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A közönséget rendszerint nem igen 
érdekli, hogy egy irodalmi mű hogyan 
jön létre. A „Holt szemek" története 
azonban annyira viszontagságos és 
eredeti, hogy lehet róla egypár szót 
mondani, már csak azért is, hogy 
annak a néhány irodalmi kalóznak, 
aki esztendők óta táplálkozik e mű 
szép eszméjéből, elmenjen a kedve 
a további folytatástól. 

A párisi Marc Henry 1897-ben 
egy egyfelvonásos drámát irt, „Les 
Yeux morts" (Holt szemek) cimmel. 
Henry, aki akkorában Münchenben 
tartózkodott, felolvasta művét Wede-
kind-nek és más barátainak, akiknek 
a dráma rendkívül tetszett, azután 
elküldte a darabot Párisba, Antoine 
igazgatónak. Mult az idő, Henry 
beutazta egész Európát és amikor 
visszatért Münchenbe, megdöbbenve 
konstatálta, hogy időközben minden 
bútorát elvitték a hitelezői. A bútorok 
közt volt egy szekrényke is, amely 
valamennyi kéziratát tartalmazta. 

Szegény poéta-barátom ekkor mér-
gében megfogadta, hogy soha életé-
ben nem vesz többé tollat a kezébe. 
Evek multán egy izben elmondta 
nekem a „Holt szemek" tartalmát, 
amely annyira elragadott, hogy sokáig 
unszoltam Henryt, irja meg mégegy-

szer a darabot. A barátom csak 
nevetett és azt felelte: 

— írd meg te, ha akarod! 
Hosszas habozás után elhatároztam, 

hogy most már én engedek Henry-
nek. Nagynehezen sikerült tőle egy 
rövid scenáriát kicsikarnom, azután 
végre munkához fogtam. Persze nagy 
változtatásokat kellett eszközölnöm, 
hiszen az eredeti darab főszereplője 
maga názáreti Jézus volt, akit nem 
akartam színpadra vinni. Magdalai 
Mária és a csodaorvos alakjával is 
kibővítettem a darabot, amelyet végül 
is opera-szövegnek irtam meg, mert 
ugy éreztem, hogy a mű eszméjének 
az igazán való kifejezésére csak a 
zene alkalmas, még pedig a d'Albert 
zenéje. 

Végül még meg kell említenem, — 
szép példája az annak, hogy manap-
ság mennyire respektálják a szellemi 
tulajdonjogot — hogy időközben egy 
ismert francia író nagyszerűen fel-
használta a „Holt szemek" ideáját, 
keletázsiai mezbe bujtatva a szerep-
lőket. Egy német iró ezt operaszö-
veggé dolgozta át, egy másik iró 
pedig némajátékká, mig végre d Albert 
nagyszerű muzsikája méltó helyére 
emelte a hosszú esztendőkön keresztül 
ide-oda vetődött gyönyörű eszmét. 
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Az elmúlt hét eseménye : premier az Ope-
rában. Két európai, sőt világhírű művész: 
d'Albert és Ewers nyolc évvel ezelőtt szö-
vetkeztek, hogy megcsinálják a jelenkor 
egyik legérdekesebb operáját. A holt sze-
meket. Azóta a német zenei centrumokban 

már miadenütt szinie kerülTez a verisztikus 
zenéjü, bibliai tárgyú opera, hozzánk csak 
most jutott el, de ezúttal legalább kitett ma-
gáért az Operaház és nemcsak elsőrangú 
szereposztásban, hanem minden külsőséggel 
naíjyáZerüen ellátva hozta színre az idei 

szezon első operaujdonságát. 
A függönv rövid előjáték után 

gördül fel- Sziklák közepette, kuny-
hója előtt egy pásztor (Gábor JózseO 
tüzet éleszt, miközben kívülről 
munkájukból hazatérő aratók dala 
hallatszik. Esteledik. Egy elkésett 
arató (Palló Imre) lép a tűzhöz, a 
pásztor megkínálja étellel, itallal 
aztán — nyáját várva— elbeszél-
get vele. Boldog, elégedett ember 
a pásztor, de boldogsága nem tart 
sokáig. Megérkezik a nyájjala pász-
torfiu (Kiss Edit), aki zokogva jelenti, 
hogy egyik bárány, a legkisebb, a 
leg fehérebb, elveszett. A jó pásztor 
nem tud belenyugodni a történtekbe 

Medek Anna, Szeirere Operaház: .Holt szemek 
Angeto", lotografia 
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és bár az arató meg akarja tériteni a kárát, köpe-
nyébe burkolózik és éjnek idején elindul, hogy 
megkeresse az elveszett bárányt. 

A függöny lassan összecsapódik, a zenekarban 
lágyan folynak tovább d'Albert melódiái. Három 
percnyi közzene után ismét szétnyílik a függöny : 
a hatalmasan kiépített színpad baloldalát nemes 
vonalú villa foglalja el, jobboldalt kut áll az elő-
térben, mig hátul Jeruzsálem falai látszanak. A 
villa Árcesius római sze-
nátoré, aki Pontius Pilá-
tus jeruzsálemi helytartó 
egyik bizalmas embere és 
tanácsadója. Reggel van, 
a környékbeli zsidó asszo-
nyok (Basilides Mária, N. 
Bodor Karola, Biszterszky 
Ilona és Heltai Ida) vizet 
merítenek a kútból és köz-
ben megbeszélik a nagy 
eseményt : aznap kell 
Jeruzsálembe bevonulni a 
várva-várt prófétának, egy 
szentéletü csodatevő em-
bernek, akit nazaréti Jézus-
nak hivnak. A kúthoz jön 
Arsinoe is (Tihanyi Vilma), 
Arcesius feleségének, 
vak Myrtoclenak 
rabszolgája, aki 
ámulattal értesül 
Jézus csodatevő 
erejéről-

Az asszonyok 
eltávoznak, a 
villából pedig 
féltő gonddal 
vezeti a kertbe 
Arcesius (Sze-

Budanovits Mária 

Gábor József 

mere Árpád) fiatal, csoda-
szép. de vak nejét, Myrtoc-
lét (Medek Anna). A pú-
pos, rut, torzszülött Arce-
sius imádattal veszi körül 
vak feleségét, aki férjét 
nemcsak lelkileg, de tes-
tileg is tökéletes férfinak 
tartja. A házaspár beszél-
getését megzavarja a 
daliás Galba centurio (Pi-
linszky Zsigmond), aki 
azért jött, hogy Pontiushoz 
kisérje barátját, Arcesiust. 
Myrtocle magára marad 
és busán kesereg sorsa 
fölött, amikor megjelenik 
Ktesiphar, az egyiptomi 
csodaorvos (Szügyi Kál-
mán), Ktesiphar csodaszert 
ajánl Myrtoclenak, de mi-
kor a vak nő sikertelenség 
esetén őt is megvakitással 
fenyegeti, rémülten mene-
kül el 

Myrtocle csüggedten 
mond le minden remény-
ről, amikor Arsinoe elme-
séli a reggel hallottakat. 
Közben a kut köré gyűl-
nek a beteg, sánta, béna 
zsidók, akik mind az 

érkező prófétától várják gyógyulásukat. Myrtocle elhatá-
rozza, hogy ő is Jézus elé járul d i a tömeg meg akarja 
ebben akadályozni a gazdag, idegen nőt. Ekkor azonban 
magdalai Mária (Budanovits Mária) pártját fogja Myrtoc-
lenak és ő maga vezeti a próféta elébe. A háttérben 
állók élénk figyelemmel kisérik a kívül történteket és egy-

Medek Anna 
Operaház: .Holt szemek" 

Angelo foto. 



szerre csak Rebecca, a hitetlenkedő zsidó 
asszony (Bodor Karola) szinte őrjöngve kiált 
fel: 

— Lát I Lát ! Lát I Csoda történt I 
A szin tejesen kiürül, kívülről felcsendül 

Jézus hangja : 
— Bizony, mondom tenéked, asszony : mi-

előtt a nap leáldozott, átkozol engem I 
A zenekarból extátikusan csendülnek fel 

az öröm-mámor hangjai, Myrtocle szinte 
bódultan rohan a kertbe 

— Egy tükröt ! Egy tükröt ! 
Aztán eszébe jut, hogy férjét illő díszben 

kell fogadnia és Arsinoeval besiet a villába, 
hogy átöltözzék. Közben hazaérkezik Árce-
sius is Galbával, aki búcsúzni jött. Már rég-
óta szerelmes Myrtocleba és inkább elmegy 
messzire, mintsem hogy itt gyötrődjék hiába, 
az imádott nő közelében. De ime. megjele-
nik Myrtocle; Arcesius félve, remegve bújik 
a kut mögé, Myrtocle redig a délceg Galba 
nyakába borul, azt gondolván róla, hogy ő 
a férje. Galba küzködik magával, de aztán 
erőt vesz rajta vágyakozása és mohón viszo-
nozza az asszony csókjait. 

Ezt már nem birja Arcesius, előugrik rej-
tekéből és néhány pillanat alatt megfojtja 
Galbât, azután elmenekül. Myrtocle riadtan, 
hangtalanul nézi a jelenetet, aztán kétségbe-
esetten borul vélt férjének holttestére, a 
gyilkost átkozva. Arsinoe azonban felvilá-
gosítja úrnőjét, hogy ki az áldozat és ki 
volt a gyilkos. Myrtocle most egyszerre meg-
ért mindent, belátja, hogy látó szemmel nem 
nézhetne többé Arcesiusra és inkákb le-
mond a maga boldogságáról, hogy megment-
hesse a férjéét. Addig néz az alkonyodó 
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napba, mig az erős sugarak ismét megva-
kítják és mikor Arcesius félve, remegve jele-
nik meg előtte, már csak férjének édesen 
zengő hangját hallja, a rut arc örökre ho-
mályba borult. 

Kart-karba öltve, megértő szeretettel vo-
nul a házba Arcesius és Myrtocle. Közben 
egészen besötétedik, fátyolfüggöny ereszke-
dik le és hátul a hold szelíd fényében meg-
jelenik a jó pásztor, hóna alatt a köpenyébe 
burkolt megtalált báránnyal. Elz a poétikus 
befejezés és a dráma előjátéka szimboliz-
musával allegorikus keretet ad magának az 
operának, amely az önmegtagadást akarja 
kifejezésre juttatni. 

D'Albert zenéje hatalmas készséggel meg-
komponált muzsika, „A hegyek alján" szer-
zője a modern komponisták között talán a 
legjobban érti, hogy hogyan kell a közön-
ség szivéhez közel férkőznie, hogyan vált-
hatja ki nagyszerű instrumentât művésze-
tével, csillogó virtuozitásával a legnagyobb 
hatást. 

Medek Annáról csak a iegteljtsebb ;Iis-
meréssel lehet szólani, alakítása ugy éneki-
leg, mint drámailag tökéletes és szívesen 
elhisszük Ewersnek, hogy Medeknél jobb 
Myrtoclet nemcsak nem látott, de el sem 
tud képzelni. Szemere Árpád Arcesius ne-
héz szerepében valósággal meglepetést kel-
tett : minden dicséretet megérdemel. Pi-
linszky Zsigmond ideális ábrázolója a szép, 
daliás Galbának, Budanovits Mária pedig a 
büflbánó Magdolnának. Gábor József nemes 
művészettel játszotta és énekelte n pásztor 
fontos szerepét, Tihanyi Vilma üde. friss 
szopránja pompásan érvényesült Arsinoe 

Szügyi Kálmán, Heltai Ida, N. Bodor Karola, BiszterszkytIlona, Tihanyi Vilma 
Operaház ; „Holt szemek" Vasadi felvétele 



Operaház : „Holt szemek" 
MEDEK ANNA 

Angelo fotografia 
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aíHolt szemek premierje a vasfüggönvön túl. 
Ilyen volt : (Adder igazgató három negyed 
hétkor már ott áll a színpadon frakkban. Ô 
dirigálja a Holt szemeket. Körülötte a vezér-
kar: Mihályi főrendező, Kéméndy szcenikai 
főfelügyelő, Christofani színpadi főfelügyelő, 
Gaist technikai főnök és Jámbor világítási 
főnök. A díszítők és világosítók egész csapata 
várja az esetleges utasításokat, pedig mér 
minden régóta rendben van, az előjáték 
sziklás vidéke mögött már készen, beépitv : 
áll a nagy felvonás díszlete. 

Három hatalmas krizantém-csokorral a ke-

kod. Jámbor világítási felügyelő izgatottan 
szól e«y telefonkagylóba : 

— Kapcsolja be a holdat, aztán gyerünk 
vele előre, de lassan, simán 

Óri ási üvegtárcsa gyullad ki három 
emeletnyi magasságban. Olyan, mint egy 
fényeshasu pók, amely hálója közepén gub-
baszt. \ háló szálai — ujjnyi vastagságú 
drótkötelek — a pincébe és a zsinórpadlásra 
nyúlnak, nagyszerű gépezet vezeti az egészet. 

Pár perc múlva lassai összecsapódik a 
függöny, vége az előjátéknak. Negyven ember 
terem a színpadon, a sziklákat pillanat alatt 

kedves alakjában, Szügyi Kálmán csodadok-
tora, Palló Imre aratója, Kiss Edit pásztor-
fiuja markáns alakitások, Basilides, Mária, 
N. Bodor Karola, Biszterszky Ilona, Heltai Ida, 
Komáromy Pál, Déri Jenő és Ádám Győző 
rövid szerepükben kitűnőek. 

Kéméndy Jenő díszletei és jelmezei stílu-
sosak voltak, Máder igazgató vezénylete 
alatt a zenekar tökéletesen interpretálta 
d'Albert nehéz muzsikáját. Általános feltű-
nést keltett a jól énekelhető és igy jól ért-
hető szöveg, ezt a kivételes ujitást K .fr> 
Aurélnak köszönhetjük, a 
ki remélhetőleg még sok-
szor be fogja bizonyítani, 
hogy lehet jó magvar 
operaforditásokat is pro-
dukálni. Végül pedig meg 
kell emlékeznem Mihályi 
Ferenc főrendezőről, aki 
heteken keresztül dolgo-
zott fáradhatatlanul, h:>gy 
kihozzon mindent, jmit 
kihoznia sikerült. 

Most pár szóban meg-
írjuk itten, milyen volt 

zében jön Ewers, a frakkja nagyszerűen 
simul elegáns, karcsú alakjához, a monokli 
ugy áll neki, mint egy békebeli huszárfő-
hadnagynak. 

— Bitt' Sie, lieber Freund, — kérdi — wo 
ist denn die Medek ? 

Keresztülvergődünk a hatalmas színpadon, 
aztán odaérünk a női öltözőkhöz. Medek 
Anna, Tihanyi Vilma és Budanovits Mária 
a biztos siker előlegeképpen egy-egy bókot 
kapnak, virágkisérettel. Közben Wlassics 
báró kormánybiztos is megjelenik a szin 

_ padon, mindent rendben 
talál, aztán Euicrsszel meg 
Máder ral lemegy a néző-
térre. 

A függöny széthúzódik, 
Gábor József a színpadon 
tüzet éleszt, a hideg há'só 
színpadon pedig a bibliai 
aratók ka'a, felöltőben 
feltűrt gallérral, cvikkerrel 
az orrán énekel, Rouba^ 
kar igazgató mellett va le mi 
furcsa óraszerkezet ketyeg 
hangosan, ugy, ahogy oda-
lent Máder igazgató a ba1-
kezével egy gombot nyom-

^Főiül: Qábor.Iózsel 
Balr.t 

Medek és Szemer 

Jobbra : 
Medek és Pilinszky 

Operaház: Ho l t s ze -ek 

Angelo fotografia 
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SZEMERE ÁRPÁD, MEDEKÇANNA 
O p e r a h á z : » H o l t s z e m e k " Angelo fotografia 
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„Holt szemek" az Operában 
Medek, Szemere 

Operaház : „Holt szemek" 

kicipelik, mások a kutat állítják össze, virá-
gokat hoznak be, közben leeresztik a vászon-
fákat, a kartonpálmákat, Mihályi főrendező 
keresztülfut a szinen, a homlokét törölgetve, 
aztán fáradtan roskad a rendezői székbe : 

— Függönv! 
Odakint Medek és Szemere duetteznek, 

hátul a próféta megérkezésére váró beteg, 
sánta zsidók gyülekeznek Az egyik leül egy 
sziklára, egy papirosból kicsomagol miegy-
mást, aztán nyugodtan 
elkezd — szalonnázni, 

A fáradhatatlan Mi-
hályi egyszerre tiz em-
berrel tárgyal, miköz-
ben Bodor Karola fe-
kete övét kicserélteti 
Badanovits Mária fe-
hér övével. A zsidók 
apránként beszállin 
góznak a színpadra, 
jobbfelől Bute ügyelő, 
balfelől Rékai/ segéd-
rendező buzdítják őket 

— Tessék lelkesedni 
Tessék lelkesedni! 

Gábor József, eki 
végső jelenését várja, 
mosolyogva int : 

— Akar egy ártatlan, 
szelíd, kékszemű bá-
rányt látni, olyat, ami-
lyen egy sem akad a 
ballerinák között ? 

— Hogyne akarnék ! 
De sajnos, a bárány 

nem hogy átvitt érte-
lemben, de még bá-
ránynak sem igazi, leg-
feljebb a gyapja: egy-
szerű kellék, mely az 

opera utolsó je-
lenetében sze-
repel. 

Vége felé kö-
zeledik az elő-
adás, Pilinszky, 
aki öt perccel 
ezelőtt halt meg, 
halkan beszélget 
Wlassics báró-
val. A kormány-
biztos, aki csak 
az imént jött fel 
a páholyából, 
nagyszerű ked-
vében van és ne-
vetve felelget 
Pilinszkynek. 

Egyszerre azon-
ban elkomoro-
dik. Hozzájuk 
lépek, hogy meg-

Vasadi felvétele tudjam, mivel 
szomorította el 

a bárót a legvidámabb tenorista. Éppen felel 
neki a kormánybiztos : 

— Ja, kedves Pilinszky, előleg, arról most 
ne beszéljünk . . . 

De ahogy mi Wlassics bárót ismerjük, s 
ahogy a közönség a „Holt szemek"-et fogadta, 
ugy gondoljuk, nem csalódunk, ha mégis 
csak „beszélnek még" arról a bizonyos 
előlegről . . . 

Szerző, 
Mihályi főrendező, 
a szövegíró, 

igazgató, rendező és a szereplők 
Pilinszky, Tihanyi Vilma, Hanns Heinz Ewers 

Máder Rezső igazgató, Medek Anna, Szemere Árpád. 
Budanovits Mária, Gábor Vasadi felvétele 



SZÍNHÁZI ÉLET 

Régi színházi megállapítás, hogy egy em-
ber jobban el tud ..vezetni több színházat, 
mint több egyet. i£ 

Majdnem minden este találkoztam Beöihy 
Lászlóval az Unió vezérigazgatójával, vala-
melyik Unió színházban, amint esti kőrútjá-
ban végiglátogatta a színházait. Megkértem, 
hogy valamelyik este vigyen el magával egy 
ilyen körútra, Természetesen nem árultam 
el neki, hogy ebből a kőrútból ezúttal riport 
lesz. Szerda estére szólt a randevú a Fészek-
klubba, félnyolc órára., 

Nyolc előtt tiz perccel szálltunk be a ve-
zér autójába. 

— József, először a Belvárosi Színházhoz, 
— szól a soffőrnek és elindulunk. 

A Bal városi Színházban „A gazdag lány"-t 
adják. Végigmegyünk a folyosón, letesszük 
a kabátunkat a ruhatárban. Erzsi a buffet 
vezetője, aki magán életében Beöthy 
László háztartásának, hogv ugy 
mondjam gazdasági titkára, bol-
dogan üdvözli. Megyünk tovább a 
színpadra. „A gazdag lány" első 
felvonása vége felé közeledik. A 
színfalak mögött Szenfeár karmester 
épp a Barcarolát hegedüli, amikor 
Kovács tanár ur árnyéka megjelenik 
az ablakban. Csak egy pillanatig 
vagyunk a színpadon, amig a ve-
zér Erődi ügyelővel kezet szőrit. 
És már megyünk fel az öltözők 
folyosójára, ahol Vaszary Piroska, 
a kis Csendőr Etus és Mészáros 
Imre dramaturg állanak a boldog 
szerzővel. Szenes Béla minden elő-
adásán ott van a darabjának,, a 
felesége is már négyszer nézte 
végig. Boldog üdvözlés. A vezér 
nagyon megdicséri a kis Vaszaryt 
a bakfis alakításáért, leutánozza 
neki, hogy hogyan csinálja azt, 
hogy : 

— -Ugy szaladtam, mint egy 
ürült, de ez most nem fontos." 

Vaszary Piroska hálásan ráborul 
a vezér kezére. A kis Szenes meg-
feddi ezért. 

— Ugyan kérem, mondja Vaszary, 
— én ezt tehetemi én már füröd-
tem is a vezérrel az Ipolyban. 

Tényleg kiderül, hogy ott nyaralt 
Vaszary Piroska Lontón az elmúlt 
nyáron Beöthyék birtoka mellett 
és fürödni odajártak a vezér birto-
kához tartozó Ipoly hajlásához. 

i N / P I d A k 
A m E R 

Nagy Margit, aki az 1. felvonásban elvé-
gezte a szerepét, már fel van öltözve, kijön 
a folyosóra az öltözőjéből. 

— Nagyon elegáns vagy Margit, — mondja 
neki a vezér. 

Hálásao megköszöni a dicséretet, de na-
gyon röviden, ugylátszik nagyon kell siet-
nie. Zaj hallatszik lentről, vége a felvonásnak. 
Kezdenek felszállingózni a színészek. Leg-
végül jön a szép Simonyi Mária. Nagyon 
ét van melegedve, az öltöztetőnője egész 
uton igazgatja rajta a köpenyt, amivel a 
színfalak mögött várta. Kézcsók Majának, üd-
vözlés az egész társaságnak. Semmi baj, 
minden megy simán, mehetünk tovább. Me-
gyünk alfolyosón, ahol szüne're özönlik ki a 
publikum a buffetbe. Csupa mosolygó fiatal 
leány .A gazdag lány" publikuma, látszik 
mindannyi arcán, hogy nagyon tetszett nekik 
az első felvonás. 

. . . akikkel a Belvárosiban találkoztunk 
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— Na, egy pillanatra menjünk be 
a nézőtérre. 

A bejárat melletti sarokpáholy-
ban mindjárt ismerős ül- Lábass 
Juci, egy másik szép asszony tár 
saságában és Lábass Juci mind-
járt bókot is kap-

— Ragyogó szép vagy Juci 1 — 
mondja a vezér. 

A páholy hátteréből egy fiatal-
ember tűnik elő, ifj, Szemző György. 
De már megyünk is, nehezen 
átvergődve a folyosó tömegén, 
odakün vagyunk-

— József, a Blaha Lujza Szín-
házba, 

A Szerecsen utcában a színház 
mellett lévő háznál állunk meg, ott 
van a színpadi bejáró. A kapun 
egy kis leány szalad ki lengő 
ruhában. A vezér összeszidja : 

— Rögtön menjen vissza kabátot 
venni, micsoda könnyelműség ez ? 

A kis növendék pirulva szalad 
vissza, pedig ugylátszik nagyon 
fontos volt neki a telefon. 

Bemegyünk a színpadra, készül 
a »Délibáb herceg" második fel-
vonásának a díszlete. Szirma' 
Imre igazgató a színpad közepén 
dirigál. 

— Tihanyi még gyengélkedik ? — Kérdi a 
vezér. 

— Jobban van már, feleli Szirmai, — de 
hazaküldtük, most nincs rá szükség és vi-
gyázunk az egészségére, délelőtt a , Fifi" 
próbáin itt lesz. Ott nem tudnánk nélkü-
lözni. 

— Hogy megy a próba ? 

. . .Péchy, Somojyi és minden, ami a Királybin történt 

áll 

- - igy'volt a Blaha Színházban 

— Nagyon jól, december elsejére feltélle-
nül készek vagyunk. 

Megyünk az öltözők felé. Beugrás történt 
az este. Honthy Hanna reggel beteget jelen-
tett és egy próbára a kis Bercelly Magda 
ugrott be helyébe. Mikor az öltöző felé érünk. 
Ángyán Béla zeneszerző éppen hálásan 
szorongatja a kezét, nagyon meg van elé-
gedve a beugrással- Ott van az öltözőben 
Bercelly édesanyja is, akin látszik, hogy job-
ban megviselte a beugrás okozta izgalom, 
mint a bátor kisleányát. 

— Na, én nyugodt voltam — mondja a 
vezér és megszorítja a kisleány kezét, aki 
hálásan néz fel Beöthy Lászlóra. Az öltö-
zőbe betçppan Lázár Ödön direktor, aki 
szintén szinházi körúton van. A vezér rá-
teszi Lázár vállára a kezét, pillanatig félre-
vonulva sétálnak, azután megyünk tovább 
Szirmai direktor kikíséri a vezért a színház 
bejárójáig.' ^ 

— A Király Színházhoz, József, —««zól a 
8offőrhöz — menjen a hátsó bejáratkoz és 
ott várjon. ' i -" . • 

Az első felvonás szünetjének vége felé 
érünk oda. Az utolsók szállingóznak be a 
nagy előcsarnokból. Lemegyünk a páholy-
folyosón végig a színpadra. Szembejön Síoií 
Károly, a Király Színház főrendezője. 

— Vasárnap délután Siró Anna játssza 
Somogyi Nusi szerepét, — mondja Stall — 
kiírattam holnapra a próbát. 

Most azután megyünk a színpadra-Hollandi 
leányok és legények szállingóznak be a má-
sodik felvonás kezdetével Egy pillantás a 
színpadra, 8'58-at mutit a színház nagy 
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ügyelő-órája. Megyünk az öltöző folyosójára. 
Somogyi Nusi öltözője. Kopogtatásra gyors 
.szabad", benyit a vezér. Somogyi Nusi egy 
nagy fotelban ül, felöltözve a második fel-
vonáshoz, mezítláb. 

— Mi az, Nusi, Kneip-kurát tartsz ? 
— Nem, hanem a hollandi cipő ugy fel-

törte a lábamat, hogy ulolsó pillanatig nem 
veszem fel a cipőt.' 

Tovább a szomszéd öltözőbe. Péchy Erzsi 
nagyon örül a vezérnek. 

— Jaj, mér nagyon várom az igért kutyát, 
— Megkapod fiam, amint Cseh-Szlová-

kiából megindul a vasúti forgalom, Hát 
ugy rendben vagy már a villával? 

— Hát rendben sohasem iehe/ az em-
ber, de már lakható állapotban van. Alig 
várom már, hogy annyira legyek, hogy meg-
hívhassam egy pár kedves emberemet egy 
estére. De a kutya feltétlenül férfi legyen. 

— Csakis. Egy éves 
és férfi lesz és farkas-
kutya lesz. 

Visszamegyünk a 
színpadra, megkezdték 
a második felvonást. 
Nádorral csak éppen 
kezet szőrit a vezér, 
mar rohan be a szín-
padra. Megjelenik Dé-
nes Oszkár. A vezér 
megveregeti a vállát. 
Olyan boldogan néz 
a vezérre, mint a 
Belvárosiban Vaszary 
Piroska. Előbukkan 
Gyöngyi Izsó, a máso-
dik felvonás hollandi 
kocsisa, feléje indul a 
vezér. 

— Nagyon nagy 
élvezettel olvastam az 
irását, kedves Izsó I (Gyöngyi Izsó most ren-
dezi sajtó alá 40 éves színészi pólyájának 
emlékeit és kéziratban odaadta elolvasni a 
vezérnek.) 

Indulás. Andrássy-uti Színház, 
Éppen szünet van. A kabaréból távozni 

készülő Zágon Istvánt elfogja a vezér. Va-
lami versszövegről tárgyalnak egypár percig. 

— Szóval, hétfőhöz egy hétre meglesz'a 
premier. 

— Feltétlenül, — feleli Zágon. 
A jobboldali páholyfolyosón megyünk fel 

a színpadra. Magas cvikkeres ember az első, 
akivel találkozunk . . . 

Németh Juliska egy pongyolában áll az 
öltöző előtt. Bemegyünk hozzá egv kicsit. A 
tükör rámájában o't van Németh Jóska képe. 
A vezér rónéz a képre, azután Juliskára. 
Azt mondja : 
iZ— Te nem is tudod Juliska, hogy milyen 
jó emberem volt, hogy szereltem az édes-
a pádat. 

Németh Juliska szeme könnybe borul. 
A toiletteasztal sok kedves aprósága kö-

zött egy papírdarab van, rajta komoly szá-
mok. Németh Juliska felveszi a cédulát és 
megmutatja a vezérnek. 

— Azt akarja egy vállalkozó, hogy egy 
koncertestét adjak, igen szépen jövedel-
mezne. Ugy-e megengedi ? 

— Hát hogyne,— feleli a vezér — sőt el 
is megyek a koncertre. 

Német Juliska bocsánatot kér, hogy öltöz-
ködnie kell. A szomszédban, Jacfeó Cia, a 
legújabb csodagyerek, öltözője van. Beöthy 
egv barackot nyom a fejére. Bemegyünk a 
Kökény öltözőjébe, aki Szirmay Alberttel 
tanácskozik az uj műsor egyik számáról. 

Gongülés jelzi a második részét a kabaré 
műsorának. Indulunk az utolsó stációra, a 
Magyar Színházba. 

Szakmány a legkedvesebb színházi portás, 
mosolygó arccal ugrik és nyitja a hátsó be-
járó ajtaját. 

„A fakir" harmadik 
felvonása megy. 

Bemegyünk a társal-
góba, ahol ketten ül-
nek. Kertész Endre és 
Dávid Mihály „A fa-
kir* két orvosprofesz-
szora. 

Azt mondja Kertész : 
— Épp most ment el 

Lakatos, a szerző. 
— Nagyon sajnálom. 

— mondja a vezér 
— akartam vele be-
szélni. 

Dávid Mihállyal 
kezd beszélgetni Szo-
mory Dezső uj darab-
járól, a „II. Lajo8"-ról, 
aminek első felvonásá-
ban a tehetséges fiatal 
színésznek egy hal-
A vezér magyarázza 

a szerepét. 
a fiatal színész és el-

borul az arca — sokat láttam én odakünn... 
— Hát künn volt? — kéidi a vezér. 
És igy a beszélgetésből kiderül, hogy a 

fiatal színész kitüntetésekkel teleaggatva jött 
haza a frontról, de amellett, hogy most szí-
nész, egyetemi tanulmányokat folytat. Ez 
láthatólag nagyon jól esik a vezérnek. 

Megyünk a színpad felé. Tarnay Ernővel 
találkozunk, aki Vajda igazgatót gyengél-
kedése alatt helyettesíti. A vezér egy pilla-
natra a próba táblára néz, amin ez áll : 
Csütörtök délelőtt 10 órakor „II. Lajos" ol-
vasópróba. 

