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Kár, hogy elmúlt már a nyár 
I r ta : SZENES BÉLA 

„Egy tábla nem hoz telet" — álla-
pítja meg a színházi mondás és ez 
igaz is. Mikor azonban a táblák 
sürün kezdenek jelentkezni, kétség-
telen, hogy itt a tél, bárhogy tagadja 
is ezt a naptár. 

Tél és nyár — a szinház csak ezt 
a két évszakot ismeri. A tudományos 
megfigyelések szerint a nyár évről-
évre rövidebb lesz, a tél pedig egyre 
korábban kezdődik. Idén Szent István 
napja körül nyilt meg a tél. 

Kár, hogy elmúlt már a nyár — 
sóhajtjuk. Mert a nyár a legszebb 
színházi szezon. A nyár: a színházi 
tervek és álmok főszezonja. A nyár 
a „vakmerő, szárnyaló akarások", 
a „nagy nekikészülések", a „szűz-
tiszta szándékok" évadja. A nyár: 
a reménység, a tél : a beteljesülés. 
A nyár az álom, a tél a fölébredés. 
És álom és valóság között még 
sohasem tátongott olyan szédítő sötét 
szakadék, mint napjainkban. 

Nyáron az éjszakák rövidebbek 
és mégis nyáron álmodnak legtöbbet, 
legszebbet a színházi emberek. 

Minden gyermek : szép, kedves, 
okos, gyönyörűsége mindenkinek. 
Mire megnőnek a gyerekek : mi lesz 
belőlük ? Amily messzire távolodik 
a felnőtt ember a gyermektől, annyira 

különbözik a téli valóság a nyári 
álomtól. 

„Most valami olyat szeretnék irni!" 
— mondja nyáron az iró és egy 
vakmerő mozdulattal a csillagok felé 
nyul. Mennyivel lankadtabb a moz-
dulat, mellyel egy téli hajnalon ágya 
szélére ejti a reggeli lapokat, melyek 
a megálmodott darabról megállapít-
ják, hogy ostoba és unalmas férc-
munka. 

Színigazgatók és színészek, álljatok 
ide, valljatok : teljesültek-e valaha is 
szép nyári álmaitok? 

Kár, hogy elmúlt már a nyár. 
Kár, hogy elmúlt már a nyár — 

sóhajtjuk és türelmetlenül sietünk az 
utcán, mert már nyitják a Szinház 
kapuit. 

Kár, hogy elmúlt már a nyár — 
sóhajtjuk és a következő pillanatban 
már aggódva, reménykedve kérdez-
zük : 

— Hogyan indult a szezon? 
És elégedetten mosolygunk, mikor 

a színháznál a 
kapura mutat-
va önérzetesen 
mondják : 

— Hogyan in-
dult a szezon ? 
Mint a mellékelt 
tábla mutatja. 
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Uj vágyak a színpadon 
Irta : MÁRKUS LÁSZLÓ 

Németországban végre megjelent a 
színpadon a filmdarajp. Ugy tessék 
ezt érteni, hogy valóságos filmdarab, 
gyorsan változó képekből róva, víziók-
kal, premier plánokkal, tarka vizázsok-
kal, — elszánt igyekezettel, hogy a 
néző ne eleven színpadnak, hanem 
fotográfiának érezze azt, amit a szín-
padon lát. A szinpadnyilás 15—20 
apró kockára van osztva és ezekben 
a sejtekben csupa apró díszlet és 
mindig másik világosodik meg gyors 
egymásutánban, messzire nyúló vonat-
kozások szerint, akárcsak filmet lát-
nánk és a derék német valószínűleg 
azt is hiszi, hogy sikerült neki a szín-
pad elfilmesitése, ami fölöttébb hason-
lít a kör négyszögesítését célzó geo-
metriai bűvészkedéshez. 

(Nyaralási pályázat) 

Góth Sándor 
a Hollós-puszta parkjában, Bandi nevü irlandi 

félvérén 
Forray József felvétele 

Rossz darab, a cime sem fontos, 
valami Kappelmeister csodálatos tör-
ténetét regéli és természetesen nem 
film, amit a színpadon eredményez, 
hanem bolond paródia, olyan, mint-
ha egy szobrásznak eszébe jutna 
tájképet szobrolni bronzból, naple-
mentével és a hullámzó Balatonon 
messzi látszó hajóval. De tünetnek 
érdekes ez a darab, mert a legnyer-
sebb és legparasztibb őszinteségü ki-
fejeződése egy tagadhatatlanul jelent-
kező motívumnak, amely a színpadi 
irodalom uj stílusában működik s 
amelyet a filmesithetőség kívánságá-
nak lehetne nevezni. Olyan legyen 
a színdarab, hogy film készülhessen 
belőle, — ez a törekvés kétségtelen 
a színpadi irodalom napi produkció-
jában s az ok kézenfekvő : a filme-
sités jogáért humoros mennyiségű 
dollárokat és márkákat kap a költő 
és a nemes valuta éppen ugy meg-
éri a cselekménynek némi felfokozá-
sát, mint ahogy annak idején Páris 
megért egy misét. 

A film vaskorában, Asta Nielsen és 
Psylander kivirágzásakor láthattuk a 
film nosztalgiáját a szinpad felé. Szin-
házszerü akart lenni a film és nagy-
képűen igyekezett elfeledtetni, hogy 
a néző nem színházban van. hanem 
egy uj, egy keletkező, egy még sem-
milyen művészet formálódását szem-
léli. Azóta a filmnek lettek bizonyos 
sajátos formái és most visszafelé 
kanyarodik a dolog : a roppant anyagi 
lehetőségekre lendült film kezdi a 
maga képére formálni a színpadot és 
a szinpad arra igyekszik, hogy a néző 
elfeledje, hogy színházban van és a 
jelenlevő filmgyárosok, dramaturgok 
és rendezők felüvöltsenek, hogy : nna, 
itt a jövő szezon slágere, ezt filme-
sítjük meg legközelebb, fizetvén érte 
a költőnek minimum húszmilliárd 
maravédit. 

A nemes és nagy irodalomban 
persze nem ilyen erőszakos ez a 
„Drang nach der Verfilmbarkeit" — 
de hogy a film óriási népszerűsége 
alakit a publikum Ízlésén és a gyors-
ütemű, izgatott lüktetésű cselekmény, 
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i térben és időben szabadabb fan-
ázia és az a heves, újszerű roman-
ika, amely ezekből a kvalitásokból 
tövetkezik, — hogy ez mind ilyet-
/áró kívánságokat ébreszt a színházi 
Dublikumban is, — ez kétségtelen, 
is kétségtelen ennélfogva az is, hogy 
i publikumnak ezt a szomjúságát a 
egfinomabb irodalom is meg fogja 
;rezni. De ez, azt hiszem, nem lesz 
cárára az irodalomnak. A film fogja 
risegiteni az irodalmat a naturaliz-
nus utolsó béklyóiból és az igazi 
töltőket segiti a publikumnál, hogy 
:gy uj romantikát egész pompájában 
[ivirágoztassanak. 

Olyanféle procedura ez, mint volt 
i külföldi piacra való törekvés. Mióta 
i magyar színdarab utat talált a kül-
föld színpadjára és ott súlyos pén-
tek fantomja rémlett az ámuló költő 
;lé, egész irodalmunk megremegett 
i „Drang nach Westen", a külföld-
tépesség utáni való vágy lázában. 
íz a szolid technikusoknál nyersen 
Nyaralási pályázat) 

és szándékoltan jelentkezett és gon-
dos erőfeszítéseket láttunk abból a 
célból, hogy a színdarab olyan le-
gyen, mintha francia vagy német iró 
irta volna. De a költők, akik kétség-
telenül szintén érezték ezt a csábí-
tást, a költők a kínálkozó lehetősé-
geket elmüvésziesitették és a külföldi 
piac által nyújtott nagyobb szabad-
ságban meg tudtak menekedni a 
nemzetiesség akadémikus értelmezé-
seitől és teremtettek európai színvo-
nalú, egész Európában érvényes em-
beriességü magyarságot, ami talán 
nem tetszett a boldogult Színművé-
szeti Tanácsnak, de másoknak igen 
tetszett, ahogy például e sorok Író-
jának az is igen fog tetszeni, ha egy 
költő megírja azt a színdarabot, 
amelyben az üzlet, a bün, a szere-
lem, a politikai intrika és a szociális 
nyomorúság abban a regényes, fel-
csigázott formában jelentkezik, amit 
a film hozott, s amit a drámaírás 
fog uj romantikává fejleszteni. 

Góthék kertészkednek 
a Hollós-puszta parkjában Forray József felvétele 
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Gyenge Anna amerikai sikerei 
Amerikában rövid idő alatt Annie Roselt 
lett, a legelőkelőbb newgorki operaház, í 
Métropolitaine tagja. 

Annie Rosell azóta egyremásra aratja í 
sikereket és halad fölfelé a népszerűség 
ut ján, ami pedig odakinn sokkal kiizdeli 
mesebb és nehez'ebb ut, mint idehaza. 

Legutóbb ismét egy nagy newyorki laf 
került a kezűnkbe, amelyben Annie Rosell 
röl hasábos dicséretet ir egy kritikus, £ 
Metropolitaineben tartott hangversenye alj 
kalmából. Az Amerikai Magyar Népszava 
ugyanerről a hangversenyről ezeket ir; a : * 

— Gyenge Anna, a Métropolitaine va 
sárnapi hangiversenyén az Aidából éne 
kelte a Patria Mia áriát. Sok ezer embe 
visszafojtott lélekzettel, előre hajlott testté 
hallgatta, gyönyörűség sugározta be a: 
arcokat, mert a Gyenge Anna elbűvöli 
hangja a tnelód'iák szárnyán a lelkünkb* 
repült. Amikor befejeztje az áriát, olyai 
frenetikus tapsorkán viharzott végig a 
Opera nézőterén, hogy tízszer egymásutá 
kellett a függöny előtt megjelennie. Ezért 
sikerért mi vagyunk hálásak Gyenge Anná 
nak, aki még sok-sok dicsőséget fog SZÍ 
rezni a magyar névnek. 

I *. 
Elképzelhetjük a művészetnek azt a tök* 

letes fokát, amely ilyen kritikára hangolj 
az amerikai újságíró tollát. 

Ha az amerikai magyarok * büszke 
Gyenge Annára, idehaza még sokkal büs; 
kébbek vagyunk reá, akinek nagyra fejlc 
dött tehetségét reméljük, alkalmunk les 
idehaza is megtapsolni. 

* 

Különben lörömmel közöljük, hogy a t 
folyamán viszontlátjuk végre — annyi í 
jután — Gyengie Annát, ösz végén európi 
turnéra indul s természetesen haza is fc 
látogatni az Amerikába szakadt magyí 
biüvésznő. 

Kritikusok figyelmébe 

Az amerikai lapokat sehol se olvassák 
Magyarországon figyelmesebben, mint szín-
házi és irodalmi körökben. Alig akad egy-
tegy szám, amelyben ne találnánk olyan 
tikket, amely bennünket közelről érdekel 
és amelyi jóleső örömet okoz nekünk. 
• Nem a politika, nem is a közgazdaság-
rovatokat figyeljük, a Színház, Művészet, 
Irodalöm hasábjai hoznak a számunkra ör-
vendetes hireket. A magyar tehetség arne-
Irikai diadalutjának dicsérete és büszke-
sége ma már szinte közhellyé változott és 
'emlegetni sem kell, úgyis mindenki tudja, 
idehaza és külföldön egyaránt. 

Már régen halljuk, hogy az Amerikában 
élö magyar színészek útját a nagy szín-
padokhoz R. Gyenge Anna egyengette a 
legelsők között. 

R. Gyenge Anna, mint egészen fiatal 
kezdő színésznő játszotta idehaza a Ki-
rály Színházban a János vitéz Iluskáját. 
Rákosi Szidi asszony fedezte fel a tehet-
ségét, de nem tudta idehaza tartani, mert 
Gyenge Anna első szerepkörre vágyott már 
akkor is, részben pedig operaéneklesnői 
ambíciói voltak. És a fiatal színésznőből 

Uj jelzőket kell ma találni, 
Például ezért esz a méreg : 
Mivelhogy a fa egyre drágul 
Ma a „fahangu" is dicséret. 

R. Gyenge Anna 
(Amerikai felvétel) 
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Á l a r c o s b á l 

é s M l a n <11-m u l a í ó 

a x V f s ú g i r ó n a p o n 

Az újságírók mindenült ott vannak, 
ahol embereken, egyesületeken, szegé-
nyeken, betegeken, rokkantakon, elha-
gyottakon segíteni kell. Soha nem for-
dították az újságírók a társadalom sze-
mét maguk felé, most először teszik 
ezt. Az ujságirótársadalomnak is meg-
vannak a maga emberi bajai és bánatai, 
éppen olyanok, mint a mai szomorú 
világban mindenki másnak. Az újság-
író nem teheti, hogy amikor szervezete 
a nehéz, robotos napi szellemi és testi 
munkában legyengült — elmenjen kül-
földi fürdőhelyekre egészségét rend be-
hozni, ezért az ujságirótársadalom. el-
határozta, hogy betegei és fáradt mun-

f kástagjai számára szanatóriumot épít, 
I amelyet az ujságirótársadalom leg-

kimagaslóbb egyéniségének nevéről 
Rákosi Jenő szanatóriumnak fog el-
nevezni. 

Ezt a nemes célt szolgáló intézményt 
a Gizella-telepen fogják felépíteni, ha 
az erre szükséges tőke rendelkezésre 
fog állani. Azt a nagy összeget, amely 
elegendő arra, hogy a szanatórium tető 
alá jusson, maguk az újságírók akarják 
összehozni, a társadalom segítségével. 
Erre a célra szeptember hetedikén az 
Angol Park területén olyan nagy-
czabásu, monstruózus keretű és tar-
talmú nyári ünnepélyt rendeznek, 
amilyen még a boldog béke éveiben 
sem volt a Fővárosban. 

Lesz ezen az estén minden, amit 
csak szórakozás, mulatság szempontjá-
ból el lehet képzelni. Az összes nagy-
nevű budapesti színészek, énekművé-
szek, előadók, ismert artisták résztvesz-
nek a szórakoztató előadások tömkele-
gében. Lesz két kabaré, műkedvelők 
versenye, shimmy-verseny, sportmulat-
ságok és ezer mulatságos tarka ötlet, 
amelyek közül a legérdekesebb a régi 
Mandl-mulatórekonstruálása. AMandl-
mulató műsorán előadják az összes 
régi darabokat, dalokat, kuplékat, 
amelyek kedves emlékekként fognak 
hangzani a publikum előtt. 

Az este legnagyobb érdekessége az 
álarcosbál lesz, amelyet a Casino he-
lyiségében tartanak meg 1000—10.000 
koronás belépődijak mellett. 

A park területére 100 koronás be-
lépődíj jogosít, aki az álarcosbál meg-
hívójára igényt tart, forduljon a ren-
dezőbizottsághoz (VII., Rákóczi-ut 10. 
I. em.) 
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Szegény Casanova 
A Belvárosi Színház célja és iránya fenn-

állása óta egyet jelentett a legkomolyabb 
irodalmi törekvésekkel. Egész lisztáját lehetne 
összeállítani azoknak a daraboknak és azok-
nak a külföldi íróknak, akik uj színpadi gon-
dolatok, irodalmi stílusok képviseletében első-
ízben a Belvárosi Színházban szólaltak meg 
magyar nyelven. 

Bárdos Arthur most ismét olyan darabbal 
nyitja meg a színházát, amely méltó módon 
sorakozik az eddigi irodalmi bemutatók elő-
kelő galériájába. Schnitzler Arthur Casanova 
in Spaa cimü darabjának premierje fogja az 
uj szezon bemutatóinak sorát megnyitni, 
egyben mintegy előszóul is a színházi esz-
tendő nivója elé. 

Schnitzler, aki minden dolgok életében a 
mélységeket az emberi érzésekkel keresi, 
olyan gondolatokat és olyan eseményeket 
tud észrevenni az emberi lélekben, amelyek 
más vizsgáló szeme előtt rejtve maradnának. 

Sokszor meglátja a könnyet a kacagó ember 
szemében és a legvidámabb események mö-
gött is felfedezi a fájdalmat, vagy tragédiát. 

Ebben a darabjában is általánosan ismert 
irodalmi és színpadi alak felé fordítja figyel-
münket. Casanova, a nagy szerelmi hős áll 
a darab élén, körülötte történik a cselekmény, 
amelynek mozgatója azonban nem maga 
Casanova, hanem a sors. Régi olasz írások 
tesznek halvány célzást arra, hogy Casanová-
nak életében egyszer sem sikerült meghódí-
tani azt a nőt, akit kiszemelt. Schnitzlernek 
elég volt ennyi, hogy a legpompásabb tragi-
komédiát irja meg belőle. Mert talán a leg-
jobban ennek lehetne nevezni a Belvárosi 
Szinház újdonságát. 

íme : a szerelmi hős álarca mögött a szen-
vedő ember. Nézzétek, egész élete diadalok 
és könnyű győzelmek sorozata volt. A leg-
szebb asszonyok szédültek el szemének pil-
lantásától, aratott a csókból annyit, amennyit 
akart. Hercegasszonyok és parasztleányok 
egyaránt meghódoltak varázslatának és Ca-
sanova e sok diadal közepette mégsem le-
hetett boldog. Nem lehetett azért, mert vala-
mennyi győzelme könnyű volt, fellobbant a 
szive egyetlen pillanat alatt és a győzelem 

(Nyaralási pályázat) 

Rátkai Lacika Balatonlellén 
Szitovszky Jánosné felv. 

(Nyaralási pályázat) 

Rátkai Márton Balatonlellén 
Szitovszky Jánosné felv. 
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(Nyaralási pályázat> ban nieg nem állja senki, hogy rá mondja : 
ugy kell neki — a cselekmény folyamán mégis 
nemesebb érzéseket, sőt talán még sajnálatot 
is megérdemel a publikumtól. Természetesen 
Schnitzler nem tesz koncessziókat, a mindenkit 
kielégítő befejezésének Casanova bizony élete 
első és utolsó komoly szerelmében boldog-
talan marad. 

A „Casanova Spaa-ban" műfajára nézve 
nem hasonlít egyik kimondott színpadi mű-
fajhoz sem. Se vígjátéknak, se bohózatnak, 
még kevésbé drámának nem mondható, bár 
szerkezetében ezeknek a műfajoknak vala-
mennyi alkotó elemeit megtaláljuk. 

