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A KABARÉ 
I r t a : K O S Z T O L Á N Y I D E Z S Ő 

A cabaret francia szó. Ezt jelenti: 
korcsma. 

Mi már semmi korcsmai izt nem 
érzünk, mikor kimondjuk vagy leír-
juk Átszármazott nyelvünkbe, pol-
gárjogot szerzett, megnemesedett. 
Abban az értelemben, melyben mi 
használjuk, a franciák nem is isme-
rik, akár a garde-robe-ot, mely csak 
a budapestieknek jelzi a ruhatárat, a 
párisiaknak nem. Ez a két színházi 
szó különös párlyát futott meg : fran-
ciák adták kölcsön, de ők megfeled-
keztek róla, mint boldog gazdagok 
egy csip-csup ajándékról, közben a 
németek éltek vele s aztán itt, nálunk 
kapta meg igazi csillogását és jelen-
tőségét. 

Nemcsak a szó, hanem maga a 
fogalom is. A mi kabarénk nem 
montremartrei diákcsapszékek friss 
szellemességét és bájos kajánságát 
szólogatja, mint a párizsi, nem véres, 
nem halálos, nem ideg-csigázó, mint 
a berlini, nem tüntet idétlen, kispol-
gári léhaságával, mint a bécsi. Kez-
dettől fogva igényesebb volt, fényesebb 
és kényesebb, irodalmibb mindegyik-
nél. Egy kis nép szellemi fényűzésé-
vel rendeztük be. Alig van kitűnő 
írónk, kinek neve ne szerepelt volna 

műsorán s ezt ne tekintette volna 
megtiszteltetésnek, mert nem szállt 
le hozzá, hanem magához emelte. 
Sokat beszélnek kísérleti színpadról. 
A kabaré színpada az volt s az ma 
is. Aztán az uj líra korában a szám-
űzött, akkor még hontalan versek is 
ide menekültek, itt találtak otthont, 
közönséget, tapsot. Egykor majd az 
irodalomtörténet irója állapítja meg, 
hogy ezen a helyen kísérleteztek 
először uj lehetőségekkel a szavak 
művészei és bűvészei, a költők, kik 
görebben és lombikban készítették 
mint uj alkimisták az igéket, hogy 
valami egészen csodálatos, izzó, 
szines vegyületet leljenek. Hány ze-
neszerző indult innen s hány színész 
torz és megindító arcát láttuk e lám-
pák éjféli fényében. Csak Nyáray 
Antalt idézem, ki már nincs itt, az 
elfeledhetetlent. 

Ma divatos megsuhogtatni a mo-
gyorófavesszőt a kabarék felett. Hire 
jár, hogy egyiket, az Apolló t, le is 
akarják bontani. Szinház és kabaré 
között egyesek hite szerint olyan pör 
folyik, mint az újságok és könyvek 
között. Vádolják az újságokat, hogy 
közönségünknek könnyű szellemi 
kielégülést adnak s leszoktatják a 
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könyvolvasásról. De könyveket, saj-
nos, még csak kevesen olvasnak, 
újságot azonban sokan. Az újság-
olvasóból előbb-utóbb könyvolvasó 
válik, az pedig, ki a kabaréba el-
megy, sort áll a drámai színházak 
pénztárai előtt is. Most már a ka-
baré is a miénk. A rue Victor-Massé, 
a Friedrich-strasse szelleme merőben 
más, mint az Andrássy-, vagy a Rá-
kóczi-uté s az egykori Ofen-Pesth 
hazafiai, kik a német orfeumok ellen 
küzdöttek, ámuló örömmel hallanák, 
milyen természetesen gördül a ma-
gyar vers, milyen ostoros, szikrázó 
a magyar szatira, milyen könnyedén 

pattog a magyar dal. Itt már minden 
szó, minden éle, minden hang az 
itthoni talajból lelkezett. Nemzetközi 
kabaré nincsen. Az olyan képtelen-
ség, mint egy nemzetközi szójáték. 

A magyar kabaré — nomen non 
est omen — nem korcsma. 

Szenzáció 
Fejcsóválás, hitetlenség, 

Kél e hir nyomába. 

Két hét óta 

Egy színész se 

Ment Amerikába. 

L. FODOR ARANKA 

L. Fodor Aranka, aki a buda-
pesti Opera legkedveltebb és leg-
kiválóbb énekesnőinek egyike 
volt, három évi külföldi tartóz-
kodás után ismét visszatért Buda-
pestre. E három év alatt Német-
ország, Svájc, Hollandia és Cseh-
szlovákia legelső operáiban éne-
kelt és szerzett dicsőséget a ma-
gyar zenei kulturának. Most ál-
landóan Budapesten telepszik 
meg és kiváló tudását az ifjú 
énekes-generációnál szándékszik 
érvényesíteni. L. Fodor Aranka 
énekiskolát nyit. A művésznő 
a szorosan vett énektanításon 
kívül erős súlyt helyez szerep-
studiumokra és korrepetálásra. 
Rendkívüli énekkulturája, kiváló 
színészi kvalitásai egyenesen pre-
desztinálják e feladatra L. Fodor 
Arankát. Tátra-utcai énekiskolája 
egyike lesz Budapest legnépsze-

Fodor Aranka mint Carmen Angelo foto rübb enemü intézményeinek. 
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„A zsokék" 
Halmi Etus, Haáry, Vaéry, Halmi Vilma, Rimóczy, Erényi 

Blaha Lujza Színház : „Lili bárónő" Angelo foto 

I. 
Lili bárónőtől—Lili bárónőig 

Irta : PÉCHY ERZSI 
Hadd gondolkozzam csak .vissza. Három 

és fél esztendő ! Az ember életében nem 
hosszú idő, de a színésznő pályáján minden 
uj szerepnek súlya van, minden uj szereppel 
gazdagodik a mult és szegényedik a jövendő. 

Tudós emberek vaskos könyveket fognak 
írni arról, hogy mi történt e három és fél 
esztendő alatt. Sok szomorúság, tengernyi 
fájdalom jelzi az évek zuhanásénak útját. A 
színésznő két életet élt ebben az időben, 
egyet az eseményekkel együtt, egyet pedig 
azoktól elvonatkoztatva csak mint színésznő. 

Nekem, a színésznőnek, két dátum közé esik 
ez a három és fél esztendő. Az első dátum 
a Lili bárónő premierje a Városi Színházban, 
a második a Lili bárónő reprize a Blaha 
Lujza Színházban. 

Ami e két dátum között történt, az már az 
én életemnek eseményekben dus naplója. 
Természetesen a színésznői életemnek. 

Bevallom, akármilyen, számomra egészen 
uj nagy szerep nem okozott volna olyan 
örömet, minthogy újból eljátszhattam} Lili 
bárónőt. Érzelmi okai vannak ennek az öröm-
nek, részben azért, mert a Városi Színház 
előadásai hozták meg számomra azt a sikert, 
amelyre áhítoztam, részben pedig azért,» mert 
ez a szerep különösen simulékony ahhoz az 
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alakhoz, akit női ideálnak tartok a színpa-
don — és operettben. 

A Lili bárónő előtt a Városi Színházban 
nem volt szerencséje a daraboknak. Minden 
három hétben uj operettet hoztunk és nem 
tudtunk egy valamire való sikert kifogni. 

Végre jött a Lili bárónő és a színház egy-
szerre egészen megváltozott. Minden este 
zsúfolt ház volt és én boldogan éreztem, 
hogy megérkezett az első komoly nagy siker. 
Ugy látszott, hogy hosszú szeries következik 
a jubileumokból, de reményeinket ketté-
vágta — a politika. De ne beszéljünk erről. 
Aztán megint csak a politika miatt újból elő-
adtuk a Lili bárónőt és ekkor eljutottunk a 
kilencvennyolcadik előadáshoz. A századikat 
már nem játszottam le, mert felbontottam a 

Péchy Erzsi 
Blaha Lujza Színház : „Lili bárónő" 

Angelo foto 

Városival a szerződésem és a Revü Szín-
házhoz szerződtem. Farkas Imre Pünkösdi 
rózsa-jában játszottam száznál többször, 
aztán következelt Szomory Emil és Slefani-
desz Károly Kislánya, majd künn a Scala 
Színházban a Szép Heléna. A Szép Heléna 
után a Kiráy . Színház következett; Utahi 
lány, Offenbach, Babavásár és most újra itt 
vagyok a Lili bárónőnél. 

A repriz első estéjén ugy éreztem, mintha 
a három és fél esztendei mult tért volna 
vissza egy pillanatra. Olyan jó volt — ha 
csak rövid időre is — azt képzelni, hogy 
semmi sem történt azóta, hogy ott drukkolok 
az első nagy sikerért. Éppen olyan szeretettel, 
éopen olyan ambícióval játszottam, mint 
akkor és éppen ugy játszom minden előadá-
son. Elvégre most már, hogy a repriz is 
lemegy, bizonyára csak akkor lesz alkal-
mam újból eljátszani magyarul a Lili báró-
nőt, ha — mint mostanában a Rippet és 
Cornevilleit — valamikor felújítják majd a 
régi operetteket. Vagy talán ha sorozatos 
előadásokat rendeznek a Huszka-operettekből. 

A szerepről, ugy-e kérem, nem illik semmit 
mondani ; róla való véleményemet elhelyez-
tem abba az alakba, akit színpadra viszek. 
Nekem privátim azért tetszik ugy Lili kon-
tesz, mert finom, szubtilis, büszke, szerel-
mes lány és mert nem találok már a megirt 
alakban sem semmi erőltetett operettsablont. 
A sok gyönyörű dal színpadon kívül is ked-
vencem. 

Most jut eszembe : tulajdonképen nem is 
kellett volna egy szót sem szólnom erről az 
egész Lili bárónő történetről és különben is 
tévedtem az összes adatok felsorolásánál, 
mert ki meri azt mondani, hogy azóta három 
és fél esztendő telt el ? A mult héten volt. 
Elvégre vagy primadonna vagyok, vagy 
nem . . . 

II. 

Lili bá rónő múltja 
Irta : HUSZKA JENŐ 

A „Lili barónő"-t a mult hét péntekjén 
iktatta műsorába a Blaha Lujza Színház s 
ezzel ez az operettem, amely nagyon a 
szivemhez nőtt, pályájának ujabb jelentős 
állomásához érkezett. A színdarabok tudva-
lévőleg rendszerint sok viszontagságon men-
nek keresztül, mielőtt a közönség szine elé 
kerülnek ; annyi viszontagságban azonban 
kevés darabnak volt része, mint a „Lili 
bárónő"-nek. Már a keletkezése sem volt 
sablonos ; még javában dult a világháború, 
amikor az operettet komponáltam ; Martos 
Ferenc, a pompás szöveg írója, Svájcban élt, 
én pedig Pesten voltam ; egymás leveleit a 
cenzúra és a határzár miatt mindig csak sok-
hetes késéssel kaptuk meg. A szerzőtársak 
közt szokásos apróbb nézeteltérések, amelyek 
egy-egy megbeszélés alkalmával mindig szé-
pen elsimulnak, valóságos diplomáciai jegyzék-
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váltésokká dagadtak, mire a darab elkészült. 
Az operett a Városi Színházban került be-

mutatóra és pedig 1919 március 7-én. A 
Városi Színház abban az időben még nem 
túlságosan örvendett a népszerűségnek ; ritka 
dolog »olt ott a teli ház. A „Lili bárónő" 
hozta meg a színháznak az első nagy sikert 
és a sorozatos telt házakat. A közönség 
száméra felfedezte a színházat és megszeret-
tette vele. Es ami nem kisebb érdeme az 
operettnek : felfedezett egy isten kegyelméből 
való primadonnát, Péchy Erzsit- Ez a nagy-
szerű színésznő ebben a szerepében találta 
meg igazán önmagét, ezzel hódította meg 
teljesen a közönséget és foglalta el vég-
érvényesen a primadonna trónját. Számomra 
ez a reveláció külön nagy elégtétel volt, mert 
én mór évek óta őt tartottam a jövő nagy 
operett-starjának. 

A bemutatónak nagy sikere volt és a darab 
a legszebb reményekre jogosultan kezdte 
meg pályafutását. Alig játszották azonban 
néhány hétig, kitört a kommün, amely rövide-
sen letiltotta a műsorról az operettet, mint 
„burzsujdarabot." Hogy miért nevezték annak, 
ma sem tudom ; esetleg Gábor Andor vagy 
Reinitz Béla „elvtársak" megtudnák mondani. 
A kommün elején még párszor játszották, de 
abba nem sok örömem telt. Az első felvonás 
előtt mindig egy kommunista népszónok je-
lent meg a függöny előtt és hirdette a proletár-
diktatúra igéit. Utálatos volt. Utoljára akkor 
voltam a színházban, amikor Vágó „népbiztos-
elvtárs" szónokolt és szinte tajtékozva, mint 
egy veszett kutya, ordította oda a közönség-
nek : „gyűlöljétek a burzsuát !" Szerencsére 
másnapra a darab lekerült a műsorról, mert 
szegény igazán nem érezte jól magát ebben 
a társaságban. 

A kommün bukása után tűzték újból mű-
sorra az operettet. A hosszú szünet dacéra 
kiállotta a darab a tüzpróbót ; még abban a 
szezonban vagy százszor játszották. 

Péchy Erzsi, aki azóta az összes sziveket 
meghódította, most, évek multán sem feledke- Tamás, Rott. Verebes László, Boross és 

Dubrovi's Márta 
Blaha Lujza Színház : „Lili bárónő" •««roló foto 
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Péchy Erzsi és László Andor 
Blaha Lujza Színház: „Lili bárónő" 

Angelo foto 

Tamás Benő és Péchy Erzsi 
Blaha Lujza Szinház : „Lili bárónő" 

Angelo foto 

De ha már az irók társas működése leg-
többek szemében bonyolult probléma, meny-
nyivel bonyolultabbá válik az ügy, amikor 
az Írótársak mellé zeneszerző is kerül. Mi 
készül előbb, a zene, vagy a szöveg ? Ez a 
kérdés különösen sok embert izgat, olyanokat, 
akik máskülönben békés polgári foglalko-
zást űznek. Legtöbben azok vannak, akik 
brilliáns témával ajándékozzák meg az ope-
rettszerzőt, olyan témával, amely jobb a 
Vig özvegynél és biztos világsikert jelent. 
Ezek után szám szerint mindjárt azok követ-
keznek, akik a föntebbi kérdésre óhajtanak 
kielégítő választ, mert addig nem alhatnak 
nyugodtan. 

Bevallom, hogy a rengeteg brilliáns téma 
közül, amit jóakaróimtól ajándékba kaptam, 
még egyetlenegyet sem használtam fel és a 
kíváncsiak kérdésére sem adtam kielégítő 
választ. A Lili bdrónó'-re vonatkozó emlé-
keim közt lapozgatva, most először teszek 
kivételt és megmondom annak, akit érdekel, 
hogy ebben az esetben a szöveg készült 
korábban, mint a muzsika. Huszka Jenő talán 
az egyetlen muzsikus, aki versek nélkül nem 
érinti meg zongoráját. Ennek a tulajdonsá-
gának — bátran mondhatom, erényének — 
köszönhetem, hogy a Lili bárónő elkészül-
hetett. 

» 

zett meg erről a szerepéről, amely számára 
az első nagy sikert meghozta. Az ő kíván-
sága volt a repríz és Beöthy László készség-
gel tett elegeit Péchy Erzsi kérésének. így 
jutott el a darab a Blaha Lujza Színházba, 
részben a régi, részben az uj, de minden-
képen kitűnő szereplőkkel és olyan pompás 
előadás keretében, amelyben igazán örömem 
telt. Szivemből kívánom, hogy Péchy Erzsi-
nek legyen igaza és hogy az operettnek itt 
se legyen kisebb sikere, mint a Városi Szín-
házban volt. Ez a kívánságom nem látszik 
ugvan egész önzetlennek, dehát, istenem, 
ebben az önző világban ki kívánhat teljes 
önzetlenséget pont a színpadi szerzőktől ? 

III. 

Vallomás 
Irta: MARTOS FERENC 

Az emberek az operettirást általában bo-
nyolult ügynek tartják. Sokan nem értik, mi 
az a „társszerzőség" ? Mi az, hogy ketten 
irnak egy darabot ? Sőt, néha hárman ? Leg-
többen azt hiszik, a társszerzők összeülnek, 
egyik irja az egyik mondatot, a másik a követ-
kezőt, ami tulajdonképen nem is lenne igaz-
ságtalan munkabeosztás. Vagy talán felvo-
násonként osztják szét egymásközt az anya-
got ? A harmadikat felezve ? Vagy talán egyik 
csak kigondol, a másik csak leir? 
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Postán ment a dolog. Montreux-ből Pestre 
utaztak a versek, Pestről Montreux-be a 
kották. Tükörsima, hangtalan folyosók, csön-
desen bicegő francia és angol internáltak, 
itt-ott egy marokkói, vagy még exotikusabb 
arc, rengeteg anyóka és apóka, öregek mind, 
félálomban, — suttogó, halkszavu portás, lábujj-
hegyen suhanó pincérleányok forró habos 
kávéval, kaláccsal, csöndesen zümmögő ze-
nekar a szomszéd teremben, künn, az abla-
kon át, a Lac Léman ködös végtelenje, a 
túlsó part felől homályosan átbóbiskoló 
francia hegyormokkal, a montreuxi Kursaal, 
1917-ben. Itt Íródtak a levelek, melyekből 
odahaza Pesten, Huszka Jenő a Lili bárónő 
melódiáira merített inspirációt. 

Sokszor üldögélt mellettem Poldini Ede, aki 
át-átrándult vevey-i villájából egy kis magyar 
szóra. Akkor még magam előtt is különösnek 
tünt fel, hogy igy — távol a zeneszerzőtől, a 
színházaktól — elkészülhessen és szinre-
kerülhessen a darab. Poldini megnyugtatott. 
0 mindig igy dolgozik. Szerinte, nem is lehet 
másképen, igazán 
jól. Az ő idegei nem 
is birnák el a sze-
mélyes izgalmakat, 
melyek elkerülhet-
lenek, ha a szerző 
jelen van. Neki régi, 
bevált recipéje, hogy 
darabjainak sok jó 
magas sorozatú elő-
adásaira érkezik 
először. Addig ma-

gyarázgatta ezt, mig a Lili bárónő már 
szinre is került, nélkülem. Újságból, levélből 
tudtam csak róla. Nem értem Poldinit. Igazat 
beszélt-e, vagy csak pózolt? Én a kinok 

Rozsnyai és Rott 

Raskó Baba és Tamás 
Blaha Lujza Színház : „Lili bárónő" 

Angelo foto 

Verebes és 
Péchy Erzsi 

kínját szen-
vedtem. 

* 
1919-ben 

láttam elő-
ször, egy ké-
sei — kom-
mün utáni — 
már kissé 

megkopott, 
előadását a 
Városi Szín-
házban. A 
címszerepet 

akkor Ötvös Gitta játszotta és a páholyban, 
ahonnan néztem, mellettem ült Péchy Erzsi, 
kit szintén akkor láttam először. Azaz hogy 
megsem . . . Őt az idén nyáron láttam elő-
ször, igazán először, a Budai Színkör egyik 
estéjén a Lili bárónő címszerepében. Hans 
Bartsch akkor vette meg a darabot Angliára 
és Amerikára. 

» 
Most, hogy a Blaha Lujza Színház kedves, 

intim, ehhez a darabhoz talán túlságosan is 
intim falai közt támadt uj életre, hálával és 
köszönettel adózom a tehetséges, buzgó mü-
vészcsapatnak, mely sikerre vitte. Lesz még 
alkalmam leróni hálámat irántuk. Fogunk 
még együtt dolgozni, máskor is. Péchy Er-
zsit pedig forrón kívánom a Lili bárónő első 
bécsi előadásán. 
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Tanulmány a tűzoltóról 
Irta : SZOMAHÁZY ISTVÁN 

A rokonszenves 

A szinpad kaosznak tetsző rendjé-
ben, mely minden látszat ellenére 
pontosabban működik, mint a leg-
kitűnőbb patikamérleg, az ideges fő-
szereplők, a viháncoló kórus, a sas-
szemekkel őrködő főrendező, a csen-

getyü batériája 
mellett álldogáló 
ügyelő, a folyton 
siető diszletmun-
kások közt egyet-
len fix pont van : 
a tűzoltó. A ri-
valda mellett, a 
szinpad balolda-
lán, méltóságo-
san és mozdu-

latlanul nézi az előadást egy tenyérnyi 
résen keresztül a derék férfiú, akire, 
istennek hála, éveken át nincs szük-
ség, de akinek jelenléte épp oly meg-
nyugtató, mint az orvosé a tengeri 
hajón. 

Négy hónap óta figyelem a rés 
mellett álló színpadi tűzoltót, akinek 
csak az uniformisa ugyanaz, ő maga, 
testi mivoltában, szinte naponként 
változik. Némán kandikál ki szűk 
kuckójából a színpadra s piros sip-
kája alól, baltácskájára támaszkodva, 
figyelmesen nézi a furcsa figurákat, 
akik a csalóka vászonfalak között 
mozognak. 

Az igazgató, a főrendező, a sze-
replők, a közönség mind megmond-
ták már véleményüket a darabról, 
melyet a hiu szerzők természetesen 

remekműnek tar-
tanak, a jó ba-
rátok sem titkol-
ják, ha egy-egy 
részlet a kezdő-
dő agylágyulást 
juttatja azeszük-
be, — a tűzoltó 
hallgat és nem 
nyilatkozik. De 
arca, melyet a 
rivalda beszűrő-

dő fényessége megvilágít, a legkife-
jezőbb és legobjektívabb kritika. A 

A víg 

Az álmos 

szinpad befolyásolhatatlan filozófusa 
ő, aki nyitott szemmel néz és józan 
agyán, becsületes szivén szűri keresz-
tül mindazt, ami a résen tul lejátszó-
dik előtte. Őt a 
színházi kritikus 
véleménye épp 
oly kevéssé té-
veszti meg, mint 
a közönségé, 
mely z a j o s taps-
sal vagy türel-
metlen kráko-
gással fejezi ki 
érzelmeit. 

Meg kell val-
lanom, hogy a tűzoltó révén nem bír-
tam tiszta képet kapni darabunk ér-
tékéről, — egyenruhás kritikusaink 
ugylátszik nem voltakegy véleményen. 
A tűzoltónak is meg van a maga iro-
dalmi egyénisége s ha a buzgalomban, 
mellyel a tüzeket lokalizálják, egyek 
is valamennyien izlés dolgában megle-
hetősen eltérnek egymástól. Az operett 
pályafutása alatt — ezt némi fájda-
lommal állapítom meg — a testület 
akárhány rokonszenves tagját láttam 
a színpadi ajtócskánál, aki márvány-
arccal pödörgette bajuszát a legvígabb 
jelenetek láttára s ásítva nézte a leg-
feszültebb drámai szituációt. Voltak, 
akik megbocsátólag mosolyogtak, de 
arcukon meglátszott a kérdés : 
ezért még pénzt is 
adnak az ember-
n e k ? Akadt, aki 
halkan bokázott, 
amikor Honthy 
Hanna Latabárral 
táncolt, de akkor 
sem feledkezett a 

komolyságról, 
melylyel hivatásá-
nak tartozik. De 
akadtak vig és 
temperamentumos 

tűzoltók is, akik együtt dúdolták a 
primadonnával a Sárga pitykegombot 
s igen-igen kellemetesnek találták 
Zsüliett leányasszonyt, mikor a csá-

Â duhaj 
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szár hadnagyával a schönbrunni 
táncot járta. Volt egy drága, fiatal 
tűzoltó, aki teste minden porci-
kájával élvezte a darabot : kitágult 
szemmel nézte a komoly jeleneteket, 
fütyölt, kacagott, duhajul billegette a 
fejét, a tréfás jeleneteknél hamisan 
felém kacsintott, mintha azt mondta 
volna : vén kópé, nem néztem volna 
ki belőled, hogy ilyen csirkefogó 
vagy ! Ez volt a legszeretetreméltóbb 
kritikus, akivel életemben találkoztam. 

A tűzoltók között azonban, tapasz-
talásaim szerint, kevés az ilyen lirai 
lélek, a testület nagyobbik része szi-
gorú fölénnyel nézi a dolgokat, me-
lyek a színpadon történnek s meg-
rovó pillantásokkal illeti a művész-
nőt, aki egy arasznyi-
val kurtábbra fogja a 
szoknyácskáját. Ezek 
bizonyos tekintetben 
gyalázónak találják, 
hogy egy lángban álló 
ház borzalmas tragé-
diája helyett léhaszin-
padi komédiának let-
tek, habár csak pa&z-
szive, a szereplői. 
Akárhogy tapsol vagy 
lelkesedik odalenn a 
közönség, ők nem fog-
nak tüzet. Mintha a 
szivük is aszbesztbe 
volna burkolva. 

De az ő közömbös-
ségük még elviselhe-
tőbb, mint a szinház 
boszorkányos ügyes-
ségű diszlet-munká-
saié, akik, valami régi 
hagyomány folytán, 
a szerzőt elvileg nem 
sorolják a rokonszen-
ves háziállatok közé. 
Ha a kék foltok, ami-
ket egy-egy bokorral, 
háztetővel, pázsitrész-
lettel, bútordarabbal 
ejtettek rajtam, meg-
maradtak volna a tes-
temen, most mozidara-
bot lehetne rólam irni, 

ezzel a cimmel: az ultramarinkék 
ember. Nem akarok statisztikát készí-
teni arról, hogy Ferenc császár fejedelmi 
székével hányszor ütöttek gyomron, 
de bizonyos, hogy a nobilis uralko-
dóra a hetvenedik előadáson már 
távolról sem gondoltam annyi szim-
pátiával, mint akkor, midőn szinpadi 
pályafutását megkezdte. 

Es mégis : a zordon tűzoltó, a testi 
épségemet veszélyeztető szinpadi 
munkás dacára is szépek voltak ezek 
az esték ! Mit beszélnek nekem a 
Tátráról és a tengerpart levegőjéről? 
Hát nem ozondúsabb a Király Szin-
ház tűzfalak közé zárt, szük udvara, 
mint a Schneeberg, a Raxalpe vagy 
a gasteini fenyveserdők? 

„Tündérkirálynő légy a párom . . . 
Jobb sarokban: Raskó és Verebes, bal sarokban: a kar középen: Verebes 

és Dobrovics, lenn : Tamás Benő és a kar 
Blaha Lujza Szinház: „Lili bárónő" Angelo foto 
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Móricz Zsigmond, Szép Ernő, Szenes Béla 
és Ernőd Tamás-premier — egy este 

Négy kabarédarab várakozik este félki-
lenckor az Andrássy-uti Színház kulisszái 
között. Várják, hogy sorra kerüljenek, hogy 
hus és vérré váljanak a költők költött gye-
rekei, akik édes egyszülőjük szivének drá-
gábbak, mint kiabáló apróságok. Némák, 
csendesek, amint ott szerénykednek a szürke 
hátú vászonfalak között, de felkacagnak és 
felsírnak, amint kibukfenceznek a fényes 
villanykörték elé. 

A nézőtér végén, a széksorok mögött szo-
rongó szívvel les a négy szülő. Vájjon mit 
szólnak az emberek ami kis magzatjainkhoz 
— gondolják félénken és csendesen, mert 
féltő gonddal őrzi gyermeke sorsának titkát 
még az az anya is, aki sokszor végigélte 
már ezt a szent fájdalmat. Egyik sem isme-
retlen a siker kedvesei között, busásan arat-
tak babért mind a négyen, különösen ezen 
a színpadon. Móricz Zsigmond, Szép Ernő, 
Ernőd Tamás, Szenes Béla, négy külön-kü-
lön értékű és együtt a legszínesebb, a leg-
harmonikusabb irodalmi orgonasipot alkotó 
kvadrille. 

Ők négyen állottak össze, hogy az An-
drássy-uti Színház uj műsorában szinte 
klasszikus értékű írásaikkal iskolai példát 
adjanak a kabaréköltészet tartalmáról, for-
máiról, stílusáról. 