Bemegyünk a színpadra. A kulisszák mö-
gött áll Ujj Kállmán, a rendőrtanácsos, két 
rendőrrel. Benn Törzs és Titkos Ilona nagy 
jelenete folyik. A vezér Ujj Kálmánhoz szól 
egypár szót, majd Makláry, az egyik rend-
őr odamegy. 

— Kérem, mindjárt nyílik az ajtó, talán 
egy kissé arrébb méltóztassék menni. 

az Andrássy-utiban 

doklási jelenése van, 
neki egypár szóval 

— Óh, — mondja 
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A vezér Makláry vállára teszi a kezét és 
megkérdi: 

— Hány éves maga, fiam ? 
— Huszonhárom-
— Nahát, kedves fiam, én éppen 23 éve 

itt ebben a színházban kezdtem az igazga-
tást. Hígyje el nekem, én igazán tudom, hogy 
hol szabad állni. 

Nyilik az ajtó, kijön a színpadra Törzs és 
kiderül, hogy milliméternyi pontossággal ál-
lott a vezér, hogy az ajtó nyílásakor a pub-
likum. ne lássa. Törzs egy pillanatig van 
csak künn. Kézszorítás. 

— Jöjjenek, uraim, — szól a rendőrökhöz 
a színfalak mögül és mennek vissza. Pár 
pillanat és vége a felvonásnak. Dörgő taps 
hallatszik fel a színpadra, öt-hatszor megy 
szét a függöny. 

Mikor vége a tapsnak, azt mondja a ve-
zér Törzsnek : 

— Mondja még mindig annyit áldoz a 
perecesekre? (Állandó színházi évődés a 
tapsolókat a színész által felbérelt perece-
seknek nevezni.) 

— Erről, drága vezérem, én halálom nap-
jáig nem akarok leszokni, — válaszol Törzs. 

— Hát holnap kezdődik a nagy munka. 
Kedves Jenőkém, nem is kell, hogy mondjam, 
Szomory Dezső a legszigorúbb szerző a vi-
lágon- Mondja meg mindenkinek, hogy min-
den mássalhangzóra már az olvasópróbán 
vigyázzanak. 

. . . A Magyar az utolsó stáció 

— Tudjuk, — nevet Törzs — és gondunk 
lesz rá. 

— Most, hogy folyton a „Szinház"-at 
játsszuk — folytatja Törzs, — a második fel-
vonásban a „Marsair-ban rágyújtok egy ci-
garettára, de a színpadon csak egyet szip-
panthatok belőle, jövök ki és ezt a cigaret-
tát mindig odaadom Gál Franciskának, aki 
csak a harmadik felvonásban jön és ez már 
köztünk majdnem szerződés, ugy kijár a 
cigaretta a Francinak. Én megyek vissza a 
színpadra és nem tudom tovább színi. Most 
a „Fakir"-ban az első felvonás után egy fél 
cigarettával kerestem Francit. Üzentem neki, 
hogy ezután a „Fakir"-hoz is jöjjön be, mert 
itt is kijár neki egy cigaretta. 

Nagyon jól mulat rajta a vezér. Amint be-
szél a kis Gál Franciról, érezni, hosy a jövő 
reménységének tartja ezt a fiatal színésznőt. 

Vége a körútnak- 'Ugy érezzük, mintha 
csak egy fél óráig tartott volna, pedig két 
óráig tartott, 9.50-kor érkezünk a Fészekbe. 

A körúton nekem is akadt miúden szín-
házban valami dolgom. 

— Nagyon köszönöm, — mondom a vezér-
nek, — nagyon érdekes volt a turné. Meg-
tanultam belőle, milyen nehéz egyszerre öt 
színház direktorának lenni. 

— Én pedig — válaszolt mosolyogva 
Beöthy László — megtanultam azokból a 
párbeszédekből, miket a színészekkel és 
szerzőkkkel folytatott, hogy a „Színházi 
Élet"-et csinálni sem könnyű dolog. 

I. S. 

Trió 
. (Egy kávéházban) 

— OTTO JULIUS BIERBAUM -
Az öregúr: 

0 ég, mért adtál pénzt nekem, 
Ha szikra sem gyúl szivemen, 
S házam kihalva régen!? 
Az ifjúság oly csábitó, 
Ha forrna vérem, vad csikó 
Röpitne át a légen. 

A fiatalember : 
Ugy égek! vad tüzem lobog, 
Ugy tudnék!... és hogy akarok!... 
Ó hogy tudnék szeretni!! 
Ó, átkos nincstelen világ 
Ha volna pénz, lelhökön át 
Büszkén tudnék lebegni! 

A szép leány : 
Az ifjú izmos, izgató, 
Az agg aranytól duzzadó, 
Ha kettő egy lehetne! 
0, én szegény, most mit tegyek? 
Az gazdagabb, ez kedvesebb... 
S én pusztulok epedve... 

Fordította HOLLÓ FERENC 
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Af á/>r Nándor 

Irta : NAGY ENDRE 

Akkor már nyakig benne ültem a ka-
baréban és őt még csak látásból ismer-
tem, mint a színházak többi habitüejét. 
Nappal mindig autóban, este mindig 
szmokingban, haja mindig pomádésan 
kétfelé simitva, a vörös bordóival telt 
poharat két ujjával fogta, melle előke-
lően behorpadt, a pincért „pincéch ké-
chem"-nek szólította, premiereken a 
színpadon személye-
sen ellenőrizte fel-
küldött virágkosa-
rát, — szóval; az én 
számomra egyik 
tagja volt annak az 
irigyelt, titokzatos 
kasztnak, amelynek 
talán az a szent ren-
deltetése, hogy fön-
tartsa azt az élet-
nívót, amellyel mi, 
nyárspolgárok, szok-
tuk biztatni ma-
gunkat. 

Egy este aztán 
megjelent a kabaré 
étteremében. Meg-
vacsorázott, Saint-
Julient ivott hozzá 
(csak egy pohárral, 
a többit a palack-
ban felejtve, ezt mi 
parasztok sohse tud-
juk megcsinálni). Aztán vacsora után 
névjegyet küldött hozzám, hogy beszélni 
szeretne velem. 

Bemutatkoztunk egymásnak és ő szem-
üvegét megtörülgetve mousseline-zseb-
kendőjével, szerény nevetéssel mondta: 

— Ez nagyon échdekes, k é c h e m . . . 
Ezt a vacsochát még ki tudom fizetni, 
de aztán vége . . . Főbe lőhetem ma-
gam. Totál tönkche mentem. Hát nem 
échdekes ez ? Hehehe ! 

Ezen én akkor nagyon elcsudálkoz-
tam. Lényének a gazdagság olyan tar-
tozéka volt, mint sasnak a csőre, orosz-
lánnak a karma és olyan szivettépően 
megfoghatatlan volt nékem a gondolat, 
hogy a finom életnek ez az érzékeny 
műszere nem ihatik többé spanyol bort 
és nem önthet Pinaud-parfőmöt a für-
dőjébe. 

Kereken megmond-
ta, hogy mit akar : 
föl akar lépni a kaba-
réban. Semmi más 
megoldását a jövő-
jének kieszelni nem 
tudta és^ha ez nem 
megy, akkor főbe-
lövi magát. Ez a 
főbelövés kecsesen 
hangzott a szájából, 
mint Bourget vala-
mely regényhősének 
aforizmája. Nagyon 
megijedtem, mert 
akkor még a kabaré 
ugyancsak küzkö-
dött az előítélettel, 
amely nehezen akart 
lemondani a szi-
varfüstös és „kon-
zumos" lokálok ha-

Máhr Nándor t gyományairól. Egyéb 
se kell, csakhogy 

a letört gavallért léptessem föl, mint né-
hány napig vonzó reklám-kuriózumot ! 

De ő megnyugtatott, hogy ő sem erre 
gondolt. Ő nem a gavallérságát akarja 
eladni, mint az ócska ruháit, hanem 
egész komolyan színész akar lenni. Tü-
relmes, szorgalmas lesz, tanulni fo 
Végig akarja járni a színészet inas-
koláját. 

De erre nem volt szükség. A k 
könnyű anyagéból hamarosan 
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szerepet lehetett szabni a testére. Egy 
kis bohózatban eladósodott világfit ját-
szott, a színészek el voltak ragadtatva, 
— egyszerre kolléga lett belőle. 

Nemsokára Apponyitalakította, később 
Tisza Istvánt. Csak nagyon szent mes-
terségekben látni azt az elmélyedést, 
lelkiismeretességet, amivel ő a viaszk-
orrokat, szőrzeteket magára ragasztotta 
és amivel a rábízott mondatokat el-
mondotta. Ki kell, hogy mondjam : e 
szerepléseiben klasszikus volt. 

Persze, most már — uj pályáján — a 
gavallérsága súlyosabb föladat volt. Uj 
ruhák nem jöttek a garderobejába, de 
ő a régieken is meg tudta őrizni a le-
tűnt idők prestige ét. És ha zsakett fa-
zonjának egy-egy árnyalatát meg is ha-

ladta a változó divat, ő a divat muló 
szeszélyeivel szemben a mindig egy, 
örök elegáncia maradt. Früstökjén, ebéd-
jén spórolt, csakhogy este beülhessen 
egy elegáns vendéglőbe és a pincérrel 
zsörtölődhessék : 

— Skándálum! Hét mách sohse lesz 
itt tengechi c h á k ? 

De ne csak a rákokról é s a 
vasalt nadrágokról legyen itt szó, 
hanem szótartásárói, mesterségének 
komolyba vevéséről, előzékenységéről, 
jóságáról és mindig változhatatlanul 
korrekt modoráról, amely az igazi ur 
mázával vonta volna be akkor is, ha 
minden ruhája lerongyolódott volna is... 

Mert bizony ez is megtörtént. Jött a 
háború, a forradalmak é s ezek nagyobb 
potentátokat is megemésztettek. Nem 
tudom most már megállapítani, kinek a 
közönye folytén maradt le a kabaré-
színpadokról, — én is messzi kerültem 
arról a tájékról, csak nagyritkán talál-
koztunk futólag. 

Mikor legutoljára láttam, már csak 
egy kopott havelock volt rajta a régi 
jóvilágból és egy automobil-sapka. Nyá-
ron volt és Mangold Béla Kolos szerint 
ez nem egészen megfelelő nyári viselet. 
De tudja isten, azért ott lebegett rajta 
valami, amit ihletett szabók se tudnak 
beleszabni a ruháikba é s amint lesová-
nyodott, éhes profilját előre fúrta az 
aszfaltgőzös forróságban, mintha pana-
szos zsörtölődését hallottam volna : 

— Skándálum I Hát mách sohse lesz 
itt tengechi chák? 

Következtetés 
f T n ő k milyen f u t c s á r T n é ' n e k , 
Minden férfi t megigéznek. 
Megállapít ja evvers, 
Hogy Pes ten jávt]Hanns Heinz Ewer«. 

(BUFTI) 
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Zaza — azaz 
mikor a szinész és újságíró 

együtt írnak darabot 

A kilencvenes évek végén darebot irt tgy 
párisi szinész és egy jónevü ujságiió. A szí-
nészt Pierre Bertonnak hívtak, az újságírót 
Charles Simonnak. A szinmü cime Zaza volt 
és a címszerepet a halhatallan Réjane ala-
kította. Nagy szó, de bátran elmondhaljuk : 
kevés francia darab aratott olyan mély és 
tartós sikert, mint a Zaza. Most, több mint 
husz évvel a bemutatója után, a párisi 
Renaissance-szinház zsúfolt házak előtt adja; 
a francra főváros egyik legelőkelőbb és leg-
nagyobb művésznője, Cora Laparcèrie örö-
költe Réjane szerepét. 

— Hogy miért játszom Zazét? — mondta 
egy izben Cora Laparcèrie. — Azért mert el 
kelleti játsszanom. Valósággal kózkivuntitra-

A Vígszínház legközelebbi ujdonsaga a 
Zaza. És meg fogjuk érteni, hogy ezt a da-
rabot elő kell adni ; kell játszani ezt a szerepet. 

Minden tekintetben érdekes, eredeti darab-
ról van szó, magasztalások, dicséretek fölös-
legesek egy olyan munkánál, amelyen kapva 
kapott Réjane. A Zaza szerzői sem minden-
ntipi emberek. 

Pierre Berton a tegnapi Páris egyik leg-
nagyobb színésze volt- Sardou darabjaiban 
utolérhetetlenül játszott. Fedoiában még Sarah 
Bernhard sikere sem tudta elhomályosítani 
az övét. És önmagát is felülmulta Toscában, 
Scarpia báró szerepében. Szerzőtársa, Char-
les Simon, Jules Simon fia volt, Jules Si-
mon, a nagy államférfi, Thiers barátja, a 
konzervatív republikánusok hatalmas vezére, 
közoktatásügyi miniszter, író és filozófus leg-
kissebb fia volt Charles Simon, a Zaza szer-
zője. Vidéken ujságiróskodutt, később Párís-
ban alapított újságot. Egyébként magas po-
litisai körökben rendkívül népszerű volt. A 
francia parlament úgyszólván testületileg je-
lent meg a Zara bemutatóján. És teljes erő-
vel tapsoltak. Volt is okuk rá. 

A Zaza miliője, furcsa, színes meséje rög-
tön megfogta a közönség szivét. Egy vidéki 
varietében, egy kisvárosi bretlin indul meg 
a cselekmény. A szerény kis zugtársulet 
csillaga, reménye, virága Zaza. Énekesnő 
Mellesleg pedig hűséges szeretője az egyik 
komédiásnak, Cascartnak. Ennek a Cascart-
nak köszönheti Zaza a karrierjét. Cascartnak 

köszönheti, hogy éi ekesnő lehetett egy kis-
városi mulatóhelyen . . . 

Szóval Zaza hűséges szeretője Cascartnak. 
Ezt ugy kell értenünk, hogy nem hagyja fa-
képnél. De azért megcsalja. És élnének szé-
pén, nyugodtan lovább, ha meg nem jelenne 
Dufresne ur. Dufresne aféle Duval Armand 
a szegény Zaza életében, a komédiásné, 
akárcsak a kaméliós hölgy Armandban, a 
tiszta, örök szerelmet látja Dufresne érzései-
ben ; annyi futó visszrny után. Pers?e a 
dolog itt sem tarthat örökké, csakhopy az 
öreg Duvalt, a szererelmes fiu apját a Zazá-
ban a szerelmes ifjú — gyermeke helyette-
síti. Mert Dufresne házas, családos ember, 
azonban ezt gondosan eltitkolta Zaza előtt. 

Korai volna elárulnunk, hogyan választja 
Síéi Zazát és Dufresnet a kis Toto, Dufresne 
leunykája. A darabnak még nincs vége ezzel 
a bájos, de fájdalmas jelenettel. Zaza egye-
dül marad és amint már mondani szokás, a 

Hans Bartsch Londonban 
London felveiel 
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művészetben keres vigasztalást, még pedig 
olyan eredményesen, hogy három év és egy 
felvonásköz után egy előkelő párisi orfeum-
ban találkozunk vele. Zaza világhírű lett. És 
Dufresne felkeresi az elhagyott, elárvult ked-
vesét. Zaza azonban erős marad és örökre 
bucsut mondanak egymásnak. 

A darab meséjét éppen csak érintettük, 
csak éppen felvázoltuk. A nagyszerű jelene-
tek, pompás figurák, epizódok sokkal nagyobb 
sikert értek el, mint a cselekmény maga. A 
régi nóta, a kegyetlen és gyönge férfisziv 
históriája bizarr ízlésű köntösben jelent meg 
a publikum előtt. A szerzők ízlése, a szerep-
lők — ugy a régi, mint az uj előadások sze-
replőinek egészséges ereje nem türt érzel-
gősséget, émelygős szentimentalizmust a da-
rabban. És igy lett a Zaza minden idők egyik 
legérdekesebb, legtarkább darabja, a könnyű, 
gúnyolódó bánat sohasem fajul el benne 
kinzó szivfacsará8sá. 

A Vígszínház Csortos Gyula rendezésé-

BURIÁN KÁROLY, 
a Tannhäuser vasárnapi kétszázadik előadá-
sán a címszerepet énekelte. Az első felvonás 
után, a kiváló művész öltözőjében készült 

ez a kép. Vasadi felv. 

ben adja a Zazát. Ez a kurta mondat szen-
zációkat igér. Máris suttognak arról, hogy 
a varieté jelenetekben valódi artisták lépnek 
fel. Bizonyos, hogy a Zaza előadása látvá-
nyosságnak is beillik majd. Csortos egyéb-
ként a darab egyik legfontosabb szerepét, 
Lartigout alakítja. 

Zazát Gombaszögi Frida kapta. Nem kell 
félnie egy olyan szereptől sem, amelyet Ré-
jane kreált. Különösnek, izgatónak, titokza-
tosnak és mégis emberinek, szívhez szólón 
emberinek, közvetlennek kell lennie a Zaza 
szerepében. Gombaszögi Frida még erre is 
képes. 

Dufresnet Lukács Pál togja alakítani. Egy 
kedves, jóravaló, rokonszenves ember alak-
ját, aki megtorpan a saját társadalmi állása, 
család, hivatás, foglalkozás előtt, abban a 
percben, amikor talán mindezzel szakítania 
kellene. Nehéz szerep, turbékolástól a durva 
nyersességig viszi az alakítóját és azután 
szépen legördíti a lemondásba. 

A vidéki komikus, Cascart, Tanay Frigyes 
lesz. A szerepe nem torzkép, húsból és vér-
ből való alakot játszik, a darab legmulatsá-
gosabb alakját, amely különben rendkívül 
népszerűvé is vált francia földön. A szerep 
kreálója, a hires Huguenet, sem fordított több 
gondot ennek a nem közönséges ripacsfigu-
rának a tanulmányozására, mint Tanay. 

Roppant kedves szerep a Rajna Aliceé. 
Anaïst alakítja. Anals ravasz, élősdi terem-
tés. Zaza nem tudja lerázni a nyakáról, 
mert hét ez az Anaïs a Zaza tulajdon — 
mamája. 

Zaza környezetéből meg kell említenünk 
Simone kisasszonyt, akit Siiikey Irén alakit, 
Flóriánét szerepét Lázár Mária kapta és 
Nathaliet Balla Mariska játssza, Clairettet 
Takács Klári. 

Dufresnenét Füzess Anna személyesili meg. 
Komoly, szép szerep. A kis Totot vendég-
müvésznő alakítja, még pedig meglehetősen 
fiatal művésznő : Jaczkó Cia. 

A darabnak Heltai Jenő remek fordításá-
ban, ilyen szereposztás, ilyen rendezés mel-
lett minden bizonnnyal sikere lesz. A szerzői 
a régi gárdához tartoznak, együtt szolgáltak 
Rostanddal, Sardouval és a többi nagyokkal, 
akik csak diadalt ismertek. A speciálisan 
franciát olyan mesteri kézzel keverték az 
általános emberivel, hogy győzniök kellett 
otthon is, külföldön is, mindenütt. 
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A S z í n h á z i El et törvényszéké-
nek e heti vádlo t t ja : Hanns Heinz 
E w e r s . Budapes t re való megérke-
zése után a S z í n h á z i É l e t vizs-
gálóbí ró ja azonna l felkereste a vád-
lottat, aki az a lább i töredelmes 

val lomást tette: 
Mi a vezeték és keresztneve ? Dr. Ewer», 

Hanns Heintz. 
Hol született ? Düsseldorfban. 
Mi a Foglalkozása 1 A filiszterek megbot-

ránkoztatása. 
• Családi állapota ? Nős. 

Vannnak gyeimekei? Nincsenek. 
Ki fedezte Fel ? Még eddig senki. 
Mi volt az első müve ? Mesék. 
Mely ik a legkedvesebb müve ? Egyformán 

szeretem valamennyit. 
Mi lesz a legközelebbi müve ? Egy ame-

rikai politikai munkán dolgozom. 
Szereti a kritikát ? Sohasem törődtem 

vele. 
Hát a kritikusokat ? Velük sem. 
Van valami kabalája ? Van vagy hatszáz: 

rozsdás szegek, talált pénzek, indiai amu-
lettek, szárított gyökerek (,,Alräunchen"-ek) 
é s még sok egyéb apróság. 

Hogy jutott eszébe az Alraunét megírni ? 
Egy izben a lexikonban Szent Alajost ke ' 
res tem és böngészés közben rábukkantam 
a z Alräunchen szóra. Megtetszett a téma, 
megírtam a regényt. 
C'Hâny példányban jelent meg eddig az 
Alraune Németországban ? Nem tudom pon-
tosan, a negyedmillión felül van. 

Milyen szint szeret a legjobban ? A fehé-
ret, az ár ta t lanság színét. 

És milyen virágot ? A liliomot. 
Milyen cigarettát szeret a legjobban ? Hát 

lehet m a egy cigarettát szeretni, amikor 
egyik faj ta gyalázatosabb, mint a más ik? 

Mi a jelszava ? Nincsen. 
Mi az ambíciója ? Hogy holtom után a 

mennyországba jussak. 
Van valami szenvedélye ? Nem is egy. 
Vannak erényei ? Állítólag. 
Vannak hibái ? Teljesen ki van zárva. 
Kap-e sok szerelmes levelet ? Természe-

tesen. 
Szokott azokra válaszolni ? Természete-

s e n soha. 
Szeret színházba iárni ? Ó igen. 
Hál moziba ? Ritkábban. 
Mi a kedvenc sportja ? A lovaglás. 

Volt már Magyarországon ? Husz év óta 
többször is. 

Szereti a magyarokat ? Nem győzöm ele-
get ismételni, hogy igen. 

És a magyar nőket ? Azokat még jobban. 
Hát a magyar konyhát ? Ezt, sajnos, még 

nem volt alkalmam megízlelni. 
Hogy van megelégedve budapesti fogad-

tatásával ? Igazán nem frázis, ha azt mon-
dom : el vagyok ragadta tva . 

Mikor jön el megint Budapestre ? Január 
elején, amikorra a Dohnányi Ernővel együtt 
irt operám bemutatóját tervezik az Ope-
raházban. 

Melyik a legújabb fényképe ? Ez ! 

Kérjük, hitelesítse vallomását aláírásával: 
Tessék! 
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Hubay—Meyerbeer-Straussss 
Muzsikál a papiros, amelyre ezt a három 

szót leírja az ember : Habay, Meyerbeer. 
Straussz. Ezer dallam csendül a fülekbe, 
ezer ismerós melódia, vagy talán még annál 
is több. Mind a három név, egészen más 
hangulatot hoz, egészen más illatot áraszt, 
egészen más emlékeket idéz fel... A csárda-
jelenet rapszodikus akkordjai törnek elő 
Habay nevének hallatára, a cremonai púpos 
muzsikus vonója piccikatozik végig a szi-
vén aztán előtörnek Meyerbeer bibliai ak-
kordjai, A próféta monumentális koncepciójú 
zenéje viharzik fel, hogy átsuhanjon A ci-
gánybáró nagyanyáink lelkében szunnya-
d zó dallamaihoz. 

A Városí Színház egyhónapi müsorterve-
zete, amely nemcsak tervezet marad, hanem 
vnlósággá is lesz, — ezt a három nevet, azt 
a három darabcímet foglalja magában. A 
pesszimisták ugyancsak csalódtak, akik azt 
hitték, hogy az állami kezelés alatt a Vá-
rosi Színház nem tud elég intenzív művészi 
munkát kifejteni. Ábrányi Emil igazgató 
irányítása mellett a színház nemcsak hogy 

Somló József és Adler Adelina 
Városi Színház : Cremonai hegedűs 

Angelo fotografia 

megtartotta régi színvonalét, hanem arány-
lag rövid három hónapi működés után a 
legmagasabb fokra emelte azt. A három 
opera közül — mert hiszen A cigánybáró is 
operaszámba megy, az Operaháznak is ál-
landó müsordarabja — egynek a bemutató-
járól, illetőleg felújításáról már be is szá-
molhatunk. A cremonai hegedüst adták aló 
a mult héten, Hubay Jenőnek reprezentábi-
lis munkáját, amelyet hu?zonnégy esztendő-
vel ezelőtt irt. Sok esztéta és kritikus azt 
mondja, hogy a müvészlélek első kirobba-
násai a legértékesebbek és legközvetleneb-
bek. Hubaynak ez a gyönyörű alkotása a 
fiatalság éveiben született és túléli a férfikor 
és öregkor elsuhanó éveit, frissen, üdén re-
pül a halhatatlanság felé. Emeli az opera 
értékét, hogy annak idején Ábrányi Emil 
édesapja fordította le Coppé szövegkönyvét, 
poétikus magyar nyelven. Ma is ebben a 
fordításban játszották, a kilcncvennegyedik 
előadáson, amelyet nemsokára követni fog 
a századik is. Nem sok magyar opera dicse-
kedhetik ezzel a számmal. Az előadással 
büszkélkedhet Ábrányi Emil, mint dirigens 
és mint igazgató egyaránt. Meg lehet elé-
gedve a zenekarával, a színészeivel és — 
last not least — a karmesterével. Főleg pe-
dig azzal a káprázatos hegedűművésszel, 
aki a második felvonás szólóját játszotta a 
kulisszák mögött — Hubay Jenővel. Ez u 
hegeplüjáték értékes kiilön kis művészi ese-
ménye volt az előadásnak, amelyet a pub-
likum ritkán hallott tapsviharral honorált, 
éppen ugy, mint Aquila Adler Adelina, vala-
mint Somló József, dr. Bársony Lajos, La-
katos Sándor, Vermes Jenő gyönyörű énekét 
és játékát. Meg sem pihentek a bemutató 
után, másnap már tovább folytatták A pró-
féta és A cigánybáró előkészületeit. Az 
egész színház olyan, mint egy nagy zene-
próbaterem, egyszerre négy-öt zongoraszo-
bában is próbálnak. Kórus, zenekar, szólis-
ták valamennyien példátlan ambícióval ké-
szülnek a két előadásra. A próféta a legne-
hezebb operák egyike. Női főszerepe, «me-
lyet P. Badanovits Mária tog énekelni, egyike 
a legnehezebb feladatoknak, nemcsak a par-
titurában, hanem színészi részében is. Oes 
kay Kornél a cims7erepben jutott ritka mű-
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Adler Adelina 

A „Cremonai hegedűs", a ,.Próféta" és a 
„Cigánybáró" azonban csak kezdetét jelen-
tik annak a hatalmas, művészi programnak 
amelyet maga elé tűzött a Városi Színház 
direkciója. Ez a direkció, már eddigi mun-
kájá-

Somló József 
Városi Szinház: „Cremonai hegedűs" 

nőre is ki-
osztották, 
ugy, hogy 
minden 
előadá-
son más 
fogja éne-
kelni. A 
címszerep 
Gábor Jó-
zsefnek 
fog ismét 

nagy sikeri hozni. Mind a három darabot 
Ferenczy Frigyes főrendező rendezi, mind a 
háromban más-más színekkel fogja ujabb 
Lizonyitékait adni univerzális színpadmesteri 
képességeinek. 

Somló József és Adler Adelina 

Lakatos Sándor ' 

'••ázának vezetésé-
rt ez. De operetten 
kívül a Városi Szin-
ház operarepertoirja 
is a legjobbat nyújt-
ja, ami szintén nem 
kis eredmény. Ma 
már a Városi opera-

estéi éppen olyan nivón állanak, mint az 
Operaház előadásai. És itt csak a legnagyobb 
elismerés hangján lehet szólanunk Ábrányi 
Emil igazgatóról, aki ezeket az előadásokat 
ilyen magas nívóra emelte, az operareper-
toirt ennyi értékes darabbal gyarapította, 
operettben pedig klasszikus stilust teremtett. 
Már „A reichstadtt herceg" értékes színházi 
esemény volt ezen a téren, akik pedig Ábrá-
nyi Emil készülő terveit ismerik, még több 
és érdekesebb operettszenzációról beszélnek, 
amelyek a téli szezon publikumának egész 
sereg meglepetést fognak hozni. 

Mindjárt meglepetés lesz a legközelebbi 
operettbemutató, melynek primadonnaszerepet 
egy igen érdekes és nagy sikereket látott 
művésznő fogja játszani. 



Magyar Erzsi 
az Apollóban 

Az Apolló Színpad soron következő 
műsorának külön érdekessége, hogy erre 
a műsorra az Apollóhoz szerződött — 
Magyar Erzsi. Az Eskü-téri Szinház bá-
jos primadonnája, akinek legutóbb a 
Városi Színházban volt jelentős, nagy 
sikere, — mint a Színházi Élet már meg-
írta — Amerikába szerződött, ahol a 
„Kék mazur" primadonnaszerepét fogja 
játszani. Utazása halasztást szenvedett 
s igy van ideje rá, hogy fellépjen az 
Apollóban egy pompás operett kereté-
ben. A z operett c ime: 

„A fehér elefánt" 
Szövegét annyi pompás kabarétréfa, egy-
felvonásos és operette szerzője, Harmath 
Imre irta. Akik olvasták „A fehér ele-
fánt" szövegkönyvét, azt mondják, hogy 
ennél ötletesebb, mulatságosabb, kedve-
sebb és bravúrosabb dolgot még nem 
igen irt Harmath. Különösen kellett most 
bravuroznia, mert az operettnek két tel-
jesen egyértékü és nagyságban is telje-
sen egyforma primadonna szerepe van. 
Az egyiket játssza a vendégmüvésznő 
Magyar Erzsi, a másikat az Apolló pri-

Molnár Ferenc a „Szinház" premierje után 
ugy kimagaslott az emberek közül, amint 
az ide mellékelt ábra mutatja. Ez termé-
szetes felvétel. Ugyanígy vagyunk Varsányi 
Irénnel, Csortossal, Lehár Ferenccel, Jászai 
Marival, Környeivel és Jackó Ciával. 

A kritikusok ezután, ha irás közben za-
varba jönnek, forduljanak hozzánk bizalom-
mal, szívesen bocsájtjuk rendelkezésükre a 
kivánt művészt a kívánt nagyságban. 

Nagy emberek 
Pesten 

Az utóbbi időben megdöbbenéssel vettük 
észre, hogy a színházi kritikusok egyre gyak-
rabban bocsájtkoznak ismétlésekbe. Beszél-
gettünk egypár közismert kritikussal és meg-
kérdeztük, mi ennek az oka. Szomorúan vá-
laszolták, hogy a sok híres, nagy pesti szí-
nész és művész méltatására nem elég már 
a dicsérő jelzőknek az a sokasága, amely-
ben a magyar nyelv olyannyira bővelkedik, 
egy-egy suj alakitásnál már a szó legszoro-
sabb értelmében nem találnak szót a színész 
művészetének jellemzésére. Természetes, hogy 
legnagyobb kötelességünknek tartottuk segí-
teni ezeken az áldatlan állapotokon és addig 
törtük a fejünket, amíg ki nem találtuk, hogy 
hitvány szavak nélkül is érzékeltetni tudjuk 
egy-egy szinész, vagy más művész nagysá-
gát. Kétségtelen, hogy Budapesten igen sok 
a nagy ember, akik minden tekintetben 
messze kimagaslanak embertársaik közül. 
Ha a természet testi tulajdonságokban is ki-
fejezésre juttatná a lelki és szellemi nagysá-
got, mindjárt sokkal jobban meg lehetne is-
merni a nagy embereket. Volnának olyanok, 
akik tíz-tizenöt méter magasságra is meg-
nőnének, sőt esetleg olyan is akadna, aki 
séta közben rákönyökölhetne a gellérthegyi 
citadellára. A kritikusoknak mindjárt sokkal 
könnyebb lenne a dolguk, egyszerűen a kri-
tikáikban olyan nagyban közölnék az illető 
színészt, amilyen nagynak a szerepben ítélik. 