Kosztolányi Dezső gyönyörű verses fordí-
tása biztosítja, hogy Schnitzler becses mun-
kájának külső formája is tökéletes lesz ma-
gyar nyelven, az előadást pedig a színház 
legkiválóbb színészei fogják sikerre vinni. 
Titkos Ilona, Baló Elemér és Mészáros Béla 
játsszák a főszerepeket. Mészárosnak — aki 
a címszerepet játssza — ez lesz fővárosi 
bemutatkozása. A kisebb szerepek is első-
rangú erők kezében vannak. Az előadásra 
stílusos uj díszletek készülnek, Básthy tervei 
szerint, a színpadi előkészületeket Somlár 
Zsigmond vezeti. 

(Nyaralási pályázat) 

R. Lenkeffy Ica és Roboz Imre Siófokon 
Bossányi felv. 

után egy pillanattal már ki is aludt a láng. 
És egyszer az történt, hogy Casanova elju-
tott Spaabe. Elébe került egy fiatal leány, aki 
másfajta érzelmeket ébresztett benne, mint 
a nők, akiket eddig megcsókolt. A győzelem 
biztos tudatában indította meg az ostromot 
— és az ostrom nem sikerült, a vár bevehe-
tetlen volt. Mennél jobban ellenállott a leány, 
Casanova annál szenvedélyesebben igyeke-
zett meghóditani. Fel sem tudta fogni, hogy 
az ő életében is előfordulhasson olyan sze-
relmi kudarc, mint más közönséges halandóé-
ban és ebbe nem is tudott belenyugodni. És 
még hozzá ez a leány nem volt sem herceg-
kisasszony, sem valami előkelő főnemesi 
család nem védte a szivét I Casanova egyre 
szerelmesebb lett, a leány pedig egyre erő-
sebb, hidegebb, visszautasitóbb. Eljutott végre 
Casanova arra a szívbéli magaslatra, amelyet 
szerelmi bánatnak neveznek és amelynél 
szebb bánat nem lehet az érzések virág-
csokrában. A léha, üresfejű és üresszivü 
nőhódító, aki eddig nem volt egyébre érde-
mes, mint arra, hogy a késői kor operett-
figurát faragjon belőle, egyszerre emberré lett, 
szenvedő férfivá, aki — bár az első plllanat-

Tihanyi Vilmos 
a Király Színház főrendezője Siófokon 

V. L. felvétele 
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I l o n a - n a p 
H e g e d ü s é K n é l 

Emberemlékezet óta híresek a mériabesnyői 
Ilona-napok. Hegedűs Gyula legszebb családi 
ünnepsége ez a nap, amikor élete párja, 
született Berzétey Ilona neve csillog a kalen-
dáriumi dátum alatt, augusztus tizennyolca-
dikán. Napokkal előbb kezdik meg ez elő-
készületeket, sütnek, főznek, akárcsak vala-
melyik Jókai-regényben a nemzetesasszony 
névnapjára. A máriabesnyői müvészkolónia 
tagjai teljes számban megjelentek ez idén is. 
hogy kezet csókoljanak a legkedvesebb és 
legszeretetreméltóbb Ilonának. Velük tartolt 
sok pesti szinész, iró, művész, Hegedüsék 
jóbarátai, akik elmaradhatatlanok a Hegedűs-
portáról Hona napján. 

Pompás hangulatban, virágos jókedvben 
kezdődött a névnapi mulatság, amely tapasz-
talás szerint a legritkábban szokott Ilonö 
napján véget érni. Elhalmozták Hegedüsnét 
virággal, ajándékokkal, a szeretet és baráti 
érzelmek kedves jeleivel. Az ura. Hegedűs 
Gyula, minden évben megszokta kérdezni a 
feleségétől, hogy mit kiván ajándékul a neve-
napjára. Ebben az évben Hegedüsné ugyan-

(Nyaralási pályázat) 

Faludi Sári és Popovits Emmy 
az Északi-tenger partján 

Kordái Tibor felvétele 

csak szerénytelen volt. Mindössze egy autót 
kért, természetesen a megfelelő tréfás hang-
súllyal, mert hiszen pillanatig sem gondolt 
komolyan arra, hogy az autót csakugyan 
megkapja. És uram Isten — mi történt éjfél-
tájban, a mulatság kellős közepén ? A férfiak 
lassanként elszállingóznak a nagy ebédlőből, 
kinyitják a kaput, odakinn hangos autó-
tülkölés, pöffögés hangzik, benzin-illat árasztja 
el a kertet és hosszú köteleken a férfiak 
bevontatnak egy autót — amelyet Hegedűs 
Gyula ötven koronáért vett a játékbazárban. 
De a felesége kívánságát teljesítette . . . 

A névnapi mulatságnak színészi szenzá-
ciója is akadt. A szenzáció : Jancsi, Balassa 
Jancsi, Balassa Jenő, a Vígszínház művé-
szének fia. Jancsi szinésznövendék a Rákosi 
Szidi iskolájában és eddig csak azt tudták 
róla, hogy hallatlanul tehetséges fiu. Besnyőn 
azonban egyebet is elárult, azt, hogy való-
ságos ezermester a művészetben. Össze-
vissza tizennyolcesztendős és mégis ő volt 
az ötventagu társaság lelke. Komikus, bon-
vivant, táncos, hegedűművész Jancsi egy-
ezemélyben, akiről az egész vendégsereg 
egyöntetüleg megállapította, hogy máris izig-
vérig szinészember a fiu. A besnyoi Ilona-
napok érdeme lesz, hogy BalassaïfJancsi 
karrierje onnan indult ki. 

Zerkovitz Béláék Münchenben 
Gábor Endre felvétele 

(Nyaralási pályázat) 
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lit et nyári szünet eredménye! 
Pontos kimutatást talál itt az olvasó arról, minő eredménnyel járt színészeink nyári vaká-
ciója, azaz ki mennyit hizott, illetve fogyott. Végig intervjuvoltuk a hazaérkezett művészeket 
s az ő bemondásaik alapján állítottuk össze statisztikánkat. „Júniusi zárlat" alatt található, 
hogy mennyi volt az illető a szünet előtt, „Szeptemberi nyitás" alatt, hogy mennyi a jelen 

pillanatban. Itt a kimutatás : 

NÉV Juniusi 
zárlat 

Szept. 
nyitás 

NÉV Juniusi 
zárlat 

Szept. 
nyitás 

Sándor Erzsi . . . . 53 57 Bársony Lajos dr. . . 79 79 
Medek Anna . . . . 56 58 Sik Rezső . . . . • 81 78 
Ptasinszky Jozefin . . 44 47 Sarkadi Aladár . . - 66 70 
Gábor József . . . . 64 68Vs Virányi Sándor . . . 77 80 
Dalnoky Viktor dr. . . 71 73 Komjáthy Mária . . . 53 5112 
Palló Imre 77 793/4 Kőváry Gyula . . . . 63 61S/4 

Pilinszky Zsigmo: d . . 74 77 Pataky Ferenc 64 64 
Kálmán Oszkár . . . 75 75V Szirmai Imre . . . . 79 80 
Bayor Gizi 49 51 Honthy Hanna . . . 55 53 
Rákosi Szidi . . . . 61 63 Berczelly Magda . . . 52 54 
Abonyi Géza . . . . 67 69 Vaály Ilona 56 55 
Bakó László . . . . 87 88 Ujváry Lajos 58 61 
Gál Gyula 71 74 Fülöp Sándor . . . . 53 51 
Gyenes L á s z l ó . . . . 84 82 Sárosi Mihály . . . . 72 69 
Hettyey Aranka . . . 56 60 Bársony István . . . 66 63 
Horváth Tutyu . . . . 79 80'A Ihász Lajos 63 59 
Kürthy György • . . 78 79 Kabos Gyula . . . . 65 68 
Rózsahegyi Kálmán . . 72 79 Ürmössy Anikó . . . 63 63 
Nagy Izabella . . . . 48 55 Szöllösi Rózsi . . . . 53 50 

(Nyaralási pályázat) 

Radó Teri és Lázár Mária a pesti strandon 
Nemes felv. 
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N É V Juniusi 
zárlat 

Szept. 
nyitás NÉV Juniusi 

zárlat 
Szept. 
nyitás 

Medgyaszay Vilma . . 56 57 Kondor Ibi 55 501/2 
Gellért Lajos . . . . 55 55 Pártos Gusztáv . . . 65 68 
Z. Molnár László . . 68 66 Haraszti Mici . . . . 59 56 
Tarnai Ernő . . . . 71 67 Herczeg Jenő . . . . 64 67X/2 

Vágó Béla nem merték Solti Hermin . . . , 61 56 
Szenes Ernő . . . . elárulni Dezsőffy László . . . 72 76 
Törzs Jenő 66 67 V Góth Sándor . . . . 69 69 
Kertész Eridre . . . . "62 673A Szerémy Zoltán . . . 75 78 
Bárdos Artúr dr. . . 69 74 Dénes György . . . . 59 58 
Somlár Zsigmond . . 69 80 Berczy Géza . . . . 58 62 
Nádor Jenő 75 70 Siró Anna 54 57 
Péchy Erzsi 59 583/4 Zerkovitz Béla . . . . 72 76 
Somogyi Nusi . . . . 62' 59Vs Kökény Ilona . . . . 63 65 
Latabár Árpád . . . 106 1101/2 Darvas Lili 52 55 
Vaszary Piroska . . . 42 47 Báthory Giza . . . : 68 70 
Dénes Oszkár . . . . 85 82 T. Forray Rózsi . . . 54 56 
D'Arrigó Kornél . . . 72 78 T. Oláh B ö s k e . . . . 59 53 
Halmai Tibor . . . . 53 49 Va Simonyi Mária . . . 60 63 
Raskó Géza 61 69 Petheő Attila . . . . 78 74 
Ocskay Kornél . . . 100 90 Matány Antal . . . . 65 60 
Bálint Gyula dr. . . . 100 90 Bérczy Ernő . . . . 47V» 49 
Gábor Ernő 65 60 Baló Elemér . . . . 62 57 
Tisza Karola . . . . 46 49 Simon Marcsa . . . . 67 69 
Sziklai József . . . . 61 62 Wirth Sári 51 48 

(Nyaralási pályázat) 

Kerpely Jenő a feleségével, Tapolczai Jojóval és Lányi Dezső leányaival Balatonlellén 
Szitovszky felv. 
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Énekelnek 
a Vígszínházban ! 

Operett a Vígszínházba i: ez a két szó 
tnindig szenzációt, kedves meglepetést, jól-
eső izgalmat jelentett Budapest müvészii 
(életében. Talán sohasem annyira, mint most 
ömikor már nincs messze a Ta bouche..., 
'a világhírű Ki'ű/n-operett bemutatója. R 
Szinház óriási erővel dolgozik, Stefanides? 
karnagy és a szereplők valósággal csodát 
müveinek, oly könnyen és gyorsan ké-
szülnek ©1 ezzel az operettel, amelyben 
Csak ugy hemzsegnek a bravúros »bevá-
gások«, a szellemtől csillogó, de kényes 
ízenei ötletek. Csak emberfölötti szorgalom-
tnal és türelemmel tanulhatja a legnagyobb 
igyakorlattal rendelkező énekes is az olyan 
szerepeket, aminők a Ta bouche...-beliek. 
R vigszinháziak dicsőséggel birkóznak meg 
!a pompás, de fortélyos muzsikával, noha 
ia főszereplők legnagyobb része nem éne-
kes szinész... Nem kimondottan énekes szi-
taész. De mindjárt látni fogjuk, hogy az 
ének terén is olyan diadalok fűződnek a 
hevükhöz, hogyi talán még egy operaénekes-
ínek is sajoghat a szive az irigységtől. 

Góthné Kertész Ella nem egy énekes víg-

játékban játszott már — elég, ha Heltai 
Jenő Bernát-jára emlékeztetünk — ezek-
ben azonban nem énekelt. Bájos és finom 
énekhangját azonban nem most fogja elő-
ször hallani a pesti közönség. Lehetetlen 
megindultság nélkül gondolnunk arra a 
[gyönyörű jelenetre, amikor a Primerose 
kisasszony címszerepében egy végtelenül 
kedves és nem is nagyon könnyű, egyszerű 
gyermeknótát énekelt egy szöszke fiucs-
kának. Olyan naigy sikert aratott ezzel, 
akárcsak a Mérföldkövekben a párjavesz-
tett kis madárról panaszkodó dalocskával. 

fi. Balta Mariskát a publikum csak 
gye rmekdara bókban hallotta énekelni. De 
mindenki tudja, hogy Budapest egyik 
legzamatosabb humoru komikája a vidéken 
ünnepelt operettdiva volt és most is az 
lenne, ha művészi ambíciója nem csalta 
volna a vígjátékhoz. Most olyan szerepe 
van, amelyben pompás komikuma, ragyogó 
hangja egyaránt érvényesülhet. 

A darab többi hölgyszereplői, Mihályi 
Lici, Boócz Rózsi, Várhalmi Irén, hogy a 
tudományos munkák szavával éljünk, »nem 
tartoznak eme szemlélődés keretébe«, mi-
Vei ők kimondottan énekes színésznők1. 
Ugyanez vonatkozik a tüneményes hangú 
Hajdú Etára is, aki már valósággal kinő 
az operettből nagyszerű hangartyagával és 
mély tudásával. 

De a Vígszínház »prózai« színészei is 
Ugyancsak helytállanak magukért. Hegedűs 
Gyula hangját nem is merjük jelzővel di-

Müoészgyerekek a strandon 
Miklós Laci, Király Kató, Csortos Manyi, 
Miklós Sanyi, Sebestyén Zsuzsi, Tarnai Vera, 

Sebestyén Vera 

<Nyaraiisi pályázat) 

Papp Jancsi 
a pesti strandon 

Nemes felv. 

(Nyaralási pályázat) 
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(Nyaralási pályázat) 
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Wirth Sári és Simon Marcsa 
a pesli strandon 

Nemes felv. 

csérni; aki csak egyszer hallotta ezt a 
páratlan színezetű, csodálatos zengésű han-
ijot, megérti ezt. Mintha maga az elvont 
érzés volna, nem is a közvetítője annak. 
Hegedűs Gyula vitte világraszóló sikerre 
a Tatárjárást ; a Márványmenyasszony, Dunn 
Péterében valami leírhatatlan eredetiséggel 
formált száraz figurát adott még az éneké-
ben is. És nem maradt szem szárazon, 
amikor a Fekete szem éjszakájára gyújtott 
a Piros bugyellárisban. Hegedis éneksi-
kereit nehéz volna összeszámlálnunk, az 
Obsitos míéla melódiáit az ő ajkáról ismerte 
meg1 Budapest és ő tette népszerűvé annak 
idején a hires Lullaby-nótát a Dupont 
cimü bohózatban. Hát még a Náni-nóta az 
Arany patkóból: »Hej Náni, Náni, meg 
fogod bánni...« Egész Pest ezt fúj ta ak-
koriban. Kertész Dezső kitűnő hangját vig-
szinházi operettekből ismeri a főváros, első-
rendű operett-bonvivánnak bizonyult és 
szivből örülünk, hogy az Aghy Miklósok, 
Kerekes Kamillók, Du Velinek, Durieux-k 
nagyszerű Kertész Dezsője megtalálhatta 
magában az Ó, Teréz! elragadóan kedves 
és férfias Róbertjének, a Márványmenyasz-
szony Danburyjének édeshangn Kertc'sz 
Dezsőjét. 

Oóth Sándor nem játszott még énekes 
szerepet a Vígszínházban, annál nagyobb 
meglepetés lesz a kiváló művész képzett 

hangja, bámulatos, egyéni poentirozása. Egy 
kis terhelő adatot mégis csak kihalászunk 
az előéletéből. Be kell ismernie, nagy 
aratott már ő is énekkel sikert a Vígszín-
házban. Nem is egyszer. Ä Vengerkákban 
tnegTázó erővel előadott orosz nótájára 
sokan emlékeznek még, egy-két kurta sor 
volt az egész. Góth remekelt oenne. És 
annak idején a Burián szamarában leír-
hatatlan vidámságot keltett egy Puccini 
operarészlettel. Ä szerepe értelmében frakk-
ban betámolygott a színpadra, kissé kótya-
gosan és vigan dúdolta, a boldogtalan mü-
virágosleány szavait: »Ugy hivnak, hogy 
Mimi... nemi tudom, hogy miért.« . 

SEBESTYÉN UJ PRIMADONNÁI. Sebestyén 
Géza két uj primadonnát szerződtetett a buda-
miskolczi társulathoz. Az egyik Arany Tilda, 
aki tavaly a Blaha Lujza Színházban játszott, 
aztán Ungvárott volt primadonna ; a másik 
Pogány Klári, aki szintén a felvidékről került 
Sebestyénhez. Mindketten kedvesek, fiatalok 
és tehetségesek. Szeptember elején mutatkoz-
nak majd be „A detektivkisasszony" cimü 
berlini operettben-

(Nyaralási pályázat) 

S 

Ungerleider Tibi 
Ungerleider vezérigazgató fia, a Balatonban 

Sebess felv. 
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Lilt bárónő föltámadása 
Olyan gőzerővel indult meg a színházak 

u j szezonja, mintha nem is augusztust, de 
legalább is novembert mutatna a kalendá-
'rium. Még meg sem voltak az első elő-
adások, amikor már valamennyi Unió-szín-
háznál elkezdték a próbákat a legelső be-
mutatókból. 

Ä Bldha Lujza Színháznál egyelőre nem 
igen volt gond a szezonnyitó darab miatt, 
mert a publikum nem is kérte, hanem 
egyenesen kővletelte a Fi-fi reprizét. Mintha 
nem is játszották volna a darabot egymás-
után csaknem kétszázszor, ugy tódul a pub-
likum a színházba, akár egy újdonság elő-
adására. Nem is lehet ezen csodálkozni, 
mert a Fi-finél eredetibb, kedvesebb és mu-
latságosabb operett valóban régen akadt a 
színházak tájékán. A repríz érdekességét 
még jobban növelte, hogy a szereposztás 
is nagyrészben megváltozott, igy tehát azok 
is megnézik újból a darabot, akik tavaly 
már látták, sőt kétszer-háromszor is látták. 
A főszerepekben a színház fiatal primadon-

Szépségek a pesti strandon 
Nemes fe v. 

<Nyaralási pályázat) 

Tóth Blanka és Mika Sándor Siófokon 
Papp Rezső felv. 

nája , Vaály Ilona arat jelentékeny sikert, 
aki az első előadás kis modelljéből avan-
zsált a primadonna helyére még pedig 
megérdemelten. 

A Fi-fi zsúfolt házai még jóidéig fognak 
tartani, de azért már hangos a Blaha Lujza 
Szinház tájéka Huszka-Martos gyönyörű, 
dallamos és bájos operettjének, a Lili báró-
nőnek melódiáitól. Ez a dárab a Városi 
Színházból került a Blaha Lujza Színházba, 
még pedig Péchy Erzsi kedvéért, aki már 
ja Városi Szinház premierjén és az azt 
követó százegynéhány előadáson learatta 
a sikert. A kecses és temperamentumos Lili 
komtesz egyik legnagyszerűbb alakítása 
Péchy Erzsinek. Az eredeti ensembléDőI 
Vigh Manci is visszatér a színpadra, aki-
nek ez lesz hosszú idő után első fellépése. 
Szintén városi színházi szerepét fogja ját-
szani. Galetta Ferenc önökét László Andor, 
a kiváló fiatal bonvivant foglalja el, ö fogja 
játszani az inas és a gróf kettős szerepét. 

