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PILLANGÓ 
Irta : SZÉP ERNŐ 

Szombaton, junius 22-ikén (vagy 
hanyadikán) volt szerencsém az első 
pillangót látni az idén. Érdekes, hogy 
azt nem irják meg a közönséges 
lapokban, ott, ahol a föld eseményeit 
híresztelik, azt, hogy pillangók érkez-
tek Pestre, eszményi kis balletkar, 
amely szárnyain táncol, óh, a leg-
franciább crépeszárnyakon és selyem-
triquot-ba sodort testtel, aminő se-
lyem-triquot-t Liberty nem tud gyár-
tani, csak álmodni tud. (Fölteszem 
róla.) Igen, kinyögöm, hogy mindig 
fáj nékem az, hogy a lapok nem 
adnak semmit az ilyen eseményekre. 
Azt sem olvastam még soha a lapok 
nagy eseményei közt, hogy alkonyat 
volt az égen, pedig az a legesleg-
megrenditőbb eseménye minden nap-
nak és nem Belgrádban, de Lon-
donban nem volt soha koronás 
esküvő, hogy az bíboraival, fényeivel, 
méltóságával fölvehetné a versenyt 
akármelyik hétköznap alkonyatával 
a legkódusabb magyar falu felett is ! 

De csak maradjunk a pillangónál. 
Ennek az adorálni való vendégünk-
nek az érkeztét az itt-tartózkodását 
még a Társaság se hozta, pedig ezt 
a lapot nem igen foglalják le az 
interpellációk, meg az öngyilkosságok 
meg a bombakoncert, meg a tőzsde. 
Nem elég előkelő személyek a pil-
langók? Óh, mely Maeterlinckban 
kapni ezt a vérszegény szerelmet, 
ezt a napsütött sápadtságot, ezt a 
ranszcendentális mosol} át az életnek, 

ezt az elzenélhetetlen némaságot, ezt 
az utánozhatatlan tisztaságot, ezt a 
bájt é s misztikumot, ezt az egész 
teremtést tullengő céltalanságot ? Igen 
kérem, hol van ilyen exquisite sze-
mély, akár a Times Court Circular 
rovatában, abban, ahol a nyugati 
arisztokrácia körforgalmát ellenőrzik ? 
Abban sincs soha szó arról, hogy 
itt meg ott megszállottak a pillangók. 
Ne adj isten. 

Hát bizony, egész a mult szom-
batig nem láttam pillangót. Mulasz-
tottam. A z ám, többet nézek lefelé, 
mint előre s aztán sokkalta többet 
vagyok emberek közt, könyvek közt, 
mint virágok közt. Az a pillangó, 
kit észrevettem szombaton a sziget 
kertészetében sétáltomban, az csak 
olyan egyszerű fehér pillangó volt, 
amilyenből legtöbb van, mint ahogy 
szegény lányból van legtöbb á vilá-
gon. Biztos látni már sárga pillan-
gót is, meg barnát, meg pirosat, meg 
még drágább fajtát, urasabbat, fan-
tasztábbat, csak hát mondom, én 
nem láttam az idén semilyet, ez a 
fehér paraszt, ez volt a legelső. 

Azt akartam mondani . . . mit i s? 
Néztem azt az uj pillangót, ugy néz-
tem, mint a bormérésből a nehéz 
részeg ember, ha kijön éjszaka, 
azután megáll magában, a feje bu-
kik és hát ott áll az utcán és néz. 
A botomnak ajánltam derekamat, 
ugy álldogáltam ottan magamban. 
Az ég hallgatott, a vetemények hall-
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gattak, a virágok is mind, a fák 
pláne, hiszen a fák tudnak leghall-
gatagabban hallgatni. Csuda, hogy 
egy pletykás veréb arra nem járt 
akkor, abban nem bizom, hogy hall-
gatott volna. Dehát nem jött veréb, 
szerencsénk volt. A pillangó, a pil-
langó ott abban az összebeszélt 
csendben repkedett. 

Olyan fehér volt, hogy zöld volt 
még. Tudják, ugye, hogy az ilyen 
fehér pillangó zöld, mikor még fiatal, 
ugy, mint az ifjúság. 

Repdesett, szállott, elveszett. A 
fűbe bujt. Feljött, habozott két 
szárnya közt, azután mintha 
egy pelyhet megfújnak, ugy szállott 
magasabbra s cikázott, mintha egy 
neki szegzett puska elől menekülne 
s kancsi vonallal odaszállott le a 
fehér szegfűk felállított ezrede fölé. 
Szemlét tartott. A fehér szegfűk 
állottak haptákban, egy csepp szél 

Lábass Juci 
Renaissance Színház : „Az éj királynője" 

Angelo fotografia 

se mozgatta őket. A pillangó is, igaz, 
olyan volt, rnint egy fehér szegfű. 
Mintha őt beosztották volna repü-
lőnek, ugy, mint a katonaságnál 
szokták. 

Hát azután leszökött egy szegfűre 
a pillangó. Csókolóztak vagy sug-
dolóztak? Vagy megnézték egymást 
jobban, mert mind a ketten véletlenül 
rövidlátók ? 

Egy perc múlva otthagyta az 
egész fehér szegfütáblát é s átment a 
vörösökhöz. Áhá, kém vagy kis nyo-
morult, sőtl kommunista lettél. Nem 
félsz az istentől ? 

Nem, nem, ne higyjék! Ö most 
jött meg külföldről, köszön, mesél é s 
érdeklődik. 

Dehogy, hanem ő most született 
frissen, bemutatkozik a virágoknak 
és tudakozódik, hogy hát micsoda 
világ ez itt? 

Már az éghez száll fel, próbálja, 
hogy milyen a levegő nyomása fel-
jebb ? Ugy örül ! Jaj, hogy henceg ! 
Ha olyan fülem volna, amilyet sze-
retnék, hallanám örömsikolyait. Repül 
a pillangó ! 

Ni csak, belefutott az amerikai 
diófa lombjába. Érdekli a sötétség. 
(Mint engemet.) Odaveszett. 

Sajnálom, hogy nem látom. Mintha 
ismerném személyesen őtet I Igen, ez 
ugy hasonlit azokhoz a hászoboszlói 
pillangókhoz, akikkel összeköttetés-
ben állottam annak idején. Hajdu-
megyéből jött ez a fehér pillangó ! 
Hol vagy, h é k á s ? 

Ott van ni, a fa teteje felett szé-
deleg (van vagy hét emelet ez a 
diófa) és szálldogál még feljebb, ba-
rátom, ez a taknyos pillangó meg 
fogja javítani a magassági rekordot. 
Össze kell a szemem jól húzni, hogy 
még lássak valamit belőle. Káp-
rázik a szemem. Azt s em tudom 
látom-e még vagy csak képzelem. 
Repül ez a napnak egyenesen, me-
lege lett, kíváncsi arra a lángoló 
teljes rózsára, meg akarja kóstolni. 
Oda fog égni. örült! 
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SARKADI ALADÁR és LÁBASS JUCI 
a baby-bálon 

Renaissance Szinház : „Az éj királynője" Angelo fotografia 

ugy hömpölyög a nézőtéren a vidámság. 
Régi francia bohózat se mind ért el ekkora 
hatást, szinte belefájdulnak az ember nevető 
izmai az ellenállhatatlan humoru darab jele-
neteibe. Emeli a darab hangulatát a sok 
pompás zene- és táncszám, amelyekel szinte 
operettjelleget adnak az előadásnak. 

A szinház, hogy a darab sikerét bizto-
sítsa, két legkiválóbb operettszinészünket 
szerződtelte a két főszerepre. Lábass Juci 

vállalta el a primadonna szerepét, 
akinek partnere egy öreg bácsi vég-
telenül komikus figurájában Sarkadi 
Aladár. 

A darab cselekménye egy vágányon 
halad a legsikerültebb francia bohóza-
tok tehnikai felépítésével, csak a téma 
és az alakok mások. Ez a nagy-

Nyáron az emberek nevetni akarnak a 
színházban. Ezt tartotta szem előtt a Re-
naissance Szinház, amikor nyári darabnak 
műsorára tűzte Arnold és Bach pompáséne-
kes bohózatjét, amelyet Liptai Imre Az éj 
királynője cimen fordított magyarra. A szin-
ház elérte célját, a darabot estéről-estére, 
állandóan zsúfolt házakkal játsszák és a 
nézőtér kacagás tengere a Nagymező-utcából 
még az Erzsébet-kőrútra is kihallatszik. Csak 
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lönösen arra, hogy Zsetont tartsa állan-
dóan szem előtt. Ugyancsak most látogatja 
meg Tódort egy régi barátja, Pongrác Mik-
lós, aki követségi titkár Törökországban 
és akinek fogalma sincs arról, hogy Tódor 
az ő régi ideálját vette feleségül. Hogy 
az ensemble teljes legyen, felkeresi Tódort 
egy régi barátnője, Baby Bäby táncosnő 
is, akit a világvárosi éjszakéban az Éj 
királynője cimmel díszítettek fel. A feleség 
nincs itthon, tehát nem sok akadálya 
volna egy kis viszonyfelmelegitésnek — 
gondolja Bäby és Tódor sem nagyon ide 
genkedik ettől a gondolattól. A tanácsos 

Lábass Juci és 
Sarkadi Aladár 

szerű tehni-
kai felépítés 
erős alapge-
rendája a si-
kernek, ame-
lyet a Re-

naissance-
ban minden 
egyéb ténye-
ző is támogat. 

Dr. T ó d o r Vátady, Lábass, Pataky 
Andor mi-
niszteri titkár lakásán történik az első fel-
vonás. A feleség elutazott, a férj most a 
lakásán intézi el hivatalos ügyeinek 
egy részét. A minisztériumban azon az osz-
tályon van beosztva, amely az éjjeli mu-
latóhelyek engedélyeivel foglalkozik. Ide 
jönnek hozzá a bartulajdonosok és itt ke-
resi fel Zseton Gusztáv, egy ilyen éjjeli 
lokál tulajdonosa, hogy engedélyt eszkö-
zöljön ki. Zseton afféle éjjeli hiéna, nincs 
állandó helyisége, hol itt, hol ott üti fel a 
tanyáját, ahol az úgynevezett Palikat szé-
pen a hálójába, illetőleg a szép nők háló-
jába keriti. A miniszteri tanácsos ur, 
Mazsolay éppen szabadságra utazik, felke-
resi Tódort, hogy utasításokat adjon az 
éjjeli mulalóhelyek szigorú kezelésére, kü-

Bánhidy József és Gárdonyi Vilma 
Renaissance Színház : „A* éj királynője* 

Angelo feto 
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ur is azt hiszi Bëbyrôl, hogy ő a fe-
leség és cseppet sem botránkozik 
meg a törvényes asszonynál kissé 
szokatlanul szabad modortól, amellyel 
Bäby vele bánik. Váratlanul megérke-
zik az após is, aki leánya helyett egy 
idegen nőt talál leánya hálószobájá-
ban. A bohózat erkölcsei szerint ebből 
sem származhatik nagyobb baj, mert 
a kikapós öreg szót sem szól, annak 
fejében, hogy ezért jutalmat kap a 
bájos Babytől. Zseton megtudja';?az 
inastól, hogy Mazsolay miniszteri taná-
csos egy hónapra elutazik és rábeszélte, 

Sarkad! Aladár 
Renaissance Színház: .Az í j királynője" Angelo foto 

Gárdonyi Vilma 
és Várady L a j o s i 

hogy az ő laká-
sán rendezzékbe 
ideiglenesen az 
éjjeli mulatóhe-
lyet. Az üzletet 
— közös haszon-
ra — meg is kö-
tik. Mindennek a 
kellős közepébe 
érkezik meg vá-

Bánhidy és Lábass r a t l a n u l a T ó -
dor anyósa és 

felesége, aki megtudja, hogy mi történt 
és bosszúból régi imádója, Pongrác fel-
ujult érzelmeiben keres menedéket. 

A második felvonásban már be is ren-
dezte Zseton a mulatót Mazsolay lakásán, 
annál is inkább, mert erre a titkár úrtól 
engedélyt is kapott. Itt van Bäby is az 
após és Tódor társaságában és ide hozza 
Pongrác is Liliét, hogy férje hűtlenségét 
bebizonyítja. Már-már arról van szó, Lilla 
elválik a férjétől, de Tódor elhiteti felesé-
gével, hogy Pongrác Törökországban 
eunuch volt és igy nincs abban a helyzet-
ben, hogy Liliét boldoggá tegye. Ez termé-
szetesen megváltoztatja az asszony elhatá-
rozását, aki meg is mondja Pongrácnak, 
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Renaissance Színház : „Az éj királynője" 
Angelo foto 

rendőrség és az egész társaságot bekíséri, 
természetesen magát Mazsolayt is, tiltott éjjeli 
mulatóhely fenntartása miatt. 

A rendőrségi kaland után most már Bäby 
lakásán talátkozik a társaság. Tódor kérésére 
Bäby kibékíti Lillát az urával és Pongrác 
most már Bäbynek udvarol, Bäby azonban 
szintén azt hiszi a csinos fiúról, hogy eunuch, 
mindaddig, amig végre sikerül ennek az el-
lenkezőjéről meggyőződnie. Az öregasszony 
is megbocsájt férjének és igy mindenki a 
maga párjával fejezheti be a bohózatot. 

Annyi ötlet, humor, groteszk jellem- és hely-
zetkomikum halmozódik össze ebben a 
pompás darabban, hogy akár három estére 
való mulatság is kitelne belőle. 

Lábass Juci a címszerepben, nagyszerű 
színészi képességeivel és káprázatos szép-
ségével mindenkit meghódít, nemcsak a szín-
padon, hanem a nézőtéren is. Csodaszép 
toilettjei még ragyogóbbá teszik a nagyszerű 
primadonnát, aki mindennap megujuló lelkes 

hogy nem megy hozzá feleségül. Pongrác mit 
sem tud Tódor cseljéről és nem tudja meg-
érteni, mi lehet az, amiért Lilla állandóan 
sajnálkozik felette, Bäby nagyszerűen mulat 
emellett Tódor társaságában, felvonulnak a 
szebbnél-szebb nők és javában folyik a pezsgő 
és tánc, amikor megérkezik Mazsolay, aki 
lekéste a vonatot. Éppen senki sincsen a 
szinen, igy Mazsolay csak akkor veszi észre, 
mi történt a lakásán, amikor megjelenik a 

Renaissance Színház : „Az éj királynője" 
Angelo foto 

Lábass Juci 
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pompés alakítása. Mihályi Vilcsi, Molnár 
Dezső, Molnár József erősségei az előadásnak. 

Az előadás kiváló, mozgalmas, szines 
rendezése Ferenczi Frigyes, a Városi Színház 
főrendezőjének érdeme. 

Külön kell beszélni „Az éj királynője" 
pompás, fülbemászó muzsikájáról, amelynek 
szerzője, annyi hires operettek komponistája 
— Walter Kollo. Igazi, vérbeli vidám mu-
zsika a partitura, amelyet kellemesen színe-
sít egy-egy melodikus keringő. A legsikerül-
tebb számot, amelynek refrainje : 

„Az éj királynője" 
Lábass Juci 

Renaissance Színház: „Az éj királynője" 
Angelo foto 

ünnepeltetésben van része. Sarkadi Aladár 
utolérhetetlen művészi komikuma egész estén 
át uralkodik az előadáson. Minden szavát 
megkacagják és megtapsolják. Szinte jóté-
konyság már az a sok jókedv, ötlet, amit 
Sarkadi ebben a szerepében felhasznál, ki-
fogyhatatlan raktárából. A fiatalasszony 
szerepében Gárdonyi Vilma hódított tehetsé-
gével és szépségével. A még egészen fia-
tal művésznő, aki eddig drámai szerepek-
ben aratott sikert, bájosan, közvetlenül 
játszik, komoly művészi képességeinek adja 
bizonyságát. V. Berzsenyi Margit az anya 
szerepében csillogtatta sokszor elismert ko-
mika-müvészetét. Pataky Ferenc nagyszerű 
kabinetfigurát csinált Zseton szerepéből, min-
den jelenete nyilt taps. Bánhidy Ferenc ügyes, 
friss, temperamentumos, mint férj. Igen kel-
lemesen tünt fel a fiatal Várady Lajos, aki 
az attasét játszotta fejlett színészi kvalitások-
kal. Külön kell megemlékezni Pethes Sán-
dor részeg figurájáról, dr. Bánóczi Dezső 

Bánóczi Dezső dr. 
Renaissance Szinház : „Az éj királynője" 
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rainje igy hangzik : 
Rózsás nyár, mig a 

rózsád vár. 
Éjjen át a szivedben 

virágok nyilnak, 
Rózsás nyár, mig a 

rózsád vér. 
Minden szép sze-

relmes dalt 
Tehozzád irnak. 
Rózsás nyár, mig a 

rózsád vár, 
Érte élsz csupán s ő 

hiven jár utánad. 
Rózsás nyár, mig a 

rózsád vár. 
Boldogabb a földön 
nincs seholse nálad ! 

Éjjel, hogyha szól a 
dzsesz bend, 

Éjjel felragyog a 
kedvem, 

Száz kis ördög táncot 
jár, 

Szivem szép párjára 
vár. 

A második felvo-
nás fináléjában 
igazi operetthangu-
lat uralkodik a né-
zőtéren. A zenei 
rész sikerének ér-
deméből tekintélyes 
rész illeti Kulinyi 
Ernő nagyszerű ver-
seit, mig a betaní-
tás és dirigálás 
munkáját Kovács 
Mihály végzi len-
dülettel és vérbeli 
muzsikus tempera-
mentummal. A da-
rab káprázatos pom-

kiállitásót 

megszoktuk a 
Renaissancenól. 

„Az éj király-
nője" igy előre-
láthatólag hosz-
szu ideig ural-
kodni fog a re-
pertoiron, mint 
egy igazi király-
nőhöz illik. Ural-
mának a legna-
gyobb kánikula 
sem fog véget 
vetni. Egészen 
biztos. 

mér az első felvonás 
szünetjében az egész 
publikum együtt énekli 
a zenekarral. Csupa 
pattogó, nagyszerű 
szám, amely valóság-
gal operettjelleget köl-
csönöz az előadásnak. 
Pompás az a fox-troit 
betét is, amelynek ref-

Fenn: Gárdonyi Vilma, középen: Bánhidy József és Vágóné 
lenn : Sarkadi Aladár és Lábass Juci 

Renaissance Színház: .Az éj királynője" Angelo foto 
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Budapest? 
Irta : LAKATOS LÁSZLÓ 

A newyorki Theatre Guild egyik igaz-
gatója, Longer járt a napokban Buda-
pesten. Theatre Guild magyarul: szín-
házi céh. Még magyarabbul, a lelkes 
irók és művészek alapilása, az ame-
rikai Thélia, irodalmi szinház, amely a 
modern, az igazi, a benső, az átélt mű-
vészet számára akarja meghódítani a 
világ tehnikailag legpompásabban föl-
szerelt színpadát, az 
amerikait. 'Ez a szinház 
hozta ki elsőnek Mol-
nár ,Liliom"-át, amelyet 
az irodalmi bemutató 
szenzációs sikere után 
egy nagy amerikai szín-
házi vállalat kötött le 
négyesztendős megsza-
kítás nélküli turnéra. 
A Guild igazgatója Bu-
dapestre érkezve, ter-
mészetesen tisztelgett a 
Liliom költőjénél. 

Nem neki, a buda-
pesti színházi élet egy 
emberének mondta az 
amerikai direktor: 

— Bohózatok, nyárs 
polgári operettek és 
grandguignolok helyett 
irodalmat játszunk és 
művészetet adunk. Ma 
még csak mi, néhány 
év múlva — a Liliom 
példája bizonyítja — 
egész Amerika. Mi va 
gyünk a fiatalok, mi 
dolgozunk becsülete-
sen. ízlést és iramot mi 
diktálunk. Nemzetek 
szerint így osztályozó-
dik a külföldi darabok 
jövője Amerikában: 1. Lábass Juci 

I / t í 1 . • ^ Renaissance Szinház: „Az éj királynőié* oroszok (Tolsztoj, Gor- Angelo foto 

kij, Andrejev, Csehov), 2. angolok (Barrie, 
Knoblauch stb.), 3. magyarok 

— És a francia darabok? — kér-
dezték. 

Az amerikai direktor legyintett. 
— A francia darab meghalt Ameriká-

ban. Csupa üres téma, léleknélküli meha-
nika, százszor elcsépelt sablonok. Vala-
mennyi francia darab olyan, mintha egy 
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műhelyben készült volna, mintha az 
egyes daraboknak nem is volna külön 
szerzőjük. Klisé. Elmúlt. 

Elgondolkoztató és figyelmeztető kije-
lentés, amelyhez nem árt, ha hozzára-
gasztjuk az elmúlt szezon európai, kü-
lönösen magyar, osztrák és német tapasz-
talatait. Budapestet, Bécset, Berlint most 
két éve elárasztották egy szekérre való 
francia darabbal. Franciaország egész 
háborús termései 

— Biztos üzlet — gondolták direk-
torok és ügynökök — a publikum, amely 

Lábass Juci 
Renaissance Szinhiz : „Az éj királynője 

annyi éven át volt kénytelen nélkülözni 
a franciákat, ezer kézzel fog kapni régi 
kedvencein. 

Azután — a publikum félkézzel se 
kapott régi kedvencein. Budapestről most 
nem beszélünk, de Németországban és 
Ausztriában valóságos tömegtemetés volt 
francia darabokból. Közönség: unalom, 
direkció: ráfizetés. A régi kedvencek 
nem kedvencek többé és ha már min-
denáron kellenek kedvencek, a publikum 
ujakat keres. 

Az uj kedvenc ? A művészet. Az igazi, 
az átélt. A francia da-
rabok katasztrófája 
nemcsak az, hogy mon-
danivalójukban kihűl-
tek és formáikban meg-
merevedtek, hanem az 
is, hogy megszűnt a 
Párison kivüli közön 
ség régi eleven érintke-
zése Párissal. Ma Páris-
ba utazni — álom. Uj 
emberek jöttek és ezek-
nek halavány sejtelmük 
sincs Rue de la Paix-
ról, auteuili futtatások-
ról, sétakocsizásokról a 
Bois de Boulogneban, 
a párisi házasélet hár 
masszögének elmés cse-
csebecséiről. Annyi nyo-
morúság és kavarodás 
után megváltozott az 
embereknek nemcsak a 
mondanivalójuk, de a 
fülük is. Mást akar-
nak hallani, mint az-
előtt. A franciák pedig 
csak a régit duruzsol-
ják. És ez nem kell 
sem Amerikának, sem 
Berlinnek, sem Bécs 
nek. Budapest . . .? 

Amerikában várják 
Angcio foto a magyar darabokat. 
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E héten Makay Margitot állítottuk a 
„Színházi Élet" törvényszéke elé. A vád 
az, hogy a Heidelbergi diákélet reprizén 
olyan hatalmas sikert aratott, hogy lázba 
ejtette az egész közönséget kor és nemre 
való tekintet nélkül. íme, a tárgyalás 

jegyzőkönyve : 

Vádlott: M. Makay Margit. 
Születési neve ? makói és gelei Makay 

Margit. 
Mikor született 7 Délelőtt. 
Hol 7 Miskolcz városában. 
Családi állapota 7 Törvényes feleség. 
Foglalkozása ? Kevés öröm, sok bosz-

szuság. 
Szerepköre ? Ah, naiva vagyok. 
Férje neve 7 Miska. 
Férje foglalkozása 7 Keres rám. 
Milyen iskolákat végzett 7 Egy csomót. 
Hol játszott a Vígszínház előtt 7 A tennisz-

pályán. 
Melyik a kedvenc szerepe ? A főszerep. 
Mi volt a legnagyobb sikere 7 Majd csak 

ezután. 
Miben bukott meg 7 A polgáriban énekből. 
Kit szeret legjobban ? Nem illik, hogy 

magamról beszéljek. 
Mire a legbüszkébb 7 Ha a férjem a szí-

nésznőt dicséri bennem. 
Mi a kabalája ? A vagyon nem árt 
Babonás-e 7 Csak, ha bajban vagyok. 
Kinek szeretett volna születni 7 Kü-

lönbnek. 
Mi a legnagyobb vágya 7 Azokkal meg-

vénülni, akiket szeretek. 
Mi a legnagyobb bűne 7 Az, hogy nem 

ismerem el őket. 
Mi a legnagyobb erénye 7 Ki tud annyi 

közül válogatni 7 
Mi a legnagyobb szenvedélye ? Elkésni. 
Kártyázik-e 7 Csak, ha lehet. 

Miért olyan szép 7 Nem rajtam múlik, 
hogy nem vagyok szebb. 

A legkedvesebb partnere 7 A szerencse. 
Mit csinál ebben a nagy melegben ? 