Molnár Ferenc az Oktogonon 
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madonnája: Szöllősi Rózsi. Szöllősi sze-
repe is olyan, hogy biztos uj és nagy 
sikert hoz neki A fehér elefánt. A többi 
szereplő : 

Ross Jenő, 
Pártos Gusztáv, 
Salamon Béla, 
Balogh Juci, 
Hollós Bora, 
Szenti ványi. 

„A fehér elefánt" zenéjét Vincze Zsig-
mond irta. Ez a nagyszerű komponista 
olyan bájos és ötletes muzsikét produ-
kált most is, hogy a premier után egy-
kettőre népszerű lesz az operett minden 
egyes zeneszáma. 

Az uj műsorra uj vígjátékot irt Liptai 
Imre, a színház kitűnő háziszerzője is. 
A vígjáték címe „A kék szalon" és elég. 
ha annyit mondunk róla, hogy Liptai 
Imre minden jó tulajdonságával ékes. 
A darab két főszereplője természetesen 
Haraszthy Mici és Herczegh Jenő, akik-
nek ezúttal is érdekes összjátékra nyilik 
alkalmuk. Kettőjükön kívül Pártos Gusz-
táv, Salamon, Sándor Jóska és Berky 
Kató szerepelnek „A kék szalon"-ban. 

Rózsahegyi Kálmán produkciója teszi 
elsőrangú érdekességgé a műsor har-
madik főszámát, amely egy mulatságos 
kis vígjáték és főleg és ritka jó Rózsa-
hegyi-szerep. 

Kőváry zenés, bluettje a „Bohémélet" 
szintén az irodalmi és zenei csemegék 
közé fog tartozni az uj műsorban. En-
nek a bluettnek a zenéje a legnépsze-
rűbb Puccini-számokból lesz összevá-
logatva, cselekménye pedig Amerikába 
vetődött bohém színészeinkről szól. Fa-

Lehár Ferenc a Halászbástyán 

ragó Sári, Herczegh Jenő, Pártos Gusz-
táv, Sándor Jóska adják az amerikai 
magyar színészeket. 

Lesz persze a nagyszerű Boross Gé-
zának külön Boross-tréfa is, amelyben 
még Salamonnak van jó szerep é s egy 
paraszttréfa Nyári Andortól, amelyben 
Sándor Jóska és Győri Matild játszanak. 

A magánszámokban három név kér 
magának elsőséget. Magyar Erzsi három 
csodaszép chansannal, mint dizőz fogja 
primadonna-sikereit is elhomályosítani, 
Szöllősi Rózsi, az Apolló kedvence, ta-
lán sohasem énekelt olyan szenzációs 
számokat, mint amilyeneket most fog 
előadni, Boross Géza pedig szintén olyan 
kiváló műsorral lép fel, hogy még eddigi 
Apollóbeli diadalai után is meglepetés 
lesz. 

Sásdy Alice, Sándor József, Áldori 
László egészítik ki még a magánszámok 
sorát előrelátható sikerrel. 

Sirintíberg : 
„HiielexöK" 

November 20-án és 27-ikén délelőtt fél 12 
órai kezdettel Szabados Piroska, Gárdonyi 
Lajos, a Belvárosi Szinház tagjai, és Nagy Ador-
ján, a Nemzeti Szinház tagja, előadják Strind-
berg : Hitelezők cimü egyfelvonásos tragiko-
médiáját a Royal Apollóban. Az előadás 
iránt komoly irodalmi körökben nagy az 
érdeklődés. Már rég itt lenne az ideje, hogy 
Magyarországon is meghonosítsuk az abszo-
lút irodalmi értékű egyfelvonásosok kultivá-
lásét. Az egyfelvonásosnak minden nagyobb 
külföldi városban már önálló színháza és 
széleskörű irodalma van. Tudomásunk sze 
rint a Kamara-Matinék vezetősége ezt a célt 
tűzte maga elé és vasárnap délelőttönként 
meg fogja ismételni az előadást és szóhoz 
fogja juttatni a legkiválóbb külföldi Írókat. 
Jegyek Pfeifernél, Rózsavölgyinél és a Royal 
Apolló pénztáránál kaphatók. 

Sírfelirat 1921-ben 
Békén, n y u g o d t a n köl töztem el 
flz ö tök söté t é j s zakába , 
Elértem, ami t ember érbet el : 
Egy premiér t az Operába . 

(BUFTI) 
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Jészai Mari a Muzeum előtt 

bocsát mindenkinek. Don Caesar pedig, mint 
törvényes férj — hiszen az ő neve alatt es-
küdött a király — magához öleli felèségét, 
a cigány táncosnőt. 

A nagy spiel-operettek egyike ez a pom-
pás, romantikus történet, tele helyzet-komi-
kummal és drámai összeütközésekkel. Kosztü-
mös darab fényes kiállítással, nagy személy-
zettel, klasszikus muzsikával, óriási finálék-
kal és finom kuplékkal. 

A Várszínház, Budapestnek ez a legrégibb 
és legkedvesebb színháza, ugyanolyan ambí-
cióval hozza szinre, mint a „Mátyás szerel-
mét", különös tekintettel az antiquitásokra, 
hiszen ez a direkció programmjának a ge-
rincét képezi. 

A hálás szerepek mindegyike megfelelő 
kézbe jutott. Nagy Pál játssza a címszere-
pet, a sokoldalú Andai a királyt, Papp Manci 
pedig a cigányleányt. Külön érdekessége kettő 
is lesz az előadásnak. Az egyik i f j . Latabár 
Onowrio-ja, egy 60 éves bolond levéltárnok, 
melynek alakjához mindig annyi eredeti öt-
let és egyéni humor kellett, amennyivel ez a 
tehetséges fiatal színész fogja megjátszani. 
A másik érdekesség a király kísérete : hat 
sólymász. Az antik operetteknek erre a ked-
venc csemegéjére a legnagyobb szeretettel 
készül Qi színház. A hat sólymász természe-
tesen hat trikós leányt jelent, kik a szinészegye-
sületi iskola növendékei közül kerülnek ki. 
Tarnai Margit vezetése mellett ez a hat 
leány a következő: Hdmory Margit. Szilágyi 
Maja, Kocsis Ilus, Keményig Klára, Misák 
Kató, Benkő Teri. A színház nagy remények-
kel néz a.bemutató elé, mi pedig megálla-
pítjuk, hogy ennyi hozzáértéssel, szeretettel 
és ambícióval előkészített premier, megér-
demli a fényes sikert. 

Varsányiilrén 
a Károly-köruton 

Don Caesar 
die Báján 

Nagyapáink énekelték a kocsmaasztalt dön-
getve mély, borizü hangon : 

„Spanyolkornak dicső karja, 
Családomnak ősi sarja 
Don Caesar de Bazan I" 

A régi nóta most ismét feltámad a Vár-
színház pénteki bemutatóján. A hajdani 
Népszínház óriási sikere volt Don Caesar 
de Bazan, Dollinger szépzenéjü operettje. 
Azok. közül a régi operettek közül való, 
amelyeknek még a libreltója is fölért egy-egy 
komoly színpadi müvei. S ennek a roman-
tikus daljátéknak még az a különös érde-
kessége is megvan, hogy drámából íródott 
operetté. Nem csoda hát, hogy a meséje is 
csupa ötlet és érdekesség. 

A spanyol király beleszeret egy gyönyörű 
táncos cigányleányba. A szerelme olyan nagy 
és erőszakos, hogy mivel a leány rátartós és 
erényes, még arra is képes, hogy feleségül 
vegye. Azonban mint király ezt persze nem 
teheti meg. Azért egy pompás ötlettel mégis 
megtartják az esküvőt, melyen a király fele-
ségül veszi a cigányleányt, mint Don Cae-
sar de Bazan. Az igazi Don Caesart halálra 
ítélték „a nagy böjti csönd megtörése miatt". 
De nem végezték ki és igy megtörténik az, 
hogy Don Caesar megjelenik az esküvőn és 
kiadja magát — a királynak. Ebből hallat-
lanul érdekes és nagyszerű bonyodalmak 
kerekednek, melyeken mint vezérfonal vonul 
keresztül Don Caesarnak szerelme a cigány-
leány iránt. Végül a király észretérése oldja 
meg a csomót, a fenség visszavonul és meg-
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Jön az 
agyafúrt köszörűs 

Annakidején, hosszú évekkel ezelőtt a 
Vígszínházban a Furfangos tata bemutató-
ján, ez az európai színházak történetében 
szinte páratlan eset történt. A Furfangos tata 
meséje egy bűvös orgonaág körül forgott. Ha 
a tata, akit Vendrey Ferenc személyesített 
meg, letépi az ágat, menten a gonosz Alligá-
tor herceg karmai közé kerül. Az ágat, a 
darab meséje szerint, mit sem sejtve, le kel-
lett szakítania. A nézőtéren halálos rémü-
lettel leste a gyermeksereg Vendrey minden 
mozdulatát. És amikor az ághoz ért, száz 
meg száz vékony hangocska kiáltotta : 

— Ne tépje le, ne tépje le ! 
Minien tapsnál, ünneplésnél nagyobb dicső-

sége Vendreynek és a szerzőnek, dr. Komor 
Gyulának, hogy — amint a modern dráma-
elmélet mondaná — életkérdéssé tette a kö-
zönségre nézve azt, nini a színpadon törté-
nik. Vendrey könnyes szemmel hallgatta az 
aggodalomtól remegő kiáltásokat és az orgona-
ágat — letépte. Különben nem leheiett volna 
folytatni a darabot. Alligátor herceg dara-
bontjai megfogták szegény tatát és az egyik 
páholyból búsan, de jó hangosan sóhajtotta 
egy fiúcska : 

— Ug>-e, mondtam?! 
Azóta a Vígszínház gyermekdarabjaiban a 

közönség az egyik főszereplő. Karácsony 
körül láthatjuk a Vígszínház nézőterén az 
ezerfejü Cézárt — gyermekkorában. Szóval, 
dr. Komor Gyula és Stephanidesz Károly 
pompás darabjaiban uj szereplő lépett fel, 
a publikum személyében, de sajnos, eltűnt 

Környei Béla a Kálvin-téren 

Jackó Cia a Városligeti tóban 

a régi főszereplő egy időre. Vendrey tata évek 
óta nem játszott gyermekdarabban. Annál 
nagyobb örömet keltett a hir, amely szerint 
az idei Komor—Stephanidesz-darab, .Az 
agyafúrt köszörűs" címszerepét Vendrey 
Ferenc alakítja. 

Az agyafúrt köszörűst — Forintos István-
nak hívják. Tekintettel arra, hogy Vendrey 
Ferenc alak'tja, igazán csodálatosan hangzik 
az, hogy Forintos bácsinak ellenségei vannak. 
Pedig hát bizony vannak. Majd meglátjuk 
azt a boszorkányos fellegvárat, amelyet most 
készítenek Málnay Béla ragyogó fantáziával 
megrajzolt tervei szerint. Ebben a várban 
lakik Mordizom, a gonosz bűvész . . . attól 
tartunk, hogy a közönség nem fog túlságosan 
haragudni rá. hiszen Boross Géza játssza. 
No, de vannak Forintos bácsinak szövetsége-
sei is. Opál királyfi, akit a tavalyi kitűnő 
Maszatos Pali, Dénes György fog megszemé-
lyesíteni ; Beáta hercegnő, akit Hajdú Eta, a 
gyönyörű hangú, nagytehetségű primadonna 
alakit; Patria tündér, akit a polgári életben 
Korányi Máriának hivnak és a Vígszínház 
egyik legbájosabb művésznője. Lekszit, a 
fürge kis bűvészinast, Roíf Ferenc, Rott Sándor 
fia, játssza, pompás szinész, délceg legény 
és nagyszerű humora van. Bárdy Ödön, a 
gyermekdarabok ötletes és fáradhatatlen szor-
galmú rendezője, kápráztató trükkökön dolgo-
zik, emellett játszik is a darabban egy bo-
hókás palotaőrt. A másik palotaőr Győző 
Lajos lesz. Kész Rózsi szakácsné lesz a 
gyermekdarabban, Perczel Oszkár is kedves 
szerephez jutott. Ne feledkezzünk meg Grun-
n er szinházfelügyelő nagyszerűen nevelt 
Bobby kutyájáról sem. Bobby számára is 
irt egy kitűnő szerepet Komor dr., aki nagy 
barátja az állatoknak. A Lipót-köruton min-
den veréb ismeri. 
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P ó l y a Tibor s z e r e n c s é j e 

Már a napilapok is megírták, hogy 
Pólya Tibort, az uj festőnemzedék ked-
ves, tehetséges tagját milyen szerencse 
érte. Pólya festette tudvalevően a New-
york-kávéház bárjának freskóit és az 
ötletes, érdekes munka fényképreproduk-
ciója annak idején a Színházi Életben 
jelent meg. Ezt a fényképet meglátta 
Amerikában egy John Schubert nevü 
gentlemann, akinek Pólya festménye 
annyira megtetszett, hogy levelet intézett 
a Színházi Élet szerkesztőjének és ebben 
a levélben megrendeli Pólyánál new-
yorki villája részére a pesti bár fres-
kójának mását. Tiszteletdíjul százezer 
koronát ajánl fel és abban az esetben, 
ha Pólya a megrendelést elvállalja, akkor 
még egy millió korona értékben rendel 
nála képeket. 

Mondanunk sem kell, hogy ez az eset 
mindenütt, de különösen művészkörök-
ben nagy feltűnést keltett. John Schu-
bert ur szenzációs levelét eredetiben és 
magyar fordításban itt adjuk : 

három freskót, festett a Newyork-kávéház 
részére, mely munkájáért 100.000 koronát 
kapott. 

E képeknek tárgya nagy mértékben tet-
szik nekem. Nem vagyok-e túlságosan sze-
rénytelen, ha arra kérem önt, lépjen érintke-
zésbe Pólya úrral és adja át neki a fenti 
összeg nagyságában ajánlatomat a freskók 
duplikátumára. Szíveskedjék neki azt is meg-
mondani, hogy tekintse e levelet részemről 
formális rendelésnek. 

Ha Pólya ur elfogadja rendelésemet, akkor 
biztos kilátásba helyezek neki további ren-
deléseket, nem kétkedve abban, hogy képei 
ki fognak engem elégíteni. 

Jelenleg nyári villámat restauráltatom és 
kész vagyok arra, hogy az ő munkáira egy 
millió koronát költsék. Munkáját befejezése 
után küldje el Newyorkba és én azonnal 
kábelen küldöm a 100.000 koronát. Nagyon 
örülnék, ha ajánlatom elfogadásáról kábelen 
értesülnék. Biztosítva önt őszinte köszöne-
temről, vagyok szívélyes üdvözlettel igaz hive 

John Schubert. 

Közöljük Pólya uj képét is, amely 
élénken bizonyítja, hogy a festőművész 
fokozott ambícióval dolgozik a nem 
mindennapi megrendelésen. 

lohn Schubeit levele 

A levél magyar fordítása : 
Kedves Incze url Az ön „Színházi Élet"-

ének szeptember 25-iki számában egyéb 
•érdekes cikkek között felkeltette figyelmemet 
az a hir, hogy Pólya Tibor nevü művész 
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Művészeti Almanach 
H Színházi Élet évkönyve 

Decemberben megjelenik a Színházi 
Élet idei évkönyve — az a gondos és 
tartalmas kötet, amely egyetlen ilyen 
összefoglalója egy elmúlt esztendő ese-
ményeinek, felvetődött uj szempontjai-
nak és érdekességeinek. A művészettel 
foglalkozó és a művészetet szerető em-
ber könyvespolcán egészen nélkülözhe-
tetlen kötet ez a Művészeti Almanach, 
amelyben minden magyar művészetre 
vonatkozó kérdésben felvilágosítást falál 
— nem is szólva arról, hogy irodalmi 
részében a magyar szépirodalom s^ne-
java ad szórakoztató s egyben értékes 
irodalmi csemegét. 

Az idei „Művészeti Almanach" 
tartalomban, terjedelemben és ki-
állításban is nem hasonlítható ösz-
sze a mult évek évkönyveivel, ha-
nem, mintha kissé arról beszélne, 
hogy a háborús és forradalmi évek 
nehézségekkel teli, nyomorúságos 
és papirinséges évei elmultak 
volna. Tudjuk, hogy ez nem igaz, 
de megkisérlettük, hogy amikor az 
olvasó kezébe veszi ezt a kötetet, 
a régi békeévek illúzióját kapja. 
Nagyobb forma és nagyobb ivszám 
teszi vaskos kötetté az idei Alma-
nachot, finom és előkelő kiállí-
tása pedig a legartisztikusabb 
formájú magyar könyvek közé 
állítja. 

Az Almanach tartalmában nem-
csak egy elmúlt esztendő szólal 
meg összefoglalva, hanem valami, 
ami fontosabb ennél — ez az 
egész forgalmas és változásokkal 
teli idő, amelyben a magyarság 
sorséval együtt a magyar művé 
szet is sorsfordulatát éli — s biz 
tató bizonyság ez a könyv arról 
hogy annak az irodalmi, szin 
házi és képzőművészeti életnek 

mely ilyen gazdag és sok eredményű — 
nincs félni valója. 

A komoly és vidám novellákon, elmé-
leti és történeti cikkeken kívül, természe-
tesen szokatlanul bő lajstromozó része 
is lesz az Almanachnak, 'az összes mű-
vészi testületek teljes címtárával, tag- és 
lakásjegyzékével. Külön érdekessége lesz 
az Almanachnak, hogy először próbál 
összeállítani egy jegyzéket a magyar szín-
házi szakkönyvtárról, felsorolván benne 
mindazokat a könyveket, amelyek magyar 
nyelven a színházról megjelentek. 

Apokrif kábel 
Rátkai a Vígsz ínházhoz 
küldöt t egy ké rés t : 
Szere tném e l já tszani a »Hazatérést*. 

(BUFTI) 

HUBAY JENŐ 
a Cremonai hegedűs előadásán hegedül a szín-
falak mögött. Mellette Ferenczy Frigyes, a Városi 

Színház főrendezője áll. 
Vasadi felv. 



SZÍNHÁZI ÉLET 26 

Változás 
fl színházakban egyfelvonásosok 
Hz az oka ennek [mennek, 
Mondják az okosok : 
H kabarékban Jönnek báromfelvo-

[násosok. 
(BUFTI) 

Gellért Pál 
(20 éves karnagyi jubileumára) 

Irta : SZENDREY MIHÁLY színigazgató 

Egy szerény, de annál tehetségesebb em-
bernek húszéves évfordulója következik. Nem 
ünnepeljük őt, elsősorban ő maga is tiltako-
zik ellene, de hát mit is ünnepeljünk itt egy 
magyar kai mestert? Gellért Pálra, vagyis di-
cséretére jelzőt kellene keresnem, de hát 
melyik erényére. Zenei tudása, karaktere, 
buzgósága, munkabíró képessége felül áll 
minden várakozáson. Egy ember egyedül, 
hosszú évekig egy nagy színháznál, amely 
szinház műsorán opera, operett, népszínmű, 
zenei játékok vannak, ezt mind ő maga 
végzi, tanítja, dirigálja, soha, soha egy műsor-
változás, egy eltolás, a személyzet, zenekar 
mindig betanulva, készen, rendesen, becsü-
letesen. Ezt egyetlen szinház igazgatója nem 
tudja meghálálni, de nem is tudja értékelni. 

A aradi szinház nem egy-két operát tartott 
műsorán és nem egy-két operát adott egy-
egy hónapban, hanem 60 operaelőadást 
tartott, emellett 12 operett-újdonságot adott, 
mind Gellért Pállal egyedül. Az operák nem 
a szokásos Verdiben merültek ki, hanem 
szinre hozták : Mignon, Lakmé, Álarcosbál, 
Pillangó kisasszony. Tosca, Bohémek, Bajaz- Kiss Ferenc, Bajor Gizi és Cs. Aczél Ilona 

autograindélelőtt után a Színházi Élet boltja 
előt t . Papp felT. 

zók, Parasztbecsület, Mártha, Bűvös vadász. 
Zsidónő, Rigoletto, Bibliás ember, Hoffmann 
meséi, Carmen, Troubadour, Traviata, stb., 
stb. és emellett ideje volt Gellért Pálnak az 
aradi Filharmóniát, mint karnagya, vezetni 
és körülbelül 12 hangversenyt rendezni, ame-
lyek műsorában szerepeltek : Beethoven, 1., 5., 
6. szimfóniái. Goldmark, LUzt. Mozart, Men-
delssohn, Tschaikowsky Mozart Requi-
emje, stb., de emellett még magántanitást 
végzett és az aradi sziniiskola rendes tanára ! 
Hát lehet dicsérettel halmozni Gellért 
Pált ? Fenti statisztikával ékesebben dicsérni 
őt nem lehet. Ideális állapot egy színháznál 
egy ilyen erő, egy ilyen karakter. Gellért Pál 
1901 február hóban kezdte meg karmesteri 
pályáját, mint fiatal ember számtalan hang-
versenyt vezetett, első nagy hangversenye 
Budapesten a Vigadóban volt egy 70 tagu 
zenekarral, azóta első karmestere volt sok 
nagy vidéki városnak. 1916 óta kedvenc 
mestere az aradi közönségnek és az aradi 
színháznak. 

Gellért Pál, az aradi szinház karmestere 
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Hai német nevelőnő 

Marie Hofer, a szegény, meggyötört 
nevelőnő mondja „A gazdag lány"-
ban: „Ha fogják kérdezni fenn az ég-
ben, dort oben, hogy mit csináltál a föl-
dön Marie Hofer. Fogok mondani voltam 
nevelőnő Budapesten. Fogják mondani: 
elég. A többit már tudjuk." Szenes Béla 
nagy szeretettel világítja meg vígjátéká-
ban a szegény nevelőnők helyzetét és 
tréfái, ötletes mondanivalói alatt ott van 
a rejtett, nemes szándék, hogy egy kissé 
megjavítsa az embereket. Pesti szép 
asszonyok bizonyára kis lelkiismeret-
furdalással mennek haza A gazdag lány 
előadásairól, bizonyára arra gondolnak, 
hogy az ő gyermekeik meggyötört és sok-
szor megalázott Marie Hofer-ja is olyan 
érzékeny, megtépázott, bukott katonája a 
pesti életnek, mint amilyennek Szenes 
Béla írói szeme meglátta és T. Forrai 
Rózsi színpadra vitte. 

Az elmúlt napokban különös társaság 
állított be Szenes Béla Debrői-ut 5;? alatti 
lakására. Küldöttség volt. Hat nő. 
Fiatal, öreg, szőke, fekete, csinos 
és nem csinos. Mindenféle fajtá-
ból akadt többféle. 

A félrelaposott cipőből, a rég' 
divatú, naccságák által ajándéko-
zott kalapokból Szenes Béla rög-
tön megállapította, hogy nevelőnők-
kel van dolga. Valóban igaza volt. 

— Zénes ur, — kezdte a kül-
döttség vezetője, akit azért tettek 
meg szónoknak, mert ő tudott a 
legjobban magyarul, — Zénes ur, 
mi láttuk „Dasgázdág Mädchen"-t 
és ottan benn a mi verháltnissük 
az unsere gnädigehöz igazi színek-
ben lett megírva. Mi összeálltak, 
dass egy Dank tőlünk ön most 
megkapja. Sie kennen a viszonyok 
ebben a ronda Pestben sehr gut 
und „Á gázdág Mädchen" annyit 
gehälfolt nekünk, dass én nur né-
metül dass sagen kann. 

A beszéd többi része hat nő sí-
rásába fulladt s a szónoknő így 
fejezte be mondókáját : 

— Herr Zénes, — zokogta, — 
ha önnek villeicht ebben az élet 
etwas passiert forduljon nur zu 
uns. Mi megvédjük gegen alle 
Mächte. 

Szenes egészen meghatódott a 

szeretet ilyen kedves, őszinte megnyil-
vánulásán és csak akkor ijedt meg, 
amikor a küldöttség minden egyes tagja 
felajánlotta nevelőnői szolgálatait az író 
gyermekei mellett. Szenes kifogásokat 
mondott. Megmagyarázta, hogy egyelőre 
csak két gyermeke van és nincs hat 
nevelőnőre szüksége. Majd ha hat lesz. 

— Schade, schade, — mondofla saj-
nálkozva a küldöttség vezstője, —solche 
Platz biztosan nincs egész ronda Pest, 
wie bei Ihnen, Zénes ur. . . Itt még Kin 
dergärtnerinnek is jó a dolga. 

Ebben igaza*van. 

Aforizma egy divatos nőhöz 

iJHogy állandóan divatos r u h á b a n jársz, 
Megállapítom abból : 
Nem akarsz kimenni a divatból. 

(BUFTI) 

Simonyi Mária 
Belvárosi Szinház: „A gazdag lány" 

Kuborczy Rózsi "rajza 
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INTIM PISTA miért nem megy Fe-
dák Sári Bécsbe? 

— Fedák Sári megállapodott még 
tavasszal Kálmán Imrével, hogy uj 
operettjének a „Bajadér"-nak cím-
szerepét eljátssza a Carl-Theater-
ban. A megállapodás anyagi bázisa 
napi 8000 korona fellépési díjat és 
ruhapénzt tett ki. Ez az akkori vi-
szonyokhoz képest szép gázsinak 
volt mondható. Közben az osztrák 
korona alaposan lezuhant, Bécsben 
az árak nagyon megváltoztak ugy, 
hogy a művésznő nem tudott volna 
ebből mégcsak megélni sem Bécs-
ben, nem is beszélve a drága ru-
hákról és a bécsi direkció pedig egy 
olcsó színésznőt szerződtetett a 
szerepre. 

KERTÉSZ HEDDY 
Intim-kabaré : „A zöld mókus" Katona Magda felvétele 

— Mik Zsazsának a következő 
tervei ? 

— Elfogadta egy impresszáriónak 
erdélyi vendégszereplési ajánlatát. 
December végén visszatér Pestre, 
egy operettben fog fellépni, tavasz-
szal pedig valószínűleg Rátkai szer-
ződési ajánlatát fogadja el egy ame-
rikai turnéra vonatkozólag. 

— Meséljen nekünk valamit arról 
a „Baba-Hu"-ról, annyit láttuk ezt 
a szót az újságokban. 

— Ez Herczeg Ferenc egyik egy-
felvonásos ának a cime, ami a Re-
naissance Színházban jön ki. Kü-
lönben a „Baba-Hu" körül a héten 
érdekes telefon-eset történt. A „Baba-
Hu'-ban szükség van egy dallamra, 
ami a Rákóczi-indulónak és a Wacht 
am Rein-nak a keveréke. Herceg 
Ferenc kihez is fordulhatott volna 
máshoz, mint Kacsóh Pongráchoz, 
akit felhívott telefonon és felkért 
arra, hogy azt a zene-csodabogarat 
csinálja meg neki. Kacsóh rögtön 
odavitte a telefonját a zongorához, 
leült és egy pillanat alatt a telefonba 
bejátszotta azt a négy taktust, ami 

a Rákóczi-induló és a 
Wacht am Rein keve-
réke. Hátha a „Baba-
Hu'-t megnézik, ott 
majd ezt a kis nótát 
is meghallják. A Her-
czeg-darabbal egy este 
színre kerül Auernhei-
mer írónak egy egy-
felvonásosa, akinek ez 
az első darabja és ked-
ves családi kötelékek 
is fűzik ide, tudniillik 
Fellner Fredynek, a 
Kereskedelmi Bank köz-
kedvelt tőzsdei dísz-
ponensének az apósa, 

— Mit csinált Pesten 
Hanns Heinz Ewers 
azonkivül, hogy a Ze-
neakadémián előadott 
és az Opera premier-
jén megjelent a függöny 
előtt? ' 
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I 

i 

Hanns Heinz Ewersné 
Landau felvétele 

Solti Hermin gyengélkedik, de éppen 
most telefonált a kis Kató, hogy 
már jobban van. 

— Most valami pletykát kérünk! 
— Egy mindenki által kedvelt 

hirlapirónak a szive hölgye azt 
szabta feltételül, hogy barátnője 
eladó bundáját vegye meg neki. 
A hirlapixó felkereste a bunda tulaj-
donosnőjét, aki 10.000 koronát kért 
a szép szőrmedarabért. Hosszas al-
kudozás után megállapodtak abban, 
hogy 5000 koronát rögtön fizet, a 
másik 5000 koronával pedig adós 
marad. Viszont igy sem ment egész 
simán a dolog, mert az ifjú hirlap-
irónak csak az az 5000 koronája 
volt meg, amivel adós maradt, igy 
azután a barátai gyüjtőiveken adták 
össze a szükséges pénzt . . . Na, de 
most már megyek. 

— Ugyan hová ? 
— Rózsahegyi Kálmánékhoz, meg-

nézni azt a tajtékpipát, amit a Cyrano 
de Bergerac lOÓ-ik előadásán a 
kollegáitól kapott. 

— Azt csak képzelhetik, hogy 
majd széttépték, minden estéjéért 
valóságos harc fejlődött ki és min-
den nap csak reggel felé került 
haza a Ritz-szállóbeli lakására. Az-
zal ment el Budapestről, hogy ez a 
világ legkedvesebb városa, itt élnek 
a legkellemesebb emberek és ide 
gyakrabban fog eljönni. 

— Meséljen még valamit! 
— Petráss Sári a héten érkezik, 

előbb kimegy rákosszentmihályi kis 
villájába, azután a Bristolban fog 
lakni és két hét múlva megkezdi a 
próbákat a Városi Színház uj ope-
rettjében, Kosáry Emmi itthon van, 
még mindig nem dőlt el, hogy Ber-
linben, vagy Pesten fogja először 
játszani Lehár „Frasquitá"-ját, Föl-
des Imre levelet kapott Amerikából, 
emelyben értesitik, hogy uj darab-
jának a „Ta-O-Tai"-nak elkészült 
az angol nyelvű fordítása és még 
ebben a szezonban, talán a Víg-
színházzal egyidőben szinre kerül Hanns Heinz Ewers 

Landau felvétele 
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Auernheimer első pesti premierje 
Auernheimer Raul nevét Budapest irodalmi 

és színészi köreiben régen elismeréssel és 
tisztelettel említik. A nagyközönség a Neue 
Freie Presse hasábjairól ismerkedhetett meg 
vele, amelyen évek óta ő irja a komolv szín-
darab-kritikákat. 

Több kisebb-nagyobb drámai munkáját 
adták már elő, de ezek még eddig nem ke-
rültek szinre Budapesten. A Renaissance 
Szinház pótolja ezt és már legközelebb elő-
adják Raul Auernheimer egyik legértékesebb 
színpadi munkáját, melynek cime: Das ältere 
Fach. 