Nem lehet mást mondani erről a négy 
darabról : egyik szebb, mint a másik. Mind 
más-más zsáner, más-más világ, témakör 
csak az irómüvészet egyformán tökéletes 
magassága a közös jellemvonásuk. 

Elmondjuk a négy darab meséjét. Az 
első — sorrendben — Szép Ernő lirai játéka, 
az Antoni tanár nr. Antoni tanár ur, — 
akit az a megtiszteltetés ért, hogy Szép Ernő 
lírai játékának címszereplője lehet — fog-
lalkozására nézve hasbeszélő mester. Has-
beszélő tanár. Esténként az orfeumban dol-
gozik hires hasbeszélő babáival, amelyeket 
— illetve akiket — ő maga fabrikált. A ba-
bák szépen szóifogadnak mesterüknek sokkal 
jobban és szivesebben, mintha igazi babák 
volnának. A tanár ur nagyon szereti a ba-
bákat, hiszen belőlük él, de bizony, mikor 
előadás után felmegy az elhagyott, magányos 
hotelszobába, akkor érzi, hogy mennyire 
egyedül van. senkije sincs, aki igazi szóval 
szólna hozzá, aki féltené, szeretné. Város-
ról-városra jár ; egyedül, tüzhelytelen élete 
nem egyéb örökös vándorlásnál élettelen-
lélektelen hasbeszélő babák társaságában. 
Most is elfogta szivét a szomorúság, az 
egyedüllét nyomasztó bánata szállt reá. Va-
csorát hozat, de nem ízlik az étel egyedül. 
Előveszi a babákat, sorba ülteti őket az 
asztal körül és beszélgetni kezd velők. Pár 
pohár bort is lehajt, illúziók szállnak a lel-
kére, azt hiszi, hogy otthon ül, családja kö-
rében, táncra perdül az egyik babával és 
amikor a legboldogabbnak hiszi magát — 
a táncoló babának leesik a feje. Feleszmél 
a szegény tanár ur : hol a boldogság, hol a 
családi tűzhely, hol van egy sziv, egy igazi 
forró, érző sziv . . . Szétdobálja az álnok. 

Matány, Vaszary, Faludi, Baló 
Andrássy-uti Színház : „A negyvenéves lány" Angelo foto> 
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Bánócziné és Bársony Islván 
Andrássy-uti Színház : „Kapuzás" 

Angelo foto 

csaló babákat, a nagy zajra berohan a 
pincér : 

— Mit parancsol tanár ur ? — kérdi. 
— Egy szivet, egy szivet I — zokog fel 

Antoni mester lelkének vergődő fájdal-
mában. 

Bizonyos, hogy feljajdulása után végig-
terül a padlón, de ezt a jelenetet a jótékony 
függöny eltakarja, ezt mér csak gondolni 
lehet. 

A költő szivének fájdalmas kis sanzonja 
ez a szindarab-költemény, amelynek szí-
nészi része magánjelenete Gellért Lajosnak. 
Az ilyen szerepek legnagyobb művésze Gel-
lért, minden hangja csupa érzés, csupa 
lefojtott fájdalom. Áhítatos csendben figyeli 
a publikum a mélységes hatású jelenetet. 

Emó'd Tamás Ó-breton legenda-ja követi a 
műsoron Szép Ernő jelenetét. Régi francia 
szövegekből vette a legenda "témáját Emőd 
Tamás. Szirmai Albert ugyancsak ilyen régi 
versekre komponált dalokat hozzá. Egy kis 
breton tengerparti korcsma udvarára várat-
lanul megérkezik a tengerész, aki tiz évet 
töltött a tengeren. A csárda udvarán a fiatal 
fogadósnéval beszélget, aki elmondja, hogy 
férje tiz év előtt eltűnt a tengeren. A tenge-
rész felismeri feleségét, de az asszony nem 
ismer rá urára. Elmondja, hogy egy darabig 
várta urát, azután újból férjhez ment és 
azóta már fiacskája is van. A tengerész csak 
hallgatja feleségét, feltámad szivében a tiz 
év előtti mult és a hosszú idők bolyongá-
sának szenvedése egybeolvad ennek a perc-
nek minden kinzó fájdalmával. Mit tegyen? Az 
asszony nem bűnös — tiz év hosszú idő, 
nem gondolhatta, hogy a férje még vissza 
fog térni. Ha felfedezné magét, tragédiát 
okozna, vájjon melyiket választaná az asszony 

két férje közül ? Nem tehet egyebet, némán 
veszi a sapkáját és elballag . . . vissza a 
tengerre. A korcsmárosné az utolsó mozdu-
latnál észre vett valamit és ijedten rejtel-
mesen bámul utána. 

Mintha valami aktualitása volna a darab-
nak, mintha ez a szomorú jelenet valahol 
az Alföldön történne meg hét esztendő múlva, 
amikor egy öreg magyar katona messze 
földről fog haza érkezni - . . 

Bársony István játssza a tengerészt mély-
séges hatással, drámai elmélyedéssel. Ür-
mössy Anikó végtelenül finoman jellemzi az 
özvegyet. A fogadós szerepét Matány Antal 
alakítja frissen, ügyesen. R. Noiret Irén és a 
kis Vajek Rózsi egészítik ki a kis együttest. 
Szirmai Albert művészi értékű dalai igen 
hatásosak. 

A darabok között harmadiknak Móricz 
Zsigmond neve díszíti a szinlapot. Móricz 
Zsigmond egy nyolcperces kis jelenetben, 
amelynek cime : Kapuzás 1922. szinte foto-
grafiaszerü jellemrajzét adja a ma magyar 
parasztjának. 

Kis magyar faluban, megszólal az esti 
csendben a furulya hangja . . . A muskátlis 
ablak alatt megjelenik a legény, aki most 
először jöhet Juliskájához. Ott várja már a 
leány a kapuban, a rácskerités előtt. A 
legény a jövő boldogságról beszél — köz-
ben ráterelődik a szó valutára, Zürichre, de-
vizaközponlra és minden másra, ami a mai 

Angelo foto 
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paraszt előtt épp annyira nem ismeretlen 
fogalom, mint régebben a madárdal, meg a 
szivárvány. A szerelmes lsgény annál szí-
vesebb lesz, mennél többet vél hozományul 
kapni és amikor megtudja, hogy a kelen-
gyéből az amerikai, nagybácsi sem hiányzik, 
boldogan öleli magához szerelmetes meny-
asszonyát. Bánócziné és Bársony megértő 
realizmussal festik meg a kis korrajz két 
nagyszerű figuráját. 

Csak sorrendben a negyedik Szenes Béla 
egyfelvonásos vigjátéka : A negyvenéves 
lány. Szenes Béla ezen a színpadon bon-
totta ki drámaírói tehetségének azóta dússá 
tollasodott szárnyait, a Vasárnap este 10-kor 
című darabjában. A negyvenéves leány is 
az előbb említett egyrelvonásos stílusát kép-
viseli. Az iró mélységes meglátása veti elénk 
azt a kis epizódot, amely egy öregedő leány 
életének egyetlen boldog emléke marad. 
Elröppenő tiz perc az egész és tíz perc alait 
mennyi minden történik a két szereplő és a 
közönség lelkében . . . A tréfából komoly 
fájdalom lesz, a gyerekes csiny gondolata 
szemrehányó szégyenné nemesül. A darab 

tartalmát nem mondjuk el, egészen itt kö-
zöljük a „Színházi Élet"-ben, aki nem látta 
éppen ugy meghatódik ha elolvassa, mint 
az Andrássy-uti Színház publikuma. Szenes 
Béla irói mélységei ebben a kis vígjátéká-
ban abba az irányban mutatnak, amerre a 
jövő Szenes Bélája indul . . . 

Forrai Rózsi a címszerepben megdöbben'ö 
realizmussal rajzolta meg a negyvenéves 
leány fájdalomtól telített életét. Minden moz-
dulata : tanulmány. Balő Elemér egy finom-
szavu fiatalembeit játszott, nemes halkság-
gal és sok-sok szívvel. Ezek az alakok 
fekszenek a legjobban forrongó szinésztalen-
tumának. Vászary Piroska kicsattanó ele-
vensége, istenáldotta jókedve nagyszerűen 
érvényesült egy kisleány szerepében. Faludi 
Sári végtelenül szubtilisan játszott egy sze-
relmes kisleányt, Matány kedves és szinpa-
tikus volt egy fiatalember szerepében. A 
publikum nagy színházi premierek lelkes 
hangulatéra emlékeztető sikerrel fogadta a 
darabot. 

Gyöngyi Izsó pompás tréfáját, amelynek 
cime : Három nap múlva meg fogsz halni, 

GELLÉRT LAJOS 
Andrássy-uti Színház : „Antonio mester" Angela főtt I 
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„. .. Ma volt életem legboldogabb napja . . . Egy fiatalember . 
T. FORRAI RÓZSI 

Andréssy-uti Színház : ^A negyvenéves lány" 

Bizonyos dr. Szőke .. ." 

Angelo fotografia 
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a szerző, Békéssy, Kincses, Lengyel viszik 
sikerre. 

Békefi László betegségéből felgyógyulva, 
először jslent meg sikerei színhelyén és a 
közönség meleg szeretettel fogadta, mint a 
Jó ápolás ellen nincs orvosság cimü tréfa 
szerzőjét és mint conferenciert. 

Kőoáry kis bohózata, A kék pongyola a 
szerző nagyszerű humorának sikerült ter-
méke. Az apróbb jelenetekben igen előnyö-
sen mutatkozott be Vig Miklós, akinek ezen 
a színpadon még sok sikere lesz. 

A magánszámok között klasszikus értékű 
Emőd Tamás két dala, amelyekhez Szirmai 
Albert szerzett a szöveggel kongeniális mu-
zsikát és amelyeket Ürmössy Anikó ad elő 
igazi nemes művészettel. Az egyik dal cime : 
Egy lépésre, a másiké : Anatómia. Filozófia, 
költészet, fájdalom, emberszeretet, feljajdulás, 
minden együtt van ebben a két dalban, 
amelyek megrázó hatást gyakorolnak a pub-
likumra. 

Németh Juliska gyönyörűen énekel egy 
zenésített Petőfi-verset és két £mőd-dalt. Á 
dalok pompás zenéjét Pallós Tivadar irta. 

Kökény Ilona három nagyszerű Harmath— 
Pa/íós-kupléval aratja a megszokott sikert. 

Az egész műsor magán viseli az Andrássy-
uti Színház uj művészi vezetőjének, Emőd 
Tamásnak gondosságát, ízlését és hozzáérté-
sét, akinek személyében az Unió jó kezekbe 
helyezte a nagymultu és nagyjövőjü iro-
dalmi színház művészi színvonalát. 

Megállapítás 
Jó darabot ir 
Maurice Yvain, 
Bolond, aki 
Jobbat kivain. 

A Lili bá rónő repr izéhez : 
Baronesz, 
Még mindig nem ment férjhez ? 

„Nem térhet vissza sohasem, 
Mert férjem van, s kicsiny gyermekem" 

Matárt^, Vajek, Ürmössy, R. Noiret és Bársony 
Andrássy-uti Színház : „Ó-breton legenda" Angelo foto 
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Mórlcx Zsigmond uj regényének 
Köxlési fogát a Sxlnóássl Élet ssserexte meg 

Ax uf Mórlcx-regény címe: „A Kis Veresßafa" 

J'óvö Oéten f ö n 03 első f o l y t a t á s ! 

A „Színházi Élet" múlt számában meg-
írtuk, hogy Móricz Zsigmond uj regényt feje-
zett be. Boldog örömmel jelentjük olva-
sóinknak, hogy a 

„Színházi Élet" megszerezte 
Móricz Zsigmond regényének 
közlési jogát és a jövő szám-
ban már megjelenik a „A kis 

Vereshaju" első fejezete. 
A „Színházi Élet" valóban elbüszkélkedik 

Móricz Zsigmond regényével, amelyet a mai 
viszonyok között is igen jelentékenynek 
mondható áldozatokkal sikerült megszerez-
nünk. 

Móricz Zsigmond uj regényének cime 

A ki3 Vereshaju. 
Régi színházi emberek jól emlékeznek a 

Népszínház darabjára, a „Vereshaju"-ra, 
amely a vidéki színtársulatok és a mű-
kedvelők kedvenc darabja lett. 

Móricz Zsigmond regényének cselekménye 
a „Vereshaju" vidéki műkedvelő előadása 
körül bonyolódik. Egy kis magyar város egész 
társadalmát ez az előadás tartja lázban és a 
főszereplő, a kis Vereshaju, ünnepelt és 
irigyelt hősnője lesz a regénynek. 

Mint Móricz Zsigmond minden regényében 
ugy ebben az uj munkájában is az egyik 
vezérmotivum a szerelem. 

Rendkívül érdekes visszapillantani Móricz 
Zsigmond regényeiben a szerelem szinére, 
kialakuláséra, kiélésére. 

Erről a témáról kérdeztük meg uj regényünk 
illusztris szerzőjét, aki nevetve vagy inkább 
boldogan mosolyogva jegyezte meg : 

— Én a szerelmet regényeim-
ben élem ki, nem ugy, mint 
más az életben. Egy szerelmem 
volt, az, hála Istennek, nagysze-
rűen sikerült és még ma is tart. 

A költő — bizonyos mértékig — minden 
munkájában önmagát irja meg, ezért termé-
szetes, hogy Móricz Zsigmond első regényé-
ben az első szerelemnek emel örök emléket. 

A Harmatos rózsd-ban az a szerelem vonul 
végig,amelyből boldog házasság lesz. Ugyanez 
a szerelmi vezérmotivum fűti a Kerek Ferkó 
cselekményét is, amelyben a mindent le-
győző férfi szerelme diadalmaskodik. 

A Galamb papné és a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül, a mézes hetek, a pár-
hetes házasok szerelmét festik, bájos, 
aranyos történet keretében. 

Súlyosabb szerelmi problémát tárgyal, meg-
jelenési sorrendben a negyedik Móricz Zsig-
mond regény, Az Isten háta mögött. Ebben 
az asszony fantáziában éli ki szerűimét, 
amelyet inkább érzéki rugók fűtenek. Az 
Árvalányok-ban még inkább uralkodik ez a 
szerelmi vezérmotivum, az érzéki nő teljes 
kibontakozása. 

Egészen másfajta szerelmet fotografél Mó-
ricz Zsigmond második regénye, a Sárarany, 
amely az egészséges paraszt Don Juan szilaj, 
akaratos nőgyőzelmének hűséges tükre. Ismét 
más színekben ragyog fel a szerelem a Légy 
jó mindhalálig-ban ; ebben a gyermekszív 
szerelmi ébredése nyilatkozik meg az iró-
müvész mély meglátásain keresztül. 

Móricz Zsigmond, aki a ma élő ember 
lelkének egyik legalaposabb ismerője és 
vizsgálója, a szerelem e sok megnyilatkozása 
közepette a régi renaissance fejedelmek lo-
bogó szerelmi szenvedélyét is megrajzolta 
Tündérkert cimü regényében, amely az ember 
életének ezt az örökké lángoló kemenccítüzét 
a fantázia dus színeiben mutatja be. 

A kis Vereshaja, amelyet a „Színházi 
Élet" szerencsés lesz közölni, 

a fiatal női lélek romantikus, 
drága kis első szerelmét 

örökíti meg, bájos, hangulatos, szivet melen-
gető cselekmény keretében, azon a közvetlen, 
magyaros, elbájoló, mesélő hangon, amely 
csak Móricz Zsigmond tulajdona. 

Ez a szerelem alakul ki az ünnepelt kis 
műkedvelő-primadonna szivecskéjében és ez 
adja a regénynek azt az illatot, amely csak 
májusi rózsáskertekből áradhat ki, ugy, mint 
Móricz Zsigmond mesélő tolla alól. 

Legközelebbi számunkban már megjelenik 
a regény első fejezete, amely utón olvasó-
közönségünk minden héten kedves ajándé-
kul fogja kapni a folytatásokat. A „Színházi 
Élet" ennél értékesebb és szivesebben foga-
dott ajándékot — ugy véljük — nem igen 
adhatott. 
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a közönség és kritika megbecsülése jutalmaz. 
Ezt a kivételes szeretetet most olyan mű-
sorral hálálja meg az Apolló igazgatósága, 
amilyen nem szezonkezdetkor, de januárban 
is diszére válna. Mintha kiállításra készült 
volna, a műsor olyan tökéletes, szines, válto-
zatos, irodalmi. 

Tréfa, ötlet, kacagás, mosoly, kön nyes-dalok, 
színjáték, irodalmi és színpadi furcsaságok 
találkoznak a műsorban. A legkiválóbb ma-
gyar irók nevei mellett a legjobb magyar 
színészek biztosítják a műsor sikerét. 

A kabaré régi gárdájából újra viszontlát-
hatja a publikum Kőváry Gyulát, akinek ne-
vét ezen a színpadon szerették meg. Kon-
ferál, játszik és mint szerző is kiveszi részét 
a munkából. 

A műsoron rem kevesebb, mint hét hosz-
szabb-rövidebb jelenet és darab szerepel. 
Mind a hét más-más zsánert képvisel és 

egyik mulatságosabb, szó-
rakoztatóbb, mint a másik. 
Közülök terjedelemre is 
legjelentékenyebb Zágon 
Istvánnak Lovagok, avagy 
íz ember nem tudhatja 
:imü egyfelvonásosa, a-
melynek műfaj meghatá-
rozásánál a szerző ezt 
irta : furcsa zenés vidám-
ság. Valóban furcsa a 
darab, mert még a ka-
baré-darabok között is 
furcsa, hogy annyit kelljen 
mulatni, mint ezen. De 
nemcsak mulattat a darab, 
hanem — már amennyire 
a kabarékeret megengedi 
— bizonyos irodalmi be-
állítással még erkölcsi ta-
nulságot is hoz. 

A kis darab fordulatos, 
ötletes és irodalmi ten-
denciájú cselekménye 
pompás színészi alakítá-
sokra ad alkalmat, ame-
lyek közül kiemelkedik 
Szöllősi Rózsi Tildája. 
Komoly színészi munka 
ez, a kabaréstilus könyed-
ségével és mégis mély 
átgondolással. Salamon 
Béla a férj szerepében 
volt közvetlen és kedves. 
A két lovagot Kőváry és 
Ujváry játszották egyéni 
humoruk teljes kiaknázá-
sével. Polnay Magda a 
kislány szerepében mu-
tatta meg, hogy jeles 
tagja a kiváló együttes-
nek. A darab pompás 
zeneszámait Losonczi 
Dezső szerzette. 

A műsor másik leg-
nagyszerűbb száma a 

Bende László, Haraszti Mici, Herczeg Jenő, dr. Bánóczi Dezső 
Apolló-Szinpad : „Cabinet szeparé" Angelo foto 

Minden, ami szép és jó . . . 
együtt van az Apolló uj műsorában 

A jó kabarémüsor olyan, mint egy szines 
zsardinetto. Minden van benne, ami szemnek, 
szájnak kellemes. Ilyen zsardinetto az Apolló 
Színpad idei első uj műsora : minden van 
benne, ami szemnek fülnek mulatságos, szó-
rakoztató. 

Régen megszoktuk, hogy az Apolló össze-
gyűjti a kabaréirodalomból nzt, ami a leg-
értékesebb, legirodalmibb. Évtizedes múltja 
folyamán a magyar kabaréirodalom számos 
ma már kiváló egyénisége innen indult el a 
népszerűség útjára és sok szinész, akik ma 
már a közönség kedvencei, az Apolló szín-
padján kapta az első tapsokat. 

Nélkülözhetetlen oszlopa lett az Apolló 
Színpad Budapest színházi életének amelyet 
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Vonósnégyes cimü bohózat, amelyet Szőfee 
Szakái irt Salamon Béla számára. Azért 
mondjuk, hogy Salamon Béla számára, mert 
Salamon kivételes egyéniségének megvannak 
azok a kellékei, amelyek egészen különös 
izt adnak az efajta szerepeknek. 

A darab arról szól, hogy a főnök ur he-
tenként zsurt rendez és erre meghívja a se-
gédeit, akikről azt hiszi, hogy tudnak hege-
dülni. Az asszony ugyanis vonósnégyessel 
akar kedveskedni a vendégeknek, mint aféle 
parvenü, lipótvárosi nagyságos asszony. El-
sőnek érkezik Salgó Jenő, segéd ur, hóna 
alatt a hegedűvel. A háziak nagy örömmel 
fogadják. Még azt is megkérdezik tőle, hogy 
vacsorázott-e mér, de olyan hangon, amely 
nem nagyon invitál. Erre 
Salgó igy felel : 

— Hogyne, már tegnap. 
— Akkor nem erőltetem 

— válaszol a háziq^szony. 
Ez még a kisebbik baj 

volna, de Salgó ur elárulja 
a publikumnak, hogy 
annyit ért a hegedülés-
hez, mint tyúk az ábécé-
hez. Csak azért vállalta 
el a meghívást, mert nem 
mert ellentmondani a fő-
nökének. Abban bizik, 
hogy majd a másik há-
rom játszik, ő meg masz-
kíroz, ugy, hogy nem fog-
ják észrevenni. 
-.Megérkezik a másik 
hegedűs, aki szintén Salgó 
— csakhogy a fióküzlet-
ből. Kitudódik, hogy ő 
sem tud hegedülni és 
ugyanabban szerényke-
dett, amiben névrokona. 
Az első Salgó nem árulja 
«1 a titkot és szemrehá-
nyást tesz kollégájának, 
amiért igy becsapta a fő-
nök urat. 

— Biztos, hogy nem 
lud hegedülni ? — kérdezi. 

— Egészen biztos. )C 
— Próbálja meg, hátha 

mégis tud — felel Salgó, 
de bizony hiába próbál-
gatnak, egyik se tud. 

Végre megérkezik a har-
madik, ebben van minden 
reménységük, de termé-
szetesen ez sem konyit a 
muzsikához jottányit sem. 
A legborzasztóbb hely-
zetben végre az egyik 
Salgót a telefonhoz hív-
ják, hogy menjen haza, 
a mamája rosszul van. 
Ezt a trükköt a fiókSalgó 
eszelte ki, de póruljárt Polnay 
vele. A főüzleti Salgó Apolló-Színpad : 

magának vindikálja az üzenetet és ezen 
már-már hajba kapnának a marna be-
tegségén, amikor megérkezik a mentőangyal 
egy levél formájában, amelyben a háziúr 
megtiltja, hogy a lakásban muzsikáljanak. 
Ezt a levelet a harmadik ál-zenész irta, de 
ezzel is póruljárt, mert a haziurék hivatalo-
sak az estélyre, tehát nem írhatták a levelet. 
Még egy kifogás van, nem érkezett meg a 
brácsista, brácsa nélkül pedig a kiváló mu-
zsikusok nem hajlandók játszani. Már-már 
azt hiszik, hogy ilyen módon megmenekül-
nek, amikor becsap az istennyila- Megérke-
zik Darnay ur, a házikisasszony udvarlója, 
akit a szülők ki nem állhatnak, de most 
mégis szívesen látják, ha vállalja a brácsát. 

Magda, Szöllőssi Rózsi, Salamon Béla 
„ L o v a g o k " Angelo foto 
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Damay, csakhogy itt maradhasson, mindent 
vállal, pedig soha életében a kezében nem 
volt brácsa. Most, most tör ki a botrány — 
gondolják mindnyájan, de a deus ex machina 
megmenti őket. A háziúr csakugyan leüzen, 
hogy ne muzsikáljanak és egy háziurral nem 
lehet kikezdeni. A házigazda bocsánatot kér, A szólók között 

Kőváry Ovula 
Szöllőssi Rózsi 
Apolló Színpad : 

„Lovagok" 

Bánóczi, Haraszti, 
Herczeg 

Apolló Szinpad : 
„Cabinet szeparé" 

hogy a vonósné-
gyest a jövő hétro 
halasztják. 

Kacagástenger 
kiséri a bohózat 
minden szavát- A 
főszerepben Sala-
mon Béla ellen-
állhatatlan humo-
rával rendkívül mu-
latságos alakot for-
mált. Győri Matild, 
Faragó Sári, Berky 
Kató, Bende László, 
Barabás Elemér. Áldory, Szenes 
pompás figuráikkal biztosítot-
ták a darab sikerét. 

A műsor komoly részének 
legjelentékenyebb száma ifj. 
Radó Antal Cabinet szeparé cimü 
rokkoko maszkajátéka, amelyet 
Haraszti Mici, Bánóczi Dezső, 
Herczeg Jenő, Bende László 
játszottak el igaz művészettel. 

A Sóhivatal cimü mulatságos 
Békefi -, tréfában Herczeg, 
Bende, Áldory, Szenes, Kőváry, Újvár y ját-
szottak kitűnően. 

A tréfák között ugyancsak megkacagtatta 
a közönséget Kőváry : Végre egyedül-je. A 
nagyszerű szerepekből Berky Kató, Sándor 

Annus, Kőváry, Herczeg, Bende csináltak 
még mulatságosabb alakokat. 

Zágon István mulatságos parasztjelenetét 
a Mit ir a zujság ? címűt Bánóczi Dezső 
művészi alakítása vitte sikerre Hollós Bora 
segítségével. 

Szöllősi Rózsi, Kondor 
Ibolya, Sándor Annus és 
Radó Sándor számai sze-
repelnek. Szöllősi Rózsi 
megrázó erő-vei adja elő 
Harmath—Losonczi Kain 
és Ábel cimü dalát és 
két kupiét, Kondor Ibolya 
három gyönyörű szeriőz-
dal művészig előadásával 

arat sikert, 
amelyeket 

Ernőd—Har-
math irtak 
és Pallós, 
Losonczi, 

Molnár sze-
rezték a mu-
zsikákat. Ra-
dó Sándor 
minden szá-
ma után per-
cekig tapsolt 
a közönség. 
Nagy sikere 
van Kőváry 
Cinci konfe-

ranszainak. 

Salamon, Bende, Szenes, Barabás 
Apolló Szinpad : „Vonósnégyes" Angelo foto 

Az Apolló Szinpad szezonnyitó műsora 
újra garancia arra, hogy amit ez a színház 
nyújt, az tiszta művészet és irodalom s azt 
is fog nyújtani ismét az egész uj sze-
zonban. 
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Pécsi Blanka 
Nagy Endre Kabaré : „A kávéslány" 

Angeld foto 

művészi eszközöket állítanak ennek a célnak 
a szolgálatába. 

Kabók Győző verses köszöntője nyitja meg 
a gazdag műsort. Pattogó rímekben köszönti 
a t. közönséget, jó palócos dialektusban és-
kedves, mulattató sorokban. Róbert Aranka, 
a kabaré fiatal, tehetséges tagja énekel ez-
után egy finom Lányi-dalt. Pikáns vagy nem 
pikáns ? ez itt a probléma, adja fel a 
kérdést Nagy Endre, a legszellemesebb kon-
ferencier, a közönségnek. A közvéleménynek 
kell eldöntenie, hogy „disznóság"-e a Róbert 
Aranka kupléja vagy sem. El is döntötte a 
premieren egyhangú szavazással, hogy nem 
disznóság, Legfeljebb az a disznóság benne, 
mondta egy elégedetlen ur, hogy az énekesnő 
csak egy kupiét ad elő. 

Nagyszerű nézőtéri tréfa következik most : 
„Tarján Gida feltámad." Igen, ő az, Tarjára 
Gida, a dolovai nábob leányából, a sneidig 
huszárfőhadnagy, aki tiz évi álom után fel-

Köszöntünk, Petőfi" 
Uj műsor a Nagy Endre Kabaréban 

Abonyi Marian 
Nagy Endre Kabaré: „Majolika" 

Angelo foto 

A Városliget zöld lombjai alól visszaköltö-
zött a Gresham-palotába Nagy Endre és ifj. 
Feszi József kabaréja, hogy tradíciójához híven 
az igazi párisi kabarémüvészetet szolgálja. 
A pincehelyiség csupán ideiglenes hajléka 
Nagy Endre társulatának, mert mint azt a 
„Színházi Élet" már jelentette, rövidesen át-
vonul az Erzsébet-körutra, ahol méjtó külső 
keretben folytathatja diadalmas útját. 

