne válna azonnal divatossál 

Divatosak vagyunk mindenben és min-
denhogyan. A színpadi kosztümünkben, 
a legmodernebb és a legrégibb ruhánk-
ban, sőt ha otthon összetákolnánk cse-
kély varráái tudományunkkal egy lehe-
tetlen pongyolát, a civilek talán azt is 

Angelo-kreációnak néznék. 

Divatot csinálunk, ha akar-
juk, de akkor is, ha nem 
akarjuk. 

Csakhogy van köztünk, ked-
ves Szerkesztő ur, olyan, aki 
nem a k t r n a ? 

A m i a n ő k e t é r d e J k l I 
Mi érdekelheti a nőket igy léi közeled-

tével? Semmi mas, mint egy szép bunda. 
Mer a bölcs rabbi Akiba m< gtnor.d a, hogy 
a nő akkor a legszetb ho nyúlánk icrnje 
tét s imuó szórmeditz öleli körül. Rotbi 
Akiba bölcs arany mondásához hozzátehet-
jük, hogy a 8 7 Ő r m bur da - pláne a leg-
újabb szabá-u s/őrmebunda — nemcsak a 
nyúlánk hölgyek szépségét emeli ki, honem 
a molett, sót kövér hölgyeknek is jól áll, 

mert alakjukat feltűnően tarcsuv" teszi. 
Mindezeket összeveve soványnak, követnek 
a »zőrmebunda a legszebb téii viseiet. Még 
hoz?á a legdivatosabb viselet, amit a Pa-
risban duló szőrmtbunda- láz is eklatánsan 
bizon\ it. 

Mindez pedig abból az alkalomból ju'ott 
eszürkbe. hogv egy délután bevetődtünk 
Breitfdd szűcsmester vác.-utcai szalonjába. 
G>ön>örü fZ a szalon, aki meg akarja tapasz-
talni a legújabb szőrnv divatot, az ne felejt-
sen elmenni Breitfeld mesterhez, ebben az 
Eldorédóban mindent megtalálhat, ami szem-
nek. szájnak és felesége őnagyságának ii gere. 
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Intervfu a győztessel 
A győztest Balla Péternek hívják és főnö-

kének, Grünfeld Miksa u n a k Hajó-utcai 
boltjában volt szíves fogadni a Színházi 
Élet munkatársát. A győztes, bér a vasárnapi 
Vigadóbeli fodrászversenyen az első dijat 
nyerte és így az ország hölgyfodrászatának 
hivatalosan elismert királya, nagyon szerény 
fiatalember, a fényképét nem is akarta la-
punk rendelkezésére bocsátani. Csak a mel-
lékelt szép szőke fejet nyújtotta á t : a pálya-
díjnyertes müvet A főnök uiral együtt aztán 
sóhajtva belenyugszanak abba, hogy a munka 

szüneteljen egy kicsit 
és beszámolnak nekem : 
1921 frizuradivatáról. 

Tehát: a kóc minde-
nekfölött. öreganyánk 
dióolajos, tükörfényes, 
sima, középen válasz-
tott hajépülete ma — 
fiatal. És divatját multa 

már a mult évben divatos, homlokból mere-
ven hátracibált, de fülre annál mélyebben 
ráfésült spanyolos hajviselet is. A legutolsó 
párisi divat a homlokra bodrozza a hajat, 
választék nélkül, művészi összevisszaságban. 
Szép, laza, kócos hajsáv borítja a fület is és 
a kontyot sem alkotják merev, szoros var-
kocsok, sőt csavart fonatok sem, hanem ugy-
neveze t „bontok" (s csak laikus szemmel 
„kócos") fürtök. Gyönyörű az idei frizuradivat 
és rendkívüli módon érvényesiti a hajat — 
már ott ahol van I De ott, ahol nine , vagy 
ahol kímélni akarják — művészi fürtpótlé-
kokból építhető fel gyorsan és szilárdan egy 
ilyen divatos kócos fej. 

Ami a hajdiszt ill'ti, gyönyörű spanyol 
teknöcfésüket és hajtüket mutat büszkén 
Balla mester, — mert a főnöke egy nagyon 
el kelő külföldi fésügyár magyar képvisele-
tét vállalta. Ennek a dus raktárnak egy re-

mek példánya disziti a mellékelt díjnyertes 
frizurát is. 

A divatos hajszín pedig még mindig a ti-
zian vagy a bronzvörös. 

— Szép is, — sáhajtja igazi müvészrajon-
gással Balla mester s aztán büszkén hozzá-
teszi : — És ha nem szép, az se baj. Nincs 
az az elrontott hajszín amit én „Henná"-val 
helyre nem hozok 1 Mert tetszik tudni, én 
korrigálom Petőfit : 

„Óh természet, óh dicső természet, 
Én biz' merek versenyezni véled . , ," 

És tényleg mer. 

A legújabb estélyi cipôdivat 

Fekete lakkból, vagy anti'opból készül a 
híres párisi színésznők divalos cipőformája. 
Estélyre és különösen színpadra viselik. 

KÁLMÁN TESTVÉREK modellje 
IV., Fővám-tér 5. 

A BUNDA" 
Szivem egy bundát «zeretne, 
Mutassák be nekem GetbardM, 
Talán ő még egyet szerezne. 

(BUFTI) 

„A gazdag lány" toilett-titkai: 
S1MONYI MARIA ruháját: BERKOVITS-szalon Kristóf-tér 2., lipőjét: KA lmAN TESTVÉREK 

cipőszaloija Fövám-tér 5. készítették. 
A „Színház" toilelt-titkai : 

B Á T H O R Y OÎZA ruháját az „UNIÓ" m i i V v e , cipőjét MARSCH ALL-S'alon, 
P É : H Y B L A N K A ruháját SCHWARZ PAULA és ILA Türr Istvan-u 9., kalapját GERGELY 

VILMA vac'-u 19, cilőjét DOLLER VIKTOR Arany János u 3 , 
Z Ö L D H E L Y I A N N A ruháját HÖLZER divatház Kossutn Lajos-u. 9., cipőjét a MÜNCHEN-GRÄTZI 

cipőnyár Kossuth Lajos-u. 15. szállította. 
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R o s s z kritika a g y á v a 
pest i nőről 

Irta : KOVÁCS BERTALAU, 
a Klein Bertalan cég főnöke 

Előre bocsá'om, hogy rajongok a Pesti 
Nőért, hogy az én szememben fölér a pari-
siennel, hogy nagy szerepet jé'szik az éle-
ten" ben s talán én is az övében — elvégre 
tizennyolc éve vagyok a cipésze. 

A síját, külön, legkomolyabb stati«ztikám 
alapján álli'hatom, hogy száz pesti nő közül 
ki'encvenhatnak szép a lába. És amint né-
zem őket az utcán, a korzón, a Ritzben, ugy 
telálon, hogy sz^z pe«tí nő közül nyolcvan 
— ros'zul öltözteti a lábét. Milyen jó, me-
rész, ötletes, Ízléses a ruhája, a ka'apja, — 
a cipője legjobb esetben unalmes sablon, 
de a rosszabb s gyakoribb esetben c s u ^ a és 

e'őnylelen. A legrosszabb eset-
ben még izléstflen is, tarka, 
agyondiszitett. Néha behódolnak 
egy divatnak, mely külföldön csak 
ideig óráig élt s ma már ré-
gen halott. Tüvékonyra hegye-
zett orrokat vis ltek nálunk, 

mikor Párisban már régen a finom in göm 
bölyitett hegyes a divat, bár persze a jó susz-
ter mindenekfölött a láb formá ához alkal-
mazkodik. Minimálisra redukált sarkokat vi-
selnek, mely csúnya rüsztet csinál, míg kül-
földön még az uti cipő sarka is magasabb 
valamivel a férficipőénél. És ha egy fazon 
főlszinre kerül, azt sokszorosítják fzázezer 
példá íyban, pedig a cipőben majdnem annyi 
az ötlet és majdnem oly fontos az oiiginális 
izlé*, mint a toaletton például. 

Hej, miket hordanék most Párisban ! Dél-
előtt — még bundához is ! — fél regattát 
hord a párisi nő, gavallérsarokkal, fekete 
vagy barna bagariából. A térdig érő csiz-
mácskáknak befellegzett. Istenem, vége a 
háborúnak, van bőven bőr, most már nem 
reison. Viszont a tavaly Bécsben forszíro-
zott „bokac pö" nevü szörnyszülött is régen 
a divatfurcsaságok muzeumába került. Dél-
után jön az úgynevezett vizitcipő. Ez két-
célu, tehát kétféle. Ha a hölgy csak „sho-
ping" megy, azaz komissiózni, akkor lakk re-
gattát hord antilopbetéttel, melynek szine 
megegyezik a kosztüm színével. Ha a hölgy 
zsúrra van meghíva, moziba megy, vagy 

five o'clock teára, akkor nagy nyelves anti-
lop cipőt visel, sötétszinüt, de többnyire fe-
ketét, mely vagy ugyanabból az anyagból 
készült, vagy művészien cizellált fémcsattal 
van diszitve. Szeretik a finom keresztspang-
nis cipőket is. 

Estére végül : a lakk és az antilop kissé 
a háttérbe szorul — a brokát és a selyem 

javára- Mit produkál ezen a téren 
a divat I Hallatlanul szép?k ezek a 
brokát-cipők, néha egyeznek a ruha 
anyagával, de gyakran finoman ütik 
a szint — a legszebbek azok, me-
lyeket dus himzés borit. (Egy ilyen 
szép arannyal himzett lila brokát-

kreációmat viseli Góthné a „Gyengéd <ég"-ben.) 
Tehát, végeredményben : több bátorságot 

hölgyeim ! Több eredetiséget, több fantáziát 
és több Ízlést a cipőkre, — ne pazaroljanak 
mindent a kalapra, toalettre! Tehetik bátran, 
elismert tény, hogy Páris után Budapesten 
és Bukarestben van a kézimunkacipőnek 
legtöbb jelentősége és legművészibb kivitele. 
Én magam Ígérem, hogy azoknak, akik e 
cikkre hivatkozva jelentkeznek nálam, szíve-
sen rendelkezésükre bocsátom minden szak-
éitelmemet és fantáziámat igazán apart cipő-
ötletek megkreálásához. 