Szereposztás szempontjából még egy ér-
dekessége lesz az előadásnak. Tamás Benő, 
a szinház újonnan és újból szerződtetett 
táncos komikusa ebben a darabban jön á t 
Budáról Pestre, ahol éppen ugy fogják 
szeretni, mint ötévi sikereineik színhelyén, 
a Budai Színkörben. 

A Blaha Lujza Szinház Lili bárónő elő-
adását Vágó Géza főrendező készíti elő, 

(Nyaralási pályázat) 
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Holt szezon Párisban 
Irta : ANGELO 

Páris, 1922. augusztus 
(Elkésve érkezett) 

Kedves Színházi Élet ! 
Nehogy azt hidd, hogy elfeledkeztem Rólad, 

de immár a harmadik hete, hogy itt vagyok 
és még senkinek sem értem rá irni. Régi ha-
zám nekem Páris, mit irjak róla Neked? 
Talán azt, hogy nem igaz a sokat hangoz-
tatott antipátia a magyarokkal szemben. 
Ittlétem óta magyarokkal : egy rajzolóval, egy 
bankigazgaióval, egy hastáncosnővel, egy 
hires kártyással- és egy szabóval találkoztam 
össze-vissza, ezek pedig aligha reprezentál-
ják kellőképen Budapestet. 

ő sz van itt is kedves Színházi Elet. Ko-
molyan és visszavonhatatlanul hullanak a 
Champs Elysèen és a Boulevardokon a fa-
levelek az aszfaltra. Az ezer és ezer rohanó 
autó szaga a banán és a párfőm 
szagával vegyül. Az Ívlámpák ezrei 
csodálatos fényt vetítenek a városra, _ _ _ 
a házakon ezer és ezer ötletes fény-
reklám nappali fényt ad az éjjeli 
Párisnak. A körutakon korzózó pa-
risiennek tömegérőt irjak valamit ? 
Hallatlan jóizléssel, vadonatúj cipő-
ben kokettálnak a rengeteg idegenre 
és párisira. A járásuk és mozgásuk, 
a sminkelésük utánozhatatlan. Min-
denfelé zene. Jazz még mindenütt. 
Egypár szenzációs foxtrott, espa-
gnole és simmy hihetetlen népszerű. 
Táncolni mindenütt; nagyon gyön-
gén táncolnak. Sehol semmi uj 
táncfigurát nem láttam. 

A színházakban régi darabok 
mennek. A legtöbb színház nyitva 
van. Közepesen látogatják. Az Opera 
viszont zsúfolva. Wagner-operákért 
rajonganak, hetenkint legalább két-
szer Wagnert játszanak. Huszon-
nyolc színház és tizenegy revüszin-
ház és varieté gondoskodik most a 
holtszezonban az idegenek és benn-
szülöttek szórakoztatásáról. A re-
vük nagyon érdekesek. Hatvan 
tagu levetkőztetett -kórus és a leg-
népszerűbb párisi komikusok olyan 
életet varázsolnak a 20—30 képből 
álló revükben, amely felejthetetlen. 
A Folies Bergère nagyszerű revüje 
minden fantáziát felülmúl. Két éve 
játsszák immár változásokkal Louis 
Lemarchaud revüjét, a „Folies sur 
Folies"-t. 40 Tiller dancer girl's, a 
világ legkitűnőbb táncosnője, Nina 
Payne és a részegség reprodukálója, 
az angol Billie Reewes, egész este 
a legmulatságosabb és legötletesebb 
beállításban igazolják a világhírű 

színház hírnevét. A Champs Elysèen az Am-
bassadeurben Madame Duval-lal az élen 
szenzációs 30 képből álló revüt adnak, a „La 
Revue de la Femme"-t. Most valamit a di-
vatról? A divatszin a gólyavörös és annak 
schatirungja egészen a dohánybarnáig. Min-
denütt ez a szín dominál. A divat nagyszerű. 
Negyvenen vagyunk itt, akik hihetetlen ener-
giával csináljuk az őszi és téli divatot. Min-
denhol a szó legszorosabb értelmében lázas 
munka folyik. Napi 4 órát alszom. A cégek, 
ahova dolgozom, emberfölöttit követelnek. 

A divatról majd részletesen, ha hazajövök. 
Egyelőre a kíváncsiak megnyugtatására le-
írhatom röviden, hogy a szoknyák még nem 
érnek bokáig sem, nem bőszabásuak. A 
taille, amelyik a mai divatban a legnagyobb 
szerepet játssza, egy gondolattal magasabb. 
A nyakkivágás közepes, gallérok nélkül, sok-
szor egyoldalt. Az ujjakon ezer és ezer ötletet 
használtak fel és nagyon díszesek. A férfi-
divat ugyanaz, mint Pesten. 

A viszontlátásig üdvözöl régi barátsággal 
ANGELO 

Angelo az Eifel-torony előtt 
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Az Apolló 
legyőzi a 7 fejti sárkányt 

Rémhírek kerültek forgalomba az Apolló 
Kabaréról. Azt beszélték és írták, hogy va-
lami hollandi részvénytársaság áruházat épit 
a Kasselik-telken, igy tehát az Apolló Ka-
baré kecses épületét lebontják. Hallatlan, 
hogy miket mernek az emberek ! így ijeszt-
getni a publikumot. Az ilyen esetek jogo-
sulttá tennék, hogy a színházi rémhírterjesz-
tők ellen a kormány teljes szigorral lépjen 
fel és nem volna túlzás még a börtönbünte-
tés sem. 

Az Apolló — mint már annyi esetben — 
most is győzelemmel harcol meg a hétfejű 
sárkánnyal, amelynek egyik feje minden 
esztendőben el akar ja nyelni. Mint János 
vitézt Iluskája szerelme, az Apolló igazgató-
ságát a közönség szeretete erősiti ebben a 
harcában. Az Apolló hosszú esztendők óta 
nehéz, áldozatteljes művészi munkát végzett, 
hogy a közönségnek ezt a szeretét kiérde-
melje. Ez a munka most sem fog megszűnni, 
mert minden ellenkező híresztelés kiáltó cá-
folatául, mér ezen a héten megindul az uj 
szezon, még pedig fokozott kedvvel, lelkese-
déssel. Hogy mennyire nem zavarja semmi« 
féle körülmény az Apolló szezonelőkészü-
leteit, mi sem jellemzi jobban, minthogy 
egész sereg nagyszerű uj tagot szerződtetlek, 
akik emelni fogják az Apolló előadásainak 
nívóját. Ezek között legelsőnek Kőváry Gyulát 
kell örömmel üdvözölnünk. Kőváry karrierje 
az Apolló Kabarénál bontakozott ki és itt is 
érte el legnagyobb sikereit, itt lett népszerű, 
itt szerette meg a közönség' A kedves és 
szellemes Cinci tehát most csak visszatért 
első szinpadi szerelméhez, az Apolló Kaba-
réhoz. Régi kollégái és a közönség szeretet-
tel várják. Kőváry a szeptemberi uj műsor-
ban fog először fellépni. Mint azelőtt, dara-
bokban* tréfákban játszik, de nem fognak 
elmaradni konferánszai sem. 

Az uj tagok között ugyancsak visszatérő 
Ujváry Lajos, aki mint vendégszereplő fog 
állandóan fellépni. Ujváry népszerűsége nem 
szorul dicsérő szavakra, nagy színpadon és 
kabaréban egyaránt páratlanul álló egyéni 
művészete, humora, groteszk táncai a pesti 
szinészvilág egyik legkedveltebb tagjává avat-
ták. Szintén a szeptemberi műsorban fog elő-
ször fellépni. 

A komikusok között először játszik az 
Apollóban Radó Sándor, a pompás kupié-
énekes, akinek szerződtetése nagyszerű ötlet 
volt az Apolló igazgatóságától. A publikum 
több pesti színpadról ismeri és szereti Radót, 
biztos, hogy csak örvendeni fog, ha az Apolló 
előkelő színpadán látja viszont. 

Még a mult szezon folyamán leszerződ-
tette az Apolló D'Arrigo Kornélt, a Király 
Színház bonvivantját. Ugy volt, hogy az első 
műsorban már fel is fog lépni, időközben 

a Király Színháznál elhatározták az Offen-
bach reprizét, amelyben D'Arrigo a császár 
szerepét játssza. Addig tehát, amig az Offen-
bach megy, nem léphet fel D'Arrigo az 
Apollóban, szerződése azonban érvényben 
marad és előreláthatólag októberben már 
játszani is fog. 

Mint minden évben, most is több tehet-
séges fiatal taggal erősítette az Apolló Szín-
pad társulatát. Polnay Magdát a Renaissance 
Színházból ismeri a publikum, ahol eleinte 
a- délutáni kabarékon, majd a Faun egyik 
főszerepében tünt fel tehetsége. Az Apolló-
ban részben dalokat, sanzonokat fog elő-
adni, részben darabokban is játszik. Ugyan-
csak a Renaissanceból jött az Apollóba a 
fiatal Bende László, aki igen talentumos 
lirai szerelmes. Uj tag és egészen uj név is 
a pesti színpadon Sándor Anna. Megszállt 
területről került fel Budapestre, az Apollónál 
sanzonénekesnő lesz. 

Az ujak mellett természetesen az Apolló 
régi gárdája is megmaradt. Szöllősi Rózsi, 
Haraszti Mici, Kondor Ibolya, Salamon 
Béla, Ross Jenő, Herczeg Jenő, Áldori László, 
Szenes Béla, Takács Klári, Pártos Gusztáv, 
Győri Matild, Berky Kató, Rittka Ferenc. 

A zenei ügyeket továbbra is Losonczi 
Dezső intézi, a szerzők galériáját a legneve-
sebb írók díszítik. 

A megnyitó műsorban a tavalyi juniusi 
műsor slágerdarabjai : Harsányi Zsolt pom-
pás, finom humoru operettje, az Órás- és 
ékszerészbál, Békefi tréfája, a Feleségem 
és a Morfium, Kőváry tréfája, A bronzökör, 
Harmath Imre tréfája, Federweisz, ezeken 
kívül a sok nagyszerű magénszám kerül 
szinre, ezek között Szöllősi Rózsi szenzációs 
sikerű Tosca paródiája, amelyet Harsányi 
Zsolt irt. 

Az Apolló Kabaré uj szezonjának értékét 
emelni fogja, hogy főrendezőnek dr. Bánóczi 
Dezsőt szerződtették, aki uj színeket, ere-
deti stílust, nemes irodalmi és színészi törek-
véseket szándékozik megvalósítani. Bánóczi 
Dezső eddigi rendezői pályája garancia arra, 
hogy ezek a törekvések valóra is válnak. 

Megint rossz a telefonom 
Hogy mi van telefonommal, 
olyat le nem írhat a toll, 
egész nap csenget, nyöszörög, 
bug, sivit, nyekeg, zakatol. 

Ha le kell ülnöm melléje, 
fázom tőle jó előre. 
Ördög vigye a telefont, 
ne maradjon 
még Hírmondó s e belőle. 

S Z E N E S E M B E R 
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A »TUfeeK« íanílémjei 
Nem szoktuk a színházak és irák mate-

riális ügyeit a közönség elé vinni, de ez az 
eset feltétlenül a nyomtatott betű publici-
tását kívánja és nem is szigorúan anyagi 
vonatkozású, tehát el kell mesélnünk. 
' Beöthy László, az Unió vezérigazgatójaj 
már pái* év előtt megvásárolta Hans Müller 
»Die Flamme« cirnü drámájának előadási 
jogát, amelyet mégis csak a tavalyi szezon 
végén adtak elő Tüzek cimen, szinte pél-
dátlanul álló sikerrel. Âzért kerülhetett a 
darab előadására csak tavaly a sor, mert 
Beöthy László eddig tartogatta a darabot, 
atni'gi a fő női szerepre nem taiát ideálisan 
megfelelő színésznőt Darvas Lili személyé-
ben. A vezér annyira bízott a darab sikeré-
ben, hogy nem félt még a szezonvégi be-
mutatótól sem, mert az volt a véleménye, 
hogy ez a darab még kánikulában is zsú-
folt házakat fotj' vonzani. 

A darab szerzője, Hans Müller nagy 
súlyt fektetett a pesti előadásra, éppen 
azért azt akarta, hoyy a darabot főszezon-
ban, télen mutassák be. író tervez, direktor 
végez, denikve a bemutató tavasszal volt. 
Müller csak azt kötötte ki a darab elő-
adása előtt, hogy Beöthy 200.000, <azaz kettő-

százezer korona tantiémet biztosítson neki. 
<Ez akkoriban körülbelül huszonöt zsúfolt 
ház bevételének szerzői tiszteletdija volt. 
Huszonöt zsúfolt ház drámánál még de-
cemberben is tiszteletreméltó siker, Hans 
Müller kívánsága tehát nem is volt túlsá-
gosan szerény. Beöthy azonban nem ijedt 
bieg1 az öt nullától, a premier előtt kiutalta 
a kétszázezret. Mit tesz Isten? A Tüzek az 
élső huszonkét ielőadáson behozta már a tan-
tiémet, sőt inlár a tavalyi szezonban csaknem' 
kétszerannyi tiszteletdíj járt volna a szer-
zőnek, mint amennyiben fix összegben meg-
állapodott. Az idén ezzel a darabbal nyitot-
ták a színházat és ismét minden előadáson 
zsúfolt házat vonz, tehát a tantiémmegíta-
karitiások is egyre gyarapodnak; azaz csak 
gyarapodnának, ha Beöthy László ki nen? 
jelentette volna, hogy fölrúgja az egészi 
megállapodást, szóval szerződést szeg Hairs 
Müllerrel szemben és a kétszázezer koronán 
felül is folyósítja a tantiénteket. Ha Máil-
lernßk ez nem tetszik, ám pereljen, for-
'duljon bírósághoz, ott majd Beöthy be fogja 
bizonyítani, hogy neki jogában áll három-
szor annyi tantiémet fizetni, "mint atneny-
nyire a szerződés kötelezi. A szerződés-
szegésnek ezt a fa j t á j á t — a direktorok 
részéről — minden szerző eltűrné. 

(Nyaralási pályázat) 

Szépség kiállítás Balatonlellén 
Szitovszky Jánosné felvétele 
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Nagy Endre kabaréja az Erzsébet-köruton 
Ami a kabaré fejlődésében az utolsó husz 

esztendő alatt ujat, ötleteset, érdekeset ho-
zott, az mind Nagy Endre nevéhez fűződött. 
Jelentéktelen, észre nem vett kis helyekből 
csinált már az ő nevének vonzóereje virágzó 
és magasnivóju művészi vállalkozást, ahová 
betette a lábát, ott valóban fü nőtt még a 
szikes talajon is. 

Legutóbb a Gresham kávéház szuterén-
jében ütötte fel művészi tanyáját, amely-
ben ifj. Feszi József, a helyiség tulajdono-
sának segítségével és áldozatkészségével alig 
egy szezon alatt a főváros legkedveltebb és 
legelőkelőbb kabaréját teremtette meg. Rá-
duplázott erre a sikerére a városligeti Lomb-
színpaddal. 

A közönség, amelynek az a rétege szereli 
legjobban Nagy Endrét, akiknek Nagy Endre 
is dolgozni szeret — nem elégedett meg az 
aránylag kisterjedelmű és mindössze száz-
ötven személyt befogadó helyiséggel, mert 
valamennyi előadáson többen mentek el 
jegy nélkül, mint ahányan jegyet kaptak. 
Ezért már hónapok óta uj helyiséget kere-
sett Nagy Endre és Feszi, ahol szélesebb 

I Nyaralási pályázat) 

Testvérek a Balaton partján 

keretben valósithassák meg kibővült művészi 
programmjukat. 

Mindenki tudja, hogy ma mit jelent ka-
baréelőadások tartására alkalmas helyiséget 
találni, még hozzá olyat, amely Nagy Endre 
Ízlésének és céljainak megfeleljen. Feszi Jó-
zsef semmiféle áldozattól nem riadt vissza, 
amíg végre sikerült felfedezniök egy olyan 
helyiséget, amelyet tulajdonképen nem is 
kellett felfedezni, mert hiszen itt volt min-
denki szeme előtt, csak észre kellett venni 
és természetesen kinyitni a bugyellárist. Az 
előbbi nem volt nagyon nehéz feladat, az 
utóbbira azonban a szükséges mértékben 
csak ifj. Feszi József vállalkozott, aki sok 
esetben tanújelét adta már annak, hogy nem 
számolja a nullákat, ha művészi célok biz-
tosításáról van szó. 

Meg lesz tehát az uj, megnagyobbított 
Nagy Endre kabaré, még pedig az Erzsébet-
köruton, a Király kávéház és a Royal-szálló 
között lévő Körúti fürdő helyiségeiből. A 
főváros legforgalmasabb és legjobban meg-
közelíthető helyét választották ki Nagy 
Endréék, ahol pár hónap múlva meg fog 

nyílni az uj kabaré, Bu-
dapestnek kétségkívül leg-
kedveltebb ilyennemű he-
lyisége. 

A kabaré felépítésére, 
illetve a fürdő helyiségének 
átalakítására vonatkozó 
tervek már készen van-
nak, ugy, hogy rövidesen 
hozzáfoghatnak a munká-
latokhoz. A tervek sze-
rint az uj Nagy Endre ka-
baré külső dísze az egy-
szerűség lesz. Ez jelle-
mezte eddig is azokat a 
kabarékat, amelyek ala-
pítása Nagy Endre nevé-
hez fűződött. A nézőtér — 
amely a nagy úszóme-
dence helyén lesz — alap-
tónusa fehér, egyedüli 
díszítése a szintén fehér 
stuhattok. Körülbelül há-
romszáz— háromszázhúsz 
néző számára lesz hely a B. T. felvétele 
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földszinten és páholyokban. Ez a szám bár 
nem túlságosan csekély, mégsem haladja tul 
azt a méretet, amelynek keretén belül intim 
hatások elérése lehetséges. 

Nem kevésbé fontos a közönség szem-
pontjából, hogy az uj Nagy Endre kabaré 
lesz Budapest legtökéletesebben szellőztet-
hető színházi helyisége. Az ujrendszerü szel-
lőztetés ugy fog történni, hogy a tető egy 
gombnyomásra egyszerűen kétfelé nyilik. 

