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Alulírott bocsánatot kérek, hogy ezennel 
fontos szerepet juttatok magamnak a 
Csereberével kapcsola tban. Én vagyok 
legjobb közönsége a He tai Jenő fordí-
tásénak. Ezen az a lapon hódolok a régi 
magyar szokásnak : ha ketten találkoz-
nak, sietnek kisütni a rokonságot. Hát 
ahogy a Csereberével taIálkoz !am, ott a 
helyszínén azonnal kisütöttem, hogy nem 
lehet senki, akinek ez a fordítás jobban 
tessék, mint nekem, mert én tudom leg-
jobban, hogy milyen irgalmatlanul nehéz 
feladat volt és megoldása milyen kaqagó 

lés zseniális könnyedségü. 
Tegyünk egy szerény kísérletet, próbál-

juk elmagyarázni a nyá jas o lvasónak 
(hogyne volna nyájas , ha végighallgatta 
a Csereborét), mi minden kell az ilyen 
munkához . 

Először tudni kell az eredeti nyelvet, 
e nem ám csak ugy, hogy mon frère 
perdu son canif d a n s le jardin. Hanem 

anciául gondolkozni kell tudni, benne 
lni a nyelv szellemében. Két nyelv nem 
gy különbözik egymástól, mint két ein-
er, akik közül az •«egyik szőke, a másik 
a m a , hanem mint két ember, akik közül 

az egyik férfi, a másik nő. Ismerni kell 
a nyelv divatos szeszélyeit, szórendi 
furcsaságaiban rejlő lehelletszerü árnya-
tatait, meg kell tudni érezni, hogy Duru 
és Chivot urak verselése lényegesen m á s 
nyelvű francia vers, mint a Mallarmé 
vagy Régnier nyelve, hogy csak igy ka-
pásból rendszertelenül szedjük össze a 
példákat. Igen bizony : a jó fordítónak 

Ifinomabbul kell franciái tudni, mint egy 
Kiüveletlen francia embernek, mert a mű-
l 'eletlen francia éppen ugy nem érzi a 
icétféle iró nyelve közötti szin-kü!önbsé-
fcet, mint ahogy a műveletlen magyarnak 
• g y k u t y a az Arany magyar nyelve is, 
fceg a Vörösmartyé is. 

Másodszor tudni kell magyarul. De ugy 
kell tudni magyarul, hogy a forditó té-
vedhetetlenül megtalálja az idegen d a r a b 
külön hangjának , humora külön színé-
nek, egész ecsetkezelése külön lendüle-
tének pontosan megfelelő hasonmásá t . 
Ha a Vörös talárt fordítja valaki Brieux 
úrtól, ahhoz egy külön magyar versnyelv 
kell. Ha a Racine Phaedrá já t fordítja 
valaki, ahhoz egy külön magyar vers-
nyelv kell. És ettől egészen különböző 
versnyelv kell a Ta bouche fordításához. 

Harmadszor tudni kell verselni. A sza-
vak ezer és ezer furcsa összerakásából 
ki kell jönni a pontos verssornak, amely 
zenében sokkal szigorúbb, mint a zené-
sitetlen versben, ki kell jönni a rímek 
csa t tanójának és ezer egyéb játéknak, 
amit a szakértő ámuló elismeréssel tud 
gombostűre tűzni, a publikum azonban 
csak annyit érez, hogy valami nagyon 
kellemes és valahogyan nagyon jól érzi 
magát a sz ínházban . 

Negyedszer tudni kell muzsikát. Nem 
Zeneakadémiá t kell végezni, hanem a 
muzsikali tásnak azzal a vérben vibráló 
titokzatos érzékével kell születni, amely 
tanulhatat lan. A melódia és a zenei 
forma eredetileg együtt születtek az idegen 
szöveggel. Most megtartani melódiát, rit-
mikus beosztást, sorkövetkezést, — és a 
francia nyelv helyére magyart rakni, ugy 
hogy a viviszekciónak még forradási nyo-
ma se marad jon , ez hihetetlen feladat. A 
francia nyelv j ambikus nyelv, prozódiája 
teljesen szabad , szavai át lagban rövi-
debbek a mieinknél, szótagjai a sok 
henye e következtében roppant ruga-
nyosak. Ezzel szemben a magyar nyelv 
ennek pont az ellenkezője : t rochaikus 
nyelv, prozódiá ja sz igorúan , kötelező, 
szavai hosszúak, minden leirott betűje 
elsikkaszthatatlan. 
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Ötödször tudni kell énektechnikét, mert 
bizonyos magánhangzókat magas fekvés-
ben nem jó énekelni, csúnyán is hangzik. 
Ez olyan komplikált valami, hogy érte-
kezést lehetne róla irni. 

Hatodszor tudni kell a színházi siker 
titkaihoz. Ismerni kell a közönség azon 
érzékét, amely bizonyos refréneket ride-
gen visszautasít, bármilyen kitűnőek, m á s 
refréneket viszont az e lőadás után már 
százezrek dúdolnak. Mondásokat , meg-
jegyzéseket, amelyek Pár isban hatnak, 
tudni kell megítélni, hatnak-e Budapesten 
is. A két város humora hasonlít egy-
máshoz, mégis egészen más. Pontosan 
meg kell tudni ítélni, milyen ötlet az, 
amin Budapesten nevetnek és Pár isban 
nem és viszont. 

Hetedszer kitűnő szinész-kritikusnak 
kell lenni, ha a forditó előre tudja, mint 
ebben az esetben, hogy kik lesznek a 
főszereplők. Ismerni kell a színész és 
színésznő egyéniségét, tudni, mi áll nekik 
jól, tudni, mit szoktak jól „hozni", tudni, 
melyiknek mit való, mit nem a s zá j éba 
adni. 

Nyolcadszor önálló humoris tának kell 
lenni, mert vannak fordithatatlan szó-
viccek, pesti ember számára , érthetetlen 
párisi aktualitások, amiket ki kell hagyni. 

Ezek helye üresen marad és eredeti ma-
gyar ötleteket kiván, de nem mondva-
csinált viccecskéket ám, hanem szivből 
jövő igazi tréfát. 

Kilencedszer: mindez még semmi. Aki 
mindezt végigcsinálta, az még nem jó 
operett-forditó. Hogy egy francia fordítást 
rögtönözzek csak ugy hevenyében, kell 
még^mindehhez a je ne sais quoi, ma-
gyarul : tehetségesnek kell lenni. 

Mit szaporí tsam a szót : tizedszer Heltai 
Jenőnek kell lenni, a mi kedves, szere-
tett Jánosunknak , akit hol elnökünknek, 
hol ezredesünknek tisztelünk, de válto-
zatlanul és egyformán imádunk vala-
mennyien. 

Rátkai újra föl lépett az 
O f fenbachban 

Rátkait nézem, hallgatom 

s eltűnik az élet minden gondja. 

Ennyi jókedv, ötlet és humor! 

— nekem legyen mondva. 

SZENES EMBER 

BARÓTJ, BÁ NÓCZYNÉ ILONA, GELLÉRT, ÜRMÖSSY ANIKÓ 
Belvárosi színház — .A vi íj halál." (ANGEÍO FOLO) 
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Amióta a naturalizmus feltétlen diadalt ara-
tott a színpadi művészetek minden ágazaté-
ban, egyetlen olyan színpadi esemény nem 
történt, amely a naturalizmus uralmát meg-
dönteni igyekezett volna — a győzelem remé-
nyével. Természetesen csak itthon-ra vonat-
kozhatik ez a megállapítás, mert külföldön 
már nyolc év előtt megindultak az erős kísér-
letek a naturalizmus megdöntésére. Ezek a 
kísérletek eleinte semmi egyebet nem értek 
el annál a groteszk kacagásnál, amely min-
den egyes megnyilvánulásukat kisérte. Később 
a kacagás mosolygássá enyhült, azután a 
szélsőségek természetes letörésével komoly 
forumoknak is észre kellett venni, hogy valami 
történik, valami irodalmi erjedés indult meg, 
amelyből előbb-utóbb ki fog forrni az uj bor. 

Az uj bor ize eleinte fanyar és savanyu volt. 
csak igen kevesen tudták élvezni, de fokoza-
tosan erősödött a szesztartalma és ma már 
egynémely hordóban olyan irodalmi bor van, 
amelynek alkatrészei között rendkívül értékes 
elemeket tud az irodalmi vegyész megkülön-
böztetni. 

Futurizmus, kubizmus, szimbolizmus mind 
olyan irodalmi irény-kisérletek voltak, amei 
lyekből előbb-utóbb ki kellett forrni valam-
egészséges formának. A naturalizmus se győ-
zött csak ugy egyik premiértől a másikig, mint 
ahogy nem győzhetett a romanticizmus se, 
amikor a klasszicizmus helyét elfoglalta. Küz-
delem nélkül nincs győzelem még a termé-
szetben sem, hogyan lenne irodalomban, ahol 
a különböző irányváltozások sikere ezer külső 

Ang-e/o fe/v. 

S 
NÉMETH JULISKA ÉS HARSÂNYI REZSŐ 

Belvárosi Színház : ,.A mosolygó asszony." 
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FILIPPI IRÉN ÉS NÉMETH JULISKA 
Belvárosi Színház : „A mosolygó asszony." 

Ange/o felv. 

legközelebbi tiz esztendő irodalmi világural-
mára. 

Jól lehet, a romanticizmus renaissancea, 
amely a háború természetes következménye 
kissé késlelteti a szimbolizmus népszerűségét, 
mégis igazságnak kell elfogadni, hogy ma már 
vitatkozni sem lehet életképességén és ren-
deltetésén. Az irodalom gyakran — miképen 
a politika is — koncentrációs táborban egye-
síti a külömböző pártáliásu híveket, így lesz 
és már így is van a szimbolizmusnál is, mert 
azokat a színdarabokat, amelyek a szimbo-
lizmus jegyében indultak útra, szerzőik a 
romanticizmus halvány-zöldjével festettek át. 

Nálunk, kissé késett a színpadi szimboliz-
mus érkezése, aminek okai nagyon is kézen-
fekvőek. Bárdos Artúré a Belvárosi Szinház; 
igazgatójáé az érdem — hogy, mint annyi uj 
törekvésnek —- ennek is otthont adott. A be-
mutatkozás mind a két fél részéről az elfogó-
dottság jegyében történt. A közönség azt 
mondta : vájjon milyen lesz ? a direktor és a 
színészek pedig azt : vájjon, hogy fogadják ? 

A darab Evreinov Nikolaj Vig haldl-a 
régen túlesett a tűzkeresztségen és meg is 
edződött a tűzben. Szerzője tipikus irodalmi 
apostol és a szimbolizmus exaltált prédikátorai-
val szemben, az öntudatos művész típusát 
reprezentálja. Elete a zseni életének ritka pél-
dája. Először festő, azután szobrász, muzsikus, 

körülménytől függ. Politikai áramlatok mindig 
magukkal ragadták az irodalmat — jobbra 
vagy balra — és nem egy politikai változás 
adott uj lendületet irók és költők fantáziájá-
nak, bátorságának. 

A tizenkilencedik század utolsó évei ter-
melték ki a naturalizmus irodalmi elindulását 
és a folyton erősbbödő társadalom-politikai 
mozgalmak, terelték azután a naturalizmus 
régebbi hiveit is a progresszív irodalmi fej-
lődés háborújába. Ha a háború nem akasz-
totta volna meg az irodalom-forradalmárok 
kétségkívül szélsőséges, extrém, sőt sokszor 
hóbortos munkáját ma már minden bizony-
nyal tul lennénk valamelyik ezekből kijege-
cesedett irány teljes győzelmén. 

Ismételnünk kell ; ami idehaza —- Magyar-
országon illetőleg Budapesten — idegenül hat 
— azon Olaszországban és Németországban 
régen tul vannak már, Franciaországban pedig 
épen most készülnek a megmosolygott iro-
dalmi irányzatoknak hivatalos elégtételt adni. 
Az összes kipróbált izmusok közül a legerő-
sebb gyökerekkel a szimbolizmus kapaszko-
dott bele az irodalomba. A szimbolisták nem 
túlzók és nem idegbetegek, eszközeik nem 
rikitóak és nem durvák, céljuk : önmagáért 
való. A szimbolizmus egyszerű és természetes 
fejlődési folyamat az irodalomban, amely — 
ha ma még sokak számára idegenül és olykor 
érthetetlenül is hat — joggal tart számot a 

NÉMETH JULISKA ÉS HARSÁNYI REZSŐ 
Belvárosi Szinház : ..A mosolygó asszony." 

Angelo felv. 
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Pierrot, vissZaigazitja az órát, hogy a halál 
érkezését késleltesse. Az orvost is elhívja, 
aki konstatálja, hogy nincs segités, Harlekin-
nak meg kell halni. Harlekin fölényes filo-
zófiával gúnyolja ki az orvost, aki honorá-
riumot kér azért, amiért — nem tud segíteni. 
A haldokló pajzán tréfával várja a halált, 
akitől a többi ember annyira fél. Az utolsó 
órában is épen ugy akar élni, mint eddig : 
szeretni, csókolni, megrészegedni az asszony 
ölelésétől. Az asszony : Pierret, barátja fele-
sége. Pierrotnak meg kell tudnia, hogy meg-
csalták és bosszút kell állnia. A bosszú : 
előre igazítja az órát, hogy a halál hama-
rabb vigye el Harlekint. A halál eljön, Har-
lekin mámorosan szürcsöli az utolsó percek-
ben is Pierret ajkáról a csókot és ugy hal 
meg, mintha egy édes asszonyi ölelés altatta 
volna el hajnali ébredésig. 