DIETRICH & GÖirSCHUG 
BUDAPEST 

iv. vXct - U T C A n i . 

Ki iszik itt a jövő héten ? 
Akik kitalálják, azok között7egy üveg „Ditt-
Gott" likőrt sorsolunk ki- A mull heti nye.tes : 

Rónai Olga, V., Ügynök u. 22. 
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SxinésacnőK és kojmeiika 
täte- - .% írja : Dr. JUTASSY JÓZSEF 

A kozmetikai bőrgyógyászat mesterséges 
böratkának nevezi azt a bajt , mikor 
Bpró fekete pontok kívülről kerülnek a 
bőrbe; viszont természetes boratkának — 
mitesszer — nevezi a tulzsiros beteg bőr 
likacsaiban összegyülemlett faggyucsapokat. 

A mesterséges bőratkától némely arc ugy 
néz ki, mintha mákkal volna teleszórva; 
a tág pórusok pedig a narancs héjához 
teszik hasonlóvá. 

Beszéljünk először a mesterséges mits 
esszerekről és pórusokról s azután térjünk 
ét a természetes mitesszerekre, mert ez 
fi téma nemcsak a művésznőket, hanem 
az olvasóközönséget is érdekelheti, hiszen 
ezek a leggyakoribb szépséghibák. 

Lássuk, hogyan Jehet egy ilyen elrontott 
arcbőrt ismét tisztává és simává tenni. 

A feladat az, fiogy a mesterséges mit-
esszereket eltávolítsuk s a tág pórusokat 
szűkítsük. 

Ámde, aki megpróbálta már ezeknek a 
fekete pontoknak a kinyomását, meggyő-
ződhetett, hogy nem megy olyan könnyen. 
Ezek az idegen testek annyira belekapasz-
kodnak a bőrlikacsok hámsejtjeibe, mintha 
össze volnának nőve a bőrrel s még egy 
mitesszernyomó-szerszámnak is ellenállának. 
A laikusnak csakhamar elmegy a kedve, 
hogy arcát kinozza; a kozmetikus azonban 
kifog rajtuk, addig zsiroztatja, addig gő-
zöl teti az arcot, míg a pórusok hámsejtjei 
fellazulnak, elengedik az idegen vendéget 
és azok gyöngéd nyomás vagy kaparás 

(Folytatjuk.) 

A legújabb párisi kalapdivat 

utján könnyii szerrel kilakoltathatók. Sőt 
egy alaposan előkészített arcbőrből már 
a meleg viz és szappan kiszapulja őket. 

Puhitásra csak az állati zsiradékok alkal-
masak, mert ezek toeivódnalí a bőrbe; az ét-
kezésre használt zsirok vagy olajok bár-
melyike megfelel, vagy egy olyan kenőcs, 
mely kizárólag ilyen zsirokból készül. A 
Kozmetikai Gyógyintézet Kozmetikus ke-
nőcse éppen erre való. Ámde legalább egy-
két hétig kell vele kenegetni az arcot, 
mig a mitesszerek meglazulnak. 

Gellérl Lajos könyve 
A „Színház" premiérjén ott ülök Gellért 

Lajos öltözőjében. A toalettasztalon fes-
tékek, parókák, pouder és a színészi 
mesterség arzenáljához tartozó számtalan 
apróság. Körülnézegetek az asztalon és akkor 
látom, hogy a sok minden között bizon>os 
komolysággal terpeszkedik egy írógépelt papir-
csomó : kézirat. Elolvasom az első oldalt : 
„Levelek az én meghalt édes anyámnoz. — 
írás egy emberről, aki mindenképpen boldog 
akar lenni". Néhány o'd-ilt olvasok belőle 
és kibontakozik máris Gellért Lajos, az író, 
aki miatt Gellért Lajos, a színész, igazán nem 
szégyenkezhet. Itt közöljük a könyv elősza-
vát, amelyet Emőd Tamás irt, s amelynek 
meleg sorai mélyen belevilágítanak Gellért 
Lajos értékes lelkivilágába: • 

„Ahogy néhány pesti utcaköz távolságából, 
néhány elválasztó és viszontagságos pesti év 
óta élek itt, a Gellért Lajos szomszédságéban, 
nézem szemmel és kisérem lélekkel öt, el el-
áradt bennem sokszor a fanatikus szeretet. 
Hányszor szeretnék hozzá elsietni, hogy 
megszorongassam a kezét, hányszor ül látat-
lanban mellettem, mint egy figyelő, néma 
meghívott, amint papírjaimba néz. sarkal 
ösztönöz, hitet, beszél belém, figyelmeztet, 
kontrollál. Orága, tiszta művész, költő, gon-
dolkozó, szív, ember és emberség, hit és 
viziós iobogás, indokolatlanul, mindig té-
kozló jóság: ő az, az én Gellértem, aki mint 
az örök, lelkes gyermekség, egy kérő pillan-
tásra odaadja összes aranykrajcárjait a szű-
kös kint várakozóknak. Adja mindenkinek, 
akinek nem jutott elég — örömből, hitből, 
szépségből, jóságból. Sose fogy ki a terülj-
táskája. Jaj, nem is tudom, mi az a g^nyörü , 
amit a könyvéhez különös dísznek oda sze-
retnék tenni. Talán valami gyémánt-csatlot, 
ami ódon királyi bibliákon lehetett. Vagy 
befoglalni pergamenbe, olyanba, amit kám-
zsás mesterek 82ineztek, szivekkel és virá-
gokkal. Vagy egy megtalálhatatlan s íép szót 
irni a könyv elé. Nem tudom, nincs semmim, 
Gellért Lajostól kéne kölcsön kérni, az ő 
kincseiből, hogy méltó-igazán tanúsíthatnám, 
mennyire szeretem és becsülöm azt a köny-
vet, amit ő irt". 

A Belvárosi kalapszalun 
(Váci-utca 65.) modellje 
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A nap eredménytelenül mult el: a fürdő-
biztos, a vizsgálóbíró, a csendőrök egy 
lépéssel sem tudtak közelébb jutni a meg-
oldáshoz s már-már a második éjszaka 
is leszállt anélkül, hogy a legkisebb 
nyomra is találtak volna, mikor az öreg 
közjegyző sápadtan és reszketve rontott 
be a vendéglői terrászra: 

— Most találtam, — mondta lélekzet 
után kapkodva — a szálloda folyosóján... 
az asztalon... ahová a szobaleány az üres 
edényeket szokta rakni... 

Egy fehér papirlapot lobogtatott a ke--

IV. 

A fogoly. 
A leány felemelte fejét a vánkqsról, 

melyen eddig pihent és óvatosan körül-
nézett: ugy rémlett neki, mintha egy kü-
lönös álom a XVI. század romantikájába 
vitte volna vissza a józan huszadik szá-
zadból. Kicsiny szobácskában volt, mely-
nek szines üvegmozaikból összeállított ab-
lakai csak alig bocsátották át a nap su-
jgarait; régimódi öltözőasztalka állt az egyik 
sarokban s a megfeketedett sublád leg-
alább háromszáz évre tekinthetett vissza. 
Aki ebben a szobában csinosította magát, 
valószínűleg már porrá omolva fekszik egy 
Sötét kriptában; a fiatal leány valami 
dohos szagot érzett, mely a sírra emlékez-
tette. Megnézte sápadt arcát a régi ve-
lencei tükörben, s közben arra az asszonyra 
gondolt, akinek vonásait valamikor, sok 
századévvel ezelőtt, a megfakult tükörlap 
visszaverte. Szeme alatt mély karikák sö-
tétlettek, aianybarna haja szétbomlott s 
kábultságában, mely még nem mult el tel-
jesen, alig tudott visszaemlékezni arra, hogy 
mi történt vele. Később, mialatt az esti 
homály lassanként a szobácskára borult, 
fokozatosan visszatért az emlékezete: újra 
látta a férfit, aki udvarias szavakkal, de 
brutális erőszakkal egy zárt kocsiba ül-
tette, a szótlan szolgákat, akik a batárt 
körülfogták, a majdnem járhatatlan hegyi 
utat, amelyen a kocsi végighaladt, a kö-
zépkorias vár kapuját, amelynek hidja meg-
dübörgött a nehéz lovak patái alatt. A 
többi "azokhoz a detektiv-regényekhez ha-
sonlított, melyeket lustálkodva olvasott néha 
szabad óráiban: a régi portrékkal tele-
aggatott folyosók, a kőpádimeritumos csar-
nok, melynek falain hosszú évszázadok leg-
különbözőbb fegyverei függtek, a lovag-
terem, az öblös rézkupák, a páncélos vitéz, 
eki lebocsátott sisakrostéllyal állt egy do-
bogón, az óriási gobelin, mely két vér-

.Nektrn az az impresszióm, hogy Sárika 
seg tségért kiált telém valahonnan" 

Gáspár rajza 

zében, majd átadta a feléje siető vizs-
gálóbírónak: egy ceruzával irt levélke volt 
a művésznőtől, akit gondolatban már va-
lamennyien elsirattak; egy levélke, a kö-
vetkező tartalommal: 

»Élek, — többet nem szabad írnom. 
Nyugtassátok meg anyust, aki bizonyo-
san kétségbeesik miattam. 