Mint minden Nagy Endre kabaré, termé 
szetesen az ErzsébeSköruti is dohányos lesz 
ami annyit jelent, hogy a nézőteret feszen 
gős széksorok helyett teritett asztalok fog-
lalják el. Nagy Endre a Gresham-kabaré 
megnyitóján elmondotta konferancejában, 
hogy az a szabadság, amely a dohányzást 
megengedi, nem jelenti egyben azt, hogy 
muszáj is dohányozni. Nem is fordult elő 
soha a Nagy Endre kabaré nézőterén olyan 
ncidens, amely akár a legfinomabb hangulatu 

szám előadását zavarta volna. Az uj helyi-
ségben természetesen éppen olyan kiváló, ké-
nyelmes, elegáns cukrászda, buffet és étte-
rem lesz, mint a mostani Greshamben. Mind-
össze három oszlop fogja elválasztani a 

nézőteret a testi élvezetek 
lokalitásaitól, amelyekben 
minden meglesz, amit a 
legelőkelőbb párisi vagy 
ondoni hotel terraszán 
neg lehet találni. 

A finom és kényelmes 
lülso keretben a legnagy-
izerübb kabarétársulatot 
izervezi meg Nagy Endre 
s ifj. Feszi József. Ennek 
i társulatnak magva ter-
nészetesen a mai Nagy 
ündre kabaré lesz, hoz-
ájuk csatlakoznak mind-
izok, akik azt a kabaré-
titust képviselik, amelyet 

közönség Nagy Endré-
éi olyan régen megszo-
ott és megszeretett-
A műsort a legkiválóbb 

•ók munkáiból fogják 
sszeállitani. Nem fog hiá-
yozni a sok elmaradha-
itlan újszerű színpadi 
sám, amelyeket Nagy 

Endre ötleteinek szines sokasága fog állan-
dóan tarkítani. Konferancier természetesen 
Nagy Endre lesz — ebben a minőségében, 
illetve hivatásában őt dicsérni, már illetlen-
ség volna. 

Amíg az uj Erzsébet-körúti helyiség átala-
kításával elkészülnek, a Greshamben foly-
tatják az előadásokat. 

A mindenkori Nagy Endre kabaré hűsé-
ges publikukuma, hűségesen követi Nagy 
Endrét és társulatét, amely zsúfolt házak 
mellett játszana talán még a citadellában is. 

A legkedvesebb és a legmeghatóbb cik-
kecskét lehetne — és talán kellene is — irni 

t erről a dologról. Mikor a dunaparti Gresham-
palotában megnyitották kabaréjukat Feszi és 
Nagy Endre, mindenki kinevette őket. 

— Ki fog kimászni ezek után a Dunapartra ? 
— kérdezték az emberek. 

— Ha eddig senkinek sem jutott eszébe 
színházat csinálni a Dunánál, akkor ott nem 
is prosperálhat kabaré — mondták mások. 

Hát prosperált I Az emberek igenis kimen-
tek Nagy Endre után a Dunapartra. 

A körútra, pláne, még inkább utánamen-
nek majd. 

INyaralási pályázat) 

Molnár Aranka, Lothar Stark fia Rolf és Ráskai Ferenc 
H e r i n g s d o r f b a n E. Wendorf felv. 
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A »Színházi Élet« mini házasságközvelilő 
(Zerkovitz Béla levele a „Színházi Élet"-hez) 

...retikBljéből elővett egy „Színházi Elet"-et 

Kedves és tisztelt Szerkesztő barátom 1 
Meg nem állom, hogy le ne írjam néked, 

mi történt a Duna habjai felett, a linzi hajón, 
anno 1922 augusztus 8-án. 

Passau felé utaztam, gyönyörűen sütött a 
nap, a fedélzeten ültek és nyaraltak az 
utasok, közöttük jómagam is. Arról gondol-
kodtam éppen, hogy milyen jó volna most 
hamarjában bekukkantani egy kicsit Pestre : 
mi újság a színházak körül, ha be is vannak 
zárva ? Eszembe jutott, hogy ha már nem 
teljesülhet ez a kívánságom, miért nem rö-
pülhet ide valahonnan a te kedves és barát-
ságos lapod, a „Színházi Élet", amelyet, ha 
külföldön járok, kevésbé tudok nélkülözni, 
mint a jó öreg Baedeckert. Ebben a pilla-

I q j natban a 
fedélzeten 
az egyik 
hölgy — 
csinos és 
fiatal — 
táskányi 
retiküljé-
ből elővett 

egy „Színházi Élet"-et. A fedélzet tele volt ma-
gyar utasokkal! s természetesen nyomban a kis-
asszony felé terelődött a közfigyelem. Elha-
tároztam, hogy megvárom, amíg kiolvassa a 
lapot, azután kölcsönkérem. Igen ám, de 
póruljártam. Egy perc alatt az egész hajó 
észrevette a „Színházi Élet" egyetlen élő 
példányát és valóságos előjegyzési listát 
kellett a 

kisasz-
szonynak 
készíteni, 

hogy ki 
követke-

zik soron. 
A hajó or-
r á n á l ül t ...előjegyzési listát kellett készítenie 
egy moró-
zus, de elegáns fiatalember, aki 
uton senkihez nem szólt szót 
észrevette a „Színházi Élet"-et, 
mozdult és jelentkezett a kölcsönkérők listá-
ján. Akkorra már a kisasszony háta mögött 
is volt egynéhány kibic, akik lopva elolvastak 

nem, e 
e 

. . . együtt olvasták 

az egesz 
se. Amikor 
ő is meg-

a lapból néhány sort. Hogy, hogy 
kisasszony még át sem olvasta egészen 
„Színházi Élet"-et és soron kívül átadte 
az illető morózus fiatalembernek, aki előt 
legalább harminc jelentkező várakozott. Ter-
mészetes, hogy a fiatalember észrevette ez 
a kitüntető kegyet és azontúl mér egész utor 
— nem volt olyan morózus. Sőt ellenkezőleg 
Szemmelláthatólag udvarolni kezdett a kis 
asszonynak. Együtt olvasták a „Színház 

Élet"-et, 
még pedig 
olyan ala-

posan, 
hogy a 
többi vá-
rakozókra 
rá sem ke-
rült a sor. 

Én azonban nem hagytam magam s mire a hole 
feljött — bátor voltam én is soron kivül elkérn 
a lapot. A történeti hűség kedvéért megjegy 
zem, hogy ez az a szám, amelyben Rátka 
balatonlellei nyaraláséról voltak felvételek. 

— Hol itt a házasság ? — kérdezed te 
kedves barátom. Rögtön megmondom. Mir« 
P.assauba értünk, az illető morózus fiatal 
ember megkérte a kisasszony kezét, mé| 

pedig a ma 
májától. Va 

lószinünek 
tartom, hogy 
ha a Dunj 

véletlenül 
Hamburgné 

eredne és 
hajó addi 

úszott volna, az ifjú pár mér valamelyik utbe 
eső nagyobb állomáson az anyakönyvvezet 
előtt mondta volna ki a holtomiglant. Ha e 
a házasság sikerülni fog, a „Színházi Élet' 
nek emiitett számát bizonyára aranyos re 
mában helyezik el a hálószobájukban. 

Igyekezni fogok megtudni a fiatal pe 
cimét, mert remélem, ismeretlenül is gratuláh 
akarsz nekik. 

A viszontlátásig szeretettel köszönt 
München, 1922 augusztus 12 

Zerkovitz Béi 

. , megkérte a kisasszony kezét 
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A nyolc Broadway-lány 

The American Excentrlcs 8 Broadway Girls 
e l Luvaun the Famous Howayan player 

Ez a két külön nagy szenzációja lesz 
Budapest egyetlen varietéjének, a Royal 
Orfeumnak. A 8 Broad-
way girls, mindmegannyi 
finom amerikai szépség, 
olyan bokákkal, hogy az 
összes pesti lirai költők 
verset zengnek majd 
hozzájuk. A kisasszonyok 
direktrisze, Miss Katherina 
Nelson pedig a legszebb 
köztük. Nem is amerikai 
szépség, mély, perzselő 
délvidéki arccal és sze-
mekkel, de amerikai stí-
lussal, ötletességgel. Olyan 
táncot fognak produkálni 
a Royal Orfeum premier-
jén, hogy egyszerre elfeledjük majd hűt-
lenül, tavalyi szőke kedvenceinket, a Karín-
lányokat. Mert hűtlenek, azok vagyunk, hála, 
istennek I 

A másik szenzáció is Amerikából jött : 

Katherine Nelson 

Luvaun ur, egy szerecsen gentleman. Nálunk 
teljesen ismeretlen, eredeti néger hangszeren 

kiséri majd énekét. A kik 
hallották ezt az éneklést, 
a legnagyobb elragadtatás-
sal beszélnek róla. A 
Zambezi partján éneklik 
Mr. Luvaun dalait szerel-
mes néger gentlemanok, 
akik azonban még nem 
szoktak frakkhoz és escar-
penhez. 

A megnyitó műsor fő-
attrakciója különben Zer-
kovitz Béla és Harmath 
Imre szenzációs operettje, 
az „Aranymadár", mely 
az uj szezonban folytatja 

diadalmas, sikerekben gazdag pályafutását. 
Es a Royal Orfeum kedvenceit : Solti Her-
mint, Papp Jancsit és a többieket és biz-
tosan örömmel látja majd viszont az Orfeum 
közönsége. 
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Szivárvány 
Külföldön már régóta figyelemmel kísé-

rik a Jdsebb vidéki városok eredeti premier-
jeit, sőt neves szerzők darabjait is isok 
helyen vidéken próbálják ki először. Ná-
lunk is igen gyakran vannak vidéken pre-
mierek, de ezek ritkán haladják meg1 az 
úgynevezett helyi szerző darabjának jelen-
tőségét. Ilyen ritka kivétel dr. Polgár Gy. 
ödön Szivárványt cimü drámája, amelyet 
most mutatott be komoly és jelentékeny si-
kerrel Sajó Vimos színtársulata Csongrá-
don. 

A »Szivárvány« Máromfelvonásos színmű, 
amelyet a szerző hét képre osztott. Minden 
kép a női lélek más-más jellemző tulajdon-
ságát festi le hűséges realizmussal és mind-
amellett romantikus cselekmény keretében. 
Az egyes képek citnei: 1. Ä csalfaság. 2. A 
hűség1. 3. Ä féltékenység. 4, A gyengeség. 
5. A lelki erő. 6. A vágy . 7. A boldogság. 

A szerző ebben a hét képben a női lelket 
a szivárvány szineihez hasonlítja és mind-
egyik tulajdonságát részben önállóan is 
bemutatja, részben közlös cselekmény: közép-
pontjába állítja. 

A cselekmény feldolgozása, az alakok: 
jellemábrázolása, a dialógusok nyelvezete 
mind az avatott iró tollára vallanak. Dr, 
Polgár Gy. Ödönnek a »Szivárvány« nem 
első munkája. Pár év előtt a pozsonyi! 
színházban adták elő ugyancsak jelenté-
keny sikerrel »Az élet utjai« cimü drámáját , 
ugyanott került szinre a »Hozomány« cimíi 
vígjátéka is. Két történelmi drámát is irt 
Polgár Gy. ödön. Az egyik cime: A kincs 
(és a szerelem, a másik A kis király'. Ezeket 
most nyújtotta be a szerző fővárosi szín-
házakhoz, 

Sajó Vilmos társulatának legjobb tagjai 
játszották a főszerepeket, igy: F ás kerti 
Maca, Árvái Anci, T. Nagy Mariska, 
Kende Lili, Toldi Zoltán, Magyari M. 
László, Koltay\ Lajos, B. Polgár Béla,. 
Sajó Géza, Boronkay József. Valamennyien 
a szerző intencióit megértő, tehetséges játé-
kukkal segítették elő a sikert, amely jogot 
ad arra a reményre, hogy dr. Polgár Gy. 
ödön nevével rövidesen fővárosi színpadon 
is fogunk találkozni. 

Jelenet a „Szivárvány"-ból 
A kép bal sarkán a szerző : dr. Polgár Gy. Ödön 

Kertész Andor felv. 



A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Barca László 
kérdése tárgyá-

ban 

Vásároljon sürgősen 
osztrák koronát és győ-
ződjék meg személyesen, 
elvész-e a pénze. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

31. számu ügy. 
„Miért remeg a miskolci kocsonya ?" 

Tisztelettel 
M. Gézáné 
(Budapest.) 

Egy dob-utcai kimérés tulajdonosához for-
dultunk, akinek ablakában kocsonyát pillan-
tottunk meg. 

— Miért remeg — kérdeztük — a ko-
csonya ? 

— Meit ezen a környéken minden állandó 
remegősben él — válaszolt a jó ember. 

Minthogy ez a válasz nem volt kielégítő 
és mert csak a Dob-utca környéki kocsonyára 
vonatkozott, nem pedig a miskolcira, fölke-
restük Mis-
kolcy Sándor 
urat, aki a 
Teréz-körút 
24. számú 

házban lakik. 
Miskolcy 

Sándor ur a 
következőket 
volt szives 

válaszolni : 
— Mert a 

borjú, ame-
lyikből ké-

szült, kivég-
zés közben 

idegsokkot 
kapott. 

Végül megkérdeztünk egy szakácsnőt is. 
A szakács-
nő neve : 

Matyejouits 
Emma s (VI., 
Teréz-körut 

38J vélemé-
nye szerint a 

kocsonya 
nem azért 

remeg, mert 
zselatin van 
benne, ha-
nem azért, 

mert fél, hogy 
megeszik. 

Ezért van az, 
hogy a kocsonya csak akkor remeg, ha jó. 
Mert ha nem jó, akkor nyilván nincs oka 
remegnie. 

Miskolcy Sándor 

Matyejovits Emma 
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A Színházi Élet Sóhivatalának immár két-
hónapos lázas munkája után egy örvendetes 
tényt kell konstatálnunk : itt senkinek sincs 
panaszra oka. Hiába irtuk ki cégtáblánkra, 
hogy „Itt mindenki jól kipanaszolhatja ma-
gét", a nagyközönség eddig jóformán egyet-
len panaszt sem juttatott hozzánk, ellenben 
garmadával küldte a megoldhatatlannak 
látszó problémákat, ránk bizva, hogy oldjuk 
meg a gordiusi csomót. Ezen a héten ismét 
számos ilyen csomót sikerült megoldanunk. 

30. számú ügy. 

T. Sóhivatal I 
Szíveskedjék arra a kérdésre felelni, 
„Miért nem vész el a rossz pénz ?" 

Tisztelettel 
Barca László 
(Bulcsu-u. 15.) 

Vas e's Horovitz bank- i s tőzsdebizomá-
nvosok ^ ^ i -

l É É t l l l ^ - ^ ^ É È â k diktet^ hirdet 

Vas József — Azért, 
tőzsdebizományos mert még lé-

tezik osztrák 
korona és szovjet rubel. 

Elintézés: 
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Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

M. Gézáné 
kérdése tárgyá-

ban 

A kocsonya nyilván 
azért remeg, mert fél a 
repülő- bizottságoktól. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

32. számú ügy. 
„Ha áll az anyag megmaradásának elve, 

akkor tessék nekem megmondani, hová lesz 
a harisnyából a lyuk ?" 

Tisztelettel N. Ármin, Miskolc 
Horthy Erzsébethez, a harisnyák legfőbb 

budapesti 
szakértőjé-

hez fordul-
tunk evvel a 
kérdéssel, aki 
válaszát volt 
szives a kö-
vetkezőkbe 

tömöríteni : 

— Ha egy 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ szem a ha-

• j h ^ ^ ^ ^ H H E le-
H szalad, akkor 

addig szalad, 
mig pénz 

formájában a 
kereskedőhöz nem ér. Itt aztán újra kezdi 
karriérjét. 

Elintézés : 

Horthy Erzsike 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 
N. Ármin 

kérdése tárgyá-
ban 

Inkább azt tetszett 
volna kérdezni, hogy 
hova lesz a harisnya a 
lyukból ? Mert a tapasz-
talás szerint minden ha-
risnyából lyuk lesz. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

— Min-
denki tett ? 
— kérdezte a 
játékmester. 
— Nincs to-
vább ! . . . 

Majd egy 
félpercnyi kí-
nos szünet 
után, mialatt 
a bankár le-
osztotta a la 

pokat, így 
szólt : 

— Nyert a 
bank ! 

A croupier besöpörte a téteket, köztük a 
Latabárét is. Latabár szomorúan megszólalt: 

— Ha megnyertük volna, most ezer koro-
nám volna. 

— Ha a volna nem volna — tettük hozzá 
kétkedően. 

— Ha a volna nem volna, akkor most 
ezer koronám volna. De ha egyáltalán nem 
játszottam volna, akkor most legalább ötszáz 
koronám volna. Tehát ha a volna nem volna, 
akkor most vagy ötszáz koronám volna, 
vagy ezer. 

Elintézés : 

Latabár Árpád 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Hegyi Ili 
kérdése tárgyá-

ban 

Ha a volna nem volna, 
akkor Latabárnak néha 
több, néha kevesebb 
pénze volna. De, hogy 
egy krajcárja se legyen, 
ez csak ugy volna lehet-
séges, ha a volna nem 
volna. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

33. számú ügy. 
Szíveskedjék e kérdésre gyorsan válaszolni: 

„Mi volna, ha a volna nem volna?" 
Tisztelettel Hegyi Ili, Balassagyarmat 

Fogas kérdésről lévén szó, ravasz ember-
hez kellett fordulnunk. Kiküldött sótisztünk e 
célból több ismerősének tette föl a kérdést, 
de kielégítő választ nem tudott kapni. Végül 
kétségbeesésében Latabárhoz fordult. 

— Mi volna, Latyikám, ha a volna nem 
volna ? 

Latabár szigorúan összevonta a szemöl-
dökét, miközben egy ötszázkoronást dobott a 
játékasztalra. Mert a Fészekben történt a 
dolog. 

34. számú ügy. 
Tisztelt Sóhivatal ! Azt szeretném meg-

tudni, „vájjon mit süt a kis szűcs ?" 
Tisztelettel Iványi Magda. Budapest 

Grosz és Bodnár szücsmesterek Szondy-
utca 9. szám 
alatt levő üz-
letébe men-
tünk és a 

hitelesség 
kedvéért föl-

mutattuk 
Iványi Magda 
levelét. Grosz 
és Bodnár, 

egyenesen a 
levélre vála-
szolva Írás-
ban adta meg 
a választ : 

Grosz Sándor kis szűcs „Kedves 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Iványi Magda 
kérdése tárgyá-

ban 

Sajnálattal értesítjük, 
hogy kérdésére nem tu-
dunk érdemleges választ 
adni, mert a konjunktura 
óta kis szűcs egyáltalán 
nem létezik. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Fischer Endre 
kérdése tárgyé-

ban 

Hogy miért legszebb 
tánc a shimmy ? Saphir 
M. Imre táncmester két 
napig törte rajta a fejét, 
de nem tud válaszolni. 
Minthogy a kérdésre, ugy-
lótszik, nem a fej, ha-
nem a láb adhat ja meg 
a választ, kiadtuk a shim-
myt egy más táncszak-
értőnek, hogy törje rajt a 
lábát. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

(Nyaralási.pályázat) 

Kisasszony ! Ön azt kérdi, mit süt a kis Elintézés : 
szűcs ? Akarja tudni ? Ha igen . . . rendelke-
zésére állunk." 