Az egyfelvonásos szerkezete is eltérő a 
sablontól. Pierrot a publikumhoz intézi mon-
danivalóit, amelyek filozofikus bölcselkedések 
magvát hordozzák pár tréfás vagy cinikus 
szóban. A cselekmény minden fázisa szim-

BÁNÓCZYNÉ ILONA ÉS BARÓTI JÓZSEF 
Belvárosi Színház : „A vig halál.*' 

Ange/o fclv. 

a gondolat kiélésének formáját keresi, a ki-
fejezési módokat, amelyek közelebb juttassák 
az emberekhez, akikhez beszél. Végre, vaju-
dásos esztendők után a színpadnál állapodik 
meg, amely a legalkalmasabb eszköz a szim-
bolizmus gondolatainak kifejezésére. Orosz-
országban — a hol a tömegek lelke évek óta 
csak a művészetben találhat pillanatnyi meg-
nyugvást és csak a tömegek számára elérhető 
művészetben — mohón itták és isszák ma is 
szavait, amelyek távol állanak emberi és poli-
tikai elfogódottságtól. Németországban szintén 
áhítatosan hallgatják és Hollandiában a „Vig 
halál"-lal keresztelik az uj amszterdami Kamara 
Színházat. Ennyi dicsőség után bátran láthatja 
biztosítottnak a színház a pesti bemutató 
sikerét is. 

A Vig halál témája nem más, mint az a 
gondolat, amely a klasszikus bölcselkedőktől 
a mai földmivesig és rakodómunkásig min-
denkit foglalkoztatott már : vájjon szabad-e és 
kell-e gondolni a holnappal, vajon az ember 
ugy éljen-e, mint aki tudja, hogy eljön a 
halál, vagy pedig erre való tekintet nélkül. 
Népszerűen is meg lehet fogalmazni ezt a 
gondolatot, így : be kell-e osztani az életet, 
vt\gy csak a mának kell élni ? 

Evreniov (ejtsd : Jevreniov) az utóbbi gon-
dolatból irta darabját, mint annak a Vig 
halál-ban kifejezést ad. 

Harlekino halálos betegen fekszik, pontban 
éjjel tizenkét órakor meg fog halni. Barátja, 

HARSÄNYI REZSŐ 
Belvárosi Színház: „A mosolygó asszony. 
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Fent: Ürmössy Anikó, Gellérl ' Lajos, középen : Evreinov 
Nikoláj „A vig halál ' szerzője, lenn: Baróti. Bánóczyné, 

Gellért. Belvárosi Színház : ..A vig jialál" 
(Angelo totografiái) 

a Madame Beudet, amelyet Színi Gyula 
A mosolygó asszony cimmel fordított ma-
gyarra. A mosolygó asszony a naturalista szín-
darabok családjába tartozik, de már bizonyos 
elhajlást mutat balfelé. Ez az elhajlás nem 
egészségtelen és ezért alig lehet észrevenni 
irodalmi nagyitóüveg segítsége nélkül. 

Ha azt mondjuk, hogy ízig-vérig belső tar-
talomban és külső formában egyaránt modern, 

telen és jószivü. Ezt az utób-
bit a legnehezebb fölfedezni 
az asszonynak — mint min-
den asszonynak. A feleség 
martirnak képzeli magát, türi 
rettenetes sorsát, !" amelynél 
rettenetesebb szerinte nem 
lehet {..'.szonyé. Tizenkét éve 
élnek a házasság járma alatt 
— mert az asszony nem is 
tagadja, hogy az, a férfi pe-
dig érzi — és nincs segitség. 
Alapjában véve nincs a föl-
dön jobb és becsületesebb 
asszony Madame Beudetnél, 
csak épen, hogy nem érti 
meg a férjét, még azt se le-
het rámondani, hogy nem 
szereti. Vágyik valamire, gyen-
géd férfi szóra, önállóságra, 

változásra, szabadságra, csak azt nem tudja 
tovább tűrni,hogy a férje brutális, zsarnok-
sága — amely mások szemeláttára, a füle 
hallatára sem ismer korlátokat — tovább 
uralkodjék felette. 

Egyszerű mindennapos perrpatvar indítja 
el a drámát. Beudeték színházba készü-
lődnek Lebasékkal és Dauzat úrral —ez utóbbi 
amolyan csábitóféle szerepet játszana, ha nem 

bolikus mezt nyer : ha Harlekin szive heve-
sen dobog, a kulisszák mögött háromszor 
beledörömbölnek a nagy dobba és a hőmérő 
higanyoszlopa kigyulladó villanykörtékből áll. 
Mindezek azonban nem excentrikusak és kü-
löncködők, hanem pusztán és művészien 
szimbolikusok. Megértheti az is, aki soha-
sem hallotta ezt a szót. Lehet, hogy akad-
nak, akik kétkedéssel fogadják az első fecs-
két, de a színpad fejlődésének, az irodalom 
színesedésének hívei boldog örömmel üdvöz-
lik a Belvárosi Színházban a Vig halál-1, 
amelynek bemutatóján előrevetette hangjait a 
színpad : jövő dala. Dicséret a színészeknek, 
elsősorban Gellért Lajosnak, akinek művé-
szete már tiz év előtt ezt a szerep-terrénumot 
várta és aki intelligenciában is elérte Evrei-
nov-ot, ugy, mint Baróti József rendezése .és 
játéka, Básthy István diszletfelfogása, Ür-
mössy Anikó szótalan halálja és Szegő 
Endre orvosa, nemkülönben Széki Andor for-
dítása. A legnagyobb elismerés azonban Bár-
dos Artúré, amiért alkalmat adott arra, hogy 
az elfogult előitéletü közönség is meggyőződ-
jék arról, hogy a színpadi szimbolizmus nem-
csak badarság és őrület lehet. 

A Vig halál-lal egy este került bemutatóra 
Anniéi és André Obey kétfelvonásos drámájt^ 

talán legjobban jellemeztük, A darab magva 
egy egymást meg nem értő házaspár életé-
nek csaknem drámába r.forduló mindennapi 
fot jgrafiája. 

Beudet ur jómódu szövetkereskedő, négy* 
venéves lehet, egészséges, — bár szangvi-
nikus tesmészet — durva, brutális, gyöngéd-
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lenne üresfejü és buta. Az asszony ideges 
inkább neuraszténiás, kedvetlen és odahaza, 
akar maradni. Férje ragaszkodik hozzá, hogy 
együtt menjenek, fel nem tudja fogni, hogy 

BENEDEK MARGIT, NÉMETH 
JULISKA Belvárosi Színház : 

„A moMlygó asszony" 

LÁNYI VIKTOR 
„Vig halál" kisérő zené. 

jének szerzője 

feleségének önálló aka-
rata érvényesüljön a férj-
jel szemben, még ilyen 
jelentéktelen kérdésben is 
kocsis módjára beszél a 
törékeny asszonnyal ; mars 
öltözni, mondja a vendé-
gek előtt, ugy, hogy még 
cégtársa és jóbarátja Le-
bas sem tudja szó nélkül 
hallgatni Beudet durvasá-
gait. Végre mégis az asz-
szony nélkül mennek el, 
de előbb a férj elviszi 
magával a zongora kul-
csát, nehogy felesége az-
zal az átkozott zongorával szórakoztassék, amíg 
ő távol van. 

Beudetné nem tudja igy tovább viselni 
sorsát, elhatározza, hogy megöli a férjét. A 
férje Íróasztalának egyik fiókjában tartja azt a 
töltetlen revolvert, amelyet gyakran elővesz és 
csövét tréfából halántékéhoz illeszti. A másik 
fiókban vannak a golyók. Bendetné tudja, 
hogy férje másnap, a hónapvégi elszámolások-

n á l megint előveszi a revolvert. Eszébe jut az 
^etlen mód, amellyel megszabadulhat. Egyetlen 
tót helyez el a csőben — ez elég lesz. És 

gnki azt fogja hinni : véletlen. Elvégre az 
az övé, senki másé, ki kell szabadulnia 

ártatlan rabságból, ha máskép nem 
porkoláb élete árán. Elérkezik a pilla-
sszony remegve áll az ajtóban és Beu-
|nül az ajtó felé süti el a revolvert, 

nem talál, de a férj kétségbeesése 
|rra, hogy a feleség meglássa urá-

limét és jóságot és hogy önmagá-

ban is felfedezze ugyanezeket. A revolver-
golyó senkiben sem tett kárt, de megölte az 
asszony lázadásét. Beudetné azzal a fájdal-
mas asszonyi mosollyal simult a brutális, 

durva, de mégis jóságos és becsületes fér-
jének keblére, amely minden asszonynak 
megmarad a szája szögletén, aki tiz-
esztendeig boldogtalan házaséletet élt. 

Bárdos Artúr rendezte ezt a darabot 
tollrajzszerü finomsággal érzékeltetve a 
darab stílusát és értékeit. Mintha csak 
egy kulcslyukon ót figyeltük volna 
másfél órán át Beudeték életét. Németh 
Juliska énjének a főszereppel asszimiláló 
rezignáltsága, mintha csak Beudetnének 
három szinnyomatu kópiája lenne. Har-

sány i Rezső színészi pá-
lyájának legjobb alakí-
tása Beudet. Somlár 
Zsiga művészien töké-
letes figurát formált Le-
basból. Z. Hahnel Aran-
ka diszkrét alakítása 
pár mozdulattal karak-
terizálta a komikát, Bo-
ray Lajos szép magyar 
beszéde és orgánuma a 
szerep jelentéktelensé-
gét pótolták. Benedek 
Margit egyszerűsége és 
halksága érvényesült a 
barátné szerepében. 

Mind a két darab elő-
adása ujabb levél a Bel-
városi Színház irodalmi 
babérkoszorújában. " , 

BÁNÓCZYNÉ. BARÓTI. GELLÉRT 
Belvárosi Színház : „A vig halál" 

(Anpelo fotográfiái) 



8 SZÍNHÁZI ÉLET 8_ 

A szerencsés Boldizsár 
Legenda három felvonásban, előjátékkal. 

Irta és sokszorosította Timár I. Mihály. 
ELŐJÁTÉK. 

Beöthy László, mint prológ : Tiltakozom 
ama beállítás ellen, mintha én nem engedném 
érvényesülni a fiatalokat. Íme itt van ez a 
Tímár Mihály, aki még alig 62 éves s máris 
szinre kerül. 

I. FELVONÁS (fönn). 
(Szín a menyország). 

A mennyei osztályvezető : Ezennel kihirde-
tem önnek a legfelsőbb végzést. A zsűri ugy 
döntött, hogy még vissza kell mennie egy 
évre a földre s aztán újra visszajöhet. 

Boldizsár : Hogy menjek én már most 
vissza ? Nincsen beutazási engedélyem ! 

A mennyei osztályvezető : Itt pedig nem 
maradhat. Miért nem gondoskodott kellő idő-
ben arról, hogy nyilvántartva legyen ? 

II. FELVONÁSIdenn). 
(Szin halványlila). 

Boldizsár : Már azt hittem, hogy minden 
rendben van s ime kezdhetem elölről. Eh 
mindegy. Ki vagy te ? 

Éva (Boldizsár jó szelleme) : Én vagyok én, 
te vagy te, hallgass rém akkor boldog lész. 
(Súgva) Mjndent játsz meg a tőzsdén, de 
csak kontreminben, mert a korona emel-
kedni fog. 

Mici (Boldizsár rossz szelleme) : Rám hal-
gas Boldizsár, ha azt akarod, hogy legyen 
lakásigazolványod s legyen mindened. Ne 
higyj Évának, mert nagy hossz lesz. Meg-
játszani ! 

Boldizsár : Nem tudom mitévő legyek ! 
Csatázik bennem is, mint ebben a darabban 
minden jó és rossz, angyal és ördög, dicső-
ség és boldogság, Puccini 1 és Zerkovitz. Mit 
csináljak ? Ah, mindegy a Mici tanácsát fo-
gadom el. * 

(Szin változik. Uj szin terracotta.) 
Boldizsár (saját villa, saját frakk) : Nézd 

eljöttem hozzád Éva, mert magamhoz akar-
lak emelni. Tégy le a rögeszmédről, ^hogy a 
korona javulni fog és térj át a hosszra való 
spekulációra. Nézd nekem milyen jól megy' 
nemsokára annyi pénzem lesz együtt, hogy 
megszerzem a lakásigazolványt. 

Éva : Nem és nem. Én itt maradok, én 
nem változtatok a meggyőződésemen. Te 
csak menj, majd meglátod, milyen krach 

lesz a végén. Én más uton szerzem meg a 
lakásigazolványt. (Elmegy.) 

Mici : Te itt, Évánál ? Jer velem. Uj tippet 
fedeztem fel.'„Egyesült Pesti Lift"-et veszünk. 
Az biztosan felmegy. 

Boldizsár: Pesti Lift? Az nem hiszem, 
hogy felmegy. Az olyan, mint a Függöny 
lemegy. 

(Függöny te'nyleg lemegy.) 
III. FELVONÁS 

(Szin : drap, lila sávokkal.) 
Boldizsár (Faustból citál) : Oh, miért szült 

anyám a világra ! (Sóhajt) Mindenem van 
csak éppen boldogság és — lakásigazolvány 
nincs. Mit e Vendégsereg ! Jövel Mici, vessük 
meg a számadást. 

Mici : Sokat nyertünk. Egy év alatt meg-
százszoroztuk pénzünket. (Tőzsdei elszámo-
lásokat vesz elő.) 

Hirnök (jő és pihegve szól) : Boldizsár, jöjj 
velem. Évának megvan a lakásigazolványa. 
Megszületett ! 

Boldizsár (II. Lajosból visszamaradt hangját 
pazarolja). Megvan ! Megszületett ! Lakásiga-
zolványom van ! Mondd, egyenes vagy nem 
egyenes. 