Kinlódom. 
Mit szól a drágasághoz ? Impozáns. 
Szokott-e és szeret-e főzni 7 Ha van, kit. 
Apropos ! Mi a kedvenc étele 7 Kolbász. 
Mi a kedvenc itala 7 Bajor sör. 
Mi a kedvenc parfümje 7 Amit ajándékba 

kapok. 
Mi a kedvenc virágja 7 Őszi rózsa. 
Ki a kedvenc írója 7 Heltai Jenő. 
Ki a kedvenc festője 7 RippI Rónai József. 
Ki a kedvenc szobrásza ? Fadrusz János. 
Ki a kedvenc zenésze 7 A férjem. 
Ki a kedvenc adósa ? Az Angol bank. 
Hát hitelezője ? A jó isten. 
Ki a kedvenc ellensége 7 Aki engem 

irigyel. 
Szeretne-e képviselőnő lenni ? Nem én. 
És ha lenne, milyen párti 7 Virilista. 
Szigoru-e az ura 7 Szegény, bizony néha 

próbálkozik ! 
Mi a véleménye a házasságról 7 Töké-

letlen intézmény. 
Hát a házbéremelésről 7 Nem közölhető. 
Melyik szerepet szeretné eljátszani ? Faust 

Margitját. 
Mi a legszebb emléke 7 Abbáziái szép-

ségverseny, 1912. második díj. (De csaltak !) 
Milyen az élet 7 Komplikált. 
Volt-e már büntetve 7 A kutyám miatt öt 

koronára. 
Szeret-e mulatni? Bolond ember, hogy 

lehet ilyet kérdezni? 
Mi a kedvenc nótája ? Nem akar az ökör-

csorda legelni . . . 
Hitelesítse vallomását : 
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Oh, régi szép diákidő 
Kereslek egyre szüntelen, 
De már nyomod sincs, nem lelem. 
Oh, jérum, jérum, jérum, 
Oh, que mutatio, jérum I 

Régi heidelbergi diákok énekelték ezt a 
dalt, ma már talán a heidelbergi vár alatt is 
más diáknóta járja . . . Onnan szökött a szín-
padra egy romantikus német diákdarabban 
a Heidelbergi diákéletben, amely vagy husz 
esztendő óta nem tud elmaradni a Vígszín-
ház színpadjáról. Nem tud, mert a közönség 
nem engedi. Vissza-vissza hívja, akár csak 
azokat az emlékeket, amelyeket a darab fel-
idéz. Mostanában százszorosan szereti az 
ember a romantika vigasztaló meséit, szük-
ség van reá, mint a levegőre . . . Csak végig 
kell nézni a nézőtér arcán, a sok elábrán-
dozó, elmosolyodó tekinteten, a könnyeket 
kell észrevenni szemben és szívben a meg-
hatottságot és a hálát, amelyet felküldenek a 
színpadra a színészeknek . . . 

Aki valaha is színházba járt, nem felej-
tette el Károly Henrik herceg, meg a kis 
Katica szerelmének történetét. Az ifjú her-
ceget elküldi a kormány Heidelbergbe tanító-
mesterével, Jüttner professzorral, hogy ott 
készüljön el a tudományból mind arra a ke-
vésre, amire egy trónörökös hercegnek szük-
sége van. Heidelbergben ugy él a herceg, 
mint a többi diák, lumpol és szerelmes. Sze-
relmes Rüder korcsmáros kis unokahugába. 
Katicába, aki ártatlan kicsi szivének szent 
őszinteségével imádja a herceget. A nagy-
nagy különbség nem tudja elválasztani a 
sziveket, a szerelem eltünteti a hercegi ko-
ronát és a korcsmáros leányka haja köré 
helyezi, hercegnőt csinál az egyszerű kis-
lányból és szerelmes diákot a hercegből . , . 
így volt ez — igy van ez — így lesz ez min-
dig, mig csak ember él a földön. És az ilyen 
szerelmes történetek közelebb esnek a néző 
szivéhez minden ügyesen felépített drámá-
nál, minden mesterkélt, szenzációs színpadi 
trükknél. Mennyire együtt érez a közönség; 
a szegény kis herceggel, amikor el kell hagy-
nia Heidelberget, a pajtásokat, Katicát, Rü-
der apót, mert nagybátyja helyett reá vár a 
kormányzás gondja. Majd a szive szakad 
meg, amikor összecsomagolja a diá^ sapkát 
meg a szalagot és majd a könnye csórd ut 
minden embernek a nézőtéren, amikor Ka-

Alomba szunnyad a szív, ha hallja a mult 
édes, melengető emlékivei terhes dalt : 

Oh, régi szép diákidő 
Hová tűntél el, 
Nem térsz te többé vissza már 
A régi kedvvel, fénnyel. 

Makay Margit 
Vígszínház: „Diákélet" Angelo foto 



tica elsikoltja : „Karcsi, te nem jössz többé 
vissza." 

És mégis vissza jön még egyszer Karcsi : 
Az öreg Rüder meglátogatja Karlsruheban, 
mert azt Ígérte neki, hogy csak jöjjön el, 
majd elhelyezi valami jó állásba. Elbeszél-
getnek a komikus, együgyü emberrel a mul-
ezer emlékéről, szó kerül Katicáról is és a 
herceg megtudja, hogy régi szerelme, amely 
még most sem aludt ki szivében, bánkódik 
utána és egyre várja . . . Hirtelen elhatá-
rozza, hogy még egyszer utoljára elmegy 
Heidelbergbe, látnia kell azt a leányt, meg-
csókolni, megvigasztalni. És az öreg Jüttner 
sirját is meg kell látogatni a heidelbergi 
temetőben . . . Kiadja a parancsot Lutznak : 
„Csomagolni, utazunk Heidelbergbe . . Már 
ott is van . . . ott várják a diákok frakkosan 
a korcsma udvarén : közöttük egynéhányan 
a régiek közül, de a legtöbb uj, nem emlé-
kezhetik a régi szép napokra . . . Eléneklik 
újból a diáknótát, a hercegnek mindegyikhez 
van pár kedves szava, de nem a diákok ér-
deklik most, alig várja már, hogy Katicát 
láthassa . . . Ott jön már . . . ugyanaz a kék 
kartonruha van rajta, csak az arca sápadt 
el, a szeme lett szomorúbb a nagy-nagy 
várakozásban. 

Mindent tud a leány, tudja, hogy Karcsi-
nak meg kell nősülnie, képeslapokról ismeri 
a menyasszonya fényképét . . . Az élet 
nem engedi meg, hogy a két szerelmes sziv 
egymásé legyen — hiába ekkora távolságokat 
még a színpadon is csk egy-egy felvonásra 
tud áthidalni a szerelem. Mit lehet tenni : 
csendes, bánatos rezignációval belenyugodni 
a sors intézkedésébe. Katica is férjhez fog 
menni valami bécsi unokabátyjához, aki 
régen vár reá. Még egy utolsó csók, aztán 
vége a heidelbergi idillnek, örökre. 

A Vígszínháznak, a darab premierjétől 
kezdve híres előadása volt a Heidelbergi 
diákélet. Katica legjobb szerepe_volt szegény 
Harmáth Hédynek, a legnagyszerűbb magyar 
naivának, a herceg pedig Tanay Frigyes 
utolérhetetlen alakításában sok reprizen 
kéresztül maradt meg üdén, fiatalon, akár 
csak a premiéren. Katica szerepét Harmath 
Hédy szerepkörének méltó örököse Makay 
Margit vette át pár év előtt, ő játszotta most 
is, a sziv nemes, egyszerű bájának minden 
művészi árnyalatával. A herceg szerepében 

a fiatal Berczy Géza bontogatja a tehetség 
szárnyait. Hegedűs Gyula, Szilágyi Vilmos, 
Góth Sándor, Balassa Jenő, Hegedűs Gyula, 
Vendrei, Szerényi, Bárdi játszottak és játsszák 
nagyrészt ma is a darab főszerepeit, vala-
mennyien azzal a művészettel, amely a 
Heidelbergi diákéletet a századik előadáson 
tul is frissen és teljes vonzóerővel tartja meg 
a Vígszínház színpadján. Szilágyi Vilmos 
érdeme a patinás stilusu rendezés. 

Berczy Géza 
Vígszínház : „Diákélet" Angelo foto 
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Rubinstein Erna itt Son 
Amikor — vasárnap déltájban — a 

margitszigeti szálloda felé tartok, már 
messziről megüti a fülemet egy csodála-
tosan csengő, bársonyos hangú hegedűnek 
,a szava. Ä Bach Chaconneját hallom, 
valamilyen egészen különös, lágy, nőies 
értelmezésben. A nyitott sarokablak körül, 
•ahonnan a hegedű édesbús dala hallatszik, 
elhalkul a zaj, a szálloda vendégei áhíta-
tosan figyelve, szinte önkénytelenül is meg-
lassítják lépteiket, még a sürgő-forgó pin-
cérek is halkabban beszélgetnek, fel-fel-
pillantva a nyitott ablakra. 

Kopogtatok, aztán belépek. Hegedűjé-
vel a Kezében jön felém egy serdűlő, röviü-
haju, rövidszoknyás kislány. Csak a nézése, 
ta rendkívüli intelligenciára valló tekintete 
árulja el, hogy több azoknál a tizenötéves 
átlaggyerekeknél, akik odalent a parkban 
hancúroznak. Ä mamája, egy kedves, Kora-
osz úriasszony leültet, aztán elkezd be-
szélni Ernácska hallatlan külföldi sikerei-
ről. Hollandiában harminc hangverseny, Né-
metországban, Angliában még egy csomó, 
astán az amerikai diadalut, amely egy 

Rubinstein Erna 
Otofolo 

Fehér Házbeli koncerttel végződött és 
amelynek kedves emléke az a gyönyörű, 
hatalmas fénykép, amelyet Harding elnök 
hosszú, szivélyes dedikációval ellátva adott 
a világhirü kis magyar művésznőnek. 

Amerikába különben nem a saját hege-
dűjével érkezett meg a kis Erna, de mire 
elindult onnan, már a saját hangszerével 
távozott. Kedves és igazán amerikai izü 
története van a dolgoknak: Hollandiában 
egy nagyszerű, 1736-ból való Guadanini-
hegedü került a kislány kezébe, akinek a cso-
dás zengésű hangszer annyira megtetszett, 
hogy Mengelberg, a világhirü karmester in-
tervenciójára kölcsönadták neki, küszöbön 
álló amerikai útjára. Egy newyorki hangver-
seny alkalmából egy Mrs. Alexander nevii 
dúsgazdag amerikai hölgy megtudta, hogy 
ia kis Erna nem a saját hangszerén bű-
völte meg a több ezer főnyi hallgatóságot. 

— Nagyon szeretné, kicsikém1, — kér-
dezte tőle a müvészszobában szünetkor — 
ha a magáé volna a hegedür 

Ernácska ragyogó szemekkel néziett a 
mesebeli tündér szerepét vállaló Mrs. 
Alexander-ra, aki ismerősei között hólabda-
gyüjtést rendezeti. Három hét alatt együtt 
volt a hegedű ára : hatezer dollár; a vételt 
távirati uton hamarosan elintézték és Er-
nácska a legnagyszerűbb ajándék birtoká-
ban indult hazafelé, Magyarországba. 

Elkértem Harding érdekes képét néhány 
napra, hogy elkészíthessem a reprodukcióját 
ia Színházi Elet részére, amelynek azonban 
egy ünnepi száma sem volna elég ahhoz, 
hogy reprodukálhassa azt a sok-sok hasá-
bos és többhasábos amerikai cikket, amely 
egy vaskos albumba beragasztva, Ernácska 
hallatlan sikereiről, szól. Az egyiknek ma-
gyarul körülbelül ez a cime: 

»Aminthogy Kreisler a hegedű Carusója, 
ugy Rubinstein Erna a hegedű Jeritzá/a. « 

Egy másik cikk szerint két szenzációja, 
volt az idei amerikai zeneszezonnak: Je-
'ritza és Rubinstein Erna. 

Az okos szemű kislány kissé unottan 
hallgatja a tirádák istentudja hányadszori 
elismétlését, csak akkor derül fei az arca, 
amikor megtudja, hogy le is akarom fény-
képezni, még pedig odalent. 
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a kislány helyett a mamája — ha az im-
presszáriók időt engednek rá. 

— O igen, biztosan eljövünk — kiáltja 
Ernácska, most már végérvényesen bicik-
libe pattanva. A kanyarodónál visszafordul, 
onnan integet nevetve, boldogan: 

— A viszontlátásra! 
(—ai—ó.) 

Rubinstein Erna a Margitszigeten 
Otofoto 

— Jaj, de jó lesz, — kiáltja öröm-
repesve — de akkor felülök a biciklimre, 
ugy-e szabad, mama? 

A jóságos mama, ellentétben Hubay 
Jenő bácsi szigorú rendelkezésével, meg-
engedi Ernácskának, hogy a hegedű nyaka 
helyett egy órácskáig a bicikli kormánxji-
rudját szorongassa. 

— Istenem, — mondja — hadd legyen 
szegény kislányomnak valami öröme, hadd 
sportoljon egy kicsit, há félnek is a pro-
fesszorok, hogy megkeményedik tőle a 
keze. Hiszen télen amúgy is ugy be van fogva, 
hogy hónapokig még csak sétálni is alig 
ér ráf 

Egy hete, hogy Ernácska hazajött nya-
ralni; még vagy két hétig a Margitszigeten 
maradnak, utána Hubayék birtokán folytat-
ják a »pihenést«, miközben a kislány át 
fogja venni mesterével a 14. csárdajelene-
tet, Hubay legújabb kompozícióját, melyet 
a világhírű művész az ö számára irt. 

A felvétel után alig tudom még néhány 
percig ott tartani Ernácskát, hogy a jövő 
szezon felől érdeklődjem. 

— Előbb Hollandia, — hangzik a vá-
lasz — aztán egy negyven hangversenyből 
álló körút Észak-Amerikában, aztán Anglia, 
aztán Németország, aztán.. 

— és Budapest? 
-— Talán a jövő szezon végén, — feleli 

BEÖTHY ZSOLT ÉS AZ , r . . 
ÓRATOLVAJ. Beöthy Zsolt I ^ . Ö J 
ról, a nemrég elhunyt nag\ I I 
tudós professzorról igen sol L r y N - J 
kedves anekdotát mesélnek W T . 
Az Olthon-körben beszéllt W f i Ml 
ezt is egyik kitűnő iró : ha-
lála előtt pár héttel Beöthy 
Zsolt a fiánál, Beöthy Lászlónál volt ebéde 1 
és azon panaszkodott, hogy most már má-
sodszor lopják ki a villamoson a zsebóráját 
Molnár Ferenc, amikor hallotta a panaszt, 
igy szólt : 

- És még mondják, hogy nem mi vagyunk 
a legintelligensebb ntfmzet. Beöthy Zsolttól 
még a villamoson is órát vesznek. 

Harding elnök dedikált fényképe, 
amit a kis Rubinstein Ernának ajándékozott 
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RurQSSZinßasc a Vig&szinßaxban 
— Klasszikusok és modernek — 

Mizzi Trentin Giza Wilke Elsa Godek 

Burgszinháziak a Vígszínházban 

után először jelenik meg ismét a Vigszin-
íláz világot jelentő deszkáin, még pedig 
német nyelven. Előre jelezhetjük, hogy 
Wilbrandt-Baudius Auguszta alakítása igazi 
élmény és a legtisztább művészi élvezet. 
A legszebb kaland egyébként az első fran-
cia vígjáték, amelyet a háború kitörése óta a 
Burgszinházban és egyáltalán német szín-
padokon adtak. Német címe: Die Fahrt ins 
Blaue. A Burgszinház egyik legragyogóbb 
sikere és éppen ezért választották bemu-
tatkozásul ezt a darabot, mert régi dolog, 
hogy az első est sikere a legkedvezőbb 
befolyással van egy vendégszereplési so-
rozat sorsára. / 

A második aarab, amelyet julius 5-én 
és 6-án játszanak, a Virraszt a szerelem. 
Flers és CaUlavet müve ez is és szintén 
egyike a legszebb szindaraLoknak, amiket 
a modern francia irodalom produkált. Itt is 
egy hamarosan eltűnt színésznő emlékéhe a 
tapad a nagy siker, Harmath Hédy ala-
kítása emlékezetes marad. A Burgszinház 
nagy művésznője, Mayen Mária hozza ma-
gával azt a tavaszi napsugárt, amely ezt 
a szerepet Dezománcozza. Mayen Máriát 
namar megszerették nálunk, emlékezetes ma-
rad bársonyos hangja, lelkes tekintete, 
szőke szépsége, öröm lesz viszontlátni. 

A harmadik darab már egy uj klasszi-
kusé, Fulda Lajosé, akit életében ér az a 
megtiszteltetés, hegy tisztelettel és megbe-
csüléssel fogadják azt, amit irt, akár vidám, 
aikár szentimentális iiányzatu. A Burg-
szinhaznak kiválasztott szerzője és ezút-
tal egyik legeslegjobb és legújabb alko-

Téli forgalom julius legvégén a oénz-
tárak kőiül. Előjegyeznek, megváltják a 
jegyeket a Vigszinház idei szezonját befe-
jező Burgszfinházi estékre. Régen várják 
a kitűnő vendégeket és általános az öröm', 
hogy végre eljönnek. Laikus ember nem 
igen tudja, mennyi nehézséggel jár azi 
ilyen vendégszereplés nyélbeütése. Ezút-
tal kölcsönös volt a vágyakozás. A Vig-
szinház szivesen nyitja meg kapuit Európa 
leghíresebb színtársulatának, a Burgsziné-
szek pedig sosem csináltak titkot belőle, 
hogy nekik igazi ünnep, amikor Európa 
egyik legszebb színházában és legkulturál-
tabD közönség előtt játszhatnak. Mi töLb, 
akármilyen szomorú viszonyok vannak ná-
lunk egyben-másban, mégis csak szebb az 
élet itt, mint az egykor hires, kedélyes 
császárvárosban és a bécsi színészek vég-
telenül jól érzik magukat a mi körünkben. 
Ez különben boldog béke Idejében is igy 
volt és Wilbrandt-Baudius asszony, aki 
20 év óta nem járt Budapesten, most is 
emlegeti, hogy milyen jó napok voltak 
azok, amikor először játszott a pestieknek. 
Azóta, pedig szinte hihetetlennek tetszett 
volna, ez a nagy művésznő még nagyobb 
művésznővé lett. Olyan szerepet játszott, 
amely szinte tul visza az emberi szférákon. 
A legszebb kalandban a nagymamát 'át-
szotta, azt a szerepet, amelyben nálunk 
szegény boldogult Haraszthy Hermin oly 
méltó feltűnési keltett, amelyben feled-
hetetlen és pótolhatatlan maradt. Elköltö-
zése óta nem is adták ezt a szívhez szóló 
színjátékot, amely most majd hosszú szünet 
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Paul Pranger Otto Schmolle Auguste Wilbrandt-Baudius 

Burg színháziak a Vígszínházban 

tásawal, A tökfilkóval (Der Dummkopf) fo-
gunk megismerkedni. Hasonlóképen moden 
klasszikus Schnitzler Ärthur, akinek Lie-
belei-ja, a Szeretkezés, már többször sze-
repelt német vendégszereplések műsorában 
és mindenkor lelkes fogadtatásra talált. 
Ezúttal ennék a lelkes fogadtatásnak egy 
kis része talán külön is kijár a szerzőnek, 
akit 60-ik születésnapja alkalmából minde-
nütt ünnepelnek, ahol németül játszanak 
színházat. 

Julius 9-én és 10-én Molière szerepel 
a játékrendben. Ä Buigszinészek a Képzelt 
beteget hozzák szinre abban a szereposz-
tásban és azzal a kiállítással, amely Teljes 
üdeségében tartja meg a fiancia klasszikus-
nak ezt a remekét. Ez előadást Auernheímer 

Raoulnak Az arcátlan cimü egyfelvonásosa 
előzi meg, amelyben Älbach Retty asszony 
is játszik, aki a Képzelt betegnek is fő-
szereplője. 

Julius 11-én és 12-én Francis de Crois-
set világhírű vígjátéka, Az aranyhíd kerül 
szinre. Nálunk is adták ezt a végtelenül 
kedves komédiát. Adták már franciául is 
Rejane asszonnyal a címszerepben. Elra-
gadó volt ő is, elragadó volt Varsányi Irén 
is és nagyon érdekes lesz megfigyelni most 
a Burgszinháznak előadását. 

Amint emiitettük, a Burgszinház legjobb-
jai jönnek el hozzánk és kétségtelen, hogy 
szívesen látott vendégeink a legjobb fogad-
tatásban fognak részesülni. 

Hans Siebert Karl Eidlitz Julius Strebinger 

Burgszínházíak a Vígszínházban 



"18 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Látogatás Hegedűs Gyulánál 
a F a s o r - s z a n a t ó r i u m b a n 

Csak nemrég kelt tel betegágyából 
Törzs Jenő és most isméi egg nagy beteg-
ről kell írnunk, Hegedűs Gyuláról. Nemcsak 
az egész színházi társadalom, de azok is, 
akik csak a nézőtér távlatából állnak kap-
csolatDan a színészettel, most mind Hegedűs 
Gyula kezét togják: lesik milyen a pulzusa, 
a szive dobogását hallgatják, a láztábláját 
ügyelik aggodalommal: javult-e az álla-
pota? 

Nincs szomorúbb, mint szanatóriumban 
megintervjuvolni egy színészt. Ha a szín-
padon, a kulisszák mögött beszélgetőnk 
vele, mikor minden percben a nézők elé 
szólítja az ügyelő, vagy otthon, a lakásán, 
kényelmes totelekbe sülyedve, cigarettafüst 
mellett, uj szerepről, darabról, jövő pro-
grammrói tolyik az tervju, — az mindig 
éidekes, kellemeí, jó. De szanatóriumba 
menni, a fehér ágyhoz, oda állni a sápadt 
arcú szinész elé, az nagyon leverő, szomorú. 
Nem lehet elfogulatlanul beszélni, nem lehel 
kérdéseket föltenni, az ember mindig fél, 
hogy fárasztja a beteget. És főleg színház-
ról nem szabad Deszélni, nehogy a szive 
fájjon a vágyódástól. 

Hegedűs Gyula a Fasor-szanatóriumban 
fekszik, az első emelet 32-es számú szobá-
jában. Szép világos, tágas szoba, sok virág 
van benne, amiket tisztelői és barátai küld-
tek. A héten operálta meg a nagy művészit 
dr. Adóm, Lajos egyetemi magántanár 
és mikor mi kinn voltunk nála látogatóban, 
Hegedűs Gyula már annyira jól érezte ma-
gát, hogy karosszákben ülve fogadta láto-
gatóit. Felesége állandóan ott szorgosko-

dik körülötte, éjjelt nappallá téve vigyá-
zott férjére, leste minden szavát, még a 
gondolatait is kitalálta, ha az urának kel-
lett valami. De Hegedűs Gyula hálás be-
teg, minden látogatójának boldogan me-
sélte : 

— Jobb és odaad ól b ápolónőt igazán 
nem kívánhattam volna, mint a feleségem 

mondja mosolyogva mindenkinek. A 
látogatók százai keresték fel a beteg mű-
vészt, aki szerencsésen tul van már az 
operáción. Ott voltak nála többek között: 

Dr. Adám Lajosné, Beöthy László, 
Beöthy Baba, Bárdi ödön, dr. Bakonyi 
Pál, dr. Bokor Gyula, dr. Boko r Gyuláné, 
Békefi László, dr. Balázs, Csáky Biri, 
Csáky Frici, dr. Erdélyi Sándor, Fedák 
Sari, Fedák Irén, V. Füzess Anna, Fenyő 
Aladár, Fellner Ferenc, Góth Sándor, 
Góthné Kertész Ella, Ggőző Lajos, Ga-
laskó József, Galaskó Gyula, Heckmann 
István, Heckmann lstvánné, Incze Sándor, 
Illés József, Jób Dániel, Jankovich Magda, 
Kürthy S., Kertész Dezső, Karvaly Jóska, 
ar. Lénárd, Lukács Pál, Lusztig Dezső és. 
neje, Molnár Ferenc, Málnai Béla, Már to i 
Miksa, Maleczky Bianka, dr. Márffy Ká-
roly, Mester Sándor, Orbán, Ôdry Árpád, 
Pollák Emil, Roboz Imre, Robozné Len-
keffy Ica, Roóz Rezső, Stefanidesz Károly, 
dr. Steine jyula, Sillán Harry, dr. Stiöss-
ner Ödön, Seress -ászló, Szerémy Zoltán, 
Szécsi Illés, Szilágyi Vilmos, Szilágyi Vil-
mosné, Szabados Béla, Sz. Szöllősi Rózsi, 
1 apolczay Dezső, Teleky János, dr. Tóth 

Reinhold Haussermann Emerich Reimers Reinhold Haussermann 

Burgszinháziak a Vígszínházban 
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Maria Mayen 

Bargszinháziak a Vígszínházban 

,G;aa, Vajda László, Virányi Sándor, Wiszter 
Ernő, dr. Wollner Tamás, Varsányi Irén, 
Zerkovitz Béla, Zátony Kálmán és még 
sokan, nagyon sokan mások is. 

Hegedüsné egy kis levélkét mutat és 
könnyes boldogsággal meséli, hogy egy apró 
KIS gyermek irta remegő kezekkel ezt a pár 
sort. De nem ez volt az egyetlen levél, 
amit Hegedűs kapott. Ä Vígszínház ki-
tűnő igazgatója, Ben Blumenthal ideér-
kezve kűliöldi útjáról, végtelenül kedves, 
meleghangú levélben üdvözölte a beteg mű-
vészt. 

A látogatás után alkalmunk volt beszél-
getni dr. Adóm Lajos tanárral is, aki He-
gedús Gyulát megoperálta. 

— Nagyon boldog vagyok, hogy Hege-
dűs Gyula újra jól érzi magát és teljes 
mértékben visszatért az étvágya és az élet-
kedve, mert ezt főként az operációnak 
köszönheti. A műtét nem volt nagyon sú-
lyos természetű. Mindössze addig tartott, 
amennyi idő egy Havanna szivar elszívásá-
hoz kell. Ez nem egy sántító hasonlat, 
mert Hegedús Gyula az operáció alatt tény-
leg — szivarozott. 

Hivatalos jelentés Hegedűs Gyula álla-
potáról, Budapest, 1922. junius végén: 

A beteg jól érzi magát, láza nincs, ét-
vágya kitűnő, hangulata kielégítő, egy hét 
múlva elhagyhatja a szanatóriumot. Dr. 
Zuránszky, jő or vos. 
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Nálunk eddig, ha valakinek valami baja 
volt, ha a rajta ért sérelmet panaszolta, azt 
mondták neki cinikusan, vagy jóakaratulag : 

— Ugyan kérem, menjen a Sóhivatalba I 
A szerencsétlen ember erre nyakába vette 

a várost, hogy megkeresse a nevezett intéz-
ményt, ahol panaszokra és bántalmakra ir 
adatik. Ha egyszerű ember volt, megfogta a 
sarkon a rendőit : 

— Ugyan, biztos ur, merre van a Sóhivatal ? 
A biztos ur elővette a noteszét, melybe 

minden világi dolgok bele vannak nyomtatva, 
a budapesti utcák neveitől kezdve egészen a 
legkülönbözőbb hatóságokig, de a Sóhival 
cimét nem találta meg. Más, eljárásokban 
verzátus emberek elővették a telefonkönyvet 
és ott a Sokszorosító r. t. és a Soffőr-iskola 
között megtalálták a Magyar királyi sójövedék 
főügynökségének cimét (Vilmos császár-ut 32., 
tel. 73-44.) 