Sári.«. 
A levelet kézről-kézre kapkodták, de ké-

pőbb hiába kérdezték ki a szálloda egész 
Személyzetét: egy teremtett lélek se akadt, 
0kl a titokzatos levél hozóját látta volna. 
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szomjas bajnok öldöklő tusáját ábrázolta. 
Hova került? Mi történt vele? Tegnap 
(még vig, könnyelmű, kedVes pesti fiukkal 
ült egy szellős vendéglőben s moit egy-
szerre valami szorongató romantika vette 
körül, mintha életének egy sok évszázad 
telőtti korszakába került volna vissza. Egy 
középkori várban volt, melynek ablakai 
sziklarózsás kőbányákba voltak vágva, s 
ahonnan valamikor páncélos vitézeK, vagy 
elszánt rablólovagok indultak kalandos ut-
[jukra. Hogyan került a kicsiny szobácskába, 
tmi történt azóta, hogy sétája közben elra-
bolták, arról nem birt volna számot adni 
magának; csak azt tudta, hogy sok órán' 
keresztül mélyen aludt, hogy nehéz álmá-
ban döngő lépéseket hallott a folyosón, s 
tétován arra is vissza tudott emlékezni, 
hogy egy furcsa, öreg nö, akihez hasonlóval 
eddig csak ósdi angol regényekjen talál-
kozott, valami forró' i tal t öntö;t ajkai közé 
s gyengéden megigazította vánkosát. 

Felült fekvőhelyén és figyelt: egyetlen 
hangot sem hallott, mely élőlény közellétét 
gyanittatta volna. Egyedül voit a régi 
várban? Miért hozták ide? Vagy csak álom 
volt mindez, amit eddig valóságnak hitt? 

.Egy lehér p.pirlapoi lobogtatott a Keiében" 
Gáspár rajza 

Nagynehezen odavánszorgott a szines ablak-
hoz s kitekintett a várudvarra: a leszálló 
alkonyatban ugyanazt a férfit pillantotta 
meg, aki tegnap — vagy talán napokkal 
ezelőtt, nem tudta bizonyosan — a zárt 
batárba kényszeritette. Ki volt ez az ember? 
Két szolga hajlongva figyelt rá s egy nagy 
kutya, mely inkább vérengző fenevadra, 
mint békés háziállatra emlékeztette, hízel-
kedve dörgölődött lábaihoz. Ugy tetszett 
neki, hogy ezt a férfit már látta valamikor, 
de akkor karcsú frakK feszült derekára s 
vakítóan fehér plasztronjában vakítóan bril-
Tiánsok égtek. Most régimódi ruhát viselt s 
azokra a merevtekintetü lovagokra emlé-
keztette, akik ódon rámájukból oly Komor 
és kíváncsi pillantásokat vetettek rá. Ez 
•az ember — esküt mert volna tenni rá — 
hem a huszadik század szülöttje volt. Oreg 
metszeteken látott ilyen arcokat, azokban 
az ódon könyvekben, amelyeket édesapja 
esténkint olvasgatni szokott. 

Ä férfi most biccentett a fejével, a szol-
gák hajlongva távoztak s a művésznő az 
ablakon át látta, hogy a középkori várúr 
— folyton annak látta képzeletében, — 
lassú léptekkei a lépcső felé közeledik: 
Nem is igen ért rá gondolkodni, hogy 
mi történik véle a következő percben, ami-
kor valaki erősen megkopogtatta a sok-
százados női szobácbka ajtaját. 

Sárika nem felelt, csak a kezét szorította 
a szivére, de az ajtó hirtelen megnyílt 
s a különös férfi, minden engedelem nélkül, 
belépett. Tekintete most gyöngéd és udva-
rias volt, a vadság, melyet a leány előbb 
megfigyelt, eltűnt belőle, s o!y szertartásos 
bókkai hajolt meg foglya előtt, mintha 
egy vérbeli hercegnőt köszöntene. 

Most megszólalt, — a hangja komoly, 
kellemes és mélyzengésü volt. 
- — Üdvözlöm a házban, melynek akaratán 
kivüi a vendégei Szere'tném, ha elfelej-
tené az izgalmakat, melyeket okoznom kel-
lett s otthon érezné magát a régi falak 
közt, ahol világszép dédanyám lakott vala-
mikor. Sze^b női lábacska nem taposta e 
köveket, mióta dédanyácskám a sírboltban 
nyugszik. 

Oly gráciával és kellemmel mondta a 
gáláns századévek bókjait, hogy Sárika 
megint a Balassi Bálint virágregéinek 
hangulatába képzelte vissza magát, de 
mingyárt úrrá is lett érzelmein s kíváncsian 
emeíte bájos feje:skéjét a különös Idegenre. 

— Kicsoda maga? ÉS miért vagyok én 
i t t? Hogyan kerültem ebbe a megelevene-
dett Jósika-regénybe? Äz asszonyrablók nem 
mosolyognak ilyen szelíden, mint maga és 
a szemétien" sem látok sommi olyat, amitől 
megijednék. Miért hozott ide? Ki volt az a 
nő, akit félálmomban láttam? Mióta alszom 
lés meddig akar itt tartani? ÉS csakugyan 
ögaz, hogy itt vagyok, vag^ valami bódító-
szert adtak, amitől ilyen valószínűtlen mesé-
ket álmodom? 

Ä féríi r e TI fe'elt rög'ön, — egy-két percig 
nyugodtan és kedvtelve nézte a vendégét 
De aztán finoman elmosolyodott. 

( F o l y t a t j u k . ) 
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Lásd, az őszi rőzsa ulra hiúira ázott... 
Szövegét és zenéjét irta : BODROGI ZSIGMOND 

Lassan. . j . 

L Á S Z L Ó ÉS F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 14-16. 
(A FŐPOSTA VAL SZEMBEN.) TELEFONSZÁM 165-97. 
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AulogrammdLélelőll 
A „Színházi Élet" legközelebbi autogrammdélelőttje november 13-én, vasár-

nap lesz, amikor is 
Cs. Aczél Ilona, Bajor Gizi, Kiss Ferenc, 

a Nemzeti Szinház illusztris tagjai, adnak autogrammot. Az autogrammdélelőtt 
féltizenkét órakor kezdődik a „Szinhézi Élet" boltjában (Erzsébet-körut 29.). 
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E g y f é l ó r a a l a í l 
Irta : JAMES BARRIE. Fordította : RELLE PÁL 

Bemutatta az Andrássy-utí Színház, a következő szereposztásban : 
Lillian . . . . . . . . . Németh Juliska 
Garson Bársony István 
Georg Paton . . . . . . . Abonyi 
Dr. Brodie • Szegheő 
Redding báró • • • . . Ihász 
Redding báróné . . . . . Bardoli 
Withers . . , • - • • • Székely 

ELSŐ JELENET. 
(Garson londoni villájának fényűzően be-
rendereit fogadószobájában játszik. Nyári 
este, hét óra tájban. Az alkony első árnyai 
bontakoznak. Jobbra elől nagy íróasztal, 
a falakon könyvespolcok és képek. Több 
klubszék és két ugyanolyan kerevet, pi-
ros, vagy kék bőrhuzattal. Ajtó, hátul 
baloldalt, a szabadba nyílik. Jobbfelői, 
hátul, elég széles lépcső, mely a feh>ő 
emeletre vezet. Körülbelül fél színpad ma-
gasságban könyöklőbe torkollik, mely a 

kulisszák mögött folytatódik.) 
(Amikor a függöny szétnyílik, Garson és 
Lillian heves családi jelenetben, egyedül 
vannak a szinen. Garson tipusa a fel-
cseperedett embernek, megfelelő öntudat-
tal és a hozzá való brutalitással. Lillian 
finom szépség, az arisztokratikus szárma-
zás világos jeleivel. Jól tudja, hogy az 
ura durvaságában képes volna a földre te-
perni őt, de minden félelme mellett is 
dacolni mer vele. Garson két Karjánál 
megragadva, ide-oda lóbálja az asszonyt.) 

IMian: Hát üss meg! Ez az egyetlen, 
amire eddig még nem vetemedtél! 

Garson (fojtott haraggal): Magam is 
csodálom, hogy még nem tettem! 

Lillian: Te képes vagy megverni a fe-
leségedet! 

Garson: 0 , igen, képes vagyok rá! 
Lillian: Kérlek, miért nem teszed? Nincs 

senki a közelben és én csak egy véd-
telen asszony vagyok! 

Garson: Haszontalan teremtés vagy, más 
semmi! (Elengedi az asszonyt, aki egy 
székre hanyatlik, j 

IJilian (rövid szünet után, gúnyosan): 
Milyen erős vagy!... Nem is csoda, hogy 
annyira szeretlek!... De vájjon, mért sze-
retsz tc engem? (Garson dühösen néz rá.) 
Vagy mért ' gyűlölsz? 

Garson (megvetéssel): Én?... téged gyű-
lölni?! 

Lillian: Oh... bizonyára még arra se 
vagyok méltó? : 

Garson: Ugy van! (Hátat fordít.) 
Lillian (feláll): Legalább volnál szíves 

megmondani, mért kezdted ezt az egész 
jelenetet? 

Garson: Egyáltalán nem én kezdtem, 
hanem te! 

Liliian : Természetesen ! 
Garson: Jogom van megtudni, hol a 

csudában voltál egész nap! 
iJl'ian: Amikor te napokig nem voítál 

idehaza, én akkor se kérdeztelek soha, 
hol voltál ! 

Garson (becsmérlő tekintettel): Egypár 
festményt vettem, de eggyel se csaptak 
ugy be, mint veled. 

Lillian (felháborodással): Végül is — 
azt hiszem — a feleséged vagyok! 

Garson: Äkkor viselkedj is ugy! 
Lillian (ismét gúnyosan): Talán sza-

badna tudnom, mit fizettél értem apának? 
Garson: Túlsókat! Húszezer fonton felül... 

Ma már a felét se adnám érted ! 
Lillian: Bizonyára okod volt, hogy a 

sok közül pont engem részesítettél ebben 
a kitüntetésben. 

Garson: Kitüntetésben?... Hát nem arra 
megy minden nálatok, lezüllött ariszto-
kratáknál, hogy a pénzes balekot meg-
fogjátok? 

Lillian: Állítottam valaha, hogy a sze-
mélyed volt az, ami annyira vonzott? 