Nagy Endre kabaréjának szezonnyitó mű-
sora iskolapéldája lehet a változatos, ötletes 
és magasszinvonalu kabaréelőadásnak. Az 
első számtól az utolsóig művészi tollal meg-
irt, művészi ambícióval megjátszott jelenetek-
kel és magánszámokkal találkozik a néző, 
aki a zal a határozott tudattal távozik az 
előadás után, hogy három óráig kellemesen 
elszórakoztatták olyan színészek, akik csak 
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ébred és . . . és nagyon érdekes párbeszédet 
folytat Nagy Endrével. Ez a kis jelenet nem-
csak mulattatja a nézőt, de a maga ragyogó 
szatírájával súlyos igazságokat tár fel. Zajo-
san tapsolták az érdekes játékot és annak 
kitűnő szereplőit. 

Abonyi Marianne libben a dobogóra és 
Fodor László—Lányi Viktor-sanzonokat éne-
kel. Amióta a kitűnő művésznőt egy rövid 
időre a kabaré elhódította az operett-tői úgy-
szólván estéről-estére tökéletesiti a sanzont, 
ezt a szimpatikus műfajt, amely talán még 
jobban megfelel elbűvölő egyéniségének, mint 
a primadonnaszerep. A közönség kifogyha-
tatlan volt a tapsokban és az uj műsoron 
kivül még a „Majolika" című nagy nyári 
slágert is elénekeltette a művésznővel. 

A régi Nagy Endre Kabaré egyik starja, 
Ferenczy Károly jelentkezett ismét. A meg 
tért fiu, aki nagy sikerei 
után újból visszatért 
egykori diadalainak 
színhelyére. Kupiéi 
után lelkes taps bizo-
nyította, hogy hálás kö-
zönsége szeretetteljes 
és meleg fogadtatásban 
részesítette. 

Ismét kristálytiszta 
művészet következett ; 

Pécsi [Blanka száma. A Magyar Színház 
illusztris művésznőjét hosszabb vendégsze-
replésre sikerült megnyerni a kabaré igaz-
gatóságának. Egy költeményt szavalt el üde 
és bársonyos hangján, amelyet egy tréfás 

Dénes György és Pethes 
Sándor 

Palló Imre és Nagy Izabella 
Nagy Endre Kabaréj 
„Köszöntünk, Pefőfil" Angelo foto 

Kálmán Erzsi és Rónai 
Géza 

Nagy Endre Kabaré : 
„Tarján Gida feltámadt" 

Angelo foto 

dialógus előzött meg, ter-
mészetesen Nagy Endré-
vel. Mert Nagy Endre 
igazgat, rendez, darabot 
ír, konferál és játszik. Ki-
fogyhatatlan az ötletek-
ben és humoránál talán 
csak a sokoldalúsága na-
gyobb. 

Dénes György és Pethes Sándor, ez a két fiatsT 
vérbeli tehetség mókáival, hangos kacajt fakaszt 
a nézőtéren. Dénes zenei és filmhumoreszkje is 
megérdemelt sikert aratott. 

Rövid szünet zárta le a programm első részét. A 
nézőket szünet közben se hagyja Nagy Endre 
unatkozni: megszólal a Telefon Hírmondó, a min-
dig friss és fmindig szellemes élőujság, aminek az 
a következménye, hogy még szünet alatt se hagyja 
el senki a helyét. 

Commedia dell'arte, a kabaré specialitása nyitja 
meg a második részt. Kálmán Erzsi és Pethes 
Sándor derűt és jókedvet árasztanak a dobogóról. 

Ami ezután következelt, az már többet nyuj-
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tott, mint a párisi kabaré, mert a párisi kabaré 
legfeljebb jó kabarészámokat ad, de nem ad 
helyet az ország első operaénekeseinek. 
Nagy Endre verses játékéban pedig a leg-
kiválóbb operaénekesek találkoznak. „Kö-
szöntünk, Petőfi !" ez a cime a verses jele-
netnek, amely Petőfiről szól és Petőfi szelle-
méhez méltóan vezeti be a centennárium 
ünnepi játékait. Az öreg pernahajder, a szép 
menyecske, a betyár és a sápadt arcú hon-
véd veszekednek Petőfiért és dalban kelnek 
versenyre, hogy eldöntsék, kit illet meg a 
halhatatlan költő ünneplése. Petőfi Sándor 
költészetének virágos rétjéről a legszebb csok-
rot állítják össze, kiki sorompóba állit néhány 
szép dalt a maga igaza érdekében s végül 
is Petőfi kedves alakjai együtt ünneplik a 
magyarság legnagyobb költőjét. 

Nagy Izabella, Palló Imre és Szentmihályi 
Tibor adják a főszerepeket. Három olyan név. 

Barna Lajos 
Nagy Endre Kabaré : „Rabbi Akiba" 

Angelo foto 

Palló Imre 
Nagy Endre Kabaré: „Köszöntünk, Petőfi!" 

Angelo foto 

amelynek viselői az ország első színházaiban 
is elsők és amit itt produkálnak, az élmény 
marad minden zenekedvelő számára. Mellet-
tük Kabók Győző vidáman és jó humorral 
állja meg a helyét. 

Nagy Izabella dalai fejezik be az estét. 
Méltó befejezés. A kivételes hangú énekesnőt 
frenetikus tapsok köszöntötték és a közönség 
nem fáradt bele a szűnni nem akaró ujrá-
zásba. 

Nagy Endre ismét nevéhez illő munkát 
végzett az uj műsor összeállításánál. Mellelte 
Lányi Viktor zeneszerzőé és ifj. Feszi József 
igazgatóé az érdem, akik mint lelkes és tehet-
séges munkatársai hozzájárultak a kivételes 
sikerhez. 

LELEPLEZÉS 
A Cserebere szerzőit 
Megvádolom ezennel, 
Rájöttem a csalfaságra 
Zseniális eszemmel : 
Tudták jól, 
Hogy Beöthy és Jób 
Darabokat cserélnek 
S innen vették ötletét a 
Hires Csereberének. 
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Két magyar építőművész sikere külföldön 
közös munkára. Äz egyik Csapó József, a 
másik Faludi Jenő. 

Egyik külföldi építészeti szaklapban ol-
vastuk, hogy a két fiatal műépítész megbí-
zást kapott az uj bukaresti orfeum tervezé-
sére. Nem kis eredmény ez, ha elgondoljuk, 
hogy a zártkörű pályázatban két francia, 
egy német, egy angol és három román mfl|-
épitész vett részt Csapó Józsefen és Faludi 
Jenőn kiviül és a bírálóbizottság egyhan-
gúlag bízta meg a kivitellel a magyar ter-
vezőket. 

Felkerestük a két műépítészt miitermük-
ben, amely az aradi-utcai Kóburg-palotában 
van. Az előszobában a földtől a mennyeze-
tig tele van a fal tervekkel, rajzókkal, váz-
latokkal. Odabent, a műteremben szorgos 
munkaközben talál juk Csapó Józsefet és 
Faludi Jenőt. Mind a ketten egészen fiatal 
emberek még, szinte meglepő, hogy máris 
Imennyi sikerre tekinthetnek vissza. 

Faludi alacsony termetű f iatal ember, 
Csapó jó két fej jel magasabb nála, de egé-
szen bizonyos, hogy ketten összevéve sin-
csenek hatvanévesek. Meglepődéssel hall-
gat ják, hogy intervjut kérünk a Színházi 
Élet számára. 

— A mi tnünkánk, — mondja Faludi 
Jenő, — annyira a mlüterem falai közé 
van zárva, hogy egészen meglep bennünket 

A bukaresti nagy orfeum tervének, vázlata 
Csapó és Faludi rajza 

A magyar színészekkel, zeneművészek-
kel, festőkkel és szobrászokkal együtt a 
képzőművészek is teljes mértékben kive-
szik a részüket abbíól a munkából, amelynek 
"hivatásszerű fe ladata a magyar kultura kül-
földi terjesztése. Ugyanakkor, mikor színé-
szek és zeneszerzők külföldi sikereiről kap-
juk a gyakori híreiket, meg1 kell emlékez-
nünk az építőművészek sikereiről is. Kül-
földön, különösen Romániában a nagy-' 
arányú müépitkezések megindulásával kü-
lönösen tág teret talállak az érvényesülésrfc 
a magyar építőművészek. Egész sereg nyil-
vános pályázaton nyerték el a kivitelre ki-
tűzött di jakat . 

E sorokban két fiatal magyar műépítész 
sikeréről kell számot adni. A két műépítész 
nevét együtt kell felemlíteni, mert minden 
munkájukat közösen tervezik meg; éppen 
olyan műépitészeti társascéget alkotnak, 
mint amikor két szindarabiró szövetkezik 
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az önök érdeklődése. Valóban igaz a mün-
cheni lap hire, mi építjük az uj ouka-
resti orféumot, amelynek terveivel egy hó-
nappal ezelőtt készültünk el, miután fel-
szólítást kaptunk, hogy vegyünk részt egy 
zártkörű pályázaton. Két hét előtt kaptuk 
meg az értesítést, amely a kivitelre való 
megbízást is tartalmazta. Ä bukaresti or-
feum hatalmas barokk stilü épület lesz, 
amelynek nézőterén kényelmesen helyez-' 
kedhetik el kétezer ember. Ä tulajdono-
sok tervei szerint az orfeumban operett-
lelőadásokat is fognak tartani, ezért a szín-
padot ugy komponáltuk meg, hogy a leg-
nagyobb látványosságok előadására is al-
kalmas legyen. 

— Résztvettünk a müncheni színház-
épí tő és díszlettervező kiállításon, amely-
nek tapasztalatait mind felhasználtuk a 
szinpad megkonstruálásánál. Ä modern szin-
padtehnika minden elképzelhető lehető-
sége együtt lesz ezen a színpadon. Percek 
(alatt be lehet raj ta díszíteni a legkompli-
káltabb színpadot is. Máj- a jövő hónapban 
hozzá fognak az építkezéshez, mert az or-
feumnak tavasszal készen kell lennie. 

Csapó József veszi át azután a szót. 
—- Még mielőtt ezt a munkánkat átvettük 

-— mondja — megbízást kaptunk az uj 
Nagy Endre Kabaré terveinek elkészíté-
sére, amely szintén készen várja a megvaló-
sítást. Az Erzsébet-köruti fürdő helyiségei), 
konstruáltuk á t a Nagy Endre Kabaré cél-
jaira. Az volt az irányelvünk,, hogy a 
kabaré külső arhitekturája hozzásimuljon 

A „Lili bárónő" karmestere, szerzőjej 
és rendezője 

Nagypál Béla, Huszka Jenő, Vágó Géza 
Angelo foto 

ahhoz a stliushoz, amelyet a Nagy Endre 
Kabaré művészetben és irodalomban kép-
visel. Ennek megfelelően tervünk alapvo-
nása az egyszerűség, a közvetlen vonalak, 
amelyek arhitekturában igyekeznek meg-
teremteni a szinpad és nézíőtér közötti ösz-
szeköttetést. Ä nézőtéren háromszázötven 
személy fog elférni, lesz karzat és páholy Ss, 
a szinpad pedig ugyancsak fel lesz szerelve 
minden modern készüllékkel, különösen vi-
lágítási effektusok elérésére alkalmas esz-
közökkel. Lesz a színházban tágas hall, 
kényelmes társalgó, dohányzó és buffet, 
rt színpadon körhorizont segítségével való-
sithatók meg a legszebb plen-aire díszletek. 
Arra törekszünk, hogy a Nagy Endre Ka-
baré a maga nemében tökéletes kis színház 
legyen, ami reméljük, a kivitel folyamán 
sikerülni fog. Az u j színházat minden való-
színűség szierint még* ezen a téleni átad-
hat ják a közönségnek. 

— Ugyancsak most foglalkozunk a Heli-
kon uj kiállítási helyiségének tervezésével, 
amelynél szintén a legmodernebb épités-
tehnikai elveket törekszünk érvényrejuN 
tatni. 

Szerényen, a munka megbecsülésével és 
rajongásával mondta a két fiatal építőmű-
vész ezeket. Mellettük a nagy rajzó löte rem-
remben tizennégy rajzoló dolgozik épü-
letek, villák tervein. Külföldről is sok villa-
tervezési megbízást kap Csapó és Faludi, 
megmutatják egy grunewaldi csodaszép 
nyaraló fényképfelvételét, amelyet szintén 
•ők terveztek. A Bodeni-tó mellett most 
építenek két villát terveik szerint, egyikük 
á napokban le is utazik az építkezés meg-
tekintésére. 

Állandóan ujabb megbízásokat kap a 
két építész, ugy, hogy a tervező-műterem 
valósággal nemzetközi postaállomás, ahová 
külföldről is egyre érkeznek érdeklődések 
és megbízások. 

Csapó József és Faludi Jenő igen előkelő 
helyen gyűjtötték az ismereteket, amelyek 
müvészietté fejlődtek a tehetség és szor-
galom támogatásával. Tőry és Pogány mű-
termében résztvettek az u j Nemzeti Szín-
ház tervezési munkálataiban, amelynek igen 
becses részét bízta rájuk mesterük. 

Faludi es Csapó tervezték a Lombszin-
padot is, amelynek bájos egyszerűsége a 
nyáron át látványossága volt a fővárosnak. 
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T o l o n c — a N e m s z e t i b e n 

A magyar népszínmű virágkorának szép 
emlékei közül „A falu rossza", „A piros bu-
gyelláris", „A sárga csikó"-val s a „Vén 
baká"-val egysorban áll Tóth Ede híres da-
rabja A tolonc. A népszínmű igazi reprezen-
tánsai ezek s így nagyon természetes, hogy 
mikor uj érdeklődés támadt a népies tárgyú 
színműirodalom iránt s a Nemzeti Szinhá?. 
minden esztendőben legalább egy darabbal 
szaporítani akarja repertoirjának ilyen darab-
jait, „A tolonc" sem maradhatott ki. Hevesi 
Sándor az uj direktor, Tóth Ede darabját 
választotta ki idei népszinmüreprizül, annál 
is inkább, mert ennek a darabnak népszínmű 
értékein tul, ugy szerkezetében, mint törté-
néseiben és figuráiban igazi drámai értéke-
ket is ad. Már folynak is a próbák a leg-
újabb népszinmüreprizből, mely a Nemzeti 
Színházban természetesen premiérszámba 
megy s szeptember végén Horváth Jenő 
rendezésében szinre is kerül a darab. 

Uj életre kelnek tehát a régi Népszínház 
színpadán Kontra Fridolin és neje, Ördög 
Sára, a sorsüldözött Liszka, Mravcsák és 
Miklós s az érzelmes történet sok eleven 
és ma is friss figurája, még pedig — mint 
a színháznál mondani szokás : teljes garni-
túrával — ami annyit jelent, hogy az uj di-
rekció a legjobb erőket s gárdája legelőkelőbb 
neveit állítja ki a magyar népszínmű uj si-
keréért. Elvégre a színház iránt érdeklődő 
publikumnak igazán nem kicsi dolog, hogy 
Jászai Marit népszínműben láthatja. A nagy 
tragika játssza ugyanis Ördög Sára szerepét. 
„A tolonc" szereposztása a következő : 

Kontra Fridolin : Almássy Endre, Krizsa : 
Fáy Szeréna, Miklós : Kiss Ferenc, Abris : 
Bodnár, Rézi : Nagy Teréz, Lőrinc : Kürthy 
György, Dolgos : Fehér Gyula, Rigó : Szath-
máry, Péter: Somody, Ördög Sára: Jászai 
Mari, Angyal Liszka : Bajor Gizi, Mravcsák : 
Gál, Korcsmáros : Dózsa, Rendőr : Hajdutska, 
Pandúr : Bihari, János bácsi : Bartos, Szájas-
né: Keczeri Irén, Kománé : Izsóné. Ezenkívül 
egész sereg kisebb szerepben a színház 
fiataljainak jut majd jó és hálás feladat. „A 
tolonc" hires szép dalainak betanítását ter-
mészetesen már az uj karmester végzi. La-
votta Rezső, aki a kolozsvári Nemzeti Ze-
nedének volt igazgatója, most foglalta el uj 

állását s „A tolonc" lesz első munkája a 
Nemzeti Színháznál. 

Mindezekből pedig előre is bizonyosnak 
látszik, hogy „A tolonc" előadása értékes 
darabja lesz annak a nemzeti és művészi 
programmnak, amelyet Hevesi Sándor maga 
elé tűzött, s amelynek megvalósítására leg-
jobb reményei vannak. 

VENCZEL BÉLA SZERZŐDÉSE. 
Venczel Béla, az Operaház kitűnő 
tagja a nyarat egy földbirtokos ba-
rátjánál töltötte. Pompásan nyaralt, 

evett, ivott és énekelt egész nap. Csak akkor 
borult el a kedve, amikor közeledett a szezon 
kezdete. Pláne elszomorodott, amikor olvasta 
az újságokban, hogy az Opera vezetősége 
még nem állapította meg a magánénekesek 
fizetését. A földbirtokos azonban megvigasz-
talta. A következőképen : 

— Béluskám ! Egyszerűen ne menj vissza 
az Operához. Szerződj hozzám és csak nekem 
fogsz énekelni. 

Lapunk zártéig Venczel még nem döntött, 
hogy elfogadia-e a szerződést. 

Földesi Sándor 
Budai Színkör: „Az Ember tragédiája" 

Mészöly felv. 
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Cserebere II 
(Makáma-féle) 

A Vígszínházban operett megy, bár e 
hely a kötetlen múzsa tere s ezzel meg-
indult a többi színházban is a nagy Csere-
bere. Az Operában kabaré lesz s kupiét 
dalol a Szemere s hogy a hangulat ne legyen 
tul hideg, vidám dizőz lesz a Medek. Az 
Apolló is csereberél, mer' ő a Lohengrint 
veszi elő s kiváló művészeket állit, Elzának 
megteszi Szöllösit és 
Lohengrinnek a Kővá-
rit. A Magyarban vi-
szont egy operett'megy 
kista fir ózva minden 
jóval, Törzs—Darvas 
táncos-duóval, míg a 
Király Színházról az 
a fáma, hogy ott men-
ni fog egy dráma, sőt 
azt is tudják ott ma 
már, hogy a két fő-
szerepet kapja Honthy 
Hanna és Latabár. 
Ugyancsak minden 
álhirtől ment ez, hogy 
a Városiban Ábrányi 
Kamarajátékot ren-
dez, sőt arra adott parolát, hogy finom 
drámai szerepben játszatja Tisza Karolát 
és partnere nem lehet itt más, mint Sziklay 
József és Petráss, Ha a jó isten ugy akarja, 
az égig nő a kicsi fácska, a Belvárosi szín-
padán igy kerül színre a Mályvácska, nagy 
látványosság kis keretben és Gellérttel a 

Itt a Cserebere I 
A Magyar Színházban a „Leányvásár" megy, 
s íme Darvas Lili és Törzs Jenő ropják a 

dzs i lo ló t . Szakmáry rajza 

főszerepben. És arról máris sok hír futkos, 
hogy mily remek ballerina lesz az Ilosvay 
és a Titkos. Az sem lesz majd utolsó bolt, 
hogy az Intimben szinrehozza Az Ember 
tragédiáját Leopold. Még nem tudni, ki lesz 
a sátán, de Éva Szeles Elza lesz, Vig Miklós 
lesz az Ádám. Végül, ha megnéztünk min-
dent, még erre spóroljuk föl pénzünk, a 

Nemzetiben szinreke-
rül az „Ahogy mi ki-
nézünk." Itt Kmochné 
legméltóbb pandantját 
hosszú ideig keresék, 
végre Jászainak osz-
tották ki a Kmochné 
híres szerepét és 
nem mulaszthatja meg-
nézni egyetlen fő-
városi lakó, hogy 
játszik az „Ahogy mi 
kinézünk"-ben Márkus, 
Bajor Gizi és Bakó. 
Az egész csereberé-
ben azonban csak az 
az egy ér, hogy a kö-
zönség ül majd a kasz-

szába s a színészek adnak pénzt jegyér. 

Viszont az sem utolsó cserebere, ha Latabár 
pottyan a direktori székbe bele, ott is a helye. 
Majd fő a feje, ha ugy tizedike után, benyit 
hozzá félénken, sután à contóért hajlongva, 
mint ázott zászló Beöthy László. 

Ez az igazi Cserebere I 
Az Operában Medek és Szemere kupléznak a függöny előtt. — A Nemzeti Színházban az 
„Ahogy mi kinézünk" megy, a két Linkóczi szerepében Ódryval és Kürthyvel, míg Kmochné 
szerepében P- Márkus Emília, Petráss Juci szerepében pedig Bajor Gizi domborítanak. 

Szakmáry rajza 
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A mosolygó a s s z o n y . . Németh Juliska 
A vig holál Ürmössy Anikó 

A Belvárosi Színház legközelebbi pre-
mierjén két külföldi darabot mutat bel. 
Az egyik cím: A mosolygó asszony, szer-
zői: Obey és Arniel, á másik: A vig 
'halál, amelyet Evreinov, az uj orosz iro-
dalomnak egyik legmarkánsabb egyénisége 
irt. Ä két darab előadása irodalmi szem-
pontból annál is érdekesebb, mert mind-
két szerző először szólal meg magyar szín-
padon. 

Bárdos Ärtur, a Belvárosi Színház igaz-
gatója, tételes céljául állitotta fel, hoyy 
a művészi vezetése alatt álló színházban 
elsősorban a komoly irodalom találjon 
hajlékot. 

Ennek a célnak a szolgálatában indult 
meg az u j szezon is és a most következő 
premier is szervesen hozzátartozik ehhez 
a művészi prograinmhoz. 

Ä két darabról Bárdos Artúr a követ-
kezőket mondotta a Színházi Elet szá-
mára: 

— A L'Assurant Melm Bendet előadá-
sával folytatni akarom azt a munkát, ame- ' 
lyet Jean Sament »Arnyhalász«-ával kezd-
tem' el. A modern .francia szindárabiroda-
lomnak olyan kiváló értékű terméke ez a 
darab, amely egyenesen Porto Riche és 
Henry Beck darabjainak nívóját tar t ja meg. 

— Nagy szteretettel és lelkesiedléssel 
foglalkozom a premier előkészítésével és 
— ugy vélem — a szerző és munkája 
minden fáradozást és ambíciót megérde-
melnek. 

— Nemcsak nivó szempontjából emlé-

keztet a mosolygó asszony a két klasszikus 
értékű franciára, hanem sikerének széles 
u t ja is azonos elődeiével. Porto Richő 
és Henry Beck darabjaiból tiz-tizenöt re-
priz is volt, ma is gyakran szerepelnek 
a Komödie színpadán. 

A legkomolyabb francia kritika megálla-
pította, hogy !A mosolygó asszony stílje 
és szelleme ugyanabból a forrásból táplál-
kozik, mint klasszikus elődei. Talán kissé 
súlyosnak látszik a szó, de mégis reprodu-
kálnom kell a darab értékének illusztrálá-
sára, hogy a premier után »Ä mosolygó 
asszony«-t korszakos jelentőségű színdarab-
nak nevezték. Másik adat a darab eddigi 
sikereiről, hogy megnyerte a francia Aka-
démiának azt a diját , amely a mi Vojnich-
dijunkhoz hasonlóan, az év legnagyobb 
irodalmi értékű színdarabját tünteti ki. 

— »Ä mosolygó asszony« cselekménye 
bővelkedik érdekességekben és izgalmakban. 
Főalakja egy Bovárynéhoz hasonló lelki 
összetételű nő, aki férjének tűrhetetlen zsar-
noksága alatt szenved. A maga akaratából 
nem- tud szabadulni, amig a véletlen elő 
nem1 segiti, hogy férjét eltegye láb alól, 
Az alapjában véve jólelkű férj azonban 
a z utolsó pillanatban meghatja az asszonyt, 
ugy, hogy a gyilkosság egyi rezignált moz-
dulattá enyhüli, az asszony pedig tovább 
•hurcolja az igát, amelyet a sors nyakára 
Szoritotti 

— A darab izgalmassága egy rendkívül 
hatásos revolverjelenetben csúcsosodik ki, 
amely a végsőkig1 fesziti nemcsak a publi-
kum, de az olvasó idegeit is. Ez a jelenet 
azonban nem a rémdrámák eszközeivel, 
-hanem a lelki motívumok mélységes kiérzé-
Sével hat izgatóan és izgalmasan. 

Ez aztán a cserebere! 
A „Hamlet" a Nemzetiből a Király Színház színpadára kerül, a főszerepekben Ráthaival, 

Fedák Sárival, Latabárral és Honthy Hannával Szakmáry rajza 
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»A mosolygó asszony«-t Szini Gyula for-
dította magyarra, a címszerepet Németh 
luliska fogja játszani. Boray* Aladár, Som-

lár Zsigmond1, Z. Hahnel Aranka, Pappnê 
Aranka és Zenta Zelica szintén jelentékeny 
tszinészi feladatokat oldanak meg. 

— Ezzel egy estén mutatjuk be Evreinov, 
a hires orosz szinpadreformátor, egyfelvo-
násosát, A vig halál-X. A vig halát elmés 
iés finom szimbolikus színpadi játék. Szer-
lzője igen érdekes, extrém alakja az orosz 
irodalomnak. Nemcsak a színpadon voltak 
•lés vannak sikerei, hanem mint szobrász, 
festő, sőt mint zeneszerző is viiszontiszere-
3emre talált a múzsáknál. 

—• A vig halál igen modern felfogású 
pierrot-pierret történet. Szereplői: Harle-
kin, Kolumbína, Pierrot, az orvos és a 
Halál. Harlekin megtudta az orvostól, hogy 
tmeg fog1 halni. A halál gondolata nem 
rémiti el, mosolyogva fogadja az utolsó 
percet és boldogan szürcsöli az utolsó 
«csók mézét. Csupa mély filozófia a darab 
minden szava, Székely Andor fordította 
magyarra a darabot, amelyhez Lányi Viktor 
szerzette a kisérő muzsikát és a dalokat. 

— Parisban a Vieu Colombier színház-
ban mór másodízben kerül a darab szinre, 
Brüsszelben pedig ezzel nyitottak meg egy 
lij irodalmi színházat, ahol még ma is 
A vig halált játsszák. A darab főszereplője 
Gellért Lajos, ő játssza Harlekint. Ürmössy' 
Anikónak a Halál szerepe jutott. Bánó-
cziné lesz Pierette, Bánky Róbert Pierrot 
és Boray Aladár az orvos. Mind a két 
darabhoz Básthy Alfréd tervezte a disz-
leteket. A darab rendezésével arra tö-
rekszem, hogy egyrészt — »A mosolygó 
asszony «-nál — a modern francia szín-
darab játékstílusát fejlesszem tovább a 
Belvárosi Színházban, másrészt — »A vig 

Csereberél az Opera és a Belvárosi 
A „Mályvácska" cimü nagy balett főszerepeit 
Titkos Ilona, Gellért Lajos, S imonyi Mária 

és Ilosvay Rózsi alakítják 
Szakmáry rajza 

Egy kis cserebere 
Az Apolló-Szinpadon „Lohengrin" t játsszák 

Szöllőssi Rózsi és Kőváry Gyula 
Szakmáry rajza 

halál«-nál — teret adjak Evreinov szinpad-
reformáíori eszméinek, amelynek fejlődés-
képességét majd a publikum fogja el-
dönteni. 

Ezeket mondotta Bárdos Artúr a két 
darabról, szavaiból kiérzett az irodalom-
rajongó lelkessége és a hozzáértő szín-
házi ember komoly meggyőződése, hogy 
la Belvárosi Színház nagyon jelentékeny 
premierje megértő publikumra talál. 