Az ügyes-bajos ember erre leemelte a hall-
gatót és félórai türelmes várakozás után bele-
szólt a telefonba : 

— Halló, drága nagysád, kérem a hetes-
hármas négynégyet. 

— 43—77 ? — kérdezte előzékenyen a 
központ. 

— Nem, nagysád, hetvenhárom negyven-
négyet ! 

A központ végre kapcsolta a 44—73-at, mire 
a szerencsétlen ember, amikor ismét érintke-
zésbe tudott vele jutni, igy szólt : 

— Nagysád, az isten szerelméért, maga 
mindig rossz számot ad. Kihez forduljak 
panaszommal ? 

— Menjen a Sóhivatalhoz ! — mordutt rá 
a központ. 

— Vagy megtörtént — mert ilyesmire is 
volt már példa a telefon föltalálása óta — hogy 
azonnal kötötték a Magyar királyi sójövedék 
vezérügynökségét. 

— Halló, sójövedék? — mondta a pana-
szos fél. 

— Igen. 
— Kérem szépen, panaszom van- Meg 

tetszik engem hallgatni ? 
— Menjen a Sóhivatalhoz, maga pitiáner — 

üvöltött vissza, egy mérges hang. — Maga 
máma a százötvenhetedik, aki az életemet 

keseríti. Ha van pofája, jöjjön személyesert 
ezekkel a buta viccekkel 1 

S mivel a panaszos felek sohasem tudtak 
elégtételhez jutni, meg kell sugnunk egy hal-
latlan dolgot, amely szomorú fényt vet a 
magyar közigazgatás rendszerére, meg kell 
sugnunk, de ugy, hogy a külföld valami-
képen tudomást ne szerezzen róla, 

a Sóhivatalt eddig még nem is állították föl t 
Most tessék elképzelni, hogy eddig papíron 

létezett egy fontos közhivatal, ahova két év-
tizeden keresztül az emberek ezreit küldték, 
ahova naponként a panaszok, följelentések 
és tanácskérések százezrei jutottak be, léte-
zett a köztudatban és nem volt a gyakorlat-
ban. Az a bizonyos Potemkin hátulgombolós 
ovodásgyerek volt hozzánk képest. 

Ez igy természetesen nem mehet tovább. 
Ma, amikor jogrendtől és egyéb hangzatos 
jelszavaktól hangos a közélet, meg kell szűnnie 
annak a szégyenletes állapotnak, hogy intéz-
ményeink közül éppen a legfontosabbik nem 
állíttatik föl. Mert azon az egyetlen szánal-
mas kísérleten kívül, amelyet az ellenzéki 
humor Jogvédő Irodának keresztelt el, még 
csak nyomát sem látták a Sóhivatal fölállítá-
sára irányuló törekvéseknek. 

Ezért a „Színházi Élet", amely mindig a 
közönség pulzusán tartotta a kezét, elhatá-
rozta, hogy költséget és fáradságot nem ki-
méivé, fölállítja a maga hatáskörében a Só-
hivatalt s miután az előmunkálatok a leg-
nagyobb körültekintéssel ezen a héten be-
fejeztettek, örömmel jelentjük, hogy a jövő 
héten megnyílik a „Színházi Élet* szerkesz-
tőségében a 

Színházi Élet Sóhivatala. 

Az Országos Sóhivatal minden ügyes-bajos 
dolgában segítségére lesz a közönségnek. 
Akit sérelem ért, akinek a szive fáj, akinek 
megoldatlan problémái vannak, forduljon 
bizalommal a Színházi Élet Sóhivatalához, 
amelynek hivatalai minden befutott panaszt, 
sérelmet, kérést restancia nélkül földolgoznak, 
elintéznek és megválaszolnak. A hivatal mű-
ködését a közvetlenség, egyszerűség és elő-
zékenység nemes szelleme fogja átlengeni. 
Ennélfogva a hozzá intézendő beadványok 
formájára nézve szolgáljon utmutatásul, hogy 
a régi körülményes kérvényformát megszün-
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tettük. Azaz, ha valaki a Sóhivatalhoz fordul, 
ne jusson az eszébe a következő forma : 

(Felzet) 

Az Orzzágos 
Sóhivatal tek. 

Tanácsának 
Budapesten 

(Színházi Élet-
nek) 

alázatos pana-
sza X. Y. buda-
pesti lakosnak 
(Ürömi-ut 48. 

U. em. 15.) 

a nyul farká-
nak teltünő 

rövidsége tár-
gyában. 

Ez teljesen felesleges. Az ilyen kérvények 
ósdi hírmondói a régi bürokratikus világnak. 
A Sóhivatalhoz nem igy kell irni. Hanem igy : 

Sjlnßdjf Élei 

BUDAPEST, 
Erzsébet-körut 24. 

Az Országos Sóhivatal minden közérdekű 
ügyet tekintetbe vesz. A panaszosokon és 
kéréseken kívül mindazon általános érvényű 
és közhasznú ötleteket is figyelmére fogja 
méltatni, amelyeket eddig hasztalan igyekezett 
föltalálójuk a köz javára értékesíteni. 

A jövő héten már közöljük is az Országos 
Sóhivatal első ülésének eredményeit. A „Szín-
házi Élet" Sótisztjeinek tanácsa az adott ese-
tekhez képest a legkiválóbb szakemberekből 
fog alakulni és mindenképen méltó lesz az 
intézmény híréhez. Aki a Sóhivatalhoz fordul, 
fényképét is beküldheti ; ha a Sóhivatal mél-
tányosnak látja, az Ítélettel együtt a fény-
képet is közölni fogja. 

A MARGITSZIGETI FÜRDÖDIVATKIÁLLI-
TÁSON a legnagyobb sikerek egyikét aratta 
az „Eunisz" urinők szalonja (Damjanich-utca 
24., telefon J. 55—66.) A szalon művészi ki-
vitelű speciális selyem fürdősapkákat, fürdő-
főkötőket, gyöngyözött és hímzett strandruhá-
kat, valamint selyemjumpereket és függönyö-
ket állított ki választékos Ízléssel. Szenzációja 
volt a kiállításnak ugyancsak az az „Eunisz" 
által kreált fürdőruha, mely stilizált zöld 
békából és halakból volt iparművészeti remek-
ként összekomponálva. 

(Beizet) 

Tekintetes Tanácsi 
Alulírott azon alázatos 

kéréssel járuiok az Or-
szágos Sóhivatal szine 
elé, méltóztassék aziránt 
engemet megnyugtatni, 
miszerint miéit rövid a 
nyul farka. 

Kérésemet a következő 
indokokkal vagyok bátor 
támogatni. . . (stb.) 

Kérésemet megújítva, 
maradtam az Országos 
Sóhivatal tek. Tanácsá-
nak 

alázatos szolgája 
X. Y. 

Miért rövid a nyul 
farka ? 

Tisztelettel 
X. Y. 

Sarkadi Aladár és a bar 
Renaissance Színház: „Az éj királynője" 
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Nem tagadhattam meg ma-
gamtól az élvezetet, hogy elé-
be ne röpülj "k Fedáknak. 

Végtére nagy dolog, ha az 
ember az összes riportereket 
le tudja főzni. Ennélfogva 
Ö S S Z Í S pénzemet külföldi va-
lutába fektettem és jegyet 

váltottam a budapest-bécsi légijárat harma-
dik osztályára, ahonnét ejtőernyővel eresz-
kedtem le abban a pillanatban, mikor a 
Zsazsát hozó gyors elrobogott alattunk. 

— Menetközben a fel- és leugrálás szigo-
rúan tilos ! — kiáltotta utánam a légi kalauz, 
mire én szerényen megjegyeztem, hogy ez 
valószínűleg csak a fölugrásra vonatkozhat. 
A következő pillanatban mér Fedák Sári előtt 

álltam, hogy át-
adjam neki Bu-
dapest üdvöz-
letét. Sajnos, 
nem én voltam 
az első. Akkor 
már egy piros-

FEPAK 

amikor 

Ko Cili 

hordár 
foglalatoskodott a művésznő 
podgyászai körül és aggodalma-
san igy szólt: 

— Tessék már megmon-
dani, csakugyan olyan szigorú 
Amerikába az a szesztilalom ? 
Vagy hogy ott is választások 
vannak ? 

Fedák még rá sem ért válaszolni 
előtte állt az 

étkezőkocsi pincére 
és igy szólt : 

— Kérem, művésznő, le-
gyen szíves megmondani, 
mennyi borravalót szoktak 
adni Amerikában az éthor-
dónak ? 

S amikor választ kapott, hamarosan elro-
hant egy reggeli lapért, megnézte a tőzsde-
rovatot és papírral a kezében élénk számítá-
sokba fogott. Budapestig nem lehetett többé 
előkeríteni. De még Budapest előtt berontott 
a kocsiba 

Latabár, 
akinek az első kérdése ez volt : 

— Drága Zsazsám, igaz-e, hogy ott az előleg-
ügyeket amerikai gyorsasággal 
intézik el ? 

Ekkor már csupa érdeklődés 
volt az egész kocsi. Egy ur, aki 
valami bírósági végzést szoron-
gatott a kezében és aki mint 

egy pesti vendéglő tulajdonosa 
mutatkozott be, ezt kérdezte : 

— Mit kaphat az ember 
árdrágításért ? 

Egy pesti konfliskocsis 
első kérdése ez volt : 

— Tessen már megmon-
dani, Rátkai nagyságos ur, 
mit kap ott egy kocsis egy 
föllépésért ? 

— Egv kocsis egy föllépésért ? — kérdezte 
tanácstalanul Rátkai. — Miféle föllépésért ? 

— Hát egy goromba föllépésérti 
Mialatt Rátkai magához tért a valóban 

megdöbbentő kérdéstől, a kettőjüket ostromló 
tömeg mér valósággal veszedelmes méreteket 
öltött. Pest tipikus alakjai egymásután léptek 
az érkezők elé, hogy az amerikai viszonyok-

ról némi tájé-
kozódást sze-
rezzenek. Rög-
tön a helyszí-
nen termett pél-
dául 

egy koldus-
asszony, 

akinek Fedák tiz koronát adott 
és aki a következőket kérdezte: 

— Mennyit tenne ki dollár-
ban, ha a jó Isten ezerszere-
sen fizetné vissza a nagysá-
génak ? 

Ekkor azonban már 

T Ä DAK 

egy ujsagiro 
ostromolta Zsazsát a következő kérdéssel : 

— Lehet-e odaát bakkozni 
és ha igen, igaz-e, hogy 
mostanában ott is rosszul 
megy a pointeuröknek ? 

Fedák nem ért" rá felelni, 
mer' egy színigazgató 
félretolta az újságírót és igy A l <»»*•"*> 
szólt : 

— Igaz, hogy a newyorki Wolffnak is az az 
álláspontja, hogy inkább legyen kabaré, mint 
szinház ? 

Fedák eleinte nem értette meg a kérdést, 
de aztán megmagyarázták neki, hogy a di-
rektor a „Fővárosi Opeiettszinház" megnyi-
tása körül lejátszódott bonyodalmakra célzott 
a rejtélyes mondattal. Erre is megfelelt tehát, 
de mikor az ostromlók ujabb végtelen hosszú-
ságú tömege tódult elé, hogy kérdéseket ad-
jon fel, megszólalt. 

— Most már én teszek föl 
egy kérdést. 

— Parancsoljon — zúgták 
feléje kórusban. 

Mire Zsazsa föltette a leg-
első és legfontosabb kérdési : 

— Hogy áll a dollár Pesten ? 
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Barik ó Elus 
zönséget, akiért a publikum lelkesülni lud. 
Budán ő volt az, akinek a kocsijából egy 
izben kifogták a lovakat, olyan nagy sikere 
volt a Gül Baba előadásén. Nagyváradon 
most becézett kedvence a publikumnak; az 
ő kedvéért újítják egymás után fel azokat az 
az operetteket, amelyben a legnagyobb sike-
reit aratta. Az erdélyi városokban nemrég 

vendégszereplő tur-
nén volt a kiváló 
primadonna és utja 
mindenütt a forró, 
lelkes színházi esték 
sorozata volt. Igen 
valószínű az, hogy 
a kitűnő és kedves 
Bartkó Etus nem-
sokára ismét Buda-
pesten fog játszani. 

A Budai Szinkőr törzsközönsége ma is 
szeretettel emlékszik vissza kedvenc prima-
donnájára, Bartkó Etusra, aki a Városi Szín-
házban is sok sikert aratott. Most Nagyvára-
don ünnepelték Bartkó Etust, az Offenbach, 
Kis grizett, Kék mazur, Szép Heléna, Reich-
städt herceg primadonna-szerepében. Leg-
utóbb a Hollandi menyecske címszerepét 
adta és szép hangjá-
val, valamint pom-
pás táncaival való-
sággal elragadta a 
közönséget. 

Bartkó Etus egyi-
ke az igazi, vérbeli 
primadonnáknak, a 
kik, ha a színpadon 
vannak, magukkal 
tudják ragadni a kö-
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A német operaegyiilíes sikere 
a Városi Színházban 

Hedwig Debikca 

Alfred Jerger 
Városi Szinház : Operai vendégjáték 

A Városi Szinház a szezon végére olyan értékes művészi eseménnyel szolgál, amilyen 
még a téli szezon derekán is megörvendeztetné a zeneértő publikumot. Elhozta Ábrányi 
Emil e egkiválóbb német és osztrák ^operaénekeseket, akiket Préger igazgató toborzott össze 
erre a vendégszereplésre. A sok idei operavendég után felfokozott kíváncsisággal várta 
mindenki a vendégeket, annál is inkább, merCa szereposztásokon olyan művészi hirnek 
örvendő nevek is szerepeltek, akik joggal keltették fel a publikum érdeklődését. 

Már mégtörtént az alkalmi társulat bemutatkozása 
és ez a bemutatkozás minden tekintetben kielégí-
tette a közönség és a kritika várakozását. Olyan 
hatalmas művészi erőt gyűjtött össze Préger Miksa, 
amelyet még ritkán láttunk együtt efajta vendég-
szereplések alkalmával. A „Carmen" előadásával 
mutatkozott be a társulat és ez a [bemutatkozás 
egyben biztosította az egész vendégjáték anyagi 
és erkölcsi sikerét. 

A „Carmen" címszerepében megismertük a lipcsei 
Operaház ünnepelt éne-
kesnőjét, Sandsn Alinát, 
akinek énekben és játék-
ban egyaránt tökéletes 
alakítását sokáig nem 
fogja elfelejteni a közön-
ség. Szakértő körökben 
már régen sokat beszél-
tek Tino di Pattieráról, 
akit Németországban az 
„éneklő Moissi" cimmel 
tüntettek ki. Ez a megtisz- Jose Groenen 

teltetés azt fejezi ki, hogy 
a németek Tino di Pattie-
rát az operaének terén 
éppen olyan kiválónak 
tartják, mint Moissit a 
dráma birodalmában. A 
dalmát származású né-
met művész valóban bá-
mulatba ejtett mindenkit. 
Don Joséja a világ leg-
híresebb tenoristáinak 

ezzel az alakításával állitható párhuzamba. Ének-
hangjának varázslatos csengése szinte elbűvöli a 
közönséget, kulturája már nem lehef tökéletesebb, 
színészi képességei pedig vetekednek bármely 
drámai színészével. A közönség már az első száma 
után viharos tapssal jutalmazta, amety fergetegszerü 
erővel tört ki a második felvonás nagy áriája után. 
Hasonló sikere volt a nálunk már sokszor vendég-
szerepelt Jerger Alfrédnek, aki Escamillót énekelte 
érces hangon és szilaj temperamentummal. Jellemző 
„ P-«— —''ivészi nívójára, hogy még 
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a kisebb szerepeket is kiváló, elsőrangú 
művészek éneklik, igy Kittel Hermina, a bécsi 
Staatsoper első altistanője vállalta Mercedes 
partieját, a kitűnő Jovanovic Karola pedig 
Frasquita szerepét énekelte. 

A csempészek pompás kvintettjében Aladin 
Viktor és dr. Kuhn Pál szép órganuma érvé-

kővetkező „Trubadur"-t, amelyen Krauss 
Fritz aratott lelkes és nem mindennapi 
sikert. Jungbauer Jenny Leonorája, Schutzen-
dorff Gusztáv Luna grófja és Kittel Hermina 
Azucénája emelkedtek ebben az előadásban 
is az opera - előadóművészek legmagasabb 
színvonalára. 

nye-
sült, 
még 

Zuniga 
szere-
pében 

Betetto 
Gyula, 
Mora-
lesé-
ban 

Steh-

Hedwig De bicka 

mann Gerhardt arattak 
sikert. 

Karnagynak Reichen-
berger Hugó, a bécsi 
Staatsoper kiváló dirigense 
jött el Prégerékkel. Igaz: 
déli lendülettel, nagy t s 
preciz műgonddal vezé-
nyelte Reichenberger Hugó 
az előadást, amelynek 
színpadi rendezéséből a 
vendéglátó színház is le-
aratta a sikert, lévén a 
darab rendezője Mihályi 
Ferenc. A bemutatkozó előadás sikerét nyo-
mon követték a többi előadások sikerei is. 
Második előadásul a „Pillangó kisasszony" 
került szinre Debicka Hedviggel a címszerep-
ben, akinek éppen olyan sikere volt, mint előző 
este Sanden asszonynak. Krauss Fritz és 
Groenen József osztoztak még a sikerben, amely 
ezúttal ts teljes volt. Ezt az előadást Ábrányi 
Emil vezényelte, éppen ugy, mint az utána 

BELLÁK FEDÁK-DOLLÁR-
JAI. Latabár a Királyszinház 
fő Iréfamestere állandóan 
ujabb ugratásokon töri a fe-
jét. Mikor Fedák Sári haza-
érkezett, azt híresztelte el a 
színház derék kardalosai kö-
zött, hogy Zsazsa mindegyik-
nek hozott Amerikából két dollárt — csak 
Belláknak nem. Bizonyságul szerzett vala-
honnan rövid terminusra dollárokat és szét-
osztotta a kardalosok között, akiket természe-
tesen beavatott a tréfába. Bellák nem tudta 
megérteni, hogy miért éppen őt zárta ki Fe-

dák Zsazsa a nagy-
lelkű adományból 
és a reklamációjá-
val azonnal fel is 
kereste Zsazsát. 

Zsazsa megértette, 
hogy itt valószínűleg 
meg akarták tréfálni 
Bellákot és hogy ő 
nevethessen utoljára 
adott neki nem két, 
de tíz dollárt. Ezt 
azonban igazán és 
nem tréfából. Bellák 
most joggal mond-

Josef Groenen 

hatja 
kollé-

gáinak 
hogy 

az ne-
vet, 
aki 
utol-
jára 

nevet. 
Igaz ! 

Hedwig Debicka 
Városi Színház: Operai vendégjáték 
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megboldogult hires tenorista Zajonghynak a 
fia, 30 évet jubilál. Ővele is beszélgetek : 

— Bizonyára emlékeznek még apámra, 
aki szintén tenorista volt. Jómagam Maros-
vásárhelyen kezdtem el a színészetet, az 
apám színházában, mint — pénztárnok. 
A következő évben azonban már mint 
színész működtem Szatmáry Károlynál Désen. 
Később voltam Báthorynál, Egri Kálmánnál 
mint első tenorista. Báthorytól azután Debre-
cenbe kerültem, ahol felfedezték, hogy sokkal 
nagyobb hasznomat veszik a karban, mintha 
mint tenorista szerepelek. Abban az időben 
az újságok ugyan hevesen támadták a 
direktort, hogy miért hagy egy olyan nagy-
szerű erőt, mint én a karban, de a direktor 
kijelentette, hogy inkább elengedi az egész 
kart, mint engem. Azon a véleményen volt, 
hogy én egymagam többet teszek ki, mint 
más tiz kórista. Azután az én életemben is 
megkezdődött a kóborlás. Voltam Kolozs-
váron, majd Krecsányinál, később Makón 
telepedtem meg. Mindig az volt az elvem, 
hogy inkább vagyok elismert kardalnok, mint 
rossz tenorista. 

Keleti Márton, aki harmadik a jubilánsok 
között a következőket mondta : 

— 35 éve vagyok színházi ügyelő. Ezalatt 
az idő alatt három direktort szolgáltam ki. 
Azt hiszem, nem kell bővebben kifejtenem, 
hogy milyen komoly és felelősségteljes az a 
munka, amit a mai nappal, már három és 
fél évtizede végzek. 

Sebestyén direktor a szezon végén, egy 
nagy díszelőadás keretében akarja meg-
ünnepelni a nagyszerű hármas évfordulót, 
amikor a nagyközönség előtt koszorúzzák 
meg a három budai jubilánst. (j. L) 

25-30-35 
Egy küzdelmes, robotos és mégis dicsőség-

teljes élet fordulópontjához érkezett el három 
szinészember. Huszonöt,harminc harmincöt — 
ez a három szám jelzi az éveknek azt a 
nagy sokaságát, amit a három budai kórista 
a Múzsa hajlékában és szolgálatában töltött. 

Bár mindannyian más-más évben indultak 
neki a rögös pályának, egy napon jubiláltak 
mind a hárman. Ott állnak most együtt a 
Budai Színkör kiskapujában, egymásba 
karolnak és boldogan fogadják a gratulációkat. 
Egész tömege a barátoknak, . ismerősöknek 
és kollegáknak üdvözli őket. Én is közéjük 
állok, elbeszélgetek velük a múltról. 

Ódry Gergely, a Nemzeti Színház Ódryjá-
nak unokabátyja, aki színészi pályafutásának 
25-ik évfordulóját ünnepli, a következőket 
mondotta : 

— A színészetet annak idején a Népszín-
háznál kezdtem el, de kalandos vérem nem 
hagyott nyugodni. Kicsi volt nekem Buda-
pest. kicsi Magyarország ; egy szép napon 
azután Serli barátommal nyakunkba vettük 
a tarisznyánkat és elindultunk világot látni. 
Voltunk Párisban, Londonban, míg végre 
nagy küzdelmek és kóborlások után Orosz-
országban telepedtünk le. Hazajövet aztán 
megint kóboroltam. Voltam Janovichnál, 
voltam Somogyinál, voltam Komjáthynál, 
amikor azután Sebestyén igazgató lett. 
hozzájöttem, azóta azután itt is vagyok, itt 
is maradok . . . Lassan, lassan mindjobban 
öregszem . . . a kalandvágy is mindinkább 
lehiggad bennem . . . nem megyek én már 
máshová . . . 

A második jubiláns, Zajonghy Elemér, a 

\ 
V 

Ódry Gergely 
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PISTA ! 
Bemutató a Budapesti Színházban 

Mulatságos, nagyszerű operettet mutattak 
be „Pista" cimen a Budapesti Színház-
ban. A pompás szöveget Vágó Géza irta, 
mig a fülbemászó kedves muzsikáért Kosso-
vich Pált, a szinház kitűnő karmesterét illeti 
az érdem. 

Pista hadnagy szerepében Cselényi József 
nagyszerű hangját és pompás játékát nagyon 
sokszor jutalmazta meg tapssal a közönség. 
Estvén kutyamosó szerepét a jóhumoru 

Gallai Nándor vitte sikerre. Mikor táncol, 
minden szem rajta függ és lélegzetvissza-
fojtva figyelik a széditő figurákat. Különösen 
az egyik táncát, amit a kedves Sándor 
Stefivel, aki Mari szerepét alakította, táncolt, 
ismételtette meg sokszor a közönség. 

Csomáky Irén, a szinház legfiatalabb tagja, 
aki Juliska szerepében lépett először a közön-
ség elé, nagyon kedves meglepetést hozott. 
Bámulatos biztonsággal mozog a színpadon 
és kellemes hangja csak fokozza a jó hatást. 
A nagyszerű együttesből még kitűnt Tarnay 
Leona alakítása. 

FALUDI SARI 
Andrássy-uti Szinház : „Rövidzárlat" Angelo foto 
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INTIM PISTA, hogy Fedák Zsa-
zsát és Rátkait mikor fogjuk már 
színpadon látni? 

— Egyhamar bizony nem. A pesti 
színházakon nem múlik, mert annyi 
bizonyos, hogy ahány nyári intéz-
mény ma játszik, vagy megnyitásra 
készülődik Pesten, az egy sem mu-
lasztotta el, hogy megpróbálja: hátha 
lehetne velük beszélni, ők azonban 
nem lépnek fel, mert az első fellé-
pésükhöz fűződő országos érdekes-
séget egy igen nagy esemény szá-
mára őrzik, még pedig az uj Kál-
mán-operett, a Bajadér számára. Ez 
a darab lesz a Király Színház őszi 
szenzációja, sőt mondhatnám azt is: 
ez a darab lesz a Királu Színház 
egész jövő évi szezonja. Zsazsa egy 
hajadért játszik a darabban, Rátkai 
Marci egy tigrisvadászt. Hogy egy 
népszerű pesti kifejezéssel éljek, erre 
spórolnak most mind a ketten. Külön-
ben is pihenni akarnak a nyáron. 
Zsazsa még egy jó ideig Pesten ma-

GRETE, 
a polgári nevén 
Fischer Grete, Fedák 
Sári komornája, ki 
úrnőjét Amerikába 
is elkísérte. A kép 
a hajón készült, 
ahol Zsazsa nép-
szerűségének fényé-
ből Gretere is sok 

jutott. 

rad és valószínűleg vesz egy csó-
nakházat, hogy ne kelljen elutaznia, 
ha fürdő-életet kiván, aztán pedig 
elmegy a Tátrába. Rátkai viszont a 
nyarat a tenger mellett szándékozik 
tölteni. 

— Egyszóval a Király Színház 
jövő évi szezonja biztos. 