Garson: Nem, tudom... csak a pénzem. 
IJilian: Arra sohase gondoltál, hogy egy-

V H ^ V á S ^ ^ V I N a g y választék ff lCi5tlllll(IIlIl női és férfi angol 
JS& ^ ^ ̂  és francia szőve-

A* ország leg- & Ï Ï W"WW H f W S Z îf*6?S ü í ? m i n t 

Olcsóbb Ürußdxa f U s & J L i j f c * divatselymekben 

'Budapest, IV. Mer., Károly-Körút 24. sscúm 
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szer megunom a durvaságaidat és egy szép 
napon faképnél hagylak? 

Garson (gúnyosan): Te? Ne-e-m! 
UUian: Annyira btzoi bennem? 
Garson: Bízom? Nem! (Elébe áll.) Akár-

milyen nyersnek és durvának találhatsz... 
(Egy aranyat mutat.) Itt van egy arany 
csalétek, ami erősen és biztosan megtart 
téged. 

UlHan (dacosan J : Ugy ! 
Garson: Csak csináld a komédiát! Si-

rasd el szomorú sorsodat! 
UUian: Szomorúbb, mint gondolod. 
Garson (gúnyosan): Mondd mindjárt, 

hogy liatai ártatlanságod virágjában ad-
tak el nekem. 

Lillian: Igenis ! 
Oarson: Huszonriégyéves voltál ! De mi-

lyen pompás asszonnyá lehettél volna egy 
más férfi oldalén > 

Lillian: Csak gúnyolódj! Nem is tudod, 
milyen igazat beszélsz. 

Garson: Oh, nagyon is tudom! Jót tu-
dom, miket mesélnek neked mások. 

IJilian: Kik azok a mások? 
Garson: A barátaid! Drágalátos apád 

eszmetársai t 
Lillian: Ha egyáltalán hagynám odáig 

jutni, hogy mesélhessenek nekem... 
Garson: Hagyod, fiam... hagyod odáig 

jutni. Bs amikor vége a meséknek, reszket 
az ajkad és ártatlan szemecskédben csil4  

log a könny... ugyanaz a könny, amit 
akkor is láthatok, ha elfogyott a zseb-
pénzed. 

IMlian: Milyen jól ismersz! 
Garson: Ismerlek! Tudom, milyen anyag-

ból gyúrtak benneteket. Hagyd ezeket a 
hősi pózokat, nem illenek hozzád!... Ami-
kor a ti fajtátokat valami feladat elé 
állítják, csődöt mondtok ! 

Lillian: Talán nincs bátorságom egy fel-
adatot teljesíteni? 

Garson: Bennetek az a bátorság van 
meg, amivel a francia arisztokraták a 
guillotine alá lépkedtek... Ez bennünk nincs 
meg... Mi ordítottunk volna ott, ahol ti 
tnosolyogtatok... De mikor az életről van 
szó és nem a halálról, akkor ti belölünk 
éltek, mert olyan élhetetlenek vagytok, hogy 
még az se jutna eszetekne. hogy egy guillo-
tir.et teremtsetek. 

UUian: Oh... bárcsak.., 
Garson: Igen, bárcsak... Nyugodj meg, 

te hfi maradsz hozzám! 
UUian (magánkívül): És ha mégis meg-

történt volna' már? 
Garson (komoran): Ha játékot űznél ve-

lem... (Karjánál ragadja.; 
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Lillian (hisztériás gúnnyal): Akkor ini 
lenne? Leszúrnál? Vagy, mint Othellő, pár-
nába fojtanál? 

Qarson: összetörnélek, összezúználak! 
Lillian: Ha megtettem volna, nem lennék 

itt, hogy összezúzhass. 
Qarson: Jobb is volna rád nézve i (Még 

mindég tartja.) 
Lillian: Ha nem az a szándékod, hogy 

most azonnal összetörj, engedj el! 
Qarson (elengedi. Kurtán felkacag, egy-

szer fel és alá megy): At keil öltözköd-
nünk a dinerhez. Nyolc órára jönnek a 
vendégeink, ugy-e? 

Lillian: Igen. Most hány óra? 
Qarson: Mindjárr íélnyolc! (El.) 
Lillian (egyedül marad. Nagyon izga-

tott, rövid habozás után határoz. Az Író-
asztalhoz megy, telefonál): Kérem... Köz-
pont... 520—17! (Szünet.) Halló! Paton ur 
odahaza van?... A, te vagy, Georg... (Lá-
zasan.) Igen, én vagyok... én, Lillian!.., 
Észre tértem, Georg... Az imént azt mond-
tam, hogy nem követhetlek... most tudom, 
hogy megtehetem és meg is teszem!... Kel-
lek még neked?... De mondd meg őszintén... 
az igazat mondd, Hugh!... Most nagyon 
becsületeseknek keli lennünk!... Mikor uta-
zol?... Ilyen hamar:... Nem, nem! Semmit 
se változtass a terveiden! Mennél hama-
Tébb, annál jobb!... Igen, jövök. Mindjárt 
nálad vagyok:... Isten veled! (Leteszi a 
kagylót, izgatottan papirra vet néhány sort, 
aztán a cimet a borítékra. Lehúzza jegy-
gyűrűjét és a levéllel együtt a borítékba 
teszi. Az Íróasztal egyik fiókja nyitva van; 
bedobja a levelet, azután lerakja éksze-
reit és mind a fiókba teszi, melyet visszatol. 
Felteszi kalapját és magára veti köpenyét, 
melyek egy széken voltak. Egy pillanatig 
hallgatózik a lépcsőnél, melyen Garson 
távozott, azután sietve elmegy balra. Az 
óra, melyet a közönség lát, félnyolcat 
mutat. J 

(Függöny,) 
MÁSODIK JELENET. 

(Paton egyszerű, de lakályos dolgozószobája. 
Egyetlen ajtó a háttérben, az íróasztalon 
telefon. Több bőrönd hever szerteszéjjel 
a szobában, bizonyos rendetlenség mutatja, 

hogy csomagoltak.) 
(Amikor a függöny szétnyílik, a 30 esz-
tendős Paton Georg barátságos arckifejezés-
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sei egyedül tartózkodik a színen. Gondo-
lataiban elmélyedve, boldogan maga elé 
mosolyogva áh kézitáskája mellett, meiyet 

az imént csomagólt be. ) 
Susie (a lakásadó fiatal leánya belép): 

Paton ur, kinn áll egy hölgy. Nem akartam 
beengedni, mondtam, hogy Paton ur cso-
magol, Egyiptomba utazik, de az a hölgy 
azt mondja, hogy Paton ur várja őt. 

Paton: Ugy is van, Susie... Bocsássa be 
kérem gyorsán. 

Susie: Igenis, azonnal. (Susie ajtót nyit 
és bebocsájtja Lilliant. Paton és Lillian 
Susie jelenléte miatt feszélyezve, némán 
tekintenek egymásra. Susie kérdő pillan-
tással el. ) 

Paton: Lillian! 
IJllian (megengedi, hogy Paton meg-

ölelje): Georg, nem vetsz meg, amiért 
hozzád jöttem? 

Paton: Lelkem, drága kicsi lelkem! 
IMlian: Szeretsz... ugy-e... ugy-e szük-

séged van rám... ugy-e nem szívesen men-
nél legyedül vissza Egyiptomba? 

Paton: Igen... szükségem van rád, mint 
az életemre. (Szenvedélyesen mégcsókol-
ják egymást.) 

IJllian: Nagyon meglepődtél? 
Paton: Nagyon!... Őrülten... Kétségbe-

esetten csomagoltam, egyiptomi utamat 
száműzetésnek éreztem, amikor idecsengett 
o telefonod... 

IJllian: No, igazán olyan szomorú voltál? 
Paton: Halálosan szomorú! 
IJllian (halk szemrehányásként): És amel-

lett csomagolni is tudtál! És dohányozni! 
Értem. 

Paton: Az egészen más ember volt, aki 
itt csomagolt és dohányzott... Én most tá-
madtam fel ót perce, amikor felhívtál és 
azt mondtad: jövök. 

Lillian: Én ahhoz az emberhez nem me-
hetek már vissza, Georg; én minden hidat 
fölgyújtottam magam mögött. 

Paton: Nem baj, én pedig uj hidat épitek 
neked a jövőbe, olyan hidat, mely mind-
kettőnket átvezet a boldogságba. 

IJllian: Kinos jelenetünk volt... durvasá-
gában oly cudarul viselkedett... (össze-
borzad.). 

Paton: Most már ez mind elmúlt... Azt 
a levelet megirtad neki? 

IMlian: Meg. 
Paton: Megirtad neki, hogy velem jössz? 
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Tudod, ezt meg kellett mondani. Nekünk 
nem szabaa gyáván bujkálnunk... Én nem 
félek tőle. 

Lillian: Mindent megmondtam neki. A 
-jegygyűrűmet és ékszereimet otthagytam... 
Leszámoltam mindennel. 

Paton: Sohase bánod meg, édesem... Ez 
az ember, aki testileg-lelkileg gyötört té-
ged... 

Lillian: Oh, te nem is tudod, mennyire 
megalázott gúnyolódásaival. Számára nem 
volt más érzésem, mint a legaljasabb szá-
mitás... Ä neki adott csókjaim áldozatok 
voltak ! 

Paton: És ennek az embernek voltál 
évekig a felesége?! 

Lillian: Oh, Georg, hiszen én most oly 
boldog vagyok... most egy feladat előtt 
állok! (Ölelkezés.). 

Paton "(kiszabadítja magát): De drá-
gám, most már sietnünk kell! Mindjárt 

Lillian: Siessünk, menjünk!... Most jut 
eszembe, 8 órakor vendégeink vanna« di-
nerre ! 

Paton: Most jut eszembe... hiszen semmid 
sincs az útra! 

Lillian (mosolyogva, kissé pathetíkusan): 
Csak magamat hoztam. 