ILYEN SE TÖRTÉNT MÉG 
SOHA. Színháznál már sok 
hihetetlen eset előfordult, de 
az, ami a Király Színház 
igazgatói irodájában történt, 
ritkítja párját Thália annale-
seiben. Így esett : Galetta 
Ferenc, a Blaha Lujza Szín-

ház kitűnő bonvivántja, néminemű konflik-
tusba keveredett az igazgatósággal. Erdély-
ben aratta a babérokat, ahonnan alaposan 
megkésve érkezett haza. Lázár igazgatóval 
a kibontakozás ulját keresték, amelyet se-
hogy sem tudtak megtalálni. Végre abban 
állapodtak meg, hogy Galetta megválik az 
Uniótól. Igen ám, de Galettánák hetvenezer 
korona előlege is volt, aminek visszatérítése 
némileg problematikusnak látszott Lázár 
igazgató előtt. Amikor erre a kérdésre kitér-
tek, Galetta elővette a kisebbik bugyellárisát, 
kivett belőle egy csomó ropogós tízezrest és 
hét darabot leszurkolt Lázár igazgató Íróasz-
talára. 

A direktornak szeme-szája elállt, mert 
hosszú előlegkifizetésekben és hosszú vissza 
nem fizetésekben gazdag direktori pályafu-
tása alatt ilyesmi még nem fordult elő vele. 
Galettának a szeme se rebbent meg, csak 
ennyit mondott : 

— Ha májusra visszajövök Aradról, meg-
veszem az Operaházat ! 
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A. szezon 
legkegyetlenebb riportja 

Nem az olvasóval szemben kegyetlen, ha-
nem a „Púpos Boldizsár legendája" cimü 
darab szereplőit kínozta meg vele a riporter. 
Az inkvizíció minden borzalmassága kismiska 
ahhoz képest, amit az elszánt riporter — e 
sorok gerlelelkü irója — elkövetett. Nem 
kevesebbet talált ki, minthogy a főpróbán, 
próba k ö b é n , sőt közvetlenül jelenésük előtt 
intervjuvolta meg a szereplőket — szerepük-
ről. Ez így leiiva itt egy mondatban nem 
jelent semmit. De mit jelent a valóságban ! 
Azt jelenti, hogy a szinész főpróbán még 
jobban drukkol, mint a premieren. Ami ter-
mészetes is. A premierközönség és általában 
a közönség mindig csupa szelídség és sze-
retet, azért ül be a színházba, hogy élvezzen, 
nem pedig azért, hogy kritizáljon. A főpróba 
közönsége pedig direkt csakis azért ül be, 
hogy kritizálhasson. Egy fantasztikus sötét 
máj a főpróba közönsége, nemcsak a hiva-
tásos kritikusok teszik fel ilyenkor vészes 
komorsággal a „kritikai szemüveget", de az 
ügyelő sógornőjének keresztlánya is, aki 
jegyet kapott a főpróbára, ugy ül a nézőtéren, 
mintha legalább is élet-halál ura lenne. 

Tudják ezt a színészek, ezért van, hogy 
a premiernél is több izgalom, imádság, 
sóhaj szorul össze a színészben, amikor a 
főpróba közönsége elé lén. És most tessék 
elképzelni : a Színházi Elet mindenre el-
szánt riportere pont a főpróba napját vá-
lasztotta ki, hogy a nagy drukkban, gőz-
ben, izgalomban szé-
dült színészeket meg-
kérdezze : mi a véle-
ményük a szerepükről ? 

A Magyar Színház-
ban keskeny kis vas-
ajtó választja el az öl-
tözők folyosóját a szín-
padtól. Ez elé a vas-
ajtó elé állt a riporter 
ceruzával, notesszel a kezében. 

Most drámai gyorsasággal fo-
lyik le a szezon e legkegyetle-
nebb riportja. A szereplők egyen-
kint odaérkeznek a vasajtóhoz, 
a riporter eléjük ugrik és mellük-
nek szegezi a kérdést : 

— Mi a véleménye a szere-
péről ? 

A mindig udvarias Törzs azon-
nal válaszol : 
— Szenzációs ! — mondja 

és ugy néz a riporterre, 
mintha azt mondaná : gaz-
ember ! 

Pécsi Blanka csupa 
szemrehányás : 

— Van magának szive, 
hogy most, itt érdeklődik? 

Miután a riporter bizto-

sítja a művésznőt, hogy a látszat ellenére 
is van szive, igy nyilatkozik : 

— Kedves, meleg, egyszerű szerep. Nagyon, 
nagyon közel érzem magamhoz. 

Vaály Ilona : 
— Mióta ezt a szerepet játszom, még job-

ban hiszek a túlvilágban, mint ahogy eddig 
hittem. 

Kabos Gyula : 
— A sok humoros szerep után, most egy 

mefisztofeleszi alakot játszom. Egy ördögöt. Ha 
tényleg ördög lennék, pokolba vinnék minden 
színházi riporlert. 

Simon Marcsa : 
— Játszani tudom, de beszélni róla nem 

tudok. 
Gárdonyi Lajos: 
— Boldog vagyok, hogy jálszhatom. 
Dávid Mihály : 
— Nagyon örülök neki. 
Ladányi Valéria : 
— Jaj, kérem ! . . . 
Vaszary János : 
— Azt hiszem : lázam van. 
Kovács Károly : 
— A szerepem? Elfelejtettem. 
Utolsónak jött Körmendy János. Amikor 

a kérdést meg-
hallotta, elsá-
padt a dühtől. 
De azért nagyon 

j. nyáj as hangon 
mondta : 

— Várjon meg, 
X míg benn végzek. 

A riporter nem 
várta meg. Nem 
merte. 

FEDÁK SÁRI HALÁSZJEGYE 
Fedák Sáriról tudvalevő dolog, hogy vérbeli sportlady. A sport 
minden ágát kultiválja, ujabban még a horgászást is. A nyáron 
ő volt a Balaton mentén a legszorgalmasabb horgászó. De nem-
csak szorgalmas volt, hanem szerencsés is. Az ő horgára akad-
tak állandóan a leghatalmasabb harcsák, csukák, fogasok. 
Ami természetes is, mert melyik hal nem tartja szerencséjének, 

hogy horogra kerüljön Fedák Sárinál ? 
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INTIM PISTA, hogy mi a Molnár 
Ferenc, uj darabjának a cime ? 

.— Égi és földi szerelem. 
— És miről szól a darab 7 
— Egy fiatal leány tragikus nagy 

szerelméről De többet ne kérdezze-
nek, mert nem beszélhetek róla. 

— Azt csak megmondhatja, hogy 
ki játszik benne ? 

— Azt elvégre meg. A fiatal leányt 
Darvas Lili játssza. Olyan szerepet 
kapott, amilyen ötven évben egyszer 
jut színésznőnek. 

— Más nagy szerep persze nincs 
is a darabban ? 

— Dehogy nincs. Csak nem gon-
dolják, hogy Törzs Jenőnek csak 

„Pajtások" 
M. N. felvétele 

olyan akármilyen kis szerepet ad 
Molnár ? 

— Hát Törzs is játszik a darab-
ban ? Ahá, már sejtjük, miért tragi-
kus a kisleány szerelme, Egy nagyon 
öreg emberbe szerelmes és az öreg 
embert Törzs játssza. 

— Dehogy. Törzs éppen ellenkező-
leg nagyon fiatal a darabban. Egy 
egészen fiatal fiút játszik. De ne 
kérdezzenek, nem beszélhetek többet. 
Legalább azt a pár napot vár-
ják meg a faggatással, mig 
a próbák kezdődnek. 

— Hát pár nap múlva már kez-
dődnek ? 

— Tessék, még ezt is kivették be-
lőlem. Igen, ez lesz a Magyar Szín-
ház következő újdonsága. Tarnai 
Ernő, aki rendezni fogja, már topor-
zékol a türelmetlenségtől, hogy pró-
bálni kezdjen. De most már könyö-
rögve kérem magukat, beszéljünk 
másról. Már igy se merek Molnár 
szeme elé kerülni. 

— Na jó, megkegyelmezünk ma-
gának. Beszéljen más darabokról. 

— Hát például, Földes Imre be-
fejezte uj darabját és cimet is adott 
neki. A cim: „A lányom hozo-
mánya 300,000.000." Az uj Földes-
darab szintén a Magyar Színházban 
kerül majd színre Gál Franciskával 
a női főszerepben. Csathó Kálmán 
is befejezte a darabját, a cime: „Az 
uj rokon." Lakatos László most dol-
gozik teljes gőzerővel, az ő darab-
jának még nincs cime. 

— Mi igaz a sok direktor-válság-
ból? 

— A Magyar Színház üres igaz-
gatói állását még nem töltik be. 
Bárdos Artúrnak az Unióval nin-
csenek differenciái, az viszont meg-
felel a valóságnak, hogy békés tár-
gyalásokat folytat a Belvárosi Szín-
háztól való visszavonulásáról. Emőd 
Tamásról alaptalanul hírlik, hogy 
meg akar válni az Andrássy-uti 
Színház vezetésétől, amit csak most 
vállalt el, éppen ellenkezőleg nagyon 
büszke első műsorának rendkívüli 
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sikerére és nagy passzióval dolgozik 
már a második műsor összeállí-
tásán. 

— Mi újság a Vígszínháznál 7 
— A nagy sikereket jellemző csend. 

A Cserebere táblái jó időre a pró-
bák pihenését jelentik. Egyébként a 
Cserebere egy különös valakit emelt 
rendkívüli népszerűségre : a kis Li-
pótot. Mint ezt nagyon jól méltóz-
tatnak tudni, a kis Lipót az, akivel 
a darabban a bonvivánt megcsalja 
a csúnya felesége. Órák hosszat 
beszélnek a kis Lipótról a darabban, 
de ő maga nem jön ki a színre. 
Most aztán a színházi világban min-
denki a kis Lipótról beszél: talál-
gatják, hogy kihez hasonlít; szekí-
roznak minden nőt, hogy a kis Li-
pót udvarol neki; ha valami szem-
telenségnek nem akad gazdája, azt 
a kis Lipót csinálta és így tovább. 
Szabolcs Ernőt a Vígszínháznál már 
el is nevezték a kis Lipótnak. 

— Láttuk Pesten Somlay Artúrt. 
Mit csinál itthon 7 

— Összeállt Harsányi Zsolttal és nem 
kisebb dologban törik a fejüket, mint 
hogy irodalmi színházi előadásokat 
fognak rendezni. 

— Ki az e heti amerikai vendég 7 
Mert minden hétre jut egy. 

— Ugy van és erre a hétre na-
guon érdekes ember jutott : Hódossy 
Ernő, a hires amerikai magyar szín-
házi ember, aki Fedák Zsazsa ame-
kai turnéjának is adminisztratív ve-
zetője volt. Pesten nagy szeretettel 
fogadták, a Blaha Lujza Színház-
ban a Lili bárónő első előadásán nagy 
feltűnést is keltett, mindenki szerelte 
volna tudni, hogy ki az az ur, aki 
a Zsazsa társaságában nézi az elő-
adást. Hát most elmondhatom, hogy 
Hódossy volt. Előadás után vacsora 
volt tiszteletére az Erdélyi Borozó-
ban, ahol két pesti rokona is meg-
jelent, mind a kettő Boross és mind 
a kettő újságíró : az egyik Yorio ál-
néven ír, a másik Boross Mihály, a 
Világ munkatársa. 

— Most valami pletykát. 
— Pletykát ? Hát például elmond-

hatom, hogy az illető igazgató miért 
csípett be a héten. Bement egy he-
lyiségbe, ahol sok színházi ember 
vacsorázott és a komika fején meg-
látta azt a kalapot, amit tavasszal 
annak a szőke szendének ajándé-
kozott, akivel szakított azóta. A ka-
lap nyomán felszakadtak szivében a 
régi emlékek és romantikus hangu-
latában pezsgőt kezdett hozatni. Ke-
züket csókolom. 

— Hova megy 7 
— A Fészekbe. Kíváncsi vagyok, 

mi igaz abból, hogy a népszerű 
piktor válik. Viszontlátásra a jövő 
héten. 

„Hadvezér a s trandon" 
Sel lmaT Rezső felv. 
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Tudós Akadémia a Faunban 
Ä hirdetőoszlopok sokszínű tarkabarka-

ságában egy uj markáns alak vonult föl, 
egy Faun, amint zsonglőri ügyességgel do-
(bálja föl nevének betűit. Ä plakátok azt hir-
detik, hogy 16-án, szombaton nyilik még 
ia fővárosnak egyik bizonyára legstílusosabb 
szórakozóhelye, a Faun. Rz uj kabaré, 
amikor e beszámoló íródik róla, még a |ké-
szűlődés utolsó^ óráinak lázas mozzanatait' 
éli. Ebből a khaotikus miliőből azonban már 
tisztán bontakoziik ki a premier kepe és 
imár megmutatkoznak a jövő perspektívái. 
A perspektívák szerint pedig a Faun a leg-. 
vidámabb, főként pedig legközvetlenebb 
kabaréja lesz Budapestnek. A kabaré ve-
zetősége ugyanis számolt azokkal a szük-
ségszierűiségiekkel, amelyeket a helyiség és 
a szinpad előírtak és e szükségszerűséghez 
képest állította be műsorát. 

Mindtenekelőtt döntő volt a műsor zsá-
nerére az a körülmény, hogy a színpadul 
szolgáló pódium a gyönyörű szinházhelyi-« 
Bég közepére keriiiilt s így a 7) asztal oki mel-
lett kényelmesen elhelyezkedő közönség 
nem érzi azt az ünnepélyes ' távolságot; 
amit még a szinházszerüen berendezett 
kabarék közönsége is érezni szokott, ha a 
helyére ül. S minthogy a színész ott; (jön 
el a közönség előtti, a tréfák kiindulópontja 
nem a pódium. Ä pódium inkább a csomó-
pontja azoknak a szellemes trükkökkel ki-
eszelt mókáknak, amelyek rendesen lent a 
nézőtéren induljak meg. Ez a körülmény 
viszont nemi engedi meg a szerzőknek, 
'hogy a kabarétréfák ismert motívumaival 
dolgozzanak. 
( Az írói leleménynek u j próbája és az u j 
lehetőségeknek szertelen kiaknázása jellemzi 
a Faun első műsorát, amelynek kiemelkedő 
darabjai Török Rezső: Deputáció cimü tíz-
perces paraszlmókája, Kálmán Jenő Akadé-
démiája, Mihály István és Grósz Alfréd 
lvonne cimlü lirai énekes játéka, a Tatár-
járás cimü repriz, amelynek aktualitását 
egy igen finom eredeti ötlet adja meg. 
Végiül Chaplin és Fitty együttes föllépte 
Kővár y és Szenes Ernő ábrázolásában. 

Minthogy e beszámoló egy nappal a 
premier előtt jelenik meg, indiszkréció volna 
a műsoron szereplő darabok trükkjeit előie 
(elárulni, igy inkább magukról a szereplők-
ről írhatunk, akik a darabok természetéhez 
képest könnyed és eredeti közvetlenséggel 
oldották meg feladatukat. A parasztmöká-
ban SzentiványH Kálmán, Pázmúnné, Fo-
dor Frici, a szombathelyi Kamarlaszinház 
kitűnő tánckomikusa, Jász Kálmán és Gyön-
gyi szerepelnek. A három előbbi név régi 
'és kedves jóismerőse a közönségnek, a két 
utóbbi pedig rövidesen az lesz. 

Kálmán Jenő Akadémiájában Virág Jenő 
kapott egyéniségének megfelelő pompás 
szerepet. A népszerű komikust ugy itt, 
mint szólószámaiban elsőrangúan staffi-
rozta ki az igazgatóság, ami természetes 

is, mert hisz a második részben, ahol 
egyik adoma a másikat éri, ő egyike 
azoknak, akikre az igazgatóság leginkább 
épit. És egyébként is nehéz helyztete van, 
mert Kmochnéxai kell megbirkóznia, aki ' 
ugyancsak a második részben két kacagtató! 
szerepet is kapott! Az Akadémiában mu-
latságos sze repe lesz még1 Fodor Frigyes-
nek és a szimpatikus Róna Stefinek. Mihály 
István és Grósz Alfréd lvonne cimü zenés 
játékában egy életunt gavallér nemesen 
megrajzolt, finom alakja jutott Pázmánnak, 
a Városi Színház tehetséges és népszerű 
Pacijának. Ugyané darabban mutatkozik! 
be a nagyon szép és nagyon tehetséges 
Petráss Juci, aki a Feld-szinházból már mint 
kész primadonna érkezett be. A darabnak 
harmadik szereplője, a fiatal Sebő, meg 
fog ja lepni a közönséget szép, meleg hang-
jával és énektudásával. 

A kitett gyermek cimü mozidrámában 
Kmochné, Jász Kálmán és a szierző : Kálmán 
Jenő játszanak. Utóbbi mint conferencier. 
Chaplin és Fatty együttes föllépte Kővári} 
remek ideájából született meg és rendkívüli 
mulatságot fog' szerezni a közönségnek. A 
Tatár járás negyedik felvonása viszont Kő-
várynak, Pázmánnénak, Pázmánnak, Gerőffi 
Böskének és a fiatal Csiky Józsefnek ad 
hálás lehetőségeket, nem beszélve Kmoch-
néról, aki mint Mogyoróssy önkéntes uni-
formisban érkezik a főszereplők húszéves 
találkozójára és Sándor Stefiről, aki visziont 
taint vig özvegy téved a vidám ensemble 
középpontjába. Sándor Stefinek különben 3 
magánszámai között van egy Zoro Wa Hu 
cimü kupléja, amely nemsokára járvány 
szerűen fog elterjedni Budapesten. 

A magánszereplők közül Gy'öngyi három 
Kálmán-kupiéval jön, amelyek aktualitá-
suknál fogva úgyszólván az utolsó pillanat-
can születtek. Vágó Ilonka A remete csen-
gettyűjéből énekel egy áriát gyönyörűen. 
Ugyancsak kedves magénszámai lesznek a 
szép Fazekas Erzsinek és Hites Olgának, a 
kabaré naivájának. Hogy komoly műélve-
zetben se legyen hiány, az igazgatóság le-
szerződtette Hermann Ily klasszikus tán-
cosnőt, a budapesti uri társaságok kedvelt 
tagját , aki két remek tánccal szerepel a 
Faun pódiumán. Magánszámnak vehető, bár 
Török Rezső parasztmókájában szerepel, 
mint betét, Jász Kálmánnak egy végtelenül 
ötletes parasztkupléja, mely frisseségcen 
Gárdonyinak egyykori Göre-strófáira emlé-
keztet. A szövegét természetesen Török 
Rezső, a muzsikáját Grósz Alfréd irta. A 
zeneszerzők közül Pallós Tivadar szerepel 
néhány igazán ötletes szátamial "s akit első-
sorban illett volna megemlítenünk, Rieger 
Alfréd, a Szimfonikusok kiváló és európai 
nevű kar nagya. A Faun igazgatósága Rieger 
Alfrédot karmesteréül szerződtette a társu-
lathoz, mig a Faun-kuglidóban Székely kar-
mester játszik és Seiffert József, a közked-
velt bar-énekes énekel. 
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Progrnmmot adnak Dalnoki és Sziklai 
a Városi Szinház uj rendezői 

Még alig' indult meg a Városi Szinház 
Uj szezonja és máris annyi eredménye van 
lazi első két hétnek, amelyről egészen bátran 
lehetne beszámolót tartani. 

Äz idei előadások színpadi előkészítése 
most már két részre oszttja a rendezői fel-
adatokat. Äz operákat dr. Dalnoki Viktor 
főrendező rendezi, mig az operetteket Szik-
lai József", a színház közszeretetnek örvendő 
művésze á l l i t ja be. 

Alkalmunk volt megikérni Dalnoki dok-
tort : mondjon el egyet-mást rendezői pro-
gratnmjábóí. Äz örökké vidám1 és szeretetre-
méltó főrendező lekötelező szívességgel; 
mondta ezeket: 

— Hogyan is nyilatkozhatnám rendezői 
pi-oprammomról, rrikor ismeri ezt m'n-
denki, hiszen nem ma vettem kezembe 
először a rendező-példányt. Ha azt mon-
danám, hogy az operák rendezésénél u j 
szempontokat veszek figyelembe — egy-
szóval átrendezem a régi előadásokat — 
fezzel azt mondanám, hogy1 a régi rendezé-
sek rosszak; már pedig Isten ments1, hogy 
ilyesmire gondoljak, hiszen önmagamat tá-
madnám meg. Ha viszont azt mondom, 
hogy minden marad! a régiben, megint csak 
nem lenne jó, mert akkor mi szölkségi van 
(reám? No, nem igaz? Állapodjunk meg1 

abban, hogy ahol szűkség' lesiz rá, ott változ-
tatunk, ahol meg nincs, ott megtar t juk a 
régiből a jót. Sokkal szívesebben beszé-

ik a Városi Szinház munkaprogrammjá-
vai a fiatalokról. Ez már kedvemre való 
téma. Wlassics báró ur, az állami színházak 
főigazgatójának intenciója, hogy a fiatalok 
teret talál janak a Városi Színházban. Tes-
sék csak megnézni az első hetek eredmé-
nyeit ezen a téren. Csak, akik hamarjáDan 
eszembe ju tnak: Hajnal Elkna eljátszotta 
Azuoenát a Troubadourban, Sárossy Andor 
Bajazzok Tomőját, Szentmihályi Tibor Pin-
(kertont a Pi l langó kisasszonyban, Tihanyi 
Vica Mimit a Bohémekben, Pusztai' ugyan-
csak a Bohémekben játssza Marcellt, Pa-
taky Kálmán pedig Rodolphot. H. Csillag 
Erzsi Musethet játszotta el és még több 
u j operaszerepre készül a fentemlitettekkel 
és másokkal. Ugyancsak a fiatalok érvé-
nyesítéséhez tartozik, hogy Somló Sándbr 
'dirigálta a Troubadour előadását. 

Dalnoki Viktor kedves információi után 
Sziklai Józsefet kérdeztük meg operettren-
Jdtezői programmjáról . 

— Mindenekelőtt azáltal, hoay rendezni 
fogom az operetteket, semmi változás nem 
történik színészi munkabírásom, sőt mun'ka-
lakarásom terhére. Ez az első. A második 
jpedíg az, hogy amikor ezt a megtisztelő 
feladatot elvállaltam, abban a tudatban 
tettem azt, hogy a Városi Szinház operett-
előadásait az elérhető legmagasabb művészi 
fnivóra emelhetjük. Ugy Wlassics báró ur, 

mint Ábrányi Emil igazlgató ur biztosítot-
tak arról, hogy sem a művészi, sem pedig1 a 
materiális kellékek nem fognak meggátolni 
lennek az ambíciómnak keresztülvitelében. 

•—- Mialat t most az operákat játsszák, mi 
már gondosan készülünk az első operett-
premierre, Bús Fekete László és Jeszenszky 
Dezső operett jére. A zíenei rész már csak-
nem teljesen készen áll,, a jövő hét elején 
már megkezdjiiik a színpadi próbákat is. 
Az a vágyam, hogy már az első1 operett-
premier megvalósítsa mindazt a művészi, 
illetve rendezői ambíciómat, am,t itt el-
mondtam. Természetes, hogy az operett-) 
játékstílus tekintetében is megvannak az 
elveim. Azt tudom, hogy az operettet is 
egyszerűén, természetesen, közvetlenül és túl-
zások nélkül kell játsziani. A régi operettek 
lelőadásában — amennyire nem követelik 
azok a tradíciók fenntartását — szántéra ezlt 
az elvet fogom1 követni és azt hiszem, hogy 
jezáltal csak élvezhetőbbé, egészségesebbé 
lesznew ezeK is. Talán két szóban fejezhet-
ném ki legrövidebben, amit még er re vonat-
kozóan mondhatnék : egyéniség és stilus,. 
Mint színész is mindig ezekre törekedtem!. 
Büszkén és bizalommal mondhatom, hogy 
a Városi Szinház operett-társulatával nem 
lesz nehéz a legtökéletesebbet produkálni. 

— Az operettmüsorról egyelőre nincs 
részletes terve Ábrányi igazjgató urnák; 
Eddig csak a Casanova reprizéről és Pékár 
—Kulinyi—Vince operettjének előadásáról 
beszélgettünk. 

Salamon Béla 
Apolló Színpad: „Vonósnégyes" 

Angela fo;o 
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A „Színházi Élet" uj játéka, a karakter-
játék szellemes módon próbálja ki a közön-
ség kritikai érzékét. Ez az öndicséret talán 
szerénytelenségnek volna minősíthető, ha nem 
jönnének már az első héten kedves meg-
nyilatkozásai a közönség tetszésének. Amig 
tehát ellenkező vélemény be nem fut, fönn-
tartjuk a „szellemes" jelzőt a játék föltalálója 
számára, aki ugyan nem egy Edison, de nem 
is szerzett annyi bosszúságot az emberiség-
nek, mint a zseniális amerikai a telefon föl-
találásával. 

Mindamellett meg kell állapitanunk, hogy 
föltalálónk nem is adott valami könnyű já-
tékot a közönség kezébe. Elvégte nem elég 
az, hogy egy közéleti név anagrammáiból a 
betűk sorrendjében értelmes mondatot fabri-
káljunk, á mondatnak egyúttal precízen, vagy 
megközelítőleg fednie kell az illető név vise-
lőjének karakterisztikumát. Azért neveztük el 
karakterjátéknak. Hogy azoknak is példával 
szolgáljunk, akiknek figyelmét a bevezető 
cikkben foglaltak elkerülték volna, közlünk 
néhány u jabb példát azzal a megjegyzéssel, 
hogy mi leszünk a leghálásabbak, ha valaki 
az adott névre találóbb jellemzést tud össze-
állítani. Tehát egy név a „Színházi Élet" 
példatárából : Törzs Jenő. 

Tiszta Öntudatot f e j t ISeniális Játéka, 
emellett nagy Őstehetség. 

De ne vegyünk mindig színészt, próbáljuk 
ki a karakterjátékot egy közismert politiku-
sunkon is, Lloyd George magyar hasonmásén, 
aki Csontos Imre névre hallgat. 

CSak Ostobák nem találják Okosnak, Saj-
nos, igy marad rejtve Európának. 

Ha valaki ebből nem ismer rá Csontos 
bácsira, az csak az illetőnek elfogultságát 
bizonyítja. Most azonban vegyünk a válto-
zatosság okáért egy irót. Kit vennénk első-
sorban, ha nem Molnár Ferenc-et? 

Magyar, Olasz, lengyel, német, ángl ius 
régen figyeli előadnivalóinak rendkívüli 
ere jű nagy Céltudatosságát. 

Most mér több példát nem közlünk, hanem 
átengedjük a szót a közönségnek, amely 
kapva kapott az uj játékon és máris néhány 
igen sikerült megoldást juttatott hozzánk. 
Kornmehl Anna Budapest, például a követ-
kező végtelenül szellemes megoldást küldte 
be : Honthy Hanna 

Humort Ontó nagy tehetség, h á l a isten-
nek, hogy adományát nagylelkűen nekünk 
a d j a . 

Ugyancsak kitűnő az o megoldás if, amelyet 
Csiky József juttatott ho~zínk • Jászai Mari 

-VvL 

Jellegzetesen ábrázoló színésznő, alakítá-
sai isteni magaslatoknak a d j á k ragyogó ivét. 

Ugyancsak kiválóan ügyes Veres Pál Buda-
pest, következő feladata: Petrovich Szvetiszláv 

Precíz eleganciáját tetszetős ruhá i Okoz-
zák. Vonzó ideálja, chrónikus Slere lme Wa-
lami ezer tiszta, igézetes Síivecskének. Leá-
nyok á lmodnak Vele. 

X. Y. Budapest, két pályázatot küldött be. 
Mind a kettő nagyszerű : 

Beöthy László 
Benne erőtetjesen Összpontosul : tehetség, 

intuíció. Lankadatlan áldozatkészség SXin-
házi lelkesedésének Ózonja. 

Roboz Imre 
Ritka Organizátor bo rmot j a : Okosan, Zaj-

tatanul. Igazságosan mindig lendületlenül 
e lőre . 