— Sőt a Magyar Színházé is. Szo-
mory Dezső darabot irt Törzs Jenő-
nek é3 Darvas Lilinek. A darabból 
egyelőre a címét árulhatom el : Glória. 

— Mondja, mi igaz az uj szín-
házból ? 

— Maguk is hallották ? A pesti 
pletyka kitalálta, hogy a Nyugoti 
pályaudvarral szemben, ott ahol 
most a Máv. üztetvezetőség dolgo-
zik, a jö'jő szezonra színház készül. 
Én minden uj színháznak örülök, de 
most nem örülhetek. A Nyugatival 
szemben nem lesz uj színház. Any-
nyira légből kapott dolog az egész, 
hogy a nem létező színházat már 
el is nevezték Luftspielhausnak. 

— Nem rossz. Mi újság külföldön? 
— Róbert Jenőtől, a külföldi ma-

gyar színigazgatótól kaptam képes-
lapot. akinek eddig Berlinben öt és 
Bécsben egy színháza volt. Most rö-
viden azt irja az anzixon, hogy 
mikor hazatérőben Bécsben kiszállt 
és várt a berlini csatlakozásra, meg-
vett két bécsi színházat. 

— A magyar terjeszkedésnek nincs 
határa. 

— Annyira nincs, hogy egy ma-
gyar színésznő bécsi karrierjéről is 
újságolhatok egyetmást. Becker Bébi 
nevét maguk is hallották emlegetni 
itthon. 

— Hogyne. Láttuk táncolni is, 
Pompásan táncol. 

— Éppen ez az. Eudapesten rá-
ragadt a kitűnő táncosnő renomméja 
és hiába magyarázta kézzel-lábbal 
a direktoroknak, hogy ő alapjában 
nem táncosnő, hanem igen tehetsé 
g es prózai színésznő, sehol sem tu-
dott komoly szerepet kapni. De fel-
került Bécsbe és apró szerepeken 
kezdve meg tudta mutatni, hogy mint 
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színésznő még német nyelven is meg-
állja a helyét. Most már beérkezett-
nek tekinthető: a jövő bécsi szezon-
ban jelentős prózai darabok főszere-
pébsn Jogunk találkozni vele. 

— Érdekes. És itthon mi van ? 
— Nem sokat tudok. Utóbbi idő-

ben úgyszólván minden érdeklődé-
semet lefoglalták a Gundel-ebédek. 
Ezt persze meg kell maguknak ma-
gyaráznom. A Fészek klubban van 
egy társaság, akik olykor elszóra-
koznak néhány játék alsós mellett. 
Elég diszes társaság : Beöthy László, 
Heltai Jenő, Jób Dániel, Márton 

Miksa, Molnár Ferenc, Roboz Imre 
szoktak részt venni ezekben a kalá-
ber-pártikban. Ábécé-rendben mond-
tam el őket, mert ami az alsóst illeti, 
a társaság minden egyes tagja halá-
losan meg van sértve, ha nem ő 
áll az élen, mint elismert legjobb 
alsósjátékos. Szóval a nyár legelején 
egy szép szombati napon elhatá-
rozta a társaság, hogy másnap tes-
tületileg a Gundelnél fognak ebé-
delni. így is történt. Az ebéd végén 
aztán az egyik jelenlevő erőszakosan 
kifizette az egész számlát. Amiből 
az következett, hogy mindegyik kö-

Bóil\ Klári 
A „Gazdag lány"-ban 

mult héten egy valódi gaz-
dag lány mutatkozott be. 
De ezt meg lehet neki 
bocsátani, mert tényleg 
tehetséges. Bóth Klári 
papája pesti bankigazgató 
és a nézőtéren ott láttuk 
a Lipótváros téli zsurkö-
közönségét, amely lelke-
sen tapsolt az uj színész-
nőnek. Az ünnepeltetés 
olyan volt, hogy a leg-
öregebb naivák és a leg-
fiatalabb anyaszinésznők 
is elsápadtak az irigység-
től. A Belvárosi Színház 
három öltözője megtelt 
virágokkal, csokrokkal. A 
felvonásközökben a szín-
ház benfenteseí csodájá-
ra jártak a rengeteg virág-
nak, amennyit Sarah Bern-
hard bizonyosan nem kap 
a százéves jubileumára. 
Egy szinházi habitué mi-
után alaposan végigmus-
trálta a kertek és meleg-
házak csodáit, határozott 
hangon jelentette ki : 

— Legalább kétszázezer 
korona . . . 

Bóth Klári Góthék növen-
déke, akik nagyon büsz-
kék uj tanítványukra. Az 
uj színésznőn is meglát-
szik a jó iskola, amit egy 
szinházi benfentes "a Tbe-
mutatkozás estéjén igy for-
mulázott : 

— Bóth szerencséje 
Cóth . . . BÓTH KLÁRI fyigelo foto 
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vetkező vasárnapon egy más-más 
tag látta vendégeüL az egész kom-
pániát. A mult vasárnap zajlott le 
a hólabda-ebédek első turnusa, le-
folyt a hetedik ebéd, amikor is igen 
vidáman ünnepelték meg azt a tényt, 
hogy kiki csak egyszer volt házi-
gazda és hatszor vendég. Az ünnep-
lés nem ért véget magában a Gun-
delben, mert kissé Robozéknál is 
folytatódott, majd pedig a Zsazsa 
lakásán. Még pedig olyan komolyan 
folytatódott, hogy az ebédnek, amely 
fényes nappal kezdődött, fényes nap-
pal is Jett vége. 

— És most már nem lesz több 
ebéd 7 

— Dehogy nem. Kezdődik élűiről 
az egész. 

— Mit tud még ? 
— Elmondhatom, hogy Roboz 

Imre szalmaözvegy, mert Lenleffy 
Ica az édesanyjával elutazott Marien-
badba. Petrovich Szvetiszláv befejezte 
rövid ve<*ti szabadságát és vissza-

JUR1STOWSKY ERZSÉBET 
az Országos Szinészegyesület iskolájának 
növendéke nagy sikerre! vizsgázott az „Arany-

ember" Athalia szerepében 
, Mészöly felv. 

utazott Berlinbe. Viszont megérkezett 
Pestre Vészi Margit és egy ideig 
itthon is marad. Továbbá hazaérke-
zett és végleg itthon marad a leg-
újabb menyecske, Gaál Franciska, aki 
befejezte nászutját és itthon folytatja 
a mézesheteket. 

— Most egy kis pletykát. Beszél-
jen a . . . 

— Ne mondják ki a neveket. Úgyis 
tudom, mit szeretnének tudni. Egész 
Pestet ez a kérdés izgatja: kibékül-
nek-e vagy sem. Már fogadásokat 
is kötnek rá emberek. Én sem tudom 
megmondani. De egy fordulatról be-
számolhatok: a hölgy látóhatárán 
egy komoly kérő bukkant fel. Kezü-
ket csókolom. Szaladok, mert félek, 
hogy még többet találok mondani. 

— Még pedig hova? 
— A szanatóriumba. Ma még nem 

éi deklődtem Hegedűs Gyula álla-
pota iránt. Viszontlátásra. 

Vizsgáznak 
a növendékek 

Rákosi Szidi szinésziskolájának növendékei 
szombaton a „Leányvásár"-ban és több ka-
barészámban, vasárnap pedig „A kis lord"-
ban vizsgáztak. A Leányvásár szereplői kö-
zül Kelemen Lajos, Hódossy Böske, Káldor 
Jenő, Hermann Böske, Verebes Ernő, Na-
zimetzky Marian, Varga Lenke, Hujber 
György és Szabó Józsa tűntek fel. A kabaré-
számok közül Pilis Piroska, Chilko Jolanda, 
Kárpáthy—Mikcsó—Káldor-trió, Türey-Orlay-
duó és Wörnle Gitta kaptak sok tapsot. „A 
kis lord" szereplői közül Déri Terinek, Bónis 
Margitnak, Gádor Marcelnek, Huszka Aran-
kának, Bihari Imrének, Gertler Viktornak és 
Kincses Lászlónak volt nagy sikere. 

Hollósné de Grobois Nándin művészképző 
iskola növendékei vasárnap vizsgáztak a 
Zeneakadémián. Bérczy Renée a „Vas-
gyáros", Tihanyi Márta a „Cigánybáró", Sár-
oáry György a „Faun" és Fáy Valéria a 
„Féltékenység" egy-egy jelenetében voltak 
igazán jók. Buczó Olga énekszámáért kapott 
sok tapsot. 

Mattyasovszky-filmiskola táncvizsgáján Ma-
kay Magda és Békeffy Lici finom téncszámai 
arattak sok tapsot. 

Pálmay Ilka növendékei közül a kedves 
kis Takácsi Klári, Bogisitch Tika, Réthy Ma-
rianne, Csery Rózsi és Vér voltak jók. 
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A legjobb társulat — a legkacagtalóbb 
műsor! 

— Harsányi Zsolt szenzációs revüje a Sziget Színpadon — 

A Duna közé beékelve, a Margitsziget alsó 
felén, a kávéház dunaparti részén épült a 
legújabb és legkedvesebb nyári szórakozó-
hely, a Sziget Színpad, amely julius elsején, 
szombaton este 9 órakor nyilik meg. Gyö-
nyörű helyen fekszik, a viz partján, sürü és 
magas fák között, ahol a legnagyszerűbb 
illat leng az esti szellő szárnyán, a vakitó 
fényárban. Aki Párisban járt, az okvetlenül 
emlékezni fog a Bois de Boulogne-n lévő 
Miarigny-re, az ilyen tündéri szórakozóhely. 
A szinpad egy gyönyörűen beépített filagoria, 
örökzölddel befuttatva, körülötte tuják és a 
legszebb, színes virágok ezrei. Csupa nagy-
szerű szin, finom hangulat, kívül is, belül is. 

Ebben a gyönyörű keretben a legjobb tár-
sulat lép fel, a Nemzeti, Víg, Magyar, Városi, 
Renaissance színház és az Andrássy-uti 
és Apolló kabaré tagjai a szereplők, akik 
Harsányi Zsolt ötletes, szellemes, tizennégy 
képből álló látványos nagy nyári revüjében 
játszanak. A revü cime : „Ilyet még nem 
láttam /", amely legújabb párisi revük min-
den szenzációján is tul tesz. Zenéjét Lo-

sonczi Dezső irta, mig a rendezés nehéz 
munkáját Bánóczi Dezső dr. végezte. 

Kezdődik az előadás : 
Compére — Berczy Géza, a Vígszínház 

tagja, Commére — Papp Jolly, a Renaissance 
színház tagja. 

Berczy Géza Mr. Theodor Shmart, a lon-
doni „Evening" munkatársának szerepét 
játssza, aki autón robog a színpadra és 
ijedten újságolja, hogy két óra alatt meg 
kell néznie Budapest minden érdekességét, 
hogy lapjának riportot csináljon. Találkozik 
régi imádottjával (Papp Jolly), akivel együtt 
nézi végig a főváros összes szenzációját, 
ami a színpadon és a nézőtéren vonul fel. 

Elsőnek egy konzulátus előtt vagyunk. A 
„Visum" című jelenet ez, amelyben Gár-
donyi Lajosnak van kacagtató szerepe. Arról 
szól, hogy az emberek, akik nyaralni sze-
retnének menni, az egész nyarat a konzu-
látusok előtt töltik, ott vesznek napkurát, ott 
égnek le és ott élvezik ki a nyár minden 
„örömét." 

A „Kischgazda" cimü népszínműnek Mak-

A csongrádi uri műkedvelők 
akik nagy sikerrel játszották A kisasszony férje c. vígjátékot a szentesi színházban. 
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láry Zoltán, Pázmánné, Fülöp Sándor és 
Mihályi Vilcsi elénekelik, hogy Kischné, 
egyszerű kisgazdáné, milyen körülmények 
között lett képviselőnő. Kacagtató és meg-
lepő a „Tihanyi visszhang a szigeten" cimü 
móka, amelyet természeti tüneménynek ne-
vez a szinlap. A visszhang politkéról, sze-
relemről és valuláról ad szellemes válaszo-
szokat. Ez után egy politikai opera : „Fő az 
egység !" következik, amelyben Makláry 
Zoltán, Kertész Endre, Fülöp Sándor, Áldori 
László és Róna Zoltán énekelnek komoly 
operai stílben. 

Fenomenális ötlet a „Ze-Zé, a hindu 
jaguár" cimü mozitréfa. Ezt követi a „Har-
matos rózsa" dalciklus, amelynek nótáit 
Balázs Árpád, az ismert dalszerző irta és 
Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház tagja énekli. 
Női főszerepét Szöllősi Rózsi játssza. A 
dalokat Radies Béla zenekara kiséri. Egész 
Pest beszélni fog a „Mennél kevesebb !" 
cimü divatrevüről, amelynek keretében a 
legszenzációsabb divatujdonságok kerülnek 
bemutatásra. Az eredeti modelleket amelyek 
a legpompásabb divatkreaciók, Szöllősi 
Rózsi hozta Párisból, 

„Gondolatait mindenki szabadon közöl-
heti" cimen verses szomorujátékot adnak 
elő Mihályi Vilcsi és Makláry Zoltán. Azután 
Zőbisch Ottó, a Magyar királyi Operaház 

Molnár Dezső, Pataki Ferenc, Mihályi Vilcsi 
Renaissance Szinház: „Az éj királynője" 

Sarkadi Aladár 
Renaissance Szinház : „Az éj királynője" 

Angelo foto 

balletmesterének tánckara következik. Be-
mutatják a „Reggel, délben, este, éjjel" cimü 
táncciklust és az „Anitra tánca" cimü nagy-
szerű táncprodukciót. A „Tömény szinház-
kivonat"-ban Szász IIa és Gárdonyi Lajos 
az összes budapesti színházak ezévi repertoir 
darabjait 10 perc alatt lejátsszák, utánozva 
a darabot játszó színészt, vagy színésznőt. 

Lesz egy szenzációs sportbotrány is, a 
„Gól bele a Salamonba", amelyet Salamon 
Béla. Berczy Géza és Kertész III, a népszerű 
sportférfi játszanak. A „Valuta shimmy-
verseny" ben az összes valuták táncot lejte- _ 
nek a zürichi kurzus körül. Ebben Raskó 
Babáé a főszerep. Végül „Az utolsó szó" 
következik. A „párvíadal"-ban hallatlanul 
mulatságos szerepekhez jutottak Salamon 
Béla és Kertész Endre. 

Ez volna röviden a műsor. Persze az ilyen 
száraz beszámoló nem tükrözi vissza ennek 
nagyszerűségét. A sok vidám tréfa, kacagtató 
vicc, elmés ötlet, finom muzsika, pompás 
táncszámok adják meg zamatját Harsányi 
Zsolt kiváló nyári revüjének, az „Ilyet még 
nem láttam /"-nak. Ilyet még igazán nem 
láttunk, sem mi, sem mások, mert ilyen még 
soha nem is volt. 

A bemutató iránt óriási az érdeklődés, ugy, 
hogy az első előadásra a jegyek nagyrésze 
már elővételben elkelt. Jegyek a Sziget-szin-
pad pénztárán kivül a „Színházi Élet"-nél éi 
Bárd-nál kaphatók. 
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Julius hava a Hold esztendejében a váran-
dóság jelvényét viseli. Nagy események ala-
pozódnak meg juliusban, vagy alakultak már 
meg az előző időkben, amelyeknek az ered-
ményét éppen juliusban várják. Különösen a 
hó második fele az, amely nagy események-
kel terhelt s ennek a kétféle hójellegnek a 
hatása megmarad az újszülöttekben. 

• 
A hó első felében született fiúgyermekek 

igen lehetségesek, de sok jár szerencsétlenül. 
Ebben a hónapban részben születnek azok 

a gyermekek, akiket leejt 
a dadájuk s ennek nyomát 
viselik az egész életükön 
át. Nagy tudósok, nagy 
művészek születnek ebben 
az időben. Az életpá-
lyájukon elismerés jár ki 

nekik, de nem a nők részéről, akikkel szem-
ben ezek az emberek szinte papucs alatt 
állanak. 

* 

A Holdév júliusának első felében szüle-
tett leánygyermekek igen korán mennek férj-
hez, korán, csaknem gyermekkorban már 
anyák s a legváltozatosabb sors vér rájuk. 
Ez időrészben születnek a nagykarriérü nők, 
a szürke ismeretlenségből tündöklő ragyo-
gásba lendülő leányok, de ebben a hórész-
ben születnek azok a nők is, akiknek nem 
sikerül az élet, akik hiába áldozták föl sze-
relmüket, akiket rászedett a férfi, akik csa-
lódtak a szerelemben, akik márlirjai a ter-
mészetnek, családjuknak. 

* 

A hó második felében, főleg a hó vége 
felé született fiúgyermekek lelkesülők, köny-
nyen hevülök, könnyen befolyásolhatók, olya-

nok, hogy amint mondani szokás — „az 
események magukkal ragadják." Kevés az 
önálló, az egyéniség, a vezető elme, kevés 
köztük az alkotó zssni s mégis érvényesül-
nek, mert hangosak, mert föl mernek tűnni. 
Sok politikus születik ebben az időben. 

* 

A hó második felében születelt leánygyer-
mekek nagyravágyók. Nem 
elégíti ki lelküket a csen-
des, nyugodt családi öröm, 
amelyben részük lehet, 
ők ragyogni, feltűnni, is-
merlté lenni szeretnének, 
s ehhez, ha kell, mindent 
feláldoznak. Ezek azok a nők. akik rossz 
anyák, nem gyöngéd hitvesek, ezek azok a 
nők, akiknek a férje gyakran érthetetlenül 
karriért câinâl. 

* 

A hó első felében kötött házasságok nem 
szoros láncok, forró szerelem a2 inditó ok, 
de amint az ok megszűnik — és ez gyorsan 
be is következik, a házasságok is elmúlnak, 
szétmennek. Még az anyagilag megalapozott 
házasságok sem kivételek ebből a nézőpont-
ból. Csak azok a házasságok tartósak, ame-
lyeket gyermekkel áld meg az ég. 

* 

A hó második felében kötött házasságok 
rugója szintén szerelem, de nem a mindent 

legyőző, ledöntő szerelem, 
hanem a józan, megal-
kuvó, alkalmazkodó sze-
relem. Érdekes följegyzés 
van arról, ho;y a Hold-
év juliusanak második fe-
lében rendesen olyan egyé-

nek kötnek házasságot, akik téli hónapokban 
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születtek s ezeknél az ész az erősebb, mint 
a szerelem s igy a házasságuk is tartósabb, 
mint a nyári hónapok szülötteinek a há-
zassága. 

* 

A Holdév juliusa általában hasonlít min-
den év juliusához abban, hogy szélcsendes, 
meleg és száraz — s ezt szereti az utas 
ember. Nyugodtan lehet utrakelni. A leg-
biztosabb utazás mégis julius 8—12,18—26-ika 
között van. ^ 

A Holdév juliusát a legrégibb kabalás 
Írások a „tolvajok hónapjának" nevezik. 
„Taiisznyádat hord a sziveden, szivedet 
hord a tarisznyádon" mondja az irás és 
azt jó megszívlelni azoknak, akiknek van 
félteni valója. Magyarul ez annyit jelent, hogy 
sok a nyári szerelem, amelynél férfi és nő 
egyformán elveszíti a szivét és sok a betö-
rés, meg a lopás, amely ellen éppen ugy 
nincs orvosság, mint a halál ellen. 

* 

Üzletkötésre, ha uj üzletről van szó (tőzs-
dére különösen) jó a hó eleje s jó marad 
egy hétig. Szünetet tanácsos tartani két héten 
ét s akkor a hó végéig megint lehet nyere-
séggel üzletet csinálni. 

* 

A Holdév júliusának álmai közül szine'sz-
nöről, cseresznyéről, fehér rózsáról, nagy 

vizr'l, automobilról szóló 
álmok jót jegyeznek, rossz 
jelentősége van a rákrak, 
aranynak, meztelen kis 
fiúnak, szennyes ruhának 
és a lópatkónak. Egér 
váratlan örökség, homok-

ban játszani = váratlan gyászt jelent ebben 
a hónapban. 

* 

A Merkur-évről (1921., 1914., 1907., 1900., 
1883., 1876.) szóló könyv a kiadóhivatalunk-
ban kapható. 

Indokolt időpont 
Lehet, hogy egy más versíró 
E tényről másként véleked : 
Azért vették elő a Vignél 
Épp most a Diákéletet, 
Mert bárha junius vagyon 
És kissé már meleg lesz, 
A diák-élet ilyenkor 
Vakációban kedves. 

Hová megy nyaralni? 
Az Operaház és a Blaha Lujza Színház 

után harmadiknak a Nemzeti Színház zárja 
'be kapuit. Megkérdeztük1 a művészeket, hova 
mennek nyaralni. Ezeket válasszolták: 

Ambrus Zoltán : 
— Balatonfüreden nyaralok idén. 

Fáy Szeréna : 
— Előbb Hévízre megyek. Ott kipihe-

nem a téli fáradalmakat, azután átvitor-
lázom Amerikába. Nehezen határoztam el 
magam erre a lépésre, de olyan kedvező 
az ajánlat, hogy nem utasíthattam vissza. 

Márkus Emilia : 
— Ezidén meglehetősen változatos lesz 

a nyaralásom. Előbb Svájcba megyek, 
onnan pedig Párisba. 

Bajor Gizi : 
— Balatonfüredre megyek nyaralni. 

Cs. Aczél Ilona : 
—- Előbb az Északi-tengerre és innen 

Balatonfüredre megyünk. Ezt az egy szót 
irtuk fel a zászlónkra: »Pihenni!« 

Hettyey Aranka : 
— Én is előbb az Északi-tengerre me-

gyek. Unran visszafelé jövet Balatonfüre-
den várom meg a nyitást. 

Váradi Aranka : 
— Az Északi-tenger mellett töltöm a 

nyarat. 
Paulay Erzsi : 
— A Lidóra megyek. 

Jászai Mari : 
— Mint minden évben, ezidén is csak 

Szovátára megyek. 
Lánczy Margit : 
— Nyári utazásom végcélja: München. 

Ligeti Juliska : 
— Gödöllőn nyaralok. 

Ivánfy Jenő : 
— A Felvidéken vendégszerepelek, utána 

Ugrán, Bölöny Józseféknél nyaralok. 
Pethes Imre : 
— Én is a felvidéken vendégszerepelek. 

Utána Balatonlellére megyek. 
ód ry Árpád : 
— Balatonföldváron nyaralok. 

Rózsahegyi Kálmán : 
— Éljen! Éljen! Éljen! Leányfalu! 

Mihályffy Károly: 
— Igaza van Rózsahegyinek. 

Kiss Ferenc : 
— A Balaton mellé megyek. 

Sugár Károly : 
— Még fogalmam sincs róla, hogy hová 

megyek. 



Mrs RÓZSÁSSY a margitszigeti strandfürdőben 
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H A R O I T S I I C E T E H 

Mire ezek a sorok megjelennek, Budapest 
élete egy uj és érdekes nyári színnel bővült. 
Meglepő a margitszigeti Fürdődivatkiéllités. 
A Palatínus strandfürdő pavillonjai strand-
ruhákkal, fürdőkosztümökkel és egyéb fürdő-
toilettcikkekkel teltek meg, hogy Ízelítőt adja-
nak a legújabb nyári divatból azoknak, akik 
fürdőhelyre szándékoznak menni. És ki nem 
szándékozik Pesten fürdőhelyre menni ? így 

a kiállítás nemcsak gyönyörködtet, de héza-
got is pótol, egynéhány kitűnő nevü pesti 
cég jóvoltából. Akik kitűnnek a Fürdődivatki-
éllités anyagéból, azokból fűzi össze az alábbi 
csokrot a „Színházi Élet" írásban és képben. 

Berkes 
(Deák Ferenc-u. 13.) 

pesti fejlődését figye-Aki a nyári divat 

Berkes főrdőkosztümjei a Fürdődivaikiállitáson 
Mészöly felvétele 
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lemmel kiséri, észrevehette, hogy a fürdő-
kosztümök eleganciája úgyszólván két év alatt 
a legnagyobb karriert futotta be. Azelőtt a 
pesti hölgyek, az igazat megvallva, nem sokat 
adtak a fürdőtoilettre. Csak mióta a strand-
fürdők gombamódra elszaporodtak és nem 
csak a Balatonban, de a pesti strandfürdőn 

divat volt fürödni — kezdődött valami 
haladás a szép és stílusos fürdőruha felé. 
A fürdőkosztüm-divat ilyen kialakulásában 
nagyrésze van a Berkes-cégnek, amely neu-
csak kötött-szövött különlegességeivel és ha-
risnyáival hódit a hölgyek körében, de fürdő-
kosztümökben is divatot diktál. 

A Fürdődivatkiállitáson «ok szép hölgy, 
köztük három fess szininövendék, Pál Juci, 
Vary Irma ésMajthényi Mária 
mutatnak be szebbnél-szebb 
fürdőkosztümöket. Ezek a 
kosztümök egytől-egyig Ber-
fees-kreációk, amelyeken nem 
tudja a néző, hogy vájjon a 
finom anyagot, vagy a frap-
páns tervezést csodálja-e? 
Valósággal iparművészeti-re-
mek Berkesnek egy-egy für-
dőruhája ; formában, kiállí-
tásban egyaránt szenzáció. 
Nem ijed meg itt-ott egy meré-
szebb ötlettől sem, de össz-
hatásában mindig decens és 
előkelő, úgyhogy nemcsak 

Pesten, vagy a Balaton partján, de Abbáziá-
ban, vagy az Északi-tengeren is egész bát-
ran felveheti a pesti divatnő, nem fog szé-
gyent vallani vele. Sőt. Ma már Berkes olyan 
márka, hogy külföldről kap megrendeléseket. 
Ami nem is csoda, tessék megnézni a mel-
lékelt fürdőkosztümöket, lehet-e szebbet elkép-
zelni ennél ? Nem lehet. Aki szebbet tud 
elképzelni, az csal I 

A fürdő fűző 
Egyik legérdekesebb és legszenzációsabb 

látnivalója a Fürdődivatkiállitásnak, a Gerő-
féle fürdőfüző, mely a fűző és mégsem fűzőnek 
a fürdőtrikó alá húzható változata. A fürdő-
füző használata a hozzátartozó melltartóval 

A » 

Berkes fürdőkosztümjei a Fürdődivatkiállitáson 
Mészöly felvéte'e 

együtt akár fürdőruha, akár pe-
dig fürdőtrikó alatt a legtöké-
letesebb formájú női testet ered-
ményezi. Éppen ezért használata 
még a jó termetű nők számára 
is elengedhetetlen. Előnye még 
a fürdőfüzőnek, hogy vizátható 
anyagból készült s igy a testet 
nem zárja el a viztől, továbbá 
a test mozgását sem akadályozza, 
ugy, hogy a női test teljes plasz-
tikája érvényesül benne. Tartós-
ságáért Gerő mester két éven 
ét szavatol is. Megrendeléseket 
a nagy kereslet miatt már csak 
korlátolt számban vesz fel Gerő 
mester (VII., Király-utca 69. a 
Király Szinház mellett). Óvakod-
junk nz utánzatoktól. 
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Guttmann Béla 
(Koronaherceg-utca 6.) 