Paton: Többet nem is kívánok! CsaK té-
ged! (Átöleli.) 

Lillian: Egész vagyonom egy shilling!... 
Georg, elfogadod a hozományomat? 

Paton (elveszi a pénzt): Ide figyelj! 
Párisban kiszállunk és megvessziíK a ke-
lengyédet !... 

Lillian: De ha itt Londonban meglát 
valaki ismerős a pályaudvaron! 

Paton: Utisapkáról és fátyolról azonnal 
gondoskodom: (Csenget.) 

Lillian: A leányt akarod leküldeni? 
Paton: Nem, magam megyek... a szom-

szédban van egy ilyen üzlet. Egyúttal ko-
csiról is gondoskodom a pályaudvarra. 

Susie (belép): Paton ur csengetett? 
Paton (lomhán): Én, Susie... Zárja le 

gyorsan a bőröndöket, én pedig lemegyek 
kocsiért! (LilHanhoz.) Ez Susie, a szállás-
adó kisasszonyom! Szerelmes belém, nem 
kiván tőlem semmi egyebet, mint ansixo-
kafc Egyiptomból! Nyomban itt vagyok: 
(El.) 

Susie (zavar nélkül): Oh, Paton ur min-
dig csak viccel. 

Lillian: Tudom, szeret tréfálni!... D« 
mégis szeretni kell őt! 

Susie (hozzálát a különféle bőröndök át-
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szijjazásához ) : Äzt igen I De én mégse 
tudnék beleszeretni egy emberbe, aki ilyen 
nagy utakra jár ! Az ember .mindig magára 
marad ! 

Lillian (mosolyogva): De, mikor olyan 
szép ansixokat küld! 

Suste: Ha én a kegyed helyében lennék, 
nem is engedném, hogy Egyiptomba utaz-
zon! 

Lillian (mosolyogva): De, ha muszáj! 
l/l foglalkozása kényszeríti! 

Susie: Igen, tudom. Nagy gátakat kell, 
hogy építsen a Niluson, de miért nem csi-
nálják maguk az egyiptomiak? 

Lillian: Azt hiszem, hogy annak Paton 
ur örülne a legkevésbé! 

Susie: Hát bizony ez olyan! Minap már 
az újságban is állt róla egy nagy cikk. Az 
édesapám olvasta fel... A fényes karrier-
jéről, amit csinál... és Mister Paton az 
angol mérnÖKök hirét viszi a Keletre!... 

Lillian: De hiszen már több izben is 
»járt ott! 

Susie: Megmutatta a képeket. Az egyi* 
fotográfián teljesen fehér ruhában látható 
egy nilusi gőzhajón... egy másik képen pe-
dig magányosan ül egy tevén... Hogy ke-
gyed mindezt csak ugy megengedi! 

Lillian: Miért ne engedném? 
Susie: Hiszen kegyed a menyasszonya? 
Lillian (elhárítva): Paton ur itt nagyon 

szépen lakott. 
Suise: Igen, most aztán megint hozzá 

kell látnunk, hogy uj albérlőt talál jun*! ... 
Kegyed most kikíséii a pályaudvarra és 
elbúcsúzik tői«*.. Ez nagyon szomorú le-
het! 

Lillian (m. f.): Ennyi bőrönddel megy ! 
Susie: Miért nem esküdtek gyorsan ösz-

sze? Akkor most a felesége lenne és szé-
pen vele utazhatna! 

Ullian (kényszeredett mosollyal): Susie, 
Susie... maga olyan kíváncsi, mint egy 
vizsgálóbíró. 

Susie (ártatlanul): Talán valami rosszat 
mondtam? 

Lillian (megsimogatja a haját) : Nem, 
nem, kicsikém, semmi ross>zat!... 

(Kívülről csengetés.) 
Ullian: Már itt is van! 
Susie: Hiszen az előszobakulcsot ma-

gával hordja... Mi az?... Itt történt va-
iami! 

Lillian (mosolyogva): Mi történhetett 
volna? 
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(Susie el, Lillian boldog mosollyal vár. 
Ä külső zaj egyre erősbödik, Lillian hall-
gatózni igyekszik, mosolya eltűnt. Susie 

feldúlva berohan.) 
% (Kívül.) 

Susie: Istenem... Mi történt? Hisz' ez 
Paton ur!... 
(Susie, kimegy. Lillian az ijedtségtől tor-
zult arccal, földbe gyökerezve áll, majd az 
ajtóhoz közeledik és rémülten visszatán-
torodik. Kívülről topogás hallatszik, embe-
rek, akiK elmennek az ajtó előtt, moraj, 
azután dr. Brodie tielép. Ruhája felett 
köpeny és shawl. Lillian aggódva nyújtja 
feléje karjait, a doktor komolyan és barát-

ságosan közeledik.) 
Dr. Brodie: Nagyságos asszonyom, azt 

hisziem, ön... 
Lillian (némán, kérdőn rámeredt). 
Dr. Brodie: Az autóbusz keresztülment 

rajta. Az állapota nagyon komoly... 
IJllian: Mondjon el mindent... 
Dr. Brodie: Meg kell mondanom... Ural-

kodjék magán, asszonyom. Legyen erős... 
Meghalt! 

IJllian (kiált): Nem! 
Dr. Brodie: Még élt, amikor felemel-

tük... az uton, amíg idehoztuk, meghaít. 
Lillian (megtántorodik, a doktor kar-

jaiba menti): Nem igaz; 
Dr. Brodie: Orvos vagyok és éppen arra 

mentem... de... 
Lillian (könyörögve, mintha meg akarná 

indítani): Nem lehet... nem szabad... Most 
készült Egyiptomba... nézze, már mindent 
becsomagolt... csak kocsiért ment le... 

Dr. Brodie: Sajnos, így van!... (Vigasz-
talva.) ön a felesége.." Kell, hogy erős 
legyen!... Egyebet nem mondhatok... Az 
ilyen tragédia elnémítja az embert... De 
szeretném megszabadítani a legközelebbi 
gondjaitól... Teljesen a rendelkezésére ál-
lok... Legyen szives és közölje velem, hol 
találhatom a férje valamelyik férfiroko-
nát, hogy* a nagyságos asszony segítségére 
jöhessenek! 

IJllian (összerezzen, uj félelem rohanja 
mieg): A rokonait akarja ide?... 

Dr. Brodie: Természetesen... az ön ér-
dekében. 

/illian: Senkit sem szabad idehívni! 
Dr. Brodie: De hiszen csak a felesleges 

kínoktól szeretném megkímélni... Vagy... 
(Gyanakodva.) bocsánatot, kérek asszo-
nyom, talán nem a felesége? (Lillian el-
fordul. Rövid szünet.,) Bocsásson meg, h\a-
dame, a világért sem szeretnék Idegen 
ügyekbe avatkozni, de föltétlenül szüksí-
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gesnek tartom, hogy az elhunyt hozzátarto-
zóit id« hivjuk. 

UUiatt: Azt hiszi, hogy nekem nincs jo-
gom itt maradn i? 

Dr. Brodie: Én nem tudotn: van-e joga, 
vagy nincs. Nagyságos asszonyomnak ezt 
sa já t magának kell tudnia... Bocsánat... 
de nem szeretnék továbbra is a terhére 
jienni. 

Itllian: Maradjon, kérem még. 
Dr. Brodie: Ha ugy kívánja. 
Lillian: Mondja, hogy mit tegyék! 
Dr. Brodie: önnek magának kell tudnia, 

hogy itt találhatják-e a holttest mellen, 
vagy pedig, hogy mennie kell. 

Lillian: Hova menjek? 
Dr. Brodie: Nem ismerem a közelebbi 

körülményeket és nem is kell, hogy ismer-
jem. Én csak azt mondhatom, amit, tekin-
tettel a halottra, mondanom kell! 

Lillian: És rám, az élőre, semmilyen te-
kintettel sem kell lenni? Hát pern tu-
dom, hová menjek! 

Dr. Brodie (rövid habozás u tán) : Ha még 
oly kegyetlennek ta r t ja tanácsomat, nam 
az!... De, ha még egy utolsó áldozatot 
akar hozni a halottnak, akkor 'ez az... 
(!Az a j tó felé mutat.) 

Lillian: Ën nem vagyok az, akinek maga 
ta r t ! 

Dr. Brodie: Akkor bizonyítsa be! 
Lillian: Én szerettem őt... és érte akar-

tam élni... és most minden elveszett! 
Dr. Brodie: Aki csak egy célnak él és 

mindent elveszit, viselnie kell a következ-
ményeket. Ez hozzátartozik a feladatához. 

Lillian (mormolva): A feladat ! 
Dr. Brodie: őszintén sajnálom, asszo-

nyom — nem akartam fá jda lmat okozni... 
Lillian: Én követni akartam őt a nagy 

útra... 
Dr. Brodie: Még mindig megteheti... 
Lillian ( ir tózattal): Ugy gondolja, hogy... 
Dr. Brodie: Én csak azt gondolom: tűn-

jék el inneni 
(Lillian újból összerezzen. Azután igyek-
szik kiegyenesedni, erőteljesebb magatar-
tást kényszeríteni magára és lassan, né-

mán elmegy.) 
(Függöny. ) 
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Withers: O igen, Garson ur. 
Qarson: A feleségem már átöltözködött? 
Withers: A nagyságos asszony még nem 

jött le... Megkérdeztessem? 
Oarson (az Íróasztalhoz megy): Nem, 

nem! Ne zavarja. (Valamit keresgél az Író-
asztalon és nem veszi észre, hogy Withers 
[jobbra mögötte kiment.) Egyetlen boriték 
Sincs már itt?... (Megfordul, észreveszi, 
hogy egyedih van. j" Vagy ugy.' (Előveszi kul-
csát és felnyitja az Íróasztal legfelsőbb 
fiókját, melybe mélyen belenyúl. Hirtelen 
elcsodálkozik, mintha valami váratlan tárgy 
pkadt volna a Kezeii gyébe. Kihúzza a kezét 
és magasra eanel egy ékszerdárabot abból, 
amit Lillian az első jelenetben a' fiókba 
tett. Csodálkozik, belenéz a fiókba és a 
többi ékszerdarabot' is előszedi. De min-
den csodálkozása mellett sejn támad gya-
núja, azt hiszi, hogy a felesége ott felej-
tette ékszereit, elégedetten maga elé moso-
lyog, amikor Withers belép.) 