Bérezi István pályázatai is megérdemlik, 
hogy közöljük : 

Szép Ernő 
SXent é s Poétikus : elringató r imek nó-

tázó Őre. 
Len kelf y Ica 

Légies, eszményi n ő ; kecses, e legáns, fi-
nom, fiatal, intelligens, Igéző Cárt a lak ja . ^ 

Fischer Endre és István (Ferenc József-rak-
part 22.) pályázatai közül ezt választottuk ki : 

Pufi 
Pompás Unaloműző, formái imponálóak. 
Több beküldött megoldást majd a jövőheti 

számunkban ismertetünk. Egyelőre megismé-
teljük a pályázati feltételeket. Ezek szerint a 
tiz legszellemesebb és legtalálóbb megoldás 
beküldőjének elküldjük az általuk karakteri-
záltak autogrammos fényképét. 

S. FAY SZERÉNA, a Nemzeti Szinház 
(örökßls t ag j a szeptember havában* isimét meg-
jkezdi a szfavalás, drámai, és operai szinpadi 
gyakorlat és filmjáték tanítását. Tanit-
íványokat csak (külön órára fogad el. Lakása: 
VIII. József-körút 14., IV., 7. 

GUTHI SOMANÉ énekiskoláfában fel-
vétel naponta 1—3 óra között. Rákóczí-tér 
6. szám. 

ZONGORA-TANARNÖ órákat vállal, ta-
nit akadémiai módszerrel és naturaliszítiku-
san, kot ta nélkül magyar és tánczenét rövid 
idő alatt sikerrel. Dr . Keléin Zsigmondné, 
Feren-körut 22., I . 4. 
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„Itt van az ősz, itt van újra s szép, mint 
mindig én nekem" dalolta valamikor a költő 
és dalolják most a pesti asszonyok. Bizony 
az ősz, mint azt a szezon kezdete mutatja, 
visszavonhatatlanul megérkezett, nagy örö-
met hozva elsősorban a divatdáménak, aki 
a poétikus szeptemberben 
nemcsak a levélhullást 
látja, hanem annak az 
időnek az elérkeztét is, 
amidőn újra fel kell fris-
síteni a nyárelő óta elha-
nyagolt garderobot . . . így 
aztán a legfontosabb kér-
dés, amely ilyenkor felve-
tődik, az őszi divat prob-
lémája. Mi lesz az uj di-
vat ? Itt adjuk rá a fele-
letet egy körintervjuban 
amelyet a pesti „mode" 
vezető korifeusai adtak 
a „Színházi Élet" olvasói-
nak . . . 

Berkovits Pán rajza 

— Mikor legutóbb Párisban voltam, a di-
vat koronázatlan uralkodói : Patout, Callot, 
Jenny, Renee, Lauvin, Cheruit éppan akkor 
mutatták be legújabb kreációikat, amelyek 
az őszi divatot vannak hivatva irányítani. 
Elámultam a formáknak és az anyagoknak 
azon a leirhalatlen gazdagságén, amit ezen 
a divatbemutatón láttam. Azt a fényt és ra-

^ gyogást. amelyet 

7

ÂSZ- —'< a párisiak az idei 
J 0 > \ í / % , J/fd,- ° s z i divatban 

é s É ^ ^ í É M s p * ' f°8nak kifejteni, 
^ ^ S g m & m f a . képtelenség sza-

vakkal elmonda-
t "TT .fejpT^jÉafc;- ni, csupán a ve-

V F* x zérlő irányelvek-
^ — V ről álljon itt né-

\ hány szó. Esze-
t ^ rint az uj őszi 

divatban a ru-hák vagy egé-Pán rajza szen egyenesek, 

vagy erősen raffollak, szük ujjakkal. A kosz-
tümök rövidek, csípőben testhezállóak. Az 
aljak szűkek, de nem tulhosszuak. Ugyan-
csak szűkek a köpenyek is, oroszosan a csí-
pőben. Végül ami a díszítéseket illeti, a dél-
utáni ruhák erősen hímzettek, míg az estélyi 
ruhákon feltűnően sok a csipkedisz. 

Karsay Feri 
— A dámáknak idén nem lesz okuk ha-

ragudni az uj őszi kalapdivatra, mert az 
formában és elgondolásban esztétikailag is 
a legkedveltebbeket, színben pedig a női 
archoz általában legjobban állókat hozza, 
így a párisi divathullám legújabban a barna 
színeknek kedvez, nagyon viselik ezenkívül 
a lila színeket is — és hát persze megtar-
totta ősi uralmát a le-
verhetetlenül elegáns 
fekete is. Formákat ille-
tőleg főleg a nagy for-
mák kedveltek, ami vi-
szont nem jelenti azt. 
hogy nem divatos egy-
két eredetien kis forma 
is. A diszek — végül 
— változóak. Külföldi 
utamon főleg néhány 
ellenállhatatlan nemes 
kócsagot is láttam. Hogy 
ezt nálunk lehet-e majd 
kultiválni, nem tőlünk 
hanem — Zürichtől 
függ I 

Weiner és Grünbaum 
— Az őszi férfidivat 

mintha egy kis vissza-
térést jelentene az 
utóbbi időkben elha-
nyagolt régi formákhoz. 
Az angol divat ma mér 
a kevésbé túlzott for-
mákat hozza zakkóban, 
a rövidebb kabátokat, 
a lejebb szabott de- Pán njza 



36 SZÍNHÁZI Ë L E T 

rekat, a gömbö'yű kivágást, a két gombot. A 
nadrág azonban marad rövid és szük. A 
frakk mindenütt gömbölyű, mellénye egyenes 
vagy hosszú spicces. Raglánban a hosszú és 
bő formát, valamint a kockás vagy csikós 
mintákat viselik. A szmoking a zakkó után 
igazodik, teljesen letűnt azonban a tánc-
ruhák divatja, amely tisztára berlini Ízlés-
telenség volt. Föltűnő, hogy a nyugati álla-
mokban erősen kezdik viselni a Ferenc Jó-
zsef-kabátot. Az őszi divat hozza még a 
nagymintáju ingeket és a széles csiku nyak-
kendőket. Ez a két divatcikk ugylátszik 
utolsó maradványa a nyárnak, melynek em-
lékei lassan eltünedeznek az ősz és a tél 
komolyabb és komorabb divat-
szabályai között . . . 

Rechnitz 
— Uj őszi divatról egyelőre 

talán nem is lehet beszélni. Nem 
hiszem, hogy az őszi divat már 
itt lenne, ha csak nem veszünk 
divatul néhány külföldi, hogy 
ugy mondjam „kilengést." Nizzá-
ban például a férfiak, nők mód-
jára cape-et hordanak. (Igaz, hogy 
viszont a hölgyek monoklival jár-
nak ellensulyozásképen.) De 
viszont ami különcség, az még 
nem divat. Ettől eltekintve előre 
el lehet árulni, hogy az egy-két 
hét múlva feltétlenül Pestre ér-
kező uj őszi divat nagy szenzá-
ciókkal fog szolgálni. Hogy mást 
ne említsek, ingekben, nyakken-
dőkben olyan meglepetéseket 
jelentenek párisi és zürichi be-
vásárlóim, hogy . . . különben ne 
vágjunk elébe a dolgoknak. Hisz 
ha megmondanám az uj diva-
tot — mire ideérne, már nem 
lenne divatl i*. 

Schwarcz Jakab és fiai 
— Budapest szempontjából 

ma mér igazán kevéssé irá-
nyító divatesemény, ha pél-
dául a walesi herceg egy lóversenyen va-
lami érdekesen uj ruhakreációban jelenik 
meg. Elmúlt mér az az idő, mikor a pesti 
divatot a konzervatív West Endből irányí-
tották. Budapest a külföldi divatot a leg-
utóbbi időben mindig raffinéltabban hozza 
ki, szinte a maga képére formálja át. Így tör-
ténik meg aztán gyakran az a furcsaság, hogy 
nem egy kreációnkat veszik át olyan idegen 
szabók, akiknek pedig éppen a mi számunkra 
kellene a divat formáit megállapítani. Ami az 
uj pesti divatot illeti, zakkóban idén ősszel 
a hosszú duplán sveifolt, alul keveset lekere-
kített kabátot hozzuk, a különlegesen egy-
szerű fazonokat, a fazonnélküli magas mel-
lényeket, valamint a ráncba húzott, felül 
bő, lent fokozatosan keskenyedő nadrágot. 
A zakkok őszi vezető szine a barna, nagyon 

viselik ezenkívül a sötét színeket, főleg csí-
kozott mintákban. Estélyi ruháknál az egye-
nes vonalak érvényesülnek, míg raglánban a 
bő, kényelmes „ujjba szabott" formák vannak 
divatban. Egyben készülnek már a tél szen-
zációi : az uj kreációju télikabátok, amelyek-
nek fazonjót elárulni azonban műhelytitok 
megsértése volna. Az őszi divat újdonsága 
a fehér selyemmel bélelt úgynevezett „frakk 
cape." Ezt aztán igazán nehéz volna leírni. 
Aki látni akarja, megnézheti majd a „Baja-
dér"-ban, ahova Nádor Jenőnek készítettünk 
egyet . . . 

Szilvássy J. Sándor 
— Az őszi női cipődivat még a 

diadalmas félcipő uralmát hozza 
egészen a tél kezdetéig, amikor 
aztán hosszú időre a magas-
szaru cipő fogja eltakarni a pesti 
hölgyek karcsú bokáját. A Pá-
risból jövő divathullám legújabb 
kreációja a fekete glace cipő, 
amelyet azonban nehéz behozni, 
igy azt egyelőre az antilop he-
lyettesíti, főleg barna színben. 
A barna az idei divatszin, a 
szürkét már kevésbé viselik, 
így Pest számára egyelőre a 
középbarna antilopcipő a favorit, 
mig estélyekre a kivágott lakk-
cipő comme il faut. Természe-
tesen nem multa divatját a barna 
bagaria és sevró sem, amelynek 
szintén akadnak nem kevésszá-
mú viselői. 

— Ami a cipők formáját illeti, 
az keskeny francia, de nem egé-
szen hegyes orru. Sőt ! Ma már 
nagyon szeretik hölgyeink a 
svájci jellegű formákat, a rövid 
előrésszel és a tompább kere-
kebb orral. Ezt a változatos 
magyar cipészek alkották a svájci 
fazon után. 

— A férficipők őszi divatja leg-
újabban a középbarna szinü fél-
cipőkön kivül a fekete, betétes-

egész cipők viselését is megengedi. A tánc 
cipőket pedig a félcipők váltják fel, melyek 
elől legfeljebb három-négy lukkal fűződnek. 

— A s / á j ci kerekorrú rövid formák nagyrészt 
hódítanak ujabban a színpad divatjában is. 
Aminek főoka ebben lehet, hogy színész-
nőink amúgy is piskóta lábaikat még szebbé, 
még kisebbé szeretik tenni . . . 

Berkes 
— Az őszi divat nagyon kedvez idén a 

a kötött, szövött áruknak, ami nem csoda, 
ha meggondoljuk, hogy a mai drágaság mellett 
a valódi angol szövetek ára szinte megfizet-
hetetlen. Ezért a legújabb divathullám, mint 
nem legutolsó szenzációt hozza magával a 
kötött kusztümöt, amely továbbképzése a 
tavasszal viselt kötőit ruhának, avval a különb-
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séggel, hogy perzsa 
imitáció diszitésvan 
rajta. Az ilyen kosz-
tümök igy nemcsak 
praktikusok, de igen 
fessek is. Fogják vi-
selni idén természe-
tesen a kötött kabá-
tot és a selyemjum-
pert is, főleg nem 
csikozottan élénk 
színekben. 

Gerő Márkus 
— Az uj őszidivat-

ban dámáink még 
jobban irtóznak a 
halcsontos fűzőtől, 
mint valaha. Ami 
természetes is, ha 
meggondoljuk, hogy 
az ilyen fűzőnek ne-
vezett páncél a testet, 
szinte béklyóba veri 
és a természetes 
vonalakat megsem- P4n r a j z a 

misiti. A jövő ezért 
a szabad mozgást elősegitő „fűző és mégsem 
füző"-é, mely nemcsak a vonalak plasztikáját 
emeli, de a legteljesebb karcsúságot is bizto-
sítja a viselőnek. Ma már mindenütt ezt az uj 
füzőtalálmányt viselik, még pedig a legkülön-
bözőbb és legművészibb kiállításokban. A 
mondain-hölgyek grand toilettekhez hordott 
fűzői ma mér valódi Francia brokátokból 
készülnek, fehér, halványlila, sárga, rózsaszín 
színárnyalatokban, míg a fekete estélyi diva-
tokhoz fekete színben szalagozva, kézimun-
kázva, teljesen párisi divat szerint. 

Ruha, cipő, kalap — a divatdámák leg-
főbb hódítási eszközei elvonultak előttünk, 
ugy, ahogyan azt az öltözködés királyai 1922 
őszére előírták. így már megkezdődhet a 
szezon mindenekelőtt a hölgyek részéről, 
akik ízlésükkel és az urak részéről, akik 
pénztárcájukkal szolgálják az elegancia kul-
tuszát. 

Magyar siker M o r k b n n 
Tisztelettel jelentjük, hogy a magyar 

színészek és a magyar darabok után immár 
a magyar divat is döntő sikert aratott 
New-Yorkban. Ä sikert; egy ici-pici finom 
Kis holminak, egy selyemharisnyának lehet 
köszönni, amely a budapesti művészvilág 
kedvenc harisnyaszállitójának, Horti Erzsi-
kének ;vitte el a hi rét messze tengeren-
túlra a ' yenkik és) lady.k nem könnyen he-
vülő országába. r ; 

Äz érdekes eset eleje még arra az időre 
nyúlik vissza, mikor Palásthy Irén, a Ma-
gyarországból elszármazott' primadonna, 
urával, Hans Bartsch-al megérkezett Ame-
rika földjére. Älig tett a kis Palásthy né-
hány lépést New-York kövezetén, óriási fel-
tűnést keltett aranyszínű harisnyájával, me-
lyet még Pestről hozott magával a »Herme-
lines nó«-ben viselt kollekcióból. Ä fel-
tűnés oly nagyi volt, hogy egy amerikai 
hölgy nem átallotta megkérdezni: a magyar 
primadonnát, hogy hol" Vettei a csodaszép 

C / f e - t J x * Xco 

Pán lajza 

harisnyatemeket? És mikor Palásthy) meg-
mondta, hogy a kérdett toilettdarab Bu-
dapestről való, még pedig Horti Erzsikétől, 
a lady legelső kötelességének tartotta 
»Hungary«-ba a jelzett cimre levelet kül-
deni és abban hat pár aranyszínű harisnyát 
rendelni... ; 

Eddig a történet. És most a pesti mű-
vésznők együtt örülnek Horti Erzsikével, 
akinek az itt látható amerikai levélben 
nemcsak egyszerű megrendelést küldtek, 
hanem annál jóval többet;, elkönyvelését 
egy diadalnak, amelyet a magyar divat 
aratott messze idegenben... 

A »KONCERT« HANGVERSENYVAL-
LALAT EXPOZITURAI AZ UTÓDALLA-
MOKBAN. Az amerikai irodán kiviül cseh-
országi (Pozsony), jugoszláviai (Szabadka) 
és romániai (Kolozsvár) képviseleteket lé-
tesített a Koncert, amelynek művészeink 
ottani hangversenyeit rendezik. Pozsony-
ban október elején három hangverseny. 
Vidéki hangversenyek megszervezése fo-
lyamatban .(Iroda: Irányi-utca 21. Telefon: 
9—81.) 
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Bevásároltunk ! 
„Halló! Központ? Nagysád kérem 135-69 

vagy József 139-78-at. — Club-garage ? Ké-
rek egy hatszemélyes bérautót lakásomhoz 
küldeni." 

Ezen telefonbeszélgetésnek lettem akaratlan 
fültanuja, mig egyik legkedvesebb művész-
nőnkre, Kökény Ilonára várakoztam, pazar 
eleganciáju szalonjában. Intervjura jöttem és 
örömmel állapítottam meg, hogy nem 
hiába, mert ime utazni készül a mű-
vésznő, mint fenti telefonbeszélgetésből 
következtettem. Azonban „csalódni 
fáj", ezúttal riporteri szimatérzékem 
megcsalt, mert nem hosszabb túráról, 
hanem az ősz beálltával szükséges 
divatcikkek bevásárlásáról volt szó. 
Megragadva a kínálkozó alkalmat, 
engedelmet nyertem, hogy a divatkör-
utra elkísérhessem és rögtön intézked-
tem, hogy Papp János fotoriporterünk is 
csatlakozhas-
sák hozzánk. 

A telefon-
kagylót még 
jóformán le 
sem tettem, 
mikor hatal-
mas töfögés 
jelezte a Club-
garage autó-
jának megér-
keztét. 

Utrakelve 
első állomá-

Kökénv Ilona. Dénes György és Gál Franciska 
bevásárolnak Zsuffa István és Társai cégnél 

sunk a Koronaherceg-utca 7. szám alatti 

Maiéter Géza 

Kökény Hona cipőt próbál 
M-léter Géza, Korrna-
herceg-utca 7. üzletében 

ez a régi, jónevü 
cég ez alig két 
hónapja bevezetett 
női luxus cipőosz-
tályával elért- A cég 
cipői iránt oly nagy 
a kereslet, hogy 
ezen osztály bőví-
tésre nap-nap után 
ujabb erőket kelt 

F Ä ^ Ä . alkalmaznia. Foto-

aíattT 11 riete'előtt a l ig 
találkoznak Dénes hogy összecsoma-

Gyö.gygyei g o l t é s t á v o z n i k é . 

szültünk, midőn be-
toppant Gál Franciska, ki szintén 
cipőszükségletét elégítette ki. Közös 
megbeszélés szerint innen kezdve 
együtt folytatták utjokat és a következő 
percben már 

Zsuffa István és Társai 
Váci-utca 25. szám alatti üzlete előtt 
szálltak ki az autóból. A cég üzletének 

üzlete volt, hol a művésznő cipőbevásárlásait 
eszközölte. Kivágott és félcipők, utcai és szín-
padi használatra egyaránt kerültek becso-
magolásra és Kökény Hona nem győzte 
eléggé csodálni azt a rohamos fejlődést, amit 
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bejáratéban Bethöy Lászlóval, a „vezérrel ta-
tólkoztunk, bent az üzletben Dénes György, a 
Vigszinház művésze volt az első, kit a szol-
gálatkész főnök után megláttak. Mig a höl-
gyek és Dénes György bevásárlásaikat vé-
gezték, én megszemléltem az üzlet kibővíté-
sének munkálatait, mely e sorok megjelené-

Kökény Ilona. Gál Fran-
ciska és Dénes György 
kiszállnak az autóból a 
B' lvárosi Selyemvásár 
Ferenciek-tere 4. srámu 

üzleténél 

sekor már be is 
lesznek fejezve. A 
hatalmas raktári 
készlet, mely fölött 
a cég rendelkezik, 
igy is nehezen lesz 
elhelyezhető. Kö-
kény Ilona érdekes 
ujitést igyekszik di-
vatba hozni, ameny-
nyiben a férfi- és 
női szövetek éles 
különválasztását a-
karja megtörni. Ez 
alkalommal egy an-
gol koszlü nhez 
szürke férfiruhaszövetet vett, 
mely példát Gál Franciska is 
követte. Dénes György sport-
ruhéhozvaló anyagot vásárolt 
s mindezt a Club-garage bér-
autójába téve, most már hár-
masban látogatták sorra a 
belváros legelőkelőbb cégeit. 

Kökény; Ilo-
na kalapot 

próbál 
Brachfeld 

Paula Kigyó-
utca 5. sz. a. 
szalonjában 

spriccelt 

A soffőrnek ezúttal Gál Franciska mondta 
be a Ferenciek-tere 4 számú cimet, hol a 

Belvárosi Selyemvésár 
rövid idő alatt közismertté vált cégét keres-
ték fel. A fiatal és rendkívül előzékeny fő-
nök mint régi ismerőst üdvözölte a művész-
nőt és sorra mutogatta raktárának legkiválóbb 

újdonságait. Bélésselyem, estélyi 
ruhaselyem, butorselyem stb. ver-
senyzett az illusztris vevők Ízlésé-
nek megfelelni, mi teljes sikerrel 
is járt. A selyemszakmában e cég. 
rendelkezik ma Budapesten a leg 
nagyobb választékkal, mi könnyen 
érthető a beavatottak előtt, kik tud-
ják, hogy a Lipótvárosban nagybani 
kereskedelemre szolgáló raktáruk 
is van. Ehelyüit is végezve be vá-
sárlásaikkal a művésznők, kalap-
üzlet után kutatta!, níékezetükben. 

Rövid diskurzus után 
a Kigyó-utca 5. szám 
alatt lévő 

Brachfeld Paula 
szalonja előtt állt meg 
az autó és pár pilla-
nattal később már in-
formálódva voltunk az 
. ;ei őszi kalapdivairól. 
A nagy és ritkafaju 
tollakkal való díszítés 
ismét divatos Filz, bár-
sony anyaguk, minden 
színben. Természetsze-

Gál Franciska, Kökény Ilona és Dénes György a Club-earage 
autóján távoznak Brachfeld Paula női kalapszalonjából 
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uridivat-üzletébe 

Kompóthy Gyula betér 
Brachfeld F Dorottya-u. 

1. sz. alatti uridiyat 
üzletébe 

nagy tolldíszes kala-
pot vásárolt. Gál 
Franciska egy új-
szerű retiküllel ked-
veskedett önmagá-
nak, mig Dénes 
György egy ugyan-
csak bevásárlását 
végző hölgyismerő-
sének udvarolt. A 
heves udvarlást csak 
akkor hagyta abba, 
mikor a művésznők 
már az autóból sür-
gették az indulást. 

A társaság mindegyik tagja pipere-
szükségletére gondolt s szinte egy-
szerre mondották be 

Lengyel L. és Gy 
illatszerészek Nagymező-utcai címét. 
Melyik művész vagy művésznő nem 
ismeri a Renaissance Szinház mel-
letti elegáns és minden igényeket 
kielégítő Lengyel-drogériát? A garan-
táltan elsőrendű sajátkészitményektől 

Dénes György és 
Kompóthy Gyula 

bevásárolnak 
Brachfeld F. 

Dorottya-u. 1. sz. 
alatti uridivat üz-

letében 

Brachfeld F. 
nyitott be. Rögtöni 
megállást jelezve el-
búcsúzott a művész-
nőktől és szintén 
betért Brachfeld üz-
letébe. Az ifjú szí-
nészgárda e két leg-
elegánsabb tagja 
szinte versenyre kelt 
az izlés és öltöz-
ködni-tudás művé-
szetében. Mindkettő-
nek egyforma kész-
séggel volt segítsé-
gére Brachfeld Vil-

Dénes György,IGál Franciska és Kökény Ilona Lengyel L. és;Gy. 
piperekülönlegességi üzlete előtt 

az eredeti párisi különlegességekig minden 
van itt, mi kozmetikai és egészségügyi szem-
pontból számításba jöhet. Például, midőn a 
bevásárláson levő művésznők mér minden 
szükségessel ellátták magukat, Kökény Ilona 
felfedezett az egyik vitrinben egy előtte még 
ismeretlen tartalmú dobozt, mely' a helyen-
kint mutatkozó elhízásokat tünteti el. Dacára 

annak, hogy pillanatnyilag szüksége 
nem volt rá, mégis vett egy dobozzal, 
mert még lehet például tokája. 

Délfelé járt már( az idő és az autó 
a legnagyobb sebességgel ügyesen ci-
kázva a rengeteg jármű között, a 
Dorottya-utcai Joel-céghez igyekezett. 

A Vörösmarty-téren Kompóthy Gyu-
lát, a Fővárosi Operettszínház bonvi-
vantját pillantotta meg Dénes, amint 

rüleg az összhangnak megfelelőleg az egyes 
ruhaszinekhez alkalmazkodó — főleg szürke 
színű kalapok is vannak és a forma is el-
térhet fent leirt alakjától, ha az egyén karak-
terének más fazon jobban megfelel. Például 
Kökény Ilona is ez utóbbiak kivételes cso-
portjához csatlakozott, azonban engedve a 
„Divat" 1922. évre érvényes előírásához, 
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mos a cég főnöke, igy hét eldöntetlenül, de 
az elképzelhető legjobban lett mindegyik fel-
szerelve a szükséges uri divatcikkekkel. Mert 
a Brachfeldnél vásárolni, ez egyet jelent az 
eleganciával és jó minőséggel. Ez volt meg-
alapozója a cég évtizedes hírnevének és ez 
ma is a legfőbb értéke. Mint férfit az uri-
divat különösen érdekelt, dacára 
ennek el kellett sietnem, hogy még 
idejében érjek a 

kény Ilona ágyteritőit és függönyeit felfrissí-
tendő, azok méreteit mondta be, melynek 
tervei néhány perc múlva készen-voltak. Ily 
gyors és művészi kiszolgálás csak még von-
zóbbá teszik a Joel-cég amúgy is első helyet 
betöltő hírnevét, mi méltó és szorgalmas em-
bereket ér. 

Joel Adolf és Fiai. 
cég Dorottya-utca 9. számú fehér-
nemű különlegességi üzletébe, hogy 
Kökény Ilona és Gál Franciska itteni 
bevásárlásairól is beszámolhassak. 
Innen azonban csak Kökény Ilona 
vitt magával egy eredeti párisi mo-
dellü selyem fésülőköpenyt, mig a 
többi dolgokat mérték után való el-
készítésre ren-
delték meg. így 
Gál Frankiska 
egy tucatból álló 
fehérnemű gar-
nitúrát, melynek 
mintázását és dí-
szítési terveit, 
egyéni kívánsá-
gainak megfele-
lőleg, a cég ál-
landóan kéznél 
levő rajzolómü-
vésze rögtön el-
készítette. Kö-

Kompóthy Gyula, Gál Franciska és Kökény Ilona Dán Test-
vérek szűcsök Dorottya-u 7. sz. alatti üzletének kirakata előtt 

Két óra előtt néhány perccel fejező-
dött be a szines, érdekes és valóban 
nagyon tanulságos, sőt izgalmas dél-
előtti körséta és eljött az ebéd ideje 
és Kökény Ilona az Attila-utcában 
nemrég megnyílt 

Kökény Hona és Gál 
Franciska Joel Adolf 
és Fiai Dorottya-u. 
9. sz. alatti fehér-
nemű üzletének ki-

rakatait nézik 

A szomszédos 
Dán Testvérek 
szücsáruháza a 
következő állo-
más, hol az ér-
ték felülmúlha-
tatlan becse min-
den árucikken 
rajt van. Csupa 
eredeti szőrmék, 

Kökény Ilona és Gál Fran- . , , ., 
ciska bevásárolnak a l e g s z e b b pé l -

dányokban sora-
koztak fel a próbakisasszony fess ter-
metén, mig egy mesébe illő vakitó 
fehér hermelinsál meg nem nyerte 
Kökény Hona tetszését. Gál Franciska 
egy biber-bundát rendelt, szilszkin gal-
lérral, melyhez az anyagot elére kivá-
lasztotta. 
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Bellevue-szálloda 
éttermét ajánlotta, mint Budapest legjobb 
konyháját. Gál Franciska ebbe azonban csak 
ugy egyezhetett bele, ha előbb elmegyünka 
reá várakozó férjéért, Lestyán Sándorért, „Az 
Est" munkatársáért. így lett ismét egy ujabb 
férfitagja a társaságnak és most mér a leg-
nagyobb sebességgel igyekezett 
autónk az egyben pihenést is je-
lentő cél felé. Asztalhoz ülve nem 
csalódtunk Kökény megállapításá-
ban és örömmel szívtuk magunkba 
a kitűnő budai levegőt. A környe-
zet, melyben a szálló van, az el-
képzelhető legelragadóbb és a ki-
szolgálás is a legkifogástalanabb. 
Gyönyörű, magasfekvésü kertteirasz, 
kilátással a bástyára, egészséges, 
pormentes tiszta levegő, előkelő 
csend, esténként el-
sőrangú cigányzene 
teszik vonzóvá a 
Pestről való átruc-
canást. A menü, 
mit elfogyasztottunk, 
a francia és magyar 
konyha válogatott 
remekei voltak, 
melyért méltó dicsé-
retet érdemel az ét-
terem-bérlő Gutten-
berg ur. Eleget téve 
a legnagyobb szo-
cialistának, a gyo-

mornak. Folytattuk utunkat és felkerestük a 
Bécsi-utca 5. sz. alatt levő 

Kallós 
modellsalont, hol Gál Franciska egy selyem 
jempert vásárolt, mig Kökény Ilona egy ere-
deti modell szerint készítendő kostümöt 
rendelt, A cég egyébként is rengeteg szi-

Kompóthy Gyula, Kökény Ilona, Lestyán Sándor és Gál 
Franciska megérkeznek a Bellevue-szállodához 

Gál Franciska, Kö-
kény llora és Kom-
póthy Gyula Kallós 
Bécsi-utca 5. szám 
alatti női confekció 
különlegességeinek 

kirakata előtt 

neszno vevő-
nek örvend, mi 
a legjobb bizo-
nyíték egy divat-
szalon nívójára. 
Mert a színpad 
az, honnan el-
indul egy-egy új-
donság hóditó 
útjára és a szí-
nésznő irányítja 
ilymódon a di-

vatot. Mind-
ezekből láthat-
juk, hogy a di-

vatszakemberek fokmérőjeként leg-
célszerűbb volna egy oly statiszti-
kát össze állítani, mely nyilván-
tartaná a cégeket felkereső művé-
szek és művésznők számát. Mert a 
színész és színésznő boszorkányos 
érzékkel tudja megállapítani : hol 
kell vásárolni. „lulu" 

Kompóthy Gyula, 
Kökény Ilona, Les-
tyán Sándor és Gál 
Franciska ebédelnek 

a Bellevue-szálló 
Attila-utci 69. szám 

alatti éttermében 
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Öszi otthoni bakfisruha 
Párisi kreáció 

Csütörtökön nyílik meg az Őszi 
Divatklállitás a Vigadóban 

Ä közönség érdeklődése ritkán nyilvá-
nult meg valamely esemény iránt olyan 
intenziven, mint ahogy azt most az Őszi 
Divatkiállitás előtti napokban általában ta-
pasztaljuk. Színházakban, szórakozóhelye-
ken, az előkelő társaság szalonjaiban és 
tudoir ja iban, klubokban napok óta egyé j -
ről sem teszélnek, mint az öszi Divatkiál-
litásról, amely kétségkívül teljes mértékben 
bevált ja a hozzáfűzött reményeket. 