Ezt a különösen érdekes cselekpiényü dara-
bot először engedte át a Renaissance Szin-
ház számára a szerző, mert a legelőkelőbb 
bécsi szinház, a Burgtheater és a Münchener 
Residenz Theater is csak a jövő év első 
hónapjában fogják bemutatni. Így tehát a 
budapesti előadás lesz a darabUhrauffürungja. 

A kis vígjáték kerül minden színpadi trük-
köt, pusztán a legnemesebb irodai .ni eszkö-

AUERNHEIMER RAUL 

zökkel éri el a legnagyobb színpadi hatást. 
Szellemes párbeszédei, finom helyzetei, ötle-
tes tréfái, mind alkalmasak arra, hogy szer-
zőjüknek a legnagyobb sikert biztosítsák. 

Raul Auernheimer mindig a legnagyobb 
szeretettel karolta fel a magyar szerzők ügyeit 
Bécsben, sok színdarab köszönheti az ő köz-
benjárásának, hogy bécsi színpadon előadták. 
Lelkes barátja és híve a magyar irodalomnak, 
nem lesz csoda, ha a budapesti sajtó igye-
kezni fog Auernheimer Raulnak visszafizetni 
a magyarok iránt tanúsított értékes jóindulatát. 

Semmi kétség, hogy maga a darab is fo-
kozott mértékben megérdemli az elismerést 
és az írója személyének járó rokonszenv 
nélkül is nagy és jelentékeny sikert aratna. 

A Renaissance Szinház különös gonddal 
készül a bemutatóra,1 amely még ebben a 
hónapban meg lesz- Az_ Auernheimer-darab 
egy estén fog szinre kerülni Herczeg Ferenc 
uj egyfelvonásosaival, amelyekről lapunk más 
helyén írunk részletesen. 

Növeli a bemutató értékét, hogy a 
Das ältere Fach-t Harsányi Zsolt, a Re- -
naissance Szinház igazgatója, fordította 
magyarra. 

A darab témája azt a nagy lelki küzdel-
met festi, amely a színésznő lelkében le-
játszódik, mikor a naiva szerepkörről 
éttér a szende szerepkörre. Az előadást 
Góth Sándor rendezi. A női főszerepet 
Mészáros Gizi, a férfi főalakot pedig Góth 
Sándor játssza. Mindkettőjüknek kiváló 
művészi alakításra nyílik majd alkalmuk. 

A KIBIC. A kibic, aki-
ről itt szó van nemcsak 
mint olyan veszedelmes, 
de hírhedt kölcsönkérő is. 
Mint kölcsönkérő pedig 

arról híres, hogy soha vissza nem fizeti 
a kölcsönkért pénzt. Ez a kibic a múlt-
kor az Otthon-klubban odamegy Kálmán 
Jenő Ákoshoz és megszólítja : 

— Direktor ur adjon kölcsön 100 ko-
ronát elsejéig. 

— Elsejéig? — csodálkozik Kálmán. 
— ;Igen. ÜElsejéig többször [Smár nem 

kérek — suttogta csöndesen a kibic. 
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Szimfónikus hangverseny 
a Városi Színházban 

A Városi Szinház igazgatója, Ábrányi 
Emil, igen magas nivóju zenei programmot 
dolgozott ki, amelynek megvalósítása nem 
tartozik közvetlenül a szinház munkaköré-
nek keretébe. Nemcsak az operákat és 
operetteket akarja Ábrányi Eimil a publikum 
legszélesebb rétegeinek is hozzáférhetővé 
tenni, hanem ezeken kivül a klasszikus 
zeneirodalomnak értékes termékeit is, a 
szimfóniákat és különböző hangverseng-
darabókat, Csajkovszky, Grieg, Brahms, 
Haydn, Hubay sok-sok csodaszép zenekari 
kompozícióját akarja eljuttatni a publikum-
hoz, olyan hangversenyek keretében, ame-
lyeknek részben nagy nylivánossága, rész-
ben pedig olcsó helyárai a legszegényebb 
•éposztálynak is magas zenei élvezetet biz-

tosithatnak. Erre a célra megszervezte 
Ábrányi Emil a szimfónikus zenekart, amely 
vasárnap délelőtt mutatkozott be a Városi 
Színházban. Három klasszikus zenész müvei 
szerepeltek a műsoron: Csajkovszkijé, 
Griegé és Brahmsé. Ä nyolcvan tagbóí 
álló monumentális zenekar, amelyben a 
legkiválóbb operaházi és Városi Színházi 
muzsikusokon kívül számos nagynevű zenész 
működött közre, tökéletes összetanultság-
gal játszotta el a kiváló zenekari müveket 
Ábrányi Emil költői lendülettel, a legki-
válóbb dirigensek stílusában, vezényelte a 
hangversenyt, amelyen a Városi Szinház 
nézőterét zsúfolásig megtöltötte a publi-
kum. Ezeket a hangversenyeket Ábrányi 
Emil állandósítani fogja és hogy valóban 
a magasabb zenei műveltség szolgálatába 
állithassa azokat, a helyárakát ezentúl még 
az első hangversenynél is alacsonyabbra 
fogják megszabni. 

Ábrányi szimfonikus zenekara a Városi Szinház előtt 
Középen Ábrányi Emil igazgató 

Diskay'felvétele 



32 SZÍNHÁZI ÉLET 

Miért nem jött és mikor jön Piccauer 
Budapestre? 

— A rosszul kézbesített távirat — 
A bécsi állami Operaház világhírű teno-

ristája, az amerikai származású Piccaver 
Alfréd, a mult héten Budapestre készült. 
Hangverseny lett volna a Vigadóban, mely-
nek összes helyeit már jó előre biztosították 
maguknak a budapesti zenekedvelők. A Vá-
rosi Színházban is fellépett volna mint Ro-
dolphe a „Bohémélet" előadásán, A buda-
pesti közönség, amelynek régóta egyik leg-
kedveltebb külföldi tenoristája a pompás 
hangú és előkelő megjelenésű Piccaver, 
rendkívül nagy érdeklődéssel várta mind a 
két estet, az utolsó percben azonban nagy 
csalódással kellett értesülnie arról, hogy 
Piccaver szereplése halasztást szenved, a 
művész egyelőre nem jön Budapestre. 

Arra nézve, hogy mi volt a közvetlen oka 
a Piccaver-esték elmaradásának, a művész 

Az első sürgöny 

budapesti impresszáriójához Forrai Oszkár-
hoz fordultunk felvilágosilásért. A Lyra-
hangversenyiroda igazgatója azután elmondta 
a következőket : 

— Piccavertől, aki a leglelkiismeretesebb 
művészek egyike és e tekintetben is ritkítja 
párját a tenoristák között, szombaton távira-
tot kaptam a következő szöveggel : „Reise 
wegen dortigen Verhältnisse nicht• Abende 
verschieben zwischen 20-ten 25-ten." (Ottani 
viszonyok miatt nem utazom. Estéket 20-ika 
és 25 ike közti időre elhalasztani.) Azonnal 
az volt az impresszióm, hogy a bécsi sajtó, 
mint már annyiszor, ismét rémhíreket közölt 
Budapestről és miként az utóbbi időkben 
több külföldi művésszel megesett, Piccaver 
sem mer „kockázatos utazásra" vállalkozni. 
Másnap azonban kiderült, hogy feltevésem 
alaptalan volt. A bécsi sajtó nem irt semmi 
olyast, ami megijeszthette volna a kitűnő 
tenoristát, aki különben nem ijedős termé-
szetű ember, nem hiába végezte technikai — 
gépészmérnöki — tanulmányait amerikai 
egyetemen. A hiba csak ott volt, hogy a bécsi 

A második síitgöny 

lapok hiven leközölték — gróf Ráday bel-
ügyminiszter rendeletét, amely a nemzeti 
gyász alkalmából nyolc napra minden mu-
latságot betilt. 

— Hogy igy állt a dolog, arra bizonyiték 
az a távirat, amelyet a posta, bár „sürgős" 
volt a jelzése, csak vasárnap kézbesített, 
holott Piccaver már pénteken feladta Bécs-
ben és amelyben a művész közli velem* 
hogy vasúti jegyét a balatoni expresszre mér 
megváltotta, szombaton este érkezik, de el-
utazása előtt még sürgönyválaszt kér, érde-
mes-e jönnie, mert a magyar belügyminisz-
ternek a bécsi lapokban is megjelent rende-
lete szerint Budapesten nyolc napig nem 
tarthatók hangversenyek. Persze, ha idejében 
kapom meg ezt a táviratot, el tudom osz-
latni Piccaver minden aggályát és a művész 
mult vasárnap már a budapesti közönség 
ovációit hallhatta volna, igy azonban már 
szombaton értesítettem arról, hogy egészen 
bátrar jöhet e hó 20-ika és 25-ike között. 
Időközben az uj időpontra nézve is meg 
tudtam állapodni és közölhettem Picaverrel, 
hogy a Városi Színházban való fellépését 
november 21-ére halasztottuk, hangversenye 
pedig november 24-én lesz a Vigadóban-

Az egész felfordulást tehát csak egy rosszul 
értelmezett miniszteri rendelet és egy kése-
delmesen kézbesített távirat okozta. Forrai 
igazgató megnyugtatott bennünket, hogy no-
vember 21-én. illetve 24-én itt lesz Piccaver. 
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S z é k e l y Zoltán, 
a fiatal hegedűs már a tavalyi hangverseny-
évadban feltűnt értékes tehetségével. Neve-
nek a zenei világban máris jó csengése 
van. Ä mult éfvi akadémiai nyilvános hang-
versenyeken többször volt alkalmunk őt 
hallani. Felfogása az abszolút zeneiség,, 
előadása a geniális lendület és játéka a 
tökéletes technika teljesítménye. Tökéletes 
zenei fenomén. Hubay mester iskolájából 
került ki. Hegedülni tudása tehát alapos 
iskolázás bázisán nyugszik. E mellett nem-
csak hegedüvirtuóz, hanem tökéletes zenész 
és komponista is. Ez a fiatal hegedűs no-
vember 25nén fogja első nyilvános hang-
versenyét megtartani a Vigadóban, mely 
alkalommal az operai ztenekar kiséri és a 
vezénylést világhírű mestere, Hubay vállalta. 
Brahms, Hubay és Libelins nagy verseny-
müvei lesznek a műsoron. R Brahms-ver-
senymii első tételében a fiatal művész 
saját szerzeményű »Cadenza«-ját fogja ját-
szani. Rz érdeklődés óriási és így vára-
kozással nézünk a hangverseny elé. Ä hang-
versenyt a S cala rendezi s jegyek az Änd-. 
rássy-ut 4. alatti jegyirodában válthatók. 

Alma Mod:e, 
a fiatal hollandi hegedümüvésznö, oki Ber-
lin és Bécs után most Pestre is eljött és itt 

bemutatkozásával feltűnő sikert aratott. 

A »Konzerl« 
k ö z l e m é n y e i 

November 19. Namény-Neumann Elza 
operaénekesnő és Lya René tánemüvésznö 
együttes estélye fél 8 órakor a Zene 
akadémiában. 

November 20. S. Bokor Malvin iróno 
irodalmi estélye Äquila-Ädler Ädelina és 
Palló Imre közreműködésével, 8 órakor 
a Zeneakadémiában. 

November 20. Âba-Lorânth Éva klasszikus 
táncestélye, fél 8 órakor a Vigadóban. 

November 23. Kálmán Lilla I. hegedű-
esté lye fél 6 órakor a Zeneakadémiában. 

November 26. Weltmann Rózsi hegedíi-
estélye, fél 6 órakor a Vigadóban. 

November 26. Mirkovszky Mária klasz-
szikus táncestélye 8 órakor a Vigadóban. 

November 26. Dr. Hoffmann Edith elő-
adása: Ä XIX. század grafikája. Félhat 
órakor a Zeneakadémiában. 

November 26. Ferenczi Änny klasszikus 
táncesté[Iye, fél 8 órakor a Zeneakadé-
miában. 

November 29. Zsigmondyné Kabos Ilona 
zongoraművésznő hangversenye fél 6 óra-
kor a Zeneakadémiában. 

Jegyek a »Konzert« jegyirodájában (Váci-
utca 10.), Bárdnál (Kossuth Lajos-utca 4. 
és Ândrâssg-ut 1.) és o Színházi Metnéil 
(Erzsébet-lkörut 29.) kaphatók. 

Burmester Villy 
a világhírű hegedűművész november 22-én 
és 24-én tartja hangversenyét a Vigadóban. 
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Fodor hangversenyei 
Köszegi-Schuszter-Hollós-dr. Kárpálivonó*-

regyeä második kamaraestje november 22-én-
(Közreműködik Boré Emil-) 

Helge Lindberg dalestje november 24 én 
a Zeneművészeti Főiskolában. 

Kása György zongora- és szerzői estje 
november 25-én a Zeneművészeti főiskolá-
ban. (Közreműködik Kármán Gizi.) 

S. Gervay Erzsi dalestje november 28-án 
a Vigadóben. (Közreműködik az Operaház 
zenenara.) 

Hernfeld Panni hegedüestje december 1-én 
a Vigadóban- (Közreműködik Hubay Jenő 
dr. és az Operaház zenekara.) 

Reschofszky Sándor zengoraestje decem-
ber 6-án a Zeneművészeti Főiskoláben. 

Bálint Alice zon gore estje december 12-én 
a Zeneművészeti Főiskolában. 

Róna Józseíné dtlestje december 14-én a 
Vigadóban. 

KÁLMÁN LILLA 
hegedűművésznő noverrber 23-án tertja be-
mutatkozó estélyét. Többek között Frank 
Cézár-szonátát, .valamint Tschajkovs; ny és 
Hubay-művekét is előad. A hangversenyt a 

.Konzert" rendezi. 

Herzfeld Panni 

Herzfelcl Panni 
Nem hiába hegedűs nemzet a magyar: 

kiváló hegedűs talentumainkhoz kiváló pe-
dagógusunk is van! Ä magyar Zeneművé-
szeti Főiskolának régi idők óta disze és 
büszkesége Hubay Jenő, kinek iskolájából 
a kiváló művészeinek egész sora került 
már ki. A legújabb generációnak egyik 
különösen nagy tehetsége a fiatal Herzfeld 
Panni, aki szintén Hubay mesteriskolájá-
ból került ki és a hegediitokjába zárva 
viszi magával a művészet marsallbotját. 
Rendkívüli tehetsége és ritka művészi kép-
zettsége mellett nagy, tündöklő jövő vár 
erre a fiatal leányra, aki megkapta már 
az első tapsokat Európa legnagyobb zenei 
városában, a tradícióiról híres Bécsben, 
ahol november 17-ikén volt zajos sikerű 
bemutatkozása az ottani Konzerthausban. 

Ä bécsi siker után Herzfeld1 Panni ön-
álló est keretében bemutatkozik Budapesten 
is, ahol csütörtökön, deoember 1-én lesz 
érdekes müsoru zenekari hangversenye. R 
nagyjövőjü művésznő vérbeli muzsikus, ze-
nészcsaládból is származik: apja a Nem-
zeti Szinház zenekarának régi, érdemes 
tagja. Hangversenyén a M. kir. Operaház 
zenekara szolgáitatja a kíséretet és kü-
lönös jelentőséget ad az esetnek az a kö-
rülmény, hogy a zenekar élén a jeLes 
tanítvány kiváló mestere, Hubay Jenő fog 
állni. Zenei körökben rendkívül nagy ér-
deklődéssel várják a jövő nagy hegedü-
müvésznőjének, a kis Herzfeid Pannina*, 
december elseji bemutatkozását. 
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A S3inf>á3i Élei Albuma — 
Amerikában 

A Színházi Élet „Magyarok Ameri-
kában" cimü albuma megérkezett 
Amerikába. Hogy milyen togadta-
tásra talált, arról szól az alábbi le-
vél, melyet Ruttkay Jenő bankártól 

kaptunk Newyorkból: 
Telephon»: Cable Adress: Ruttkay New-York 

Orchard 1183 C o d e s u s ( . d . a B C 6Th Addition 
Peterson's 
Western Union 

Eugene Ruttkay 
Banker New-York City 

106 Avenue B.. 1921. okt. 28. 
Kedves lncze barátom ! 
A .Színházi Élet" albumát ma kaptam meg 

s bár nagyon el vagyok foglalva (hiszen em-
lékszik rá, hogy én aktiv dolgozom) mégis 
időt szakitok magamnak arra, hogy Önnek 
gratuláljak. Az album egyszerűen fényes. A 
kiállítás ízléses és a tartalom nagyszerűen 
van összeállítva. Az album annyira meg-
nyerte tetszésemet, hogy arra kérem Önt, 
hogy küldjön belőle még vagy tiz példányt, 
hogy egyik-másik jóbarátomnak ajándékoz-
hassam. 

Ha jól emlékszem, hazamenele'e előtt azt 
mondta, hogy újra kijön hozzánk Amerikába. 
Helyén valón volna, mert hiszen annyi ma-
gyar művész van most idekünn és annyi 
magyar iró munkája van reperloáron a 
Broadwayn, hogy két riporternek is munkát 
adna ezekről kimerítő tudósítást küldeni. A 
viszontlátásig szívélyesen üdvözli, igaz hive, 

Ruitkay Jenő 

Egy uf magyar 
jongora-
művésznő 

A Pestre velődő kül-
földi zenészembert külö-
nösen meglepi mindig, 
milyen gazdagok vagyunk 
zenei tehetségek dolgá-
ban. Egyre-másra tűnnek 
fel az uj talentumok, fé-
nyes csillagok a magyar 
muzsikális élet firrramen-
tumánés a külföld közön-
sége, amely kényes és el-
fogult, egyre-másra kény-
telen meghajolni a Ma-
gyarországból kiröppent 
uj művészek előtt. Ilyen 
művésznek indul a fiatal 
Bálint Alice is, aki vir-
tuóz zongoraművészeiét 
december 12-én mutatja 
be a Zeneművészeti Fő 
iskola nagytermében. A 
fiatal művésznő, akit mér 
Bécsbe is meghívtak hang-
versenyre, választékos és 
nagy izléisel összeállított 
műsor keretében fog be-
mutatkozni és azokután, 
amit eddig hallottunk róla, 
a zenei közönség legszé-
lesebb rétegeiben nagy 
érdeklődéssel várják be-
mutatkozását, amely előre-
láthatólag uj sikerrel fogja 
gazdagítani az idei hang-
versenykrónikát. 

Bálint Alice 
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Ki iszik^ itt a jövő héten ? 
Akik kitalálják, nzok között egv üveg .Ditt-
Gott" likőrt sorsolunk ki. A mult heti nyertes : 
Lázár Istvánné, Budipest, V., Béla utca 4. 

A „Harmónia" 
hangversenyei 

Duhan Hans ária- és dalestélye novem-
ber 19-én a Vigadóban-

Barmester Willy két hegedüestélye novem-
ber 22-én és 24 én a Vigadóban. 

Szántó Tivadar zongoraestélye november-
23-án a Vigadóban. 

Wiesenthal Grete táncestélye november 
29 én a Vigadóban. 

LYA RENE 
táncmüvésznő, Mirkovszky Mária tehetséges 
tanítványa november 19-én rendezi első idei 

táncestélyét 

meg sterlingekért kelnének el, nemzetközi 
nagy értékek és ha átszámítjuk a vétel-
árakat külföldi pénznemekre, nyomban kon-
statáljuk, hogy nagyon olcsón keltek el, 
mert valutában sokkal többet érnek. Van 
aztán száz meg száz olyan művészi holmi 
is, amit aránylag olcsó pénzen vehet meg 
akárki is, akinek müérzéke és — milliónál 
kevesebb pénz(e van. 

Hétfőn kezdték és jövő szerdán délután 
fejezik be az aukciót. Addig ember-ember 
hátán áll a muzeum előcsarnokában és 
katalógussal a kezében figyeli az árverés 
lefolyását. Sok millió fog gazdát cserélni 
és az Ernszt-aukciók külföldön is ismert 
nagy hire megint öregbedni fog. 'Azután 
bezárul az aukció és ismét művészeti k i j 

áülitás lesz, mely, mint a beavatottak 
mondják, megint szenzációkat fog hozni. 
Majd meglátjuk. 

Először , m á s o d s z o r . . . 
h a r m a d s z o r ! . . 

Az Ernszt-Muzeum nem rendezett még 
ebben az évben aukciót, holott annyi min-
denféle műkincset küldtek már be az eladni 
szándékozók, hogy három aukció is kitedt 
volna belőlük. De Ernszt Lajos szigorú 
művészeti programtn szerint jár el, abból 
nem enged, igy hát egész mostanig — 
november közepéig — húzódott el a várva-
várt Ernszt-aukció. Most aztán végre meg-
tartják. I 

Hétfőn kezdődött. Előzőleg a főváros 
és a vidíék összes műgyűjtői felvonultak, 
hogy megnézzék a rengeteg műtárgyat, 
amelynek értéke sok-sok millió. A renesa-
szánsz és a modern festőművészet remekei, 
szobrok, porcellánok, szőnyegek, ékszerek, 
ezüst és arany ötvösmüvek, gobelinek, órák, 
bútorok és még, isten tudja, mi minden 
van elrendezve a Muzeum és a kiállítási 
helyiség termeiben, hogy megvárja a vevőt, 
aki a licitálásnál a legtöbbet adja érte* 
Mindenki megtalálja itt , amit venni akar 
és türelmesen vár, mig az aukció sorrendién 
erre kerül a sor, hogy ő is licitálhat 
a kiválasztott műtárgyra. 

Az újságok egy ideig sportot űztek abból, 
hogy az Ernszt-Muzeumban elkelt egyes 
műtárgyak fantasztikus árait közöljék. Evvel 
azt a látszatot keltették, mintha közönséges 
ember nem is vehetne részt az aukción, 
csak a sokszoros milliomos. Pedig dehogy 
is. Igaz, hogy vannak ritka, nagyértékü 
műtárgyak, amelyek ,— a mai magyar 
korona árfolyama mellett — csudás árakon 
kelnek el, ezek azonban olyan értékek, 
amelyek Parisban frankokért, Londonban 



VÁRKQNYI MIHÁLY és. ÉVA MAY 
a Kismama" cimü filmen 

Kamaraszínház t Nordisk-film 
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Tündérke ri a Renaissanceban 
irta: Harsányt Zsolt 

film-

Ki ne tudna, mi a Sascha ? Az egy óriási 
filmgyár Bécsben, amely arról nevezetes, 
hog^ csupa magyar az alkalmazottja. A 
rendezői Korda Sándor és Kertész Mihály, 
a primadannái Kerlészné (Lucy Dorain) és 
Hoffmann Mici, a díszlettervezője Ferenczi 
Sándor. És így tovább. 

De hát azt tudják-e, hogy fei az a Sascha? 
Az gróf Kolowrat Sándor, a legismertebb, 
legérdekesebb bécsi arisztokraták egyike. 
Róla nevezték el a Sascha-gyárat, 
amelynek ő az elnöke. Ez a Ko-
lowrat nagyszerű ember. Bár min-
den gróf ilyen volna. Okos, fel-
világosodolt, élelmes, ötletes, ener-
gikus, humoros, rendkívül müveit 
és j sokoldalú. A legjobb soffőr 
egész Ausztriában, hires motor-
szakértő. Kitűnő táncos, Nagy-
szerű szakértője a női toalettnek. 
És még más ezer tudománya van. 
Amiről most szó van : egyike a 
legtapasztaltabb és leghozzáértőbb 
embereknek. 

A minap lent jár! Budapesten, hogy szét-
nézzen egy kicsit a Renaissanceban. A 
Sascha-gyárnak ugyanis szerződése van aRe-
naissance-val, hogy a Sascha-filmeketennek a 
színháznak van joga először bemutatni Ma-
gyarországon. A Sascha és a Renaissance 
között ennélfogva meleg a barátság. Kolow-
rat gróf a hires nevezetes Pressburger Ar-
nolddal jött le, a Sascha vezérigazgatójával, 
aki egyike a filmszakma világneveinek. 
Nagy koncepciójú, éleseszü, zseniális en r 
bcr, amelletl elragadóan kedves modorú ur, 

akire még akkor sem 
lehet haragudni, ha 
nagyon szigorú. Mér 
pedig gyakran nagyon,, 
szigorú. 

A két filmkapacifás 
elhatározta, hogy Bu-
dapestről a szép nők 
fővároséból, nem fog 
val imi nagyszerű fel-
fedezés nélkül vissza-
térni. Megérkeztek es-
te és másnap szóltak 

Renaissance müvé-

KOrthy Böske 

És főként nagyon fiatal legyen. És SÜ többi. 
Harsányi elővette minden tudományát és 

Beregi Sándor színházi főtitkárt. Elkezdtek 
szervezni., izenni, levelezni, telefonozni, ér-
tesíteni. És aznap estére összejött a Renais-
sance Színház igazgatói irodájában egy 
olyan felvonulása a szépségeknek, amilyet 
kevés alkalommal lehet együtt látni. Szőkék, 
barnák, vörösek, kacérok, fitosak, szendék, 
pikánsak, délcegek, elomlók, finomak, min-

denfélék, gyönörübbnél gyönyö-
rűbbek. Másnak szeme-szája el-
állott volna, de Kolowrat gróf és 
Pressburger legtöbbnyire a szak-
ember szárazságával mustrálták 
a jelöltet. 

— Tessék mosolyogni I 
— Szíveskedjék járni egy kicsit. 
— Szomorú arcot kérünk I 
És igy tovább. A legtöbb jelölt 

kieseit, mert a bécsi urak világ-
mértéket alkalmaztak. Akit keres-

Czartorisky Mária 

Harsányi Zsoltnak, a 
szeti igazgatójának, aki már állásánál fogva 
is eléggé tájékozva van a budapesti női 
szépségek felől, hogy rendezzen nekik egy 
kis beaute-sorozást. Meg ÍJ mondták, milyen 
hölgyekről lehet szó : a filmstar-jelőllnek 
nem szabad hízásra hajlandónak lennie, 
nem szabad tulmagasnak lennie, mert akkor 
nehéz hozzá partnert találni, viszont tul-
kicsi se legyen, a mozdulatai természettől 
fogva harmonikusak legyenek, a szemei 
szép nagy és kifejező legyenek, az arcán, a 
szája mellett, ne legyen két erős arcvonós, 

tek, annak tökéletesnek kellett lenni. Vagy 
tökéletesen szabályos, vagy tökéletesen ér-
dekes szépségnek. 

Pár óráig tartott az érdekes sorozás. És 
sok-sok gyönyörű hölgy között három került 
át a rostán. 

Az első Czirlorisky Mária, a Vígszínház 
művésznője. Szép. sudár nő, elegáns és 
hódító, a szeme, mint a villám, a mozdula-
tai királynői méltóságuak és előkelőek. Az 
igazi filmstar. Tündéri lény, érdekes, bódító. 

A második Kürthy Gizi Finom, szőke 
szépség, gyengéd, diága, aranyos. A haja 
színarany, a szeme kék tenger, a termele 
arra való, hogy a 
legszebb párisi ruhák 
tökéletességét bámul-

i i ä ja rajta az ember. A 
magyar Priscilla Dean. 

A harmadik Kßrthy 
Böske. Itt aztán meg-
áll a toll. Ennél Szebb 
nőt országokon át 
nem lehet találni. Tö-
kéletes, tüneményes, 
sugárzó szépség, a 
habokból kiszállott Vé-
nusz maga. Az arca meg'epően hasonlít, 
egyfelől a Hatvany Lili bárónőéhöz. másfe-
től a Gombaszögi Fridáéhoz. A termete maga 
a tökéletes szobor. 

Bécsben már irják azt a szerződést, 
amelv a három hölgyet a Sascha-filmgyár-
hoz fogja kötni és megnyilja előttük a vilá-
got. Kolowrat grófnak és Presíburgernek 
érdemes volt lejönni Budap.'slre, 

S a legszebb bók, amit csak a pesti höl-
gyek kaphattak — ez a három szerződés, 
mely azt jelenti, hogy Kolowrát gróf három 
primadonnát is talált a magyar fővárosban. 

Kflrthy Oizi 
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Jelenet a „Veszélyben a pokol" cimü filmből 
Kamaraszínház Star-film 

Pefrovich. - Várkonyi 
A magyar 
moziközön-

7 ' ' ,.114' össze 
m ű v é s z i 

erejüket a Kamara mozgószinház uj mű-
sorában, a SÍJA-filmgyár Veszélyben a 
pokoi cimü hat felvonásos uj alkotásában. 
Ä darab írójának, Boross Mihálynak éles 
szatírája harmonikusan egyesül Balogh Béla 
mesteri rendezésével. Ä cselekmény ujszierü 
és bizarr: a pokol hatalmas üzemének köz-
pontjában Belzebub (Sugár Károly ) a bű-
nök szerint osztja ki a büntetéseket, ami-
kor az örök Dámon (Kiirthy Erzsébet ) jele-
nik meg. Äz ördögök közt nagy mozgolódás 
támad, midőn a »Nőfaz a trónus elé vezetik, 
maga Belzebub sem tud ellentáílni szép-
ségének és megcsókolja. A földi csók hatása 
alatt a pokol fejedelme elveszti szarvait 
és így megáll az üzem. Az alvilág tudósai 
nem tudják megoldani a problémát, hogy 
miként kell visszaszerezni a szarvakat, mire 
a régi időktől fogva itt sínylődő JóúinészA. 

(Vándory Gusztáv j hozzák elő, aki azt taná-
csolja Belzebubnak, hogy menjen a földre 
és nősüljön meg, ha uj szarvakat akar. 
Belzebub megfogadja a tanácsot és a földre 
megy. Itt hozzálátnak feleséget keresni; 
hosszas bolyongás után Jónásnak sikerül 
Aurorát (Bánky Viktia) felfedezni. A leány 
egy fiatal iróba, Harryba (Petrovich) 
szerelmes, anyja azonban az író szind'arao-
jának sikerétől teszi függővé a házasságot. 
Jónás mesterkedése folytán a színdarab 
megbukik és igy a dúsgazdag Belzebubé lesz 
a leány. Ez mindent elkövet, hogy felesége 
megcsalja a titkárnak fogadott Harry val, 
a tiszta nőt azonban nem tudja rossz útra 
téríteni. Belzebub erre azt hiszi, hogy Aurora 
szereti őt és már le akar mondani szarvai 
megszerzéséről, amikor megjelenik a pokol 
küldöttje és visszvaiszi, mert a határidő 
lejárt. Belzebub a pokolban értesül arról, 
hogy szarv nélkül nem lehet többé fejede-
lem, csak szolga, el akar búcsúzni hiveitäl 
és visszatérni a főidre, ahol a leghűbb fele-
ség várja, mikor hirtelen kinőnek homlokán 
uralkodásának elengedhetetlen jelei. Harry 
és Aurora egymáséi lettek. 