Withers (jelent): Redding báró és bá-
róné. 
(Mindketten belépnek, estélyi toalettben.) 

Redding (mosolyogni látja Garsont): Jó-
estét, Garson! Ugy látszik, pompásan 
mulatt 

Garson: Nagyon örvendek, báróné... Hogy 
szolgál az egészsége? (Kezet csókol.) 

Báróné: Köszönöm! Hogy van, Lillian?... 
Még nincs lenn? 

Garson (nevet): Ez ma kissé tovább 
fog tartani... Nevetnem kell, ha erre gon-
dolok ! 

Redding: Mi van ezen olyan nevetni 
való? 

Garson: Éppen egy borítékot akartam 
kivenni az íróasztal fiókjából és itt talá-
lom Lillian ékszereit! 

Báróné: És ezen nevet? Maga nagyon 
szerény ember lehet. 

Garson (újból nevet): Nein, neati azért! 
Lillian betette ide az ékszereit és termé-
szetesen már réges-rég elfelejtette. Most 
odafönn a tejetetejére állítja szobáját és 
mégse találja a i ékszereket. 

Báróné: Dehát tudassa vele! Gondolja 
meg, ha véletlenül egyik cselédje találta 
volna meg az ékszereket. 

Garson: Nem, nem, itt teljesen bizton-
ságban voltak. Valószínűleg nyitva felej-
tettem a fióKot, Lillian betette a holmikat 
és aztán visszatóJta a fiókot. Eközben a 
zár automatikusan rácsattan. (Mutatja a 
kulcsait.) Csak én tudom kinyitni.. (Az 
ékszereket az íróasztalra rakja.) 

Withers (jelent): Dr. Brodie ur! 
(Garson betolja a fiókot, mely egy ke-
véssé azonban nyitva marad, azután a be-

lépő dr. Brodie xfelé fordul.; 
Garson: Jőestét, kedves doktor! Boldog 

vagyok, hogy végre maga is elfogadta . 
meghívásomat! 

Dr. Brodie: Nagyon szeretetreméltó, Gar-
son... (A bárónénak.) A kedves felesége 
őnagyságához van szerencsém?... 

Garson: Nem, őnagysága nem a felesé-
gem. (Bemutat.) Redding báróné... (Red-
dingnek. ) Az urak már a klubból ismerik 
egymást ! 
(Dr. Brodie meghajol a báróné előtt, Red-

dinggel kezet szőrit. ) 
Garson (dr. Brodienak): ön tnég nem 

is ismeri a feleségemet! De minden pilla-
natban itt lehet..." Kicsit hosszan szokott 
öltözködni. 

Báróné: Ezt mi asszonyok mind igy 
szoktuk! Bizonyára a doktor is tudja! 

Dr. Brodie: Sajnos, vagy hál' Istennek, 
nem értek hozzá. Legényember vagyok. 
Én már attól féltem, hogy elkéstem. 

Garson: Bizonyára a hivatása tartóztatta? 
Dr. Brodie: Útban idefelé szörnyű bal-

esetnek voltam szemtanúja. Egy autóbusz 
közvetlenül a szemem előtt elgázolt va-
lakit. 

Redding: Meghalt? 
Dr. Brodie: Miközben a lakására vittük; 
Garson: Rettenetes!... De most már sze-

retném tudni, hol marad a feleségem eny-
nyi ideig! (Csenget.) 

Dr. Brodie: Csakugyan rettenetes volt! 
Szegényke értékes embernek látszott! Mér-
nök, aki odaát, gondolom Indiában, már 
nagy munkálatokat végzett. Patonnak hív-
ják. 

Garson: Paton:... Paton.,, egyszer vala-
melyik ebéden megismerkedtünk egy Paf-
fon nevű mérnökkel, de az Egyiptomból jött. 

or. Brodie: Igen, igen, Egyiptomból, he-
lyes... tévedtem.. Bizonyára ő az. 

Garson: Borzasztó, a szerencsétlen flu < 
(Withersnek, aki jobbról jött.) Withers, 
szóljon kérem a nagyságos asszonynak, 
hogy vendégeink várják. (Withers jobbra 
a lépcsőn el.) 

Báróné: Miért netn hagyja Lilliant nyu-
godtan felöltözködni! (Dr. Brodienak.) Nős 
ember volt? 

Redding: Ez aztán olyan tipikus asz-
szonyí kérdés! 

Dr. Brodie: Nős éppen nem volt... 
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Báróné: Ilyen körülmények között ez még 
szerencsének mondható. 

Dr. Brodie: Azt éppen nem, báróné. A 
megboldogult házában ugyanis egy asz-
szonyt találtam... (Elhallgat.) De jobb, ha 
erről nem is beszélünk! 

Báróné: Ugyan, doktor, mesélje el ne-
künk! 

Dr. Broaie: Bocsánat, báróné, de én jobb 
szeretném megkímélni önöket ettől a me-
sétől. 
(Egy pillanatra nyomasztó hallgatás. Lil-
lian ebben a pillanatban, anélkül, hogy 
a szereplők észrevennék, megjelenik femi 
a lépcsőkönyöklőn. Halotthalovány és es-
télyi rühájában, mint a Kisértet, imbolyog 
Le a lépcsőkön. Ideges félelem uralkodik 
rajta, mert hiszen még nem tudja, férje 
megtalálta-e közben levelét? Aggódó pil-
lantást vet előbb Garsonra, azután az iró-

asztalfiókra.) 
Garson (észreveszi Lilliant): Na, végre K 

Már bocsánatot kellett kérnem miattad ven-
dégeinktől. 

Lilian (észreveszi, hogy férje még mit 
sem tud, lassan visszanyeri biztonságát): 
Ne haragudjon, kedves báróné... 

Báróné: De kérem, Lillian, mi jöttünk 
tulkorán. 

Lillian: Maga sem haragszik, bárói (Ke-
ilet nyújt.) 1 

Redding (kezet csókol): Az ön ragyogó 
pompája ininden haragot elüz. (Lillian meg-
pillantja dr. Brodiet. Mindketten össze-
íezzennek. Megismerték egymást, de azon-
nal eröt vesznek magukon és fesztelennek 
igyekeznek látszani.) 
" Garson: Engedd meg, Lillian, hogy klub-

társamat, dr. Brodiet bemutassam. 
Lillian: Örülök, doktor, hogy végre sze-

mélyesen is megismerhetem. Az uram gyak-
ran mesélt önről. 

Dr. Brodie (igen hűvösen): Nagyon jó-
ságos, asszonyom. 

Báróné: Dr. Brodie épp valami rémeset 
mesélt nekünk... 

Redding: Az én étvágyamat el is ron-
totta ! 

Garson: Na, remélem nem teljesen! 
Redding: Teljesen nem ! 
Báróné.- Egy emberről, akit az autó-

Dusz elgázolt... ugy-e, doktor? 
Dr. Brodie: Nem hiszem, hogy ez a 

nagyságos asszonyt érdekelné. 
Garson: Sőt, azt hiszem, hogy ebben 

az esetben nagyon is érdekel, Lillian... 
Egyszer bemutattáK nekünk. 

Lillian (lélekjelenléttel ): Ezt, aki sze-

r uhiúcs Sándor 

Köpeny, kosztüm, francia ruha 
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rencsétlenül járt? 
Garson: Ezt. Patonnak hivták... Négy 

hónap előtt Lord Fencedalenéi ebéden ta-
lálkoztunk egy ízben 

Lilliam: Nem ügyvéd volt? Azt hiszem... 
Garson: Nem, mérnök. 
IJllian: Olyan magas, szőke ember... 
Garson: Arra már nem emlékszem. (Kér-

dően tekint dr. Brodiera.) 
Dr Brodie: Nem, barna. Hiszen termé-

szetes. nagyságos asszony, ha ismerte Is 
valaha, niár rég' elfelejtette. 

Lillian: Az ember annyi mindenkivei is-
merkedik ! 

Báróné: Dehát, mi is volt avval az 
asszonnyal? (Lilliannek.) A lakásán, a bol-
dogtalannak, egy idegen asszonyt talál-
tak! 

IJllian (dr. Brodiera néz): Oh! 
Dr. Broaie: Erről egy szót se szóltam. 
Garson: Most aztán felkeltette a kí-

váncsiságot, doktor. 
Búróné: El kell, hogy mesélje. Nyil-

ván valami botrány van a dolog mögött. 
Redding: Nekünk igazán elmondhatja. 

Közöttünk marad 
Lillian: Nem kényszerlthetjük dr. Brodiet, 

ha ugy véli, hogy kímélnie keli az illető 
hölgy jóhirét. 

Dr. Brodie: Megbocsát, nagyságos asz-
szony, de a szóbanforgó hölgy iránt min-
dent érzek, csak rokonszenvet nem. 

Lillian: A!... (Bátran.) Akkor meg iga-
zán elmondhatja! 

Dr. Brodle: Ahogy parancsolja! 
Báróné: Végre! 
Dr. Brodie: Lakására vittük a szeren-

csétlent és ott egy hölgyet találtam, akit 
természetesen a teleségének véltein. 

'Lillian: Ugy ! 
Dr. Broaie: Még meg kell emlitenem, 

a szerencsétlen flótás éppen Egyiptomba 
készült, ahová az asszony is elkísérte volna. 
Már mindent becsomagoltak, ekkor lement 
kocsiért és két perccel később holtan hozták 
liaza lakására. 