Grosz és Bodnár 
szűcsök 

Elintézés : 

35. számú ügy. 
„Miért legszebb tánc a shimmy?" 

Tisztelettel 
Fischer Endre, Ferenc József-rakpart 22. 

Saphir M. 
Imre, az or-
szágszerte hi-
res táncpro-

teszor, az 
összes tánc-
tudományok 
tudora, aki-
nek a kérdést 
tanulmányo-
zás céljából 
kiadtuk, két 
napig törte a 
fejét, de nem 
talált kielé-

Saphir táncmester választ. 

A Sóhivatal Üzenetei 
Mandl Gizi. Mert amikor ug&t, kinyitja 

a száját , amikor harap, becsukja. Ä kettőt 
egy időben nem tud ja csinálni. — Báró M. 
Ervin. Mire büszkék az egri kisleányok? 
Amire az egész ország. Rz egri asszonyokra. 
— Méz Maca. ö n azt kérdezi, hogy bár 
minden rejtvényt megfejtet t , még sohasem 
nyert. Mi az oka ennek? Ez egy ujabb 
rejtvény, amit szintén önnek kell megfej-
tenie. — Orbán Aranka. Nem az étlapot 
kellett volna beküldenie, hanem az ebédet. 
— Krémer Joli. Kérdezze meg telefonon a 
füzoltófőparancsnokságot. — Nem sült ga-
lamb. Ä sült galamb tudvalevőleg fenár 
nem röpül el az ember elől. Ezt a fórt ön 
nem aka r j a észrevenni. Ha az illetők a te-
remtés koronáinak nevezik magukat, csak 
részben van igazuk. Koronák, de osztrák 
koronák. — Dobos József. Mert semtait 
sem használ izzadtság ellen. 

A Balalonban B. I felvétele 
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s elárulom egy trükkjét a Szinész-
királynak. A második felvonás egy 
teaházban játszódik. A szinpad ha-
talmas, cseresznyevirágos kapuja 
egy teaháznak, s a szereplők a kö-
zönség között, a nézőtéren átvonul-
nak keresztül ezen a kapun. Mire 
az utolsó szereplő is bement, hir-
telen eltűnik a kapu s már benn a 
teaházban játszanak a színészek. 
Még egy meglepetése lesz a Szinész-
királynak: a hatvan tagu kórus. 
Annyi szép nőt még nem láttak egy 
rakáson, mint itt lesz. 

— A Magyar Színház uj igazga-
tója Beöthy László, mit tartogat meg-
lepetésül a részünkre 7 

— Sok mindent, köztük talán a 
legérdekesebb Vajda Ernőnek, a 
„Szerelem vására" szerzőjének uj 
darabja lesz. Cime: „A válópörös 
hölgy." 

— Tekintve, hogy a napilapok 
már sokat írnak a tél mumusáról, a 
fás és szenes emberről, magának is 
illik mondania valamit a Szenes 
emberről. 

— Szenes Béla kedves ajándékot 
nyújtott át T. Forrai 
Rózsinak „A gazdag 
lány" hetedik jubileu-
mán: a 175, azaz 
egyszázhetvenötödik 

előadásán. 
— Mi volt az aján-

dék ? Kitaláljuk 7 Ger-
beaud . Aranyreti-
kül . .. Élelmiszer... 
Na mi volt? 

— Egy uj darab. 
Cime: „A negyven-
éves lány." Az An-
drássy-uti Színház uj 
műsorának lesz ez a 
szenzációja. Csuda 
kedves szerep van 
irva benne Forrai 
Rózsinak. A művész-
nő azonnal végig ol-
vasta az egyfelvoná-
sost, aztán annak a 

Pavlinovich felv. reményének adott ki-

INTIM PISTA készülnek már a Fő-
városi Színház megnyitására ? 

— Szeptember elején kezdik meg 
a próbákat a Szinészkirályból. 

— Mondjon valamit a darabról. 
Ki lesz a Szinészkirály 7 

— Király, a színész. Partnere pe-
dig, amint tudják, Kosáry Emmi. Az 
előadás pazar lesz és rengeteg meg-
lepetést tartogat a publikum szá-
mára. 

— Áruljon el egy ilyen megle-
petést. .. 

— Önöknek mindent ! A színházak 
ugyan rettegve féltenek minden tit-
kot, trükköt a főpróba előtt, most 
az egyszer azonban — igazán szo-
kásomtól eltérően]— indiszkrét leszek 
(Nyaralási pályázat) 

Shimmy — a trambulinon 
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GAÁL ANDOR 
az Athenaeum regénypályázatán győztes lett 

„Lejtön" cimü regényével 
Papp I. felv. 

I 
feiezést, hogy „A gazdag lány" 200-ik 
előadásán egy háromfelvonásost kap 
ajándékba Szenestől. 

— Kisirt szemmel láttuk a minap 
Lenkeffy Icát. Mi történt? 

— Nagy szomorúság érte a gyö-
nyörű Roboznét. Elpusztult a ked-
oence, Zsazsa nevű selyem pincse. 
Nem lehet azóta megvigasztalni 
Lenkeffyt. 

— Meséljen még valamit. 
— Bárdos Arthur dr., a Belvá-

rosi Szinház direktora, aki eddig 
csak színészeket tanított játszani, 
most szinésznövendékeket is fog. Már 
van is egy növendéke, egy nagyon 
titokzatos hölgy, senki sem tudja 
kicsoda, micsoda. De azt mindenki 
tudja : ha Bárdos tanítja, biztosan 
tehetséges színésznő lesz. Az utó-
kurázók nagy része Ischlben cso-
portosul Herczeg Ferenc köré. Ott 
van Bajor Gizi az urával, Csathó 

Kálmán, Aczél Ilona. Mindannyian 
Karczag direktor vendégei. — Ischl-
ben utókurázik Sólyom Janka is. 
Lábas s Jucitól Abbáziából kap-
tam képeslapot, Galetta Ferenc pe-
dig Brassóból irt. A kis Síró Annából 
egyszerre beérkezett színésznő léit, 
olyan sikert aratott a „Három a 
tánc"-ban. 

— Még valami pletykát is kérünk. 
— Siófokon történt. Bécsből ugyan-

azzal a vonattal ugyanabban az idő-
ben megérkezett két művésznő. Egyik 
sem tudott a másikról a hosszú vo-
naton. A pályaudvar kapujában 
összetalálkoztak és azonnal rémesen 
összevesztek. Azon, hogy egyik sem 
akarta elárulni, miért utazott le Sió-
fokra 7 Kezüket csókolom. 

— Hová szalad ? 
— A nagy újságíróhoz, megkér-

dezni tőle, mikor veszi el feleségül 
a kis művésznőt. 

SZENT1VÁNYI KÁLMÁN 
Sziget Színpad : „Sári nagy nő lesz" 

Mésiöly felv. 
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Szeptember az oroszlánok tavasza 
Ä cirkusz valamikor, nem is olyan nagyon 

régen — mindössze kétezer esztendővel eze-
lőtt egyetlen szórakozása volt az emberek-
nek. »Cirkusz kell a népnek«, mondta a> 
császár és egészen bizonyos, hogy ebből 
a szempontból alaposan ismerte a nép lel-
kületét. 

Akkortájban meglehetősen izgalmas, 
idegborzongató mutatványok szórakoztatták 
a népet. Főképen vadállatok mutatványai 
töltötték be a műsort, mert ezeket ked-
velte a publikum legjobban. Ezeket a vad-
állatokat azonban nem szeliditették mey, 
egyszerűen azért, mert nem tudták. Hz 
oroszlánokat bebocsájtották egy vaskerítés-
sel elzárt udvarba, ahol már várt reájuk a 
lakoma, nyolc-tiz rabszolga husa. Ä nép 
azután élvezte, hogy a bájos fenevadak 
hogyan lakmároznak az olcsd rabszolgahus-
f»ól. Rendszerint eggyel több rabszolga volt, 
mint ahány oroszlán, tehát egy megmenle-
kült. Ez volt aztán a patríciusok szóra-
kozása; fogadást kötöttek arra, hogy me-
lyiknek a rabszolgája menekül meg. 

Azóta ez a szokás kissé alábbhagyott, 
mert a cirkuszban nem1 élő rabszolgákat 
falnak fel az oroszlánok, hanem a szeliditőt 
akarják olykor meyvacsoráni. A Fővárosi 
Cirkusz mostani műsorában meg lehet győ-
ződni arról, hogy ehhez kettő kell, egy 
oroszlán, aki akarja és egy szelídítő, aki 
hagyja. Mert llleneb nem hagyja. Illeneb 
nevétől hangos az egész város, aki orosz-
lánjaival és tigriseivel a Fővárosi Cirkusz 
augusztusi műsorán vendészerepel. Fantasz-
tikus, hogy miket csinál ez a csodálatos 
bátorságú ember a fenevadakkal! Egy csep-
pet sem tulzunk mi és a közönség sem 
tulöz, amikor megállapítja, hogy ilyen még 
nem volt! Ami cirkuszban még sohasem 
fordult elő. Nem napokra, de egész hétre 
előre kelnek el az összes jegyek, ugy, hogy, 
esténkint tíz-tizenötezer lember megy el 
5 egy nélkül a pénztártól. A Fővárosi Cir-
kusz igazgatósága valósággal ostrom alatt 
áll , protekciós levelekkel akarnak egyesek 
jegyhez jutni, de a hatalmas nézőtér nem 
képes befogadni a publikumot. Nem is köz-
kívánatra, hanem egyenesen közkiövetelésre 
kellett tehát meghosszabbítani llleneb ven-
dégszereplését a szeptemberi hánapral Köny-

nyü azt mondani, hogy kellett, de annál 
nehezebb volt a vendégszereplés meghosz-
szabbitását nyélbe ütni. 

llleneb az összes állatszeliditő cirkuszi 
számok közlött a legnagyszerűbb, ugy, hogyi 
áz egész föld minden nagy városából kapja 
a fényesebbnél-fényesebb szíerződtetési aján-
latokat. A jövő hónapra is leszerződött 
már a legnagyobb német cirkuszhoz, Sara-
sani-hoz. Ez a cirkusz arról hires, hogy 
speciálista állatszámokban. A vadállatszíe-
liditők itt szokták először bemutatni produk-
cióikat és idejönnek a nagy cirkuszok igaz-
gatói az uj számokat megnézni. A Fővárosi 
Cirkusz igazgatóinak igen jelentékeny ál-
dozatot kellett hozni, hagy a Sarasani cir-
kusz llleneb szerződését októberre halasztja, 
llleneb tehát marad és itt folytatja mutat-
ványait, amelyek szeptemberben a legve-
szedelmesebbiak. Szeptember ugyanis az 
oioszlánok márciusa, ebben a hónapban száz-
szorosan érzik a fogságot és sokkal vadab-
bak. Igen sok oroszlánszeliditö szeptember-
ben nem is lép fel, mert a fenevadak oly-
kor csaknem legyőzhetetlenek. Azok az ese-
tek, amikor az oroszlánszeliditőt széjjel-
tépték a fenevadak, csaknem mind szeptem-
berben történtek. llleneb szereti a vesztéi 
lés szeptemberben stem pihen. A pesti kö-
zönség nagy elismerését akarja ezzel meg-
hálálni. 

Még egy rendkívüli érdekessége lesz 
llleneb szeptemberi Vendégszereplésének. 
Elsőizben fog fellépni az a két szürke 
med\te<L, amelynek szeliditését csak most 
fejezi be llleneb. Naponta folynak a, próbák 
a cirkuszban, hpgy elsejére kiálhasson Ille-
'néb a íporondrai a két szürke medvével. If jú-
ságunk olvasmányaiból lépnek ki a v>nag'y 
medve«, »szürke medvie«, mintha csak a 
Bőrharisnya és más indián történetek ele-
venednének meg. A két mledvével egészen 
különleges mutatványokat fog llleneb pro-
dukálni, amilyeneket még egyetlen cirkusz 
porondján sem láttak. Most lesz tehát Bu-
dapesten elsőizben valódi premier a cir-
kuszban, mert az eddigiek csak nekünk vol-
tak újdonságok, külföldön már régen látták 
ázokat. 

Az oroszlánok és a két medve együttes 
felépése az elképzelhető legizgalmasabb 
cirkuszi produkció lesz, amelyért még job-
ban fog a publikum tódulni a ligetbe. 
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M O Z I É £ £ T 
A Renaissance 

kapunyitása 
Uj és nagyszerű tervekkel, lendületes és 

lázas munka jegyében indul a főváros 
egyik legelőkelőbb mozgószinházának, a Re-
naissancenak uj évadja. Akiknek alkalmuk 
Volt Barna és Diamant igazgatók Pro-
gramm jába beletekinteni, megállapíthatják, 
hogy a Renaissance közönségének módjá-
ban lesz a világfilmpiac termelésének leg-
érdekesebb és egyúttal legértékesebb termé-
keivel megismerkedni. 

Egy háromrészes amerikai kalandortör-
ténet, a Lángpöriiiy, szines és káprázatosan 
perdülő jelenetei Amerika legvadreaénye-
sebb tá ja i közé viszik a nézőket, akik cso-
dálkozva és borzongva nézhetik azokat a 
hajmeresztő trükköket, melyeknél vakme-
rőbbeket és bravúrosabbat még alig produ-
kált a kinematografia. De nemcsak az em-
beri test ügyességének szinte tökéletes foka 
ragadtat ja el a közönséget, hanem a leg-

izgalmasabb dzsungel-filmekre emlékeztető 
vadállat-jelenetek sürü tcmege is. 

A műsor másik klasszikus veretű éis 
megrázó hatású száma a Hannele, Gerhardt 
Hauptmíannak, a legnagyobb élő német köl-
tőnek halhatatlan szépségű, mélységes köl-
tészettel telitett mesterműve. A mozi min-
den barátjának meg kell nézni ezt a képtet, 
mely a rendezés és játék terén a film fe j -
lődésének u j mértföldkövét jelzi. A földi 
szenvedés után a mennyország tündöklő, 
fényes világába vándorló Hannele története 
hosszú ideig a legszebb drámák egyike ma-
rad azok között, melyek a mozi vásznára 
kerültek. így természetesen érthető, hogy 
Margarethe Schlegel„ a címszerep alakitója, 
a Hannele eljátszása után egyszerre a leg-
népszerűbb és legünnepeltebb filmdivája 
lett Németországnak, akit a magyar közön-
ség máris a szeretetébe fogadott. Nagy 
érdeme az Orion filmgyárnak is, hogy ezt a 
remek filmet felfedezte és a magyar film-
piacra hozta. 

Jelenet a „Hannele"-ből 
(Corso, Renaissance, Royal-Apolló) 
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— Hallottuk uraim Rákosi Tibornak, a 
Star volt művészeti igazgatójának kellemet-
len utikalandját ? Rákosi Tibor, aki jelenleg 
a Studium filmművek igazgatója, a napok-
ban üzleti ügyben Csehországba utazott. 
Prága közelében ugyanis egy vasúti vizs-
gálat alkalmából megállapították, hogy út-
levele hamisítva van. A felfedezésen termé-
szetesen Rákosi ütődött meg legjobban és 
előadta, hogy ő teljes jóhiszeműséggel bizott 
meg valakit Budapesten útlevelének elinté-
zésével és igy természetesen fogalma sem 
volt arról, hogy visszaélés történhetett. Végre 
is hosszú igazoltatás után és százezer szo-
kol óvadék letétbe helyezésével folytathatta 
útját. 

— A puskaporos levegő a moziszakmát 
sem kímélte meg. Két ismert filmkölcsönző 
igazgatója lovagias útra lépett egy közöttük 
felmerült szóváltásból kifolyólag. A dolog-
ban az a legérdekesebb, hogy mind a négy 
segéd a moziszakma embereiből került ki, 
ugy, hogy ez a lovagias ügy igazán izig-
vérig filmügy maradt. Éppen csakhogy le 
nem mozizták. Sebesülés egyébként nem 
történt. 

— Nagy bankett is volt a napokban. A 
filmvilág egyik legértékesebb és legszorgal-
masabb munkását, Váczi Dezsőt ünnepelték 
széles körben, tízéves írói munkálkodása 
alkalmával. Számos felköszöntő hangzott elt 

melynek során a gyárosok, mozgóképszin-
háztulajdonosok, filmkölcsönzők és szakírók 
képviselői méltatták az ünnepelt kiváló 
érdemeit. 

— Az autogrammgyüjlők ugyancsak 
irigykedve gondolhatnak Siklóssy Ivánnak, 
a Lloyd filmkölcsönző igazgatójának szoba-
falára, amelyen a világ leghíresebb film-
színészeinek, színésznőinek és rendezőinek 

sajátkezű aláírásaikkal ellátott fényképe lóg, 
melyeket Siklóssy Párisból hozott magával-
Különösenérdekes Pearl Withe autogrammja, 
de bizonyára sokan irigylik Abel Gancenak, 
a világ leghíresebb rendezőjének aláírását is. 

— Pearl Withe egyébként Párisban egy 
moziszkeccs keretében lép fel és artistamu-
tatványaival ejti csodálkozásba a közön-
séget. így például egy repülőgépen jelenik 
meg a közönség feje fölött, melyen lábaival 
lefelé lóg. 

— Carpentier, a bokszolós világbajnoka> 
filmszínésznek csapott fel és egy angol film-
gyár szerződtette le. Mindjárt első utja alkal-
mával izgalmas kalandja volt. Egy zsilipen 
áthajtatott kocsijával, amely leszakadt és a 
kocsi felborult és ugy Carpentier, mint a 
véle lévő filmdiva, Clara le Breton a vizbe 
zuhantak. Carpentier, aki kitűnő uszó, nem 
veszítette el lélekjelenlétét és nem csak ő 
úszott partra, hanem a színésznőt is ki-
mentette. 

— A teljesen átalakított, gyönyörűen meg-
épített Fővárosi Nagymozgó uj művészi veze-
tője Markstein Dezső lett 

— A mozi berkeit állandó lázban tartja 
az a kérdés, hogy milyen módon és formá-
ban segítsen a kormány a filmgyárak vál-
ságán ? Forgó miniszteri tanácsos önfelál-
dozó buzgalommal tartja egyik ankétet a 
másik után. Van abban egy kis fájdalmas 
humor, hogy most, mikor összes filmgyá-
raink szünetelnek, arról vitatkoznak, hogy 
huszonöt vagy ötven százalékos arányban 
legyenek-e kötelesek novembertől kezdve a 
mozisok magyar filmet játszani? Mi szíve-
sen látnánk a száz százalékot is, csakhogy 
ilyesmit sajnos nem rendelettel, hanem in-
tenzív gyártással lehet csak megvalósítani, 
amihez pedig idő kell. Ha ezt nem várjuk 
be, ugy a gyárak után a mozikat is meg-
ölhetik, csupa jóakaratból. 