Hirnök : Egyenes, de az asszony alighanem 
görbe uton jutott hozzá. 

Boldizsár (tovább kiabál) : Hé 1 Lakásiga-
zolványom van, hé ! (Elrohan.) 
(Szin változik. Uj szin : fehér, itt-ott lilával.) 

A mennyei portás : Ászolgája, jó napot, 
Boldizsár ur I 

Boldizsár (nagy legény) : Jó napot ! Itt az 
igazolvány ! 

A mennyei lakáshivatal vezetője : Ja, ez 
egy lakásigazolvány. Ez még nem lakás. 
Mennyi pénze van lelépési dijra ? 

Boldizsár : Lemondtam a földi javakról. 
A mennyei lakáshivatal vezetője : Azt elég 

rosszul tette. Anélkül itt sincs lakás. Jó volna 
még egy évre lemenni. 

Boldizsár : Isten ments ! Mit szólna a kö-
zönség ! — 

A mennyei lakáshivatal vezetője : No J I 
hét maradj, de csak mint albérlő. 

Boldizsár (összeroskad). ^ ^ H 
(Másfélóra szünet.f fl 

A jó szellem : Pardon, valamit elfe^H 
(Boldizsárhoz) : Ember, küzdve-küzd.'M 
bizzál I 

(Szin lángvörös, dicsfény és fi J 
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Csupa ünneplő arc, csupa izgatott, vára-
kozó, vidám ember gyülekezik a Király Szín-
ház nézőterén, hogy tanuja legyen, amikor 
Rátkai Márton amerikai utja után először lép 
az elé a közönség elé, amelynek szeretetét 
olyan sokáig és annyiszor élvezte már. 

A legnagyobb premiéren sem lehet ilyen 
publikumot együtt látni. Földszint, páholyok 
zsúfolva. Az erkélyen mozdulni sem lehet, 
még a kijáratokat is elfoglalják a szinház 
benfentesei, a jegyszedők is elfelejtik dolgu-
kat végezni, a színészek, akik nem játszanak, 
szintén elhelyezkedtek a kulisszák mögött. 
Ezer és ezer szem várja, hogy Marci meg-
jelenjék a színpadon. 

A vasfüggöny mögött ugyanilyen izgatott a 
készülődés, vagy talán még izgatottabb. Nagy 
a sürgés-forgás Rátkai Márton öltözője előtt ; 
egymásnak adják a kilincset a látogatók. 
Rátkai, aki máskor pont a jelenésére szokott 
elkészülni, maszkjával és öltözékével, most 
jóval az előadás kezdete előtt készen van. 
A partnerek is még a harmadik csöngetés 
előtt lesiettek a színpadra, mint a nagy pre-
miéreken, pedig az Offenbach már jóval a 
százötvenedik előadáson tul indul most ujabb 
jubileumok felé. 

Nem is választhatott Rátkai Márton más 

szerepet erre az ünnepélyes alkalomra, mint 
Faragó Jenő és Nádor Mihály Offenbachjá-
nak címszerepét, amelyben elutazása előtt 
legértékesebb színészi sikerét aratta. 

A szerzők is eljöttek a reprizre, amely 
sokkal szebb külsőségek között fog lefolyni, 
mint a premiér. Ott ül az első emeleti pá-
holyban Faragó Jenő, a librettista, feleségé-
vel és gyermekeivel, Nádor Mihály a diri-
gensi pulton várja, hogy jelt kapjon a kez-
désre. Rendes nézőtéri helyén, az első eme-
let bal négyes páholyban foglal helyet a 
vezérigazgató, Beöthy László, családjával, 
büszkén tekint végig a mozgalmas, zümmögő 
nézőtéren. Lázár Ödön igazgató alig tudja 
elintézni a jegykérőket, sőt a jegykönyörgő-
ket, akik már nem jutottak abba a szeren-
csés helyzetbe, hogy helyet kapjanak a nagy 
színházi eseményhez, mert a pénztár elé már 
napokkal ezelőtt kitették a „minden jegy el-
kelt"-táblát. 

A sajtó képviselői is teljes számban meg-
jelentek és a többi színházak színészei egy 
páholyban szorultak össze vagy tizen, hogy 
ők is tanúi lehessenek Rátkai Marci első fel-
lépésének, akit a színészek nem csak mint 
kollegát és embert, hanem, mint színészt is 
nagyon szeretnek. 

RÁTKAPés DÖMÖTÖR 
Király Szinház : „Olfenbach" 

Angelo foto 

eg> 
gol> 
minae^ 
ő élete' 
ebből az, 
lehet, a 
nat, az a 
det véletlc 

A golyó HONTHY ÉS RATKAI 
alkalmas < \ K i rá ly Szinház : „Offenbach" 
ban a szere. Angelo foto 
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A nézőtér elsötétül. Egy pillanatra izgatott 
morajlás hullámzik végig a nézőtéren, azután 
Nádor Mihály kezébe veszi a dirigensi pálcát, 
jelt ad az ouverturere. Hódítóan szállanak az 
annyi előadáson diadalmas dallamok, azután 
gyors tapsvihar, fellebben a függöny, ott va-
gyunk a prádesi szöllőkertben. 

Beszaladnak a lányok a színpadra, csipogón, 
nevetve keresik Offenbach urat, akinek a 
zongorája ott áll az üvegfal mögött, tehát itt 
kell lennie néki is a közelben. 

— Offenbach — Offenbach ! — kiabálnak 
és odabentről megérkezik a felelet : 

— Jövök már hölgyeim, jövök ! 
Hallani és látni kellett azt, hogy mi történt 

a nézőtéren erre a mondatra, amelyet már 
Rátkai Márton mondott el a kulisszák mögött ! 
Ez már a Marci hangja . . . mindenki meg-
mozdult a helyén, be sem várták, amig kiért 
a színpadra és olyan fergetegszerü tapsvihar 
tombolása hangzott fel, amilyet még nem 
hallott színházban senki emberfia. És mit 
gondolnak, ki ütötte legelőször tapsra a te-
nyerét : Beöthy László vezérigazgató, aki ugy 
tapsolt, mint a leglelkesebb színházlátogató, 
mint a legnaivabb közönség. Abba nem 
hagyta egy pillanatra sem. Órával lehetett 
ellenőrizni, teljes öt percig tombolt a taps, 
amely menydörgéssé erősödött, amikor Rátkai 
Marci megjelent a lépcsős lejáraton, a f :atal 
Offenbach maszkjában. Vájjon volt-e Offen-
bachnak valaha életében ilyen ünneplésben 
része, mint amilyenben most gyönyörködhet 
a muzsikusok menyországából ? Ott állott 
Rátkai Márton elfogódottan és boldogan ; már 

FABIÁN és SÁROSSY 
Király Színház : „Offenbach" 

Arigelo foto 

RÁTKAI és HONTHY 
Király Színház : „Offenbach" 

Ang-elo foto 

az első szavak hangján hallani lehetett va-
lami furcsa drukkot, nem azt, amit a színe-
szek premier előtt érezni szoktak, hanem azt, 
amikor az ember hosszú 'dő után azokat 
látja viszont, akik szivéhez legközelebb van-
nak, akiket nehezen hagyott itt és akiket 
boldog örömmel lát viszont. Először nem 
tudott elmozdulni Marci a lépcsőkről, azután 
mind közelebb hivta a taps, végre le kellett 
jönnie egészen a rivalda elé, a publikum fel-
állott a helyén és tombolt mámorosan, mintha 
el sem kezdhetnék az előadást, mert ők egész 
este, félnyolctól tizenegyig csak tapsolni 
akarnának. 

Rátkai meghatottan és boldogan hajlongott, 
jobbkezét a szive fölé tette, így jelezte a 
hálát, igy köszöntötte ezt a forró, szeretet-
teljes fogadtatást. Tízszer is hozzá akart fogni, 
hogy szerepét mondja, de a taps nem engedte. 
Végre mégis alább hagyott nagynehezen, de 
még mindég voltak, akik ragaszkodtak ahhoz 
a jogukhoz, hogy addig tapsolhassanak, amig 
szivük diktálja és mit gondolnak, ki volt az, 
aki legtovább bírta a tapsiramot : Beöthy 
László vezérigazgató. Nem tudta a vezér hová 
nézzen, hol Marcit nézte örömmel, mint apa 
legkedvesebb fiát, aki messziről hazaérkezett, 
hol a publikumot figyelte, büszkén, mintha 
azt mondaná : lássátok, ez az én fiam, én 
neveltem, ugy-e milyen derék ember lett belőle. 

Emlékszünk, hogyan ölelte át Rátkai Már-
tont a nyugati pályaudvar perronján Beöthy 
László, amikor hazaérkezett Amerikából, ez 
a mostani öröme, mintha szerves folytatása 
lett volna 'annak. Hogyne, hiszen Rákai Mér-



RÁTKA1 ÉSZHONTHY 
Király Színház : „Offenbach" 

Angela íelv. 

ton egészen fiatal szinész volt, amikor elő-
ször fellépett a Király Színház színpadján és 
Beöthy László felfedezte benne a nagy szí-
nészt és most itt áll a közönség előtt, ünneplés 
közepette, hogy is ne lenne hát büszke reá. 

Rátkai Márton is érezte, hogy ebben az 
örömében milyen jelentős része van Beöthy 
Lászlónak és amint ott állott és hajlongott a 
rivaldák előtt, sokszor küldött jelentőségteljes 
pillantást a vezérigazgató páholyába, ahonnan 
simogató, szeretetteljes mosolygás volt rá a 
válasz. Ez a két tekintet nagyon sok mindent 
mondott és nagyon is megértette egymást. 

Végre nagynehezen elcsittult a ía ts és hozzá-
kezdhettek az első számhoz. Offenbach szembe-
kötősdit játszik a hölgyekkel, közben pár tak-
tust énekel és pár lépést táncol. Nem nagy-
igényű szám, csak bevezetője a darabnak és 
a közönség mégis megtapsolja, mint a leg-
nagyobb slágert. Mindegy akár micsoda, a fő 
az, hogy végre megint itt van Marci, az ő 
színészi egyénisége teljesen betölti a szín-
padot, ha csak egy szót szól is. És igy foly-

Itatódik ez az egész estén keresztül. Egyik 
tapsvihar a másik után, egyik ismétlés a má-
sik után. Nem is képzelheti el az, aki nem 
látta, hogy a közönség ilyen melegen, ilyen 
bensőségesen tudjon ünnepelni egy színészt. 
Szinte azt kellett hinni, hogy csupa testvér, 
rokon, ismerős, jóbarát ül a nézőtéren ; mintha 
mindenki a sajátjának tartaná Rátkait, mintha 
mindenkinek a legszemélyesebb ügye volna 
az ő sikere. Amikor egy-egy számnak vége 
volt és nem a Marci jelenése következett, 
Beöthy László el-eltünt a páholyból és lesietett 
a színpadra, hogy meg-megölelje Marcit. A ku-
lisszák mögött épen olyan volt a hangulat, 

mint a nézőtéren. Jelenések után mindenki 
Marci köré köré sereglett ; elhalmozták a'sze-
retet százféle megnyilvánulásával, még a 
diszitők is szivesebben dolgoztak ezen az 
estén, mint máskor. 

Felvonás végén újra kezdődött az ünneplés. 
A közönség a földszinti széksorok között előre 
tódult, ellepte az egész bejáró utat és ott hivta 
a lámpák elé számtalanszor Rátkait. Az egész 
szünetet végigtapsolták. Mikor már vagy huszad-
szor hajolt meg Marci, pillanatnyi csendet 
kért egy kézmozdulattal, a publikum azt hitte, 
hogy valami beszédféle fog következni. Rátkai 
előre lépett egészen a rivalda széléig, azután 
csak annyit mondott : 

— Thank you — fee: zenek ! 
így, igen angolos magyarsággal, de olyan 

kedvesen, hogy ez megint csak ujabb taps-
vihart idézett elő. Végre mégis be kellett mennie 
Marcinak az öltözőbe, hogy átmaszkírozza 
magát a második felvonásra. Valóságos élet-
veszélyes tolongás volt az öltöző ajtó előtt, 
annyi gratuláló várta, hogy nehezen tudott be 
jutni e sorok irója az öltözőbe, ahol alig fért 
el a sok virág és ajándék, amelyeket a tisz-
telők, jóbarátok küldtek. Erre az estére kü-
lönben is szépen feldíszítették ' az öltözőt. 
Ott leng szép sorjában a sok amerikai szalag, 
babérkoszorú, serlegek, ajándékok, mind meg-
annyi bizonyítékai Rátkai amerikai sikereinek. 

Ahogy a látogatók eltávoznak, pár pillanatra 
egyedül maradunk Rátkaival, aki mámoros 
boldogsággal suttogja : ' 

DÖMÖTÖR ILONA ÉS RÁTKAI MÁRTON 
Király Színház : „Offenbách." 

Angelo felv. 
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— Te, ha most itt lehetnének az amerikaiak ! 
Biztosan ugyanezt mondta, amikor Ameri-

kában először fellépett ugyanilyen ünneplés 
közepette. 

Amikor a második felvonásnak vége volt 
a színészek kicipelték a függöny elé a tömén-
telen sok virágkosarat, csokrot, babérkoszorút. 