Redding: Borzalmas! Borzalmas! 
Dr. Brodie: Mondhatom, szörnyen saj-

náltam azt az asszonyt! 
Garson: Amig azt hitte, hogy a halott 

felesége ! 
Uj tanfolyamok kezdődnek a 
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Dr Broctie: Később, amikor az ellen-
kezőjéről értesültem, talán még szánalomra-
méltóbbnak tartottam ! 

Oarson: Ugyan, kérem! Az ilyen asszo-
nyokat! y. 

Lillian (nyugodtan): Mit értesz ezalatt! 
Oarson: Doktor Brodie bizonyára ért en-

gem. 
Báróné: Talán azt hiszi, hogy tisztessé-

ges asszony volt? 
Dr Brodie: Egy ideig azt hittem. 
Lillian: Es most már nem? 
Dr. Brodie: Nem, most már nem hi-

szem, nagyságos asszonyom. 
Báróné: Taíán tudja, hogy kicsoda? Hogy 

hivják? 
Dr. Brodie: Nem kérdeztem a nevét. 

(Lillian felé fordul.) Szándékosan nem 
akartam többet megtudni róla. (Lillian he 
lyeselve bólint.) De a kötelességem telje-
síteni kellett és figyelmeztettem őnagysá-
gát, hogy a halottra való tekintettel is, 
jobban teszi, ha eltűnik, mert nincs joga 
ott maradni. 

Redding: Magától értetődik. Nagyon jól 
tette. 

Oarson: Eh, őnagysága nagyon jói tudta, 
hogy mit kellene tenni. 

LMtian (nyugodtan): Mit kellett volna? 
Oarson: De, édes fiam, nem minden em-

bert gázolnaK el mindjár t az autobuszok... 
Dr Brodie: Aztán végül elment. 
Báróné: Ez rettenetes lehetett. 
Redding: Ês ez volt minden, mi? 
Dr Brodie (rövid szünet u tán) : Ez, min-

den. 
Báróné: Kár, hogy többet nem tudha-

tunk meg. Ügy-e, Lillian? 
Lillian: Kár. (Dr. Bnxfienak. / ' Mondja, 

doktor, maga hogyan képzieli el az össze-
függéseket? Közben ön alkalmasint sokat 
gondolkozott a történtek felett. 

Dr. Brodie: Mindenesetre. Eleinte férjes 
asszonynak véltem.. 

Báróné: Bizonyára az is volt/ 
Dr Brodle: Es én feltételezem, hogy 

házassága oly boldogtalan, hogy ebben ke-
reshetjük viselkedésének igazolását. 

Oarson: Ugyan, Brodie, ez szentimentális 
képtelenség. 

Dr. Brodie: Lehet! De amig a szeren-
csétlentől idáig jöttem, elképzeltem, milyen 
kétségbeesetten és elhagyottan fogják ki-
taszítani az életbe azt a szerencsétlen asz-
szonyt. (Halkan, gúnyosan felnevet.) 

Lillian: Es azt" hiszi, hogy most már 
nem olyan kétségbeesett? 

Dr. Brodie (vállat von): Két lehetőség 
volt számomra és én a rokonszenvesebbet 
választottam. 

Lillian: Ês az? 
Dt. Brodie: Az, amit az asszony mondott, 

logy szerette a halottat. Tessék: Most 
fájdalmával visszavonulhatott volna a ma-
gányba és egész további életét a meg-
boldogult életének áldozhatta volna. Ez 
lett volna a feladata is. 

Lillian: En is igy gondolom. Talán még 
teljesiti ezt a feladatot. De ön két le-
hetőségről beszélt. 

Dr. Brodie: Igen, de a másik sokkai 
alacsonyabbrendûbb és gyávább. 

Redding: Mire gondol? 
Oarson: Én nagyon jól értem Brodiet. 

Arra gondol, hogy férjes asszony volt, 
visszatérhet mit sem se j tő fér jéhez és to-
vább folytathatja hazug életét házában. 

Dr. Brodle: Igen, ezt gondolom. 
Garson: Az könnyen meglehet. Ha a 

fér j olyan jámbor szamár. 
(Lillian újból az iróasztal-fiók ielé 

tekint. ) 
Báróné (Reddinghez): Te, csak ugy be-

szélünk a dologról, amíg majd kiderül, 
hogy nagyon is jól ismerjük őnagyságát. 
Talán még a házunkban is fogadjuk. 

Redding (nevetve): Na, na, na ! Végűi 
még kidteriil, hogy maga volt, Lillian! 

Lillian (affektált jókedvvel): Igen, én 
voltam, de ne mondja el senkinek. 

Redding: Néma vagyok, mint a sir. 
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Garson: Rz ilyen asszonyok általában 
levelet szoktak hátrahagyni ostoba férjük-
nek, akivel közlik, hogy nem tudnak tovább 
együtt élni vele. 

Redding: Remélem, erről nem íeledke-
z?ett meg, Lillian. 

UUian: Ezt, szerencsére, nem tettem. 
Redding: Kár! Pedig ez a programm-

iez tartozik. És az ékszereket is itt keli 
hagyni... Ugy-e, Garson, ez igy szokás? 
(Ezt minden gonosz szándék nélkül fe-
csegi. Garson hirtelen Lillianre mered, a 
báróné pedig nyomban ugyanerre a gon-
dolatra ébred.) Talán valami ostobaságot 
mondtam? 

Lillian: Hát aztán? 
(Garson némán rámered.) 

Redding (folytatva a tréfát): Hehe! Gya-
nús : Nagyon gyanús ! 

(Garson némán elhelyezkedett baloldalt, 
a kandalló mellett és szüntelenül a fele-
ségére mered. Lillian észrevétlenül az Író-
asztalhoz közeledik és háttal nekitámaszko-
dik. Dr. Brodie kivételével valamennyien 
a sziri baloldalán tartózkodnak. Egyedül 
Brodie látja, amint az asszony, kezével 
a háta mögött, idegesen a fiókba nyúl. 
Lillian tudja, hogy elveszett, ha nem ta-
lálja meg a levelet. A párbeszédet meg-
szakítás nélkül kell 'folytatni.) 

IMlian (Garsonhoz): Mi van veled, Ri-
chard? 

(Garson még mindég rámered.) 
Redding: Megőrült, Garson? 
Báróné: Ne legyen tébolyult, Garson... 

(Közeledik hozzá.) Jöjjön... 
(Garson némán félretolja.) 

IMlian (Reddinghez): Maga érti ezt? 
Redding: De Garson, miket képzel? Hi-

szen Brodie látta az asszonyt, beszélt vele; 
Felismerné, ha viszontlátja! 

Garson: Mit tudom én, hogy Brodie... 
Dr. Brodie: Én tudom, Garson. 
Garson (Brodie felé indul): Találkozott 

ön már valaha másutt is a feleségemmel? 
Dr. Brodie: Amennyire emlékszem, nem. 

Miért? 
(Garson hosszan és fürkészve nézi. Lillian, 

anélkül, hogy helyzetén változtatna, fel-
használja ezt a pillanatot, hogy a leve-
let kivegye a fiókból. A levelet átteszi 
a másik kezébe, melyben zsebkendőjét tartja 

és alája rejti.) 
IMlian: Miért, Richárd? 
Garson: Mért állsz ott? 
Lillian: Hát hol álljak? (Hátával iassan 

betolja a fiókot.) 
Báróné: Ugyan, Garson! 

Gurson: Ugy állsz itt, mintha őriznéd 
*a fiókot! 

Lillian: őrizném!... Kérlek! (Elmegy az 
íróasztaltól. ) 

Redding (megvizsgálja a fiókot): Hiszen 
a fiók zárva van! 

Garson: Igen, de reszket, hogy kinyit-
'hatom. 

IJllian: Édes Istenem, ha mulattat, nyu-
qodtan kinyithatod. 

Redding: No tessék: 
Garson: Ali, ez csak bluff. 
IMlian: Hát tedd meg/ 
Garson: Nem tettél semmit a fiókba? 
Lillian: Én? Hogy jutnék hozzá!... Azaz, 

hogy igen, az ékszereimet .. 
Garson: Melyek már nincsenek benn. 
Lillian (affektált aggodalommal): Már 

nincsenek benn? Szent Isten, hová lettek? 
Garson: Azok biztonságban vannak. (A 

kandalló párkányara mutat. ) 
Lillian: Istenem, hogy megijesztettél! És 

ezért kellett ez az egész komédia! 
Garson: Mért tetted az ékszereket az 

íróasztalba? 
Lillian (könnyedén): Istenem, az imént, 

mielőtt felmentem, hogy átöltözködjem... 
arra gondoltam, hogy amint lejövök, újból 
felveszem, de mivel vendégeink már itt 
voltak .. 
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Qärson (meginog): Eleinte én is igy 
qondoltam 

LUhan: Eleinte? (Ugy tesz, mintha csak 
most fogná föl a történteket, kurta ka-
cagásba tőr ki.) Most már értem. Nahát, 
ez angyali!... Képzelje, dr. Brodie, az uram 
•azl hiszi, én vagyok az az asszony, akiről 
maga teszélt. 

Redding: Ilyen képtelenség ! 
LUlian: Hát persze! Azt hiszi, hogy a 

szokásos búcsúlevél is itt van a fiókban. 
Reddi :g: Ugyan ne...! 
LUhan (Garsonhoz): így van, vagy nem? 
Garson: Azt mindjárt meglátjuk. (Az Író-

asztalhoz megy.) 
Báróné • (aggodalommal tartóztatja): Na, 

ne, Garson ! 
Lillian (fölényesen néz a bárónéra j : 

Miért ne? 
Báróné (hebeg): Ha ugy véli... 
(Altalános feszültség közben felnyitja a 

fiókot és kikutatja. Természetesen ered-
ménytelenül. ) 

Lillian (büszkén): Nos? 
Garson: En, hatökör. 
Redding (mindent nevetségesre akar for-

dítani): Na, ennél alaposabban senki sem 
ismerheti be tévedését. 

Báróné (magának): Egy kő esett le a 
szivemről. 