Carmen-mozaő 
Erzsébet-kSrut 8. Telefon J. 129-54 

Augusztus 24—27-ig 
Várat vivó szerelem 

és Dzsiu-Dzsitsu Augusztus 28 — 30-ig 
Elhibázott élet 

és Rablás az expresszen 
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M Ieis Cia Katonái 
Már több ízben beszámoltunk »A kis Cia 

Katonái« című bájos filmszkeccsről, mél-
tattuk és kritizáltuk már, fölkeltettük a 
közönség érdeklődését, ugg hogy most már 
mindenki türelmetlenül várja a film bemu-
tatóját. Vidéki sikereinek hire csák fokozta 
az érdeklődést, annál is inkább, mert ez 
mintegy biztosíték arra, hogy a szkeccs 
valóban nagyszerű. 

»A kis Cia katonái« a jó szkeccs min-
den kellékével rendelkezik: a meséje ér-
dekes, ugy a színpadi, mint a filmrészben, 
zeneszámai pattogok, pompás táncok tar-
kítják, a rendezés ötletes, a szereplők pedig 
mind a legjobbak, elsősorban a kis Jatzké 
Cia, akinél bajosabb jelenséget nem lehe* 
filmen vagy színpadon elképzelni. Csupa 

bá j a kis Cia, egű kész és nagy művésznő. 
De nemcsak ő, a többiek is a legjobbat 
produkálják: J. Horváth Manci, Szomory 
Miklós és Várria^ László. A rendezésért Ba-
logh Bélát, a szövegkönyvért Adorján Lász-
lót, a zeneszámokért Jatzkó Rezsőt, a kis 
Cia édesapját illeti a fenntartás nélküli 
dicséret. 

Ezt a minden izében nagyszerű szkeccset 
az Omnia fogja bemutatni augusztus 26-tól 
kezdődőleg. »Ä kis Cia katonái« már átesett 
a tűzpróbán a vidéken és igy egész biztos, 
hogy Budapesten is az Omniában nagy 
sikert fog aratni, annál is inkább, mért 
tnostanában valósággal szkeccs-láz ural-
kodik Budapesten és ennek a láznak min-
denki behódol. 

Jelenet a „Hannele"-ből 
(Corso, Renaissance, Royal-Apolló) 
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A kis lord 
A világ legbájosabb syermekregénye 

Szécsi Ferkó utolérhetetlenül kedves alakí-
tásában az Omniában történt bemutatása 
után a nyáron diadallal járta be a vidéket. 
Most, hogy az uj évad elején újra megnyíl-
nak a fővárosi mozgószinházak, hazajöttek 
Szécsi Ferkóék és a jövő héttől kezdve újra 
Budapesten fogunk gyönyörködhetni ebben a 
pompás szkeccsben. A szövegíró Forró Pál 
mindvégig hatásos, az eredeti mesének min-
den megható és vidám szépségét visszaadó 
szerepet irt Szécsi Ferkónak, akinek sok-

Szécsi Ferkó 
a „Kis lord" egyik jelenetében 

szinü színjátszói tehetsége még sohasem 
bontakozott ki olyan meglepő és elragadó 
kedvességgel, mint ebben az igazán testére 
szabott szerepben. Minden szavát derültség 
kiséri és táncait, énekszámát nem győzi meg-
ismételtetni a közönség. 

Márkus Alfréd vidám, pattogó és fülbe-
mászó zenéje, Harmath Imre szellemes 
versei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
szegény kis amerikai fickóból dúsgazdag 
lorddá emelkedő Cedrik története ebben az 
uj alakjában is meghódítsa ugy a felnőtteket, 

mint a gyermekeket. 
Különösen a második j 
felvonásnak van fre-
netikus hatása, melyet 
a kis Szécsi Ferkó 
édésapjával kettesben 
játszik el. Angol kup-
léja a leghatásosabb 
énekszám, amelyet va-
laha szkeccsben éne-
keltek. Szinte el sem 
akarják utána bocsáj-
tani a színpadról a kis 
művészt. De nemcsak 
nekik, hanem az Erolné 
szerepét játszó Sz. 
Bártfay Böskének is 
nagy sikere van. 

Túlzás nélkül állit-
hatjuk, hogy A kis lord 
minden eddig bemuta-
tott szkeccset felülmúl 
ugy irodalmi színvo-
nal, mint színjátszás 
tekintetében. Egész t i -
zonyos, hogy siker 
tekintetében méltón fog 
sorakozni a Citograt 
film másik szkeccséhez, 
a Nánihoz, amely im-
már második éve van 
megszakítás nélkül mű-
soron. Már pedig a 
Kis lord semmiben 
sincs alatta a Náninak, 
sőt talán jobb is annáL 
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Hetedik fejezet. 
(Melyben befejezésül egy sötétkamrába 

kisérem az olvasót). 
Ne tessék mégijedni kérem, nem is 

Olyan sötét ez a kiam'ra. Az igaz, hogy első 
pillanatra azért elég1 félelmetes, mert ré-
mítő hosszú kigyók lógnak a félhomályban 
a falak mentén, némelyik olyan nagy, hogy 
egy óriási forgó dobra van rácsavarva,. 
Azután egy sereg hatalm|as cementkád!, 
amelyben kék, zöld, fekete vizek sötét-
lenek és a kígyókat időnkint ezekbe már-
togatják. Körülbelül ez az első benyomása 
annak, aki először lépi át egy filmgyár 
laboratóriumának a küszöbét. A levegőben 
erős, kábító illat, mindénfelé kis színes 
vilanyoslámpák égnek, melyek előtt elgon-
dolkozó arccal áll az operatőr és nézi 
az imént előhívott képeket. Ha elégedet-
ten mosolyog, akkor ez azt jelenti, hogy a 
kép tiszta, éles! Ha dörmög és szidja az 
időjárást, az ideges rendezőt, a rossz há-
borús anyagot, meg a fotografálógép len-
cséjét, akkor baj van a felvétel körül. Éle-
síteni kell a képet, amihez külön folyadé-
kok kellenek. Nincs az a bártulajdonos, 

I aki ugy értene a különböző színes folya-
dékok keveréséhez, mint az operatőr. Kü-
lön színei vannak a hangulatos tengeri 
tájképekre, a rózsaszínű alkonyatra, a kékes 

I holdfényre, a vörös tüzfényre. Nagy orsók-
ról hengerlik le a szalagot és húzzák ke-
resztül a fjürösztő medencék különböző savas 
vizein. Azután beviszik a száritóba és ott 
addig forgatják a hatalmas szélkerekeken, 
amíg meg nem száradnak. Akkor azután 
jön a másolás. Mert az eredeti felvétel 
csak úgynevezett negatív kép, vagyis csu-
pa fekete, meg fehér foltból áll, melyek 
csak akkor adnak az emberi szem által 
is élvezhető alakokat, ha előbb úgynevezett 
pozitív másolatokat készítünk róluk. Erre 
igen elmés villanyos másolókészülékek szol-
gálnak, melyeknek egyik részén a negatív 
szalag fordul, a másikon szorosan rápré-
selődve a pozitív és egy igen erős vil-
lanyoslámpa világítja keresztül a negatívot 

, é s viszi á t másolatát a pozitív szalagra!. 
A mozikban természetesen ezeket a pozitív 
szalagokat teszik a vetítőkészülékbe. Egy-

egy pozitív kép körülbelül száz-százhusz 
vetítés tartalmára őrzi meg élességét, attól 
kezdve kopik, fakul, »esőzni « kezd. Ilyen-
kor egy u j példányt kell készíttetni, ami 
könnyű dolog, mert hiszen a negatívról 
tetszés szerinti számban készíthetők máso-
latok. A filmgyárak sohasem a filmet adják 
el, hanem mindenkor csak a filmnek egy-
egy pozitív másolatát és a szerződés csíak 
arra szól, hogy a vevő ezt a pozitív sza-
lagot vetítheti a színházba, illetve adhatja 
tovább kölcsön a véle üzleti összekötte-
tésben álló moziknak. Az előadások min-
dénkor csak egy bizonyos meghatározott te-
rületre szólnak. Például Németország 
területére, vagy Amerikára, vagy Francia-
Országra. Ilyenkor a vevő mindenekelőtt 
az úgynevezett jogdijat fizeti meg, vagyis 
azt, hogyi egyedül néki szabad az illető 
országban a filmmel kereskedni, másod-
szor külön megfizeti a néki átadott film-
szalag, vagy filmszalagok árát. A filmek-
nek óriási nemzetközi piaca van és a ma-
gyar filmek ezen a piacon eléggé 'jól 
vannak fémjegyezve, bár kétségtelen, hogy 
a magyar filmek igazi nagy fénykora 
még1 csak ezután fog elkövetkezni. 

És most hölgyeim és uraim, miután ke-
délyesen bebarangoltuk a film kulissza^ 
Világát, menjünk szépen vissza a '.néző-
térre és gyönyörködjünk az emberi elmé-
nek és művészetnek kifogyhatatlan szép-
ségű és változatú játékában. Annyi bizo-
nyos, hogy a film még mindig nem érke-
zett el fejlődésének csúcsához, hiszen min-
dannap meglepődünk egy-egy uj rendezői 
stíluson, bámulatosan tökéletes építkezésen, 
az egyre gigantikusabb arányokon. Az em-
beriség hajdani meséi megszűntek mesék 
Jenni, a képzelet csodálatos világa az ele-
Ven valóság minden megdöbbentő erejével 
Bit testet a mozi vásznán. Egy uj világot 
építettünk magunknak a mozikban, a vég-
telen lehetőségek és szépségek drága álomi-
világát. És minthogy az élet, sajnos, amúgy 
sem ad mást illúzióknál, nem csoda, hogy 
a mozi megmarad a nagy csábitónak, amely 
az emberek millióit csalogatja az élet 
Szürke nyomorúságait elfelejtető ábránd-
Országba. 

Vége.) 
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C i U o m v á s á r 
A Kamara nagy műsora 

Még az ősz sem 
köszöntött be és a 
K a m a r a máris 

ó'yan műsorral lepi 
meg a közönségét, 
amely még a leg-
nagyobb téli sze-
zon idején is szen-

zációként hatna. Két pompás, rendkívüli 
Ihatásu filmalkotás kerül bemutatóra 
az augusztus huszonhattól szeptember el-
sajéig1 terjedő müsorhéten. Äz egyik címe: 
Liliomvásár, a mtásik a Rejtélyes ház. 

A Liliomvásár propagandafilm a női 
erkölcs és a fiatal lányok megvédésének 
Szolgálatában. Tartalma irodalmi eszközök-
kel igyekszik arra ia veszedelemre felhivni 
!a figyelmet, amely a fiatal lányokat veszé-
lyezteti. 

William Stauton, dúsgazdag börzespe-
kuláns a (gyönyörök élvezetere vetette 
magát. Éjszakánként nagy baráti társaság-
iban dorbézol a különféle mulatókban. Sze-
deti a fiatal lányokat, akiket James Lloyd 
|és Madame Dupres mutatnak be neki. Egy 
éjszakai mulatozás után az utcán találkoz-
nak egy fiatal leánnyal, akinek szüleit, 
egy öreg házaspárt Stauton, az uzsorás 

háztulajdonos éjnek idején kidobatta a 
lakásukból, mert nem tudták a házbért 
htegfizetni. A leány Stauton hálójába kerül. 
Az uzsorás lánya szerelmes Frank Stone, 
fiatal hegedűművészbe, de az apja ellenzi a 
házasságot. A leány magához fogadja Stone 
húgát, aki éppen akkor jön Jti a szanató-
riumból. Eizi a leány, amint a képtárban jár, 
észreveszi Stauton arcképét és megtudja, 
hogy ő volt megrontója. Ugyanezen 'az 
estén Stautonnak részegsége után víziói 
vannak, felvonulnak előtte áldozatai, szél-
ütés éri és összerogy. Leánya, mikor tudo-
mást szerez apja életéről, hallani sem akar 
róla és csak halálos ágyán bocsájt meg 
neki, Fr. Fröhlitig, K. Lamatsch, K. Ritt-
mann, Anna Kalina, Mály Picot nagyszerű 
művészete személyesítik meg a súlyos prob-
lémákat hordozó alakokat. A filmet csak 
tizenhat évnél idősebbek nézhetik meg. Ezt 
a nagyszerű filmalkotást a Star filmgyár 
hozza forgalomba. 

A műsor második szenzációja a Rejtélyes 
Viáz cimü hatfel vonásos dráma. A cselek-
mény Indiában történik és bővelkedik szí-
nes, izgalmas, fordulatos részletekben. 

Ennek a filmnek páratan irgalmassága, 
pompás felvételei is biztosítják a Kamara 
u j műsorának sikerét. A filmet a Korona 
hozza forgalomba. 

mmu 
A V Á R O S M A J O R B A N 
Retek-utcai és Trombitás-utcai villamos megállónál 

Augusztus 26-tól 

AZ A M A Z O N 
Hans Herbert Uhlrik „Ruth Ma-

roll" cimü regénye filmen 
5 felvonásban 

Rendezte : Joe May. Főszereplő : 
Éva May 

és 

A kis Haszontalan 
amerikai filmjáték 5 felvonásban 

Főszereplő : Mary Osborne 

KERTMOZI 
T e l e f o n 11-47 

A u g u s z t u s 26-tól 

LUCRETIA 
BORGIA 

Történelmi dráma a renaissance 
időkből, 1 előjátékkal 

és 6 felvonásban 
Főszereplők : 

Irene Saffo, Carlos Troissi, Enrico 
Piacentino, Eugene Giraldoni, 

Carmen di San Giosto 
Eredeti vatikáni felvételek, pápaválasz-
tás, hatalmas tömegjelenetek, tízezer 

szereplő 
Magyar Progress Film 
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Ki mondta, 
Hogy helylségszükilsen muhk? 

Az Erzsébet-körut járókelői hetek óta 
meg-megálltak az Erzsébet-körut és Dob-
utca sarkán és találgatták, hogy a mai helyi-
ségekben szűkölködő időkben — kinek a 
részére készítik az ott levő hatalmas helyi-
ségek átalakítási munkálatait. Legnagyobb 
részük persze holmi ujabb mulató vajgy 
pénz- és váltóüzlet megnyitását tippel-
hette — de a rejtvényt hamarosan mlegol-
dotta a napról-napra ragyogóbbá alakuló 
helyiség megirigyelt tulajdonosa, elhelyez-
tetvén az utcai falakon modern, Ízléses 
és stílszerű plakáttábliáit. 

így azután kiderült, hogy a nagyszabású 
helyiségekbe a Balatonfüred gyógyfürdő köz-
ponti irodái kerültek. 

Magyarország úgyszólván egyetlen meg-
maradt fürdővállalata eddig a Népszinház-
utca 22. szám alatti szerény irodahelyi-
ségekben (bonyolította le adminisztratív 
ügyeit, de a megnövekedett érdeklődés és 
'az ezt nyomon követő lendületes fejlődés 
következtében régi helyiségei nagyon is 
szűkeknek bizonyultak. 

Augusztus 1-től kezdve a vállalat pompás 
Uj helyiségében bonyolítja már le forgal-
mát. 

Az irodában gondos, figyelmes kész-
séggel szolgálnak Balatonfüred fürdőre 
vonatkozó mindennemű felvilágosítással, de 
tervbe vette a vállalat igazgatósága azt is, 
hogy kirakataiban a legaktuálisaob fürdő-
íhirekkel és fürdőképekkel fog már a közel-
jövőben a nagyközönségnek kedveskedni. 

Bizonyos, hogy uj helyiségeivel Balaton-

T R i E S T M E L L E T T 

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

remek fekvésű 

PALACE - s z á l l o d a 
és más 40 szálloda és pensio 

JÉTÉIC KASZIJIO 
Magyaroknak 15% 
kedvezmény! 

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

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

Klotild-pensló 
(Ceskoslovensky Pension) 

Ô - ï â l r a f l i r e d e n 
Klotild főhercegnő volt tulipános 
villájában. Közvetlenül a tarajkai siklóállomás 
mellett. Főúri kényelemmel berendezett szobák. 

KitÜnö francia-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma Jandío urkovú. bérlő 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZ1 
„ J e a n e t t e " n e u e s K u r h a u s 

BADEN 
S a n a t o r i u m „ E s p l a n a d e " 

Wien mellett 

Felvilágosítások : Budapest, Egész évben 
Andrássy-ut5. Telefon 130-65 nyitva! 
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füred gyógyfürdő közelebb jutott a nagy-
közönség' szeméhez és szivéhez. 

A gyógyfürdő helyiségeiben bonyolítja le 
Irodai forgalmát a már-már szállóigévé fej-
lődő »Dévart« jelnév alatt működő Déli-
vasuti fürdőforgalmi és kereskedelmi r.-t. 
is. E vállalat a Délivasut vonalain, de fő-
leg a Balaton mellett uj fürdőtelepeket 
fog a jövőben létesíteni. A Délivasut vona-
lain utazó közönségnek márifc kellemes 
meglepetéssel szolgál e nagyjövőjü válla-
lat azzial, hogy: modern és praktikus be-
rendezésű büfékocsikat csatolt a Déli-
vasut vonalain közlekedő vonatokhoz. E 
merész én a kontinensen eddig még nem 
létezett ujitásával lehetővé tette a vállalat 
íazt, hogy az utazóközönség elfoglalt helyé-
nek elhagyása nélkül juthat kitűnően elké-
szített és mérsékelt áru ebédjéhez, vagy 
vacsorájához, mert a büffékocsiban elkészí-

tett ételeket és az otx elhelyezett italoka/t 
az e célra kioktatott vasutas személyzet 
a személyszálitó kocsikban szolgálja fel, 
Azt hisszük, hogy a máris lendületes, fej-
lődésben lévő vállalat még sokat fog a 
közeljövőben hallatni magóról. 

Mindkét vállalat élén a hangyaszorgalmú 
és végtelen agilis Bánó Dezső vezérigazgató 
áll, aki mellett mint lelkes segítőtárs Rác 
cégvezető tevéngkedik. 

Ä PALACE SZÁLLÓ újonnan átalakított 
éttermeiben találkozik most Budapest min-
den írója, színésze, művésze. A pazarul 
átalakított étterem asztalainál ott látni min-
denkit, aki a magyar művészvilágban szá-
mot tesz. Pompás speciális konyhája van 
idén a Palace-étteremnek, melynek veze-
tését a hírneves budai Wa urnő vette á t 
A Lucullus asztalaira illő ételekhez Banda 
Marci szolgáltat kisérő zenét. Okos dolog 
telefonon rendelni asztalt a Palaeeba. Tele-
fon: József 125—01. 