Visszagondol a mámoros, sikerekben gaz-
dag amerikai útra, a diadalokra, eltölti szivét 
a hála érzése és most a nagy boldogság köze-
pette sem feledkezik meg róluk : 

— Istenem, milyen boldog lennék, ha most 
itt volnának, akik odakinn annyi szeretettel 
fogadtak, akik mellettem voltak és segítettek, 
támogattak. A közönség, a sajtó, ha el-
gondolom, nekik köszönhetem most ezt az 
órát is, amely életem egyik legboldogabb órája. 
Eszembe jut hogyan állt mellém az amerikai 
Magyar Népszava szerkesztője Berkó D. Géza, 
a Clevelandi Szabadság, dr. Cserna Endre, 
Fonyó Aladár, Linek Pista, Féder Antal és 
a többiek, Tarnóczy Árpád és a Magyar Újság 
szerkesztője, Roboz. Nagy boldogságomban 
nincs perc,hogy eszembe ne jutnának,mint ahogy 
eszembe jutottak odakint is azok, akik itthon 
szerettek és jók voltak hozzám. Nem tudok 
most egyebet érezni, mint mindenki iránt 
nagy-nagy hálát és szeretetet és nem tu-
dok egyebet mondani, minthogy mindenkinek 
mindent köszönök-köszönök . . . 

A könny elönti Marci szemét, ott az öltö-
zőben, amint Offenbach pakonpartját felra-

~ : HONTHY HANNA 
Király-Szinház : „Offenbach." 

Angelo íelv. 

gasztja a tükör előtt, amelyből egy boldog-
szivü művészember arca mosolyog vissza a 
könnyeken keresztül. 

Már folyt a második felvonás, amikor visz-
szamentem a nézőtérre, ahol most még ott 
hajlongott közöttük Rátkai, egyszer a szerző-
ket, egyszer a partnereket hozta ki magával 
a függöny elé. Hiába bocsájtották le a vas-
függönyt, a publikum tovább tapsol, tizszer 
is ki kellett nyitni a vasajtót, hogy Marci 
újból és újból megjelenhessék. 

A harmadik felvonás után pedig — mintha 
nem is volna vége az előadásnak — a pub-
likum állva maradt a helyén, senkisem sietett 
a ruhatár felé, tovább tapsoltak, ünnepeltek 
percekig. 

Rátkai odabenn nem tudott szólni sem a 
meghatottságtól, csak mindenkinek a kezét 
szorongatta boldogan és könnyesen . ' . . 

Az ünneplésből kivette részét Rátkai Marci 
mellett az előadás minden szereplője, a régiek 
és az ujak egyaránt. Elsősorban a bűbájos 
Honthy Hanna, aki ugyancsak elemében volt 
ezen az estén, azután Dömötör Ilona, aki 
először énekelte' Eugenia szerepét, még pe-
dig gyönyörűen, azután Fábián Frici, aki 
ugyancsak először játszotta Hermint kedve-
sen, tehetségesen. Latabár, Raskó, Ihász régi 
szerepeikben jeleskedtek, a szerzők pedig — 
Nádor mint dirigens. Faragó Jenő, mint pub-
likum tanúi lehettek darabjuk második pre-
miérjének, amely talán még nagyobb siker-
hozott mint az első. 

Zs. A. 

á f a k o r . . . és most 

Ö, IKefternö. Szépséges, fii res diva ! 
Gmíéícsziíc még, Hogy Önhöz voltam fiivá 
egy régi, fülledt, nyári alfconyon ? 

Ön pongyoíába várt rám akkor este 
S a bámész Hold a randevúnkat feste 
a rézgficiniás kis balkonon . . . 

0, mert a Ho'd oly rosszfiiszemülélek 
5 én igy suttogtam : csak teértedéfek ! 
é> Ön elnézett a Háztetők feíett. — 

cikkor tegezni mertem Önt, de máma 
a szinpad büszke fénye ül a számra 
és tiító Gézzel féíreinteget. 

6 színpadtól Önt nem könyörgöm vissza ; 
a régi vágy maradjon Hűvös, tiszta — 
szinpad s élet közt nagy fjézag vagyon 

'De kérem Önt tegiíföbb Hódolatban : 
az első versem, melyet Önnek adtam, 
ó kü'dje vissza ! 'Rossz vers volt nagyon 

ÓÖIKGyÓ ZöGTrfX 
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Major Henrik és Szenes Béla párbaja 
Major Henrik és Szenes Béla a Szín-

házi Életnek alapí tása óta munkatársa i — 
mult héten párbaj t vivtak. A p á r b a j szín-
helye a Színházi Elet szerkesztősége volt. 
Feltélelek: b a n d á z s nélkül, könnyű Ko-
hinoor ceruzával , félperc célzási idő. 
Major Henrik támadott , 20 mp. célzási 

MAJOR HENRIK RAJZA MELLÉ 
Elismerem, hogy ez 

a rajz pompás, 
nem is vagyok miatta 

mérges, 
jó rajz, szavamra, 

igazán jó, 
bár már jobbat is 

rajzolt — Vértes 
Szenes ember 

Az orvosok megállapították a harcképtelenséget. 

idő után lerajzolta Szenest. A rajz mély 
sebet vágott Szenes hiúságán, de azért 
a párbajfel tételekben megszabott félper-
cen belül szabályszerű négysoros verssel 
viszonozta a támadás t és pont Achilles-
sarkán találta Majort. 

A felek nem békültek ki. 

Két repríz nere uj színben és erőben gazdagítja majd 
az előadást. Uj szereplők lesznek még 
Varville : Garamszeghy, Arthur : Somody és 
Oron : Fehér Gyula. A darabhoz természe-
tesen uj díszletek is készülnek. 

A másik közeli reprize a Nemzeti Színház-
nak Szigeti József színművének : a Rang és 
mód-nak feltámasztása. Uj betanulásban és 
uj szereposztásban. Ma, amikor keresve-
keressük a tiszta magyar levegőjű művészetet, 
ez a színpadi hatásában mindig friss és 
eleven darab — igazán iskolapéldája ennek 
a keresett kincsnek. Figuráinak tökéletes és 
eredeti rajza, történésének feszült érdekessége 
biztosították mindig sikerét és teszik kétség-
telenné, hogy ma is csorbítatlanul hat majd 
a publikumra. 

Az uj szereposztásban legnehezebb feladat 
S. Fáy Szerénának jut, akinek hires elődje 
ebben a szerepben Blaha Lujza volt. Fáy 
Szeréna mély drámai művészete természete-
sen uj nézőpontból fogja meg ezt a figurát s 
uj és más tartalommal tölti meg. Bannai Gerő 
szerepében pedig Szacsvay örökébe Kürti 
József lép, szintén méltó utódként. A többi 
szerepekben Gál Gyula, Vízvári Mariska, 
Garamszeghy és Kürthy György egészítik ki 
az ensemblet. 
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i^égis megvolt a premiér 
a Faunban 

A hatósági huzavona, ugy látszik, jó ka-
bala, mert amikor hire ment, hogy a fővá-
ros az eredetileg hirdetett bemutatóra nem 
adta meg a nyitási engedélyt, a közönség 
szimpátiája és érdeklődése még erősebben 
fordult a főváros legfrissebb kabaré-
társulata felé. És igy történt, hogy ami-
kor egy héttel a meghirdetett bemutató 
után tényleg megnyíltak a Faun gyö-
nyörű helyiségei a publikum számára, 
valóságos ostrom indult meg^a pénz-
tár ellen és ez az érdeklődés csak foko-
zódott, amikor hire ment, hogy az 
Opera-pince művészelőadásainak igaz-
gatósága a kitűnően megszervezett tár-
sulathoz elsőrangú műsort is adott.. 

Sorrendben és érdem szerint nehéz 
volna az első hely kérdését eldönteni, 
talán ugyanolyan nehéz, mint amilyen 
gondot egy kabarénak az első 
szám kérdése okozni szokott. 
Az első szám a műso.ban 
ugyanis a színészek érzékeny-
ségének és hiúságának leg-
fájdalmasabb pontja s a Faun 
ezt a kérdést is pompásan 
oldotta meg, amikor a tehet-
séges Almássy Máriának egy 
trükkös számot csinált, a be-
vezető konferánsz előtt, ame-
lyet az ezernyi más elfoglalt-
ságtól akadályozott Kálmán 
Jenő helyett Szentiványi Kál-
mán mond el rendkívül elmé-
sen és szimpatikusán. Az-

csak most jön, merthogy megérkezett a falu-
ból a deputáció a marhadoktorért, akinek a 
lábát a kommün után éppen Ja deputáció 
vezetője nyomorította meg egy lőcsdarabbal. 
Török Rezsőnek ebben a végtelenül jóízű, 
kis tréfájában Pázmánné, J Szentiványi és 
Ján Kálmán képviselik sok ^vidámsággal a 
fajfenntartó elemet és különösen Pázmánné 
keltett minden szavával élénk derültséget. 

TA NAY 
FRIGYES 

PÁZMÁN, FAZEKAS. SEBŐ 
Faun-Kabaré Labori felv. 

után egy komoly hangversenyszám követke-
zik, amelyet egy végtelen bájos fiatal leány, 
a kis Vágó Ilonka ad elő decensül és nagy-
szerű énekkulturával. 

Az igazi kabaré azonban tulajdonképpen 

PÁZMÁN. PÁZMÁNNÉ. 
GYÖNGY], KMOCHNÉ ÉS 

GERŐFFY. 

Ugyancsak vidám és mu-
latságos volt Fodor Frigyes, 
aki minden szerepében, 
de különösen a Sándor 
Stefivel táncolt duettjében 
bizonyult rendkívül hálás 
akvizíciónak. Hermann Uly 
klasszikus táncainak mél-
tatásával már elég gyak-
ran találkoztunk a napi-
sajtó művészeti rovataiban 
s így mondanunk sem kell, 
hogy a kitűnő táncosnő 
ebben az uj keretben is 
pompásan érvényesült. 
Utána a kis Hites Olga 

ad elő két klasszikusan naiv bakfisszá-
mot s amilyen rokonszenvesek a szá-
mai, olyan rokonszenves ő maga is. 
Az első rész Kálmán Jenő „Tudo-
mány" cimü elmés tréfájával zárul, 
amelyben Virágh Jenőnek jutott a leg-
vidámabb szerep. Virágh, aki egyébként 
rendezője is a Faun társulatának, frap-
páns alakitó-tehetségének példáját mu-
tatta a tudós szerepében. A tréfa egyet-
len női szerepét Róna Stefi játssza, 
sok bájos közvetlenséggel. Jelenését vé-
gig fokozódó érdeklődéssel figyeli a 
közönség. Szentiványi, mint konferan-

szié, végig a szinen marad és irányítja a tréfát, 
amely akkor éri el csúcspontját, amikor Fodor 
Frigyes jelenik meg a szinen, hogy mint a 
tudománynak áldozatkész bajnoka, ő is be 
oltassa magát a zsidó faji bacillusokkal. >e-
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SZENT1VÁNYI 
KÁLMÁN 

Ferenc mellett két nagyon rokonszenves és széphangu fiatal 
színésszel, Fazekas Ilonkával és Sebő Miklóssal játszatja 
Mihály-Grósz darabját. A darabot percekig tartó taps 
honorálja. A második rész azután slágert-slágerre hoz. 
Virágh Jenő két ragyogóan jó kupiéját még nála is szokat-
lan jókedvvel viszi sikerre. Sándor Stefi egy szeriőz 
szám után két remek, vidám kupiét ad elő tomboló lel-
kesedés mellett, utánuk Tanay Frigyes következik, aki a 
saját verseit mondja és énekli s az uj miliőben épp oly 
nagy és közvetlen művész marad, mint megszokott szín-
padán ; Szentiványi minden este lázba hozza a közönséget 
utolérhetetlen technikájú verses improvizációival, végül 
fölfokozza a hatást a Tatárjárás negyedik felvonása, ahol 
Kmochné utolérhetetlenül komikus alakítással ragadja ma-
gához az érdeklődést, bér mellette Kőváry Gyula ugyan-
csak erősen konkurál vele Wallenstein "szerepében és 
Pázmánné is próbára teszi a közönség nevető idegeit szenti-
mentális dalaival. Pázmán a husz évvel idősebb Lörentheyt 
csinálja, mig a szép és tehetséges Gerőffy Böske mintMogyo-
róssy önkéntes második felesége mutatkozik be. De beté-
ved Glavári Hanna is a Vig özvegyből, akit Sándor Stefi 

jelenit meg végtelen 
mulatságosan. Vé-
gül itt és több más 
szerepben Gyöngyi 
László, Gyöngyi Izsó 
tehe'séges fia, aki 
éveken át volt Szibé-
riában, orosz fogság-
ban debü ál sok sí-
ikerrel. 

A második rész 
Mihály Istvánnak 
végtelen poétikus 
lirai játékával 
kezdődik, amely-
hez Grósz Alfréd 
irt rendkívül fi-
nom és hangu-
latokban gazdag muzsikát. A rendezés talán ezt a számot 
staffirozta ki legjobban, amikor a gyönyörű hangú Pázmán 

JÁN KÁLMÁN, SZENTIVÁNYI, FODOR, 
PÁZMÁNNÉ, GYÖNGYI. 

Faun-Kabaré Lábon felv. 

A z é r t , h o g y én iszogatok..* 
Irta •• TANAY FRIGYES 

Azért, hogy én iszogatok, Hogyha iszok, hé nem rugók, 
Azért, hogy én dalolgatok, Utcahosszat nem kurjantok, 
Nem vagyok én részeges. Csak húzatom rendesen, 
Ne mondjátok, hogy jó szóra, Ráemle'kszek egy-két szóra, 
Ölelésre, egy-két csókra Rágondolok egy-két csókra, 
Nem vagyok én érdemes. Sírdogálok csendesen. 

De ha én egyszer berúgok, 
Akkcrákat kurjongatok, 
Meghallja azt valaki, 
Akkor aztán verekedek, 
Valakit hej. de megverek, 
Vérbe fürdik valaki !. . . 