Garson (Reddingnek): Maga az oka min-
dennek, Redding; a maga tréfáival... Ugy 
elborított hirtelen .. Kérem, hallgassanak a 
dologról ! 

Dr Brodle: Természetesen. 
Redding: Egy szót se! 
Báróm : Hová gondolnak? 
Wirthers (balról jelent): Találva van! 

(El.) 
Garson: Bocsáss meg, Lillian! 
Lillian: Szivemből. 
(Garson karját nyújtja, Redding követi, 

balra el.) 
Reddding (elmenőben): Nem... Ilyen tré-

fát nem csinálok többé! 
(Lillian belekarol dr. Brodieba, aggódva 
néz arcába. De az orvos nem felel.. Ener-
giája elhagyja, krízissel küzködik, de még-
egyszer felülkerekedik. Villámgyorsan lei-
tépi a levelet, gyülöletteljes mozdulattat 
ujjára huzza jegygyűrűjét és tűzbe dobja 
a levelet. Azután ismét karját nyújtja 
Brodienak és balra el. Az óra nyolcat üt.) 

(Függöny.) 
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Ulönleges féríl és női dlvotszövetek nagy áruháza. - Eredeti 

angol és francia velourszövelek minden színben és minőségben. 

CASINO DE P A R I S V I . , R É V A I - U T C A 1 8 
Bluett és operett, elsőrendű ének-
és tincattrakciók, Kezdete fól 9-kor 
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SxerResxtői üzeneteik UJ k ö n y v e k : 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat. rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 5 
Amerikás. 1. Előbb Pestre jön, 2. Egyedül-

3. ACunardegyik gőzösén megy kiNewyorkba-
— Andrée. József u. 35. — József 1 — 15. — 
Petrovicb-raiongó. 1. Van öccse. 2- Októ-
ber 1-én. 3. Nagykorona-u. 16. 4. Ufa film-
gyár, Berlin. 5 Igen. — N. J. karmester. 
Magyar Artisták Egyesülete, Andrássy-ut, 
Liszt Ferenc-kévéház. — .Szenvedélyes 
színésznő." A Szinészegyesület iskolája há-
rom évig tart és tandija havi 120 korona. 
A Színművészeti Akadémián évi 300 korona 
a tandíj, de a kiképzés négy évig tart. A 
magániskolák tandija drágább — Ferike. 
Kacsóh Pongrác. — B. P. Pécs. 1. Jelenleg 
sehol. 2. Royal-szálloda. 3 1908 óta. — 
K. J. Az öröm nagyon korai volt. Értesü-
lései ezúttal is rosszak. Önöket beugratták-
— S£. L. Tö rökkan iz sa . 1. Nős. 2 40 éves. 
3, Fehér nyakkendő. 4. Belvárosi Színház. 
— Maigít. Rózsahegyi-féle sziniiskola, VIII-, 
Népszinház-u. 22. — Kíváncsi. Csek egy 
lakás lesz. Márkus Emília költözik be feb-
ruárban. — Petrovicb-imádó. Jelenleg Ber-
linben. — S. I. Newyork. Az Amerikai 
album mér mesjelent és ezalatt már biztosan 
megkapta. — Bizánc. A Renaissance Szín-
házban mutatják be egy uj egyfelvonásosát. 
— Kisleány. A művész nem is olyan ked-
ves, mint ön gondolja, Menjen csak egészen 
nyugodtan férjhez. A művész gyakran dühös 
és még gyakrabban dühösen kártyázik. Hall-
gasson reánk és menjen szépen férjhez- — 
Piros rózsa. 1. Elvált. 2. 32 éves. 3. Sze-
geden és Aradon volt. 4- Most nincs sehol. 
— Lótb Ila>imádó. Már jövő hónapban. — 
Yes«Yes. Egyelőre nem jön haza. Megvárja 
előbb, amíg milliomos lesz. - Kultura. 1. 
Színművészeti Akadémia. 2 Felvételi vizs-
gát kell tenni. 3. Megkaphatja lapunk kiadó-
hivatalában (Erzsébet-körut 29.) 4. Előfizelők 
ingyen kapják- — MoziszinésznS. Nem 
mindenkinek sikerül. Rengetegen mennek 
erre a pályára és csak minden tízezrediknek 
sikerül. Ha nagyon tehetséges, ekkor is jól 
gondolja meg. 

MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVEI UJ Kl-
ÄDÄSBÄN, finom, békebeli papíron: Sze-
gény emberek K 70.10, Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül, (6-ik kiadás), K 66.—, 
Hét kratcár, (6-ik kiadás), K 92.40, A tűz-
nek nem szabad kialudni, (3-ik kiadás), K 
66.—, Karak szultán, K 37.40, Tavaszi 
szél, (4-ik kiadás), K 70.40. Kaphatók a 
Színházi Élet könyvkereskedésében, Buda-
pesten, VII., Erzsébet-körut 29. 

MEGJELENT a Rózsavölgyi, Bárd, Ná-
dor karácsonyi album. Darabonként K 90.— 
valamint az összes újdonságok. 

MEGJELENT ! Zola: A Rougon-Marquart-
család IX. kötete: Nana. Ära K 132.— 

Eddig megjelent kötetek közül kaphatók 
a következők: 
Rougonék szerencséje 88.— K 
fl konc 88.— K 
Páris gyomra 88.— K 
Plassans meghódítása 88.— K 
Mouret abbé vétke 99.— K 
Ä kegyelmes ur 110.— K 
Rz emberirtó 154.— K 
Szerelem 88.— K 

Beszerezhetők a Színházi Élet könyves-
boltjában VII., Erzsébet-körut 29. 

REISZ HENRIKNÉ „CSODAVARÁZS" szépitöszerei a 
világ szenzációja 1 Szörvesztője, hideg, teljesen fájda-
lommentes. Onkezelés 5 perc alatt. Ránc elleni krémjé-
nek hatása bámulatos. Puder, szappan és a többi kré-
mek tölfllmulhatatlanok. Árusítója : KOLTAI BÉLÁNE, 
VIL, Dohány-utca 12. Telefon J. 54-71. Üzleti órák 8-4-ig 

S Brilliánsokat. gyöngvöket. régiségeket 
mindenkiné l d r á g á b b a n vesz 

ZÈKELV EMIL. ékszerész 
Király-utca 51. sz. Teréz-templommal szemben 

Telefon lózsef 105—35 

• LASER MIHÁLY szűcsmester 
VI., Izabella-utca 68 (Aradi-utca sarok) 

ÁTALAKÍT • JAVÍT • FEST 
Nsgy raktár k é s z s z ö r m e á r u k b a n 

„ A M E R I C A N D R I N K S A L O N " TERÉZKÖRUT I S . 

ft legkellemesebb F U C H S LIPI É S B L U M L A J O S szórakozóhely M Ű V É S Z E G Y Ü T T E S É N E K H A N G V E R S E N Y E 

Olcsóbb leit a ßangssser! 
TERNBERG 
Z.ene-palotúfában 
t l á k ó a t - u i GO. « 5 . 
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Sstin&úxi reftvény 

{2INHX2 

i M j 1:1 

Megfejtési határidő 1921. november 12. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 47. számé-

ban közöljük. 
\ Színházi Élet 1921. 43. számában közölt 

rejtvény megfejtése : „ Negyvenéves asszony." 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. dij : A „Férfisirés" cimü regény, a szerző, 

Ráskai Ferenc sajátkezű aláírásával. 
II. dij : Simonyi Mária autogramnios fény-

képe. 
III. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-

bon. 
IV. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fée* 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 905-en. 
Az első dijat Farkas Lászlóné (Csorna, 

Kmetty u. 605), a második dijat Schwarcz 
Ernőné (Balassagyarmat), a harmadik dijat 
Elkán Magda (IV., Káioly-körut 19), a negye-
dik dijat Haurer Frigyes (V., Rudolf-tér 1. 
V. 6.) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet" r.-t. 

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 

SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁG! 
OTTHON FŐZHET TEJKRÉMET ! 

Vegyen bármely gyógyszertárban vagy 
drogériában egy üveg amerikai rendszerű 

L A K T I N 
hófehér habtejkrémkivonatott 

és fölfőzve pár perc alatt negyed kilónyi leg-
pompásabb arc- és kézápoló krémje lesz. 

SZÉPÍT, FINOMÍT 
VIDÉKRE POSTAI SZÉTKÜLDÉS! 

UTÁNVÉTTEL 3 6 . - KORONA 

Mihály Ottó gyógyszerész, Budapest, Aréna-ot 126 

L E N N I 
W E M V/ S € C 

HÍKOSL A 

V ^ / A L ' I TO'MÍ 

C M M i î , 
végleg eitávolitfelelős-

• szépséghibák kezelése, 
m ^ ^ p ú d e r és k r é m e k 

vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51. I. 9. Teréz-temp. szemben 

) a f s 3 á l a l c a t s é g g e l ; mindennemű 

IMPERIAL 
GRILLBEN 
VI I . , R A K O C Z I > U T 90 . 

ROTTER JAQUES 
é n e k e l 

BABA ÉS JÁTÉKKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 
urinök részére S Z A s z D E Z S Ő N É Lipót-kőrut 
Ugyanott mérsékelt áron játék rendelhefő. 13. I. em. 9 

A FŐVÁROS LEGELEGÁNSABBAN ÁTALAKÍTOTT KÁVÉHÁZA 

Café Restaurant LIBERTÉ VI., Oktogon-tér 

Mindennap délután és este: 
Schmidt közkedvelt müvész-
zenekara hangversenyez! 

Gyönyörű télikertben világvárosi szórakozás. Első-
rangú hideg é s meleg konyha, előkelő kiszolgálással! 

Korondi 
cipőgyár 

VIII., Kun-utca 12. sx. 
Telefon J ó z s . 6 9 - 4 9 . 

A legfokoxottabb 
Igényeket kielégítő 
késasúruraktör 
Külön mérték és 
kUlön Javító osxtály 

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