E frappánsan uj mese mellett egy pom-
pás Joe May rendezte Nordisk-vigjáték teszi, 
érdekessé a műsort, a Kis rrtoma, melynek 
főszerepéit a bájos Éva May és Várkónyi 
(Mihály játsszák. 
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A sjent búlvány 
láncosa 

A Projectograph hozta forgalomba D. W. 
Griffith, az amerikai csodarendező uj film-
jét, »'A szent bálvány táncosáéi. Griffith 
romantikus délövi kepét, — amelyben a 
legjobb amerikai filmszínésziek játszanak 
— az eskü-téri előkélő Hetikon mutatja 
be november 21-ikén, hétfőn. 

R gyönyörű filmen látjuk a Csendes-
Oceán úgynevezett Szivárványpartját, ahol 
lótuszevő vadak között él Franklin Elithe 
hittérítő, aki áldásos munkát végez az el-
hagyatott, exotikus vidétken. Ott é l egu 
Mandulavirág nevű félvér szépség, akinek 
francia eredetű apja, Thomas, kagylókeres-
kedő, mintegy 30 évvel ezelőtt telepedett 
le azon a vidéken és szamoai nőt vett 
teleségül. Mandulavirág nem hisz a hit-
térítő tanításaiban. Mac, egy kalandos hajó-
ttitő kerül a Szivárvártypartra és ez ha-
marosan megbarátkozik Mandulavirággal. 
Nemsokára megérkezik Walter Kincaid, a 
misszionárius unokaöccse, aki, amint az 
exotikus leányt meglátja, nagy, íorró szere-
lemre gyullad iránta. Mandulavirág nem 
viszonozza a beteges ember szerelmét, mert 
inkább Mac felé huzza a szive. Tengeri 
kalózok támadják meg a Szivárványpart 
lakóit és el aklarják Mandulavirágot ra-
bolni, akit Mac és Kincaid ment meg a 
veszedelemtől. Mandulavirág nagyon saj-
nálja a beteges Kincaid-t és azt tanácsolja 
neki, hogy a szent bálványnak mutasson 
toe áldozatot s az majd meggyógyítja 
'Mikor a fiatalember ezt megtagadja, 
Mandulavirág nagyon megharagszik a misz-
szionárius unokaöccsére. 

Ä kalózok újra megtámadják a Szivár-
ványpart lakóit és ismét megkísérlik Míán-
dulavirág elrablását. Ä leány kétségbeesé-
sében Franklin Blithe házába menekül, ahol 
Mac a védelmi harcban halálosan meg-
sebesül és Mandulavirág most már örök 
hűséget esküszik Kincaidnak, aki, hogy most 
véare boldog lesz, néhány nappal később 
belepusztul betegségébe. 

Nov. 21-től 

Newyork rejtelmei 
Nagy amerikai kalandorregény. 

Főszerepben P e a r l W h i t e 

S z a h a r a r ó z s á j a 

A budapesti mo^i-élet kedvenc témái ma 
az egyiptomi misztériumok, történetek és 
film-mesék. Ezeknek a sorába ujabb gyön-
gyöt illeszt az Uránia november tizenötödiki, 
szombati bemutató jávai. Szahara rózsája az 
exotikus film cime; főszerepeit Geraldlne 
Farrar és Lon Tellegen játsszák. 

Äz islam-hitü egyiptomiak gyűlölik az 
angol igát, azonban hiába nyugtalankodnak, 
az angol politika kegyetlen erővel tör össze 
minden lázadási kísérletet. Abdul basa, 
akit hívei »Szahara sasának« neveznek, 
lázadást szit, hogy szándékát leplezze, az 
abbasichi fensikon tartandó körmenetre kér 
engedélyt a kormányzótól. A fényes ünne-
pélyen, mely az egyiptomi ruhák minden 

. pompás gazdagságát elénkbe Varázsolja, 
Essad bas'a is megjelenik. Essad az angol 
delegáció vezetője. Elbeszélései annyira 
megragadják lady Isabelt, lord Artúr Car-
tning húgát, hogy a lady kedvet Wap egy 
hosszabb kirándulásra. így történik, hogy 
az abbasichi fensikon megjelenik Isabiefl 
ás. A »szent szőnyeg« ünnepélyének har-
madik napján Abdul zászlót bont és har-
cosait felfegyverzi. Isabel saját hibáján kívül 
megszentségteleníti a szent szőnyeget. Erre 
a fölkelők elfogják öccsével együtt. Ez alatt 
az izgató mese alatt csöndesen meghúzó-
dik egy lassan bimbózó szerelem Essad 
és Isabel között. Az egyiptomi éj kékje 
már szivükbe mosolyogta volna a boldbg-
ságot, de hirtelen közbejött ez a kétségbe-
esett helyzet. Essad nem tudja, mit tegyen. 
Isabel és öccse Abdul hatalmában, a föl-
kelés kitört, a helyzet tarthatatlan. Essad 
azonban bátran és ügyesen megmenti Isabelt 
s az ő segítségével azután Isabel öccsét is. 
A lázadást hirtelen előteremtett csapatokkal 
.everik. Az egyiptomi csatajelenetek minden 
szépsége és viharzó szines képek tömkeleg«; 
kápráztatja a nézőt. Isabelt haláltmegvetö 
bátorságáért vitézségi éremmel tüntetik ki. 
Essad ba,sa vitézsége is jutalmat nyer. Lord 
Westgate néven Egyiptom alkirályává neve-
zik ki. Azonban sokkal szebb jutalmat kap 
szerelmesétől — Isabel a felesége lész. 

A Korona filmkereskedelmi részvénytársa-
ság hozta forgalomba ezt a drámát, mely 
hét felvonásán végig egyformán káprázatos 
képeivel és érdekfeszítő cselekményével le-
bilincseli a nézőt. Az Uránia közönsége 
megint megkapja kedvenc mozgójától, a 
heti szenzációját. 

HOUDINI a világ legnagyobb 31 fel-
vonásos* amerikai filmalkotása, mely a 
Korona-filmgyár monopoliuma, január-
ban kerül Budapest egyik legelőkelőbb 
mozgókép színházában bemutatásra. 
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Pâris g y e r m e k e i 
(A kis hazátlanok) 

Mult heti számunk hozta a film első és 
második részének meséjét. A Royal Apollo 
hétfőtől kezdve mutatja be a harmadik részt. 
Ennek a hétfelvonásos résznek meséje a kö-
vetkező : 

Bimbula is o'vasta az újságban, hogy 
Manin meghalt, azonban ezt nem meri meg-
mondani Ginettenek, de azért mégis elmegy 
Gineltel a Maninnal megbeszélt találkozóra 
és óriási meglepetéssel tapasztalja, hogy 
Manin pontosan megjelenik a randevún. Ma-
nin elmeséli nekik a vele történteket. Manin 
ezután tisztességes útra tér. Pincérnek áll be 
egy korcsmárosnénál, akinek valaha az éle-
tét mentette meg. 

Bimbula néhány nap múlva meglepő sür-
gönyt kap, amelyből ki-
világlik, hogy Lisette 
Fleury megmenekült a 
Hímalayáról. A sze-
rencsétlenül járt hajó-
ról csakis két utas me-
nekült meg : az éne-
kesnő egy Mangars ne 
vezetü szakáccsal. Ezért 
költötték Fleury halál-
hírét. Mangars, aki 14 
nappal hamarabb gyó-
gyult fel, hamarabb in-
dul Franciaországba, 
zsebében Bimbula és 
'a gyermekek címével. 
Mangars először azon-
ban nagybátyjához, 
Benater Amadéé zsib-
árushoz ment. Ez a 
gazember azonban Li-
sette Henry gazdagsá-
gából tartózkodási he-
lyét tudva, jó üzletet 
remél. Mangars azzal, 
hogy anyjukhoz viszi 
őket, elcsalja a gyer-
mekeket. Ginettet fenye-
getésekkel ráveszik, 
hogy Bimbulától vált-
ságdíjat kérjen egy le-
vélben az ő kiváltásuk-
ra. Azonban, mikor a 
zsibárus a levéllel Bim-
bulához megy, a két 
gyereknek sikerül meg-
szökni. A közeli fa-
luban egy korcsmában 
pihenőhelyet találnak. 
A zsibárus 100 000 
frankot követel Bim-
bulától, aki kiköti, hogy 
az összeget csak a gye-
rekek kiszabadulása 
után adja ét. Mikor a 
zsibárussal a gyere- Royal-Apoll< 

kek rejtekhelyére mennek, természetesen nem 
találják őket ottan. A két póruljárt gazember 
ugyanabban a korcsmában pihen meg, ahova 
a gyerekek menekültek. Ginette kihallgatja a 
beszélgetésüket és megtudja, hogy Manint 
fel akarják jelenteni. Gin jtte önfeláldozóan 
kijelenti, hogy ismét hatalmukba adja magát, 
ha letesznek szándékukról. Mikor néhány 
perc múlva megérkezik Bertái apó. akit Gi-
nette értesített, már csak Gabyt találja, Gi-
nettet a szélhámosok elvitték. 

A MATTYASOVSZKY— BOLVÁRI FILM-
ISKOLA november havi rostavizsgáján né-
hány hely megüresedett. Beiratkozás naponta 
d. u, 4 - 6 VI , Rózsa-u. 38 b. II. 2. 

B1SC0T 
„Paris gyermekei" cimü filmen 

Ganmont-filr 
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Utazás â film körül 
Hóesés nyáron 

Éva May 
Kamara Nordisk-
Szinhäz film 

hogy hamisítatlan hóesésben gyönyörkö-
dik . . . 

Londonban is . . . 
A bakfisok az egész világon egyformák. 

Mindegyiknek filmszereplési ambíciója van 
s mint elérhetetlen lebeg előtte, hogy a mozi-
vásznon lássa magát. Londonban legutóbb 
ez „Ideal"-filmgyár star hiányában a nagy 
angol lapokban pályázatot hirdetett egy sze-
rep eljátszására. Két hét alatt 17.680 fénykép 
érkezett be a gyár irodájába, de egyik tulaj-
donosa sem volt megfelelő a különleges sze-
rep alakítására. 

Strindberg filmen 
A film mindinkább közelebb húzódik az 

irodalomhoz Németországban például nagy 
előszeretettel filmesítik meg Strindberg müveit. 
Két évyel ezelőtt a „Mámort" csinálták meg, 
néhány héttel ezelőtt a .Julia kisasszony" 
felvételei fejeződtek be s most tervezik „Hemső 
regénye" filmrevitelét. „Mámor"-ban is, „Julia 
kisa88zony"-ban is a még mindig változatlan, 
sőt inkább erősbö-
dött fénnyel ragyo-
gó és népszerű film-
csillag: Asta Niel-
sen játssza a fő-
szerepet. Az ő ki-
vételes talentuma 
hivatott egyedül ar-
ra, hogy Strind-
berg komplikált asz-
szonyalakjait élet-
rekeltse. 

Várkonyi Mihály 
Kamara Nordisk-
Szinház film 

Budapest 
Merista címmel mutatta be legújabb 

slágerét a Schwarzenberg és Antal cég, 
Külön érdekessége a filmnek a két fő-
szereplő : Beregi Oszkár és Mindszenthy 
Olga. 
Berlin 

Petrovich Szvetiszláv a Aíaw-filmgyár 
egyik attrakciójának férfi főszerepét ját-
sza. Partnere, rendezőjének felesége : 
Mia May. 
Newyoik 

Charly Chaplin a filmburleszkek - koro-
názatlan királya európai körútjáról visz-
szaérkezett. 

Nem valami rendkívüli természeti csodáról 
van szó, a természet nem is képes arra. hogy 
amikor kéken ragyog az égbolt és napsugár 
árad a földre — hóesést produkáljon. Az 
ilyen „természeti csodát" csak a film tudja 
megvalósítani s hogy milyen érdekesen és 
illuziókeltően, arra bizonyság az e héten 
bemutatásra került „Farsangi mámor". Mint 
a cím is elárulja, a cselekmény farsangkor 
játszódik le, már pediga farsang csak ugy siép 
és igazi, ha sürü pihékben hull a hó . . . A 
filmet azonban nyáron készítették s mivel 
nem akartak várni, amíg a „tényleges" hó 
megérkezik, a rendező mesterséges hóval 
oldotta meg a feladatot. A műteremben fel-
állították a diszletet, amely egy palota sza-
badba nyiló lépcsőzetét alkotta. Elkövetkezett 
a felvétel ideje, amikor nagy vendégsereg 
igyekezett a palotába. A rendező utasítására 
e pillanatban a levegőben függő és kormá-
nyozható „hidakon" — (igy nevezik az atelier-
ben a zsinórpadlást) — levő emberek kosa-

rakból zúdították a 
~ " "1 vendégseregre a ha-

vat amelyről elárul-
s a U | juk, hogy naftalin 

és szarupor keve-
réke volt• A nafta-
lin adta a csillo-
gást, a szarupor a 
fehérségét. S a kö-
zönség azzal a 
szent meggyőződés-
sel nézi a filmet, 
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Körmozi villamosokra 
Vessző fölött van szerencsénk tiszte- megfiyyelhető pontjara fölakasztja a 

lettel bemutatni régi külmunkatársunknak, „gy-Ufá't, amely állandóan pereg és 
Zugligetinek „gy-Ufa" cim alatt szaba- mindég van értelme, akárhol kezdik is. 
dalmazott mozitalálmányát, amely az A különbség csak az, hogy aki a Nyu-
illetékes körök tetszését várja csupán, gátinál száll föl és az Oktogonnál száll 

hogy elfoglalja helyét a villamosokban, le, az vígjátéknak látja, aki az Okto-
Zugligeti találmánya tudniillik abból in- gonnál száll föl és a Boráros-térnél száll 
dul ki, hogy miután a villamosok vitel- le, az drámának látja. Egyes körök, 
diját öt koronára emelték föl, ezéit már például a villamoson működő zsebmet-
valamit nyújtani is kell a közönségnek, szők, bizonyára örömmel fogják üdvö 
ö tehát a villamosnak egy mindenünnét zölni Zugligeti találmányát. 

a Taylor Dodget ellen elkövetett merény-
letnek? 

Ä tettes Percy Benneti ügyvéd, Pearl 
White unokaöccse, a Fekete kéz-társaság 
vezére. Legközelebbi számunk közölni fogja 
a nyertesek neveit. 

Ki a tettes? 
R »Színházi Élei« multheti számában az 

Adria-filmvállalat uj Pearl WMe-képévek 
kapcsolatban, mely a filmkedvelők ezreit 
vonzza napról-napra a Tivoliba, pályá-
zatot hirdetett arra, hogy ki volt a tettese 
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Hogy épUl e g y v i l á g v á r o s i m o z g ó k é p - s z i n h á r 
Még nem is olyan régen zenés kávéház 

állott a Dohány-ulca és Erzsébet-körut sarkán 
s ma már ugyanazon a helyen Budapest 
egyik legszebb és legelegánsabb mozgó-szín-
háza áll. Az oszlopsoros kávéházból mozit 
építettek. A Különleges Építési és Faipari 
Vállalat végezte kiváló szakértelemmel és 

ahol még négy nap előtt kőműves dolgozott, 
ott mér négy nap múlva szobrász és fettő 
díszíthette a falakat. Egymásután emelkedtek 
ki boszorkányos gyorsasággal a két párhuza-
mos bemutató teremből a szebbnél-szebb 
szék- és páholysorok. 

Egyidejűleg szorgoskodtak : Stiller Arlur. a 
Különlegességi Vállalat mérnöke, a büífé el-
készítésén és Zilzer Miksa a gépház és a 
villanyszerelési munkák elkészítésén. A Car-
men-mozgó büfféje a legmodernebben be-
rendezett szórakozó helye a fővárosnak. 
Higiéniai és~technikai berendezése .valósá-
gos látványosságnak tekinthető. Zilzer Miksa 
Mozgó-szinház Berendezési Vállalata is mes-
terit produkált, ugy a gépház speciális fel-
szereléseivel, mint az automatikus vész-
lámpák és önműködő tűzelháritó csapóajtók 
elhelyezésénél. Díszes 

Nekolny Kurt főmérnök 
és a Carmen-mozgó büfféje 

Teszák Ödön igazgató és a 
Carmen-mozgó bejárata 

hozzáértéssel a nem min-
dennapos építkezés mun-
káját. 

Galambos—Braun Jó-
zsef műépítész zseniális 
tervei alapján fogtak hoz-
zá a Carmen-mozgó építé-
séhez. Nekolny Kurt fő-
mérnök és Eisenstein mű-
vezető vezették a speciá-
lis építkezés legnehezebb 
részét : a falkiváltásokat. Három emeletnyi teher-
rel birkóztak meg játszi könynyedséggel a lehető 
legrövidebb idő alatt. A kiváltandó falak terhelése 
folyó méterenként 30.000 kg. súlyt tett ki, ugy 
hogy az egyrs gerendák 150.000 kg. terhelésnek 
voltak kitéve, mely megfelel 15 megrakott vasúti 
kocsi súlyának. A Különleges Építési Vállalat e 
munkái a szakkörök legszélesebb rétegeiben is 
általános tetszést araltott. Alig hogy a falbontó- és 
kőművesmunkák befejeződtek, Óuáry Artúr, a 
vállalat egyik legkitűnőbb mérnöke, hozzáfogott a 
belső berendezés megépítéséhez. 

A kokszkályhák egész kolóniája ontotta a me-
leget a nyers épületben. Három nap alatt több 
mini 5000 kg kokszot égettek el. de elérték azt. hogy 

mennyezetlámpák, 
diszkrét falika-
rok és lámpa-
ernyők dicsérik 
még a szerelő-
és világító-
munkák töké-
letességéi-

Kellemesen 
emelik az össz-

Kaulich Róbert igazgató és a Carmen-mozgó 
nézótere 

hatást a művészi falfestmények, me-
lyek a Gróf István festőcég teljesítmé-
nyei. Különösen feltűnnek és első-
rangú ízlésről tanúskodnak az aranyo-
zott fal díszletek. Külön kell megem-
lékezni a Carmen-mozgó fűtési beren-
dezéséről, mely Héber Sándor kály-
hagyáros műve. A két bemutató terem-
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ben és az előcsarnokban vannak 
felállítva Héber Sándor kályhagyáros 
legtökéletesebb munkái, a szabadalma-
zott .Zephir fafütésü, légfütéses, foly-
tonégő kályhák", melyeket az általá-
nosan elhangzott . vélemények után a 
fütőtechnika legnapvobb vívmányának 
lehet tekinteni. A lályhc'k csinosséga 

Hogy 
szinház 

A pihjlysorok 

Az előcsarnok és a sza 
badalmazott Héber-féle 

.Zephir" kályha 

csak emeli a moz 
gó berendezését. — 
Légfütéses rendsze-
rük folytán a leg-
rövidebb idő alatt, 
a lehelő legeseké 
lyebbf iva l i s egyen-
letes és kellemesmeleget árasztanak. 

A Carmen-mozgó tűzbiztonsági és higéniai 
berendezései is — amelyek a régi és köz-
ismert Both Ádám cég készítményei — teljesen 
újszerűek és feltűnést keltők. A külső homlok-
zat és az aranybetűs tájékoztató feliratok Ney 
Simon szobrász Ízlését és munkáját dicsérik-

Az összes munkák fölötti felügyeletet és en-
nek vezetését a mozgó igazgatója, Teszák Ödön 
mérnök, a Kulturház r .-t igazgatója intézte és 

az ő érdeme, hogy ily rövid idő alatt egy uj kul-
tur intézménnyel gazdagodtunk. 

Kaulich Róbert, a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár r.-t. cégvezetője, a Kulturház r- t. igaz-
gatója tette lehetővé, hogy a mai válságos gazda-
sági helyzet ellenére is sikerült összehozni azt 
a hata lmas tőkét, amelyei a Carmen-mozgó létre-
hozása igényelt s . ezzel , fényes bizonyságát 
szolgáltatta rendkívüli szeivező képességének. 
Kaulich Róbert egyike a legnayobb koncepciójú 
embereknek, kinek még számos szerencsés vál-
lalkozásával fogunk találkozni. 

milyen finom, ízléses és. különleges mozgó-
a Carmen, azt ta lán ' legjobban bizonyítja, 

hogy a Coruin-filmgyár máris 
megbízta a Carmen építőjét 
a Különleges Építési és Fa-
ipari Vállalatot, mely már 
tyljesen átalakult szinház-
és moziépitő és berendező 
vállalattá a Gschiuind-telken 
építendő többezer személyes 

Részlet a gépházból 

mozgószinbázának felépítésével, mely gi-
gantikus méreteinél fogva Európa legha-
talmasabb mozgószinháza lesz. 

Ó, mozi ! 
b o b b a n a f é n y é s hull a s u g á r és b e r r e n a g é p kereke, 
d r á g a h c j m á l y . . . a kezét simítod, s u s o g o d : szerel-et 
5 míg p a t y o l a t p u h a Dália haDán tüzel, é g ajakad : 
f ö n n , a f e h é r lepedőn a mese bonyolódüa halad. 

ÍDosI buja rengelegen robc 3 ál a merész loüasok 
[serege, 

majd buja, déli oerön uahíl a tomahamk uerete, 
kis paliszander-erőd... katonák... U. 5. fl.-lobogó... 
mentne a szőke leány s az apache hull, mini a bogyó. 

I M y szakadék peismén iuelôn lebeg a uiaduki, 

még kicsi pont, de im' egyre nagyobb, közelebb a 
[oasul, 

most zakalolüa, lihegue, robogüa a hidra suhan... 
robban az akna, aaél szakad és a fenékre zuhan. 
bánghorizont... paloták tetején Der a szikraeső, 
majd száguldoa futó nagy pneu alatt szálfa mező... 
síró hölgy... ragyogó monoplán iizi, kergeti, ám 
benne a szabadító, a derék, ügyes, ifjú titán. 

Park, Dizesés, gyönyörű lédyk és lauak és paloták, 
életöröm, ragyogás, lobogók, meg ezernyi csodák, 
mind, amit oly meddőn, szomorún, Dágyón szerelek, 
gyullad a fény, lefutott a kaland.. Isten celetek ! 

Gács Demeter 
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Mandulavirág, 
a l ó l u s z e v ő k l e á n y a 
— D. W. Griffith az Omniában — 

Griffith rendezte az Omnia jövő heti pom-
pás filmjét. Mint meghatározás, fgíszerren 
ez van föléje irva : délövi romantika 7 fel-
vonásban. Ez az egyszerű két szó a szezon 
legszínesebb, legexotikusabb filmjét takerjn. 
A Csendes Óceán, a Szivárványpart, a ló-
tuszevők, Mandulavirág. a bájos exotikus 
szépség, aki beleszeret a kalandos vérű fűtő-
legénybe — csupa olyan tényező, ami már 
magában garantálja a film óriási sikerét. Ha 
hozzávesszük, hogy Amerika leghíresebb és 
legelismertebb r e n d e z ő j é n e k , Griffithnek a 
kezében van a darab, többet nem is kell 
mondanunk. A lóluszevők gyilkos harcai 
közt folytatja kegyes munkáját Franklyn 
Blithe, a hittérilő. Azonban Mandulavirégot, 
a szent bálvány táncosét, nem sikerült meg-
hódítania ez egyház hitének. És Mandula-
virágot elhagyja a boldogság. Mac, a fűtő, 
Kincaid, a misszionárus öccse, akik mind-
kelten szerelmüket ajándékozzák neki, — 
meghalnak és Mandulavirág egyedül, de 
törhetetlenül megy tovább viharos, vad élete 
utján. A délöv forró romantikája elpusztít-
hatatlanul emlékébe égeti mindenkinek azt 
a lázas, különös hangulatot, ami a nézőket 
elfogja ezalatt a film alatt. Az exotikus tájak 
káprázatos képei, a tökéletes játék egyaránt 
teljes illúziót kelt. A bemutató a jövő hétfőn 
lesz. 

Szakasztott olyan... « 
E heti s z á m u n k b a n már nem közlünk 

fényképeket azokról, akik valamelyik 
ismert mozis tarhoz hasonl í tanak. A 
„Szakasztott o l y a n . . . " pá lyáza tunka t 
ezennel befejezzük. Pályázati feltételünk 
volt, hogy azokkal , akik tényleg felíünően 
hasonl í tanak a mozi megkoronáza t lan 
királyaihoz és királynőihez, egy filmet 
fogunk eljátszatni . A szerkesztőség lázas 
m u n k á j a ilyen objektiv bírálatokra azon-
b a n berendezve nincsen és igy a végső 
döntést egy pártat lan zsűrire biztuk. A 
zsűri tagjai kiváló szakemberekből , film-
rendezőkből, filmírókból, f i lmszínészek-
ből áll és ez a bírálóbizottság fogja ki-
választani a fényképek nagy tömegéből 
azokat , akik esetleg tényleg hasonl í tanak 
egy vagy m á s fi lmművészre. A zsűri már 
össze is ül a közeli n a p o k b a n és rövi-
desen dönteni fog a pályázatok sorsa 
felett. Birálóink személyét ugy válogat-
tuk meg, hogy mindenki nyugodtan alá-
vetheti magá t í téletüknek. A döntésig 
pedig kis türelmet kérünk . olvasóinktól. 

ODEON 
VII., ROTTE NBILLen-UTCA 33L» 

a »ttO«éCTOGKAPH MOZIJA 

Nov. 17-20. A ti tokzatos Idegon 
Nov. 21 -23 . A MARTALÉK 

és Pánik a városban 

CflRHEfl n m t 
Nov. 19-20. 

SARAH GRÓFNŐ 
Nov. 21—23. 

F E H É R F A R K A S 
Nov. 24-től 

M A C K Ó U R U T A Z Ä S A 

E S T 
I R Á N Y I . U T O A — — — 

Nov. 2 1 - 2 3 . JÖH A ROZSON AT 
Karcsika bálványa 

Nov. 24-27 . HÂBORU ÉS BÉKE 
Tingl i - tangl i 

f % R V M M I I VII.ERZSÉBET-KÖRUT 
U L I r l r l H TELEFON: JdiMf 129-

Nov. 17—20. A fejnélk i l l l lovas 
Harry Piel-film-

Nov. 21—23. SPHINX Főszerepben Franctsca 
Bert'ni és a NOBODY-SOROZAT 
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Kökény Ilona 
»rokokóban" 

Lili, mint empire-déma 
nézné a pesti utcán a mozi-
plakátokat, Kökény Ilona 
rokokó-öltözetben várna 
villamosra, Magyar Erzsi 
pedig biedermeier-kosz-
tümben jelenne meg a du-
naparti korzón. Az e heti 
megintervjuvoltak között 
csupán Góthné Kertész 
Ella jelentette ki, hogy 
nem a mult idők^kosz-
lümjeiben, hanem mindig 
a l egú jabb divat-kreáció-
ban jár a legszívesebben. G. Kertész Ella 

.mindig a legújabban* 

divatjában járna a legszíve-
sebben ? 

Minden kornak megvan 
a maga divatja. Már tiz 
évvel ezelőtt másként jár-
tak a nők, mint ma, a * 
görög korszakbeli chitonos 
athéni hölgy pedig ugyan-
csak elcsodálkozna, ha 
feltámadva megmutatná-
nak neki egy modern ap-
poson-bundát . . . A divat 
mindig uj é s mindig más, 
igy a régi viseletek örökre 
el vannak zárv a a XX. 
század leányai é s asz-
szonyai elől. Egy nő van 
csak, aki felöltheti elmúlt 

Lábass Juci 
.görög cbitonban* 

korok ruháját — a színész-
nő. Szerepei szerint száz-
szor és százszor alakul át 
biedermeier, rokokó vagy 
empire figurává, mialatt 
a nézőtéren sóhajok re-
pülnek felé : 

— Istenem, milyen szép 
régi d i v a t . . . 

Valóban, a régi divatok 
között is vannak szépek, 
illetőleg tulajdonképpen 
csak azok között vannak. 
És nemcsak szépek, de 
olyanok is, amelyek egyes 

Darvas Lili 
„empireben" 

mai hölgyek egyéniségéhez 
sokkal jobban illenének, 
mint a mai 1921-es párisi 
divat. 

A „Színházi Elet" meg-
kérdezte művésznőinktől, 
hogy milyen kor divatjá-
ban járnának a legszíve-
sebben ? Itt adjuk a vála-
szokat — rajzban, felvetve 
a problémát, mi lenne, 
ha Lábass Juci egy szép 
nyári délelőtt görög ohiton-
ban lépne ki Szondy-utcai 
lakásénak ajtaján, Darvas 

Milyen kor 

Magyar Erzsi 
.biedermeierben* 
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UJra meg indul t 
a s z ő r m e d i v a l r e v ü 

Az előkelő közönség körében nagy 
feltűnést keltett annakidején az a világ-
városi szőrmedivatrevü, amelyet Breitfeld 
szűcsmester rendezett váci-utcai szalon-
jában. Ezen a divatrevün élő modellek 
mutatták be Páris legújabb szőrmekreá-
cióit, a fehér hermelineket, a kék rókákat, 
a csodás opposon é s mormota bundákat 
és a Breitfeld-éruház többi mesébe illa 
kincseit. A szőrmedivatrevü a nemzeti 
gyász miatt napokon át szünetelt és csak 
most indult meg újra, még pedig foko-
zott erővel. A valóban nagyvilági attrak-
ció ezúttal ujabb kreációkkal bővült és 
méginkább megérdemli a korzó elegáns 
publikumának bámulatát. 

A legújabb párisi kalapdivat 

A Belvárosi kalapszalon 
(Váci-utca 65.) modellje 

Sxinésxnök és Icosmeiilca 
hja : Dr. JUT ASSY JÓZSEb 

Harmincéves praxisom alatt én is sok 
eljárással próbálkoztam, mig végre sike-
rült olyan hámlasztó szerre akadnom, mely 
teljesen ártalmatlan, nem okoz rájdalmat 
és oi^an mélyre hat, hogy még a oőr festék-
réteget is leválasztja. 

Igaz, hogy az én hámlasztó eljárásom 
egy egész hétig tart s ezen idő alatt az 
arc bőre sötét, teszes és kemény, ugy, 
hogy társaságban nem mutatkozhatik az 
sember, de a végén az egész bőr egy darab-
ban íeválik, mint a tőtt burgonya héja; az 
ember az ujját aládughatja és ugy fejt-
heti le. 

Ez a lefejtés mulatságos dolog, valóságos 
látványosság. A lefejtett bőrön láthatók a 
szeplők, a májtoltok, .-dtapinthatók a levált 
göbök, bőrgombájf, ^eményedések s a pó-
rusokjói Kitóduló mitesszerektől olyan a 
lehúzott bőr belső felülete, mintha szörös 
volna. Az egy darabban lehúzott oőr mint 
egy lárva mutatja az arc formáját; rajta 
van minden tisztátalanság, mig a friss bőr 
tisztán simán és rózsásan tűnik elő. 

Ez a drasztikus kura olyan egyszeri:, 
hogy mindenki megcsinálhatja önmág<'naK 
oaahaza. A hozzávaló szer hat napra el-
osztva 6 kis üvegben kapható a Kozme-
tikai Gyógyintézetben s minden üvegcsén 
meg van jelölve, hogy melyik napra való; 
ezt" a folyadékot a nap folyamán ecsettel 
kenik az arcra, az ott hirtelen megszárad, 
nem píszkit. Az első napokban — ha JC-
puderozzák az arcot —- még nem is feltűnő, 
de a 3 utolsó napon már csak fátyollal 
mehet az utcára. A hetedik napon pihenés 
s a nyolcadik napon a lefejtés követnezik. 
Lefejtés után tanácsos legalább 21 óráig 
enyiiitö és erősitö hatású kenőcsöt nasz-
námi, hogy azután állandóan üde és tiszta 
teint legyen a jutalom. 