A Fürdődivatkiállitás legelevenebb ötlete, 
hogy a trikókat és kosztümöket nem egyszerű 
kiállítás során, hanem élő modelleken mutatják 
be. A szép nők felöltözve is jól hatnak, fürdő-
ruhában még százszor szebb látnivalókat nyúj-
tanak, mármost tes-
sék elképzelni mi-
lyen fessek a Fürdő-
divatkiállitáson sze-
replő színésznők re-
mekbeillő fürdő-toi-
lettjeikben. Mert, 
hogy a fürdőtoilettek 
feltűnően gazdagok 
a kiállításon, azt bi-
zonyítja a résztvevő 
cégek névsora, mely-
nek élén áll Gutt-
mann Béla kötött-
szövött üzlete. Leg-
szebb momentumai 
a strandfürdői divat-
bemutatónak azok 
a pompás fürdőru-
hák, fürdőtrikók, für-
dőkeppek, sapkák 
és papucsok, ame-
lyek mint a Gutt-
mann-cég kreációi 
szerepelnek és a 
publikum legna-
gyobb elismerésére 
Pályáznak. A néző 
valóban nem tudja, 
mit csodáljon raj-
tuk, a finom anya-
got vagy a tetsze-
tős kiállítást. Mert 
a Guttmann-model-
lek mind a kettőben 
tökéleteset nyújta-
nak. Anyag tekinte-
tében a legerőseb-
bel felveszik a ver-
senyt, ami pedig a 
fürdőruhák formáját 
illeti, ebben az egy-
szerütői kezdve a 
fantasztikusig, a le-

hetőségek minden változata szerepel. A Gutt-
mann fürdőtoilettcikkekben a legegyszerűbb 
polgárasszonytól kezdve a legelőkelőbb Ritz-
beli divatdámáig mindenki megtalálja a maga 
Ízlését. Ami pedig a legfontosabb, mert a 
fürdőruha az a toilettdarab, amelynek leg-
első kelléke az, hogy minden tekintetben 

Ízléses legyen és viselője egyéniségéhez 
a legtökéletesebben alkalmazkodjon. 

Belvárosi selyemvásár 
(Ferenciek-tere 4.) 

A Fürdődivatkiállitás nem teljes puha, 

omlós selymek nélkül, hisz a fürdő- és strand-
ruhák legfőbb anyaga éppen a selyem, a 
toilettanyagok e legszebbike. Hogy a fürdő-
divatkiállitás ebben a cikkben is tökéleteset 
nyújt, az a Belvárosi selyemvásárnak 
köszönhető, amely választékosan finom és 
ízléses kollekcióval disziti a Palatinus-strand-
fürdő folyosóit. A „Belvárosi selyemvásár" 
ezúttal valóban kitett magáért, cége hírnevé-
hez hiven a legcsodásabb crep de chine-ket, 
crep georgette-ket és nyersselymeket állította 
ki, nem beszélve a divatosnál-divatosabb 
szinü selyemremekekről. Aki a nyári öltöz-
ködést illetőleg tökéletes útbaigazítást akar, 
annak feltétlenül meg kell néznie a Belvárosi 
selyemvásár szenzációs újdonságait, amelyek 
párisi Ízlést és párisi színeket hoznak Pestre 
és egy pár pillanatra elfeledtetik a hétköz-
napi élet szürkeségét. A Fürdődivatkiállitáson 
szereplő selyemkülönlegességek különben a 
Ferenciek-téri főüzletben még gazdagabb 
választékban kaphatók. 

L'art et la Me de 
(Kálmán-u. 24.) 

A „L'art et la Mode" kalapszalón kollek-
ciója a Fürdődivatkiállitás egyik legszebb 
sikerét jelenti. Szentgyörgyiné őméltósága a 
„L'art et la Mode" tulajdonosnője, mint min'-
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dig, ugy t zuttal is a legnagyszerűbb kreációk-
kal leple meg a publikumot. A gyönyörű panne-
bársony-, batiszt-, selyem-, velour-chiffon-
kalapokon, fess sportsapkákon és tennlsz 
kötött hajhálókon kivül különösen egy saját 
kreációju, párisi modellekkel vetekedő ernyő-
formájú strandkalappal tünt ki őméltósága 
kiállításának gazdag anyagából. 

Mohácsi és Fleischer 
(Eskü-ut 6.) 

A margitszigeti Fürdődivatkiállitás keretében 
nagy és megérdemelt feltűnést keltettek a ki-
tűnő Mohácsi és Fleischer cég (Eskü-ut 6,) 
kreációi, melyek minden vonatkozásban 
méltóan képviselhették volna a magyar 
cipőipart a legelőkelőbb internacionális 
viszonylatban is. A kiállított darabok közül 
a női cipőknél a formák és szinek hallat-
lanul gazdag változata az, amely mér első 
pillanatra megragadja a szemlélő figyelmét 
és csak a közelebbi megtekintésnél vált-
ják ki az elragadtatás legmagasabb fokát, 
akkor ugyanis, amikor rájövünk, hogy ezek 
a szinek és vonalak milyen tökéletes har-
móniába olvadnak össsze — anélkül, hogy 
túlzott eszközöket vennének igénybe. Utóbbi 
körülmény különösen a férficipőket tartja 
nyugodt és előkelő stílusban, a biztos izlés 
kritikájával hódolva a divat szertelenségeinek. 

Az idei mindkétnembeli cipődivat annyi 
formát és ötletet dobott piacra, hogy a fölé-
nyes izlésü divathölgy és dandy egyaránt 
zavarba jön, ha választásra kerül a sor. Ez 
a körülmény késztetett bennünket arra, hogy 

kérdést intézzünk ezirányban Mohácsi és 
Fleischer mesterekhez, akik a cipődivat 
követendő változatait az alábbiakban voltak 
szívesek a „Színházi Élet" közönségének 
vázolni : 

— A női cipőnél az idén mindenesetre meg-
állapítható, hogy a könnyű, hegyes és kevés 
bőranyagával számtalan ötletet és kombi-
nációt honorál és a csattok száma és helye, a 
kivágás formája és az apró diszkrét diszek 
elrendezése, szerénytelenség nélkül állít-
hatom, valósággal művészi fantáziát és 
készséget igényel. (Hogy a kiállított dara-
boknál igen, ezt szívesen állapítjuk meg.) 
A férficipő formája a francia façontôl 
mindinkább eltévolódva lassanként az angol 
cipő stíluséban készül. 

ZENTA ZELICA az elmúlt héten a Bel-
városi Színházban a Kiki egvík fő női szerepét 
vette ét és oldo ia meg finom humorral és 
nagy sikerrel. Uay a vígjátéknak, mint a 
komolyabb múzsának nagy erőssége lesz ez 
az uj színésznő, aki a debütjével nagy kvali-
tásait igazolta. 

TITUK VOLT EDDIG, hogy hol lehet 
kapni valódi francia parfümöket: Coty 
Lorigan, Ghipper, Bordórózsa, Orgona, Ibo-
lya, Bouvard a, Fleur d'amur, Ideál, Âkàcfa, 
Széna, Calitorniai poppy Orchidea, Quel-
ques Fleurs, kimérve és dekánként kap-
hatók, háromféle minőségben, 90, 150 és 
250 koronás árban. Kertész Parfüméria 
Budapest, VI., Teréz-körut 2. Vidékre a 
pénz előzetes beküldése mellett postán küld. 

Portorosei strandélet 
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Missis Rózsássy 
A téli Budapest előkelő szinházi és iro-

dalmi társaságainak egyik legnagyobb ked-
vence volt Mr. Rózsássy, aki az emlékezetes 
szinészbál szinésznőárverésén három pri-
madonnát vásárolt meg potom százezer ko-
ronáért — egy-egy rövidke táncra. Mr. 
Rózsássy pár hét előtt elutazott Budapest-
ről és nehogy teljesen árván maradjon az 
'a baráti kör, amelynek olyan hamar nép-
szerű tagja lett, beleegyezett, hogy a fele-
sége rövid időre — ittmaradjon. Missis 
Rózsássy, mint a neve is mutatja — még 
Budapesten is egyike volt a legszebb asszo-
nyoknak — hát még Amerikában, ahol 
ebben a tekintetben nem nagyon verse-
nyezhetnek velünk. Ahol csak megjelent, 
mindenütt az érdeklődés középpontjáoa ke-
rült a szép Rózsássyné, akiről a margit-
szigeti strandon azt mondták, hogy hors 
concours veri ;az összes trikókat. Éppen 
igy |a Dunakorzón, a déli kosztümben, 
az esti kosztümben, a délelőttiben, a szín-
házban, Gerbeaudban. Csodálatos módra, 
alig pár napja, hogy itt volt és már is 
minden pesti pletykát tudott, mindenkit 
ismert és mindenki a nevén szólította. 

De nem sokáig maradhatott itt a szép 
amerikai magrar asszony, mert megérkezett 
az ura sürgető kábelje. És ezen nem is 

lehet csodálkozni. Elvégre nem minden 
rózsabokorban terem olyan asszony, mint 
Rózsássyné. Valóságos bucsuünnepélyt ren-
deztek ismerősei és barátai a Nyugoti pálya-
udvaron, amikor elutazott. Elhalmozták vi-
rággal és meg kellett ígérnie, hogy a 
legközelebbi szinészbálra megint eljön férjé-
vel együtt. Rózsássyné meg is ígérte ezt 
és egy amerikai magyar megtartja az Ígé-
retet, — még ha asszony is. 

LOMB-SZÍNPAD 
Stefánia-uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

Nagy Endre 
Igazgató Feszi József 

Meleg vacsora /") Telefon J. 65-20 
Előadás esti -s órakor 

Jegyek előre válthatók a „Színházi Élef-nél, Bárdnál 
és a Gresham kávéházban 

KONCERTHAJÓ a legelitebb közönség ta-
lálkozó helye. Indul minden szerdán 6 és 9 
órakor. A 6 órai járaton gyermekeknek külön 
műsor. Az estin számozott asztalok, Jegyek 
Koncertnél (Tel. 9-81) . Bárdnál, „Szinházi 
Élef-nél, Vigadótéri kioszkban és a Mftr. 
Eötvös-téri állomásainál. (Árbóc és Koncert 
rendezése.) 

A gellérthegyi „Tündérlak"-vendéglő esti világításban 
(Jobbsarokban Taxner István, a tulajdonos) 

Macs! felv. 

TUndérlak: a % 
Gellérthegyen 

A kép, amelyet itt lát az ol-
vasó, tündérlakot ábrázol a szó 
legteljesebb értelmében. Mert a 
gellérthegyi „Tündérlak" nagy-
vendéglő (Szirtes-ut 11) valóban 
tündérlak. Nemcsak azért, mert 
fekvése és környéke a legszebb, 
amit elképzelni lehet, de mert 
árnyas kerthelyisége, amellçtt, 
hogy az uri közönség egvik leg-
kedvesebb vacsorázó helye, ál-
landó mulatságoktól és tánc-
estélyektől hangos. Igy aztán 
nem csoda, ha egész Budapest 
a gellérthegyi„Tündérlak"-ba rán-
dul ki, ahol ipolysági Balogh 
Bela hires cigányzenekara „tün-
déri" hangulatot teremt. A han-
gulatot még a tulajdonos Taxner 
István volt hajóvendéglős kilünő 
konyhája is fokozza, melynek 
párját szintén alig lehet találni 
Budapesten. 
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Hová megy nyaralni ? 
(Folytatás) 

A Vígszínházban: 

V a r s á n y i Irén : 
— Azt hiszem, valahol az Alföldön 

fogok nyaralni. 

Makay Marg i t : 
— Balatonfüredre megyek. 

Góth Sándor é s G. Ker tész El la : 
— Turnézva nyaralunk idén. 

Mikes Magda : 
— Ha minden beválik, külföldön nya-

ralok. 

Füzes s Anna : 
— Balatonfüredre megyek. 

H. Balla M a r i s k a : 
— Még nem tudom, hol nyaralok, most 

togok hozzá az utitervekhez. 

Hegedűs Gyula é s Hegedüsné I l o n a : 
— Máriabesnyőre megyünk. 

Kávé- és teilvóterem 
III., Római fürdő, Keve-utca 56. 

Kávé. tej és lejtermékek árusítása. 
Hideg bllífé, cukrászsütemények. Tulajdonos 

Vass jlndorné 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
„Jeanette" neues Kurhaus 

VB I v Wien mellett 
Sanatorium „ E s p l a n a d e " 

Felvilágosítások : Budapest, Egész évben 
Andrássy-ut 5. Telefon 130-65 nyitva l 

Ó-Tátrafüred 
nagy étterem 
nagy kávéház 

Napi pensio. . . 4 0 . — c K 
Villa szobák napi 6 .— c K-tól feljebb 

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

L i l í e n t h a l Emi l , b é r l ő 

Radó Teri : 
— A Lombkabaréban nyaralok. 

T a k á c s Klári : 
— A Tátrába megyek. 

L á z á r Már ia : 
— Tátralomnicon töltöm az idei nyarat. 

T a n a y Fr igyes : 
— összevissza. Még nem tudok pontos 

helyet. 
Ker tész Dezső : 
— Siófokon. . i 

Sze rémy Zoltán : 
— Balatonszemesre megyek. 

Vendre i F e r e n c : 
— Majd csak megyek valahová. 

Berczy Géza : 
— Siófokon nyaralok. 

Dénes György : 
— Vagy a Balaton mellé, vagy a Tétráüa 

megyek. 
B a l a s s a Jenő : 
— Valószínűleg turnézom. 

Üdülő penxió 
Mátyásföld 
Rákóczi-ut 4. 
Telefon szám : Mátyásföld 3. 
Gyönyörű villában egész éven át nyitea 

Elsőrangú ellátás, hizókurák, légkurák, szélmentes terrasz 

Tarpatakfüred és 
Taráikat kioszk 
Ó-Tát ra füred közvetlen közelében, 1255 
méter a tenger szine felett. — Siklóvasut-
közlekedés Ó-Tátrafüred és Tarajka—Tar-
patakfüred között reggel 8-tól éjjel 12 óráig. 

Állandó o rvos a telepen. 
KltQnS e l l á t á s n é g y s z e r i é t k e z é s s e l é s 
l a k á s s a l c K 65 —. Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19—. C i g á n y z e n e ! Jazz b a n d ! 

Bar ! Parkett- Eichner Zsigmond 
t á n c o s o k 1 tulajdonos. 

Nemzeti penzió SIÓFOK 
Szellős szobák, kitűnő konyha 
Előszezonban napi teljes penzió 
szobával 550 korona 

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény I 
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Zátony Kálmán : 
— A jövő titka. 

Lukács Pál : 
— Ä Balaton mellé megyek. 

Bárdi Ödön: 
— Ojenkepusztán, Miskolc mellett. 

A Belvárosi Színházban: 

Simonyi Mária : 
— Ä Tátrába. 

Ilosvay Rózsi : 
— Tátralomnicon nyaralok. 

Titkos Ilona: 
— Monte-Carlóba megyek. 

Gaál Franciska : 
— Berlinbe megyek. 

Benedek Margit : 
— Ä Balaton partján nyaralok. 

Hegyi Rózsi : 
— Turnézom. 

Szilágyi Rózsi : 
— Majd elválik. 

Zenta Zelica : 
— Külföldre megyek. 

Szabados Piroska : 
— Siófokon nyaralok. I l i i 

Petheő Attila : 

— Én is szeretném már tudni. 

Bérczy Ernő : — Äz sem lehetetlen, hogy Pesten. 
Somlár Zsigmond : 
— Balatonfüreden. 

Gárdonyi Lajos : 
— Azt hisziem, egész nyáron átszom 

Harsányi Rezső : 
- Turnézni fogok Erdélyben Boross 

Gézával és Mészáros Gizával. 
Gellért Laios : 
— Rövid időre átrándulok az Ujhazába 

Kertész Endre : 
— Nem tudom még. 

Kirándu-
lók fi; 
mébe fUadósztonya vendéglő 
Zugiigeti-ut 22. A 81-es villamos végállomástól 5 perc 
Gyönyörű árnyas kerthelyiség. Kitűnő magvar konyba. 
Fajborok, Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigányzene 
D a j k a F e r e n c , vendéglős fRoyal-Orfeum v. főpincére.) 

Jávor-kert megnyílt 
gyönyörű árnyas kerthelyiség 
Ízletes konyha — kitűnő italok 
elsőrendű szalon zenekar 

Jávor-utca 3. (Stefánia és Thököly-ut sarok) 
K o m à r o m y B é ' a v e n d é g l ő s 

BROWN-OLÄJ (név törv. védve) unp-
fürdőzők résziére feltétlen szükséges, mert 
a lesülés iájda'mait enyhíti. C t j drogéria, 
Eskü-ut 5. 

I M P E R I A L PEHzid SIÓFOK Batthyány-u. 10 

Turista-szálló 
Tátralomnfcz 

Igen mérsékelt árak! 
Metzger Henrik Kitűnő ellátási 
a Tátralomniczi Palace-szátló 15 évig v. főszakácsa 

Ó-TátrafUred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió : complett reggeli, 
4 fogásos ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással együti 
a G r a n d h o t e l b e n 62 Kc-tól, a tSbbi l a k ó h á -
z a k b a n 46 Kc-tól felfelé, a phisikális-diétás Tátra-
S a n a t o r i u m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, ki-
merültségnél, rekonvalescenciinál. Tüdőbajosok ki-
zárva . Edző és hizókurák Szigorú diéták Főorvos: 
dr. G á m á n egyet. m. tanár. — Kö vetlen Tátra-
Express vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosí-
tás: Tátrafüred igazgatósagánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menetjegyirodában. fVigadó) 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
(Uj tátrafUred — Neu Schmecks) 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

v a s ú t á l l o m á s : P o p r á d - V e l k á . 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

Egész éven é l te l jes üzemben. 

Turifta-Otthon 
Tátralomnicon 

a villanyos vasút állomás közvetlen közelében. 
Kitűnő magyar konyha, Tulajdonos : 
Mérsékelt árak. űzv. Thern Jakabné, 
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Az Andrássy-uti Színházban: 
Németh Juliska : 
— Valószínűleg Bárdossal turnézom. 

Kökény Ilona : 
— Ha jobban leszek, Mészáros Gizával, 

Boross Gézával és Harsányi Rezsővel Er-
délybe megyek turnézni. 

Szász Ilona : 
— Margitszigeti kabaré. 

Faludi Sári : 
— Balatonlellén nyaralok. 

Nagy Margit : 
— Svinemiindébe megyek, 

Bánócziné Ilona : 
— Abbáziában nyaralok. 

P. Tárnoky Gizi : 
— Wesselényi-u. 65. III. 28. 

Mihályi Lici : 
— Balatongyörökre megyek. 

Pázmánné : 
— Előbb Margitsziget, később Berlin. 

Baló Elemér : — Erdély, Háromszék. 

PORTOMSE 
T R I E S ! M E L L E T T 

GYÓGYINTÉZET 
Lúgos-(Sol) -fürdők, meleg tengeri fürdők, 

remek fekvésű 

PALACE-szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

JATÉK KASZINÓ 
Magyaroknak 

15% 
kedvezményi 

Felvilágosítással szolgál : 
Cosulich. Budapest, VII. Thököly-ut 2. 

Cosulich. Wien, IV. Prinz Eugen Str. 14. 
Portorose A.-G. Portorose. 

Járvány menyasszony 
I., Márvány-u. 6. Telefon 49-79. 

lZ előkelő világ találkozóhelye. Különlegességei májusi 
ovie. libapecsenyék, pörkölt csirke, elsőrangú fajborok-
:<llön terrasz. Esténként ifj. Rácz Pali muzsikál. 

Tulajdonos: Boros Oyula 

Békefi László: 
— Majd, ha visszajöttem, megmondom. 

Hegedűs Tivadar : 
— Berlinbe megyek tanulmányútra. 

Székely Lajos : 
— Népliget. 

Ihász Lajos : 
— Ä berlini »Ufa« filmgyár szerződte-

tett a nyári idényre, három kalandot -
filmre. 

Kabos Gyula : 
— Az attól függ... 

Bársony István : 
— Bajorországba megyek. 

Sárossy Mihály : 
— Az Esperantó világkongresszusra 

utazom, Helsingforsba. 
Abonyi Tivadar : 
— Lőrév. Utolsó posta: Ráckeve. 

L'ART ET MÜDE V., Kálmán-utca 24. 
Modell kalapszalon újdonságai állandóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakítások 
is rendelhetők. 

Tátra-Otthon 
előkelő családi pensio 
a Magas-Tátrában üdülők részére 

Kitűnő konyha. Hizókura. Cim: Reichartné 
Tátra - Otthon via Poprad-Felka 

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 

Lázár Sztrelko-pensio 
Alsó-Tátrafüreden 

Kapcsolatban leányotthon 
és gyermeküdülő teleppel. 
Ez utóbbiakban napi el-
látás — ötszöri étkezéssel 
és szoba 50 c K-ért 

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában 

Klotild-peniló 
(Ceskoslovensky Pension) 

Ó-Tátrafüreden 
Klotild főhercegnő volt tulipános 
villájában. Közvetlenül a tarajkai siklóállomás 
mellett. Főúri kényelemmel berendezett szobák. 

KitünB francia-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad E m m a Javtlourlcovó, bérlő 



S Z I N H A Z P ^ ? . 

\ P 

M O 

A Filmklubban 
annyi mindent hallottunk mesélni e héten 
filmügyekről, hogy már alig várjuk a hite-
les értesüléseket. 

— Tessék, nagyon szívesen. 
— Először Vajda László hatalmas bécsi si-

keréről kell beszélni. Vajda László tudva-
levően a legnagyszerűbb filmeket írja, szce-
nirozza, sőt ha kell, maga rendezi is. Most 
készítik Bécsben a Sodorna és Gomora cimü 
monstruózus filmjét, amelynek egyes jele-
neteiben öt-hatezer ember van elfoglalva. 
Már sok baleset történt a film felvételei köz-
ben, ugy, hogy a most következő nagy tö-
megfelvételre, amely valóságos harctér lesz, 
gigantikus tömegek közreműködésével, nem 
kevesebb, mint husz mentőautomobilt ren-
deltek ki. A Sodorna és Gomora szcenáriu-
mát most Vajda Lászlónak át kellett irni, 
még pedig igen pikáns okok miatt. 

— No, ez már kezd érdekelni, halljuk ! 
— A film főszerepét eddig Lucy Dorraine 

játszotta, aki tudvalevően Kertész Mihály 
felesége — volt. Nemrégen ugyanis elvál-
tak Kertészék és igy lehetetlenné vált, hogy 
a szép Lucy Dorraine folytassa a szerep 
felvételeit. Ezért sürgönyöztek Vajda László-
nak, hogy azonnal menjen fel Bécsbe és 
írja át a filmet, ugy, hogy Lucy Dorraine 
eddigi felvételeit ne kellessen eldobni, viszont 
ezután ne kellessen szerepelnie. Természe-
tesen Vajda László pompásan megoldotta 
a nehéz feladatot. Vajda különben most 
ujabb nagy munkára készül. Schnilzler : 
..Der junge Mandarin" cimü darabját írja 
filmre. Schnítzler meghívta vacsorára Vajda 
Lászlót, akiről — miután egy félóra alatt 
megismerte nagy tudását és Ízlését — a 
legnagyobb elragadtatással nyilatkozott. Va-
csora közben kitűnt az is, hogy Schnítzler 
— magyar származású — édesapja Temes-
váron született. 

— Ki volt Lasky ur, akinek az itttartóz 
kodása lázba hozta az összes magyar film-
színészeket? 

— Lasky ur a legnagobb amerikai film-
vállalat,a Famous Players Lasky Corporation 
alelnöke. A vállalatnál a színészi ügyeket in-
tézi. Megtekintette a Star műtermét és annak 
a véleményének adott kifejezést, hogy a 
magyar filmgyártás rövidesen fel fog len-
dülni. Egyelőre semmi konkrétum nem tör-
tént, de biztos, hogy Mr. Lasky nevével még 
sokszor fogunk találkozni a magyar film-
gyártással kapcsolatban. 

— Mi lesz a jövő szezon filmeseménye ? 
— A Kismet cimü hatalmas, keleti tárgyú 

É £ Ü 
amerikai sorozat elÉrdekesseg . z 
külön kisérő zenét szerzettnek. hostí » g 
rikai zeneszerző. "wes 

— Szerződtetések körül mi újság , 
— A kis Lázár Gidát, Batizfalvi Elza *v, 

fiát szerződtette a müncheni Bavaria film-
gyár 8000 márka havi gázsival. Lázár Gida 
Pakots József uj filmjének főszerepét fogja 
játszani, már meg is kezdték a felvételeket 
— csupa magyar filmszínész közreműködé-
sével. A filmet Bolváry Géza rendezi. 

— Uj alakulásról is referálhatok. 
— Krémer és Hódossy amerikai bankárok 

filmkereskedelmi vállalatot alapítottak Buda-
pesten, amelynek vezetői Engel Fülöp és Bo-
ross Mihály, a kiváló, ismert szakemberek. 