LOMB-SZ/NPAD Kávé- és tejlvólerem 
Stefánia - uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

Nagy Endre 
Igazgató Feszi József 

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

legyek előre válthatók a „Színházi Élet'-nél, Bárdnál 
és a Gresham-kávéházban 

Û-Tátrafüred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió : complett reggeli, 
4 fogásos ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással együtt 
a Qr and hote lben 62 Kc-tól, a többi lakóhá-
zakban 46 Kc-tól felfelé, a phisikália-diétás Tátra-
Sanator iumban gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, ki-
merültségnél, rekonvalescencianál. Tüdőbajosok ki-
zárva. Edző és hizókurák. Szigorú diéták. Főorvos: 
dr. Qámán egyet m. tanár. — Közvetlen Tátra-
Express vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosí-
tás: Tátrafüred igazgatóságánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menetjegyirodában. (Vigadó; 

Turista-szálló 
Tátralomnicz 

Igen mérsékelt árak 
Metzger Henrik Kitting ellátási 
a Tátralomniczi Palace-szálló IS.évig v. főszakácsa 

III., Római fürdő, Keve-utca 56. 
Kávé. tej és tejtermékek árusítása. 
Hideg büifé, cukrászsütemények. Tulajdonos 

Vass Andorné 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

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

vasútál lomás : Poprád-Velká. 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

Egész éven át te l jes üzemben. 

A legideálisabb 
pesti nyaralóhely 

I JARDIN DE PARIS 
KABARÉ-ÉTTEREM Jazzband 

Gyönyörű park. Cigányzene 

N y a r a l j u n k 
a J a r d í n b e n 



•1« S Z Í N H Á Z I É L E T 

Operai és operett 
Zongora-, hegedű-, gordonka-, és oeprett-

tanfolyamok Somogyi Mór zongoraművész 
államilag engedélyezett zeneiskolájában. Äz 
opera- és operetttanfolyam tanárai So-
fttogy'i B. Carola, Kaczér Margit, Havas 
Gyöngyike, Ferenczi Frigyes főrendező, dr. 
Toldy László egyetemi magántanár és Tar-
nay' Géza, akik a legalaposabb művészi ki-
képzésben részesitik a növendékeket. A 
vizsgák nyilvánosak. Az intézet igazgató, 
sága gondoskodik a növendékek szerződ-
tetéséről. Beiratások naponta 10—6-ig. VII., 
Erzsébet-körut 44. alatt. 

SOMOGYI ADRIENNE államilag enge-
délyezett zeneiskolájában (Felsőerdősor-
Utca 12.), a beiratások zongora-, hegedű-, 
lének- és az összes tanszakokra már meg-
kezdődtek. Jelentkezni lehet naponta 10—6 
óráig. 

KANN MALVIN operaénekesnő, a Ma-
gyar királyi Operaház ny. tagja, államilag 
engedélyezett magánénekiskolájában (VI., 
Felsőerdősor-utca 19/b. ) a felvétel és be-
írás naponta délelőtt 10—12-ig és délután 
S—5 közlött történik. 

Lázár-Sztrelko - pensio 
JMsó-Tátrafiireden 

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

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában. 

Tátra-Otthon 
előkeSö c s a l á d i p e n s i o 
a Magas - Tátrában üdülők részére 

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

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában.Vigadó 

Turista-Otthon 
TátraSomnicon 

a villanyos vasút állomás közvetlen közelében. 
íCitlinö magvar konyha. Tulajdonos : 
Mérsékelt árak. özv. Them Jakabné. 

A BÁTOR SZÍNÉSZ. A szí-
nészek és a bátorság ősidők 
óta rokonfogalmak. Nincsen 
az a veszélyes helyzet, amely-
ből a színész a legnagyobb 
könnyedséggel ki ne vágná 
magát — a színpadon. A 
szinészbátorság fényes bi-

zonyítékát edta Kertész Dezső a városligeti 
Fővárosi Cirkuszban. Egyik este a Vígszínház 
több tagja végignézte az állatszeliditő vak-
merő produkcióit az oroszlánokkal. A színé-
szek arról beszélgettek, hogy milyen élet-
veszélyes lehet benn a ketrecben az orosz-
lánok között. Dénes György felvetette az 
eszmét, hogy ki merne bemenni az oroszlán-
ketrecbe ? Az egész társaságban csak egyet-
len bátor ember volt Kertész Dezső. 

— Semmi az egész, fogadást kötök, hogy 
én bemegyek az oroszlánketrecbe . . . 

Hitetlenül rázta mindenki a fejét, mire 
Kertész igy folytatta : 

— Várjatok, még nem fejeztem be a mon-
datot : Én bemegyek, de az oroszlánok előbb 
menjenek ki I 

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

Ó-Tátrafüred 
nagy étterem 
nagy kávéház 

Napi pensio . . . 40.— c K 
Villa szobák napi 6.— c K-tól feljebb 

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

Lli ienthal Emil, bér lő 

Tarpafakf iired éj 
faraikai kioszk 
Ó-Tátrafüred közvetlen közelében, 1255 
méter a tenger szine felett. — Siklóvasut-
közlekedés Ó-Tátrafüred és Tarajka—Tar-
patakfüred között reggel 8-tól éjjel 12 óráig. 

Állandó orvos a telepen. 
Kltflnö e l látás n é g y s z e r i é t k e z é s s e l é s 
lakássa l c K 65—, Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19—. Cigányzene i Jazz band! 

Bar ! Parkett- Eichner Zsigmond 
táncosok ! tulajdonos. 
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ZONGORA. 

FÉRJEK VONATA 
Énekli : MEDGYASZAY VILMA 

Szövegét irta : HELTAI JENŐ Zenéjét szerzette : SZIRMAI ALBERT 

EX EK. 
sok 
Ná 

pász 

me-iiyecs-kc 
ci. Já - nos, 
tor - ó . r.-i 

B e l v á r o s i s e l y e m v á s á r 
Állandóan dus raktár mindennemű, selyemárukban. Áraink áruink 
jó minősége dacára is a legolcsóbbak Ferencíelc-iere 

(Irányi-utca sarok) \ 
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halcsontnélKOlI mm 
m ű v é s z n ő k á l t a l i s e l i s m e r t e k 

I KOSZTELITZ KÁLMÁN Parfumés j \ 
I Budapest, Dorottya-utca 12. Telefon 188-89 kozmetika különlegességei \ 
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I -
- . 

® R. A K & JS t-t •< A 

J 
á . O t . * 

— Én igy nem is mennék férjhez ! — pat-
tantam fel. — Ha maga azt hiszi, hogy én 
más vagyok, amikor a maga felesége vagyok 
és más, amikor nem vagyok az ? . . . Nos és 
tegyük fel, hogy az a főherceg a maga fele-
ségéhez jönne be ? 

— Nem jönne be I 
— Nem jönne be ? Miért nem jönne be ? 

Akkor én már nem volnék az az aranyos, 
kedves művésznő? Akkor már be se jönne? 

— Nem, mert tudná, hogy tisztességes 
asszony. 

Soha se hangzott még oly kellemetlenül a 
fülembe ez a szó, hogy „tisztességes asszony." 

— Tudja mit, Géza, most össze vagyunk 
veszve. Most ne beszéljünk tovább erről. 

— Énnemtud- ,i :, 
nám, hogy miért ' 
volnánk össze- v 
veszve. 

— Csak! — ez-
zel akartam el-
ütni a dolgot. 
Géza felállt, na-
gyot sóhajtott. 

— Akkor ne-
kem továbbnincs 
mit remélnem. 
Isten vele, Lili-
kém I 

— Mi az? Mit 
jelentsen ez ? — 
förmedtem rá. 

— Azt. hogy 
nem jövök többet 

— De jön! Hol-
nap maga kisér-
jen el a színház-
ba,— pattogtam. 

— Utoljára ! 
— Majd én 

mondom meg, 
hogy mikor utol-
jára ! 

Kikísértem. Az 
ajtónál odatartot-
tam az arcom. 
Persze,hogymeg-
csókolta. Még 
utána kiáltottam: 

— Majd bizony! 
— és kinyújtot-
tam neki a nyel-
vemet. 

Csakhogy más-
nap csakugyan 
nagy galiba tör-

beállit a lakáj és 
levelet hoz . . . 

tént. Délben csöngettek, beállít egy lakáj 
és levelet hoz. Aranykoronás boríték !, — 
képzelem, hogy nézett a lakáj, mikor az 
ujjam csak ugy remegett ! Felbontom, bent 
is a sarkon az aranykorona. Olvasom : „Ked-
ves kisasszony, a tegnapi nap felejthetetlen 
hatása alatt, örülnék, ha ma délután négy 
órakor meglátogathatnám." Azt hiszem, egész 
vörös lettem, vagy sápadt, meg tán még a 
fogam is vacogott, mikor a lakájnak inkább 
csak a fejemmel integettem, hogy jól van . . . 

Mikor a lakáj elment, a mama mindjárt 
beszaladt : 

— Jézus Mária, az egész ház tele lesz 
vele, hogy udvari lakáj járt nálad 1 

Én a számba dugtam a kisujjam és 
ugy álltam ott. 

— No csak ezt tudná Géza ! 
Mama elvette a levelet és elolvasta, aztán 

nyargalt a szoba egyik végibül a másikba. 
— Most mondd te mama, micsoda buta 

hecc lett volna abból, ha én tegnaD rá-
állok, hogy holnap legyen az esküvőm ? 

Mama még jobban nyargalt. 
— Hagyjatok engem békiben. Bolondok 

vagytok ! Te is ! Géza is ! Az a buta főher-
ceg is ! Megbolonditjátok az embert! Én el-

szaladok a ház-
ból ! Csinálj, amit 
akarsz ! — és ki-
rohant. 
Persze, én mind-

járt azon gondol-
koztam,hogy dél-
után mit vegyek 
fel ! Hogy ne lás-
son semmit a szí-
nésznőből. Csak 
uri lány, otthon, 
egvszerüen, de 
azért huncutul 
szépen ! Akkor 
jöttek a bider-

meierruhák divatba. Három 
órakor már nagyon kezdett a 
szivem dobogni. Mindig az 
órát néztem Meg az ablakot. 
Négy óra tájt már el se men-
tem onnan, legfeljebb a tükö-
rig. Pont négy órakor megállt 
egy autó- A főherceg ugrik 
ki. Néztem, van-e ott lakáj ? 
Nincs ! Hála isten ! 

Csöngettek. Akkorákat ka-
lapált a szivem ! 

Mosolyogva jött be a főher-
ceg... jön egyenesen hozzám... 
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a kezemet felhúzza ajkához . . . el se ereszti 
. . . ugy néz a szemembe . . . a nagy őzike-
szemeivel . . . én az ő szemibe . . . mint teg-
nap, éppen ugy. A kezemet még jobban 
odaszorítja az ajkához . . . én elhúzódom 
kicsit . . . igaz, hogy még fogtam azért a 
kézit . . . és igy ültettem le. 
i-t— Ugy vágyakoztam magét már látni, — 
szólt és most pirult el. 

— De itthon az ember nem ugyanaz a 
tündér, mint a színpadon, otthon csak éppen 
olyan kisleány, mint a többi. 

— De mikor igy tán még bájosabb . . . És 
az, hogy egyedül lehetek magával . . . Olyan 
szép itt lenni 1 . . . — és körülnézett. — És 
látni a maga édes mosolygó arcát ! . . . 

— Ilyennek képzelt el itthon ? Vagy valami 
nagyon pajkos színésznőnek ? 

— Mindig magáról képzelődöm tegnap óta 
de nem tudtam milyennek elképzelni otthon. 

— Jobb is, hogy nem képzelt el semmi-
lyennek se. 

— Csak tudom, hogy most 
olyan jó volt a kezét megfog-
nom, megcsókolnom. Még 
senkinek se csókoltam meg 
igy a kezét. 

Felnevettem : 
— Mindig csak nénik kezét 

csókolta ? 
— Igen. 
— Na akkor 

odaadom az 
enyimet — és 
kacagtunk. — 
Pusziljahamar, 
mert soká nem 
hagyom ! 

Ügy magá-
hoz kapta a ke-
zemet, előre 

. két kezemmel megfogtam az arcát és ugy 
énekeltem neki a szemébe . . . 

csúszott 
''•••'» télből, térdre és 

ugy csókolta 
most. Igy, kezet 
kézben, nevet-

tünk egymás szemébe. 
- Én se szerettem sose a né-

nik kézit csókolni. 
Aztán ugy maradt térden és 

igy bolondoztunk : 
— De a nénik azt mondanék 

most, hogy mi rossz gyerekek 
vagyunk. — A haja kissé összeborzolódott : 

— Na, szép lenne, hogy ha most igy menne 
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haza ! — és a kezemmel lesimítottam. 
Amint simítom, egyszerre az ölembe hajtja 

a fejét és sir. Hogy ő soha se volt még ilyen 
boldog. És hogy én engedjem, hogy minden-
nap eljöjjön- Mindennap négytől ötig. 

— Mindennap ? Azt nem szabad ! Mit 
mondanának a 
nénik ? 

— Én nem 
törődöm vele, 
akárki mit mond 
. . . én . . . é n . . . 
én . . . 

Én fejeztem 
be : 
— Szerelmes va-
gyok egy kis szí-
nésznőbe. 

És ahogy 
ott térdelt, az 
utolsó operet-
tünkből a leg-
szebbik énekré-
szemet elkezd-
tem neki a képi-
be dudolni.Tudja 
isten, hogy hogy, 
a dal szövegéhez 
is így stimmelt, 
talán bele is me-
rültem egy kicsit 
a színpadi elő-
adásba : ahogy 
ott volt az arca 
én előttem, két 
kezemmel meg-
fogtam a képit 
és a végit ugy 
énekeltem el neki 
a szemébe, — 
tán a szivébe. 

Hát erre per-
sze egészen meg-
bolondult. A fe-
jét megint az 
ölembe vetette, 
csókolta minden 
ujjamat, hogy én 
milyen angyal 
vagyok és hogy engedjem meg, hogy megcsó-
kolhassa a számat. 

— Szép volt, amit énekeltem ? 
— Isteni I 
— De ha engem valaki szeret, akkor én 

azt akarom, hogy mindig csak jobban sze-
ressen, tudja ? Na most csókolja meg a szá-
mat. De nem szabad, csak egyszer ! 

0 felugrott és ugy csókolta meg az ajkam, 
mig én el nem hárítottam, hogy: 

Csak egyszer ! 
— Én meg azt szeretném, hogy mindig l 
Azt az akkor felkapott tréfát mondtam el 

neki : 
— Tudja mi a különbség a léghajó, meg 

a szivar, meg a csók közt ? 

Persze ő ilyeneket honnan hallott volna : 
— A léghajó, az léghajó. A szivar : az 

elég, ha jó. A csók : az nem elég, ha jó. 
Természetesen ő igazán szívből nevetett 

ezen, — akár csak egy diák. 
- Én pedig nem akarom, hogy engem 

valaki megelé-
geljen. Mikor jön 
el megint a szín-
házba ? 

— Minden este 
ott leszek. 
— Ugyan ! Meg-

unja I 
— Magát so-

ha I . . . de itt-
hon . . . itthon 
maga még szebb 
. . . hát nem 
mindennap, de 
ugy-e mindig fel-
jöhetek ? 

— Ha jó pajtá-
sok leszünk ?... 

— Igen, igen,, 
jó pajtások le-
szünk : — és 
ahogy most ott 
álltam előtte, 
megölelte a dere-
kamat, igazán, 
mint fiu a leány-
pajtását, ugy, 
hogy el se kel-
lett húzódnom. 
Egyszerre azt 
mondta : 

— Szent isten, 
öt óra I — és 
mégegyszer meg-
csókolta a keze-
met . . . már sza-
ladt, de vissza-
jött : a számat 
is akarta. 

— Na jó, a 
pajtásnak sza-
bad, — és oda-
tartottam és most 

elsietett. Akárhogy volt, valami nagy öröm ma-
radt bennem ez után a fiu után, ugy, hogy tap-
solva szaladtam be a mamához. Látom : 
félkönyökére támasztja a fejét, az ablaknál 
mozdulatlanul ült, hátra se nézett. Tán négy 
óra óta mindig igy ült itt. 

(Folytatjuk.) 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körut 22. félemelet 

133»""** 
. . . az ablaknál mozdulatlanul ült . . . 
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Na és ? ! 
Irta : MIHÁLY ISTVÁN 

Személyek : 
A vicces ur Barátja Kopitl 

(Körfüggöny előtt kávéházi asztal) 

Vicces: Én mondom neked barátom, hogy 
a legrosszabb vioc is hat, ha jól adják 
elő. 

Barát: Én viszont azt mondom, hogy a 
legjobb vicc se sül el, ha a hallgató nem 
jó médium hozzá. Vannak emberek, akik 
immúnisak a viccek iránt, végighallgatják 
ohne mosoly és a csattanó után a legbam-
bább arccal kérdezik: Na és? Ezek a leg-
undoritóbbak. Én nyugodt lélekkel le tud-
nám lőni az ilyen embert és a bíróság, 
azt hiszem, feltétenül felmentene. 

Vicces: Lári-fári, én még nem láttam 
ilyen embert. Én még nem láttam olyan 
embert, aki ne vigyorogna, ha én egy-
szer adomát lékelek a gyomrába neki, vagy 
aforizmát boxolok a szeme közé. Akit én 
keresztüllövök egy viccel, annak röhögni 
kell, a kutyamindenit neki, ha addig1 él 
is! Nincs ember, aki valamiyen faj ta viccre 
ne reagáljon. Van, akinek vad', groteszk 
kell, Van akinek yondolkoztató, van, akit 
csak buta vicc hat meg, viszont van, aki-
nek csak a legvadonatvénebb viccek impo-
nálnak. De, hogy az áldozatnak röhögni 
kell, az biztos! 

Barát: Biztos? Na megállj. Mindjárt jön 
a Kopitl, majd bemutatlak neki. (A szín-
falak közé néz.) Jön is már! 

Vicces (szintén nézi ) : Az, az a hosszú 
idétlen? ' 

Barát: Az! 
Vicces: Aki most leejtette a cvikkiert? 
Barát: Igen ! 
Vicces (néz): Óriási. Egy hölgy dekol-

tázsába esett. Most ki akarja venni. A hölgy 
tiltakozik. Nem rossz! (Nevet.) 

Barát (integet a színfalak közé). 

Kopitl (nevetve jön): Szervusz, édes 
öregem ! 

Barát: Szervusz. Jó, hogy jössz. A ba-
rátom a legnagyszerűbb vicceket meséli ne-
kem, már halálra nevettem magam. Mond-
tam, hogy te is nagyon szereted a vicce-
ket! 