*A Faun-Kubaréban szavalja a szerző. VIRÁGH JENŐ 
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Nagy munka a Városinál 
Készül a „Raguza hercège" 

A Városi Színház egészen a mult hét 
végéig kizárólag operákat játszott ebben a 
szezonban és dacára a korai szeptembernek, 
minden este állandóan zsúfolt házak mellett. 
Nagy szó ez, ha elgondoljuk, hogy a Tisza 
Kálmán-téri színház megtöltéséhez jóval 
több, mint kétezer emberre van szükség. De a 
színház nagyszerű és főleg változatos opera-
repertoárja a közönséget minden este pom-
pás zenei műélvezettel látja el, még pedig a 
mai viszonyok mellett még aránylag olcsó 
belépődijak mellett, ugy, hogy bátran el lehet 
mondani, hogy magas nivóju zenéhez ma 
sehol olyan kevés anyagi áldozat árán nem 
lehet hozzájutni, mint a Városi Színházban. 

E héten megkezdették az operette-személyzet 
foglalkoztatását is, akiknek eddig esti pihe-
nőjük volt, mert csak a délelőtti próbákon 
voltak elfoglalva addig, amig Petráss Sári 
meg nem érkezett külföldi útjáról. 

Természetesen, nem kezdhették el mással 
az operette-szezont, mint a tavalyi rendkívüli 
slágerrel : Pékár—Kulinyi Imre A hamburgi 
meny asszony-ával. Ez az operett nemcsak a 
színháznak nagy sikere, de egyben a leg-
kitűnőbb szerepe Petráss Sárinak is. A tavaszi 
szezonban már a harmadik jubileum felé 
közeledett az operett, amelyet csak azért 
nem érhetett tavaly el, mert bekövetkezett a 
nyári szünet. 

Hiába látta már az operettet több, mint 
százezer ember, még van százezer, aki nem 
látta és me;* akarja nézni. Ezt bizonyítja, 
hogy az idei négy előadást — épen ugy, mint 
tavaly mindegyiket — előre eladott zsúfolt 
házak nézték végig. Ez a nagy siker a darab 
kiváló értékei mellett a nagyszerű előadás-
nak elsősorban Petráss Sári kivételes művé-
szetének köszönhető. A bájos és finom ham-
burgi leány alakjában ezer alkalma nyilik a 
művésznőnek, hogy egyéniségének csillogó 
báját ragyogtassa. Kivüle természetesen Palló 
Imre és Sziklai József viszik el a siker leg-
nagyobb részét. Palló most már nemcsak mint 
operaénekes, hanem mint operette bonvivant 
is alaposan beérkezett ; nemcsak csodaszép, 
zengő baritonja, hanem színészi kvalitásai is 
rászolgálnak az esténként meg-megujuló tap-
sokra. Sziklai József táncos-komikus szerepét 
a tavalyiakon kivül egész sereg uj tréfával, 
ötlettel trükkel toldotta meg és mint rendesen 
is elhelyezett egy pár kitűnő ötletet a darab-
ban, amely ilyen módon frissen és uj érde-
kességekkel fűszerezve került újból a közön-
ség elé. Így az első felvonás fináléjában a 
nagy tablónál fátyolfüggönyt alkalmaznak, ami 
által az egész jelenet álomszerűvé válik és 
szimbolikus jelleget nyer. 

Az előadás többi szereplője, a nagyszerű, 
pompásan táncoló, temperamentumos Tisza 
Karola, az ellenállhatatlan humoru Horti Sán-

dor, Tarnay Géza, Mihályffy Julia, Betegh 
Bäby, Örley Flóra, Simay István valameny-
nyien friss ötleteket és jókedvet hoztak a nyári 
szünetből és mind oda adják a kiváló elő-
adásnak. 

Az operette személyzet egyébként most már 
éjjel-nappal próbálja a szinház legközelebbi 
újdonságát, Bas Fekete László és Jeszenszky 
Gyula Raguza hercegét. 

Az előadás sikerét a kiváló szereposztás 
biztosítja, amelynek élén ismét Petráss Sári 
neve díszeleg. A művésznő most ismét olyan 
szerephez jutott, amely bőséges alkalmat ad 
tehetsége csillogtatására, annyival is inkább, 
mert a szerzők teljesen egyéniségére írták a 
szerepet. Csupa nagyszerű énekszám, gyö-
nyörű keringők és vidám táncok tarkítják a 
primadonna szerepét, amelyre Petráss Sári 
még nála is szokatlan szeretettel és ambíció-
val készül. Külön meglepetést fognak kelteni 
szenzációs toilettejei. A szereposztás másik 
érdekessége, hogy ebben a darabban lép fel 
először a Városi Színházban Boross Géza, 
akinek egyben éz lesz az első háromfelvonásos 
operette alakítása. Boross Géza pompás ere-
deti, exotikus operettfigurát játszik, amelyben 
összpontosítani fogja mindazt az ötletet, 
amelyeket eddig jelenetekben és tréfákban 
helyezett el. Boross fellépését nemcsak a 
publikum, de még a kollégák is hallatlan 
kíváncsisággal várják, annál is inkább, mert 
partnerei szerint egész Pest erről fog beszélni. 

Sziklai József szintén brilliáns szerepet ját-
szik a darabban, amelyben alkalma nyilik 
pompás színészi alakításra, táncra, énekre, 
tréfára : Sziklai már teljesen készen van sze-
repével, hogy a próbák alatt, most már egész 
figyelmét a darab rendezésére fordíthassa. 
Sziklai tudvalevőleg most már nemcsak fő-
komikusa, hanem egyben operettfőrendezője 
is a színháznak, aki ezen a téren sok ujat 
és művészit akar produkálni és tele ambícióval, 
tervvel indul a rendezői sikerek felé. 

Meglepetés lesz a Raguza hercege premiér-
jén, hogy a szinház gyönyörű *uj plasztikus 
díszleteket csináltat minden egyes felvonásra 
és a darab számára teljesen uj kosztümök is 
készülnek. 

Az előadásnak még ezeken kivül is egész 
sereg érdekessége lesz, amelyeket nem szabad 
így egyszerre elárulni, majd megtudja min-
denki még a premiér előtt, mert az ilyesmit 
ugy sem lehet sokáig titokban tartani. Például 
Tisza Karola szerepéről is el kellene még 
egyetmást mondani, de erről egyelőre hall-
gatni kell, mert nem szabad egyszerre elsütni 
az összes ,»agy ágyukat. 

Annyi bizonyos, hogy Friedl Frigyes az 
operett karmestere hajnaltól éjszakáig dolgo-
zik és még a villamosban is dirigál, mint azt 
egyik szereplő a napokban észrevette. A szer-
zők valóban nem kaphatnának teljesebb fel-
készültséget, mint amivel a Városi Szinház 
előkészíti a premiéret és egyben biztosítja a 
sikert, amely méltó pendentja lesz a Ham-
burgi menyasszonynak. 
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A nyelvmester áldozata 
A világhírűvé lett magyar rajzoló, régi ba-

rátunk, Major Henrik Hollandiéban elhatá-
rozta, hogy áttér egy kicsit Angliába. Az el-
határozást nyomban az a tett követte, hogy 
vásárolt egy olcsó magyar-angol nyelvmestert 
és nagy buzgón kezdte biflázni az ilyen nyelv-
mesterekben előforduló jól ismert beszélge-
téseket. 

Többek között neki-
látott a „Lakás-lod-
ging" cimü fejezet-
nek és mivel jó feje 
van, egy este szó-
ról-szóra bevágta a 
következő monda-
tokat : 

Furnished room to let — bútorozott szoba 
kiadó. 

Good day (afternoon, evening) sir, have 
yon a room for me ? = Jó napot, (délutánt, 
estét) uram, van egy szobája számomra ? 

Yes, sir, I have — Igen, uram, van. 
Yuold like to see it, if you please = sze-

retném látni a szobát, kérem. 
That is the room — Ez az a szoba. 
It would suit me. What is the price ? = 

Megfelelne. Mi az ára ? 
. . . pounds for a month, lighting is in = 

. , . font egy hónapra, a világítás bele van 
értve. 

All r,ight, I will take it = Rendben van, 
kiveszem. 

Ezt nagyszerűen megtanulta Major. És két 
hét múlva már London utcáin járkált, szemei-
vel kiadó bútorozott szobák céduláit keresvén 
a kapukon. Egy csinos, kertes ház kapuján' 
messze valahol a külső negyedekben sétálván, 
megpillantotta a cédulát : 

Furnished room to let 

Szive büszkén feldobogott, mert értette a 
dulát. Bement a házba. Ott jelekkel sikerült 
gértetni magát, mig végre egy pisze, makra-

pás, szurtos emberhez kalauzolták. Major 
lébe állt és vakmerően megszólította : 
— Good afternoon, sir, have yon a room 

for me ? 

— Yes, sir, 1 have, — felelte az ánglius. 
Major roppant büszke volt, hogy milyen 

kitűnően megértik egymást. Könnyedén ve-
tette oda : 

— I'd like to see it, you please. 
Az ánglius bólintott és megindult. Major 

utána. Mentek sikátorlépcsőkön fel a hatodik 
emeletre, sötét, rozzant volt a lépcső, piszkos 
ápolatlan a hely. De Major csak ment. Végre 
benyitottak egy szobába és az ánglius, mintha 
csak ő is ugyanazt a nyelvmestert tanulta 
volna, pontosan igy szólt : 

— That is the room. 

Major szétnézett. Ennél piszkosabb, züllöt-
tebb, rondább, rosszabb, sötétebb, sivárabb, 
szegényebb, kényelmetlenebb szobát soha éle-
tében nem látott. Ezt meg is akarta mondani 
az ángliusnak. És ekkor vette észre, hogy 
borzasztó helyzetben van : nem tud más vá-
laszt angolul, csak amit a nyelvmestertől tanult. 
Dadogott volna, de nem tudta, mit mondjon. 
Ott állt zavarban és kinban és a nyelvmestert 
is (folyton nála volt) hamar fellapozta. De 
bizony ott nem volt kádencia erre a lehetőségre. 

Végre megadóan és szomorúan sóhajtott. 
— It would suit me. What is the price ? 
Az ánglius láthatólag elcsodálkozott. Lon-

donban is lakáshiány van, mégsem tudta 
eddig kiadni a szobát, olyan ronda volt. 
Örömmel mondta meg a szoba árát. Major 
szomorúan bólintott, nem is nagyon hallgatott 
már rá. Elkeseredett sóhajjal mondta a 
leckét, ahogy megtanulta : 

— All right, I'll take it. 
Ez a története annak, miért lakott Major, 

az angol király karrikirozója, dicsőségének és 
hirének tetőpontján London legrosszabb hó-
napos szobájában. 



18 SZÍNHÁZI ÉLET 18_ 

INTIM PISTA, hogy mi újság a Nem-
zetinél? Megmelegedett már Hevesi 
Sándor az igazgatói székben ? 

— Nem kellett megmelegednie, hi-
szenjava életét, mint aNemzetiSzinház 
vezetésének munkatársa töltötte el. A 
nagy dolgokat, amiket csinál, úgyis 
tudják a napilapokból, én viszont el-
mondhatok egy házi intimitást: ki-
dobta a kanapét. 

— Tessék ? 
— Az igazgatói irodák megszokott 

bútordarabja a kanapé. Ez azonban 
veszedelmes bútordarab, mert arra 

DR. SALLAY GÉZA 
akit a kultuszminiszter a vidéki színészet országos fel-
ügyelőjévé nevezett ki. Tőle várják most a vidéki direk-
torok, színészek és a közvélemény, hogy a mostohán kezelt 

vidéki színészet istápolója lesz. 

csábítja az iroda látogatóit, hogy ké-
nyelmesen helyet foglaljanak és be-
lemelegedjenek a színházi diskwzu-
sokba. Már pedig a direktornak, akinek 
sok a dolga, nincs nagyon ínyére a 
kaszinózás. Már csak azért sem, mert 
a bohémek nagyon temperamentumos 
emberek, és az ilyen kaszinózásból 
rendesen kanapépörök születnek. He-
vesi tehát kidobta a kanapét. 0 már 
a második direktor, aki ezt megteszi. 
Jób Dániel vigszinházi irodájából is 
hiányzik az a kanapé, amit ott talált, 
mikor a főrendezői szobából az igaz-
gatói szobába vonult be. 

— Mi újság még a Nemzetinél? 
— Bayor Gizinek nagy bánata van. 

Mint Gyurkovics-lánynak, az első fel-
vonásban a szerzői utasítás szerint 
babával kell játszania. E célra az 
ura egy nagyon szép hajas babával 
lepte meg. A darab legutóbbi elő-
adásán nagy baj történt : Bayor Gizi 
elejtette a hajas babát és eltörte. Az 
ura alig tudta megvigasztalni, hogy 
kap helyette másikat. 

— Mi újság a Vígszínháznál ? 
— Semmi. A Cserebere táblásházai 

egyhangúan következnekegymásután. 
A darab alakjai hihetetlen népszerűek 
már Pesten, legnépszerűbb a kis Li-
pót, aki nem is fordul elő a darab-
ban, csak folyton beszélnek róla, mint 
Pierre feleségének csábitójáról. A kis 
Lipót annyira híres, hogy egyik ki-
tűnő író kabaré-darabot is ir már 
róla.-

— Es mi lesz már a Fővárosi Or-
feum helyén készülődő uj operett-
színházzal ? 

— Még folyik a hatósági herce 
hurca és a megnyitás ideje bizony 
talan egyelőre. De az már bizonyo 
hogy Kosáry és Király a héten gázf 
emelést kértek a még meg nem n; 
tott színháztól, amelynek már rend 
oszlopos tagjai. 