Nevetseges volna azonban állítani, nogy 
az egyszer így megszépített bőr mindent 
eltűr és hogy nem letietne elrontani. Okos 
és céltudatos ápolási eljárás igenis meg-
óvja a baj ismétlődésétől, de aki nem 
tudja vagy nem akarja a szakember ész-
szerű tanácsait követni, pár év múlva uj<-a 
ehhez a tortúrához folgamodhatik. 

Az is igaz, hogy aki egyszer már átesett 
rajta, az minden aggodalom nélkül fog 
hozzá a hámlasztás ismétléséhez. 

Ámde az is igaz, hogy egy privát úrinő 
könnyebben emancipálja magát és köny-
nyebben bújik ei 7— 8 naprs, mint egy 
művésznő, aki a közönségé is. 

(Folytatjuk) 
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A s z í n é s z mint k u n c s a t i 

A színész a magánéletben, — kevés olyan 
szerepet írtak, ami ennél jobban érdekelné 
az embereket. Molnár Ferencet és a falusi 
papkisasszonyt, zérdanövendéket és gróf-
habitüét, a „deszkák" minden rajongóját, — 
mint ahogy örök gyerekszenvedély : felbon-
colni az aranyhajú babahercegnőt, ejnye, 
mi lehet benne? Hogy az olvasó kíváncsi-
ságát kielégítsük, e lap hasábjain bemutattuk 
már a pesti nagy színészeket magánéletük 
minden megnyilvánulásában. Végigintervjuvol-
tuk róluk oz öltözőnőjüket, a súgót, a tűz-
oltót, a házmestert, a szobalányt, a gyere-
keiket és a kéményseprőjüket — igazán min-
denkit. De egy tip még felhasználatlanul 
maradt : milyen a színész, mint „kuncsaft" ? 

Felkerestük tehát Tóth Mihály urat, a Víg-
színház szállítóját, Gyár-utcai kis boltjában, 
melyben koronként a legválogatottabb pesti 
szinésztársaság gyűl össze. 

— Mester, pletyká7zunk egy kicsit ! Mi-
lyenek a színészek itt magánál ? 

— Hogy milyenek? Istenem, drága nép-
ségek . , . Van énnekem sok földbirtokos, 
diplomata, meg _ 
egyéb privát ren- f * ? ^ I 
delőm, akik . . . 
Km . . . némileg... 
talán jobb fize-
tők a színészek-
nél. De mikor a 
Varsányi Irén 
bejön, rendel és 
árét kérdez és 
mikor megtudja, 
csak elkezdi ci-
bálni a félbajszo-
mat: ejnye, ejnye 
Tóth bácsi . . . 
hét akkor,kérem, 
én nem cserélnék egy belvárosi kollégával 
sem. Igaz, hogy ő se cserélne el engem ve-
lük . . . És milyen jó dolgozni arra a szép. 
kis formás lábára ! — Hogy a férfiak közt 
kinek van a legszebb lába? No, nem bánom, 
elárulom, mert úgysem találná el: a Szerémy-
nek. 0 meg a Hegedűs rendes, komoly, uri, 
szolid vevők, békében minden hónapban 
megrendelték a maguk két-három pár cipőjét. 
Most aztán még mindig tart a készlet — saj-
nos, tul tartós cipőket csinálok. Kedves vevő 
a Csortos ur is, az nagyon határozott izlésü, 
gyorsan rendel és utána még mókázik is 
egy keveset. De hogy ki a leggavalérabb 
szinészkuncsaft? No, ezt meg éppen nem 
találná el, — szegény boldogult Psylander• 
Mikor Pesten járt, bejött hozzám és rendelt 
egy szuszra husz pár cipőt és tíz pár csizmát. 
Borzasztóan sajnálom, hogy megha l t . . . Mert 
tetszik tudni — drága, aranyos népség ezek 
oz én pesti színészeim. Imádom őket. De a 
számláimat bizony — szívesen adresszálnám 
most a dán koronák hazájába . . . 

Mi ax u/ füződivat ? 
— A fűző és mégsem fűző — 

A divat hatalmának a női toalett minden, 
még legdiszkrétebb darabja is alá van 
vetve : igy persze a fűző is. Meg akartuk 
tudni, mi a dernier chic a korzett divatjában 
s ezért felkerestük Gerő mestert, a Király 
Szinház tőszomszédságában levő üzleiében, 
hogy feleletet kérjünk tőle kérdésünkre. Öt 
mesterségének — a füzőkészitésnek — való-
ságos rajongója, elsőrendű szakember : a 
leghivatottabbak egyike tehát arra, hogy 
hozzá forduljunk. 

Gerő mester meghallgatta a kérdésünket, 
felugrott egy polcra, levett egy dobozt, ki-
vett egy habkönyü, csipkés holmit, elibénk 
tette és büszén igy szólt : 

— A legújabb füződivat ? Ez I . . 
Aztán igy folytatta : 
— A fűző nélkülözhetetlen része a höl-

gyek toálettjének. Ami a régi szabású fűző-
nek egy eredendő szervi hibája volt : az 
ugyanis, hogy megfosztotta a testet plaszti-
kájátót, azt mintegy páncélba szorította. A 
fűző rr.odern divatja oda tendál, hogy fűz-
zön, vagyis adja meg a testnek a kíván 
karcsúságot, de kerülje el a régi füzőne 
az esztétika és higiénia követelményeit egy 
formán mellőző hátrányait. 

Gerő mester most, miközben kiteregeti 
előttem az előbbi poétikus és kecses alkot-
mányt, valósággal felragyogott : 

— Látja, azt hiszem, nekem sikerült a 
nagy problémát ezzel a kreációmmal meg-
oldani. Ez a fűző és mégsem fűző, a leg-
újabb füződivat a maga tökéletességében. 
Halcsont nincs benne ; de nem veszi el a 
test szép formáját, sől ezt előnyösen ér-
vényre juttatja. És mégis füz. Derékban, 
a régi fűzőtől eltérőleg egy ideálisan alkal-
mazott gummiőv teszi ideálisan viselhetővé, 
Ez a fűző olyan elegáns, könnyű és kényel-
mes, hogy igen sok viselője — különösen a 
művésznők, akik fűzőm legbuzgóbb hivei — 
benne is alszik. 

Szólt Gerő mester és ismét elcsomagolta a 
könnyű holmit. 

Kielégítve távoztam és intervjum befejezé-
séül ime melegen ajánlom olvasónőimnek, néz-
zék meg Gerő mester üzletében a jelen füző-
divatját — o fűző és mégsem fűzői. 
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A h ö l g y e k ö r ö m e 
Hölgyek öröme: ez a név még fokozottan 

reá illik arra a helyre, . ahol a 
hölgyek a megifjodást, a megszépülést, 
a tetszésnek és hóditásnak legintenzívebb 
eszközeit találják, a hölgyszalonokra és 
kozmetikai intézetekre. 

Ä finom Belváros fővárosunknak az a 
területe, ahol a szépségnek ezek a rejtelmes 
szentélyei közül a legelőkelőbbek és a 
legdivatosabbak helyet találnak. Keressünk 
fel ezek közül egyet és nézzük meg, hogyan 
bonyolódnak le benne a női szépség kul-
tuszának miszteriózus szertartársai? 

Ez a szanatórium a pompás palotákkal 
szegélyezett, diszkréten csöndes Haris-közi-
ben van, a hármas szám alatt, Az elegáns 
portál fölött ott a templom főpapjának 
neve: Schadek és Wersehing. Reggél és 
kora délután csendes a környék. Am délfelé 
és a későbbi délutáni órákban megkezdődik 
a hölgysereg zarándoklása a szent csarnok 
felé. Benn, az előkelően berendezett üzletben 
a bokszok egész rendszere tárul laikus sze-
münk elé. A hölgyeket egy-egy ilyen zárka 
nyeli el, amelyben boszorkányos fürgeségii 
ujjak bontják le a pompás szőke, barna, 
bronzvörös hajfonatokat, hogy csakhamar 
a legutolsó párisi divat szigorú posztu-
látumai szerint épitsék fel megint őket. 
Azután a legkülönbözőbb, rejtelmes rendel-
tetésű gépek kerülnek elő, a hajfodrász-
művészet és kozmetika titkos és csodálatos 
eszközei. És íme, a haj immár illatos hullá-
mokba van ondolálva, a villamos arc-
masszázst eszközlő gép kisimitja az arcbőr 
ráncait és a szem körüli szarkalábakat, 
az apró, acélos körmök már fényesek és 
illatosak. Megkérdezzük az előkelő szalon 
egyik főnökét, hogy mi az ő házának neveze-
tessége, az úgynevezett specMité át. Ui 
nraisone? 

— Elsősorban arckrémjeinket kedveli a 
a hölgyközönség. Vannak nappali krémjeink 
és vannak olyanok, amelyekkel lefekvéskor, 
éjszakára kenik be araikat a mi kedves 
klienseink. Büszkén mondhatjuk, hogy mind 
a két fajtának bámulatos a hatása a teint 
üdeségének és frissességének megőrzése kö-
rül és méltán népszerűek. Személyzetünk 
is elsőrendű: a versenyen egyik segédünk 
a második dijat nyerte, — de elnyerhette 
volna az elsőt is, — teszi hozzá a mester 
mélabúsan. 

Még megtudjuk, hogy a művésznők -töziil 
Simonyi Mária és Somogyi Nusi tartoznak 
a szalon rendes látogatói közé. Végül érte-
sülünk arról is, hogy a pompás, eredeti 
francia illatszerek óriási tömege áll ebben 
az üzletben a hölgyek rendelkezésére s 
azzal a benyomással távozunk, hogy Scha-
rte k és Wersching műtermében kétségte-
lenül a fővárosnak a szépségnek szentelt 
intézményei >gyik legelőkelőbbjét ismertü* 
még. 

A nagy Latabár, a kis Latabár 
és a „Próféta" 

A nagy Latabéut, vagy népszerűbbe« 
»LatyiU, mindenki ismeri,"aki Pesten szín-
házba jár. Tudják róla, hogy pompás szí-
nész, de azt is, hogy kedvelője az élet 
derűs oldalának: egy jó pohár bornak, vidám 
társaságnak, bohém mulatságnak. A kis La-
tabárt ma még kevesebben ismerik. Szinész 
ő is; de csak most lépett a világot jelentő 
deszkákra s egyelőre legfőbb nevezetes-
sége, hogy az apja fia. 

Mindamellett a nagy Latyi, mint minden 
apa, Wiszk« az ő fiára, s különösen 
büszke azóta, hogy szinész lett. S ebből az 
alkalomból elhatározta, hogy az immár 
rendes gázeiju, fölnőtt; ifjút, bevezeti az 
életbe. 

És itt lép a történet keretébe a »Proféui«, 
ez a régi, jóhirü értterem, a Király- és 
Izabella-uccák sarkán, amely szintén, mint 
akár a nagy Latyi, jó ismerőse a legtöbb 
pesti «mteein«k. Mindenki tudja róla, hogy 

már saercncsés földrajzi fekvésénél 
fogva is — (ott terül el a Király- és 
Magyar Szinháa között) a legkedveltebb 
müvész-tanya; «I* azt is, hogy kevés hely 
van a fővárosban, ihol Ízesebb étkek', 
jobb és tisztább borok, kedvesebb társaság 
várnák a fáradt vándort, mint itt. Am en 
nem is csoda: hiszen a vendéglő gazdája. 
Örményi Elek, vezetője, lelke pedig fele-
sége: a bájos Mitüy Dada, a hires Mittly 
vendJégttös-'dinesztia sarja, aki a csállád 
nagyszerű tradíciói azallemében intézi en-
nek a vonaó és kedves üzemnek a konyha-
ügyeit. Így csak természetes, hogy a »Pró-
féta« mindig telve, elsősorban vidám mü-
vész-néppel. Különösen rendkívüli népszerű-
Bégre emelkedtek a helyiség pompás csü-
törtöki disznótor-estéi és pénteki turóscsuszás 
halászléi. Ezeknek rendes résztvevői: Si-i 
monyi Mária, Somogyi Nusi, Törzs Jenő, 
Raskó Gázé, Nádor Jenő a feleségével, 
Kőváry Gyula, ugyancsak a feleségével, 
Uray Tivadar és még sokan a művész-
világból. 

Egy ilyen csütörtöki disznótort válasz-
tott arra a nagy Latyi, hogy a kis Latyit 
a világba bevezesse. A bevezetés nagy-
szerűen sikerült. Pompás társaság került 
össze, a vacsora remek volt, a bor fel-
séges. Fogyott is hatalmasan és különö-
sen — természetesen — a nagy Latyi előtt 
sorakoztak a kiürített palackok ütegei. A 
hangulat mindjobban emelkedett; különösen 
persze szintén a nagy Latabáré. Mikor 
azután bekövetkezett az elkerülhetetlen zár-
ára, végre a k i tűnj Örményi többszöri 
figyelmeztetése után, a nagy Latyi is bele-
nyugodott a változhatatlanba. Felemelke-
dett a helyéről és ünnepélyesen, de kissé 
fáradt nyelvvel igy szólt a fiához: 

— Na, fiu, én bevezettelek a világba; — 
most azután te vezess ki belőle!... 
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Sarkad! Aladár 
a Városi Sjinfiáyban 

A Városi Színház legközelebb történelmi 
daljátékot ad elő, amelyet szerzőik aa 
i f júságnak és a gyermekeknek szántak. Ä 
darab címe: Mátyás király, amelynek szö-
vegét és verseit Zsoldos Andor, szép ma-
gyaros muzsikáját pedig Buday Dénes és 
Friedl Frigyes írták. A szövegkönyv a 
fiatal Hunyadi MátyásseJ foglalkozik. A 
történelmi cselekményt kedves tündérjáték-
keretbe foglalta össze Zsoldos Andor, hogy 
ezáltal könnyebben hozzáférkőzzék a fiatal-
ság, meg a gyermekiek lelkéhez. Az első 
felvonás Budán, a Duna jegén történik, a 
második Podiebrád csali király prágai vá-
rában, a harmadik a budai vár egyik 
fényes termében. Mátyás Idrály első me-
nyegzője napján. A címszerepe, a tizenhét-
éves Hunyadi Mátyás, BUler Irénnek, a 
Városi Színház primadonnájának, fog je-
lentékeny sikert hozni. A fő férfiszerep. 
Balambér bolond alakjában, Satkádi Aladár 
fog vendégszerepelni. Sarkadi Aladár már 
tíz esztendő óta kedvence a gyermekeknek, 
karácsony előtt már százéval hozza neki 
a posta az ákom-bákomos lévaiakét, ame-
lyekben hűséges publikuma kérdezi Aladár 
bácsit, hogy mikor játszik már. 'Aletfár 
bácsi azt üzeni hivainek, hogy csak vár-
janak türelemmel, pár hét múlva ismét 
beszélgetnek a színpadról. Egyik erőssége 
lesz az előadásnak Pal tő Imre, akJt 'az 
Operaház adott kölcsön András diák sze-
repére. Jelentékeny és hálás szerepet fog 
játszani Betagh Bäby, Färedy Ella és Timar 
IIa. Miháíyffy Julia egy pompás komifca-
szerepet játszik. Ráday Arankának jutott 
Szilágyi Erzsébet szerepe. Egész sereg ko-
mikus játszik a darabban Sarkadin kívül 
is. Horti Sándor mint Podiebrád, ha/agos 
mint Giskra rablóvezér. Hegedűs Ferenc 
mint udvarmester, Páxmán és Gábor mint 
cseh és tót figurák, Krasunai mint tánc-
mester, Tarnai mint a cseh király fia 
fognak gondoskodni, hogy a gyermeksereg 
Iki ne fogyjon a kacagásból. Az Opera 
balletkara három gyönyörű uj balletet fog 
lejteni, amelyet Brada Ede balletmester 
tanit be. Az előadást különös gonddal és 
szeretettel készíti elő Ferenczy Frigyes fő-
rendező, a díszleteket Kéméndi Lajos ter-
vezi. A Mátyás király hetenként kétszer, 
csütörtökön és szombaton délután három 
órai kezdettel, mérséktelt helyárak mellett, 
fog szinre kerülni, valamint Mikulás nap-
ján és a karácsony estét megelőző dél-
utánon is. • 

Rózsavölgyi 
hangversenyei 

Ligetiné Ádám Teréz dalestje november ( 
19-én a Zenekadémiában. 

Dohnányi Beethoven-estje november 23-án. 
Madary Kreybigné Sohner Margit dalestje 

november 23-án a Zeneakadémia kister-
mében. 

Pete Lajos magyar estje november 24-én. 
Waldbauer-Kerpely-vonósnégyea harma-

dik estje december 2-án a Zeneakadémiában. 
Illés Margit zongoraestélye december 3-én 

a Vigadóban. 
Zsámboki Miklós második gordonkaesíje 

december 6-án a Zeneakadémiában. 

1KUSKA ANDRÁS 
szabd , f e n n á l l 1 8 8 5 öta 
Készít Internacionális értékű url ruhát 

B u d a p e s t , V . , E rzsébet - té r 5 . szám 

D'Orsay, Roger-Gallei 
Coty Hoabigar.t, PARFÔMOK 

fl„Cedsbanna"uédjegyu illatos tea mindig 
heduencz teám uolt.de most még sziuesebben 
éluezem, mióta a Teáskanna nekem ama elragadó 
selyemmoHuumohat adományozza, melyekkel 
Jámpaernyömet, asztalterítőmet, diszpámáimat 

sót még reggeli ruháimat is feldiszitems. ft, 
is kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Doroííya-u. 12 
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l l a i f l l f l r i S l a b i a t Hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pol lék 
I l d l M d l d l I f l l Sarolta, Andrássy-ut 38.1. .M i reda" hajeltávolitószer szél-

* - küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Fegy kezelések. Kérjen prospectust. 

A raeizö engedélyével (Utánnyomás tilos) 

Régi pénz, drága pénz — 
Induló a .Hollandi ra*ny*cske" cimB operettből . 

Siflvegét irta: KULINYI ERNŐ Zenéjét szeriette : KALMAN IMI® 
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S E L Y E M I S Z A L A G FÓ'ÜZ LET : - NJIORONflHErilMt 

S Z Ö V E T ÍMQSÓFTRÚ 

C S I P K E IIMTUJÜÖNM 

FIÓKÜZLETEK- IY..CALVIN-TÍR. 

wuéótzi-imii..fő-uírA52. 
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t/f tanfolyamok kezdődnek a 

^ Firenze ^ 
müß elylskolűban 

IV., KoronaCerceg-utca 0, Telefon 5S-1S 
ft 

OYAL REDOUTE 
ERZSÉBET'KÖRUT 33. 

Minden este 8 órától záróráig szenzációs műsor. 
Parkettinc és a legújabb táncok bemutatása. 
Cigányzene, (azz-Band. Kitűnő konyha és italok 
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— Megvagy; Itt szorongatlak már a 
markomban ! Mert ha csakugyan ilyen figura 
volt, akkor egyszerűen végigmustráljuk gon-
dolatban az összes férfiakat, akik a für-
dőn megfordultak, okvetlen köztük lesz az 
az alak is, akit eféle egzaltáltsággai gya-
núsítani lehet. Világos, mint a nap, hogy 
az egész ügynek a szerelem a rugója. 

Ä Pesti Sajtó riporterő, aki mindeddig 
hallgatott, most szelíden emelte Búzavirág-
színű szemét a vidéki Pinkertonra. 

— ÉS ha én azt mondom, hogy nem 
szerelem volt a rugója? — kérdezte ár-
tatlanul. 

. . . . a z újságíró olyan arcot öltött magára, mint az 
egyiptomi szfinx egy holdfényes éjszakán . . .* 

Gáspár rajza 
— Maga azt mondja? Talán van valami 

adata, ami egyebet bizonyít? 
Az újságíró olyan arcot öltött magára, 

mint az egyiptomi szfinx egy holdfényes 
éjszakán. 

— Talári van, talán nincs, de bátor 
vagyok megkockáztatni azt a véleményt, 
hogy a szerelemnek nincs szerepe a já-
tékban. Sem gyilkosságnak, sem rablásnak, 
sem szerelemnek. És mégis bizonyos, hogy 
megszöktették kedvenc művésznőnket, vagyis 
helyesebben: erőszakkal cipelték el vala-
hová, ahol most is tartózkodik. Ännyit el-
árulhatok, hogy nem bánnak vele rosszul, 
uri helyen van s mozgási szabadságának 
korlátozásán kívül semmi baja. 

— Talán azt is meg tudná mondani, 
hogy hol van? — kérdezte kissé lenéző-
leg a rendőrkapitány. 

— Sőt esetleg le tudná irni a férfit 
is, aki elrabolta? — tette hozzá a vizsgáló-
bíró. 

— Ha egy fotográfus pontosságával nem 
ás tudnám, de egy-két adattal mindenesetre 
szolgálhatok felőle. Úriember, nagyon 
gazdag, tagja az előkelő budapesti "ka-
szinóknak, nagyszámú szolgaszemélyzetet 
tart , gáláns, de kicsit bolondos s tul van 
egy-két esztendővel a negyvenedik élet-
évén. Tudnék még egyebeket is mondani 
róla, de nem álfítok olyat, amiben nem 
vagyok egészen bizonyos. 

— És abban, amit mondott, egészen 
bizonyos? 

— Annyira, hogy akár közjegyzői ok-
iratot is adhatok róla. 

E szavak után megitta a feketéjét, rá-
gyújtott egy cigarettára s anélkül, hogy 
további felvilágosítást adott volna, szó nél-
kül faképnél hagyta az egész társaságot. 

Hova ment, merre járt, senki sem tudta, 
de a szálloda portása reggel elmesélte, 
hogy csak hajnal felé tért haza. Mikor 
a kaput kinyitotta előtte, vigan ffityürészett 
s szivarral kínálta meg a derék szállodai 
alkalmazottat. 

VI. 

A fogoly első éjszakája 
Az öregasszony, aki dus ezüsttálakban 

hordta fői a vacsorát, tipegve leszedte 
az asztalt, s régimódi fejkötőjéből, mely 
még talán a vár négyszáz év előtt élt 
kulcsárnőitől maradt reá, barátságosan te-
kintett a mindjobban elálmosodó Sárikára. 

— Ä grót ur tiszteletét óha j t j a tenni, 
de csak ugy, ha maga, lelkecském, szívesen 
lát ja . Altálam kéri a kegyet, hogy egy 
félórára íogadja . 

A művésznő szeme tágranyilt, — az ál-
mosság egyszerre eltűnt belőle. 

•VETOVICS SzÖRMEKABflTDK.ROKÁKÚ MUFFOK , Q 

5 * 0 1 . 1 0 á r b a i h . ERZSEBET-tER O l e m . 
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— Gróf? Hát ez a középkori alak a 
grófi Cimet viseli? Megmondaná a nevét 
is, ha szépen kérném? 

— Nem, a nevét nem szabad megmon-
danom, ezt a vár ura szigorúan meg-
tiltotta nekem. Ô maga mindent el fog 
mondani, ha az ideje elérkezik. Most csak 
arról van szó, hogy együtt akar teázni 
magával, de ehhez az engedélyt, szép virág-
szálam, csak maga adhatja meg. 

— És ha azt felelném, hogy nem kívá-
nom fogadni? Kaszabörtönbe dobnának vagy 
a kinzókamarában gyötörnének halálra? Itt a 
XVI. században valószínűleg így bánnak az 
engedetlen asszonyszemélyekkel ! 

Az öregasszony megcsóválta a fejét, 
a főkötő íűs szalagocskái ide-oda libbentek 
az ódon tacsillár világosságában. 

— Nem, szivecském, ő nem volna képes 
ily kegyetlenségre, ő jó ember, aki senkit-

. . . . a főkötő kis szalagocskái ide-oda libbentek • 
az ódon tacsillár világosságában . . 

Gáspár rajza 

sem bánt ok nélkül. Szigorú és nem tűri, 
hogy az akaratának ellentálljon valaki, de 
a szive nemes, mint a dédapjáé volt, aki-
nek idejében én, mint kisleányka, a várba 
kerültem. A külsejére nézve is a dédapjára 
hasonlít, akit hetedhét vármegyében a 
legszebb férfiúnak tartottak. 

— És mikor élt ez a leánysziveket tipró 
dédapa? Hány éves maga, hogy még a 
kriptákban nyugvó ősöket is ismerte? 

A matróna gondolkodva ráncolta össze 
a homlokát, de egy kis töprengés után 
szelíden elmosolyodott. 

— Nem tudom, rég leszoktam róla, kis-
asszonyka, hogy az éveim számát olvassam. 
Már nagyon régen járok itt a földön s 
némelykor ugy érzem, mintha sok száz 
évvel ezelőtt játszottam volna kis penész-
virág-koromban a vár kertjében. Istenben 
boldogult öreg grófunkat akkor láttam elő-
ször, mikor fehér paripán lovagolt be a 
vár kapuján, a vitézekkel együtt, akik a 
francia császár ellen hadakoztak. Jó száz 
esztendő már bizonyosan elmúlt azóta, de 
még most is emlékszem a fehér paripára, 
melyről az elősiető csatlósok leemelték. Mert 
egy francia golyó Győrnél a combjába fúró-

dott s a felcser két hónapig lakott a vár-
ban, amíg valahogy lábra állította. 

Sárika hátradőlt karosszéíkélben s egy 
percre behunyta a szemét: megint az az 
érzése volt, hogy nem is ő ül itt, hanem 
valami rég meghalt hasonmása, akinek újjá-
született lelke most benne él tovább. Egy 
huszadik századbeli férfiről ugy beszél-
tek vele, mint a váruráról, az öregasszony, 
aki előtte állt, élő alakjukban látta a 
katonákat, akik Napoleon ellen harcoltak, 
az ablak ólomkarikáin át látni lehetett az 
őrtüzet, mely a bástyán égett, ódon tálak 
lés rég sírjukban pihenő ötvösművészek kupái 
álltak előtte az asztalon, — mi volt ez, ha 
nem egy fantasztikus álom, mely elmúlt 
évszázadok romantikájába varázsolta vissza? 
ö volna az, aki tegnap még tenniszruhás 
fiatal urak bókjait hallgatta, aki három-
négy héttel ezelőtt ravasz szinházdirekto-
rokkal, hízelkedő szabónőkkel tárgyalt s 
öltözőjének tükre előtt nyullábbal festette 
pirosra a szája szélét? Ö róla írtak kriti-
kákat az újságokba, őt intervjuvolták meg 
a színházi riporterek, ő mosolygott ki a 
vasfüggöny ajtócskáján a tapsoló közön-
ségre? Ugy érezte, mintha nem rövid napok, 
hanem hosszú századévek választották volna 
el attól a bájos és közkedvelt kis egyéni-
ségtől, aki a léha Budapestet lázba hozta. 
És hiába akart kétségbeesni azon, hogy 
ilyen félelmetes kaland hősnője lett, tulaj-
donképp valami kellemes izgalom rezgett 
végig az idegein s orrocskája boldogan 
szimatolt a lilaszinü regényességben, mely 
nehéz templomi illatként körülvette. 

— Megvihetem a jó hirt a vár urának? 
— kérdezte az öregasszony, a"ki most megint 
kedveskedve megsimogatta a fiatal leány 
haját. 

Sárika felnyitotta a szeméit, s oly pillan-
tással nézett a napoleoni harcok hőseinek 
kortársára, mintha ópiumos álomból ébredt 
volna föl. 

— Ha, a vár ura ugy akarja, hát termé-
szetesen engedelmeskednem kell, — mondta 
higgadtan. — Nem szeretném, ha a kinzó-
kamarába vitetne, hiszen maga mondta, hogy 
nem tűri, hogy az akaratának ellentállja-
nak. 

(Folyt. kőv.J 
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Kecskerimek 
A kecskeköltők egész légiója küldte be 

e héten müvét Karinthy Frigyesnek. Ez 
még nem volna baj, a baj ott van, hogg 
minden kecskeköltő egész halom kecske-
rimmei pályázik. Karinthy .épp ezért arra 
kéri hü tanítványait, hogg müveik közül 
válasszák ki a legjobbakat, — egyet, leg-
följebb kettőt, — s csak azokat küldjék 
be neki. Äz e héten klecskekö'ltővé ki-
nevezett olvasók és kecskerimeik itt kö-
vetkeznek : 

Nagy tömeget lát egy pesti ember az 
utcán, gyorsan odarohan és megkérdi: 

Kérem, mit jelent e zordon kavargás, 
E lovasrendőrök, kordon, zavargás? 

A saját magától elragadtatott költörőt 
mondja egy »jó barátija. 

Hallod, kérlek? 
Az mondja e kopott lant, 
Hogy őtőle lopott Kant. 

A rímek költőjét, Manhoff Máriát, kecske-
költővé nevezzük ki. Viszont nem kaphatja 
imeg a kitüntető cimet Bob Olly kisasszony, 
ímert fogalma sincs arról, hogy mii a különb-
ség a kecskerim és a kinrim között. Olvassa 
el figyelmesen a kécskerimeket, akkor meg-
tanulja, hoo'i ebben a versben — »Minisz-
teri tárca h> yett ó Lóránt, Forgattad volna 
te a bölcs / .•ánt« — sok az aranyigazság, 
de — ninci. kecskerim. Olly megbukott, 
Lhow István viszont kecskeköltő lett a kö-
vetkező versi : 

A festőnek , Szeretet« cimü képéhez csú-
nya keretet szájlit a keretező: 

A festő összetörte a szép keretet, 
Es azt mondta, hogy ez a kép »Szeretet!« 

À". K• Z. is kecskeköltő lett ezziel a két 
sorral : 

A futballpályán a közönség szórakoztatá-
sára fonográf szól: 

A futballpályán fonográf gép szól, 
És közben a kapuba röpül egy szép gól! 

Gaubek Idus (Kispest) is költő lett. 
Őnagysága nyári ruháját, most hozta haza 

a szabónö: 
Kék a nyári ruhám, mely formálisan 

nagyszerű. 
De mi haszna, mikor az idő normálisan 

fagyszerü. 

G rósz Móric egész csomó versecskét 
küldött be hozzánk. Mind csinosak, — de 

Klein Sári 
Budapest, V; Lipót-körut 17. sz. 

Készít legmodernebb toalett és neglizséfüzőket 

HŐI KALAPOK m i M - U . 5 . 
sport- és autó- B V 
sapkák legflno- I I 
mabb kivitelien m M 

Klotild-palota 
Váci-u. sarok 

RACHFELD 
C 7 p p egyedüi csak „ARI" crém, púder, email-

borogatóviz használatától lesz. Hajszálak 
végleges eltávolítása villannyal. Szeplő, szemölcs, szép-
ségápolás és arcmassage julányos bérletben. OAOG 
KOZMETIKAI I N T É Z E T , IV., Muzeura-körat 13. az. 