A Művészeti és K^iállitási r.-t:.-nak, amely 
az öszi Divatk'állítást rendezi, sikerült meg-
szerezni a székesfővárosi Vigadó összes 
helyiségeit és az őszi divat a maga ra-
gyogó pompájával, a Vigadónak e célra 
ptalakitott és újonnan restaurált termeibe 
Vonul be. A megoldás elsőrangú. 

Äz öszi Dhatkiállitás jövő csütörtökön, 
szeptember 21-(én nyílik meg és megszlakitás 
ínélkül októiier 2-ig marad nyitva. Ä ki'-
állitás egész nap megtekinthető és minden 
délben a divatbarban zeneszó mellett fő-
városi színésznők mutat ják be a legújabb 
divatot. 

UJ otthonban az »Arles« 
fl mai nyomasztó gazdasági viszonyok 

között, mikor mindenki ipari1 pályákra tó-
dul, tömegesen akadnak hivei a sziöivő-
müvészetnek, amely tnia a legjobb keresetet 
nyújt ja azoknak, akik tehetséggel foglal-
koznak vele. Különösen a szőnyegszövés 
az, amely Pesten ma ritka népszerűség-
nek örvend néhány kitűnő szövőmiülvészeti 
iskola révén, ahoi könnyen és tökéletesen 
el lehet sajátítani, ezt a könnyű és hálás 
foglalkozási ágat. A pesti szövészeti is-
kolák közül első helyen áll az »Artes«, 
mely most u j otthont kapott a Szondyi-utca 
54. szám alatt . Az u j otthonban még inten-
zivebben folytat ja az iskola a,Zt a tevékenyr 
séget, amelyet eddig is kifej tet i a valódi 
perzsa, szmirna, kelim, szumnáK, svéd és 
franc a gobelin technikák okta:ásával. Szinte 
csodálatos gyorsasággal törlénik itt egyi-egy 
tanítvány föltételes kiképzése, ami főleg 
az »Artes« kitűnő - művészi vezetőjének, 
Birkner Brunónénak köszönhető. Birknerné 
képesítését az Országos Képzőművészeti Fő-
iskolán nyerte és neve mindenképen ga-
rancia arra, hogy az »Artes« a legművé-
szibb irányokat képviseli. Miután az is-
kola növendékei főleg az intelligens kö-
(zéposztály tagjaiból kerülnek ki, Birknerné 
legújabban az egész nap elfoglaltak lé-
szére esti tanfolyamot rendezeti be. 

HORTI ERZSIKE 
értesiti arisztokrata és müvészvevőit, hogy 
az őszi idény legújabb harisnya és jumper-

ujdonságai mégérkeztek Parisból. 
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A szőnyeg- és gobelin-
szövés 

legrégibb iskolája a »Marius« sziövőmiii-
ivészeti iskola és rniüthely, szeptember el-
sejével ismét megnyitotta tanfolyamait. A 
»Manus«, mely Magyarországban megala-
pítója volt ennek az immár virágzó mű-
iparnak és több ezernyi embernek adott 
hiegélhetést, sőt biztos kenyerei, ma is 
la szőnyeg- s kiváltképen a valódi francial-
flamand gobelinszövés úgyszólván egyedüli 
szak- és mesteriskolája. Ami igen nagy-
jelentőségűi manapság; midőn köztudomásu, 
hogy ezeknek a páratlanul szép és könnyen 
elsajátítható munkáknak a tudásával min-
denki maga készítheti valódi perzsa-szőnye-
geit és gobelinjeit, — amellett, hogy biz-
tos megélhetést is nyert. Különben az 
iskolával kapcsolatos "nagyarányú műhely 
is sy.vesen alkalmazna a végzett növendé-
keket!, 

A teManus«4ba való beiratkozás az iskola 
igazgatóságánál fél 10—5 óráig lehetséges, 
VIII., Rákóczi-tér 11. (a csarnok mögött.). 
Ugyanott művészi tervrajzok, szövőszékek, 
fonalak is kaphatók. 

MITŐL SZÉPEK PESTEN A NŐK? 
Utóbbi időben Pesten sokkal töDD szép nőt 
látni a korzón, mint valaha. Ennek főoka 
abban rejlik, hogy egész sereg ujabb koz-
metikai intézet és hölgy fodrásziterem ala-
kult az őszi szezon elején, célul tü'Zvei ki 
a női szépség kultuszának művelését. A* 
ilyen »sziépitészi«-ek közül legelső Bárdi\ 
Sándor (Rákóczii-ut 1.), nemrégen meg-
nyílt hölgylodrász- és manikürszalonja, 
amely Bárdi Sándor igazgatása és Vida Jenő 
hajíestő-speciálista vezetése mellett hajfes-
tést, oTídolálást, arcápolást és egyéb haj-" 
munkákat a legtökéletesebbem végezi. 

A »CSEREBERE« TOALETTITKAI. 
Hafdu Etta, Várhalmy Irén, Boocz Rózsi 
és Mihályi Lici toalettjeit Maison Mariska 
készítette (Mátyás-utca 11.). 

A »CAVLIER« kalapszalon főnöke Pa-
risból hazaérkezett és a legújabb kalap-
modelleket hozta magával. A modellek 
megtekinthetők a Váci-utcai szalonban. 

PARANY KALAPSZALON (Deák Fe-
renc-tér 3.), a legizlésesebb, legdivatosabb 
és legszenzációsabb kalapokat készíti: nem 
drágán! Telefon: 67—04. 

CSIPKÉK-FÁTYOLOK 
NŐI DIVAT KÜLÖNLEGESSÉGEK. 
C - ÉS ricCOrsMX 
neX? ív. keq. KT-OOWAWICO-inCASO 

TCL-nô-ei. 
KOBONA-UTCA! OLDALON' 

Budapest a kávéházak városa 
mégis nehéz találni benne olyan cafe-res-
taurant-t, ahol nemcsak fény, pompa, ele-
tgáns közönség van, die az ember kitűnő 
konyhát is kap, és főleg családiasan érez-
heti magát. Ezt az ideális kávéházi esz-
ményt erősen megközelíti a Központi Szál-
loda kávéháza (Baross-tér 23.), amely a 
Keleti-pályaudvar közvetlen közelében már 
messziről a sétáló szemébe tiiinik. És 
méltán, mert a Hajós ur vezetése alatt 
iá 1 ló modern kávéház, Gyári Lakatos Flór is 
hírneves cigányprímás zenekarával együtt 
jminden jóval fel van szerelve, — amit 
(csak egy európai stilü kávéháztól a fentiek 
szellemében kivánni lehet. 

Legújabb nyári modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

divatházában 
Kossuth Lain» 
utca Q 

MULT H ETI számunkban a Tabarinról 
irt tudósításunkba sajtóhiba csúszott be. 
IA Tabarin kitüínő tulajdonosának, Géber 
Ifjnácnak, a neve tévesen Wéber Ignácnak 
irva jelent meg. Itt a rektifikálás: nenj 
Wéber, hanem iGéber! 

[ 6 R B $ 
Í H C M I ? 

' c m r i M i 

PINTÉI ÉTI  
« j j « 

^ l i S A P S T 
y CT. 

toeRéoi 
tt.'l^. s z . 

on: 
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— Walter Slezák a leg-
sűrűbben emlegetett név 
ma Budapesten. Róla be-
szélnek filmkörökben, sőt 
érte dobog a legtöbb leány 
sziv is. Ki az a Walter 
Siezák ? A Sodorna és 
Gomorra egyik főszerep-
lője, aki már első meg-
jelenésével olyan nagy 
sikert aratott, amilyenre 
eddig még a film berkei-
ben sem volt példa. 

— Berlinből újságolják, 
hogy Pola Negri utazik. 
Sajnos, most már tényleg 
elhagyja az öreg Európát, 
hogy áthajózzon az új-
világba, ahol ehő filmjé-
ben a népszerű burleszk-
király : Charlie Chaplin 
lesz a partnere. Utolsó 
szerepe az Efánál Hans 
Müller, nálunk is nagy si-
kert aratott Die Flamme-ja 
volt, amelyet „Tüzek" né-
ven játszik Darvas Lilivel 

Magyar Színház. Lu-
bitsch nagystílűén ren-
dezte ezt a filmet. Külön 
erre a célra felépített egy 
egész párisi, régi utcasort. 

— Mabel Normand még 
mindig Berlinben tartóz-
kodik és megvárja, amíg 
eloszlanak'annak a nagy 
pornak a felhői,amelyeket 
egy amerikai riporter túl-
buzgóságából vert fel a tul 
erkölcsös amerikai közvé-
lemény, egy tragikus kö-
rülmények között elhunyt 
morfinista amerikai Film-
rendező halálával kapcso-
latosan. 

— A Vihar felhői is elsimultak, az ég 
kitisztult és a nagy csatában a Royal-Apolló 
lett a győztes, ott fog „Viharzani" októ-
berben. 

— Münchenben pakkolnak. Mattyasovszky 
Ilona és Bolváry Géza otthagyják a bajor 
fővárost és legközelebb visszatérnek Buda-
pestre. 

— Párisnak is van szenzációja. Arbucle, 
a Fatty néven ismert burleszkkomikus ka-
cagtatja halálra egy varietében nap-nap 
után a francia publikumot. Ugyanis Fatty 
emlékezetes botránypörének befejezése után 
azonnal elhagyta Amerikát, ahol még film-
jeit sem játsszák a per befejezése óta-

Jelenet a „Don Ramiro" clmü filmből 
Renaissance : Goldstein-Pathe-film 
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Skandalum 
(Cirkusztündér) 

Egy suta-buta kisleány baklövései, botrányai 
és szerencsés szerelme 5 vidám felvonásban. 

Bemutalják a Mozgókép-Otthon és az Omnia. 

A Hogarth-cirkusz legnagyobb atti ak-
ciója Aurora Borealis táncosnő. A cirkusz 
tulajdonosa el akarja adni a cirkuszt, 
csakhogy nyomasztó adósságaitól megmene-
küljön. Aurora Borealis nem hajlandó, 
mint a többi személyzet, gázsi nélkül to-
ivább dolgozni. 

Hogart levelet kap, hogy két ur a cir-
kusz megvétele végett megtekinti az elő-
dadást. A cirkuszban van egy szegény gyá-
moltalan kis leányka, aki az angyalok jósá-
gát, az ördöglök elevenségét és apja nagy 
balszerencséjét örökölte. Amihez fog, az 
rosszul végződik. A kis Pintó már régen 
vágyott felölteni Aurora csillogó északi 
fénytánc-ruháját, ha Aurora megengedi, 
hogy a ruhát felvegye, ő maga pedig 
megszökik. Azl előadás megkezdődik és 
pont a ragyogó táncattrakció hiányzik. 
A kis Pintót kicipelik a színpadra, aki 
szegény minduntalan megbotlik a gyö-( 

nyöilüi ruhában. Hogarth dühös, a vevők 
faképnél hagyják, a közönség felzudul és 
óriási skandalum tör ki a nézőtéren. Nem-
csak az igazgatónak és Pintónak kell elme-

nekülni, de elmenekül Evans is, Pintóka 
legyetlen barátja, aki a cirkusz háziszolgája, 
'jegyszedője, ketrecbe zárt vadembere és 
szerelmes ifjú volt egyszemélyben. A 
közieli faluban él Tina néni hét kisí árva 
gyermekkel. Hozzájuk menekül Pintó, aki 
segit Tina néninek a gyermekek nevelése 
lés ellátása körül. Nem sokáig tart ezi a 
'nyugodt boldogság, melyet a Pintó az 
'utána szökött Evanssal eltölt, mert Hogarth 
megtudja hollétét, el akarja rabolni Pintót, 
azonban Evans lovagiasan párt jára áll. 
Nem akarja elengedni élete egyetlen bol-
dogságát, a kis Pintót és verekedés köz-
iben alaposan elagyabug'yálja a nálánál 
hatalmasabb termetű Hogarthot, aki szé-
gyenszemre elhordja irháját, Evans és 
iPintó pedig boldogan találnak végleges 
tiajlékot Tina néni házában. 

A Magyar-Osztrák fümvállalat bájos Ma-
bel Normand-képél játssza egyszierre a 
Mozgókép-Otthon és az Omnia, még egy-
egy kitűnő slágerképpel kiegészítve. 

Mabel Normandot nem kell külön be-
lmutatni a budapesti filmpüblikumnak. Bá-
(jos egyénisége és közvetlen humora mint 
ismert tulajdonságok emelik ezen filmek 
értékét a többiekkel szemben, amelynek 
szereplői közül Macel Normand, a népszerű 
mozistar neve tündököl. 

/ 

MABEL NORMAND, a „Skandalum" főszerepében 
Mozgókép-Otthon—Omnia Magyar-Osztrák film 
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Bullokot, aki fogságba juttatta. 
Ezalatt Hildából népszerű kabarééne-

kesnő lett. Amikor a véletlen folytán egy 
gyilkost a rendőrség1 kezére juttatott, nagy 
pénzösszeghez jutott és Âmerikâna utazott, 
hogy vőlegényét felkeresse. 

Fred egy alkalommal megmenti Bul-i 
lokékat a fel robbanástól és ezért hálából 
a milliárdos neki szánja leányát, akinek 
tetszik is a fiatalember. 

Hilda nem találja Newyorkban Fredet 
és ezért az az ötlete támad, hogy fellép 
mint kabaréénekesnő, hátha igy tudomást 
szerez róla Fred. Egy este meg1 is látja 
vőlegényét a milliárdos leányának tár-
saságában. Fred szerelmes szivvel rohan 
Hildához, aki első felháborodásában kiuta-
sí t ja . Flory sem akar most már hallani a 
fiúról, aki elkeseredésében az öngyilkos-
ságra gondol, de két barátja elviszi magá-
val az aranymezőkre, ahol meggazdagszik. 
Szerencsétlenségére egyik társuk hirtelen 
meghal és őt gyanúsítják a gyilkossággal. 
Már éppen fel akarják akasztani, amikor 
megérkezik Hilda, aki tudja a gyilkosság 
titkát, kiszabadít ja Fredet és a két soktet 
szenvedett ifjú szív egymásé lesz. 

Ezzel a ppmpás filmmel együtt kerül 
bemutatóra az Ur és szolga, emelget 
»Egyenlőség« cimen évekkel ezelőtt játszód 
:a Nemzeti Színház. A Megváltó szerelem-et 
a Star, az Ur és szolgá-X a- Radius hozza 
forgalomba. 

Megváltó szerelem 
A Kamara-mozgó 
előkelő közönségét-

^ — ^ g j P f e T j ismét két pompás 
filmmel örvendez-

' ^ëB^Trnrniwmâ^^r teti meg az igaz-
I J I gatóság művészi 

Megváltó szerelem 
cimü ötfelvonásos filmregény, a másik az 
Ur és szolga. 

R Megváltó szerelem főszerepét Charlotte 
Böcklin, a legkiválóbb német filmszinésznő 
játssza tökéletes müvészétteL 

Bram Hilda, a szép, fiatal kislány, egy 
tukorkaüzletben elárusítónő. A napi munka 
titán epedő szivvel várja Fred Harlach, 
a gazdag' bankár fia. Legénylakásán nagy 
eljegyzési lakomát tart, amely után Hilda 
a reggeli szürkületben tér haza atyja laká-
sára. Hilda atyja egyszerű asztalosmester 
és leányának ajtót mutat. Hilda Fredhez 
menekül, aki boldog örömmel fogadja és 
elhalmozza ajándékokkal. Hilda boldogsá-
gának hamar véget vet, amikor megtudja, 
hogy vőlegénye ezt a pénzt nem tisztessé-
ges uton szerezte, csekket hamisított apja 
nevére. Fredet apja tüntetésből Amerikába 
küldi, hogy ott tisztességgel kezdjen uj 
életet. Fred Amerikában egy gonosztevő, 
Pat Jefferson, hálójába kénül, aki fel 
akarja használni arra, hogy megbosszulja 

Jelenet az „Ur és szolga" cimü filmből 
Helikon, Kamara, Renaissance Radius-film 
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Charolais grófja 
Dráma a Renaissance idejéből 7 felvonásban 

Irta: Richard Beer-Hofmann 
Bemutatják a Royal-Apolló, Uránia és Corso 

Személyek : 
A burgundi herceg Eugen Klöpfer 
Desirée, leánya Eva May 
Charolais tábornok — — Josef Klein 
Charolais gróf, a fia — Wilhelm Dieterle 
Fülöp gróf — — — — Ferdinand v. Alten 
Az uzsorás — — A. E. Licho 
Romont Rudolf Rittner 

Burgundia háborútól megviselt népe uj-
jongva köszönti a békét. Vége az Ínséges 
éveknek, a pusztulás borzalmas napjait 
a béke verőfényes, boldog évei váltják 
fel. Ä sereg is holtfáradt, lerongyolódott 
és kiéhezett, mert a kincstárt kimerítette 
a hadviselés s már zsoldra sem futotta 
az adókból. Charolais generális nemcsak 
vezére, de atyja is volt ikatonáinak. A 
generális nem nézhette katonái irtó szen-
vedését és nem engedhette szétzjilleni a 
sereget: uzsorára vette kölcsönbe a zSoldot, 
de a katonák megkapták, ami megillette 
őket. 

A várvavárt békét Charolais tábora is 
megkapja. De a kitörő örömrivalgást egy 
pillanat alatt felváltja a megdöbbenés mo-
ra j a : a háborúban elröppent utolsó nyil 
a generálist érte. Ä sereg készül, hogyj ve-
zére holttestét illő tiszjtességgel kisérje 
utolsó útjára, amikor az uzsorás a fiatal 
Charolais grófon igyekszik atyja tartozását 
gyorsan behajtani. A burgund törvények 
megengedik, hogy az adósság fejében az 
adós holttestét foghassák zálogba és a 
szívtelen kalmár . ragaszkodik a törvény 
betűjéhez. Nem használ az ifjú gróf tiltako-
zása, mit sem ér a katonák lázadásai a 
szenátus igazságot tesz és alkalmazza a 
törvényt. Ä hős teteme az adósok börtönébe 
kerül. H kétségbeesett i f jú grófon a herceg 
leánya segít: felajánlja anyai örökségét, 
amiből fut ja azi adósság s a tábornok meg-
hurcoltatásának vége szakad. 

Desirée szerelmes lett az ifjú Charo-
laisba. Százszorta nemesebbnek talál ja, 
mint a sok léhlűtőt, aki körülötte lebzsel. 
'S a csaták fia is raibjául esik a szépséges 

leánynak és boldogan talál egymásra a 
két fiatal szív. Fülöp gróf, a kósza' ritter, 
nem tudja Desiréenek megbocsátani, hogy 
nem akarta őt szeretni és hányaveti 
égyüigyüségében elhencegi, hogy, ha kedve 
tartaná, akármikor a karjaiba veti magát 
Charolais grófnő. A szerelem és düh el-
vakulttá teszi és Charolais gróf távol-
létében belopódzik Desiréehez, akinek po-
harába álamport kever, hogy könnyűszerrel 
megejthesse. Azonban hirtelen hazatér a 
gróf s tettenéri a vakmerőt, aki menten 
halálát leli. 

Charolais őrjöng fájdalmában. A szenátus 
elé a házasságtörő asszonyt! Hiába han-
goztatja Desirée ártatlanságát, hiába mar-
cangolja szivét a kétség*, a megsebzett 
büszkeség bosszluért lihegi Máglyára az 
asszonnyal! S a nép óriási tömege höm-
pölyög a menet után, részt kérni a, lát-
ványosságból, amire nem adódik minden 
fnap alkalom. De hirtelen a fellegek mögül 
csodát mutat az Isten, megerednek az ég 
csatornái és eloltják az égő máglya tüzét. 
A nép megbűvölve veti magát a földre 
az isteni megnyilvánulás láttán, Desiréet 
pedig boldogan öleli magához az ártatlan-
ságáról már amúgy is meggyőződött férje. 

A burgundi háborúk romantikáját tár ja 
elénk e csodás szépségű történelmi film-
óriás. • ' I í 

Rettenthetetlen,ül elszánt katonaság és le-
génységéért bármikor halni kész aranyszívű 
generális tragédiája főalakjai a filmnek. 

A burgund konzervatív törvények kegye-
letet sem respektáló szigora, amely még 
a hős generális holttestével sem tesz ki-
vételt, százszoros nagyitásoan és megrázó 
érővel hatnak a mozi vásznán. 

Éva May, a burgundi hejrcelgleány, 
Wilhelm Dieterle, Charolois gróf fiának 
szerepében oly tökéletes művészi játékot 
produkálnak, amely még csak öregbiti ed-
digi sikereiket. 

Három filmszínház, a Royal-Apolló, Urá-
nia és Corso veszik egyszerre műsorukra 
»Charolais gróf«-ját, a reneszánsz-idők 
egyik legszebb történelmi drámáját. Ri-
chard Beer-Hofmann érdeme a kitűnő 
szövegkönyv megírása és dicséret illeti a 
Deák filmvállalatot, mint a film magyar-
országi forgalombahozóját. 
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Ur és szolga 
Ä Radius-filmek sikerekben gazdag, mű-

vészi sorozatában már eddig is a legki-, 
válóbb filmalkotások jelentek meg. Most 
ismét egy olyan nagyszerű Radius-film ke-
rül a közönség elé, amelynek értéke ugy 
cselekmény, mint rendezés és felvételek 
szempontjából egy sorba helyezhető a film-
termelés legkifogástalanabb példányaival. 

Äz uj film cime: Ur és szlplga'. és egy-
időben mutatja be a Renaissance és a 
Helikon-mozgó. A fővárosnak ez a két 
legelőkelőbb filmszínháza mindig megválo-
gatja műsorát és a válogatásban csak a 
legemelkedeltebb művészi szempontok 
irányadók, mar maga az a tény, hagt, 
az »Ur és sZolgá«-t a Renaissance és' a 
Helikon iktatta műsorába, a legjobb ajánló-
levél a közönség számára. 

fi film' érdekességekben. és izgalmak-
ban gazdag cselekménye nemcsak film^ 
szerűség, hanem irodalmi nivó szempont-
jából is kiállja a legszigorúbb kri t ikát 
Itt elmondjuk a cselekmény vázlatát: 

Lord Loam és két leánya a legfelsőbb 
tízezerhez tartoznak, fiz elképzelhető leg-
nagyobb pompában, fényben és kényelem-
ben élnek. Szolgák egész serege él kö-
rülöttük, akiknek az a hivatásuk,, hogy a 
föld kiválasztottjai életének minden pil-
lanatát mennél gondtalanabbá tegyék. 

A főudvarmester, Crichton, vezet iaz elő-
kelő palota reprezentábilis ügyeit és való-
ságos tirannizmussal uralkodik az egész 
szolgaszemélyzet felett. Chrichton szere-
lemre gyullad a Lord egyik szépséges 
leánya, Lady Maryi iránt és nagy elkese-
redéssel látja, hogy Lord Brockelhurst egyre 
többet forgolódik a leány körűi. 

A hölgyek uj szenzációra várakoznak 
és elhatározzlák, hogy az egész család 
jachtra száll és elhajóznak a Déli-tengerre. 
Természetesen magukkal viszik Crichtont 
és a főszobalányt, aki szerelmes Crich-
tonba. 

Az utazás első része igen kellemes, azon-
ban nemsokára zátonyra jut a hajó, ugy, 
hogy már az elsűlyedés fenyegeti. Vala-
mennyien elmenekülnek a hajóról, csak 
a Lady marad kabinjában, akit az utolsó 
pillanatban ment meg Crichton. Egy is-
meretlen szigetre kerüli a társaság, ahol 
a főúri kényelemhez szokott előkelőségek 
először ismerkednek meg az élet kevésbé 
kellemes szituációival. 

Itt most már megszűnnek a társadalmi 
korlátok, az ur és szolga közötti viszony 
egészen megváltozik, leomlanak a társa-
dalmi válaszfalak, mert a természet ugy 
akarja, hogy valamennyien dolgozzanak, ha 
nem akarnak elpusztulni. Természetesen a 
főurak gyámoltalanok és ügyetlenek ebben 
a munkában, mig Crichton lassanként ma-
gához ragad minden intézkedési jogot, ugy, 
hogy a főlakájból a sziget parancsnoka 
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lesz. Egy évig tart igy ez a helyzet, 
amely idő alatt a Lady annyira beleszeret 
Crichtonba, hogy már az esküvő napját is 
kitűzik és ekkor megjelenik a mentőhajó, 
amely véget vet a Robinson-mesének. A 
főudvarmester most újból visszakerül régi 
állásába, amelyet már nem akar betölteni, 
elbocsájtását kéri, belátja, hogy az ur és 
szolga lélekben nem tudnak egymáshoz! 
közeledni, kivándorol Amerikába és felesé-
gül veszi a kis szobalányt. A Lady: is férj-
hez megy a Lordhoz, de szivében sohasem 
felejti el a Robinson-szerelem emlékét 

Pompás színészi alakitások teszik vál-
tozatossá a filmet, amelynek Budapesten 
is olyan nagy sikere lesz, mint a nagy 
külföldi városokban. 

Az »Ur és szjolgá«-val együtt a Re-
naissance-mozgó Az üres fészek cimü öt-
felvonásos életképet is szinrehozza, a 
főszerepekben Etel Clayton és Harrison 
Forddal. Ez a film nívóban és érdekes-
ségben méltó kísérője az »Ur és szölgá«-
nak. 