— Mit tud külföldről ? 
— Két érdekeset is tudok. Gilbe 

Millertől, az angol-amerikai színház 
fejedelemtől kaptam tegnap levelet 
Ő nemrégiben itt járt Pesten, és amig 
itt volt, mindenki megszerette, mert 
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kivételesen kedves és kitűnő ember. 
Ugy látszik, neki is tetszettek a pes-
tiek, mert most azt irja, hogy ebben 
a szezonban is ellátogat Pestre, va-
lószínűleg a Végállomás premierjére. 
A Szenes-darab nagyon érdekli, mert 
a Gazdag lányt az ő színházai fogják 
bemutatni Londonban is, New-York-
ban is. 

— Es a másik külföldi újság ? 
— Knobloch, mikor itt járt pár 

héttel ezelőtt, megígérte Rajnai Gá-
bornak, hogy darabot küld neki. Az 
igéretét hamar beváltotta : az uj Knob-
loch-darab már meg is érkezett Pestre, 
Marton Sándor utján. Rajnai szenve-
délyes érdeklődéssel tanulmányozza. 

— Mit tud még? 
— A héten Pesten járt Hatvanyné-

Winsloe Kriszta. A szép báróné nem 
változott semmit, éppen olyan, mint 
volt. Csak két napig volt Pesten, és 
ebből egy estét arra szánt, hogy meg-
nézze a Csereberét. Góthnak már nem 
ért rá telefonozni, tehát egy közös 
ismerős utján izente meg Góthnak, 
hogy ő a legjobb operett-szinészEuró-
pában. 

— Igaz, hogy Fedákot Csehszlová-
kiában kirabolták ? 

— Egy szó se igaz. Mindössze az 
történt, hogy Zsazsa idehaza felejtette 
egy csomagját, melyben a föllépései-
hez szükséges dolgok voltak. Már 
tuána is küldték a csomagot. 

— Pletykát nem mond semmit ? 
— Dehogy nem. Vaály Ilonáról 

mondhatom el, hogy a mamája na&y 
patáliát csapott neki, mert olvasta az 
újságban, hogy a lánya dijat nyert 
az Ujságirónap szépségversenyén. Már 
pedig ő, mint gondos anya, megtil-
totta a lányának, hogy kimenjen az 
Jjságirónapra, mert az ifjú művésznő 
znap erősen köhögött. Most mégis 

cé ~t olvasta az újságban, hogy a lánya 
m iyert a szépségversenyen. Nem gon-
pdolhatott egyebet, mint hogy az en-

gedetlen gyermek az anyai tilalom 
dacára titokban odaszökött. Vaály 
Ilona csak nagynehezen tudta elosz-
latni a tornyosuló anyai felhőket. Ki-

derült, hogy csakugyan nem volt az 
Újságirónapon és a szépségversenyen 
anélkül nyert, hogy jelen lett volna, 
mert hódolói versengve vásárolták a 
szavazatokat. így alapított Vaály Ilona 
rekordot a szépségversenyek terén, 
ahol tudvalevőleg még akkor is nehéz 
nyerni, ha az illető jelen van. Ke-
züket csókolom. 

— Hova ? 
— Márkus László megtervezte az 

Operaház idei nagy Parsifal-bemuta-
tójának díszleteit és jelmezeit és meg-
ígérte, hogy ma délután megmutatja. 
Viszontlátásra a jövő héten. 

Góth 
Egy színész, ki a Csereberében nem 

játszik 
a siker ellen fellázad s szól : 
„Adj a Góthnak szállást 
és kiver a házadból". 

SZENES EMBER 

Király-Szinház : 

DÖMÖTÖR ILONA 
(Eugénia) 

„Offenbach" Angelo felv. 
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A Iiis VRRESHAJU 
REGÉNY 

Irta: MÓRICZ ZSIGMOND 
Major Henrik rajzaival 

II. 
A jogász, Ritter Aurél, kicsit mérlegelte a 

dolgot, Hann Vilmos feszülten leste, akkor 
Waldhütter Franci, aki szolidaritást érzett 
az ismeretlen kislánnyal szemben, mint 
kollega, (ha az is prepa és ö tanárjelölt) 
tehát határozottan kijelentette : 

— Gyerünk. 
Ritter Aurél nem szólt, hanem elindult 

velük, mert ez a mai nap úgyis arra volt 
szánva, hogy a szereplőket ök hárman 
sorra felkérjék. Az egész dolog rendezője 
Glevitzky Józsi a rendezés előmunkála-
taival lévén elfoglalva, szobájában ült a 
darab szövege melle't. Kraudyék Felső Klo' 
pacskán laktak s a 
három fiatal ember-
nek fel kellett mász-
niok a hegyoldalon. 

Azalatt a kislány, 
akinek sejtelme sem 
volt arról, hogy mi 
készül ellene, a ház 
hátsó felén a lécből 
készült kis lugasban 
ült, amelyet egy óriási 
futórózsa teljesen be' 
borított s most már 
hervadni készülő mii ' 
Iiónyi virággal egy vö-
rös baldachinná vál-
toztatolt s a pompás 
kilátásban gyönyör-
ködött. 

Kézimunka volt az 
ölében, de azt ebben 
a pillanatban leejtette 
s előre nézett, nem 
mintha valami különös megfigyelni való 
volna a szemben levő hegyoldalán, amely 
egy szédületes mélységű völgy túlsó felén 
emelkedett valami nagyszerű lendülettel, 
hanem azért, mert az jutott eszébe, hogy 
a néni egész határozottan nem eresztette 
ki G u s z t á v o t . . . (T. i. múlt kedden, mikor 
eljött Pozsonyból, a hajnali vonattal kel-
lett indulni s a háziasszony, a kosztadó' 
néni most már egész biztos, hogy nem 
eresztette ki a fiát, a bölcsészt, hogy őt 
kikísérje a vonathoz . . . ) 

De ilyen csacsi volt ő, hogy ezt akkor 
nem is vette észre, ô azt hitte, hogy azért 
nem eresztette el, mert minek keljen fel 
olyan korán Gusztáv ? . . . És ezt ő tel-
jesen helyesnek is tartotta, mert hát mért 
is kelt volna fel oly korán ? De most eszébe 
utott valami kicsiség : este a vacsoránál, 

mikor az elutazás szóba került, Gusztáv 
azt mondta, hogy ő ezen a nyáron min-
den reggel négy órakor fog felkelni. Erre 
a mamája rátámadt, hogy : „négy órakor ?" 
„Igen, mamukám!" „No, de Gusztáv csak 
nem négy órakor ?" „De majd meglátod 
mamukám, hogy négykor". „Ah, én azt 
ugy sem hiszem." „Majd meglátod, hogy 
holnap reggel is felkelek négykor". Erre 
mindnyájan nagyon erősen nevettek, de a 
néni felállott s igen határozottan kimondta: 
„Ki van zárva és én nem is engedem megl"... 

A kislány a dolognak semmi fontos-
ságot nem tulajdonitott, de most, épen 
az iménti pillanatban eszébe villant, hogy 

milyen szemmel néz-
tek össze a néni és a 
fia s most mar biz-
tos volt benne, hogy 
Gusztáv azért találta 
ki ezt az egész korai 
felkelést, hogy másnap 
reggel felkelhessen, vi-
szont nem is kelt 
volna fel soha többet 
egész nyáron négykor, 
csak épen azon az 
egyetlen reggelen . . . 

És a kis szive elkez-
dett melegedni, mele-
gedni, olyan nagyon 
meleg lett, hogy nem 
volt képes tovább dol-
gozni : hát termé-
szetesen I Gusztáv ki 
akarta őt kisérni ! s a 
mamája nem engedte 
meg! ! !... 

Gusztáv e pillanatban mint egy hős, ugy 
tünt fel előtte, csak kár, hogy nem mert 
szembeszállani az anyai paranccsal . . 
Istenem, ha valóban kikísérte volna ! . . . 

S érezte a lábacskáiban, ahogy sietve 
ment a kicsikét hűvös hajnalban, ahogy 
átfutott a Mihálykapu alatt, aztán végig, 
végig a hosszú, hosszú Stefánia-uton az 
öreg Fánival, a néni bejáróhőjével, aki a 
csomagját vitte, a nagy láda már este fel 
volt adva s azt Gusztáv adta f e l . . . Nemi 
Most már egész biztos, most már egészen 
biztos : Gusztáv ki akarta kisérni s a néni 
ezt nem engedte, nem engedte, nem, nem 
engedte meg ! . . . 

Pedig be jó lett volna . . . 
Mélyet, nagyot lélekzett, szinte fölszi^--

pantotta a Szkalkát, a nagy hegyet, amely 
ott volt a völgy túlsó felén ; de olyan nagy 

« . . . a kislány, akinek sejtelme sem volt." 
Major rajza 
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volt a kis szive, elfért volna most abban 
eg y tucat hegy és völgy és Gusztáv minden-
esetre a hős . . . csak a néni, azt e pillanat-
ban kivetette magából . . . 

A kutyájuk, a Lordika hangosan ugatott 
az udvarban és ő kiváncsian a ház sarkára 
futott, ahonnan a kerítésen át be lehetett 
az első udvarba nézni s hirtelen rémülettel 
bámulá, hogy három rém elegánsan öltö-
zött fiatalember lépett be a kapun. 

Ettől oly iszonyúan megijedt, Jézusom, 
ha a mama a sárga slafrokkban v a n ! . . . 
Rögtön elfelejtette Gusztávot és a nénit és 
mindent s futott mint a nyul lélekszakadva 
a hátsó ajtóra s be a házba s a mamához 
a konyhába : 

— Mama kérlek, az istenért, három fiatal-
ember ! 

A mama épen vajköpü-
léssel volt elfoglalva, s tele 
volt szeme, haja frecsken-
dezve tejfölcseppekkel, 
nagy szemüveg volt az or-
rán, azon át nézte a köpü-
lőből kifrecsegő tejfölt, 
nem turósodik-e, azaz 
nem válik-e még vajjá ? 

— Kik azok ? 
— Én nem tudom, de 

öltözz, kérlek. 
— De kik lehetnek azok, 

biztosan Alsó-Klopacs-
káról . . . 

— Hisz az mindegy, 
mama, de igy remélem, 
nem mutatod magad. . . 

A mama abba hagyta 
a köpülést s csodálkozva 
nézte végig magát, mért 
volna ő olyan nagyon 
szégyelni való állapot-
ban, ellenkezőleg, itt-
honi ruhának ez a barna 
karton egész jó ? . . . 

— No, de tele vagy 
frecskelve ? 

— Hol ? - - s a mama elkenegette, ahogy 
ujjaival az arcát végigsimogatta, az apró tej-
fröccsöket.hogy ezen is mi volna a szégyelni 
való? inkább büszkeség, ha valakinek tehene 
van és a mai világban, egy tisztviselő neje, 
saját maga fejte tejből köpül friss vajat. 

Hallani lehetett, hogy a fiatalemberek 
átmentek az előszobán, a kis Béla, a kis-
lány öccse kijött a szobából, kibujt Monte 
Christoból, amit egész vakációban olvas, 
mióta csak itthon van s hangos egyszerre 
beszédjükből nem lehetett egyebet meg-
érteni, csak a Béla szavát, hogy : 

— Mindjárt hivom a mamát, addig tes-
sék besétálni, — s ennek örültek, hogy 
Béla ilyen helyes fiu és a szobába küldi 
őket s nem ide a konyhába. 

A konyhából két ajtó is nyilt, egyik az 
előszobába, a másik a hálószobába. 

A kislány erőszakkal fel akarta állitani 
a mamát a köpülőtől, de ez nem akarta 
otthagyni, mert már egy perc múlva kész 
van és akkor legalább meg lehet kínálni 
a vendégeket. 

— Jaj, nem jöttek azok a te vajadat 
megenni, — idegeskedett a kislány s abban 
a percben mindakétfelől nyílik az ajtó s az 
előszobából berohan Béla, a hálószobából 
kitotyog Linka néni a nagy botosaiban. 

— Mama kérem, itt van Ritter ur ! 
— Kii ? — kérdi a mama s a szemüveg 

is leesett az orráról, bele a vajas bödönbe, 
aminek a köpükáváját azért emelte fel, 
hogy jobban megnézze, hogy áll a vaj 
odabenn ; de ez a lehetetlen eset, hogy 
Ritter ! . . . valami Ritter ! . . . a város leg-

nagyobb tekintélyű ne-
v e ! . . . Mit keres itt s ki 
az a Ritter ur ! . . . 

— A jogász? — kér-
dezte a kislány. 

— Igen, mama beküld-
tem őket a szobába. 

— A jogász ? — mondta 
a mama s megnyugodott, 
hogy nem a merevlábu 
öreg Ritter, aki még a 
templomba is alig tud 
elmenni s akire min-
denki a városban oly 
tisztelettel néz, mert mil-
liomja van, annyi pénze, 
hogy az milliom . . . 

Elkezdett hát a mama 
újra visszanyert flegmá-
val a szemüvegje után 
halászni és sikerült is azt 
kifognia féllábánál fogva, 
mint egy fehér tajtéktól 
csorgó hosszúlábú békát 
a vajas köcsög feneké-
ről. . . 

Erre mindnyájan hal-
latlanul kacagni kezdtek, 
s a süket Linka néni, aki 

egy szót sem értett az egész jelenetből, 
folyton csak azt kérdezte: 

— Mit mondasz, Margókám, hogy mit 
.mondasz ? 

A kislány végre felállította a mamát a 
köcsög mellől s ideges kacagással fogta a 
Linka nénit karon: 

— Azt, hogy tessék ide lícsücsülni és 
megköpülni a vajat! 

A mama már a fadézsában, ami a vaj-
nak volt előkészítve friss vízzel, mosta a 
szemüveget, s onnan rendelkezett vissza : 

— Hogyha készen leszel Linka néni, 
tedd kérlek tálcára s hozd be friss lágy 
kenyérrel. 

— Hogy mondod Teruskám, hogy mit 
mondasz ? — kérdezte Linka néni, aki már 
szakszerűen nekilátott a tejföl további 
zuborgatásának. 