— Hol nyaralnak a pihenő filmszínészek. 
— Éppen most kaptam képeslapotWachau-

ból : Milély Annie és Turchányi Olivér írták 
alá. Most azt hiszem, elég uj hírt hoztam, 
de van még egy ujabb. 

— Nos? 
— Jöjjenek velem, nézzék meg, milyen ha-

talmas kertmozit építenek a Városmajor-
ban. Kétezer ember fog elférni a nézőtéren. 
És még mondják, hogy nincs magyar film-
kultúra 7 

Gy. Orbán Ibolya 
több filmszkeccs főszerepét játszotta 

nagysikerrel 
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Baccarai 
é s A s 

és 
szen-

kedveskedik 
'közönségé-

nek a Ka-
mara. A leg-
nagyszerűbb 
eredeti be-

mutatók után a legnagyszerűbb reprizeket 
t.czza ugy, hogy állandóan a legköz-
kedveltebb daraLok vannak műsoron. Leg-
közelebbi műsorán, amit szomtaton mutat 
be, szinre kerül a Star filmje, a »Baccarat«, 
atni nemrégen szédületes sikert aratott. 
A »Baccarat« régi ismerősünk. Még mielőtt 
tilmre irták volna, már a Vigszinházban 
játszották Henry Bernstein nagyszabású, 
izgalmas társadalmi drámáját. 

Az emberi élet egyik halálos mérge a 
játékszenvedély, a baccarat. Idegölő, iz-
galmas játék. Az arany csöngése m e j -
szédit, lenyűgöz. Oda köti az emberi a 
bakhoz. Karriereket és életeket tesz tönkre, 
az arany sárga fénye megsápaszitja az 
arcot, lenyúzza a bőrt a testről, elsorvaszt, 
letör. És aki belekezdett, az nem tudja 
többé otthagyni, nem lehet, az aranynak 

Jack Pickford 
„Az-elcserélt fiu" főszerepében 

Kamara-szinház Korona-film 

Tehet megszabadulni. Nincs 
-nincs emberi törvény. AU a bakk 

.otíng az arany. Az idegek megbomlanak 
a muzsikától és a szivek megder-

mednek a rémült remegéstől. örökös vad, 
őrült hajsza az újkor bálványa, a Pénz 
után. Aki nyer, abban megszólal egy hairaj, 
a halántékán kalapál az idegesség: még, 
még, még! Aki vészit, abban tajtjékzik 
a düh: tovább, tovább, csak azért is, 
háthha.. Es nincs megállás. 

Az életnek vian egy sokkal nagyobb 
betegsége is, ami köznapibb ugyan, de 
tragikusabb: a szerelem. A szerelmes em-
ber vadul átgázol minden akadályon, ami 
útjába kerül, nem gondolkodik csak megy 
vakon előre, amerre a szive hajtja, a nyug-
talan, iellázadás vére üzi. A »Baccaíat«-
faan egy szerelmes asszonyról van szó, aki 
szeleiméért mindent feláldoz: családot, be-
csületet, vagyont, tisztességet, hogy meg-
menthesse a férfit. Nem figyel a világ 
szavára, az emberekkel nem törődik, mert 
szerei és csak szeret. 

A »Baccarat«-ban egymásra talál a ,:érfi, 
akinek a bakk a szenvedélye és a no, aki 
végtelenül szeret. Ezeknek a tragédiája a 
Bernstein-dráma, amely mozin még nagyobb 
sikert aratott már eddig is, mint színpadon. 
Meit a mozi olyan helyzeteket is kitad 
hozni, amit a színpadon lehetetlen meg-
jelenteni. És külön szenzációja a filmnek 
Fanny Ward főszereplése, aki a legjobb 
drámai lilmszinész'nök egyike. Finom játéka, 
szu.Jtius egyénisége, komoly művészi el-
gondolása a szerep minden nehézségét 
könnyen legyőzi és olyan alakítást nyújt, 
amilyenre nem igen emlékezünk. A film 
rendezése pedig valóban nagyszerű. Nem 
közönséges hatásokat ér el, hanem olyano-
kat, amilyent ez a kiváló dráma megérde-
mel, amin el kell gondolkodni 

A »Baccarat« reprize mellett »Az di-
cseiéit iiu« cimű film is bemutatásra kerül 
a Kamaia uj műsorában. A szinlap igy 
határozza meg a darabot: »Amerikai tör-
ténet az anyai szeretetről és a szeielem 
javító hatásáról, hat felvonásban.« A Ko-
runanaez az újdonsága vérbeli amerikai 
darab. Megvan benne a drámai feszültség, 
de ái van szőve a legbájosabb romant ic • 
vai, a legfinomabb humorral. Szerepe van 
benne az elmaradhatatlan intrikusnak, á:<i 
aiz egész dramai bonyodalmat szövi, aki 
a jók és becsületesek nyugalmas élete ellen 
tör, aki pénzének erejével, ami az »üzlet« 
hazájában a legnagyobt erő, minden go-
nosz tervét keresztül viszi. Az igazságot 
elnyomják, de az igazság a végén mégis 
csak győz. Az ember alapjában véve jó és 
tiszta és a félrevezetettek szivesen kikorri-
gálják ballépteiket. Ráeszmélnek az aljas 
intrikára és azonnal megteszik a szükséges 
intézkedéseket: lehetetlenné teszik azt, aki 
Jóhiszeműségükkel, becsületességükkel visz-
sza akart élni. 



SZINHÄZR 

A „kevlaari bucsu", Heinének 
finom balladája a csodatévő kevlaari . 
donnához fűződő bánatos és finom történetét 
eleveníti meg. 

Ott áll az Isten Anyjának selymektől és 
drágakövektől ékes csodatevő szobra a kev-
laari templom fülkéjében és várja a bána-
tukban, fájdalmukban, kétségbeesésükben 
elébe érkezőket. 

És 
jönnek messze útról, messze földről 

vakok, némák, bénák és azok, kiknek lelkük 
fáj, hogy ő adjon sebeikre irt és nála nyer-
jenek fájdalmukra vigasztalást. És hoznak 
jámbor együgyüségükben viaszkezet a bénák 
az Isten Anyjának ajándékul s az Isten Anyja 
meggyógyítja bénaságukat. 

És hoznak viasz-
lábat a sánták s az Isten Anyja meggyó-
gyítja csonka lábukat. Messze földről zászlók 
alatt Kölnből is jön a bus menet s a menet-
ben ott van a legsúlyosabb beteg, a fiu, ki-
nek a szive fáj volt menyasszonyáért. 

Ott lépked mellette anyja, bízva a csoda-
tevő Madonnában, hogy a fiát is meggyó-
gyítja. ök viaszszivet áldoznak a Madonná-
nak és letévén azt Isten Anyja elé, buzgó és 
hivő lélekkel várják a csodát. 

És éjjel, mikor a kis szobájukban alusz-
nak anya és beteg fia, a^Madonna leszáll 
trónusáról s a fiu ágyá-
hoz lép. És csodatévő 
kezét míg lassan a fiu 
szivére nyomja, föl-
döntúli álomba szen-
derül a beteg. S mikor 
a hajnali napsugár be-
surran a kis szoba 
ablakán, a fiu már hol-
tan fekszik. Lelke holt 
menyasszonyához köl-
tözött, messze, az 
égbe fel . . . 

A bánatos anya pe-
dig megértvén a szent 
csodát, térdrehullva 
zengi Mária dicséretét. 

„A kevlaari bucsu" 
a Tómoziban kerül 
színre szombattól pén-
tekig. Külön érdekes-
sége ennek a bemuta-
tónak, hogy Heine örök-
becsű, klasszikus ve-
retű balladáját minden 
előadáson Paulay [Er-
zsi, a Nemzeti Színház 
kiváló művésznője sza-
valja el. 

A Tómozi „A kev-
laari bucsu" mellett egy , 
pompás amerikai víg-
játékot is bemutat, „Az 
elcserélt fiu"-t. Kedves, 
közvetlen filmdarab Tómozi 

Tómoziban 
izében amerikai : 

7 amely minden • s z ü z s é j e oiy 
j é S n t á s a , megjatszása es a d 

tói. .Bnomak hogy J * • 
amerikai f Ä ° Ä annyira kedvesek ^ 
hogy emberiek, l e g n a g y o b b f ^ V 
benne, hanem minden 'it.iragikus t u l z® s"e . 
hetőség határai között mozog.">semeny 

„Az elcserélt fiu" főszerepét Jack » .^^ , . ,^ 
Mary PickFord öccse játssza pompásan. F y 
a fiatal színész ebben a szerepében bámu-
latos kvalitásokat árul el. A Koronának ez 
az újdonsága okvetlenül nagy sikert fog 
elérni, mert minden kelléke meg van hozzá. 

A Tómozi minden héten a nagy slágerek 
mellett bemutatja az Angol Híradót is, amely 
a legérdekesebb aktuálitásokat hozza. A 
„kacagó esték" ma mér nagyon népszerűek 
lettÄ^ami nem is csodálni való, mert min-
den hétfőn és szombaton, mikor kacagó este 
van, szinre kerül egy-egy Chaplin, Zigotto, 
„0 (Harald Lloyd) és Fatty burleszk. 

A négy nagyszerű komikus állandóan egy-
egy kétfelvonásos burleszkkel van képvi-
selve ezekben a kacagó műsorokban, ame-
lyek a városligeti tó vadregényes környékén 
esténkint valóságos nevetőviharokat keltenek. 

Jack Pickford 
„Az elcserélt fiu" főszerepében 

Korona-film 



ÊJfélf cimborák 
b o r á i ^ X ^ n adjuk a z É j f , . -

rövid raS: é r d e k c s kai
J
aTmminoló-

gia e C u ."üomozás ó~dnek nem az az 
feL^ntua rr b ü n ö s ° k e t 

mn?7» a ' fcíe, hanem, hogy orkod-
jön a>' m®9bjüecsület felett és visszatartsa 
a z j^í&ket, hogy bűnösökké ne válja-
nak ennek az elvnek hódol Róbert Cli-
/ord is, aki most érkezeti hajóval New-
yorkba. Ä hajón megismerkedett Miss Re-
gennai és a neki udvaroló fiatal Dick 
Get óiddal. Mindketten egy szélhámos tár-
saság karmaiba kerültek, akik bankrab-
lásra beszélik őket rá. A fiatal Gerold 
meg is szerzi a pénzt, de Róbert Cliford 
nyomukba jut, leleplezi őket, de nem adja 
á i a fiatal Geroldot a rendőrségnelwha-
netn lelkére beszél a fiatal Cliforanak, 
hogy tegye vissza a pénzt a helyére. Cli-
tordnak a rendőrségnél ellenségei vanak, 
akik tönkre akarják őt lenni. A negyven-
hetedik utcában egyik éjféli razzia alkal-
mával Clitord behatol egy játékbarlangba, 
ahonnan nem kerül elő. Egy pillanatig 
elhitették Cliforddal, hogy Mary Regan 
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e tör. Clitord nem ud hinni Mary 
„ősségében, meg vtan győződve arról, 

hogy Maryt csak a rossz társaság vitte a 
bűnre. Nyomozásai során a társaságot jó 
útra tériti Maryt pedig annyira megsze-
reti, hogy feleségül kéri. A rendőrfőnök 
elitéli Mary Regant életfogytig' tartó együtt-
élésre Cliforddal. 

Ennek az izgalmas kalandortörténetnek, 
mely a »felhőkarcolók városának éjsza-
kiából« való William Dawidson és Piua 
Nesbit játsszák a főszerepeit. A hatfel-
vonásos film az első jelenettől az utolsóig 
állandóan fogva tartja érdeklődésünket. A 
gyois cselekmény leköti, lebilincseli a fi-
gyelmünket. Olyan érdekes, hogy alig1 lehet 
lélegzethez jutni, az izgalomtól összeszorul 
a torkunk. 

Az »Éjféli cimborák« ez a pompás 
Magyar-Osztrák film, a Kertmozi-ban ke-
rül színre hétfőtől vasárnapig. Ugyanez-
zel a filmmel egyszerre kerül bemutatásra 
»Bill a szanatóriumban« cimü kétfelvoná-
sos pompás amerikai burleszk, amelynek 
főszerepéi a kacagtató Bill Person ;átssza 
különleges egyéni humorával. 

Persze e héten sem hiányzik a »Kert-
mozi Hiradó«, amely a világ összes ak-
tuális eseményeinek pontos beszámolója. 

Kertmozi 
Jelenet az „Éjféli cimborák" cimülfilmből 

Magyar-osztrák film 
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A rejtélyes Kék gyöngy 
izgalmas kalanűortilmet mutai be szom-

battól péniekig a Margitszigeti mozi, ez 
a tiatal és máris nagyon népszerű nyári 
szórakozóhely. A bonyodalom egy értékes 
kék gyöngy körűi torog, amelyet Frederich 
Tliursion, nemzetközi szélhámos lop el. Az 
ékszerrel Amerikába szökik és ott jó pénzen 
eladja Arthur Webbnek, aki könnyelmű 
életet él telesége hozományából. Webb a 
drága ékszert barátnőjének, Sybilnek adja, 
aki egy nagy estélyen veszi töl magára 
először. Az estélyen jelen van egy hires 
zongoraművész, Lyotl Petrottsky, aki nem-
csak a zongora mestere, hanem a hipno-
tizmusé is. AZ estélyen többek között Sybili 
is hipnotizálja és mikor a nő transzba« 
van, egyszerre és elalszanak a teremben 
a csillárok, őrült pánik keletkezik és mikor 
újra világos lesz, Sybil rémülten veszi 
észre, hogy hiányzik a drága kék gyöngy. 

Nagy az ijedelem. Rögtön értesitik a 
rendőrséget, de nincs szükség nagy nyo-
mozásra, mert Laura, Webb felesége be-
vallja, liogy a kék gyöngyöt ő lopta e!, 

Vigszin ház-étterem 
kerthelyiségében 

%lZÓontaUt ifi' Vörös Elek muzsikál. 
Fagylalt, jegcskávé. Tulajdonos: Kertész Jenő Endre 

PARK-TERRASZA 
déli 12 ótától nyitva. 

Legkellemesebb ozsonnázó-
és vacsorázőhely i Naponta 
katonazene! Fedett helyiségek 1 

F R E N R E I S Z I S T V Á N 

Az első lépés 
f - ^ / O c f y f \ 1 a Margitszigeti 
I C j i r U l alsó vendéglő 

Naponta délután és 
minden vasárnap délelőtt katonazene 

Esténként RadiCS Béla zenekara játszik 
Tulajdonos: Márkus Imre 

mert az az ö jogos tulajdona, tekintve, 
hogy Webb az ö pénzén vásárolta és aján-
dékozta barátnőjének, Sybilnek. 

Laura igy megtelelő bizonyítékhoz jut, 
hogy férje hűtlen hozzá és most már meg-
indíthatja ellene a válópört. Időközben 
Thurstont is elfogják, aki bevallja tettéi 
és a törvény a szélhámost börtönbe veti. 
Laura asszony pedig azé lehet, akit már 
mint fiatal lány is nagyon szeretett, Drake 
rendőrkapitányé, a rejtélyes kék gyöngy-üjy 
nyomozójáé. 

Ez a film meséje, aminél érdekesebbet, 
kedvesebbet keveset láttunk. Eleven, vál-
tozatos, friss. Azonban ez a kép még nem 
meríti ki a Margitszigeti mozi műsorát, 
mert ugyanekkor színre kerül egy nagy-
szerű burleszk és egy aktuális kép, amely 
a legújabb eseményeket mutatja be. A 
gazdag műsor méltatásához hozzátartozik 
az is, hogy »A rejtélyes kék gyöngy« fő-
szerepét a kiváló Florence Billings játssza. 
Nagyszerű alakításra nyilik alkalma, mert 
a film irója Lavrence Werber, és rendezője 
Georg Irving olyan szerepet csináltak neki, 
amiben művészete érvényesülhet. 

famaio-
tói m e g v á l t 

Spéciéi hajfestés, 
h e j m o s á s , o n d o l á l á s , 

legdivatosabb fésülés, arcápolás , manikür 

Tissa Kálmán- tér &. 
f ö i d s z í m 12. 

Nyári j 
Casino de Paris ! 

l Az Angol Park mellett. Telefon 17-97 
Rita Sacc&eiío világhirü tánc-

I művésznő és kamaraballetjének ven- | 
"5 dégjátéka. Az előadás 9-kor kezdődik « 
•Síi » [>-————iit——iii |i--f| .— =3!= = a | « l e 

Tenniszrckett Javítások 
MftURER ISTVÁNNÁL 

Budapest, Városház-utca 20 
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Rózsás nyár . . . 
„Az éj királynője" betétdala 

Szövegét irta : Kulinyi Ernő Zenéjét szerzette : Louis Hirsch 

Qïïoderuto < - "7 
VtoHm. , i i J2 A I i i i i i i i í T T l 

~ i 1 1 —I ai —• : r~ 

r r 
S z o b a f e s t é s t G r a l i t z e r • F e i ^ r * * • m Erzsébet-körut 44. Tel. 95-83 
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II. Hol van már a régi ház, hol keressem én, 
Bérkaszárnya tornyosul kis szobánk helyén. 
Udvar lelt a rózsakert, szürke és kihalt. 
Csak szivünk őrzi még azt a régi dalt : (Reírain) 

BTÜT TIT holcsontnélKaii füző-pótlói Király-utca 93. és Damjanicn-utca 18 . . , . , . m ű v é s z n ő k a l t a l i s e l i s m e r t e k 
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II ! I 
h' 

Ç// A P R I M A D O N S N A 
\//L T I T K A -
' R E & E N Y V . 

1 3 . T A 

R E C | T N Y 

r i É R A Y B a a v Á T H K A R C t-V 

Egyszerre jön felém a hires iró : 
— Nagyon, nagyon, igazán kedves — és 

most megint az a mosoly, — bájos gyermek 
voltál. 

Belém nyilallott, hogy ez belém lát : hisz 
én épp azon kínlódtam, hogy- olyan voltam, 
mint egy gyerek. 

— Hát gyerek voltam, ugy-e — kérdeztem, 
tán látta is, hogy ez nekem fáj. 

Mire roppant nagy jósággal, meggyőzően 
szólt : 

— Hagyd, édes fiam, az a hamisítatlan, az 
az igazi, az a gyönyörű. Az ez ibolyaillat a 
mezőn. Nincs, csak tavasszal. Csak maradj 
mentől tovább ez az illatos gyermek, annál 
nagyobb művésznő lehetsz. 

Nem értettem, de olyan meggyőzően 
mondta. Megérteni csak egyszer később 
értettem meg, mikor fejbe vágott vele. Mikor 
már azt hittem, hogyne, most 
már igazén nem vagyok gyerek. 

Még a Julius Caesar-felvonás 
következett. Egyszerre látom, be-
ront Huszti, vörös parókában. 
Egyenesen a szín-
padra. Ez megőrült. 
De már adja a vö- r -
rös jellemet. Mi oda- ? i 
künn nevettünk. Az- ./ ^ 
tán csak néztünk. 
Komikus volt a fiu, 
de néha mégis meg-
döbbentő. 

Mikor kijött, meg-
fogta a tanár : 

— Nem megmond-
tam, hogy ne merd 
föltenni azt a vörös 
parókát ? — és le-
kapta a féjéről, a 
földhöz vágta. Még-
is ebben mentél a 
színpadra ? Kicsa-
patlak! Kicsapatlakl 
— Minekünk is el-
állt a lélegzetünk, 
Huszti meg ott állt 
összeszorított fogakkal. Egyszerre a tanár azt 
mondja neki : — Most gyere ide : — megfogta 
n két karját és magához ölelte a fiút : — 
Taknyos: nagy színész lesz belőled! Most 
eredj ! 

Huszti odarohant hozzám : 
— Hallottad? Hallottad? Ha te nem vagy, 

ha te nem mondod, akkor nem mertem volna 
feltenni a vörös parókát ! 

Lehet, hogy mivel az iró szúrta ugy 

„Némelyik egészen hozzám hajolt. . .* 
Szakmáry rajza 

tűhegyre a szót, hogy gyerek, azért jött az a 
gondolatom : 

— Micsoda nagy gyerek I 
Még az előadás végén volt egy kis baj a 

virágokkal. Persze, én kaptam a legtöbbet. 
Ahogy a színpadra kirakták, hogy mind-
egyikünk álljon majd a maga virágai elé, 
valahogy összetévesztették. Siettettek ben-
nünket, a függönyt már húzták, mindegyiknek 
megmutatták hova álljon. Amikor a függöny 

újra lement, hét 
egyszerre nagy sirést 
hallok : Tilla bőg, 
nem az ő virágai 
elé állították, ha-
nem ahhoz a ron-
gyos pár szélhoz, 
amit Jolán kapott. 
Pedig itt van, az 
övében még levél 
is van. A bőgését 
csak azzal lehetett 
lecsillapítani, hogy 
mégegyszer felhúz-
zák a függönyt. Ha-
mar, helyre I 

Tilla csak akkor 
tért egészen magá-
hoz, mikor felbon-
totta a levelet és 
mutogatta hogy — 
a hercegje mit irt 
neki I 
— Mocskos, ő maga 
irta — szólt nekem 
Mária. — Olyan 
betűket a kopasz 
droguistája se ir. 

Papa haláláról nem szólok — 
maradjon ez egészen csak az 
én nagy szomorúságom. Nem-
sokóra már csak ugy mondták a 
házban : „a színésznő és a 
mamája." Kissé összébb is kellett 
huzódnunk : — a férfiszemek meg, 
ugylétszik, csak most tágultak 
igazán, mintha el akarnának 

nyelni. Hogyne, egy kokett, csinos, nagyon 
csinos, gyászruhás szininövendék, viruló 
arcával, mindig kedvesen mosolygó sze-
mével, aki naponta végiglibeg a Kossuth 
Lajos-utcán. Ujjé, hogy ismertem én már 
mindegyiknek a szemit, aki rám csodált ! 
Volt, aki már messziről megállt, mosolygott, 
mintha ismerősöm lenne és ugy várta be, 
m ig elsurranok előtte és leste, hogy nem 
vetek-e rá egy pillantást. Ugy mentem el 
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elölte, hogy juszt is nézze ki a szemit I Ez 
afféle, aki az első földszinti sorokba fog tola-
kodni, szinte mér kerestem az öklében a 
nagy gukkert. Aztán volt, aki ugy sgyet ka-
nyarodott, mikor szembejöttem, hogy vala-
hogy észre is vegyem, hogy odavan tőlem. 
Ez a kevésbé tolakodóféle középütt fogja 
vörösre tapsolni a kézit, állva, hogy észre-
vegyem, hogy ő az. Aztán voltak somolygó 
finom urak, akikről tudtam, hogy visszanéz-
nek, sőt tudtam, hogy a bokámra leginkább. 
Ezek azok, akik talán a páholyokban fogják 
mesélni, hogy én milyen aranyos vagyok a 
valóságban is. Aztán a sihederek, a kedve-
sek, néha szinte vigyorgott a szemük, ha 
láttak és csomóba álltak. Na, ezek eljönnek 
a karzatra. Ezeket igazán nagyon szerettem. 
Tudom, egyszer azon kaptam magam rajta, 
hogy néztem, van-e akkora tenyerük, mint 
Ács Tibornak? Olykor némelyik bácsi nagyon 
közel dugta a fejét hozzám, ugy, hogy nekem 
kellett kitérnem. Csak azért ne 
vegye észre I Ne lássa, hogy ő nem 
tetszik nekem, mert akkor én se 
tetszem neki. Géza dühiben egyszer 
oda is mordult egy ilyenre, hogy : 

— Beee1 
Mire én riadtan is, mo-

solyogva is, persze, hogy 
oda néztem. Géza még 
rém szólt : 

— Magának még tán 
tetszik is, hogy minden 
pofa azt hiszi, itt vásár V.. 
van ! 

Ez erős volt. 
— Tudja mit, hát ne 

vegyen feleségül. Csak * V - — - • « . > , 
udvaroljon maga is, mint 
más. 

— Mint más ? 
— Hisz hátha elme-

gyek Ács Tiborral gummi-
ültetvényesnének I 

Tudtam, hogy megpukkad, ha Ács Tibort 
emlegetem. Ha nem Ács Tibort emlegetem, 
tán itt is hagyott volna. De olyan nincs, 
hogy engem valaki otthagyjon ! 

— No 'isz csak azért mondom, hojy magét 
bosszantsam. Most aztán három napig megint 
nem látom, ugy-e ? 

— Ha akarja, akár sohase lát többé. 
— Na persze ! 
Hogy most már operettre készültem, más 

iskolába jártam : de azért az Uránia előtt 
haladtam most is el : és egyszer az Uránia 
előtt megszólított egy hölgy, hogy ő ismer 
engem a vizsgaelőadásról és hogy milyen 
nagy tehetség vagyok, ő ismeri B. igazgatót, 
ő szólt is annak, hogy legyen különös figye-
lemmel rám, mert én bizonyosan nagy mű-
vésznő leszek. Azért akarja megkérdezni, 
mikor lépek megint fel, miben fogok fellépni, 
mert „őket" ez nagyon érdekli. 

Még szó se volt semmi uj készülődésről, 
hát csak azt mondtam : 

— Még nem tudom. 
De mihelyst tudom, mondjam meg mind-

járt, mert volt ott a színházigazgatónál egy 
nagy ur, színházi dolgokban nagyon befolyá-
sos ur, nagy részvényes és az nagyon érdek-
lődik irántam, ő, már mint a hölgy : ez és 
ez, megmondta a nevét, lakását és hogy ő 
nagyon fog örülni, ha akármikor meglátoga-
tom, nála gyakran van férfitársaság és ilyen 
művésznőknek nem árt, ha ismerkednek a 
tapsolóikkal. 