Modern társadalmi problémát tárgyal a 
tilm cselekménye. 

Wintiopeék házassága a legválságosabo 
korszakát éli. A férjet lefoglalják üzleti 
ügyei, az asszony pedig1 társadalmi köte-
lezettségeinek tesz eleget. A fér j és fe-
leség szerelmi házasságot kötöttek, amely 
a legboldogabb volt addig, amig egy vi-
déki kisváros egyszerű, romlatlan levegő-
jében éltek, de mihelyt Newyorkba köl-
töztek, ahol az (üzlet és társaság teljesen 
elválasztotta őket egymástól, ugy, hogy 
csak az étkezések ideje alatt találkoztak, 
Vége volt a boldogságnak. 

fiz asszony legjobb barátnője, Mrs. Dick, 
Chetwin, aki már két férjétől is elvált. 
Ez az asszony nem sokat törődik aj házas-
ság erkölcseivel és arra törekszik, hogy 
Constanzeot is a maga eszknéi szamára 
hódítsa meg. Constanze pedig igen há-
lás tanítványnak mutatkozik. 

Egy alkalommal ragy mulatságot beszél-
nek meg, de a férj megkéri feleségét, 
hogy ne vegyen azon részt, fiz asszony 
hajlik is ura szavára, de Éva ravaszi cselt 
eszel ki. Azt telefonálja a férjnek, hogy 
nem kell korán otthon lennie, mert fele-
sége mégis elmegy a mulatságra. Egyben 
megkéri, jöjjön fel hozzá vacsorára és 
(adjon tanácsot egy tőzsdei ügyben. A fe-
leség az ablakból meglátja férjét, amint 
barátnőjéhez megy, félremagyarázza a lá-
togatást és bosszúból ő is elmegy a mulat-
ságra. Ezen az éjszakán meghal Wintro-
peék egyetlen gyermeke és igy az utolsó 
kötelék is szétszakad, amely a házas-
feleket egymáshoz fűzte. El akarnak válni, 
de házi ügyvédjük felfedi a sorsdöntő 
tévedéseket és a házasfelek kibékülnek 

Ezt a kitűnő filmet a Phönix hozza for-
galomba. 
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Az „Edison" filmvállnlat 
második bemutatója a Renaíssancetian 

Még alig1 egy hónapja, hogy az Edison 
sikerekben gazdag1 első sajtöbemutatója le-
zajlott, máris egg1 második főpróba kere-
tében bizonyította be Heller Adolf, a 
vállalat nagy szaktudásu igazgatója, hogy 
vállalatának ezévi programrajia minden 
kritikát elbír. 

A bemutatott filmekben Mario Ausonio 
keltett nagy csodalatot megjelenésével 
az »Atlas« cimü boszorkányos ügyesség-
gel rendezett képben. 

Francesco; Bertini hódító szépségét i f j . 
Dumas hires drámájában, Georgette her-
ceg//ő-hen láttuk viszont. Ezt a filmet 
a Renatssance-mozgó még láttatlanbani biz-
tosította magának és már a mult héten pro-
gramra jártak volt fénypontja. 

»Az élet viharában«, cimü drámában 
Fern Andra játssza meg felejthetetlen mű-
vészettel a szenvedő nőt. i 

A Svens ka filmgyár »Száműzöttek« cimü 
nagy mliijvében Maurice Stiller adta példáját 
a rendező zseninek, 1/ 

Auguszta főhercegasszony 
„A kis Cia k a t o n á r - r ó l 

Nagy vidéki sikere után még két hétig 
került szinre az Omniában a Tuchtep 
filmvállalat kitűnő szkeccse, »A kis Cia 
katonái«. Naponta hárem zsúfolt ház kö-
zönsége, kicsinyek-nagyok egyaránt, gyö-
nyörködtek a megható háborús történet 
film- és színpadi részein. Számos előkelőség 
között Auguszta főhercegasszony is meg-
tekintette a nagyszerű szkeccs egyik elő-
adását iaz Omniában és nem győzött meg-
elégedésének kifejezést adni a látottaik 
felett. 

Ebből az alkalomból hirt adunk arról is, 
hogy Tüchten Jenő, a Tüchten filmvállalat 
agilis igazgatója hazaérkezett olaszországi 
útjáról, ame'ynek eredményeként sok ki-
tűnő flimproduktum magyarországi előadási 
jogát hozta magával. A legközelebb meg-
tartandó sajtóbemutatón veti ti le ezek köziül 
az Itala fi m ;yár Abel Gance Jaccuse-re 
emlékeztető, modern miliőben lejátszódó 
»J^ain örökségé-t és Francesca Bertini 
főszereplésével, a szintén olasz márkájú 
»K^önny'ek utjám-t. 

Irányi-utca 21. EST Telefon 118-33 

Szept. 14-17. 
A menekülő asszony 

és 
Sivatag gyermeke 

Szept. 18-20. 
Robinson I. és il. 

amerikai film 

Luciano Alberlini 
és az Árendás zsidó 
a Tivoliban 

A Phőnix-gyár legsikerültebb magyar 
filmjét, az ^Árendás zsidó-t veszi reprizre 
eheti műsorában a TívoliHmozgó. Gál 
Gyula, Báthory Giza, Lenkejfy Ica, és Ke-
rnend Lajos ragyogtatják művészetüket a 
színtiszta magyar levegőjű, magyar film-
ben. Két év óta szünetel a magyar* film-
gyártás és azóta vagyunk kénytelen nél-
jtíi'lözni a magyar filmet. 

Luciano Alb er tini a főszereplője a Tivoli 
másik filmjének. Albertini, akitől már annyi 
bravúrt látott közönségük, (önmagát mülja 
feliül a bécsi práterbeli Riesenradon vég-
hezvitt hajmeresztő produkcióival, amelyet 
még klülön egy millió márkával jutalmazott 
a berlini Ufa, a film gyártója. 

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

ffp'- Zoro Wa tfuru 
Az itélet napja és 
A revolveres esküvő 

Izabella-
utca 65. ORIENT Telefon 

150-87. 

Szept A z é j t i t k a é s 
1 4 - 1 5 A s t r a a n ő i H a c i i t e 

szept. A l g o l é s 

16-17. A z e | v a r ^ z s o l t s z o b o r 

S f P / - G y i l k o s g o n d o l a t o k é s 18-19 A k i s c s a v a r g 6 

Rottenbil-
ler-u. 37b ODEON Telefon 

József 2-63 

Hazug Páris és 14-17. Madetleina Ferrat 
f|fí* Az él titka és 

Őnagysága ruhája 

Rákóczi-
ut 68. PHÖNIX Rákóczi-

ut 68. 

K . Gyémánthiénák I. 
Ezüstsirály 

?8-2o. Gyémánthiénák II, 
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A „Lili bárónő" uj slágere 
Zenéjét irta : HUSZKA JENŐ 

Éneklik : Rozsnyai, Dobrovits, Verebes és Rott 

KOSZTELITZ KÁLMÁN Parfüm i3 j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. Telefon 188-89 kozmetika különlegességei | 
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L ë û J O B B S Z â L â N l A 

RtSZVÉKYSZftlRMi 
Magyar Szalámigyár 

Budapest, X,Füzér-u. 37-39 

S N Y A 
I mindenB L U K Á C S éS PÁSZTOR 

cipő- • Budapest, IV., Egyetem-utca 11. 
IsiinbenB (Gr̂ f Káiolyi-palotáva! szemben) 

SZŐRME ARUK P L U M SZŰCSNÉL 
Á t a l a k í t á s o k . J a v í t á s o k . VI., Korona-utca 1. IV., Váczi-utca 16. 
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Ám, ahogy repült a sok e3ztendő, 
két öreg nem volt már elegendő, 
ők régi, szolid öregek lévén, 
sokat vesztettek a tőzsde révén, 
Zsuzsanna pedig, mert minden drágul, 
gondoskodott aranyparitásrul, 
a két öreg mellé szerzett még n'gyet, 
így megúszta ő az üzleti évet. 
meg bizony, meg bizony, meg, meg, meg. 
Mert mi az manapság, 
két öreg, két öreg, két öreg, 
két békebeli, 
két pénzzel teli, 
két picike aranyos, 
totyakos, pocakos, 
kis öreg. 

3 
Zsu»sanna Így hát nem küzd gonddal 
s ahányszor 'énzünk esik egy ponttal, 
öregjeit ő m .„'gyarapítja, 
ez máma minden karrier nyitja. 
Ha fürdik, nem lesik titkon, távol, 
strand Képét leközli Incze Sándor. 
Zsuzsanna tudja, hogy üdvös a kartell 
s egy nőt ma eg/ egész vállalat tart el, 
egy egész, impozáns, nagy tömeg. 
Mert mi a ï manapság, 
tiz öreg, 
husz öreg. 
száz öreg, 
száz békebeli, 
száz pénzzel teli, 
száz picike, aranyos, 
totyakos, pocakos. 
kis öreg. 

üelvárosi Selyemrdsdr 
Állandóan dus raktár mindennemű selykmárukban. Áraink áruink 
jó minősége dacára is a legolcsóbbak Iv.,FfsrencIe1c-iere 4. 
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A negyvenéves lány 
Nyári történet egy felvonásban 

Irta : SZENES BÉLA 
Színre került az Andróssy-uti Színházban, a következő szereposztásban : 

Paula kisasszony . . . . T. Forrai Rózsi 
Dr. Szőke Pál Baló Elemér 
Pista Matány Antal 
Tolnay Éva Vaszary Piroska 
Tolnay Magda Faludi Sári 

Történik egy nyári estén Almádiban, Tolnayék nyaralójában. 
Minden jog fenn'.artva. Előadás joga megszerezhető : dr. Marton Sándor IV., Bécsi-utca 1 

(Este kilenc mult, a hold teljes fényével 
Süt. Ä verandán majdnem nappali vilá-
gítás van, mely; feleslegessé teszi a halvá-
nyan égő kis villanylámpát. Magda fekete, 
karcsú " lány, mélázó, csendes termcsztet, 

Éva szőke, tulélénk csitri.) 
Magda (ásít): Hát akkor lefekszeml. 

(Indul [balra, ajtó felé.) 
Éva (a kert felé figyel): Pszt. 
Magda: Na? 
Èvïï." Hallod1? (Távoli tánczene.) 
Magda (mellé Kp/ figyel): Már táncol-

nak. 
Eva: Pszt. (Figyelnek, csend.) Francia 

boszton. Äz embernek megszakad a szive. 
— Te! 

Magda: Na? 
Eva: Menj be hozzá. Kérd meg. Hátha 

mégis eljönne velünk. 
Magda (vállat vonva): Most is csak azt 

mondaná, amit délután. »Mire való ez a 
folytonos ugrálás, semmi komolyság sincs 
bennetek.« Lehet, hogy neki van- igazia. 

Eva (szelesen): Szépen van igaza. Hát ha 
nem mész, bemegyek hozzá én. Öriási ! 
Nagyon félek tőle. Mi ö nekünk? A papa 
nővére. Nem is nagyon kérem. Én meg-
mondom neki: nem, azért nyaralunk Almá-
diban, hogy nyolckor az ágyba, dugjanak. 
Abból kinőttünk. Ha a mama nem utazott 
volna fel Pestre fogorvoshoz, ő tudom, 
átvinne. Csupa ismerős lesz, mehetnénk 
'egyedül is, — meg is mondom neki, ha 
jön jó, ha nem jön, igenis elmegyünk 
«gyedpl. 

Magda: Egyedül nem mehetünk. Ha 
legalább' a Pista eljött volna értünk, ő 
mégis unokafivérünk... 

Eva: Miért kérlek? En nem látom Le, 
bogy két úrilány' nem mehet el egy zárt-
körűi nyári táncmulatságra. Direkt nevet-
séges, szavamra. A\eg' fogom kérdeni az 
Uj Időktől, — fogadjunk az a válasz jön, 
hogy abba nincs semmi tisztességtelen. 
Miért, kérlek? Azért, mert a mama foga 
fáj, nekem rögtön kolostorba kell mennem!? 
Sietek. — Pszt. — Hallod? Shimmy! Te, 
ón kipukkadok a bőrömből. 

Magda: Megpróbálom, hátha mégis... 
Éva: Nem jön. Nem tudja látni, hogy 

a fiatalok táncolnak. 
Paula kisasszony' (megjelenik az ajtóban. 

Idősebb lány, nem volna ellenszenves, ha 
a ruháján és egész magatartásán nem 
volna valami erősen hangsúlyozott ridegség. 
Kezében kézimunka, kötőtűk. A lányok nem 
veszik észre, amint belép.) 

Eva: Láttad ma délelőtt, hogy nézeU a 
fiukra? A Pista be akarta mutatni a te 
kis doktorodat — csak ne tagadd, tudom', 
hogy tetszik neked, — de 'észrevetted, 
mikor öt meglátták, nem mertek közeledni. 
(Kezeit összekulcsolva, az ég felé. ) Te 
jóságos Isten, lia tudnám, hogy én is vén-
lány maradok, inkább most rögtön ki-
Ugianék iaz ablakon. 

Paula (ki a vénlány szóra összerezzen, 
most fagyosan): Kár volna érted', Éva. 

P E R F U M 
P O W D ER 
C R E A M 
S O A P 

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

L o h r M à r ï d k • K r O U f U S Z Vcgytiszuto és kelmefestő 
Gyár és központ : VIII., Baross-utca 85. — Telefon 2-37 
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(Ä két lány hirtelen szembefordul Paula 
kisasszonnyal, j 

Paula: Kár volna az ilyen jólnevelt, 
derék :k is lányiért. 

Éva (durcásan elfordul és a tükör előtt 
igazgatja haját). 

Paula: Ki nézegetné magát akkor min-
den öt percben a tükörben? 

Éva: Már a hajam sem igazithatom 
meg? 

Paula: Délután is másfél óráig igazí-
tottad a hajadat. 

Eva: Láthattad, hogy miért teszem? Ä 
fiuk lefényképeztek. 

Paula: Csak a hiúság. Minden öt perc-
ben lefényképezteti magát. Nekem csak 
egy fényképem van. Nekem jó az is, pedig 
husz év előtt készült. Nem szaladgálok 
mindén öt percben a fényképészhez. 

Eva (szemtelenül): Mert ott barátságos 
arcot kell vágni' és azt te nem tudsz. 

Magda (rászól Évára): Éva, megmondom 
a mjamának. 

Paula kisasszony (fenséges fölénnyel): 
Hadd csáik, mondott ő már különbet is. 
Megszoktam tőle. (Élesen.) Ahelyett, hogy 
skálázna... 

Eva (félvállról): Az orvos azt mondta, 
vérszegény' vagyok. A sok zongorázás árt 
a tüdőmnek. 

Paula: A zongorázás az árt a tüdődnek. 
Ugy. De a shimmy az használ a tüdődnek. 
Szép kis tüdőd' van. (Kimegy, bevágja az 
ajtót. ) 

Eva (utána szól): Vén doboz! 
Magda (leinti): Éva! 
Eva: Nahát ezt kérheted, — mérget 

vehetsz rá, hogyf nem jön át velünk. 
Magda (sóhajt): Mehetünk' aludni. Kár. 
Eva: Az ember megpukkad. (Léptek 

a kert felől.) Ki az? (A lépcső felé ki-
hajol.) Pista! — és — nézd csak — a 
csinos doktorod! Óriási! (Mindketten a 
tükörhöz tutnak, hajukat igazítják.) 

Éva (kötekedve): Dobog a szived, 
öcsém? 

Magda: Hallgass! 
(Pista iés dr. Szőke megjelennek a vi-

rágos háttérben. Pista feljön a lépcsőn, 
megáll a tornác szélén. Beszól.) 

Pista: Egyedül vagytok? 
Magda: Egyedül. 
Éva: Miért? 
Pista (hátraszól): Bujj beljebb. Enged-

jétek meg, hog.yi bemutassam nektek bará-
tomat. 

Szőke (előrelép): Pardon! (Bemutat-
kozik. ) Dr. Szőke Pál. 

Magda: Tolnay Magda. 

Szőke: Dr. Szőke. 
Éva: Tolnay. 
Pista (hanyagul): Szervusztok. (Végig-

'düíl egy kereveten.) 
Magda (Szőkéhez): Foglaljon helyet, 

kérem. 
Szőke: Kisztihand, köszönöm. (Leül.) 
(Magda (és Szőke eleinte kissé elfogó-

dottan beszélnek egymással. Pista és Éva 
mulatnak a dolgon és mint két vásott 
gyerek, össze-összenevetnek a másik kettő 
háta mögött.) 

Szőke (cigarettát vesz elő): Parancsol-
nak a hölgyek? 

Magda: Nem szoktam. 
Éva: Kérek. 
Magdß: Éva! 
Éva (rágy'ujt): Miért ne? — (Az ajtó 

felé mutat.) Biztos lefeküdt már. 
S töke (kis sz|ünet után): Szép nyári est. 
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Magda: Igen. Gyönyörűi nyári est. 
Szőke: Régen tetszenek itt nyaralni Al-

mádiban? 
Magda: Két hete. És ön? 
S töke: Négy napja. Hiszen látásból már 

ismerjük egymást. 
Éva (beleszól ) : Igen, a strandon lát-

tuk a miultkor. Ä Magda mikor magát 
látta, mindjárt mondta... 

Magda (pirulva): Éva! 
fi va: Pardon, nem mondtam semmit. 

(Pistához lordul, sugdolózik.) 
Szőke (mosolyogva): Miért nem foly-

ta t ja? Nos, mit mondott? 
Paula (belép a baloldali ajtón, szigorú 

pillantással végigméri a társaságot. Éva 
eldugja a cigarettáját, grimaszt vág Pista 
telé, Pista hanyagul helyén marad, neve-
letlenül, nem is köszön. Szőke feláll.) 

Szőke (előrelép): Pardon. Dr. Szőke 
Pál. 

Paula (vériagyasztóan ) : Örvendek. 
Pista: A barátom. 
Paula (mintha csak most venné észre): 

Te is itt vagy, Pista? Bocsáss meg, de 
nem hallottam, amikor köszöntél. (Leül és 
rendületlenül tovább kézimunkázik. Hosz-
szabb kinos szünet. Pista és Éva többször 
összenéznek, grimaszokat vágnak egymás 
felé.) 

Paula: Doktor ur talán hajnalban tovább 
Utazik? 

Szőke: üli nem. Pár hétig még marad-
nék. 

Paula: Gondoltam, azért jön éjfélkor be-
mutatkozni, mert hajnalban tovább utazik. 
De ha itt mlarad, remélem, lesz szerencsénk 
nappal is. (ismét hosszabb, kinos szünet. 
Észreveszi, hogy Éva a cigarettát dug-
dossa.) Füstöl a szoknyád, Éva. 

Eva (szemtelenül): Biztosan a nagy me-
legtől. ;(Étfa és Pista nevetnek.) 

Paula: Dobd el azt a cigarettát. 
Eva: A mama... 
Paula: Én pedig azt mondom, hogy árt 

egy fiatal lányi tüdejének... 
Eva: Az én tüdőmnek hál Isten nem árt 

semmi. 
Paula: Tudom. A te tüdődnek nem árt 

semmi, csak a zongorázás. — Hogy ülsz 
Éva? 

Eva (feláll. Pistához): Elkészültek a 
fény képek ? 

Paula: Megint a fényképek- Műidig az 
a hiúság. Mindén öt percben egy fényképet 
csináltatnak. Nekem egy fényképem van és 
az is (az urakra néz, nyel egyet, aztán) 
s az is. tizenöt év előtt készült, mégis jó 
nekem. Hogy állsz, Éva? 

Eva: Már igazán nem tudom, üljek vagy 
álljak,. 

Magda (szemrehányóan): Éva! 
Eva (Szőkéhez): Doktor ur tud shim-

my zni? 
Szőke: Be kell vallanom, hogy nem 

tudok. A hölgyek ezért bizonyára meg 
fognak vetni. 

í'aula (ez azi első jóakaró szó): 0 nem. 
Komoly lány ezt csak tisztelheti önben 
doktor ur. Miért nem ül közelebb, doktor 
ur? 

Magda (Szőkéhez): Én. sem tudok shim-
myzni. 

E va: Én tudok. A Pis' a megtanított. 
Ma délután is shimmyztünk. 

Paula: A Pisia shimmyzhet. O biztos már 
eleget tanult — a pótszigorlatra. 

Pista (dühösen füstöl): Nyugodt lehet, 
azért én letogom' tenni a doktorátust. 

Paula: Siófokon. 
Pista: Ne féljen a néni. Jövőre már orvos 

leszek és elmegyek asszisztensiek Steinach 
mellé. (Gorombán.) Aki meg akar fiata-
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lodni, az csak forduljon majd hozzám. 
Magda (rendreutasitóan ) : Pista ! 
Paula (feláll): Hagyd1 csak. Már meg-

szoktam1 tőlük. (Pistához.) Âzért nem kell 
elfelejtened, hogy most nem a siófoki bár-
ban vagy, hanem Almádin a nagybátyád 
nyaralójában. Ha el akarnak az urak menni, 
a kapukulcs a portásnál van. (Ä doktor 
felé.) Jó éjszakát! (El.) 

Pista: Jaij ! — Olyan édes, mint a hab. 
Mint az! a hab, amit itt kapni a cukrászdá-
ban. (Szőke felé.) Na, öregem, mit szólsz 
hozzá ? 

SZőke (zavarban): Pardon, kérlek... de 
én igazán... 

fi va: Csak mond'ja meg róla egész bátran 
a véleményét. Távoli rokonunk. Ä papa 
nővére. Sajnos, ő vezeti a háztartást. Leg-
közelebb fel fogom robbantani. 

Magda: Éva! 
Pista (aki eddig valami diványfélén fe-

küdt és cigarettázott, feláll): Igaza van 
Évának, ezzel a sárkánnyal már nem lehet 
kibirni. Megmérgezi a nyaralásunkat. Tán-
colni nem illik, sétálni nem illik, nevelni 
nem illik, ha cigarettát lát, szikrázik a 
szerte, 

Paula, (hangja kintről): Magda, Éva, le-
feküdni ! 

Éva: Puff! Megint megszólalt az öreg 
ágyú. 

Magda: Éva! — Hát ha muszáj, gye-
tünk, mert mindjárt itt lesz. Jó éjszakát! 

Szőke: Igazán nagyon sajnálcm, hogy 
nem jöhetnek egyet sétálni, de talán holnap. 
(Magda és Szőke kezet fognak.) Kiszti-
hand1. 

Magda: Viszontlátásra. 
Éva: Holnap délelőtt... találkozhatnánk 

a... (Paula hangja: Magda, Éva!) 
Magda: Gyerünk. 
Éva (sóhajt): Szép kis nyaralás. (Mi-

közben Magda maga után huzza.) Vén 
doboz! 

(A két fiatalember egyedül marad, A 
lányok után néznek. ) 

Pista: Hát nem rettentő! Nincs kedély-
telenebb, mint egy ilyen megsavanyodott 
vén... — Látni nem birorn. 

Szőke (elgondolkozva): Érdekes... volt 
egy esetem, pont ez^.. az unokanővéreim-
nél. Volt egy nevelőnőjük... szintén egy 
ilijen1... (keresi a szót) korosiaDb hölgy... 

Pista: Vén láng. Mond ki bátran1. 
Szőke.- Rettenetes szigorú volt. Egészen 

addig... egy kicsit goromba tréfa, de hasz-
nált! 

Pista: Ezi ellen semmi sem használ. 
Ennek a dinamit sem árt. 

Szőke: Nem az én ötletem volt, egy ba-
rátom' adta a tippet (körülnéz, aztán hal-
kitva-), hogy kezdjünk el udvarolni a nő-
nek. 

Pista: Udvarolni? Ennek? — És ha 
egy millió dollárt!... 

Szőke: Várj csak. Udvarolni, de viccből 
és lesni a hatást. És ha a nő bedül, akkor 
jön a nagy nyilvános leleplezés. — »Te 
mersz erkölcsről prédikáni, hiszen te sem 
vagy jobb, mint a többi. Képzelheted: a nö 
eleinte gyanakodott, de később bevette, 
hogy nem a lányok kedvéért járunk a ház-
hoz. Ha láttam, igy néztem rá. (Mutatja. ) 
Képzeld, költségbe vertem magam, virágot 
küldtem neki. Elsőrangú hecc volt. Ä nö 
eleinte nehezen puhult. 

Pista: Igy szokott lenni. Vén ludat soká 
kell főzni. 

Stahe: De aztán annál tüzesebb lett. 
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Végiül is randevút kértünk tőle. A ran-
devún aztán megtörtént a nagy leleple-
zés;. Képzelheted, öregem, mi volt ott. 
A nő előbb pirult, dadogott, aztán neve-
tett, ugy tett, mint aki észrevette, hogy 
vicc az egész. Ráhagytuk. Észrevette! A 
kö, hogy attól kezdve nem prédikált, a 
leányok azt tehettek, amit akartak — az 
eredmény tontos. Nem igaz? Adj egy ciga-
rettát. (Rágyújtanak.) Köszönöm. Na, gye-
rünk, öregem. (Indul.) • 

Pista (visszatartja): Te, várj csak. (Kö-
rülnéz és halkitva. ) Azt gondolod, hogy 
vele is meg' lehetne;... meg kéne csinálni? 

Száké: H á t . nem mondom... bár meg-
érdemelné... mert igy elrontani ennek a 
kedves kislánynak a nyaralását. Próoáld 
Irneg vele... a lányok mindenesetre hálá-
sak lesznek. 

Pista: Esténkint még ki szokott jönni. 
Mindjárt itt lesz. 

Stäke: Várd> ímegt IPár ügyes szó... 
(Súgva.) Ugy képzelem, én itt a kertben 

elbújnék. Te meg munkába veszed. Hold-
világ, távoli zene, a nő könnyen szédül, 
valami eredményt elérsz, megcsókolod. 

Pista: Én? Csókoljál meg a Bali Mi-
hály. 

Szöbe: Ne okoskodj;. Megcsókolod a 
lányok kedvéért, de mielőtt megcsókolod 
(előveszi zsebkendőjét), intesz nektem a 
zsebkendőddel. így . . . én ide kúszom 
az erkélyig és a'ka!mas pillanatban követ-
kezik a tettenérés. Majd elmegy a kedve 
a sok prédikálástól, garantálom, öregem. 

Pista: Öriási hecc volna, barátom... De 
részemről abszolút lehetetlen. Én oeszél-
Hietnék neki hajríalig — a <nő ki nem á l lha t 
Direkt vörös posztó vagyok neki. (Hirte-
len.) Látod, hozzád mindjárt barátságo-
sabb volt... Ha te... igen, ha te megtennéd, 
meg kell tenned, öregem. 

Száké: De hiszen én alig ismerem. 
Pista: Maijd én megmondom, miket 

mondj neki... (Léptek zaja.) Pszt. A többit 
a kertben. (Lehúzza magával Szőkét, köz-
ben öklével megfenyegeti a másik ajtót'. ) 
Na megállj. (A fiuk eltűnnek.) 

Paula (megjelenik. Kézimunkáját egy 
percre leteszi és a fiókból egy könyvet ivesZ 
elő. A holdfényben irni kezd. Közben azon-
ban ábrándosan körülnéz, figyeli a távoli 
zenét, arca mintha egészen megváltozott" 
volna, az a ridegség, "amely máskor ra j ta 
ül, eltűnt és valami túlzott érzelmesség 
ömlik el rajta. A könyv, amibe ir, a 
vénlány naplója és hogy valami ilyes-
féle, azt Ttoula Wsasszbny tekintete sej-i 
teti. 