. épen vajköpüléssel volt elfoglalva." 
Major rajza 
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— Majd én elkészítem mama, — sürgött ' 
forgott a kislány az anyja körül, csak te 
öltözz kérlek, mit gondolnak, hogy igy 
megvárakoztatjuk ő k e t . . . 

— Nahát én mit öltözzek, de milyen 
vagy te, hisz én fel vagyok öltözve. 

— Nézz tükörbe kérlek, Béla hozd a tük-
röt, csupa vaj vagy. 

Már Béla tartotta is az anyja elé a fiókos, 
becsukható tükröt az összes fésűkkel és 
az összes fésűket és hajtüket szétrepitve 
a szobában s a mama ahogy belenézett, 
előbb maga is elnevette magát, s csak 
azután kezdett el pörölni a fiával, hogy 
micsoda dolog ez, igy szeleskedni, aztán 
hogy belenézett maga is elnevette magát. 

A kislány a tűkön ült, hogy a három 
fiatal ur odabent azóta : 

— Eredj már be Béla, mindjárt megy a 
mama is, mondd meg. 

— Igen, de azok nem a mamát vár ják! 
hanem téged ! 

A kislány, aki ezt úgyis remélte, hallat' 
lanul elvörösödött. 

— Honnan tudod ? 
— Nem azt kérdezték, mikor jöttek, hogy 

itthon van-e a mama, hanem azt, hogy 
itthon van-e a nővérem ? 

Mindnyájan megdermedve állottak a meg' 
lepetéstől, csak Linka néni nem vesztette 
el a fejét, hanem a köpülő mellől nagy 
higgadtsággal szólt : 

— Mit mondasz te Bélus, hogy mit 
beszélsz ? 

Mint rendesen, most sem volt ideje senki-
nek előadást tartani a süket néninek arról, 
hogy miről van szó, de a mama számot-
vetve a lehetőségekkel azt mondta : 

— Maradj csak itt fiam, majd én hijlak 
téged, ha jónak látom. 

Azzal bement s három iszonyúan ide-
ges perc múlva Béla futva s rohanva jött: 

— Manci, Manci, gyere be rögtön. 
— Minek? 
— Műkedvelő-előadás... 
A kislány lesimitotta haját, kötényét, 

szoknyácskáját s hamvas piros arccal, 
egyenesen és ijedt, figyelmes arccal ment 
be a hálószobán keresztül az ebédlőbe. 

A három fiatal ember, akik ott ültek 
az asztal körül, egyszerre felállottak, meg-
hajtották magukat előtte, sorra kezet nyúj-
tottak : 

— Ritter A u r é l . . . 
— Hann Vilmos . . . 
— Waldhütter Ferenc . . . 
S ő ijedtében mindaháromszor igy vála-

szolt : 
— Kraudy Margit . . . 
A három előkelő fiatal .ember egymás 

mellett állva, furcsa klopacskai hangsúlyuk-

kal ezt mondták (azt ma már nem lehet 
tudni, melyik szólt a három közül, vagy 
talán egyszerre mondták mindhárman) : 

— Fel akarjuk kérni a kisasszonyt, hogy 
szerencséltessen bennünket a műkedvelő-
előadáson való részvételével. 

Amire Margitkának az arca ismét és 
ismét bíborvörös lett, meg halavány s azt 
mondta : 

— Nagyon szívesen, ugy-e m a m á m ? 
S ijedten nézett az anyjára, vájjon nem 

siette-e el a beigérkezést, de a mama arca 
oly kedvesen s jóságosan derült volt az 
előkelő fiatalemberek láttára, hát istenem, 
mégis ők csak másfél éve élnek itt Felső-
Ktopacskán és még nincs semmi ismeret-
ségük, nem is tudhatják Alsó-Klopacskán, 
hogy kik ők, idehelyezett tisztviselők és 
valóban ilyen kitüntetés. . . 

Az előkelő fiatalemberek szintén nagyon 
kedvesen mosolyogtak s megmondták, hogy 
a „Vereshaju"-t fogják eljátszani, de minden-
esetre olyan későn, hogy mindenkinek ideje 
legyen jól megtanulni a szerepét. 

Margitka ezt valahogy célzásnak vette s 
duzzogó tokácskával azt gondolta magá-
ban : istenem, én nem tudom mi az a 
„Vereshaju", de én kész vagyok az egész 
darabot estétől reggelig megtanulni az 
összeset, ugy ahogy van, könyv nélkül. 

— Mindenesetre nagyon kérjük a kis-
asszonyt, hogy holnap este Glevitzky tanító 
urnái az iskolába legyen szíves lefáradni, 
mert ott lesznek a próbák. 

— És Glevitzky Lina nem játszik? 
— De igen, ő játssza a Csinos Julcsa 

szerepét. 
— Legjobb barátném. 
— Igazán? nehát ennek mindenki na-

gyon örült, hogy Glevitzky Józsi fogja ren-
dezni az egész darabot, a Lina bátyja, 
negyedéves tanárjelölt. 

— De milyen ma Józsi, — mondta Hann 
Vilmos. 

— Miért? — kérdezte Margitka. 
— Csak . . . hát olyan szórakozott, mint 

tanárember, — hadart Hann Vilmos, aki 
nem merte megmondani, hogy a Józsi a 
huga legjobb barátnéját egyszerűen ki-
felejtette. 

— Kegyed is kollega? — kérdezte Wald-
hütter. 

— És maga is? — válaszolt Margitka 
őszinte örömmel. 

Ritter Aurél felállott: 
— Bocsánatot kérek, akkor holnap dél-

után az iskolában találkozunk. 
A mamának a száján lebegett a vaj, de 

Ritter Aurél oly előkelő volt, hogy mégis 
no, nem merte megkinálni. 

(Folyt, köv.) 
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Grand Guignol a Renaissanceban 
Drakula, grand guignol 5 felvonásban. Saskeselyű, dráma 
az örök tél vadonéból 5 felvonásban, Fridolin a barban, 

burleszk 2 felvonásban. 

Szenzációs eseménye lesz az idei filmsze-
zonnak a Renaissance uj műsora. Egy még 
nálunk ismeretlen filmműfajt, a Grand Guig-
nolt fogja megismerni a budapesti moziláto-
gató közönség és kétségtelen, hogy ez az uj 
műfaj, amely az idegekkel való vakmerő já-
téka ellenére mindvégig a művészet kereté-
ben marad, nagy és mély hatást fog a né-
zőkben kiváltani. A Drakula, amelyet erede-
tileg Brahm Stooker regénynek irt, annak 
idején világszenzáció volt és példányainak 
százezreit kapkodta el a .közönség. Egy em-
berbőrben bujkáló vérszopó vampir borzal-
mas embervadászatairól szól ez a könyv és 
a belőle készült film megrázó és megdöb-
bentő erővel pergeti le előttünk az iszonyat 
és fantasztikum mezébe bujtatott jelenetek 
sorát. A címszerepet egy Max Schreck nevű 

német színész játssza és kétségtelen, hogy 
néhány napon belül erről az alakításról fog 
egész Budapest beszélni. Ami borzalmat és 
rémületet az emberi fantázia el tud képzelni, 
azt ez a különös és szinte misztikus színész 
vérfagyasztó erővel tudja megeleveníteni. A 
Studium filmműveket, mely ezt a filmet a 
magyar piacra vetette, a legnagyobb elisme-
rés illeti meg. 

A Renaissance-Szinház igazgatóságát jel-
lemzi az a páratlan bőkezűség, hogy egy 
ilyen grandiózus film mellett még egy másik 
5 felvonásos drámát is hoz műsorán, a „Sas-
keselyü"-1. Egy rendkívül érdekes, indián 
miliőben lejátszódó regény ez, melynek ke-
retéül Kanada mesésen, szép hósivatagjai és 
festői tájai szolgálnak. Nékünk különösen ér-
dekes, hogy a főszerepet Charles Ray, a ma-
gyar származású Sugár Károly játssza. A női 
vezető szerepet pedig Gloria Hope alakítja. 

Végül még egy kétf el vonásos, nagyon mu-
latságos filmburleszk is szerepel a műsoron, 
melynek cime : Fridolin a barban. 

SCHRECK JÓZSEF a Drakula címszerepében Renaissance-mozgó—Studium-filmművek 
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Dr. Mabuse megé 
A filmvilágpiacon hónapok óta beszélnek 

egy rendkívüli filmalkotásról, amely monu-
mentalitásában és megkonstruálásában úgy-
szólván az eddigi összes nagyfilmeket felül-
múlja. A film cime : Dr. Mab use. Rober-
Jack világhírű regényéből alkalmazta filmre 
dr. Mabuse históriáját Thea von Harbeau. 
akinek szcenáriumát Fritz Lang rendezte. 

A Dr. Mabuse első részének önálló cime : 
A modern Svengáli ; ez a rész tíz fejezetben 
vonultatja fel dr. Mabuse életét. Színészi 
szempontból az a rendkívüli érdekessége a 
filmnek, hogy a címszereplő Rudolf Klein 
Rogge nem kevesebb, mint 12 különböző 
alakítást produkál a tíz fejezet folyamán. A 
címszereplőn kivül a leghíresebb német 
filmművészek játszanak a darabban, igy 
többek között Cara Carozza táncosnő szere-
pét Aud Egede Nissen, Dusy Stolberg grófnőt 
Gertrud Welker, a grófot Alfred Abel és 
— ami bennünket a legjobban érdekel — 
Carlo szerepét Huszár Károly játssza. 

Első részének tartalma a következő : 
A világháborút követő forradalmi áramla-

tok rést ütöttek a társadalmi rendet védő 
erkölcsi korlátokon és megnyitották az utat a 
felforgatók részére, akik mohón törtek elő, 
hogy a zavarosban halásszanak. A tagadás 
hamis prédikátorai generációkat mételyeztek 
meg téveszméikkel, az elhintett konkoly fel-
burjánzott és megfojtotta a hitet az ingatag 
lelkekben. Ez a korszak dr. Mabuse, a nagy-
stiü kalandor ideje, akinek lelkét a nitzschei 
délibábok vesztegették meg. Emberfölötti 
ember akar lenni — Übermensch, aki tulteszi 
magát a jó és rossz etikai rendjén, hogy 
korlátlanul uralkodhassék embertársain. 

Dr. Mabuse ellenfele, Wenk államügyész, 
az emberi közösség törvényeinek tántorítha-
tatlan őre, aki haláltmegvető bátorsággal 
veszi fel a harcot a veszedelmes kalandorral, 
hogy diadalra juttassa az erkölcsi világrendet. 

Vakon engedelmeskedő szolga-sereg veszi 
körül Mabuset, aki testet-Ielket lenyűgöző 
akarat-erejével zsarnok módra uralkodik cin-
kostársai fölött. Két nő is van a vezérkará-
ban. Cara Carrozza a csodaszép táncosnő 
és Fine egy vén szolgáló, aki hűséges eb 
módjára ragaszkodik gazdájához, míg a tán-
cosnőt vak szerelme köti a nagy kalandor-
hoz. Dr. Mabuse hírneves idegorvos, de anél-
kül, hogy az emberek sejtenék, ezer más ál-
arcban is megjelenik a társadalmi élet po-
rondján és mindenhová bejáratos. Nappal a 
tőzsdén éjjel a hazárdjátékosok között keveri 
mindig nyerő kártyáit, ragadozó fenevadra 
emlékeztető szúrós szemeivel hipnotizálja és 
akaratának igájába hajtja áldozatait. Így ejti 
hálójába a táncosnő barátját is, a dúsgazdag 
Hullt, akitől játék közben 150.000 márkát nyer 
el, de csak olyan módon, hogy a gazdag 
embert szuggerálja a vesztességre. Mikor Ma-
buse megtudja, hogy Hull összeköttetésben 
van az éllamügyésszel, kényszeríti barátnőjét 

kezett Budapestre 
Carrozzat, hogy csalja tőrbe, a mit sem sejtő 
jóhiszemű fiatalembert. A táncosnő eleget 
tesz Mabuse parancsának és egy uj játék-
barlang megnyitására hivja meg Hullt. Ami-
kor onnan eltávoznak, egy sötét mellék ut-
cába csalja, ahol már várakoznak Mabuse 
cinkosai. Rátámadnak a védtelen emberre és 
megölik. Hull-al együtt van ebben a pillanat-
ban barátja Karstein is, akiről a gyilkosok 
azt hiszik, hogy Wenk államügyész és őt is 
elteszik láb alól. A merénylet után a rendőr-
ség hatalmas apparátussal fog a nyomozáshoz, 
amelynek szálai Carrozzához vezetnek. A 
táncosnőt el is fogják és most már hatványo-
zott erővel folytatódik a harc a jó és a rossz 
az erkölcsvilágrend őre és megvetője közt. 
Wenk ráakad a kalandor búvóhelyére, de 
még nem tudja, hogy dr. Mabuse az ellen-
fele, akivel a kártyaklubokban állandóan ta-
lálkozik, de nem ismerhet reá, mert az min-
dig más és más álarcot visel. Az államügyész-
nek gyanús az egyik játékos, és hogy gyanú-
járól meggyőződjék, leül vele játszani. Wenk 
partnere Mabuse és a kalandor hipnotizálni 
akarja ellenfelét, de rajta veszt, kis híjjá, 
hogy el nem fogják. Mabuse nem tud hová 
lenni dühében, ez az első kudarc, amely éle-
tében érte. 