Ä l f Thész és linden uriszabósdsn 
V., Kfccskeméti-Utca 5. szám, félemelet, az urivilág 
rendelkezésére áll. Telefon:J^04—34. 

B Aunt és DÁN ÉKSZERÉSZEK ÉS ÓRÁSOK 
KOSSUTH LAJOS-UTCA 13. :: TELEFON24-55. 
Ékszerek, drágakövek, ezflst dísztárgyak és órák. 
Beváltunk legmagasabb napi áron brilliansokat, 

ékköveket és régiségeket. 

TOILETTEK ÉS FEHÉRNEMÜEK KÉZI ÉS GÉP-
m HÍMZÉSE MŰVÉSZI KIVITELBEN 
/ nHDflMI m ü h imzö és rajzterem, amerikai 
wHlinHIlILpliszirozó és modellirozó 
V I . , K I R Á L Y - U T C A 4 2 . T e l e l ő n 1 2 8 - 3 1 . 

Siklós Albertné és Hlnvócs Erzsébet 
IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁJA 

í s fllavács Erzsébet kalapszalonja Budapest, VI., Ó-utca 
S., II. em. 12. Szakoktatás az iparművészet minden ágá-

ban, különös tekintettel a gyakorlati életre. 
A növendékek az intézet anyagát dolgozhatják föl. 

Megrendeléseket eltagadunk 

KOTTIER BÖZSI MANIKÜRSZALONJA 
volt Magyar-
utca 1., most 1 1 7 . Az udvar-

ban, földsz. 

A legújabb füződivat a ß g ^ j p j f e g S Q10H t) Q TI 

m e l l t a r t ó ú j d o n s á g o k 
IV., VÁCí-UTCA 44. (az Angol kisasszonyokkal szemben) 

Restaurant JPHÓJ^É T j l Étterem 
BUDAPEST, VII., Király-utca 91. sjtfm. 

Telefon: József 44 —75, 
Ixlés, otiíjanosság, f ó boroR 

Tulajdonos: U R M É N Y I E L E K 
Este Radies Jenő m u j s l k d l 

KISS GYULA£>££37 
Női kábítok és boák átalakítása a leentolsó divat szerint 

Állandóan aus raktár nagy választékban 

SCHADEK és WERSCHING ïSSSÏÏSS"̂.% 
HARISKÖZ 3. Szines hejsk és müwéstí ha jpót lékok . PARFUMERIE 
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ncni kecskerimek. Grósz nem lett kecske-
költő. Viszont az lett Papp János a követ-
kező költeménnyel : 

Egy 16 éves bakfis álma a Naplemente 
premierje után: 

Megcsókolt mohón Berci, 
Es suttogtam bohón: merci 

Ugyancsak megérdemli a kecskeköltő Ci-
met és jelleget az »Egy elbájolt kecske-
költő« aláirásu pályázó. R következő szem-
telenséggel pályázik: 

Karinthy Frigyes leendő fejfájára: 
Irt verset, prózát, nagy iró volt a holt, 
R kecskerkn-miifaj mégis holta volt! 

W. Ellus Nagyvázsonyból küldi: 
Egy spanyol állatkertből megszökött fó-

kától kérdi a rozmár: 
iSzól a rozmár : Mondd meg nékem, kedves 

fóka rokon, 
Milyen idők járnak ottan lent a Róka 

tokon? 

»K. A. régi eiöfizetöv. — kecskeköltő 
lett ezzel az ötletes kecske rímmel : 

Schwarz Samu szerelmes Tisza Karolába 
es BUier Irénbe. És pont akkor vált jegyet 
a Városi Színházba, amikor operát adnak. 
Dühösen bemegy a biiffébe és rendel egy 
üveg sillert. 
Nem játszik Tisza, nem a szép Biiller se, 
Folyjon hát öt-hat-hét pohárka siller be. 

Pausip Szalvi ugyancsak megörvendez-
tette Karinthy tanár urat ezzel a rimével: 

Párisban 1915 nyarán kifogtak a Szajnából 
egy német kémet a franciák és ezt kiabclt-

Hozunk a vízből egy nedves kémet, 
Most felakasztunk, kedves német! 

A türelmetlen apa és a későn járó fia: 
Nem mondhatom, hogy e csalafinta pontos, 
Ugy látszik neki a palacsinta csontos. 

Ä kis vers beküldője: Hajdú György. 

Miszlai Ilonka Szigetváron törte a bizo-
nyára bájos fejecskéjét és több ügyes kecs-
kerimet fabrikált össze, melyek közül ez 
a legkedvesebb: 

Miért megy protekciós a hivatalba? 
Italmérési engedélyt kérni megy, 
Mert ma már italt mérni kegy. 

szőrmedUvat 

"Dán Testvérek 
m- kir. udo. szűcsök 

B u d a p e s t , V., 
\ "Dorottya-u. 5-7 

KálBzm Mfiiiérek Ä S 
B u d a p e s t , IV., A p p o n y i - t â r 1 . S2i.m 

/ZÖLLÖSI és KLEIN 
IV., Hafó-uica 16. (SUtő-u. sarok) 

amlyam é s axttvcí különleges-
ségek áruOás-a 

ARAMAT, é é f f s 8 u s e ! ; BRILIIÜHST, 
gyöngyöket teljes értékben vesz és elad 

Schmelze r Benő ponti városház, főkapu melleit 

J g E N B D B K F R I D A 
ha lcson tné lkü l i f i i zökülőn legessége i 

V I I . , K I H Á L Y - U T C A i > . S Z . 

GÁSPÁR BÉLÁNÉ 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁJA 
V., HONVÉD-UTCA 3., 11. EM. 

TANFOLYAMOK: Iparművészeti kízimunk«.csipke-
készítés, müvirágkészités, kalapkészités, karakter-
babák, lámpaernyők, porceilánfesté», batik, ipar-
művész, rajz és tervezés. Jelentkezés d.U. 3—6óráig 
Montirozás és lámpaernyők készítése elvíllaltatik 

Batik és china lelymgk 
dus választékban és l e g s z e b b mintákban 
i ego lcsébban LEFKOVICS MÓR 

Ä s e l y e m á r u h á z á b a n . 
B e l v á r o s , IV., H a j ó - u t c a 1 2 — 1 4 . 

rnRTiHlUMMCZ/PO/íi/WHUG£SStG£KI<£SZnOJE ~ -— rv.rsczj-rjTrïa m^r J 

L Á S Z L Ó I S F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELVMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV. KER., KOR€»NAMERCE<a-UTCA 14-16. 
(A FŐPORTÁVAL. SZEMBEN.) TELEFONSZÁM 1 6 5 - 9 7 . 

j 
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GYENGÉDSÉG 
Színmű három felvonásban 

Irta : BATAILLE HENRY. Fordította : GÓTH SÁNDOR 
Bemutatta a Renaissance Színház a következő szereposztásban : 

Marguerite . 
Brunetti Jsanne 
Miss . . . . 
Mabelle . . . 
Tigraine kisasszony . 

G. Kertész Ella 
K.Gömöry Vilma 
Kürt'.iy Teréz 
K.Bónitz Blanka 
Gárdos Kornélia 

A nevelőnő Radóné 
Colette Lázár Gida 
Barnac Góth Sándor 
Sergyll Zátony Kálmán 
(Margot az ajtó mögül bedugja a fejét 
és ugy üdvözli a belépő Geniat-t és Le-

garífler-t. ) 
Geniat: Íme, a család örömei! 
Bdrnac: Bizony, legközelebb négykézláb 

fogtok itt lepni, amint hintalovat játszom 
velők. (Jacqueshoz. ) Előre, indulj, táoőr-
nők ur és az ajtóban tisztelegj! 

Margot (az ajtóban): Jónapot, lehe-
tetlen kosztümben vagyok, bocsánat. 

Geniat: Csak mi vagyunk a vesztesek! 
(Margot beteszi az ajtót, a gyerekele el agy 

másik ajtón.) 

NEGYEDIK JELENET 
Barnac, Geniat, Legardier. 

Geniat. (bizalmaskodó, szaporaszavu em-
ber): Hogy vagy, kedves elnököm? 

Barnac: Nagyon jól, kedves »választ-
mányi tag«-om, hát te? (Kézfogást, helyet 
kínál.) 

Legardier (nem fogadja el a kínálást): 
Én csak jövök és már megyek is. Éppen 
a kapuban találkoztam Geniat-val, amint 
mentem a hivatalomoa, a Nemzeti Könyv-
tár felé. Ä lépcsőn beszédközben felmász-
tam és igy már felhasználom az alkal-
mat, megkérdem, nem jönnél-e el a dara-
bom nyilvános főpróbájára? 

Bdrnac: Hogyne mennék, tudód, mennyire 
bámulom a müveidet. Komoly és tartal-
mas tehetség vagy. És ha most rászánod 
magad, hogy a színpadról gyönyörköd-
tesd a világot, hát abból bizonyára vaT 
lami szép dolog kerül ki. 

Legardier: A darabomnak budhista té-
mája van, a Védaikból merítettem a me-
séjét. 

Barnac: Majd Margot-val megyek el. 
Legardier: No, őnagysága nem fog va-

Géniat Bánóczy Dezső 
De Datligny-Nemours gróf Pataky Ferenc 
Darry Carlos Varsa Gvula 
Legardier Várnay Jenő 
De Cabriac ő eminenciája Réthey Lajos 
Guérin Dezséri Gyula 
D'Ablincourt Julien . . . Pethes Sándor 
Jacques . . . . . . . Schwéder Margit 
Aubin Radnai Sándor 
lami jól mulatni, erre figyelmeztetlek. Szer-
vusz, Geniat. 

Barnac: Maradj még egy percre! . 
Legardier: Várnak a könyvtárbari. El-

végre a segédkönyvtárnoknak mutatkoznia 
ís kell néha a hivatalában. Különben is. 
ugy tudom, hivatalos dolgaitok vannak 
Geniat-val. 

Barnac: Hivatalos? 
Legardier: Azért hagyta lenn a felesé-

gét a taxiban. 
Barnac: Mért nem hoztad fel a felesége-

det? 
Geniat: Mert csak mint a Színpadi Szer-

zők Egyesülete elnökéhez van hozzád pár 
szavam. 

Barnac: Miről van szó? 
Geniat: A mozgószinház-direktorok tár-

gyalni óhajtanak a Szerzők Egyesületé-
vel. 

Legardier: Ahá! A mozisok! Hallom, rá 
akarjátok őket kényszeríteni, hogy rendes 
tantiémeket fizessenek előadásonkint az 
íróknak! A mozik a népbutitás melegágyai! 

Barnac: Majd ráncbaszedem én a mo-
zisokat... Hát hívd össze őket 12-ikére, 
délelőtt 10 órára. 

Legärdw: A te energiáddal bizonyára 
keresztül viszed, hogy... 

Geniat: Bizony, öregem, ha minden esz-
tendőben ilyen elnökünk lehetne, mint ez 
itt... csupa méltányosság, csupa buzgalom... 

Legardier: Bizony ! 
Barnac: Hagyjátok el, minden lelépő el-

nökről ugyanezt mond'ják... az év végén. 
Geniat: Nem!... téged őszinte ragaszko-

dás környékez, meleg bajtársi szeretet... 
mert egyenes uton jutottál él a dicsőséghez, 
a sikerhez. Vannak ellenfeléid, de ellen-

T f A T C / ^ ß m / V V i n Nagy választék 
g I C i d C I I I I l C I l l I l női és férfi angol 

J p ^ és francia szöve-
Ax orsxdg leg- / | V * V V f | / V 9 ' fékben. valamint 

olcsóbb drußüxa vUlLM. G L & j K ^ V U K O w dwatselymekben 
nuáapest, IV. leer.. Károly-Körút 24. sszám 
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ségeid nincsenek. Mindenki szeret és bi-
zonyisten rászolgálsz ! 

Barnac: Nem tudom, rászolgáltam-e, csak 
azt tudom, nagyon jóleső érzés tudni, hogy 
szeretik az embert és épp oly jóleső sze-
retni az embereket. 

Geniat: Látod, Legardier, micsoda em-
ber! Különb még a hírénél is. Fogadok, 
ha eszébe juttatom az igéretét... hogy irni 
log a miniszternek az én kis piros szalagom 
dolgában... (fl gomblyukára mutat.) 

Barnac: ...hát azt feleli, hogy ilyen eset-
ben a levélnek csekély a súlya és inkább 
beszél a miniszterrel, még pedig már hol-
nap. 

Geniat: I^átod, micsoda ember! 
Barnac: Csekélység. 
Geniat: Szavamra... könybeiábadt a sze-

mem... hát nem butaság? 
Legardier: Dehogy! 
Geniat: Mégis csak okosan tettem, hogy 

nem a Miss-ei üzentem neked a mozi-
direktorok ügyében. Tudniillik egy percre 
az járt az aszemben, mikor találkoztam vele 
az asnièrei pályaudvaron... elmulasztot-
tam volna ezt az alkalmat, hogy meleg 
hálával rázzam meg a kezed! 

Barnac: Te találkoztál ma Miss-el az as-
nièrei pályaudvaron? 

Geniat: Láttam messziről. Äz anyósom-
nál ebédeltem odakint. 

Bdrnac: Hány óra tájt volt ez? 
Geniat: fl két óra 10-es vonat indult 

éppen akkor... Äzaz a tizennégy tízes, 
ahogy most mondják. 

Barnac: Nem beszéltél vele? 
Geniat: Nem, azt hiszem, nem is látott... 

Az első osztályba szállt, én bizony máso-
dikon utazom. 

Legardier: Magam is. 
Barnac} Mondd, nem tévedtél? Nem em-

lékszel véletlenül a kalapjára, mert meg-
lehetősen feltűnő a kalapja. 

Geniat: Ha jól emlékszem, amolyan ri-
bizkevörös kalap volt rajta. 

Barnac: Ugy van! 
Geniat: Mért kérded? . 
Barnac: Várj csak... 
Geniat: Mi ez??... (Legardierhez. ) Mi 

baja? 
Legardier: Ugylátszik, rá akar förmedni 

a Miss-ére, most már maradok. 

Legújabb 
párisi modelljeiw 
állandó bemutatása 

Budapest, IV. 
Kristóf-tér 6. 

S O H I SÁNDOR 
Telefon P A R I S ! N Ö I S Z A B Ó 
124-73 IV. , Bécsl-u. 5. fé lem. 

Párisi modellek után készít mhákat, kosztümöket és 
köpenyeket. Mérsékelt árak! 

JMindenkinél olcsóbb a 

C L O C K á r u h á z 
Budapest, V I I . , Király-utca 33. 

férfi és női szövetekben és selymekben 

Tapéták 
SIEBURGER ÉS TÁRSA ! 
Telefon 34-04 IV., Kigyó-tér 1. 

K n flllfnrirácfnt ondulációval. manikür, szépség-
n u i y y i u u i U U U I ápolás és archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok telles kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. Sz 

U L Y A S P Á L , f ő ú r i c i p é s a 
belga kir . hercegi szálliié 
IV. , Kaplony-utca 3 . szám 

ÉS KELEMEN ' ^ " » « Q " » 
VII . , Erzsébet-kSrut 56. 1/4. 

' L A S E R M I H Á L Y s z i i c s m e s s e i 
VI, Izabella-utca 68. (Aradi-utca sarok 
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Bdrnac (ezalatt a jobb ajtóhoz ment, 
kiszól ) : Miss ! 

Miss (kivül): Tessék?... Épp a haját 
dörzsölöm be őnagyságának. 

Barnac: Hagyja abba egy percre és 
jöjjön be. (Beteszi az ajtót. ) Hát majd 
megüzened a filmeseknek a találkozás 
idejét. 

Genial: Innen egyenesen az egyesületbe 
megyek. 

ÖTÖDIK JELENET 
Voltak, Miss. 

Miss: Bocsánat, hogy felgyűrt ujjakkal 
jövök be, éppen a haját dörzsöltem be 
őnagyságának, kedves Mester. Jónapot, 
uraim. 

Barnac: Mondja, megvették a fogpépe-
met az áruházban? 

Miss: Őnagyságának bizonyára volt 
gondja rá. 

Barnac: Hogij-hogy neki? Maga nem volt 
vele? 

Miss: Dehogy nem, de legalább egy 
órát kószáltunk az osztályokban. Krisztus-
káni, mennyi nép... és ahogy pénztártól-
pénztárhoz siettünk, bizony kiment a fe-
jemből. 

Barnac: Meddig is voltak ott? Kettőtől... 
Miss: Legalább háromig, aztán a varró-

nőhöz mentünk. De csak nam emiatt hi-
vott be, Mester? (Legardier és Geniat ösz-
szenéznek.) 

Barnac: No igen, ezt csak ugy közbe-
vetettem, tulajdonképpen azért... azért... ja 
igen... kérem, menjen fel azonnal a köz-
oktatásügyi minisztériumba, szóljon ott Pe-
rioul titkárnak, hogy jelentsen be a mi-
niszternél. 

Geniat: Oh, micsoda jóság, hogy erre 
gondolsz... hiszen ráérsz vele. 

Miss: Egy ajánlósort nem kapok? 
Barnac: De... (Leül az Íróasztalhoz, ír.) 
Geniat (halkan Legardierhez.) : Szegény 

nagy ember... Befonják... minden oldal-
ról. 

Legardier: Siralom! 
Geniat: így élni! 
Legardier: És nem lát semmit! Nem tud 

semmit ! 
Geniat: így elszólni magamat. Hogy te-

gyem jóvá, de bosszant! 
Legardier: fldok egy tanácsot, ne tegye 

jóvá. 
Geniat: Hogy-liogy ne? 
Legardier: Rh ! Sőt ellenkezőleg... hisz 

maga olyan benső barátja... beszéljen vele... 
meleg hangon... sarkalja őt, hogy éljen 

k/r. udvart sziiiitó divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 

GÁBOR LAJOS 
Érák, ékszerek nagy választékban 

k ö r ú t 3 0 . 
Vétel és eladás 

g a | j j a M ( i kötött áru különlegességek és 
9 9 V H I Irf iparművészeti cikkek műhelye 

^Budagest^l^JDalnok-utcj^S^l^m^S^ 

mmmi borított tükröket 
legmagasabb U n a b M u i t f Kazinczy-utca 14 
árban veszek P i a r K O w l & S Telefon J. 134-45 

P0CSATKO PIROSA 
Uri és női divatkQlönlegességek. Deák Ferenc-u. 14. 

Perzsa * szőnyegek 
javító-, mosó- és megóvó-intézete. 
Butorberaktórozás. Szőnyegek vé- Telefon J 2 5 ~ 2 5 tele és eladása. — Mérsékelt árak. József 

8osenfeljetíő,mi.>Sip-nJ 
M i e l ő t t v á s á r o l va«r rendel f í rf irahát , rag-
— — — — — - lánt, télikabátot, városi bun-
dát, fekete vagy sárga bőrkabátot, n é z z e m e g 

S C H N U R HENRIK 
(Rákóczi-ut 15.) k i r a k a t a l t ! 

Eladás 
nagyban és 
kicsinyben 1 

8 N T I M P Á L M Á K É R T v " - 66 
Esténkint BLUM LAJOS művészegyüttesének hangver-

senye a közkedvelt „BUBI" közreműködésével. 
A régi elismert kitönö konyha. 

A Belváros legintimebb vacsorázé helye az 
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végre magához méltó életet... Szedje össze 
bátorságát ez egyszer, Geniat, higyje el, 
őrült szívességet tesz vele neki. 

Geniat: Igaz, hisz elfog az undor, ha... 
igaza van... ezt a csupa sziv embert... 
gyalázat... 

Barnac (Missnek levelet ad); Fogja, raen-
'jen- ; 

Miss (a cimet olvassa): Perioul. Mehetek 
őnagysága autóján? Kalapot teszek és ro-
hanok. (El. ) 

I.egärdier (élénken): Szaladok én is. 
Barnac: Hát szombatra, mi? 
Legardier (erősen megrázza a kezét)!: 

Nagyon szeretünk téged, hidd el ! 
Barnac: Nem kisérlek ki. (Ujabb kézfo-

gás.) 
Legardier: Nagyon szeretünk. Viszontlá-

tásra ! (El. ) 

HATODIK JELENET 
Bdrnac, Geniat. 

Barnac: Hát ennek mi baja? Mit jelent 
ez az ömlengés?... Mi ez?... (Szünet,) 
Hallod-e, Geniat? 

Geniat: Mi az? 
Barnac: Nem kell ám terjeszteni ezt a 

kis esetet... felejtsd el... ne gyárte belőle 
anekdotát... mi? 

Geniat: Nem értem. 
Barnac: Ha nem akarod megérteni, le-

gyen kedved szerint... Igazad is van... az 
egész ügy olyan jelentéktelen... Margot 
olyan sok mindent elnéz Missnek. Szemet 
huny, ha elszökik mellőle, ez meg visszaél 
vele... némely nap kapja magát és... 

Geniat: Ej'h! Hát nem! Nem! nem Dirorn 
magaínba fojtani!... a legkiválóbb ember... 
te... nagy a nagyok között... te, a mai 
írónemzedék gócpontja... te... akit csak ra-
jongásnak szabadna környékezni... Való-
sággal gyötrődünk miattad, mi, a bará-
taid, amikor látjuk, hogy körülötted, mel-
letted szinét se látjuk annak a megbecsü-
lésnek, amelyhez jogod van... nem járja, 
hogy téged efajta méltatlanság érjen... 

Barnac: Ne mondd! Hát ennyire nevet-
séges vagyok? 

Geniat: A rendkívüli ember sohasem 
lehet nevetséges!... egyébként pedig, nem 
akarok én semmit sem mondani. Nem állí-
tok határozottan semmit... de miután ma-
gad bátorítottál fel, hát szinte önkénte-
lenül tolult az ajkamra a figyelmeztető 
kiáltósom... ez az egész, fordítsd hasz-
nodra!... Hiszen még nedves volt a sze-
mem a meghatottságtól... a nagylelkűség 

M L E H R E R 
fx SZŐRMEHÁZ 

VÁCZI-UTCA 25. 
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gcd láttára... bizony... és tessék . épp ak-
or... itt a szemem előtt... 
Barnac (félbeszakítja): Ki vele! Ki az 

az ember? 
Geniat: Mi? 
Barnac: Ki az? A nevét! 
Geniat: Nem!... Nem!... ezt ne várd tő-

lem... nem tudok semmit... én nem da-
nundálok... csak egyszerűen szólok: nyitva 
legyen a szemed... légy résen... külön-
ben az imént benned is úrrá lehetett az 
érzés, hogy szükséged van rá. 

Barnac: Egyről van szó? Vagy többen 
vannak? 

Geniat: Ne erőltesd... nem tartozom 
azok közé, akik még megforgatják a kést 
az ember szivében... és csak ismételten, 
semmi határozottat nem tudok... A harag, a 
felháborodás kiáltása csak azért tört ki 
belőlem, mert valamennyiünk érzelmeinek 
a visszhangja, mindnyájunké, akik szere-
tünk és akik szenvedünk, mert nem abban 
a környezetben látunk élni, amely méltó 
lenne a dicsőségedhez, a híredhez... Most, 
hogy tudod, amit tudnod kell, majd bele-
világítasz te magad a magánéleted sötét-
sötétjébe, besúgók segítsége nélkül js! 

Barnac: Igazad van, majd elintézem a 
magam dolgát. 

Geniat: Kedves, drága, jó Barnacom, ha 
végrevalahára olyan életet tudnál magad-
nak teremteni, amely összhangban van a 
te dicsőségben gazdag, érett, megálla-
podott koroddal. Tiszta szívből kívánjuk 
ezt valamennyien! Hallgass a szavunkra 
és bocsáss meg őszinteségünkért. 

Barnac: Ejnye, az ördögbe is, hányan 
vagytok, akik mind az én boldogságomért 
aggódtok? Ahogy ezt a dodonai »mindnyá-
junkat« mondod, szinte ugy érzem, egész 
kórus, egész diszőrség jajong a hátam 
mögött, mint a sorstragédiákban. 

Geniat: Ah, hiszen ha hallhatnád, ahogy 
néha rólad beszélünk, megértenéd, hogy 
ez az óhaj csak mélységes tiszteletből fa-
kad, amely feljajdul, ha sebet ütnek rajtad. 

Barnac: Tudom, ezt már mondottad, nem 
ds egyszer: mégis, öregem, ez a ti becsű les-
tek némileg bántó rám nézve, mert olyan 
a szine, mintha holmi magatehetetlen em-
ber felé sugároznék. Nahát, annek még 
mines itt az ideje; Nem bánom, gyújtsatok 
lámpást előttem, ha ugy látjátok, hogy 
botorkálok, de a bensőm belsejében nincs 
szükség mécsesre... Ismerem jól a szen-
vedélyem gépezetét, minden inde-bindéjét 
lés biztosítalak, tisztában vagyok még a 
dolgom rendjével. 
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Geniat: Tudom! és végre is, a magad-, 
fajta embert csak akkor csúfolják meg, 
ha ő maga is ugy akarja... Kütönös, de 
ügy van, ti nagy emberek sohasem, vagy 
csak nagyritkán 'melegedtek olyan tűzhely 
mellett, amilyent megérdemeltek... az éle-
tetek osztályosai rendesen olyan asszonyok, 
akik mélyen alattatok állanak, söt nem egy-
szer a leghitványabb teremtések közül 
valók. Hz ember szinte azt hihetné, hogy 
rettegtek a hozzátok hasonlótól, a hozzátok 
hasonló asszonytól, pedig ez csak növelné 
bennetek a zseni ragyogását. 

Barnac: A magamhoz hasonló asszony... 
brrr; Micsoda szörnyű perspektiva!... Kü-
lönDen, talán igazatok van... nektek... a 
testvéreimnek... de akkor meg segítsetek... 
barátaim, segítsetek! 

Geniat: Segítünk is, minden erőnkkel! 
Barnac: Hát akkor rajta... mondd... a 

nevét I 
Geniat: Erről ne is beszéljünk. 
Barnac-. Hallgass ide... az ember nem 

huz ki valakit a viz alól, hogy aztán azt 
kiáltsa neki oda: most már kecmeregj ma-
gaa a partra, ahogy tudsz... ne hagyj 
a gyanúsítások, a töltevések mocsarában 
vergődnöm!... ne gyötörj, könnyitsd meg 
inkább a munkámat... előbb-utóbb ugyls 
tui kell esnem rajta... hát mondd... 

Geniat: Hagyd... ne is reméld!... 
' Barnac: Segits, az Isten is áldjon meg... 

ha nevet nem is... legalább valaimi jelet... 
«gy kezdőbetűt... vezess... nem akarod?,,, 
(hát csak egy utbaigazitó szót... de azt leg-
alább ki kell mondanod... a barátaiéi, 
ismerőseim közül való?... mondd... egy is-
merős?... legalább ezt... (Geniat bólint,) 
Hát nézdd... nem kell beszélned... fogd 
lezt... ird rá a neve kezdőbetűjét... csak 
ezt, ha annyira kinos nekea az egész ne-
foét kimondanod... a többit bizd rám... rajta, 
raj ta! (Az Íróasztalra könyöklő Geniat elé 
odatol egy jegyzőkönyvet és iront. Geniat, 
anélkül, hogy föltekintene, egy betűt vet 
a papirra. Barnac elolvassa. ) »J«... Isten 
veled... holnap felmegyek a miniszterhez... 

Geniat-. Nem is mondhatom, mennyire 
meg vagyok hatva... mélységesen... 

Barnac: Megígértem... meglesz!... Isten 
veled. 

Geniat: Ne ezt mondd... hanem: a vi-
szontlátásra. 

Barnac: Nem... Isten veled... 
Geniat: Hogyan?... Mit akarsz ezzel mon-

dani?... Csak nem azt?... 
Barnac (magához inti és az ablakra mu-

tat): Nézdd... gyere ide... nézdd,.. látod?..-
a Louvre-rakpartot ott lent... a Szajnát... 
jcte szoktam ülni minden nap öt órakor... 
mikor az alkony kezd leszállani és elgon-
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dolkozom... és egyszerre csak a hid túlsó 
végén... ott szemben... a járókelők között 
megpillantok egy pontot, ekkorka az egész... 
de azért rögtön ráismerek a tömegben... 
igen... Margot minden nap gyalog szokott 
jönni... ezen az utón... a kis pont növek-
szik... növekszik... amig végül égy kicsi 
Ikis kezet vehetek ki, amint ezt inti: jövök 
már, jövök!... és ekkor a szivem dobolni 
kezd... az estébe ragyogás vegyül... még 
egypár lépés... végre... átkerült a rak-
parton... most már nem láthatom őt... vá-
rok, számolom a másodperceket, amig a 
lépcsőn felsiet... három rövid koppantás 
az ajtón és akkor itt a szobámban a 
nap... betódult ide az öröm... hangosan, 
fecsegve, kacagva és itt életre kel és életre 
kelt mindent, ragyogásra készt mindent... 
melegség árad mindenfelől... most minden 
szép, most minden jó az életben... és ezt... 
lezt a boldogságot ezt egyetlen szavaddal 
elraboltad most tőlem... és te azt kivánod, 
hogy megbocsássak neked? Soha!... soha!... 
eredj... ne lássalak többé... menj hamar,,, 
hamar... bevégezted a munkád... eredj! 

Geniat: Magamonkivül vagyok... két-
ségbe vagyok esve... ha igy fogod fel, 
szegény barátom. 

Barnac: Ide ne jöjj vissza többé... kér-
jek... soha! 

Gemat: De Barnac í 
Barnac: Soha ! 
Genial: Ez szörnyű... szóval, most ostoba 

módon össze vagyunk veszve... ki tudja... 
talán csak ostoba mende-monda az egész... 
Látod, okosabb lett volna, ha felhozom 
ia feleségemet, semhogy egyedül jöjjek fel, 
Hiert a kötelességem igy sugallta. 

Barnac: De hiszen nem egyedül jöttél!... 
Másodmagaddal jártál itt... valakivel... akit 
itt hagysz... valakivel, aki — fájdalom 
— nem megy le veled együtt a lépcsőn. 

Geniat: Ki az? 
Barnac: A szenvedés... Isten veled, ba-

rátom... Isten veled! (Enyhén kitolja Ge-
niat-t a vállánál fogva az ajtón.) 

HETEDIK JELENET 
Barnac egyedül, majd Tigraine kisasszony. 

Barnac: »Zs« betű... (Gondolkodik, j En-
nek hamar a végére jároK1... az ismerő-
seim közül?,., a cinregyzéket. (Veszi a cim-
;«gyzéket és lapoz nenne. ) »Zs«... kevés 
•év van ilyen kezdőoetüvei... nem kell 
sokat kutatnom... (Gondolkodik, aztan át-
nézi a könyv oldalát, amelyet előbb ke-
resztülfutott. Csak két föltevés, nincs többi.. 
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nincs... oh!... igen„u igen,,, ez lehet!,,, 
(A tej törésben elmerülve nem veszi észre 
a gépirókisasszonyt, aki nagyon halkan lép 
be és lábujjhegyen az Íróasztalhoz megy. 
Egy pillanattal azutati feléje lorditja a 
fejét.) Ah! Maga az? Pszt! 