Ez a dáma nem nagyon tetszett nekem, 
de hát gondoltam : publikum. Nemsokára egy 
délután bementem a cukrászdánkba, egy 
falat süteményt nagyon megkívántam I és 
jön az a hölgy. Leül uzsonnázni és mikor 
észrevett, hozzám szalad, hogy ő mennyire 
örül, hogy találkozunk, leül mellém, oda ho-

P I? - i 

o V / * miß 
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É M 
Y r \ 

zatja a csokoládéját : 
— A kisasszonynak is ! 

— rendel mindjárt, kinél 
süteménnyel, meg be is 
pakkoltat még, hogy ezt 
vigyem haza. 

Nemsokára egy kövéres 
ur lép a cukrászdába, 
nagyot köszön felénk, a 
dáma integet, jöjjön oda, 
bemutatja az urat és hogy 
azért mutatja be, mert mi-
kor emiitette, hogy meg-
ismerkedett velem, ez az 
ur egészen oda volt, hogy 
én milyen végtelen bájos 
teremtés lehetek. Szóval 
az az ur leült hozzánk. 

— Az autójával van itt ? 
— kérdezte a dáma. 

— Örülök, ha nem kell 
autón járnom — felelte 
az ur. 

— Pompás autója van I — toldta a dáma. 
— Csak üres — felelte az ur. 
— Ha sokat beszélünk róla, még magának 

ajándékozza — nevetett felém a hölgy. 
Az az ur arról kezdett mesélni, hogy ő 

engem mér gyakran látott a Kossuth Lajos-
utcán, néha csak azért ment arra, hogy 
engem lásson. 

Jesszusom, hisz ez az, akire Géza rámor-
dult, hogy : 

— Beee I 
— És egyszer maga még oly kedves is 

volt, hogy mosolygott. 
Na ja, ez akkor volt, mikor Géza a képibe 

beeezett. 
— Azt muszáj — feleltem azért. 
Aztán a kezem tetszett neki nagyon és 

hogy ő az ujj formáiról mindjárt megismeri, 
milyen finom, milyen tökéletes az alak. A 
kéz és a boka, ez a kettő, aminek formásnak 
kell lennie és akkor minden egyéb formás. 

azután letelepedett mellénk" 
Szakmáry rajza 
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Hogy nekem mér csak a külsőmmel milyen 
karriert kell csinálnom. 

— Csak el ne rontsa a karriert — szólt 
közbe az a dáma. — Mert elrontani köny-
nyebb. 

— Igaz, karrieit csak egyszer lehet kez-
deni — jegyezte meg az ur. 

— És akkor is csak, amig nem késő — 
hangoztatta a másik. 

Aztán, hogy van-e kedvem egy autó kirán-
dulásra? Üzenjem mes őnagyságának, mikor? 
Ott találkozhatnánk. Vagy ha akarom, itt a 
cukrászdában. Mert ő tudja, hogy a mamá-
nál lakom. 

A hölgy azt mondta : 
— Helyes, csak jöjjön fel hozzám. — Oda-

szólt az urnák : — írja csak fel a 
kisasszony száméra az adresszemet. 
— Aztán felállt : — Na, nekem men-
nem kell, most itt hagyom magukat. 

Én nem akartam azzal a dámá-
val együtt menni, gondoltam, várok I '.!( 
még egy kicsit. Az ur most arról 
bes?élt, hogy : 

— A művészeti pá-
lyán sokat tesz a be-
állítás, hogy valaki mi-
lyen megjelenéssel 
kezdi, mint kis hamu-
pipőke-e a többi csil-
logó művésznő között, 
aki várja, hogy fel-
fedezik-e, vagv egy-
szerre ugy áll oda, 
hogy mindenki odanéz, 

Nagy örömmel tennék 
mindent, hogy magát sikerhez segítsem. 

— A bácsi ? — kérdeztem megle-
petve. 

Láttam, hogy egy kicsit elfordul a 
szeme, de azért csak folytatta. 

— Egész más, ha egy kezdő mű-
vésznő megtehet mindent, hogy igazén 
ő legyen a legszebb. 

— A bácsi arra gondol, hogy nagyszerű 
toalettekben ? . . . 

Megint egyet billent a szeme. Aztán mintha 
megerőltetné magát . 

— Például az is, hogy sohase járjon a 
publikum előtt gyalog. 

— A bácsi csakugyan nekem akarja prezen-
tálni az autóját? 

Egyet húzódott a széken. 
— Azt is, ha tetszik. Egészen magától 

függ. Tudom, hogy maga finom lény, nem 
olyan kis ordenáré, hát magának mindent 
megtennék, csakhogy érvényesüljön. Na, erről 
még beszélünk annál a néninél, jó ? 

— A bácsival ? 
Most már elrándult a szája és felbiggyesz-

tette a nyakát. 

bácsi ! 

— Feltéve, hogy nem tart engem nagyon 
öreg . . . bácsinak? 

— A bácsi még nem öreg. 
— Vagy valamit ki nem állhat rajtam. 
— Én azt hiszem, ma a bácsiról fogok 

álmodni, — szóltam és felállottam. 
Ugy látszik, most csakugyan nem tudta, 

mit gondoljon, meg nem tudta, felálljon-e és 
o is jöjjön ? — hamar szépen köszöntem, 
csak épp kezet nem adtam és usgya, ki I 

Pár nap múlva találkoztam azzal a hölgy-
gyei. Megállított : 

— Oh, az én barátom el van ragadtatva 
magétól. Mikor jön fel hozzám ? Akkor meg-
hívom őt is. Tudja, a szerencsét ne rúgja 
félre. Jaj, csak ne mondta volna neki min-
dig hogy : bácsi I 

Most mit mondjak ennek ? 
— Kérem, én annak az urnák mindig azt 

fogom mondani, hogy bácsi . . . de magá-
nak sohase fogom azt mondani, hogy : 
néni I — és elszaladtam. 

Ahogy sietek, ki jön szembe? — az a 
hires iró! A vizsga óta nem 
láttam. Nagyon illedelme-
sen köszönt, de nem állott 
meg, mással volt együtt. 

Miért tudtam vájjon 
olyan bizonyosan, hogy 
ez igazán nem fordul 
vissza és nem néz utánam ! 

És vájjon miért volt az, 
hogy valamiért most ugy 
szerettem volna sirni ? . . . 

— Igen, — gondoltam 
aztán, — tudom már. Ez 
csak gyereknek néz. Még 
mondta is, hogy csak ma-
radjak gyerek. Tudom, 
hogy ezzel azt fejezte ki, 
hogy úgyis gyerek mara-
dok. Az csak olyan beszéd, 
hogy épp az a szép ben-
És megvallom, ez jutott 

bácsi ? bácsi ?!" 
Szakmáry rajza 

nem, a gyerek 
eszembe : 

— Jesszusom, ha hallotta volna, hogy azt 
az urat csakugyan mindig bécsiztam. 

És valami méreg kezdett bennem forrni ez 
ellen a hires iró ellen. Bolond dolog : ugy 
képzeltem most őt, mintha a kulcslyukon 
nézne be, mikor öltözöm . . . és hallom |a 
kulcslyukon keresztül is : . . . gyerek ! . . . 

KANN MALVIN államilag engedélyezett 
magánénekiskolája (VI., Felsőerdősor-u. 19/b)-
Előjegyzés és felvétel junius 25-től kezdve 
julius l-ig és augusztus 25-től szeptember l-ig, 
délután 3—5 között. Kérjen prospektust. 

PUrtfS és sportruházati cikkek legolcsóbban 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 6. Telefon 151 — 78 nagyáruházában 

<3uttmann Béla r.-t. 
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f.y Gaksi és Mercedes' 
Vígjáték egy [elvonásban 
Irta : HARSÂNYI ZSOLT 

Bemutatták az Apolló Színpadon a következő szereposztásban : 
Donna Mercedes . . Góthné Kertész Ella I Böske Faragó Sári 
örményessy Gáspár Góth Sándor | Béla Pártos Gusztáv 

Mariska Berky Kató 
(Vidéki urikastély szalonja. Bal elől ablak. 
Főbejárat középen, jobbra két ajtó. Éjjel.) 

ELSŐ JELENET. 
Böske, Mariska, Gazsi. 

(Mikor a függöny felmegy, a szin i.res, 
sötét, az ablakon holdfény süt be, kívülről 
halk cigányzene hallik, kisvártatra jobb 
elölről jön Böske, a kezében regéng.) 

Böske (a regénnyel kezében az ablakhoz 
megy, leül, sir, sóhajt, aztán leül, sir. Majd 
egy kommódból csokoládét vesz elő, maj-
szol, tovább sir. Sóhajt .) : ü h j 

Mariska (jobbról belép, kinéz az abla-
kon. Sóhajt, leül a szin másíK szélén.): 
Uh! 

Böske: Éjjeli zene, Mariska! 
Mariska: Rz, Böske! 
Böske: 0 huzatja! 
Mariska: Ö! 
Böske, Mariska (egyszerre sóhaj tanak): 

Oh; 
Böske: Már megint huzatja! 
Mariska: Majd minden éjjel! Hetek óta! 
Böske: Hogy züllik ! 
Mariska: El fog pusztulni! 
Böske: El ! (Sóh,ajt'anak. ) Mert boldog-

talanul szeret! 
Mariska: J éned szeret, Böske! 
Böske: Tudom! Engem, Mariska! (Oda-

kint a zene átcsap a »Kati gyere ki« dal-
lamába. Gazsi borizü hangja dalolja: »Kati 
gyere ki!) Látod, ez is nekem szól! 

Mariska: Miért gondolod, te nem vagy 
Kati ! 

Böske: Igen, de az éjjeli zene vagy ne-
kem szól, vagy neked! 

Mariska: Na és? 
Böske: Hát Kati mégis csak íobban ha-

sonlít Böskéhez, mint Mariskához. 
Gazsi (odakint): Most a Bözsi Rózsaszál 

nótáját, füstös ! 
Böske: Hogy szeret! 
Mariska: l e szereted? 
Böske: Nagyon vonzódom hozzá ! Olyan 

kedves, drága ember! (Szaval.) A kocka 
el van vetve! Nem hagyhatom elpusztulni! 
Leszámoltam ielki világommal Isten és em-
oev előtt! Meg kell mentenem Gazsi bácsit! 

Mariska: Ö vallott már neked? 
Böske: Dehogy ! 
Mariska: Hát akkor hogg tudod, hogy 

szeret? 
Böske: Hát folyton gyönyörködve néz 

rám', mosolyog, a bajuszát pödri ! Meg-meg-
simogatja az arcomat, simogatja a keze-
met, a szegény apámról beszél, még többét 
a mamámról! Csak nyilatkozni nem mer! 
Büszke. Restelli a korkülönbségét... fél.. . 
de most beszélek vele!... Még ma éjjel! Va-
lami ravasszággal rábirom a nyilatkozatrá... 
ebben a regényben olvastam valami ha-
sonlót! 

Mariska: És az én szegény Béla bá-
tyámtaal mi lesz? Kétségbe fog esni! 

Böske: Béla huszonegyéves! Majd meg-
vigasztalódik! Elfelejt! (Sírva.) Hivd ki 
Bélát! 

Mariska: Hát Gazsi bácsi mellett dön-
tesz? 

Böske: Azt teszem, ami Isten és ember 
előtt kötelességem! (Majszol.) Szegény 
Béla! Hivd ki! 

Mariska (bemegy jobbra): Béla! 

MÁSODIK JELENET. 
Mariska, Böske, Béla. 

Iiéla (huszonegyéves fiu. Kezében pa-
littya, magyarul »csúzli« a fegyver gum-
rmja a véglétekig megfeszítve, villogó szem-
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mel, sötéten): Itt vagyok! 
Mariska: Mit akarsz ezzel a csúzli val? 
Böske: Harmadféléves filozopter létére 

csuzlival szaladgál! Hajnali két óiakor 
verebekre vadászik. 

Béla: Vérebekre, kezét csókolom! (Az 
ablakra mutat.) Arra a vérebre! Kilövöm a 
szemét! Ennek a pernahajdernek! Ennek 
a korhely boroshordónak ! 

Böske (magasztosan ) : Ne bántsa! Ö 
vértanú ! À szerelem vértanuja! 

Béla: Szép kis vértanú! Egri bikavér-
tanu! (Zene odakinn elhallgat.) 

Böske: Ne gyalázza! Ö olyan kedves, 
aranyos, kicsit lármás, látszatra vad, de 
belül" szelid! 

Béla: Szép kis szelídség! Iszik, korhely-
kedik,, minden második szava valami zaftos 
káromkodás! Éjjel betolakodik duhajkodni 
a parkunkba!... 

Böske: Átjön, — barázdás szomszédunk! 
Béla: Garázdás szomszéd, az! 
Böske: Azért duhajkodik, mert szerel-

mes! 
Béla: Persze, magába ! 
Böske: Igen és én elvelem a kockát! 
Béla: Böske, mielőtt döntene, beszéljen 

az anyámmal, kérje ki a tanácsát! 
Böske: Nelly néni benn van a város-

ban ! 
Béta: Reggelre itthon lesz! Csak a fog-

orvoshoz hajtatott be! 
Böske: És aztán.. Nelly néni a maga 

anyja, nekem csak nevelőanyám! 
Béla: Csak?... És ezt maga mondja! r 

Akit az anyám leányává fogadott, felne-
velt, az igazi anyja helyett, mikor az 
világgá ment!' 

Böske: Igaza van! Hálátlan vagyok! (Le-
hajtotta fejét. ) 

Mariska (Bélához): Te hóhér! Mit bú-
sítod? A szegény apja rég meghalt, de 
anyja van, ha messze is innen! 

Béla: Az igaz! Valahol Argentínában éii 
világát! 

Mariska: De sokat gondol Böskére! Hús-
vétkor, karácsonykor, minden alkalommal 
ír Böskének; szeretettől áradó leveleket! 
Elhalmozza ajándékokkal! 

Béla: Megható! Hároméves babáknak 
való játékokkal, mert az a fuzsitus spanyol 
donna még most is ekkorkának látja ma-
gát... mint amikor elhagyta! 

Böske: Igaz! Itt hagyott hatéves ko-
romban ! 

Béla: Ugije, a tigrisszivü anya ! Sze-
gény megboldogult Válkay bácsi valahol 
Spanyolországban ismerte meg, elveszi, há-

rom év múlva elválnak, a donna vissza-
megy a fatornyos hazájába és itthagyja 
magát! Ez a., bocsánat a terminus teh-
nikusért... félnederes táncosné. 

Mariska: Hogy mersz igy beszélni az 
anyjáról? Ha táncosnő volt is, de világ-
hírű volt és előkelő! Donna! Mit kínozod 
szegény Böskét? 

Béla: Én kínozom? Hiszen lehoznám 
éite a Göncölszekeret az égről! Böske, 
diága, ne busuljon! Két év múlva végzek, 
itt ez a kétezer hold, gazdag leszek, várja 
ki azt a két évet és legyen a feleségein, 
hisz maga nem szeietheti azt a vén kujont! 

Böske: Ne sértegesse Gazsi bácsit! Ö 
szeret engem és nekünk válnunk kell! Meg 
kell mentenem Gazsi bácsit az életnek! 

Béla: Miért kell megmenteni? Hiszen él ! 
Böske: De igg a züllés martaléka lesz! 
Béla: Megölöm azt az embert! 
Mariska, Böske (egyszerre felsikolta-

nak): Ah, ah, csak vért ne! 
Béla: Juszt is vért akarok látni! Maga, 

meg az a negyvenéves bortöm.lő? Meg-
ölöm! Mikor kezet fogok vele... mérgezett 
gombostűvel megszúrom a tenyerét! Meg-
karcolom egy rozsdás szeggel ! 
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Böske: Orgyilkos! 
Béla (hősiesen): Nem! Nem leszek az! 

szembenézek vele! Felhívom... 
Mariska: Az Istenért! 
Béla: Nem1 mészárolom le mindjárt! Csak 

a szemébe vágom, hogy ha elüti a kezem-
ről Böskét, agyonharapomi! (Az ablakhoz 
fut, kikiált.) Gazsi bátyám! Gazsi bátyám, 
gyere fel! (Zene odalent elnémul.) Jön! 
Hagyjatok magamra vele! Ami most követ-
kezik, ahhoz nnics szükség nőnemű ta-
nura! 

Mariska (letérdel elé): Béla! Irgalmazz! 
Böske (letérdel): Ha Istent ismer... 
Béla: Nem ismerek! Nincs szerencsém! 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Gazsi. 

Gazsi (élénken, jókedvűen. Tipikus vi-
déki magyar földesúr.): Csés tulipiros haj-
nalt a két liliomszálnak! Ez nem vizit-
ida ugyan, de Béluska, mi ez? Élőképeket 
gyakoroltok? (A két leány feláll.) Vagy 
moziztok? 

Béla (harsányan): Ugy van, mozizunk! 
Mozidráma készül. A cime: a kijátszott 
szerelmes vérbosszúja! 

Gazsi (nevet): Avagy: Kirabolva és még-
sem megelégedve! 

Béla: Elég a tréfából... Gazsi bátyám, 
én.... 

Gazsi: No, nyögd ki már, a keservit 
neki! 

Böske: Azt akarja kérdezni, hogy.... mu-
latott, Gazsi bácsi? 

Gazsi: Ennek kerit ekkora feneket? Ej-
nye, hogy a fityfiringós... 

Béla: Hagyjuk a káromkodást, Gazsi bá-
tyám1, ez a nő itt... 

Böske (felsikolt): Ne! Ne előttem! (Ki-
szalad. ) 

Béla: Ez a nő!... 
Mariska: Ne hallgasson rá! Nem igaz! 

(Kiszalad.) 
NEGYEDIK JELENET. 

Gazsi, Béla. 
(Látni, amint a két leány aggódva kukucs-

kál be az ajtón. ) 
Gazsi: Nahát, aki ebből egy kukkot 

is ért! Mind meg vagytok keryülve!? 
Béla: Gazsi bátyám... én... 
Gazsi: Ezt már hallottam!... Nesze egy 

bagó, öregem, adj egy szál masinát! 
Béla (a feléje nyújtott cigarettát a szá-

jáca kapja, mintha el akarná harapni, az-
tán tüzet ad): Én... 

Gazsi: No, ki vele, fiók-Psylander, no? 

Béla: Én... megyek! (Elrohan.) 
Gazsi: Mind a vizig szárazon! Mi baja 

ennek a kölyöknek? 
ÖTÖDIK JELENET. 

Gazsi, Böske. 
Böske (besomfordál): Gazsi bácsi, ha 

tudni akarja, Béla szándékosan ment el. 
Gazsi: Vettem észre! Nem vitte d hátán 

senki ! 
Böske: Ne tréfáljon, Gazsi bácsi! 
Gazsi: Nem, no!... Mi baja, gyönyörű-

ségem? Ki van sirva a szeme! Valami 
érzelmes regényt olvasott megint?... 

Böske: Gazsi bácsi! Minden jóra fog 
fordulni! Ne essék kétségbe! Ne busul-
jon! 

Gazsi: Busul a fene! 
Böske: Ne tetesse magát! Tudom, mi 

a baja és én megmentem ! 
Gazsi (megsimogatja): Édes kis darab 

angyal, ringó nádszálam, eszem azt a jó 
szivét, nekem kutya bajom ! 

Böske: Nem beszél igazat! Ha nem volna 
valami bánata, nem duhajkodnék annyit! 
Tudom, hogy valami rágódik a lelkén 
De bízza rám, minden jóra fog fordulni 

Gazsi: Én is aszondom! Minden! (Fél 
re.) Csak azt tudnám, mi az isten cso 
dája fog jóra fordulni. 

Böske: Nézze, Gazsi bácsi... 
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Gazsi: Nézem, babuska, de mondanék 
valamit! Igaz, hogy maya egy aranyos, ép-
pen, hogy a suttyó lányságból kikecmergett, 
ennivaló fruska, de ne bácsizzon* engem, a 
kutiyateringettét, me:t én még legény va-
gyok ám a talpamon! 

Böske (szemlesiitve): Értem!... És na-
gyon boldog vagyok!... Hát majd csak ugy 
mondom, hogy Gazsi, Gazsika... 

Gazsi: Ez már beszéd! 
Böske: Igaza van, nem vagyok már 

truska! Maholnap már itt az "ideje, hogy 
férjhez menjek! 

Gazsi (pödri bajuszát, mosolyogva 
nézi): Bion! 

Böske: Ha ugyan akad, aki megkérjen! 
Gazsi: Minden ujjára tizl 
Böske: Gazsi bá... (Elnyeli a szót.) Ha 

valaki megkérne, magától kérnék tanácsot... 
hozzámenjek-e.. 

Gazsi: Tőlem? 
Böske: Nekem nincsen magán kivül sen-

kim. 
Gazsi: Kedves kis lányom!... 
Böske: Ha az anyám mellettem volna... 

Mondja, maga mindig annyit emlegeti a 
maimát., hogy szép volt, kedves, érde-
kes, de sohase akarta elmondani, miért vált 
el apától. Most kérem, mondja el már egy-
szer... Kérem! 

Gazsi: De hiszen eleget hajtogattam ma-
gának: én csak egyszer láttam életem-
ben. 

Böske: De maga tudja, mondja, most 
el nem eresztem addig... 

Gazsi: Ejnye, mi az istennyila hozott 
engem már megint éjnek idején a park-
jukba! Hát hogy a mamája miért váll el 
néhai való szegény Válkay bátyámtól? Hái 
azért, mert a maga apjái báró Válkay Já-
nosnak hivták, az anyját meg Donna Mer-
cedes Garcia del Pilar Sinués de Marcoy 
Suchez-nek hivták. Hogy a hetednapos hi-
deglelés rágta volna ki, aki ezt a spa-
nyolviasz nyelvet kitalálta! Egy hétig ma-
goltam annak idején a nevét, de nem is 
felejtettem el, az anyja istenit! 

Böske: R nevük miatt... Nem értem! 
Gazsi: Hát már a nevükbe benne a ma-

gyarázat! Válkay báró magamfajta özön-
vizelötti időkből ittragadt igaz magyar ur 
volt. Bolondja a cigánynak, a nótának, ló-
nak, szép asszonynak! És kemény, mint az 
acél! R donna pedig átkozott, csökönyös, 
bolondos, hebehurgya volt. Szerette, ha a 
gavallérok a szépet tették neki, de amel-
lett féltette az urát. Ä vére forró láva.1. 
Nem volt az a két ember tűz m'eg viz, 
hanem égnek lobogó láng, ami felperzselt 
maga körül mindent és elemésztette pnma-

gát is. Igy volt!... Vihar íött fergetegre, 
jelenet, jelenetre, azután szétmentek. 

Böske: Mondja... rossz asszony volt. .? 
Gazsi: Dehogy! Hogy kérdezhet már 

ilyet? 
Böske: Hát hogy maradtam az apám 

mellett, mikor szétváltak? Én tudom... ha 
az anya nem vétkezett, a törvény neki 
adja a leányát! Miért hagyott itt? 

Gazsi: Hát, bolond dolog volt a!... Ezt is 
csak hallomásból tudom, mert akkoi én 
huszár voltam és Galíciában feküdt az ez-
redem!... Hát ugy volt, hogy szétmentek, 
Válkay báró maga vt'ite ki a donnát az 
állomásra és ugy volt, hogy maga; pöt-
töm kis ölbevaíó, kétéves szöszike vele-
megy, a hintóban az ölébe is tartotta, dé-
delgette! Volt aztán a mamájának holmi 
kis csúf japán pincsije, az ott feküdt a 
hintóban a lábainál! Rz állomáson ott volt 
a környék minden valamirevaló famíliája, 
qavaliéíja búcsúzkodni, mert hát az egész 
válás békességben ment. Ulyan volt in-
kább az egész, mint valami lakodalom! 
Diskuráltak, búcsúzkodtak, egyszerre csak 
Kityül a vonat, a mamája elsikitja magát, 
elkeza spanyolul gajdolni, hogy Jézus, a 
kislányom! Hamar indul a vonat, mellette la 

Klein Sári 
Budapest, VLipót-körut 17. s; 

Készit legmodernebb toalett e'sneglizséfüzők: I 

LEGJOBB SZALÁMI A 

Nagyar Szalámigyár 
ButlinwtXFiizéMl. 37-39 

Babicz 
és Buka 

hölgy-
fodrászok 
KENHÉ-HAJFESTÉS 

minden színben 
Királu-utco73 

Dr. PROPPER ÖDÖN orvosi kozmetikai intézete 
Quarzfény kezelés I VIL Rákóczi-ut 14. Tel. J. 129-85 | spor ^^„bnUó, 
ïzépséahibâkeltávolítása. Orvosi kozmetika. Bőrgyógyászat. Elektrotheran 



S Z Í N H Á Z I É L E T W 

pincsi! A mamája odaszalad, »mi Böske* 
kiabálja és a hebehurgya asszony a pin-
csijét kapja fel és ugrik fel a vonatra és 
az már száguld is elfelei A mamája esze-
veszetten sikoltoz, de késő volt! Válkay 
fjátyám meg elbusulta magái ;és nem adta 
ki ai kislányát többé az anyjának! Hát 
így volt.. (Böske sir .) No, no! Hát ezé/t 
mondatta ezt el velem? Eltörött a mé-
cses, az arkangyalát ! Puff neki! Bözsikém, ne 
picsogjon a teremtésit, mert nekem na-
gyon lágy ám a szivem... hagyja már 
abba, mert ha én kezdem rá a bőgést... 
kislány., kis darab angyal.. . Böske, drága... 
no... no... no... (Mindjobban elérzékeyyed-
ve simogatja, átöleli, Böske ráborul, meg-
csókolta. ) 

Böske: Megcsókolt! 
Gazsi: Meg, a teremfáját! 
Böske (átszellemülten feláll): Most már 

nem misulok.. Gazsi... móst már minden 
jóra fog fordulni.... megmentettem magát 
az életnek!... (Kiszalad.) 

Gazsi: Mi baja ennek a filyfirittynek? 
Es mi baja az életnek én velem? Vagy 
nekem az élettel? Szegény kislány! Egy 
kukkot sem értek az egészből! (Már előbb 
távoli autószirén hallatszott, most közel-
ről, hangosan.) Tűz van valahol, hogy 
igy tutulnak? 