Magda (nesztelenül közeledik, haja már 
lie van eresztve): Paula néni... (A könyv 
után nyúl. ) 

Paula (előbb ijedten, aztán szigorúan): 
Magdia! Micsoda neveletlenség igy ráron-
tani az emberre? Hadd ezt a könyvet 
Ez a (keresi a szót) a háztartási; köny-
vem. Na! És hogy jöhettél igy ki?, 

Magda: De hiszen nincs itt senki; és 
Paula néni... (rejtelmesen) én beszélni 
szeretnék veled... Egyszer igy kettesben, 
mikor az Éwai nincs itt. Mert én nem birom 
tovább, valakinek el kell mondani... Paula 
•néni, mondd, mi az, hai az embernek) olyan 
furcsa érzése van itt. (A szivére mutat. ) 

Paula (isimét a kézimunkával elfoglalva): 
Valószínűleg elrontottad a gyomrodat. Az 
a sok nya'ánkság... 

Magda: Nem, Paula néni, néha mele-
gem van, olyaiii forróság önt el. 

Paula: Nincsen neked lázad? 
Magda: Tudod, Paula néni, hogy mond-

jam? Néhia valami ugy átbizsereg rajtami. 
Én eleinte nem tudtam,., de most már 
tudom és meg kell mondanom neked (hő-
siesen), Paula néni, én szere'mes vagyok! 
gyok ! 
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ljaula (felugrik, teljesen elképedve azi 
a j t ó telé mutait): Mars be, haszontalan 
lány! (Magda bemegy, Paula néni utána 
szól.) És teggél azonnal borogatást a tor-
ifodra! (Becsukja az ajtót, majd ú j r a ki-
nyitja és ú j r a beszól.) Szerelmes. (Bie-
csukja az aj tót . ) 

(Paula kisasszony leiil, a naplót elő 
aka r j a venni, de léptek hallatszanak és 
ismét ijedten elteszi'. Kézimunkázik és 
kiszól a kert telé. ) Ki az? 

Szőke (megjelenik a lépcsőn): Én va^ 
gyök, pardon. 

Paula: Ki az? Ja, kegyed az, itt felej-
tett talán valamit? 

Szőke: Igen, a... sétapálcámat. (Körül-
néz, meglá t ja . ) Már.. . meg is van. Kezét 
Csókolom. 

Paula (méltóságteljesen): Jóestét. 
Stäke (nem indul. ) 
Paula (buzgón kézimunkázik, közben fel-

néz, nem érti, Szőke mit vár ) : Keres még 
valamit? 

Stäke: Nemi... csak... Igazan ne tessék 
haragudni, de, amint itt tetszik ülni, igy 
a holdvilágban... 

Paula: Tessék? 
Szäke: Hasonlítani telszik valakihez. 
Paula: Ugy? 

Szőke: Valakihez (sóhajt), aki nekem 
nagyon kedves volt. 

Paula: Ugy? 
Szőke (e'mélázva ) : Nagyon kedves, bájos 

kislány volt. 
Pau'a (lényegesebben barátságosabban): 

Miért nem ül le, doktor u r? 
Szőke (alig tud egy mosolyt elnyomni): 

Éppen kérni akartam. (Közeledik.) Nem 
méltóztatna megengedni, hogy leüllek? 
(Léül.) Ugyanis a? előbb ugy határoztam, 
hogy még1 ma éjjel átmegyek Füredre, ' de 
a hajóm csak 10-kor megy... Még van egy 
félóráiul... Ilgen szép nyári estén jólesik 
a beszélgetés. 

Paula (gyanakodón ): Sajnálom, a lá-
nyok már alszanak. 

Szőke: A lánykák (legyint kezével), 
bocsánat, nem akartam őket megbántani. . . 
igen bájos, csinos teremtések... de mégis... 
ezek a mai bakfisok!... Ha az ember azt 
mondja : jól esne egy kis beszélgetés, azi 
ember igazán nem őrájuk gondol. Mert 
miről is beszélhetne velük egy komolyabb 
ember? 

Paula (az asztalon levő cigarettákra mu-
latva): Nem gyújt rá, doktor u r? 

Szőke: Oh, kisztihand, köszönöm. (Pil-
lanatnyi szünet, mely alatt Szőke szórako-
zottan játsztik a zsebkendőjének csücské-
vel.) 

Szőke: Tessék elhinni, ha az ember sokat 
van együtt ezekkel a mai lányokkal, na-
gyon vágyódik valami más után. Az a. ko-
molytalanság, az' a léha, könnyelmű hány1, 
1— mindén csak a külső! Talán kinevet 
engem, de engem egy lánynál mindtanek-
telőtt a belső tartalomi a lelki szépsécj ér-
dekel. De hol van ma olyan lány, akivel 
két komoly szót lehetne beszélni zenéről, 
irodalomról, művészetről, tessék elhinni, ezer 
között nem találnii egyet. (A széket kissé 
közelebb huzza.) És ha az ember megtalá l ja 
azt alzi egyet, bizony nagyon jól esik le-
ülni melléje és egy kissé elbeszélgetni. 

(Hosszú csönd, mely alatt Paula tejét a 
kézimunkára hajtva, szédítő gyorsan köt. ) 

Szőke: Tudom, kegyed szereti a zenét, 
( je lentcsen.) Beethoven. 
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Paula (ismét gyanakodva): tti mondta? 
Szőke: Nem mondta senki. Látszik a 

kegyed szeméből. Annak a kislánynak, 
akiről alz előbb beszéltem, pont ilyen szeme 
•volt. 

Paula (lekapja a szemüvegét és most 
még közelebb hajolva a kézimunkához, dol-
gozik. ) 

Szőke: Az a kislány is szerette Beetho-
vent, 

Paula (kinek kezd melege lenni): Mi-
lyen meleg van ma. (Homlokát törülgeti 
a kézimunkával.) 

Szőke (Paula hátamögött nehezen fojtja 
vissza feltörő nevetését):" Igen, ma nagyon 
$zép, forró nyári est van. 

Paula: Délben negyven fok Celsius volt. 
(Nem birja el Szőke szerelmesen iixirozó 
tekintetét, felugrik.) Muszáj egy pohár vi-
zet innom. (Asztalon vizeskorsó poharak-
kal. Tölt, iszik.) 

Szőke (szintén feláll): Talán zavarom 
is fecsegésemmel? Talán nem is illik itt (ma-
radnom egy hölggyel, kettesben? 

Paula: Oh, kérem, hiszen ismerős. Az-
tán nyáron nem muszáj azt olyan 
szigorúan venni. (Egészen megzavarodot-
tan néz végig' ruháján, nem tudja, Szőke 
mit néz rajta ugy. Hogy szabaduljon kelle-
metlen helyzetéből 1 : Nem tetszik szintén 
egy pohár viz? Jó hideg, jégen volt. 

Szőke: Nincs jobb egy pohár jó hideg 
víznél. 

Paula (egyre zavartabban): Igen, egy 
pohár jő hideg viz, az nagyon jó. 

(Isznak. ) 
Szőke: Általában a rövid idő alatt is ivöli 

szerencsém észrevenni, nekünk kettőnknek... 
Paula (nyugtalanul): Nekünk kettőnk-

nek? 
Szőke: Nekünk kettőnknek sokban na-

gyon egyenlő véleményünk van. 
Paula (szégyenlősen): Oh! (Elpirul.) 
Szőke: Kegyed elpirult. 
Paula (elkapva tekintetét): Én? Dehogy. 

Csak melegem lett. Biztos a víztől. (Buz-
gón kézimunkázik és újra leül. ) 

Szőke (a kézimunkára mutatva): Mi lesz 
ebből? 

Paula: Egy kis ruha. Magdusnak. 
Szőke: Kegyed mindig csak másokra 

gondol. A saját boldogságára nem gondol 
soha. 

Paula (a kézimunkával legyezi magát.) 

Szőke (szünet után): Én kegyedéket, hár-
mukat múltkor láttam a strandon. Hárman 
voltak, nagysád és a két gyerek. Mikor 
megláttam önöket, egy percre megálltam és 
bevallom, utánuk mentem. 

Paula: Az nem volt helyes, doktor ur. 
Szőke: Szeretném, ha kitalálná, kinek 

a kedvéért tettem ezt. ; ; 
Paula (bizonytalanul): Doktor ur, ko-

moly fiatalembernek látszik, önnek oiztos 
a Magduska tetszett. 

Szőke: A Magdus? Nagyon kedves, de... 
Paula: Akkor az É;vi... ,. » 
Szőke: Ugyan, kérem. Gyerek. Sem a 

Magdus, sem az Évi... , 
Paula (nem bir a helyén maradni): Sem 

a Magdus, sem az Évi ? Akkor, . . 
akkor nem tudom kitalálni. (Felugrik.) 
Hogy milyen meleg van. Muszáj még egy 
pohár vizet inni. (Iszik. ) Kegyed nem 
parancsol? 

Szőke: Oh, kisztihand, köszönöm. (Me-
gint isznak.) 

Bodnár József 
sz i l csmester 

BUDAPEST, V. , NÁDOR-UTCA 15. 
T e l e f o n : 12 -79 

F inom kész szUcsà ruk f 
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MálazdyHivérekéstá 
B u d a p e s t , IV . , A p p o n y i - t é r 1. szám 
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Paula (hálásan néz az ivó fiatalemberre): 
Valamikor ismertem egg fiatalembert (só-
haj t ) , az is nagyon szerette a friss, hideg 
Vizet. Igen. Annak már néhány éve. Sok-
szor elbeszélgettünk egymással. Lás sa, iga-
zán azt hittem volna, hogy manapság már 
nincsenek is olyan komoly fiatalemberek. 

Szőke (lágyitva hangjá t ) : Azt tetszeti 
mondani, azt hitte volna. (Mialatt Paula 
lázasan kézimunkázik.) Szabad remélnem, 
hogy ez bók volt számomra. (Közeledik. ) 

Paula (nyugtalanul): Doktor ur, késő 
van... Tialán jó volna, ha elbúcsúznánk... 

Szőke (egy hirtelen mozdulattal, mintha 
csak szórakozottságból történne, megfogja 
a kezét): Maradjon még, kedves Paula 
kisasszony. 

Paula (nézi a férfikezet, mely kezén pi-
hen, nem tudja , hogyí a szokatlan helyzetben 
mit csináljon.) 

Szőke (mintha csak véletlenül történi 
volna, bocsánatkérően): Pardon. 

Paula: Kérem. (Elpirul és még buzgób-
ban kézimunkázik. ) 

Szőke: Milyen erősen süt ma a hold. 
Paula: lgien, a hold. Épp az előbb észre-

vettem én is. 
(A hajó fütyül.) 
Paula: Doktor ur, ön elkési a hajót. 
Szőke: Ha jú még jön később is. De aiz 

ilyen kellemes félórák nem térnek vissza. 
Paula: Doktor ur kérem, ön túloz. 
Szőke (halkan): Szeretném, ha látná 

magát igy, a holdfényben. 
Paula (szemüvegét újra felteszi, aztán 

nagyon nyugtalanul és megzavarodva ) : 
Doktor ur... kérem... ön... én szinte azt 
hiszem, ön tréfál velem... Ilyet nem sza-
badna velem tenni. Ma... talán tulmeleg 
van... Va'ahogy én nem is érzem jól ma-
gam... ez a forróság, vagy a hold (a, vizes 
kancsón nyugtatva a kezét), talán sókat is 
ittEmi... Kegyed1 ezziel nem élhet vissza, 
hogy én kissé meg vagyok zavarodva (hal-
kan) azért most már igazán az volnö a 
legjobb: ha elmenne, doktor ur. 

Szőke (a nö hátamögé kerül, ajkán dia-
dalmas mosoly. Előveszi a zsebkendőt, 
mellyel inteni fog, zsebkendőre néz, majd 
oldalra tekint a kert felé. Visszateszi -a 
zsebkendőt és azilán hirtelen, mint aki 
döntő rohamra indul. ) Én elmehetek, ha 
az én jelenlétem sérti kegyedet. 

Paula (ismét leveszi a sz'emüveget): 
Oh, én azt nem mondtam. 

Szőke: Ön, ha udvarias szóval is, mégis 
kidobott engem. 

Paula: Ezt én nem tettem, doktor ur. 
Szőke: Én boldognak éreztem volna ma-

gam, h'a kissé elbeszélgettünk volna. Ke-
gyed bizalmatlan volt hozzám. Ez nekem 
rosszul esik. 

Paula: Bocsásson meg, doktor ur, én iga-
zán nem akarhattam önt bántani. (Kezd 
elérzékenyedni.) Ha kegyed ismerné az én 
életemet, doktor ur, érthetné, hogy én kissé 
bizalmatlan vagyok, nem éppen kegyedhez, 
mindenkihez. (Egyre őszintébben. ) Az em-
bert sokszor megbántják. Az ember vissza-
húzódik, bizalmatlan lesz, pedig néha olyan 
jó volna beszélni. Az én életem —-, az én 
életem... Higgje meg, egy szomorú re-
gény. (Miközben ú j ra fölkapja a kézi-
munkát.) Egyszer már gondoltam is arra, 
hogy megirom névtelen levélban az egészlet 

Női-, férfi-, k n r r i n Á l f napi árnál jó-
gyermek- és b a b y - 0 $ # » ( t | J Q n val olcsóbban 

árusit Scßater cég, Budapest, I , 
D8brentei-fér 4-6. Telefon 5—71. — Teveszőr házicipök, 
liarisnyanemüek óriási választékban, mérsékelt áron. 
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Szomaházynak (sóhajt), legalább neki le-
gyen haszna belőle. (Sir.) 

Szőke (megdöbbenve nézi): Ön sir:... 
kedves Pauía kisasszony?... Aliért s i r? 
Paula (elmélázva, olyan hangon, mely 

Szőkét megdöbbenti) : Äz előbb... szinte 
azt hittem1, hogy ön tréfál t velem1... dé..u 
én mégsem mondtam, hogy hagyja aDba... 
m e r t . . / mert... nekem jól esett ezt . hall-
gatni. (Könnyek közt. ) Nekem olyan jól 
esett ezt hallgatnoml.. de olyan jól,... 
(Zokogva borul az asztalra.) 

Szőke (megdöbbenve hajol föléje) : Ke-
gyed s i r? De hát miért sir, hiszen én 
én nem mondtam semmi — rosszat... 

Paula (fölemeli a fejét , könnyek között 
boldogan): Nem... dehogy... én csak azért 
sirok... mert olyan különösen érzem ma-
gam, nem tudom, mi van velem (ismét 
e l fog ja a zokogás), én azt hiszem... hogy 
megkaptam Magdától a torokgyulladást;. 
(Sir. Hosszabb szünet. ) 

Szőke (zavartan forga t ja a zsebkendőt, 
a j ká t harapdál ja , szégyenli magá t ) : Szé-
gyenlem magam, hogy... megbántottam ö n t 
nagyon szégyenlem. (Visszateszi a zsebken-
dőjét zsebébe. ) 

Paula: Megbántot t? On? Engem? Ho-
gyan képzeli ezjí... Hiszen évek óta ön 
volt az első ember, aki jó volt hozzám1. 
Évek óta ön volt az első éS] én ezt soha 
nem fogom elfelejteni, ha ön el is megy. 
Mert el kell mennie, most mindjár t , el 
•kell mennie, hiszen kegyed fiatalabb, mint 
én, mi értelme lehet az egésznek? És ez 
különben is Agy; volt szép, ahogy volt jés nem 
is szabad tovább tartania — tiz boldog 
perc éppen elég, talán tulsok is, amit az 
isten adhat egy ilyen szegény lánynak. 
(Feláll, letörli könnyeit.) Menjen el, dok-

tor ur, menjen (hirtelen), de mielőtt 
elmegy, — várjon, hozok valamit, — egy 
emléket, várjon. (Gyorsan be.) 

Szőke (meghatottan néz u tána) : Sze-
gény. 

Pista (bedugja tejét a veranda szélén): 
Na, mi történt? 

Szőke (megfordul): Erigy innen, de 
gyorsan, meg ne lásson itt. 

Pista (suttogva): Olyan halkan beszélte-
tek, hogy egy szót sem "értettem. Sikerült? 

Szőke (szórakozottan): Micsoda? 
Pista: Elhitte, beugrot t? 

Szőke: Nem, dehogy. Erigy előre, jövök 
utánad. 

Pista: Nem hitte el, észrevette, hogy 
vicc? 

Szőke: Észrevette. Nem vette komolyan, 
amit mondtam. Kinevetett . 

Pista: Hát akkor gyere. Elkéssük a tán-
cot. (Eltűnik. ) 

Szőke (utána szól): Jövök. (Megfordul. 
P a u l a visszajön.) 

Paula: Nézzie, ezt hoztam!... ezt a tény-
képet.. . Ha mégis gondol rám, ezt nézize 
még. Ilyen voltam (rövid habozás után) tiz 
évvel ezelőtt. Isten vele. 

Szőke (hosszasan és szerelmesen megcsó-
kolja kezét). 

Paula: Most már menjen, menjen. (Szőke 
el .) 

Paula (meghatottan nézi kezén azt a 
helyet, ahol Szőke megcsókolta, aztán elő-
veszi a fiókból naplóját, leül az asztal 
mellé, az erős holdfényben irni kezd. Mi-
közben halkan sut togja a leirt szavakat) : 
1922 augusztus 18. 

(Ä zene erősebben szól, Paula kisasszony 
könülnéz, mint aki most fedezett fel min-
jdent: zenét, csillagos eget, virágillatot. Az-
tán boldogságtól ragyogó arccal tovább 
í r ja . ) 

Pttula: Ma volt életem... legboldogabb... 
napja . Egy fiatalember.. . bizonyos dr. 
Szőke... (Függöny lassan le.) 

ADLER sziics, VI., Király-utca 94. 
Szürke rókák, alaska rókák, szőrmekabátok 

a legjutányosabb árban. 

Kö t ö t t k a b á t o t ^ 
ö t ö t t r u h á t " l Z D Ö e l i B sepkötöúe UIU l l 1UUU1 M VI , Király-utca 96. 81 

â m u a m a A minden fajtát, még hibásat is s i e n y e g e i mindenkinél c * A i M A P 
magasabb árban vesz: J K C S I I I C l 
Király-utca 47. az udvarban. Teleion 29-63 

f Briiliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d ö n k i n é l drági fc fean v a u 
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Király-utca 51. 
H a t h e t e s 

női kalapfanfolyam 
urihölgyek és leányok számára, délulán 3—6 óráig 
Alapos kiképzés. M m e H e r c z e g , Podmanicz-
ky-utca 59, 111. 12., lift. Beiratások: délután 2-5-ig • i s • * kézi filé és motivokkal összeállítva, 

m m i e n I l i l l l l E r l H i B l C függönyök kézi bimzéssel kézi fiiével. 
^ m m m * w m m L bonfemok, storok, vitrágok (ugyanezek 
A N H f r D mübimző, gépbimzéssel) nagy választékban. 
f f t U K l I r f K Ernyei Miklósné, Hnkecköz 4 (Hnker-épület.) Telefon 146-23. 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
£ | | ( | # A § » legjobb bevásárlási forrása, szállodai LÁSZLÓ KÁLMÁN cégnél 

és vendéglői edények nagy választékban Budapest, K!rály-u. 76. Király Színházzal szemben 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 szinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Harry. Elfogadtuk, meg fog jelenni. — 

Coeur dame. 1. 24. 2. Csángó-utca 10. 3. Erre 
a kérdésre elvből nem válaszolunk. 4. Fő-
városi Operettszínház. — Kompóthy-rajongó. 
1. Kapható 500 koronáért. 2. A volt Fővárosi 
Orfeum helyén a Nagymező-utcában. 3. Xa-
Xa. — Dr. I. Gy. Vámosmikola. A „Színházi 
Élet" kiadóhivatalában, Erzsébet-körut 29. 
szám alatt. — P. E., R.-Csaba. 1. Rózsahegyi 
Kálmánnál, Népszínház-utca 22. sz. alatt. 
2. Semmiféle iratra nincs szükség. 3. Ezt 
csak Rózsahegyitől tudhatja meg. 4. Lehet 
évközben is beiratkozni. 5. Igaz. — Többek-
nek. A „Sóhivatal" nem támad fel. Hála 
Istennek I — „Bucsi". Budapesten tartózkodik, 
szerződése nincs sehová. — Törekvő fiatal. 
1. 30. év. 2. Könyv, amiből megtanulhatná, 
magyar nyelven nem jelent meg. De bár-
melyik filmdramaturg megtanítja rá. — Mike 
A. Bauter. 1. Fléta Milanóban énekel jelenleg. 
2. Bécsben. 3. 24, 14, 16, 8, 10. 4. 120, 54, 
62, 36. 5. Ez a kérdése igy hangzik : „Melyik 
színháznak kik a tagjii". Ha erre a kér-
désre válaszolni akarnánk, tele kellene irni 
az egész „Színházi Élét"-et. Kérjük, szűkítse 
valamivel kisebb körbe kérdését. — K. V. 
1. Nefelejts-utca 59. 2. Népszinház-utca 34. 
3. 10—15 korona darabja. Kapható a „Színházi 
Élet" kiadóhivataléban, Erzsébet-körut 29. 
4. Kapható, ára 500 korona. 5. Kapható az 
1921. évről 44 koronáért. — K. Mici. 1. Nem 
azt vette el, akit kérdez. Egy magyar operett-
színésznő a felesége. Életrajza már megjelent 
lapunkban. 2. Ha kér tőle, küld. Jelenleg 
Bécsbon van. B. Gy. Székesfehérvár. 1. Tíz-
éves. 2 170-szer a Blaha Lujza Színházban. 

Aranyszőke iesz kisírtEfi 
használja (100.— K), barna vagy fekete haj. 
ner féle dió-kivonattól. (100.— K.) Eisner-

kam. száll. Budapest, VI., Andrásy 

d m If Aranyszőke iesz kisírtEfi 
használja (100.— K), barna vagy fekete haj. 
ner féle dió-kivonattól. (100.— K.) Eisner-

kam. száll. Budapest, VI., Andrásy 

at nyer arEia 
•drogéria, fôh. 
-ut 37 

I I á r a 
« * VL. 

1 EJ BELEKEN 
Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

Prizmás és színházi látcsövek 
fényképezőgépek f g a e j ó 

Egyetem-tér 5 V é t e l - e l a d á s . 

RrillirilKt S M I és ékszert UillllUlltfi) legmagasabb napi árban vesz 

Singer J . Egyetem-u. u j e l e f o n 124~21 
I Kérem acimre ügyelni c Fővárosi _ 

' « I f ü S * 
Városliget 

Telefon 55—55 

Naponta este Vrô órakor 
csütörtök, szombat d. u. 4 órakor 

ILLENEB kapitány 
6 oroszlán, 2 tigris, 2 medve 

és a nagy szeptemberi műsor. 

HGSztner LuJzo s m. kir. Operaház volt szólóíán-
cosnőjének, a balletiskola volt 

balletiskolúja V I ^ Ö ^ Ö S - U T C A 26/e I. EM. 
Felvétel egész évben. Értekezni reggel 0-tól d. ti. 4-ífi 

KIS KOMÉDIA Révay-utca 18. Tel 14-22 
Ma, este 8 órakor 

Rott és Steinhardt felléptével évadnyitó-előadás 
M o r i t z b á c s i . Jelinek és uj magánszámok 

Telefon: 18—08 

Gyöngyvirág 
arcfcf)6rltö- tcf sjeplös, 
májfoltos, mllessseres é s 
yslroa arcnak kitűnő. Az arc 
szép matt és üde lesz, mindent eltün-
tet, q kenőcsöt és pudert is pótolja. 
Pontos használati utasítás mellékelve 
Vidékre diszkrét szétküldés. Ara 75 K 
BOTÁR REGINA, Erzsébet-körut 34 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb PApuipApinpApm 
k â r p i t o s â r u , vas és r é z b u t o r g y é r a 

Szőnyeg , p o k r ó c , f ü g g ö n y 
ágy- é> asztalterítő«:, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JâNOS 
B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - k ö r u t 2 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldők 

LAKÁST FEST 
T A K A R Í T 

-poloskát IRT 
* n / l ? C - V Â £ £ / l C A T 
Ä Telefon : 61-0& és 141-46 

PalásiH y H e r m i n 
n«l divafsxaioafa :: Felaöerdöaor 39 

angol-francia ru&dUttf, »xtnpadl éa estélyi íollettelceí 
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Színház! rejtvény 

Megfejtési határidő: szeptember 23. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 40-ik szá-

mában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. díj : »A buta ember« cimü színdarab, 

a szerző, Szenes Béla; aláírásával. 
II. dí j : Péchy Erzsi autogrammos arc-

képe. 
III. di j : egy doboz »Flóris« csokoládé-

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

Wittek. 
A Színházi Élet 36-ik számában közölt 

regény helyes megfejtése: »Szerződés-, 
szeges«. 

Helyesen fejtették meg 1802-en. 
Az első di ja t : Róth Gizella (Hajdúnánás, 

postafiók 51 ), a második dijat työvesi 
Aranka (Budapest, Próféta-utca 6. j, a nar-
madik dijat Hold Franciska (Budapest, 
Lajos-utca 33.), a negyedik dijat Forral 

Oszkárné (Vilmos császár-ut 27. ) nyerték 
meg. — A vidéki előfizetőknek postán 
kjMdjiik el a dijakat, a pestiek jelent-
kezzenek a szerkesztőségben 5—6 ára 
kiöZptt. 

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

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

Hői egészségügyi és 
betegápolás! sikkek 

Francia modell után készült fűzök, has- és csípőszorítók. 
Melltartók és gummiharisnyék legtökéletesecb gyártása. 

Friebert Ferenc és Társa 
t g H y s l t S « ! Budapest, IV., Eskü-ut 6 

ÉPP most 
banfi-

M ë l S B t 

l é m é i 

újdonságaink ! 
műsorát kérje j -g-g ^ y i 

HANGSZER-OTTHON 

QRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTÁLYÁBAN 
BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

Egy szó ára 
10 korona, vastagabb 

betűvel 20 korona APROHIRDETESEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivata 1 

Erzsébet-körut 29 

„Ar tes" szövőmüvészeti 
iskola tanít urinőket és urakat 
Gobelin- perzsa szövésre, va-
lamint az összes keleti tech-
nikákra. VI., Szív-utca 54. 

Művirágot, batikolást, lám-
paernyő-készitést, könyvkö-
tést tanítok. Csengery-utca 58. 
II. era. 1. 

„Selyemlámpaernyőket" 
(hozott anyagból is) művé-
szies kivitelben készít Schaf fer 
Béláné, Kazinczy-utca 53. 

Andrássy-uti nyelviskola, 
Andrássy-ut 95. sz. Telefon : 
125—43. Könnyű társalgó 
módszer. Kiváló tanárok. For-
dításokat elvállalunk. 

Nősülendők, férjhezmenen-
dők bizalommal forduljanak 
Nagy Jenő elismerten legszo-
lidabb házassági irodájához 
Rákóczi-ut 57/b. Telefon-

Magánnyomozó. Thuróczy 
nyug. detektivfőfelügyelő bi-
zalmas természetű ügyekben 
nyomoz, megfigyel, informál. 
Rákóczi-ut 57/b. Főlépcsőház. 
Telefon : József 52-73. 

Gyorsírást, gépírást, helyes-
írást legjobban, leggyorsab-
ban a „Stenografie" Gabels-
berger iskolában tanulhat. 
Rákóczi-ut 20. Telefon József 
129-99. 

Egy esetleg két úrilány ka, 
Bazilika környékén lakó ma-
gányos uriasszonynál lehető-
leg természetbeni ellenszol-
gáltatásért gondos, minden 
igényt kielégítő teljes ellátást 
nyerhet. Ajánlatokat „Zongora 
használat" jeligére Mosse, 
Andrássy-ut 2. 

Elsőrangú pianino megvé-
telre kerestetik- Ajánlatok 
„Pianino" jeligére a kiadó-
hivatalba kéretnek. 

„Femina" női kalap-tanfo-
lyam urinők és urilányok ré-
szére. Francia társalgás. IV., 
Koronaherceg-u. 7. III. em. 2. 
(Pilvax-köz.) 

C I I S I N O D E P A D l S Fé.nV®s szeptemberi 
\ P l v l l l V W0mm • WilSOP Budapesten még nem látott 
R é v a y - u t c a 18. 1. e m . T e l e f o n 116-84 rendű külföldi attrakciókkal. Kezdete i/sl' 

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