Tigraine: Ne lessék zavartatni magát... 
Osztályozhatom a postót? 

Barnac (bólint): Pszt! (Nagyon nagy 
6zünet, csak a levélpapírok zörgése hal-
lik.) Hogy van az anyja? 

Tigraine (még mindig halkan): Köszö-
nöm... még mindig nagyon rosszul, az or-
vos azt mondja, hogy béna marad a lá-
bára. (Barnac iutó kézmozdulattal csendre 
inti, tovább nézi a postát.) 

Barnac (gondolkodás uU'.n beteszi a köny-
vet ): Végezzünk! (Ä könyvet az asztalra 
dobja, hallani, amint ráesik. Aztán egy-
szerre más hangon.) Szóval... nincs jól?..,, 
de mondja, ha' mag'a nincs mellette, ak-
ikor?... 

Tigraine: Oh, egy hét óta ápolónő van 
mellette... azaz, hogy nem éppen ápolónő... 
megegyeztem az egyik szomszédnónkkel... 

Barnac (tárcájából bankjegyet vesz elő): 
Nézze... fogadja el ezt az 500 frankot, 
gyermekem... Azt óhajtom, hogy elsőrangú 
igazi ápolónőt fogadjon melléje... 

Tigraine: Oh!.„ nem fogadhatom el... 
ha tudom... hát egy szót se szólok... 

Barnac: Hát fájdalmat akar nekem 
okozni? 

Tigraine: ö n a jóság maga. (Sir.) 
Barnac: Oh! a jóság maga... azt nem 

adják olyan könnyen... 
Tigraine: Csak azt mondhatom, ha va-

laha módomban lehetne kimutatni határ-
talan hálámat... 

Barnac: Módjában van... Akár most 
mindjárt... 

Tigraine: Igazán... parancsoljon... meg-
győződhetik róla... I 

Barnac: Mindent megtenne, amire ké-
rem? 

Tigraine: Mindent. 
Barnac: Fontolja meg. 
Tigraine (lesüti a szemét): Mindent. 
Barnac: Attól tartok, hogy külön ma-

lomban őrölünk... vagy legalább is rosz-
szul fejeztem ki magam. Én magától a 
foglalkozásába vágó szívességet kérek... Rá 
tudná magát szánni, hogy ott fent, az én 
fülkémben (A kis szobára mutat.) fent, a 
két könyvszekrény mögött valahogy el-
helyezkedjék és le-gyorsirja a beszélgeté-
seket, amiket a függöny mögül meghall? 

IIV M S H N F töző- és Kalapszalon 
M I « l l l f a i M l b ív., Váci-u 7. Telefon 142-45 

C f 0 0 3 | f 3 f « 3 Z f a legbámulatosabb hatású 

h i d e g k e z e l é s i i s z o ? v e s z t ő (önkezeléssel 
é s r á n c e c t á w o l i t ó Dohánv-utca 12. Telefon h b ó : József 55-71. 8—4-ig Megjelent L A J T A A N D O R 

Filmművészeti Évkönyve 
Ara K 6 J fe i ísr 10°/o 

Főbizományos a SZÍNHÁZI ÉLET Erzsébet-körút » . 

Parfumerie Szende 
az előkelő világ bevásárló helye. IV., Kecskeméti-utca 8 

LÉGY JO MINDHALALIG. Móricz Zsig-
mond legújabb regénye. Hatalmas alkotás 
ez a most megjelent regény. A magyar 
géniusznak első olyan megnyilatkozása, 
amely méltó a tragikus összeomlás romjai 
közül kibontakozni készülő súlyos, komoly, 
u j magyar jövendőhöz. Ara 132 korona 
Kapható a Színházi Élet könyvosztályá-
ban, Erzsébet-körut 29. 

Arak kötelezettség nélkül. 

R O C O C O T É L I K E R T 
újonnan átalakítva a József főherceg-szálló épületében 
megnyilt STEINER SIMI Jazz-band zenekara. 

RÉMI NA ^KÁVÉHOZ TÉLIKERTJE 
B U D A P E S T , V IEL, J Ó Z S E F K Ö K L I T 4 . 

MJOMNftM AlQLf tKITVA 
(linden 9s»e'.'29 órakor kaboress'H.v é • "'. í'rakciok 

Minden délután 5—7-ig katonazene. 
Családi műsor. Kitűnő m e e t nunv- Színházi 

vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid árak. 

N Ő I c o s t u m e o k . Utcai és estélyi toilettek 
kabátok legújabb angol 

és trancia divat szerint ; riizS- és melltartó különleges-
ségek uj találmányú, eríís éget .eltüntető, szabással jutá-
nyosán készülnek SZLOVAKNE-nál, VIII., Mátyás-tér 4. 

V. emelet 1. Lift, 

B r i l l i á n s . gyöngy, ezüst, arany 
ékszereit ha megbecsültette, minden hirdetett árnál 
többet f i ze tek HARTENSTE!EÍI^ákóczi~ut9- Hannonia mellett 

f ASINO DE PARIS V I . , R É V A I - U T C A 1 8 
Bliiett és operett, elsőrendű ének-
és táncattrakciók. Kezdete fél 9-kor 

) A R I S I E N N E G R I L L 
A Blaha Lujza Szintláz épületében 

Délután 5-7-ig STEINER SIMI 
müvész-quartettje 

P! I i i cirill! 
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Tigraine: Hiszen már több izben leiratta 
velem a beszélgetését őnagyságájval, sőt 
egyszer ebéd alatt is, horn mentől ter-
mészetesebb fordulatokat találjon a dialóg-
'jai számára. . . és azt hiszem, sikerült elég 
gyorsan a nyomukban haladnom, nem igaz? 
Ä Mester meg is volt velem elégedve. 

Barnac; De ezúttal nem velem való be-
szélgetésről lesz szó... 

Tigraine: Nagyon jól megértettem. 
Barnac: Fontolja meg, mire vállalkozik. 
Tigraine: Már megfontoltam, teljes oda-

adással állok a rendelkezésére. 
Barnac: Jó... igen.. . teljesen megbízom 

magában... Köszönöm. Mindjár t meg-
magyarázom, mi lesz a teendője. Ä hol-
napi napot egészen a rendelkezésemre kell 
bocsátania... 

Tigraine: Igenis. 
Barnac: Igaz! Hozza el magával a ba-

rátnőjét... azt, aki már dolgozott nálam... 
ő mindjár t rendes írásba foglalhat ne-
kem mindent, amit maga gyorsírással vett 
fel... igy hamarább megvagyunk. Mindjár t 
odaadom magának a főbejára t kulcsát. Sen-
kinek, még az inasomnak se szabad tud-
nia, hogy maga itt van... Mindent meg•> 
beszélünk rögtön, most hivja fel nekem 
a Passy 32—24-et. 

Tigraine (veszi a kagylót) : Halló... 
Passy 32—21 ! 

Barnac: Aztán felad1 egy sürgönyt, amit 
mindjár t lediktálok... Ott talál sürgöny-
formulát, ott, maga előtt, a rekeszes do-
bozban... 

Tigraine: Igen... megvan. Halló, Passy 
32—24-et kérem. 

Barnac: Äddig i r ja le a sürgönyeimet 
hamar... Jarry Carlos urnák. Jarry. . . 

Tigraine: (egyik kezében a kagyló, a 
másikkal i r ) : Rue Vernet 136... »emlék-
szem a címre... Ha j ló? 

Barnac: Ädja csak. (Ätveszi a kagylót.) 
Jálligny gróf otthon van?... Barnac ké-
reti..^ Halló.. . maga az, kedves barátom?. . , 
Köszönöm, megvagyok... mondja, nem nézne 
fel hozzám holnap, egy percre, a Tal-
ioire-kastélybeli rococo-tükörről van szó. 
Még nem adták e l? heiyes . Azóta ugyanis 
gondolkoztam az ügyről... meg akarok al-
kudni önnel... azaz, hogy rosszul fejeztem 
ki magamat, persze, Tailloireékkal... na~ 
gyon szép a tükör, hogyne... hát hány-
kor jöhetne? mondjuk félháromkor, jó. Hát 
nem zavarom tovább. Holnap félhárom-
kor. Viszontlátásra. (Felakasztja a kagy-
lót.) Most a sürgönyt. (Diktál.) Operet-

+ KELETI J. +1 
BUDAPEST, IV. KER., KORQNAHERCEG-U. 17 

Qyárt legtökéletesebb kivitelben:mUlábakat,mil-1 
kezeket, sérvkötöket, haskötőket, gummlgörcser-j 
harisnyákat stb. Dus választék az össszesi 
betegápolási Bumroiárukban és müsze ekben. g 

Lakást 1 Közvetít 
n i t r i r h r t n i n 2. fe$t, I t l á Z O l DIIHUD1 3. Irt, takarít. 

M A G Y A R O K T A L Á L K O Z Ó H E L Y E 

ZEIGER F E R E N C 
magyar kávéház és vendéglő 

H U « W M »œ = AMEfltHA CLEVELAND 0. 

H o n t a e z újdonságok 
Hol landi m e n y e c s k e és Kis 
Őrize t t operettek összes felvé-
telei, SHYMMI tánczenék, F o x -
r ro t tok é s O n e - S t e p p e k . 
K I K Ä L Y E R N Ő l e g ú j a b b 
f e l v é t e l e i , E l k e r ü l s z , m e r t 
s z e g é n y vagyok , Kat ica bo -
gá rka , S z i d n a k e n g e m az 
e m b e r e k , A h á z a t o k t á j á n 
és még több népdalujdonság 
főeiárusitója H a n g s z e r o t t h o n 

FEKETE MIHÁLY 
B u d a p e s t , J ó z s e f - k ö r u t 9 . 

Egy kis gimnazista leánynak és tanár-
jának szenzációsan érdekes regénye 

Ir ta : R Á S K A I F E R E N C 
A pazar kiállítású könyv 
ára f e l á r r a l 99 korona 

Ropható o „SZÍNHÁZI ÉLET" Hönyv-
keresk'désében, E r z s é b e t - k o r u l 29. 

GAÁL és ROTH Posz tó é s b é l é s á r u k l ego lcsóbb b e v á s á r l á s i 
IV., VÁCI-UTCA 71. f o r r á s a . _ K é r j ü k k i r a k a t a i n k m e g t e k i n t é s é t . 

Külföldi utamról megérkezve, női divat-
szalonómat újból megnyitottam 

K O L L Á R , 
IV., Váci>utca 20. sz. 

Modellkészítési szabászati varró-
tanintézet 

K O L L Á R , V á c i - u t c a 2 0 . 
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tünket, a »Carabas marquisnét« fel akar-
ják eleveníteni, a darabot alaposan meg 
kellene húzni, kérem, hozza el magával 
a partiturát, holnap délután pont 'két órára. 
Üdvözli »...aláírás«. 

NYOLCADIK J E L E N E T 
Voltak, Mdrgot. 

Margot (pongyolában): Hát ezek már 
elmentek? 

Barnac: Jó ideje. 
Margot: Akkor kár volt átöltöznöm. 
Bdrnac: Tigraine kisasszony, kérem adassa 

fel mindjárt ezt a sürgönyt Aubinel. (Tig-
raine kisasszony el.) Egy kis téglácska 
pottyant a fejemre, szivem. 

Margot: De csak pár grammos, remé-
lem? 

Barnac: Még annyi sincs... Épp most 
telefonált az Akadémia titkárja. Holnap 
leplezik le Ravelland szobrát Míelunben 
és akit az Akadémia kiküldött, hirtelen 
megbetegedett. Miután maga a miniszter 
5s ott lesz, hát az Akadémiának okvetlenül 
képviseltetnie kell magát. Engem kértek 
fel, nem utasíthattam vissza. 

Margot: Szóval, holnap Melunbe mégy? 
Barnac: A többiekkel megyiek a déli 

vonattal, 7.40-kor már itt is vagyok va-
csorára, gyere ki elejbém a pályaudvarra. 

Margot: Igen, de holnap van a fogadó-
napod, elfelejtetted? 

Barnac: Nem várok fontosabb látoga-
tást, mindénesetre légy itt két órakor, ha 
valaki jönni talál, fogadd helyettem .és 
ments ki. 

Margot: Ën? Milyen cimen? Hátha va-
laki hivatalos ügyben... Mit mondanának? 

Barnac: Csak azt, hogy mint a ház úr-
nője helyettesi tesz... Miért ne? 

Margot: Jó, hát félkettőtől kezdve itt 
leszek hétig, aztán kiszaladok érted a pá-
lyaudvarra, aztán visszajövünk és itt va-
csorázunk együtt... Nagyszerű, uj eau-de-
colognet találtam. Miss bedörzsölte vele a 
hajamat, szagold csak, milyen illatos. 

Tigraine (visszajön): Parancsol még va-
lamit? Nézzem tovább a postát? 

Margot: Nem is dolgoztál még a dara-
bon? 

Barnac: Nem volt rá időm. 
Margot: Ez csúnyaság, öregem! Egy kuk-

kot se diktáltál még Tigraine kisasszony-
nak? 

Barnac: Egyet se. 
Margot: Hát ez nem jár ja ! Haszonta-

lan! Most azonnal nekifekszel, van még 
egy jó órád... Nem foglak zavarni, be-
veszem magam ide, az én vackomba»., a 
lélekzetemet sem fogod hallani... Azaz nem! 
Ha majd itt jó kényelmesen elhelyezkedői 
és a fejedet a drága kezedre támasztod 

és nézel, nézçl föl a mennyezetre a két 
iiagy szemeddel, mint egy kínai bálvány, 
•majd szorosan melléd húzódom, egész szo-
rosan és olyan kicsire gubancolom össze 
magamat, olyan kicsire, hogy nem is foasz 
látni, itt magad alatt! Semmit se imádok 
annyira, mint amikor ugy a fejem fölött 
diktálsz, olyan remekül mondasz tollba, 
olyan folyékonyan... Én meg elfüstölök egy 
cigarettát ezalatt és megígérem, hogy nem 
fújom a füstöt az orrod alá... Tigraine 
kisasszony, elő a ceruzát... Mit fogsz dik-
tálni?... Hol tartasz?... A feleség .jele-
neténél a másodikban? 

Barnac: Ott tartok, hogy... hol is tartok 
kisasszony, már nem emlékszem. 

Tigraine: Megnézem. 
Margot (rágyújt): Tudom, hogy ne* 

szereted ezeket a Black-Pearlöket... de én 
csak ezeket szeretem, elvégre szenvedhetsz 
egy kissé érettem... 

Barnac: Igen... azt hiszem... szenved-
hetek... 

Margot: Muszáj ! 
Tigraine: Itt tetszik tartani: »Rendben 

van, délután ötkor a Place de l'Operán,..« 
Margot: Hopp! Ah Place de l'Operáról 

jut eszembe, Rachounéval találkoztam', a bá-
jos Rachounéval, a Place de l'Operán... Az 
a ruha!... Micsoda madárijesztő!... Ép-
pen olyan, mint egy láma, mikor éppen 
köpni akar... Az ajka felkunkorodik és 
igy tesz: »Psss!« Pont ilyen a bájos Ra-
chouné. 

Barnac: Kiköpött ilyen! 
Tigraine (újra kezd): »Rendben van, dél-

után ötkor a Place de l'Operán.« 
Margot: Mindjárt, kisasszony... Te!... el 

Vagyok keseredve. 
Barnac: Miért? 
Margot: Azt hittem, el leszel ragad-

tatva, hogy milyen találó a hasonlatom, 
tán nem is láttad a barna lámát? 

Barnac: Gyermekkoromban, ugy rémlik... 
Margot: Én is tizerikétéves koromban 

jártam utoljára az állatkertben a kereszt-
papámmal... Furcsa, de igy van... Én is 
csak ugy vagyok vele, mint mindenki... 
Semmit sem ismerek Parisból... Képzeld, 
sohase jártam a Notre-iDameban, se a Na-
poleon sirjánál... Hát te?... 

Barnac: Oh... Én... 
Margot: Tudom, értem... sokat karatyo-

lok... nem hagylak gondolkozni... na... 
vége... már elnémulok... lassanként... Utá-
latos vagyok, ugy-e? 

(Fo ly t a t j uk ) 

Szakorvosi"^ 
VII,Oohánv-utca 39. Rendel: 11-1 és 4 -7 óráig 

MnrísnyáU, KeztyUU és sportruházati cíKUeU nasyöruhnzo 
GUTTHANN BÉLA, BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-UTCA 6. 
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H4CCÓ, MI ÚJSÁG ? 
MODERN MAGYÄR KÖLTŐK ESTJE 

november 27-én, vasárnap este 8 órakor a 
Zeneművészeti Főiskola (Zeneakadémia ) 
•agytermében. Ä bevezető előadásokat 
Jászai Mari és dr. Hevesi Sándor tartják. 
Ady és Babits verseit szavalja Péchy Blanka. 
Gordonkán kisér Battula László. Jegyek 
20—100 koronás árban a Színházi Életnél. 

AZ INTIM KABARÉ e havi műsora 
igaz nagy sikert hozott ennek a kedvelt 
käs színháznak. A kitűnő darabok és ügye-
sen összeválogatott pompás magánszámok 
váltakoznak ennek a műsornak a keretében, 
amelynek értékét legjobban jelzi az a 
körülmény, hogy napról-napra telt ház tap-
solja végig. Küllönösen sokat kiadag és 
tapsoj a közönség Mihályi István Mari 
cimü kis operettjének, amielynek címszerepé-
ben Szeless Elza, a kabaré primadonnája, 
játszik rendkívül bájosan. Mellette a két 
vendég: Sziklay Jenő és Ihász tűnnek) fel. 
Csöndes Géza A zöld mókus cimü tréfájá-
ban pompás Kertész Heddy, akinek mind 
szebben kibontakozó tehetsége magánszá-. 
maiban is nagyszerűen érvényesül. Drámai 
dalát megkapó erővel adja elő. Tyrnauer 
István A piros rózsa cimü kis drámájában 
Balta rendezőnek és Kucur Máriának van 
sikere. Magánszámokat adnak még ellő 
Kremer Lily, Ferenci Magda, Tóth Oly, 
a fiatal Rott, ki pompásan táncol is. 

AZ V. KERÜLETI NÉPHÁZ kulturszin-
padja minden héten sikerült müvészlesté-
ket rendez. A legutolsó müvészestén a 
•»Falu rossza«, került színre kitűnő előadás-
ban és pompás rendezésben. A szereplők 
közül különösen Cseh Krisztina, Kertész 
Kató, Szerepcsényi Irén, Gencz István és 
Fehér tűntek ki, de nagyon jók voltak 
Gcíllai Nusi, Somogyi István, Ligeti Ká-
roly, Budai Manci, Szikra Károly, Szmolin 
K. Lajos, Dénes Dani, Kőváry Miklós, 
ifliegyari Lajos is. A rendezés munkájáért 
Orosz János érdemel dicséretlet. 

FILMMŰVÉSZETI ÉVVKÖNYV. Most 
jelent meg az 1922. évi, nagy népszerűség-
nek örvendö Filmművészeti Évkönyv. A 
Ijijta Andor szerkesztésében megjelenő 
Ifoönyv ára 66 korona és a Színházi Élet 
kiadóhivatalában (VII., Erzsébet-körut 29.) 
kapható. 

ASTORIA TAVERNA. Tavalyi nagy si-
kere és népszerűsége után, az idén ismét 
megnyílt régi helyén az előkelő Astoria-
hotel pincéjében, az Astoria Taverna. Csak 
(alig pár napja még, hogy kitárta kapuit 
és az előkelő társaságnak a finom, diszkrét 
szórakozást kereső része máris megtalálta 
'a hozzá vezető utat. A tágas, kellemes helyi-
ség minden este zsúfolásig telve van, a 
vakitó fehéren teritett, kristállyal és ezüst-
tel megrakott asztal mellett a Belváros 
'krémje foglal helyet, nagyon gyakori persze 
•a hölgyeken a pompás estélyi toalett, az 
urakon a frakk, Vagy! a szmoking. így hall-
gatják a Budapesten is mindinkább ked-
veltté váló jazz-band pompás muzsikáját 
fogyasztják az Astoria méltán híres konyhá-
jának izes étkeit és szürcsölik a hotell 
pompás borait, vagy az elsőrendű mixter 
kezéből kikerült jó kelletesen készült 
coctaileket és flipeket. Szóval, a Taverna: 
immár elfoglalta helyét a főváros előkelő 
szórakozóhelyei élén s aki egyszer fel-
keresi, az tudja, hogy általa Budapest 
egy igazi, diszkrét, finom, világvárosias 
helyiséggel lett gazdagabb. 

MAISON MAUTHNER. Egyre népsze-
rűbbé válik az előkelő liölgyközönség kö-
rében a Maison Mauthner, a főváros leg-
előkelőbb divatszalonjának egyike. Az első-
rendű műteremből a legelegánsabb toalet-
tek kerülnek ki a pompás modellek után, 
amelyeket a cég kitűnő izlésü főnöknője 
legutóbbi párisi útjáról magával hozott. 

STERNBERG királyi udvari hangszer-
gyár, Rákóczi-ut 60. sz. Zenepalotájában 
a legjobb és legolcsóbb minden zenekari 
és műkedvelő hangszer, alkatrész (hur, stb. ). 

Telefonon Is megrendelhet i 

A Z UJSAG-et 
T e l e f o n s z á m o k : J A z s n f 16 .26 , J ó z s e f 1 3 . 5 3 

M E G J E L E N T 
BÁRD, NÁDOR, RÓZSAVÖLGYI 

Karácsonyi Album 
ára darabonként K 100.— Kapható a 
SZÍNHÁZI ÉLET könyvesboltjában, 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. 

Olcsóbb leit a Qangsxer! 

s Z e n e - p a l o M / á b a n 

R á K ó c s l - U t 60. S3. 
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Sxerlcesxtőí üxeneieR U j 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•) 
B. I., Nyíregyháza. Bélyegekért 13 épp 

annyi, mint kézpénzért. Negyedévre 120 ko-
rona. — L. Ferenc, Bat tonya. 1. Szegény 
Haraszthy Hermin bizony már meghalt. 2. 
1921 május. — Olly. 1. Tövis. 2- 27 éves. 
3. Elvéli. 4. Royal-szálló. — Szigetvár . Ha vi-
déki olvasó nyer dijat, akkor postán küldjük 
el a nyereményt. Az első megfejlés nem si-
került. No, de nem baj. Ami késik, az nem 
múlik. — „Erzsike édes." Pestről avval tá-
vozott, hogy Amerikába megy. Nem vitt ma-
gával mást csak a hegedűjét. Más adat nem 
áll rendelkezésünkre. —Török biró, Bátta-
szék. 1. önnek igaza van, mert teljesen meg-
okolatlan, hogy egy operettben, ha a szinész 
énekel, akkor a dal után kiszaladjon a szín-
padról. Tánc után érthető, mert akkor ki-
táncolnak a színpadról. A másik ügyben ma-
gánlevél megy. — Discretio. A kérdezett 
művész tagja a Király Színháznak és mert 
a »Hollandi menyecské"-ben nem jutott sze-
rephez, addig ment el vendégszerepelni a 
a nevezett helyre. Ez nem szégyen és ezáltal 
nem a művész sülyed, hanem a vendég-
szerepléssel megtiszlisztelt színpad emelke-
dik. — N. M. Verse szép, de annyira elhal-
moznak bennünket versekkel, hogy legna-
gyobb sajnálatunkra nem adhatunk ennek 
sem helyet. — R. H., FSrad. Filmgyárba való 
felvételhez személyes megjelenés szükséges 
és igy nem tehetünk semmjt. A ^ képeket 
pcstán visszakűldtük. — K.«rajongó. 1. Ha-
zajött, a Cunard egyik gőzöse hozta. 2. Az 
Astoriában lakik. 3. Még ő sem tudja. 

Füréül Miksa szűcsmester 
SZONPY-U. 5 . jTeréz-kdrait sarok) 
Alakítások divatlao szerint — Állandó kész raktár 

Ä VELENCEI KALMAR. Shakespeare 
halhatatlan vígjátékának uj fordítása kerül 
az olvasóközönség kezébe Rákosi Jenő 
tollából. A kötet elé Rákosi egy érdekes 
és eredeti tanulmányt is bocsátott. »A 
Velencei kalmár« a Remekírók Pantheonjá-
foan, a Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. 
kiadásában jelent meg. Ara fűzve 44.—, 
kötve 66.— korona. Kapható a Színházi 
Életnél (Erzsébet-körut 29.). 

SHAKESPEARE—RÁKOSI JfcNŐ. S»k 
luihô semmiért. A halhatatlan drámaköltő 
legelmésebb vígjátékát kapja mejg a magyar 
'közönség RdJÏosi Jenő fordításában. Ara 
fűzve 44.—, kötve 66.— korona. Kapható 
a Színházi Életnél (Erzsébet-körut 29.). 

MAY KAROLY: Az ember és vtlága. Ae 
Ifjúság barátja és oktató mestere, May 
Károly beszél megszokott közönségéhez és 
minden művelődésre vágyódéhoz ebben a 
szép könyvben, égről és földről, száraz-
földről és tengerről, hegyről és völgyről, 
erdőről és mezőről, embierről és állatról, 
utakról és folyókról, városról és faluról. 
A szép külső dísszel kiállított könyv a 
Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. kiadásá-
ban jelent meg. Ara fűzve 44.—, kötve 
66.— korona. Kapható a Színházi Életnél 
(Erzsébet-körut 29.). 

EINSTEIN : »A különleges és az általános 
Relativitás elméletei, magyar fordításban. 
Einstein-nek a nagyközönség számára 
irt e munkáját, mely német nyelven alig 
negyedfélév alatt 60.000 példányban fogyott 
él, "kapja most kézhez a magyar közönség. 
A könyv a Pantheon Ismerettárában jelent 
meg és fűzve 66.—, kötve 88.— koronáért 
kapható a Színházi Elet könyvesboltjában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

A FŐVÁROS LEGELEGÁNSABBAN ÁTALAKÍTOTT KÁVÉHÁZA 

Café Restaurant LIBERTÉ VI., Oktogon-tér 

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

Gyönyörű télikertben világvárosi szórakozás. Első-
rangú hideg és melegkonyha, előkelő kiszolgálással! 

üLegogcséfbb bevásárlási for rás! 
N ő i g y a p j ú k ö t ö t t k a b á t o k » Möi f l ö r n a d ' á g o k • H a r i s -
n y á k , h e z t y i i k • g y e r m e k p a t e n t - h a r i « n y á k • N ő i , f é r f i 
é s g y e r m e k f e h é r n e m ü e k • L e á n y « é s f i u - g a r n i t u r á k 

Gyapjú kötött blúzok 560 korona 
8 • • k n « « A « O i Budapest, Egye tem -u tca 11. 11. 
L I I H I C S © S S R E L S Z I O " Grőf Károlyi -palotával szemben 
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Sxlnûûzi refivény Kot lák: 

Megfejtési határidő 1921. november 25. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 49. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 45. számában közölt 

rejtvény megfejtése : „Jó karban tartott szin-
ház." 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij : A „Hazatérés" cimü szindarab. 
II. dí j : Medek Anna autogrammos lény-

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

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

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 200-an. 
Az első dijat Nagy Piroska (Budapest VI., 

Teréz-körut 3)i a második dijat Bányai 
Ernőné (VII-, Néfelejts-utca 15), a harmadik 
dijat Zöldhelyi Erzsébet (VIII., Rákóczi-ut 9b. 
ü. em.), a negyedik dijat Hirsch Sáisdor 
(VI.. ö-utca 42. I. 6) nyerték meg. 

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

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 

SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁG! 
OTTHON FŐZHET TEJKRÉMET I 

Vegyen bármely gyógyszerárban vagy 
drogériában egy flveg amerikai rendszerű 

LAKTIN 
hófehér habtejkrémkivonatott 

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

SZÉPÍT, FINOMÍT 
VIDÉKRE POSTAI SZÉTKÜLDÉS! 

UTÁNVÉTTEL 36 . - KORONA 

Mihály Otfú gyógyszerész, Budapest, Aréna-ut 126 

A Zeneakadémia tananyaga 

V. osztály. (Zongora. ) 
Tanulmányok. 

Bertini—Chován: 41—15-ig. 
Czerny—Szendy : Op. 299. I/II. 
Back—Szendy: 15 kis Praeludiurn. 
Back—Szendy : Praeludiumok és fugák. 
Tessényi: Természetes kéz. 
Chován: Op. 13. Oktáv-tan. (Craur). 
Biehl : Op. 66. III. füzet. 

Előadási darabok. 2/ms. 
Beethoven: Op. 49. No. I/II . Sonata. 

(Bartók.) 
Beethoven: 6 Variationen über Schwei-

tzerlied. (Chován ). 
Bossi : Jugend Älbum. 
Bossi: Op. 122. No. 1. Scherzand'o. 
Bossi: Op. 122. No. 2. Babillage. 
Bossi: Op. 122. No. 3. Valse Charmante. 
Chopin: Valzer, complett. (Szendy). 
Chopin: Mazurkas, complett. (Szendy). 
Durand: Op. 62. Chaconne. 
Durand: Op. 84. Gavotte. 
Grieg: Op. 12., 38. Lyrische Stücke I/II . 
Haydn: Rondo d-dur. 
Raff: Op. 75. No. 2. Fabhau. 
Reinhold: Op. 54. Ärabeske. 
Reinecke: Op. 47. és 98. Sonaten. 
Schumann: Op. 15. Kinderszenen. 
Sinding: Op. '33. (Peters). 
Beethoven: Op. 119. 11 Neue Bagatellen. 

(Chován ). 
Beethoven: Op. 126. Bagatellen. (Szendy). 
Clementi: Op. 20. Sonaten. "(Chován). 
Haydn: Sonaten. Complett. I/II. (Bartók). 
Mendelsohn: Lieder ohne Worte. (Cho-

ván). 
Mozart: Sonaten. I/II. Complett. (Bartók). 
Bâter: Op. 77. Husz if j . darab. I/II. 
Báter: Op. 96. Sui de Valses. 
Jensen: Op. 17. Wanderbilder. (Chován). 
Siklós: Op. 60. Pastel lek. 
Sipos: Zenecsokor. Complett. 

Előadási darabok. 4/ms. 
Clementi: Op. 36. Sonaten. 
Raff: Op. 82. 12 Stücke.. I/II. 
Weber: Op. 3., op. 10/a. 4-händige Stücke. 

Czerny—Szendy : Op. 299. I/II. 
Kapható a Színházi Élet könyvesboltjá-
ban (Erzsébet-körut 29.). 

1 1 szépséghibák kezelése, 
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 

I a f s j á l a l c a i 8 é g f ! e í ' - mindennemű 
eltávolít felelős-

Köröndi 
cipőgyár 

VIII., K.un-uíca 12. sas. 
Telefon Jóxa. 69-49. 

A legfolcoacottabb 
Igényeket Kielégítő 
h é a z d r a r n k M r 
Külön mértéle é s 
I c U I S n /avit6 osxtóly 

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