OTOD1R JELENETT. 
Voltak, Kokoro, majd 'Mercedes. 

(Szünet, autóberregés, az ablak egy autó 
reflektortól megvilágosodik. ) 

Kokoro (öt-hat éves kis néger groom, 
középen besiet, jelent): Donna Mercedes 
Garcia del Pilar Sinués de Marco y ;Suchez! 

Gaisi (elképedve): Honnan bujt elő ez a 
kis ördög? 

Mercedes (még odakint): Mi chiqua 
niua, mi hija adorada!.... Donde es? Vaya 
en mis brazos!... Kicsi drága gyermek-
lányom, hova vagy? Gyere bele az én ka-
romba! (Berepül, pazar toilett, karján kis 
fajkutya, ; melyet belépéskor odaad a 
groomnak, aki azonnal a szinpad szélére 
siet s ott a kutyával leül a földre. (A 
groomhoz. ) l en el perro! (Gazsi felé ro-
han.) Kicsit diága gyermeklányom! Gyere 
bele az én karokba! (Megáll.) Uh! Téged 
egy fiút! Én leányt születtem! Hol van? 
Vagy fiút' születtem? Ez nagy hozzá! Nem! 
Leányt! Ilyen kicsit! (Gazsihoz.) Perdone 
mi! Ez a háziat az ödvez Kovácsynétöl a 
eaját kastéli) neki?... 

Gazsi (tágranyilt szemmel, meredten 
nézi): Ez., ez... kéiem... 

Mercedes: És hol van az én távoli roko-
nod, a Nelly? 

Gazsi: A... A városba ment. . Nagysá-

god... méltóságod... a... a... mama? A 
Böske mamája? 

Mercedes: Si, si, si!... su madré!... Si 
por cierto!... a mammáját. 

Gazsi: Az.... ég'ből méltóztatott ide-
pottyanni? 

Mercedes: Nem értek! Ki van maga? 
Gazsi: Oiményessy Gáspár, a uaz barátja, 

a szomszéd birtokos.. 
Mercedes: Szomszéd? Akkor maga, hogy 

potyoqiatolt ide éjszaka? Kedves., bir-
tokos? 

Gazsi: Én... én... rekoneszansz viziten 
vagyot 'lt.. 

Mercedes: Ugy! Furcsa! De hol van az 
én kislány? mi niua, mi chiquíta! Hol 
van? 

Gazsi: Szaladok érte! 
Mercedes: Birtokos! Mondjon cselédek-

nek, verjenek meg őt! Azlaiz el! Azaz fel.' 
Gazsi: Rohanok! (Hátrálva indul.) 
Mercedes (felsikit): Ah! Ne menje hátra-

felé! 
Gazsi: Miért? 
Mercedes: Az rossz jelent. (Keresztet 

vet. ) 
Gazsi: Pardon! (Elsiet.) 

Mi művésznők csak a 
MEDER és HUSZÁR Vacuum vállalatánál 
Nagydlota-u. 22. kezeltetjük szőnyegeinket 

lelefon J. 128-80 

P ERF U M 
POWDER 
CREA M 
SOAP 

MARVEL PERFUMERY 
CO LTD. BUDAPEST 
V.. NÁDOR-UTCA 30. 

KOSZ TELITZ KÁLMÁN p^füm és 

Budapest, Dorottyn-utcn 12. kozmetika különlegességei | 
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HATODIK JELENET. 
Voltak, Béla. 

Mercedes (Béla lépéseinek zajára meg-
fordul): Kicsi drága gyermeklángom!... Me-
gint egy iiut!.. Én lányt születtem! Hol 
van? 

Béla (bemutatkozik): Kovácsy Béla, a 
háziasszony fia. 

Mercedes: A fiát? Az én távoli roko-
nodtól, a Nellytől? ö az a te mamád? 
Akkor te az ő f iát?! ' l e is távoli! Kedves 
távoli! En mios brazos!.... (Ölelés ) Foglal 
le a helyedét'! Én is foglalok őtet! 

Béla: Milyen jól tetszik magyarul be-
szélni I 

Mercedes: Uh... felejtette, de mikor 
•Válkay báróné voltam, jól tudta. (Béla baj 
lábát keresztibe teszi a jobbon.) Ah1!*.'., 
(Háromszor szemenköpi.) 

Béla: Engedelmet!... 
Mercedes: Nem sértésből! Gabonából! 

Az egy gabona! 
Béla: Babona ! 
Mercedes: Si, si, aki ballábáját' igy tesz 

jobb lábajára, lesz sánta! (Keresztet vet.) 
Santa Maria! (Ráköp.) 

Béla: Kézit csókolom! De hogy tetszett 
ilyen váratlanul.... 

Mercedes: Idepotyogtatni, ahogy birto-
kos mondott? Oh ! az egy történet! Una 
fábula! Regény! Oh! voltam1 én edj rossz 
maminál, nagyon rossz mammát! De most 
már én leszek egy jó maimmát, edj szegény 
megtört jó mammát. (Könnyeit törli.) Oh! 
Hagytam én őtet el, de nem az én hibám-
Nem! Por Diós! A férje hibáját. Válkay 
báró! ö ! Ö! Nem akarszta ideadni kis-
lányt, rossz ember, rossz! Mindig van mu-
zsika! Cigányt! Lármát! Lumpálést! Asszo-
ny okmat! Rossz, gonnosz, magyar emcer! 

Béla: Az isten nyugtassa! 
Mercedes: Igen, nyugtasson! Si! Éppen 

ezért őtet szerettem meg, mikor ismerked-
tem vele! Gavallér, fess és hozta engem 
Espagnolországból ide és itt huzattá nekem 
cigány val és énekelte: »Lehullott a cseie-
bogár mandulafanyárfától a levelet!...« de 
szép volt! uavarlózta nekem, míg én voltam 
neki menyiasszony és mikor lettem neki 
feleség, akkor is cigány és ének és bogár-
csere, bokorrózsa és udvariózta, de már 
más asszonynak. És ütötte.... és egy év, 
kettő, három, akkor elváltam és elmentem! 

Béla: És most' tizenöt év múlva tetszik 
egyszerre a leányára gondolni? 

Mercedes: Oh.... ez egy fábula! Én min-
dig gondoltam kis germeklánykára, de vol-
tam a szerencsétlen, mindig nyughatatlan, 
utazni, ide, oda, semmi pihenés, de soha 
férjhez nem mentél! Egyszer volt elég! 

És voltak gavallérok, udvarlóksr, sziép éjet 
az volt, sziép, csak nyugtalan! És igy éltél 
és egyszerre jött az én életedre nagy 
változás! Én... hogy kell az mondani... 
'én kifogtam! 

Béla: Mit tetszett kifogni? 
Mercedes: Lovakokat!.... 
Béla: Nem értem! 
Mercedes: Hát mikor van edj szép 

kocsi.... szép lovakok... és maga ül... ült 
fent... 

Béla: A bakon... 
Mercedes: Si, si, si! äs hajtja és ló 

megy mindig erősebben és egyszerre 
mondja: elég, kifogja! 

Béla: Ahá! 
Mercedes: És ezt csinálta nekem egy 

fiu. Húszéves fiu. 
Béla: Ah...! 
Mercedes: Igen.... egy bálban ! Volt tánc, 

sok ember, asszony, csillár, rnusíca és ott 
volt egy liatalember! Nem ismertél 
őtet. 0 engem mindig csak nézte az tet-

R é g i s é g g y ű j t ő k ! veszek, eladok 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség-üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz. 

Legújabb nyári modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

divatházában 
Kossuth Latos-
utca g 

K mérték szerint készít útotf Rflüaiut 
ötatt ruhát :: 

Elsőrangú szabóktól visszamaradt férfiruha* 

h e r m a n n A l , 
ruhák kölcsönzése is. Színházi tagoknak kedvezmény 

Párisi Kreációk 
Hobes Costumes Manteaux 
K. Deutsch Panny és Mme. Sophie Yeretzian 
divatszalonja, Bpest, Szenthirályi-u. 3. 11/16 

ízléses 
kész modell 

jutányos árban kaphatók I 
Díszítések, átalakítások 100.- K-tól feljebb 

Fischer Béláné 
Lyoni selymek, angol gyapjú-
szövetek, francia grenadinok 
és mosókelmék legolcsóbban M O H és KAHN selyem- és szövetáruházában 

• —Budapest = r = r ^ r r -
IV. Hojó-u. 16 (Sütő-u. sarok) 
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szett nekem és gondoltam: szegény fiu, 
milyen szerelmes van ő bennem! Olyan 
szép magas és ilyen olyan nagy kék sze-
mét és h t j á t és elegáns., és aztán c g j ba-
rát bemutatott őtet és a szép fiút csókolta 
Jtezet és azt mondott: Perdone mi, azért ugy 
néztem, mert maga barátné az én mamám-
nak, a komtessza di Santa Cruznak és 
maga tartotta engem öledbe, kedves Mer-
cedes néni! néni! Egy gavallér, egy ilyen 
nagy férfi mondott nakem néni! És akkor 
mentél haza és otthon én gondolkozna, 
hogy volta egyszer tizenhétéves es 'iide-
jutotta nekem eszedbe, hogy nekem van va-
lahol messze-messze Maqjarországnál egy 
ilyen kicsiny kislány,, akit én hagytam el 
és aki most éppen talán tizenhét év és sir-
tarn' és kifogtam! 

Béla,: Szegény donna Mercedes! 
Mercedes: Ugye szegény és rossz! De 

most már leszek egy szegény, öreg, ü^sze-
töietett jó mama! Ugye, s á p az én ús-
lányom? 

Béla: Nagyon szép! 
Mercedes: Hasonlítja hozzám? 
Béla: Csöppet sem! 
Mercedes: Oh ! És mégis szép? És bu-

sulta utánam? 
Béla: Nem nagyon ! 
Mercedes: Oh! Rossz mamma! Majd ö 

tog szeretni a mammát! Mertén is ugy "-OJOK 
szeretni őket és felnevelek őtet és kap irai ri-
dent és veszem neki játékok, nagy babát, 
kocsit, kis ponnyt... 

Béla: Hisz már tizenhétéves... 
Mercedes: Igaz! Már ilyen nagy! Hát 

én mwjd1 veszem neki szép fiatal, finom 
férjet és megyek klastromba bele és lesz 
nekem' olyan szép, fehér kemény a fejeden, 
az nekem nagyon jól áll... szegény kisHny, 
enyém gyeimeklányom!.. 

Béla. No, ha férjet akar neki, liatais V 
nomat (elkeseredetten), akkor épp jókor 
tetszett érkezni... 

HETEDIK JELENET. 
Voltak, Mariska, Böske. 

Mercedes (elsikitja magát, az elsőnek be-
lépő Mariskához rohan, öleli és csókolja): 
Ah, itt van!... Diága gyermeklányom! Mi 
niua! Chica hija! Perszét, hogy ő az! Egész 
az apját! A szemét! A száját! De oirát 
az enyém! Én vagyok a mammád! 

Mariska (kibontakozik): Bocsánat, nem 
én... I 

Mercedes: Nem te? Perdone mi! (Meg-
látja Böskét, sikolt.) Ah! Drága gyermek-

lányom! Mi niua! Chica hija! Perszétj, 
hogy ő az! Egész az apját! A szemét a 
száját! De az orrát az enyém! Én vagyok 
'a te mammád!... Gyere ide! (Pamlagra! 
üi, az ölébe veszi, balusgatja,, mint egy két-
éves kicsi babát.) Ide lejöttelek hozzád! 
Argentínából! Este voltam Pestbe! Nem 
tudtam váini a vonatexpress ! Jöttem éjjel 
autómban! Milyen boldog vagy? Ilyen bol-
dog vagy? Boldog vagyok én, hogy bol-
dog vagy! Ez meglepés, mi? Szeretel? 
Szeretel mammádat? Nahát! Ez az utazó-
zás! Mennyi megyék! És mennyi porok! 
Sohase láttam ennyi porokat! (Az ablakhoz 
szalad, kikiált. ) Soffőr! Se marchara ma-
nana! (Visszajön.) Espagnol az én söffőr! 
Jó soffőr, csak mindig szigarettázza ben-
zin mellett! (A groom ölében levő ku-
tyához siet.) Egyszer fogsz te feldörülni, 
szegényke.... nem dörülni, robbanázni... sze-
gény kis perro! Kokoro! Vigyázolsz rá! 
(Potoniiti a groomot. ) Jó fiu, kis aszon-
tialan fiu, sohase bántok őtet! Lleva el 
peiro ai soffőr! Rapidamante! (A groom 

S ELYEMHÁHISNYA IAVITAS ««ms««*« 
BELVÁROSI HARISNYAKÖTŐDE 

Kecskeméti-utca 0 

ï f € vl- Nagymezö-utca 8., IV. 5. Lift 
1 1 F R A N C I A N Ő I D I V A T T E K E M 

Eredeti estélyi-, utcai-, ruha- és köpeny-modellek. Átalaki 
tást vállalok. Mérsékelt árak. Színésznőknek árengedméü) 

CHARLOTTE 
női kalapterem 

Budapest, VII , Erzsébel-körul 39. III. 13. 
Eredeti modellek á l l andóm raktáron. 

Átalakítások!* olcsón eszközläk̂  

f a n a t á l í selyem, brokát és 
1 a P c I a K miivészi szobafestés 

N i c g e r K. V i l m o s c s á s z á r - u t 29 

iUHLvÄs P á i . f f ő i a r l g i p é s * 
belga klr . hercegi szállít« 
IV., K a n l o n y u t c a 3 . s x à i » 

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

csak ug/ jók, ha azok 
B e ő r - t ő l valók. 
Te jcslakberendezések 
állandó kiallitása 

a A l » a müasztalcsnál, Andrássy-ut 60 o e n r r Csengery-utca saiok. 
Ciliire ügyeljen. Fiókiizlit nincs. 

« X átg í * M A 1 M L i > • tt hölgyek arcárói, karjáról végleg kiirtja felelősséggel P e i i 6 i 
H ü l S Z a l a l i l l l Sarolta, Andrássy-ut 38.1. .Miracle" hajeltávolitószer SJÍ 

W küldése utasítással. S z é p s é g á p o l á s . Szemölcsirt és. H&n -

Poloska és moly irtás FiuhPrIInrillimPÏ 
Telefon : József 10—72 és József 60—88. V I I . , Dob-Utca 90 . 
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cl a kutyával.) Kis aszontalani (Vissza-
megy Böskéhez. ) Kislány ! Enyim ! Szere-
tem ! Imádkozom téged ! Édes kis csekély-
ségem! Rossz mamma! Rossz! (Sirva leül.) 

Böske: M a m a ! . . . . ( u t á n a m e g y . ) 
Mercedes (felugrik): Drága édes üyer-

meklány, nem is tudtam én, hogy igy éni 
szeietem! Bámulatos! (Ölelés, aztán Ma-
riskához.) A távoli Nelly tői a leány?... 

Mariska: Kezét csókolom. 
Mercedes: Kedves! KedvesI (ölelés ) 

Hajad nem jó! (Belemarkol a frizurájába.) 
Eztet igy, sok hajakat igy le! (Böskéhez.) 
És te hajadat? Elég csodaszép! Ah! Vál-
game Diós! De kimerített vagyok! Hol 
lehet megmosogozni kezemet? És kis rend-
behozást csinálni hajadba! Nem! Előbb 
gyermeklányommal beszélni! Mammát és 
lányát! (Dédelgeti.) Szülő mamát és szülő-
lányát. (Maga mellé huzza.) Hány éved 
van? 

Böske: 1 ízen hét. 
Mercedes: Perszét! Perszét! Gondoltam, 

talán mégis kevesebbet! Ez sok! Nem baj! 
Hát'.... Adios mindenki, most muszáj nekem 
kibeszélni lánykát! Adios, isten velem, adios, 
isten velem! (Mariska és Béla el.) Hastfa 
la vista ! Hasta la vista! 

NYOLCADIK JELENET. 
Mercedes, Böske. 

Mercedes: Milyen drága szép gyermek; 
te vagy, ámbár tizenhéti (Csodálkozva.) 
Nahát, hogyan szeretlek én! Ide ülj és 
mondsz nekem egész életedet, mit szeretsz, 
mit gondolsz, mit álmodsz, hogy vai^y, 
mit köhögsz és ragadozös betegségeket 
mikor voltál gíje mekkorádban és tudolsz a 
zongoritani és korcsolya és úszás és fran-
cia gramalika-nyelvet és szokott e szé-
dülsz a tejed és kik a baiátnők neked és 
a koszt és ne igyál hideg vizet, mikor vagy 
melegedve, milyen muzsikát legjobban sze-
retsz, a te jó anyádnak mondjál el min-
dent, mindent. (Állát fogja, ugy nézi.) 

( " ' o l y t a i j u k ) 

Hajnövesztő. 
Rövid idő alatt a hajat megnö-
veszti, a hajhullást megakadály >z-
za, az ősz hajnak visszaadja ere-
deti sztnét. Ára 50—70 koronáig. 

Botár, Erzsébet-körut 34. 

megóvást, festést 
és Tisztítást vállal 

Adler Vi lmos szűcs, Király u. 94 

Külföldi női modellek s s K i W i a a r t 
grenadinból alkalmi F ÍAÍMAI 
árban kaphatók AiBlUKI VIL Almássy-utca 4. szám 

Menyasszonyi ruhák kölcsönzései 

K i fiszet 
annyit ? 

bélyegért, gyűjteményért, 
régi levelekért, mint 

n ő L t o r i bélyegüzlete 
Budapest, IV., Városház-utca 14. 

Telefon : 
P o l o s k a sok van József 12638 

Pénz is sok van 
Ditr ichste in csak egy van 

S ZABNI , var rn i taní tok magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Kalaptanfolyam külön ß ( J g j g g f ^ „ g j 

Károly-körut 10. 
anfolyam müvirágkészltésre. 

ít\ 

V i _ 

LAKKFÉNYT AD! 

I f Ö T Ó T T 
H m készen és H ORGOLT DIVATCIKKEK 

rendelésre Harisnyák 

DaU á istfiv Her min 
nöt divatszalonja :: Felaöerdösor 3 9 

Kéazlt angol-francia ru&dkat, axlnpadt é s e s t é l y i / o l l e W e i c e l 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 szinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
H. Ica. Címével nem rendelkezünk. — 

Bandi. 1. Eziránt az iskola titkára adhat 
felvilágosítást. 2. Nagyon sok ezeknek a 
száma, — ehelyütt csak röviden ezeket so-
roljuk fel : Aranyvirág ; Én, te, ő ; Bob her-
ceg ; János vitéz ; Kis gróf ; Leányvásár ; 
Éva stb. 3. A szinlapjaikat beszerezzük, 
azután közölni fogjuk. — Maca. 1. Igen, 
de eziránt a kiadóhivatalnál tessék intéz-
kedni. 2. Igen, a szerkesztőségbe kell kül-
deni. — M. Manci. Igen, nős. Neje : Ürmössy 
Anikó, az Andrássy-uti Színház művésznője. 
— P. 0 . Ha tehetsége van, feltétlenül fog 
boldogulni. Egyébként tessék Rózsahegyi 
mestert felkeresni, ki készséggel megadja a 
szükséges referenciákat. — L. F. Felsőgalla. 
Tessék Rákosi Szidi filmiskolájához fordulni. 
Cime : VI., Csengery-u. 28. — Rajongó kis-
lány. 1. Cime Wilmersdorf, Duisburger-Str. 6. 
2. Igen. 3. ő maga. 4. Majd megírjuk a 
Szinházi Életben, tessék figyelemmel kisérni. 
— Gy. B. 1. Berlin,' Sw. 68. Kochstr. 5. 
2. Berlin, Sw. 48. Friedrichstr. 225. — Olvasó. 
16-ik évtől veszik fel a jelentkező nőnöven-
dékeket. — Lucy. Cime Berlin W. 9. Bellevue-
str. 17-18. Hotel Esplanade. Anni M. G. A 
kis novella kedves és meghaló, de mi most 
nem tudunk helyet szorítani a közlésére. 
Talán máskor legyen szerencsénk. — M. 
Valéria. Fogas a kérdés, de mindenekfölött 
érdekes, mert az ilyen fajtájú levelek száma 
nagyon kevés. Mert miről van szó? Min-
denki tülekedni akar és azt hiszi, hogy oly 
könnyű a pálya, mert talán tele van szép-
séggel, keilemrnel s közben hogy tövis is 
terem a hosszú uton, persze, azt nem akarják 
meglátni. Igy aztán az energiátlanok elhul-
lanak, megsemmisülnek. A kevés, de elis-
mert kvalitásuak természetesen szerződéshez 
jutnak, a többiek meg eltűnnek a szereplés 
szinteréről — és megsemmisül az álom, mely 
nem vált valóra. — S Lajos, Orosháza. 
Tessék bármely nagyobb filmvállalathoz 
ajánlkozni és kérését előadni. — Kanizsai 
előfizető. 1 Nem adták. 2. Smetana. 3. Igen, 
a Nemzeti Színházban. 4. Erre csak a kolozs-
vári színház adhat felvilágosítást. 5. Huszad-
szor. — Autogrammgyüjtő. 1. Cime Kopen-
hagen. 2. 3. Berlin. G. Miklós. Verse igen ked-
ves, de most még nem közölhető. — S. F. 
Csak szinházi vonatkozásuakat szoktunk 
közölni, de csak akkor, h í jók. — Gondos 
apa. Működési engedélyes-színész a/, 
aki évközben nyert engedélyt arra, hogy 
pályáját megkezdhesse, tehát nem a rende-; 
felvételi vizsgán tett tanúságot arravalóságá-
ról. Az engedélyt ez Országos Szinészegye-
sület elnöke adja meg. — Sárika. 1. Ősszel a 
Belvárosi Színházban. 2. 1898. 3. Tessék 
talán'az illető szinháztitkárságánál érdeklődni. 

Telefon : 18-08 

j j âifïSK és kelemen —— 
VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

S Brilliánsokat, gyöngyökéi, tégiaegt k< t 
mindenkinél d r i g á b b a n wesa 

ZÉKILY EMIL ékszerész 
Király-utca 51. 

Telefonon is megrendelheti 

AZ UJSÁG-ot 
T e l e f o n s z á m o k : J ó z s e f 16-26, J ó z s e f 13*53 

V., Mária 
Valirla-u. 10 SUdfeld Gyula 

modem finom tapétákban 

PAPLANOK f'usltâsa 
Átdolgozást legolcsóbban vállal 

Szalal Jenő speciális paplanUzletében, VII. Kertész-utoa 35. c Fővárosi 
us* 

Városliget 

. • ot 
Naponta este l/i8 órakor 
a fényes juliusi 

nagy míisor 
csütörtök, szombat, vasár- ét 

T- , , „ „ ünnepnap délután 4 órakor 
Telefon 55—55 családi és gyerinekelóadás 

ÉDPmost 
hang 

megjelent 
lemez 

ú j d o n s á g a i n k l 
műsorát kérje i n g y e n 

HANGSZER«OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
QRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTÁLYABAN 

BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 9. SZAM. 
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Színházi rejtvény 

Meg.ejtési határidő ju'iius 7. 
fl megfejtést lapunk 1922. 29-ik számá-

ban közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. díj : Az »Első szerelem« cimü színda-

rab, a szerző, báró Hatvany Lili alá-
írásával. 

II. dij: Lábass Juci autogrammos fény-
képe. 

III. díj : Egy doboz »Flóris« csokoládé-
bonbon. 

IV. díj: Egy üveg Eau de Cologne »Fée« 
Wittek. 

A »Színházi Élet« 1922. 25-ik számában 
közölt rejtvény helyes megfejtése: »Tolonc.o. 

Helyesen fejtették meg 2014-en. 
Az első dijat Simon Erzsi (Budapest, 

VII., Ida-u. 3.), a második dijat: Róth Lili 
(Miskolc, Buza-tér 19.), a harmadik dijat: 
Szilassy Bába (Budapest, Wesselényi-u. 4.), 
a negyedik dijat Helfer Kornélia (Budapest, 
Aradi-utca 11.) nyerték meg. — A vidéki 
előfizetőknek poscán küldjük el a dijakat, 
ti pestiek jelentkezzenek a szerkesztőség-
ben délután 5—6 óra között. 

Szerkeszti : INCZE §ÁNDOR 
Kiadja a »Színházi Elei* L-t. 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. 

végieeeltávulltfeiel"? 
V Mats t á l a l j a i 8é68el, mindennemű 

M . F szépséghibák kezelése. 
p ú d e r és k r é m e k 

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

POLOSKÁT 
vagy más férget petéivel együtt legújabban 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerint 

rad iká l isan jótállás mellett k i i r t ja 
TAKÁCS FERENC 

féregir tó és fertőtetanitö vál lalat 
Budapest, T h ö k ö l y - u t 15 Teleion Józse f 123-31 
Bútorokért, ruhákért stb. felelősséget vállal 

600 K párja elsőrangú, külföldi női 
fehér c ipő , f e f i é r 
» e n n i s j - c i p ö S60 

korona. Fehér gyermekcipőt, fűzős, spanglis és magas-
szárút, úgyszintén mindennemű bőrcipőt változatlan olcsó 
árban árusltolr. Bőrszandálok minden méretben, első-
rangú kivitelben. Viszontelárusitóknak árkedvezmény 

Döbrentei-tér 4 - 6 . 
C J C y U I C I - t - C y Telefon5-71.Alap. 1898 

Lejátszoít vayy törött 
hanglemezek megvétetnek 

Ûlf̂îCB E Pl! 
hangsze- áruház ábt n 

Bliest, Vili, Józsief-körut IS 
Fiók: IX. Ráday-utca 18. 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAP(PÂPu,PâP 
kàrpitosâru, vas és rézbutorgyéra 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- és asztalteritŐK, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHHER JâNOS 
Budapest, VI I . , Erzsébet-körut 20 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldök 

ember látja 
a Dunaparti korzón 

esténként a n e i ^ m üutomata-Müvek 
4 irányú yeftitéseit Iroda : Baross-tér 2. Telefon József 22—03. 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató : QRÜN IGNÁC 