Kopitl: Én? Borzasztóan! 
Barát (vicceshez halkan): Direkt botfüle 

van a viccekhez, majd meglátod! 
Vicces: Bizd csak rám. Mondok egy 

'viccet, hogy a falna mászik tőle. Olyan 
régi, hogy már Nebukadnecár a francia 
forradalom idején emiatt ítélte halálra 
a Mátyás Diák egyik munkatársát! 

Barát (fenn): Halljuk! Halljuk! 

P E R F U M 
P O W D E R 
CREAM 
SOAP 

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

L Á S Z L Ó É S F E K E T E 
N Ő I ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK á R U H ^ Z A 
BUDAPEST, IV . , KER., KORONAHERCEG-UTCA 14 16 . 
(A FÖPOüTAVAL SZEMBEN) 7ELËFGB4SZÂÎI 165 97 . 
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Vicces (Kopitlhez): M j a különbség uram, 
egy automobil és egy gombostű között? 

Kopitl: ö n tudja? 
Vicces: Én tudom. 
Kopitl: Hát akkor miért kérdi? 
Barát (röhög): Mert az egy vicc. Hát 

mi a különbség? 
Kopitl: Nem tudom. 
Vicces: Próbáljon beleülni, majd meg-

tudja! 
Kopitl: Hogyan? 
Vicces: Mert megszúrja magát! 
Kopitl: Az automobil? 
Vicces: Nem! A gombostű! 
Kopitl: A gombostű? Az automobilban? 
Vicces: Nem! 
Kopitl: Hát ki? 
Vicces: Maga! A gombostűben ! 
Kopitl (felkel és gyanakodva nézi a 

székét): A gombostűben?! Na és?! 
Barát (diadallal int Viccesnek, hogy 

na?). 
Vicces (Baráthoz): Ugy látszik, ez a vén 

vicc nem használ. Mondok egy gondolko-
zásra késztetőt. (Fenn.) Egy embernek 
eszébe jut a spenót és gondolkozni kezd: 
»Borzasztó örülök, hogy nem szeretem a 
Spenótot! Mert, ha szeretném, akkor meg-
enném, pedig1 nagyon utálom!« 

Kopitl: Na és?! 
Vicces: Nem érti? 
Kopitl: Nem'! 
Vicces (magában): Nem értem! 
Kopitl: Maga se? Mit nem ért? 
Vicces: Nem értem, hogy nem érti. 
Kopitl: Nem érti, hogy nem értem? Hát 

hogy értsem én, mikor maga sem ért i?! 
Vicces: Hát nem érti? 
Kopitl: Én értem, csak azt nem értem, 

hogy mit értek?! 
Vicces: Pedig egyszerű, mert ha már az 

illető szeretné a spenótot, akkor nem utál-
ná. Viszont, ha már szeretné, akkor meg is 
enné. Viszont nem eszi meg, mert utál ja! 
Nem érti a viccet? 

Kopitl: A viccet azt értem, én csak az 

embert nem értem. Hogy utálhatja valaki 
a spenótot, mikor én nagyon szeretem. 

Vicces (dühösen): Szereti, na megálljon! 
Isten nem Ver bottal. Isten viccel vier. Mon-
dok egy spenótot, hogy megbődül belé ! Egy 
ur bement a kávéházba.. . . 

Kopitl: Hol? 
Vicces (angyalian): Mindegy. Mondjuk, 

a Szervita-téren. 
Kopitl: A Szervita-téren? Ott nincs is 

kávéház ! 
Vicces: Azért mondtam, hogy mondjuk! 

Legújabb nyárt modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztűmök 

divatházában 
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Kopitl: De miért mondjuk, ha nincs?! 
Vicces: Bement a Splendid-kávéházba 

é s . . !. 
K,opitl: A Splendidbe? Az más. Oda 

yyakran járok. Hogy hivják azt az urat? 
Vicces (türelmetlen): Nem ismeri ! 
Kopitl: De hátha?! 
Vicces (találomra): Salgónak hivják! 
Kopitl: Egy olyan kis alacsony? Nem a 

Schwarz és Káró beltagja? 
Vicces (mind1 türelmetlenebb): Nem. A 

Káró és Harsányié. Mindegy. Szóval be-
ment a kávéházba é s . . . 

Kopitl: Mi dolga volt a kávéházba? 
Vicces: Mit tudom én?! Éhes volt. Hall-

gasson kérem, mert ha folyton közbeszól, 
nem tudom elmondani a viccet. 

Kopitl (csodákozva ) : Hát ez vicc lesz? 
Vicces (ök|ölbe szorítja a kezét. Barát 

Csöndesen Töhög. Fojtott dühhel.): Szóval 
bement a kávéházba, elővette az étlapot 
és r e n d e l t . . . ; 

Kopitl: Rendelt? 
Vicces: Igen. Min csodálkozik? 
Kopitl: Hogy olyan gyorsan jött a pin-

cér! 
Barát (gúnyosan röhög). 
Vicces (megrúgja): Szóval bement a 

kávéházba, várt egy-két órát, kiolvasta az 
összes reggeli, es1J tegnapi, holnapi, ké-
pes és képtelen lapokat, azután jött a 
pincér, mire ő rendelt egy adag nudli-
levnest! 

Kopitl (csodálkozva): Kávéházban? Miért 
nem1 inkább étterembe ment az a marha! 

Barát (röhög). 
V[vcces '(nagyot nyel): Szóval rendélt 

nudlilevest... 
Kopitl: Na és?! 
Vicces: Megkapta a párolgó nudlile-

vest... 
Kopitl (csodálkozva): Rögtön? 
Barát (röhög). 

Kertész József na« 
Budapest, IX., O i i - u t 9. (Kálvin-térnél) 

Vicces (majd megpukkad a dühtől): Nem, 
Közben lakást keresett, fürdött, beretvál-
kozott, megtanult angolul, végrendelkezett 
és megnősült, szóval várt néhány pincér-
percet, mire mégis hozták a párolgó nudli-
levest. 

Kopitl: Ezt már hallottam. Na és?! 
Vicces: A vendég' egy pár kanállal evett 

belőle, aztán fogta s az egészet a fejére ön-
tötte. 

Kopitl: A saját fejére? 

LEGJOBB SZALÁMI A 

BÉSZVÉMYSZALftMl 
MagyarSzalámigyár 

Buúaaest.X.FQzér-u. 37-39 
Klein Sári 
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kaszás Tivadar 
S r z s é b e l - k S r u t 5. s z á m 

Legfinomabb sa-
ját készítményt! 

cipők raktára 

M é r t é k s z e r i n t i r e n d e l é s e k 

Sealskin, Nutria és% 
Vakond kobaíok,! 

fei>ér é s s j ü r l c e rókák 
nagy választékban 
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Vicces: Igen! 
Ko piti: A nudlilevest? 
Vicces (dühös): Nem, a kanalat! 
Ko piti: A kanalat? 
Vicces (ordít): A nudlilevest! Maga 

marha! 
Kopitl: Nem sajnálta a ruháját? 
Barát (röhög). 
Vicces (fogát csikorgatja, de nem reagál, 

folytat ja) : Jön a tulaj... 
Kopitl: A Blau? Az a kövér? Nem? 
Barát (röhög). 
Vicces (nagyot nyel): De igen. Szávai 

Jött és csodálkozva kérdi: »Meg van ön 
örülve uram?!« »Miért? !«—kérdi a vendég;. 
^»Fejére önti a nudlilevest?« »Jé!« aszon-
Igya a vendég. »Ez nudlileves? Én azt hit-
tem, h o g y . . . (fuldoklik a nevetéstől) 
. . . spenót!« (Röhöig. ) 

Barát (szintén röhög). 
Kopitl (csodálkozva): Na és?! Mért ön-

tötte a fejére a spenótot? 
Vicces: Nem spenót volt. Nudlileves! 
Kopitl: Hát a nudlilevest a fejére ön-

tötte volna? 
Vicces (magyaráz): Azt nem, csak a spe-

nótot, hisz azért spenót! 
Kopitl: Na és?! 
Vicces (felugrik): Most már aztán elég! 

Mi az, hogy na és?! 
Kopitl: Kíváncsiságom jele. Hol itt a 

csattanói? 
Vicces (dühösen): Ugyan kérem. Ez nem 

egy csattanó? Hát mi egy csattanó magá-
nak? 

Kopitl: Ami csattan! 
Vicces: Ami csattan?! Akkor kap mind-

'járt egy pofont, hogy kiugrik a szeme! 
Az csattan! Azt hiszi nem látom, hogy froc-
lizni akar? 

Kopitl: De kérem, én bizony Isten bol-
dogan nevetek minden jó viccen, d e . . . 

Vicces: Mi? Ezek nem voltak jó viccek 
magának? Akkor nem is mesélek több vic-

cet, tudja. Ugy sincs nagy kedvem a vic-
celődéshez. (Baráthoz.) Barátom, hallottam 
egy rémes esetet. Egy zsidó ment éjjel egye-
dül az utcán . . . 

Kopitl (irtózatosan röhögni kezd). 
Vicces (dühösen): Mit nevet? 
Kopitl (még jobban nevet): Ezt a viccet: 
Vicces (bámulva): Micsoda viccet? 
Kopitl (fuldoklik a nevetéstől): Hogy 

egy zsidó éjjel egyedül ment az utcán! 
I (Függöny.) 

R é g i s é g g y ű j t ő k ! V e s z e k e l a d o k 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség-üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz. 
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ÍJűIleMOlája a W - U T C A 28,e r. EM. 
felvétel egész évben, Értekezni reggel 9-tól d. u. «-is 

CSIPKÉK- FÁTYOLOK 
NŐI OMIT KCL6NLEC£SSÉC£K. 
<T" , És rüGCCN*«« 
jieAs, 

KTOOŴOKEû-mCASOL 
53»"- TEL-ms-ó!. 
KCÖONA—UTCAJ OLD&i-ONl 

KâlazdyHâvfirek, m 
L és disztoll 

Budapest , IV. , Apponyi- tér 1. szám 

SzántóMargit 
női kalapszalon 
Vili, Vas-utca 5., II. em. 10 
Eredeti modellek 
állandóan raktáron. 

Átalakításokat olcsán eszközöl 

" 1 IARISNYÂ1 
mindert I 
cipfi- ! 

színbe ni 

i . U K A C S é ; P A S Z T 6 i 
S üdített, IV., Envtan-iitM «. 
(OrdfKáralyl-priotával rawakM) & 

• i EUNISZ i t U8INÔK SZALONJA 
Kelengyekészltö, ruhák különleges hímzései, jumper, horgoláí, monti-
rozás stb. Budapest, VU. Damjanich-utca 24. Telefon: József 55—66 

hölgyei arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Polléfc 
Ü S ^ á b O l ^ i l s d l f S a W ® . Andrásay-ut 38. L _Mlr»«l«" hnjeltávolüószer »«és. 

f^ttSMa«» k a ! d é g e u t a 8 . t á g a o ! SsAnsségápoHfes. Szemölcwrtä». Hám-
enziókurák. Hajfestékek. Físgykezelések. Kértért prospectant 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
W. K. M. L. Sorait nagyon köszönjük és 

hasznát vesszük alkalomadtán. — P. J. Va-
lami más alkalmat kell keresni és akkor 
megtesszük. — D'Origan Helmin. Rózsahegyi 
Kálmán szeptember közepén kezd tanítani. 
Népszinház-u. 22. — K. D. Fogadás. A 
modell. — Kompóthy-rajongó. 1. Az uj 
Fővárosi operettszínházhoz szerződött. 2. 
A „Színházi Élet" boltjában, Erzsébet-körut 
29. sz. 3. Este a színháznál megkaphatja. 
4. A tél folyamán már nem igen. 5. A Budai 
Színkörben is megtalálja a levél. — Chemicus. 
1. Igen. 2. Aranyossy Nusi. 3. Ismeretlen. — 
Harry. 1. Berlin, Scala. 2. Nem volt színész-
nő. 3. Igaz. 4. Nádor Jenő. 5. E rovat kere-
teiben nem lehetséges. — Sz. Ilike. 1. A film 
megjelenését a filmcenzura nem engedélyezte. 
2. Már előadták tavaly a Kertmoziban. 
3. Két Éva May-filmen. 4. Előadták „Farsangi 
mámor" cimen a Mozgókép-Otthonban. 5. 
Nem létezik. — Régi előfizető. 1. Mikor a 
Vígszínház a Városi Színházban is játszott, 
akkor adták ott a Tatárjárást. — Haselbeck-
rajongó. 1. Nem igaz. 2. Siró György. 3. 
Egyelőre nem. — C. N. Gy. Nagyon szép és 
megható a cikke, sajnos, mi helyszűke miatt 
nem közölhetjük. — B. Ilus, Budapest. Csak 
ha Rózsahegyi Kálmánnál tanul, akkor old-
ható meg. — V. Sári. 1. Harminckétéves, 
elvált. Esquisit-penzió, a Piarista-utcában. 
1. Szeptember közepén. — B. H. Szombat-
hely. Erényi Rossi Rosina, Erzsébet-körut 42. 
és Somogyi konzervatórium. — Sch. Irma. 
I, Havi 4500. 2. A napilapokban szokták 
ielezni. 3. Filmfelvételnél statiszta 100-300 K. 
i. Itt bármikor lehet jelentkezni. 

I I IHTOR ÉS KELEMEH 
VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

H D R I I V A T a hirdetett áraknál 10 K-val 
M K M W ¥ K I feljebb, briliánst, platinát, 
ezüstöt horribilis áron vesz a budai ékszerbeváltó. 

HLAVÁCS J.. II. Ostrom-utca 29. (Széna-térnél) 

KIS KOMÉDIA Révay-utca 18. Tel 14-22. 

Ma, este 8 órakor 
Rott és Steinhardt felléptével évadnyitó-előadás 
M o r l te bácsi. Jelinek és uj magánszámok 

HfílmifnrirrífTnt onauiaciovai, lUKuiicnr, szépség nuly yiDUrUSZUI ápolás és archajszálak eltávolítás.' 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetned 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST. HORN EDE-UTCA 12. sz 

csak ugy jók, ha azok 
B e ß r - t ö ! valók. 

_ ^ Te'jes lakberendezések 
Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása. 

B m | > b müasztalosnál, Andrássy-ut 60. 
K l t S M r Csengery-utca sarok. 

Cimre figyeljen. Fiókflzlet nincs. 

SZABNI, var rn i tanl tok magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést oicsón vállalok. 
Kalaptanfolyam külön, 

tanfolyam müvirágkészitésre. 

Bútorok; 

B. Geiger ételnél 
Károly-körut 10. 

Gyöngyvirág 
arcfefierltö-tnf sjeplös, 
m«tfoltos. mtieasjeres és 
jslros arcnalc kitűnő. Az arc 
szép matt és üde lesz, mindent eltün-
tet, a kenőcsöt és pudert is pótolja. 
Pontos használati utasítás mellékelve 
Vidékre diszkrét szétküldés. Ara 75 K 
BOTÁR REGINA, Erzsébet-körut 34 

ÉDumost 

iiaiiS-
megjelent 

l imez 
ú j d o n s á g a i n k ! 
műsorát kérje I j l j r y © H 

HANGSZER.OTTHON 
FEKETE MIHÁLY 

ORAMMOFON 
BUDAPEST, 

s'- ÉS LEMEZOSZTALYA: 
JOZSEF-KÖRUT 9. SZAi 

B A N 
M, 

TABARIN a főváros legfényesebb mulatóhelye 
Újonnan átalakítva. Szenzációs attrakciók, legmo-
dernebb mondain táncok D â K ô c z í « u t 6 " 

Hová siet 

Telefon 174-93 
? Megyek a City drogériába, 

ahol a legjobb eredeti illatszerek, kölnivizek, szappanok 
s az összes színházi kellékek nagy választékban kaphatók 
EsKü-ut 5. (Klotild-palota) 
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Színházi rejtvény Házvezetőnőt, kisasszonyt, társal-
kodónői vagy gyermekkisasszonyt ha keres vagy ha ilyen 
állást óhajt elnyerni, ugy forduljon bizalommal „A Ház-
vezető" kiadóhivatalához Budapest, Rákóczi-ut 53. Tele-
fon Jóísef 30-59. Válaszbélyeg. Kérjen mutatványszámot 

t Brüliansokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél dr igtbban vasi 

ZÊKELY EMIS, é k i u r * u 
Király-utca 51. 

Megfejtési határidő: szeptember 2. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 37-ik szá-

mában közöljük. 
A megfejtők között a kővetkező dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. di j : A »LiUotn«, Molnár Ferenc, a 

szerző aláírásával. 
II. d i j : Eva le Gallienne autogrammes 

arcképe. 
III. dij: egy doboz »Flóris« csokoládé-

bonbon. 
IV. dij : egy üveg Eau de Cologne »Fée« 

Wittek. 
A Színházi Elet 1922. 33-ik száméban kö-

Eölt rejtvény helyes megfejtése: »Vígjáték.« 
Helyesen fejtették meg1 102-en. 
Az első dijat báró Szászy' Aranka (Buda-

pest), a második dijat Hirsch Árpád (Deb-
recen), a harmadik dijat Lukásevits Pál 
(Budapest), a negyedik dijat Haál Géza 
(Kassa) nyerték meg. — A vidéki elől ize-
töknek postán küldjük el a dijakat, a pes-
tiek jelentkezzenek a szerkesztőségben 5—6 
&ra között. 

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

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

Csak személyesen hozott 
lejátszott vagy törött 
hanglemezek megvétetnek 

WÀGNER 
hangszeráruházában 

Budapest, VIII., József-kőrut 15. 

G 
UlYÁS PÁL, főurl cipész 

balga k i r . karcagi szAllltó 
IV. , Kaplony-utca 3 . i i i a 

Telefon: 18—08 

Telefonon Is megrendelheti 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16.26, József 13.5& 

c Naponta este 7«8 órakor 
csütörtök, szombat d. u. 4 órakor 
i i leneb állatszeliditő. 
Ptaszynski és Zöbisch 

az Opera tagjai mint vendégek 
Telefon 55—55 é s a nagy mlisor 

pöváro»^ _ 
u s * 

Városliget 
' « I f 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAP̂ PAP̂ PAP1™ 
kärpi tosäru,vas es rézbutorgyàra 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- é> asztalteritóK, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHliER JAHOS 
Budapest , V I I . , Erzsébet>körut 3 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán ktlldOk 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
L Á S Z L Ó K Á L M Á N cégnél 
Budapest, Király-u. 76. Király Színházzal szemben 

c i l f If fik leSjobb bevásárlási forrása, szállodai 
és vendéglői edények nagy választékban 

C/1KÁST FEST 
T A K A R Í T 

ROEOSK.ÁT I R T 
*n/nC-VÁ££A£AT 

Telefon z 61-06 és 141-49. 

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