Ám ezenkívül még valami történt, ami alap-
jában renditette meg a rettenhetetlen kalandor 
nyugalmát. Az uj kártyaklubban megismer-
kedett Stollberg gróf gyönyörűséges feleségé-
vel, Du se grófnővel. Az erőszakos csupa aka-
rat-ember halálosan beleszeret a törékeny, 
finomlelkü arisztokrata nőbe, akinek férje a 
dekadens futurista-irányzatoknak hive. A grófnő 
fényes estélyt rendez férjének futurista ízléssel 
berendezett palotájában, amelyre meghívja 
Mabuset is. Az estély folyamán természetesen 
elkövetkezik a nagy kártyacsata, erre tarto-
gatta a kalandor ujabb ütőkártyáját. Mabuse 
szuggeráló erejének hatása alatt, az előkelő és 
kifogástalan korrektségü Stollberg gróf hamisan 
kártyázik, amit partnerei megdöbbenve vesznek 
észre és azonnal le is leplezik, óriási botrány 
támad erre a lelepzésre és az igy keletkezett 
zűrzavart arra használja fel dr. Mabuse, hogy 
az általános fejetlenségben elrabolja az ájult 
grófnőt. 

Ez az első rész tartalma. A rendkívül iz-
galmas, sokszor az idegek tulfeszüléséig ex-
ponált cselekményt tökéletes művészettel ját-
szák végig a filmszínészek, különösen a cím-
szereplő Rudolf Klein Rogge. A rendezés a 
filmtechnika minden eddig elérhető vívmá-
nyát mozgósította a siker érdekében. A felvé-
telek a legtökéletesebbek, amilyet valaha a 
nagyra fejlődött német filmipar produkált. A 
hatalmas filmet Budapest két legelőkelőbb 
mozgókép-színháza az Omnia és a Kamara 
mutatják be egy időben. Az előadások iránt 
máris a legnagyobb fokú érdeklődés mutat-
kozik. A Dr. Mabuset Colussi Béla filmköl-
csönző-vállata hozza forgalomba. 
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A Labradori menyasszony 
(Egy kanadai mesztic-leány története hat 
felvonásban. A Mozgókép-Otthon és az 

Uránia amerikai filmszenzációja.) 
Egyre jobban megállapítható, hogy az 

idei filmszezon a nagy amerikai film-
attrakciók jegyében fog lefolyni. Szinte 
érthetetlen, hogy éppen most, mikor a 
dollárnak olyan szédületesen magas az 
árfolyama, érkeznek hozzánk a világ 
leggrandiózusabb filmjei. Ennek magya-
rázata egyedül az a nobilis szellem, 
mellyel a nagy mozgószinházak tulaj-
donosa i sajá t anyagi érdekeik .hát térbe 
szorításával, a lkalmat aka rnak nyújtani 
közönségünknek arra, hogy ezeket a 
nagyszerű müveket megismerjék. A „Lab-
radori menyasszony" a „Famous Player 
and Lasky Corporation" cég egyik~leg_ 

híresebb filmje" é s ' c s a k 
a legnagyobb elismerés 
hangján Írhatunk^ róla. 

Robert Armour egy 
nagyon előkelő londoni 
család gyermeke Kana-
d á b a megy, ahol mér-
nöki munkát kell végez-
nie. Ott tudja meg, hogy 
amig ő távol volt, meny-
asszonya másnak lett a 
felesége. Robert ezt csa-
ládja intrikájának tudja 
be és hogy családjá t 
megszégyenítse és meg-
boszul ja magát, elhatá-
rozza, hogy egy még 
képtelenebb házasságot 
fog kötni, mint amilyen 
az első lett volna. Fele-
ségül veszi a kis benn-
szülött, primitiv leányt : 
Liliant, az indián vadóc 
lányt és esküvőjük után 
hazaküldi Londonba a 
szüleihez. Azok persze 
elképedve fogadják a 
különös családtagot, de 
hogy a botrány nyilvá-
nosságra ne jusson, el-
rejtik a világ elől és a 
család legfiatalabb t a g ja 
Bobby, tanítani és mű-
velni, kezdi a kis sógor-
nőt. És Lilian nagyszerű 
tanítványnak bizonyul, 
a k i csakhamar nemcsak 
tökéletesen beSzéI ango-
lul, hanem viselkedésé-

nek és öltözködésének kifogástalan ele-
ganciá jával c sakhamar ünnepelt szépsége 
lesz a londoni tá rsadalomnak. Ezalatt Ro-
ber t 'Kanadában teljesen lezüllik, sejtelme 
sincsen arról, hogy felesége milyen nagy-
szerű nő lett és nem sejti azt a tragé-
diát sem, amely Londonban feleségével 
történik. Ugyanis Robert első szerelme 
afölötti féltékeny dühében, hogy Robert 
helye'.te egy indián nőt vett feleségül, 
megmondja a kis Liliannak, hogy Robert 
tu la jdonképen őt szerette és ezt a há-
zasságot csak dacból és bosszúból kö-
tötte, hogy családjá t megszégyenítse. 
Lilian szivében egy templom omlik össze 
és végtelenül boldogtalan. 

Időközben Robert egy barát jával ke-
rül össze, aki megrendülve látja Robert, 
nek a lejtőn lefelé való zuhanásá t . Se. 

MABEL JULIENNE SCOTT, 
Mozgókép-Otthon—Uránia 

a Labradori menyasszony címszerepében 
Phönix-film 
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gitségére siet és sikerül belőle újra em-
bert faragnia. Akkor aztán ráveszi, hogy 
térjen vissza Londonba a feleségéhez. 
Robert hazautazik és otthon végtelen 
boldog meglepetéssel látja hogy a kis 
indián leány, a londoni társaság legra-
gyogóbb úrnője lett, aki megbocsátóan 
fogadja vissza férjét. 

Az indián leányból főúri nővé változó 
Liliant Mabel Julienne Scott játssza, akit 
közönségünk a Fátum cimü d r á m á b a n 
csodált meg először. Most is csak azt 
mondhat juk , hogy tökéletes ugy a játéka, 
mint a szépsége. 

Bemutatásra kerül Monroe kapi tány 
cimü 5 felv. f i lmdráma is. Az alaskai 
vadregényes partokon és Klondike arany-
ásó telepein, valamint a nyilí oceánon 
játszódik le ez az érdekfeszítő dráma, 
melynek központ jában egy mindenki ál-

Vihar• 
Nagyszabású, minden tekintetben szenzációs 

filmattrakciót mutat be október 14-én a Royal-
Apollo. A film Atherton „Elefántcsont vár-
kastély" cimü regényéből készült és filmvál-
tozatában „The Strong", a Vihar cimet nyerte. 
Annál is inkább számithat ez a film igazán 
nagy sikerre, mert minden jelenetében, meg-
játszásban és rendezésben egyaránt arra törek-
szik, hogy teljes egészében visszaadja a regény 
komoly, irodalmi kvalitásait. A legtisztább mű-
vészi légkörben játszódik le és valóban a le-
hető legtökéletesebbet adja. 

A filmnek ugy művészi, mint technikai 
szempontból kiemelkedő jelenete a tengeri 
vihar, ami a való életet tárja elénk, egy 
tengeri katasztrófa minden borzalmát ugy, 
hogy a néző megdermed a rémülettől, a léleg-
zete eláll, a szive vadul dobog, az idegei 
láztól vibrálnak és a száján a rettenet sikolya 
szakad ki. 

Még elgondolni is borzalmas, mikor a vég-
telen tenger háborog és ugy dobálja a hatal-
mas gőzöst, mint egy apró kis dióhéjdarabot ; 
a fedélzeten az utasok őrült tumultusban egy-
más hátán, mind kétségbesetten kapaszkodik 
a mentőövek és mentőcsónakok felé, letiporják 
egvmást, a legkegyetlenebbül gázolnak át egy-
máson, tekintet nélkül a nőkre és gyerme-
kekre, mindegyik a maga veszendő, nyomo-
rúságos életét félti, az életet, amelyet egyetlen 
egy hatalmas hullám örökre eltemethet.És akiket 
elragad a hullám, ki tudja, milyen tájak felé 
sodorja felpüffedt testüket ? A legborzalma-
sabb haláltól való félelem bestiális állatot 
csinál az emberből. 

Ennél szebb, reálisabb jelenetet még keveset 
láttunk filmen. De természetes, hogy a „Vihar" 
érdekes és változatos mesében nem szűköl-
ködik. Mert nemcsak a tenger, hanem a nagy 
és végtelen szerelem is viharzik, parallel tor-

tái vadnak és erőszakosnak ismert ha" 
jóskapi tány áll, aki a zonban va ló jában 
csupa szivjóság és férfias derekasság. 
De bármennyire ellene szövődik is a lát-
szat, a sors végül mégis igazságot szol-
gáltat neki és a sok hányatot tság után 
egy bűbá jos lány szerelme kárpótolja a 
múltért. 

Ez az irodalmilag elgondolt és részle-
teiben tökéletesen megoldott cselekmény 
telitve van a legmegragadóbb epizódok-
kal. Akik az egyszerű meseszövésen felül 
a rendezés bravúr ja iban is tudnak gyö-
nyörködni, azoknak külön élvezetük lesz 
a mesterien megrendezett jelenetekben, 
melyek a legkisebb árnyalásokra is ki-
terjedő gonddal , bravúros színészi já 'ék-
kal keltik az élet tökéletes illúzióját. A 
kitűnő filme! a Radius-filmgyár i hozta 
forgalomba. 

ténik a két vihar, ahogy Grillparzer mondja : 
„A tenger és a szerelem hullámai". 

A „Vihar" főszerepét Barbara Castleton, a 
moziművészet ismert reprezentánsa játssza jól 
és emeli a Korona filmvállalat nagy attrak-
cióját színészi szempontból is szenzációssá. 

Mary Pickford a Tivoliban 
Pipszi, a szivaroslány és a Villám 

központ 
A legbájosabb Mary Pickford-film kerül 

szinre e héten a Tivoliban. Csupa mosolygó 
derű ez a finoman elgondolt és tökéletesen 
megrendezett film. Mary Pickford egy mosónő 
lányát játssza benne, aki szivaroslánynak ke-
rül egy színházhoz. Itt megismerkedik vele a 
milliomos társaság egyik gavallérja, aki be-
léje szeret és már-már komoly regény szövő-
dik a két fiatal teremtés között. Ám a millio-
mos fiu anyja, aki természetesen ellene van 
fia házasságának, cselt sző és látszólagos 
nyájassággal meghívja Pipszit és anyját egy 
fejedelmi előkelőséggel megrendezett ozson-
nára. A szegény mosónő és leánya persze a 
leggroteszkebb és legtragikomikusabb hely-
zetbe sodródnak az előkelő társaságban, köz-
neVetség tárgyává válnak és Pipszi kijóza-
nodva ébred annak tudatára, hogy mégis csak 
helyesebb, ha a milliomos fiu helyett egy-
szerű, szegény, becsületes régi udvarlójának 
nyújtja kezét. 

A Tivoli másik újdonsága is vígjáték és 
cime a Villám központ. Nem áruljuk el tar-
talmát, de bajos is volna elmondani a kacag-
tató komikumnak azt a kincsesházát, amely 
ebben a filmben összezsúfolódik. Annyi bizo-
nyos, hogy a Tivoli falai régen hallottak any-
nyi szívből jövő nevetést, mint amennyit az 
e heti műsor vált ki a közönségből, 
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Egy farsangi éjszaka 
A Royal-Apollo és a Helikon nagy premiérje 

A filmművészet három főpilléren épül : a 
rendezés, a színjátszás és a dekorativ ele-
meken. Ritkán láttunk még filmet, amely ezt 
a hármas követelményt olyan szerencsésen 
oldotta meg, mint a Royal-Apolio és Helikon 
e heti nagyszerű újdonsága, az egy farsangi 
éjszaka. Különösen érdekes pikantériája ennek 
a filmnek, hogy francia márkája ellenére tulaj-
donképen teljesen orosz művészek munkája. 
A buja csapongásu szláv fantázia, melynek 
különös szépségű és sajátságos színeit az 
orosz balletekben csodálhattuk meg a mai 
orosz politikai viszonyok mellett, tespedésre 
van kárhoztatva. Mégis egy lelkes színészek-
ből, iparművészekből és filmszakemberekből 
álló csoportnak sikerült Párisba jutnia, ahol 
egy előkelő francia filmgyár teljesen áten-
gedte nçkik gyártelepét. így születtek meg 
azután az első nagyszabású orosz filmek Páris-
ban, melyeknek egészen egyéni bájt kölcsö-
nöz a szláv faj friss és tem-
peramentumos művészetének 
a francia tulfinomult erotiká-
val és diszitő kultúrájával való 
találkozása. Mind erre ritkán 
volt olyan tökéletes alkalmunk, 
mind a Farsangi éjszakánál, 
mely szinte klasszikus példája 
az orosz nép meglepő erő-
vel kirobbant uj filmművésze-
tének. 

A nizzai karneválok forró 
és szerelemmel terhes levegő-
jében indul meg a dráma cse-
lekménye. A filmen egymás 
után peregnek le a világhírű 
karneval festőibbnél-festőibb 
jelenetei és a közönség való-
sággal részese lesz ennek az 
izzó, páratlan mindenkinek 
felejthetetlen mulatságnak. 

Egy szerelmes, álmodozó 
lelkű fiatal lány várja mámo-
rosan ezen a tikkadt farsangi 
éjszakán a jegyesét, akivel 
már esküvője napja is ki van 
tűzve. De a vőlegény helyett 
egy titokzatos gyászruhás nő 
jelenik meg a menyasszonynál, 
aki megdöbbentő célzattal ke-
reste föl : figyelmezteti a fiatal 
lányt, hogy vőlegénye, akit ő 
a szerelmes nő minden tiszta 
rajongásával vesz körül egy 
sötétmultu, borzasztó kalan-
dor, akinek lelkére egy boldog-
talan asszony összetört életé-
nek minden szenvedése és 
könye nehezül. És a farsangi 
éjszaka színes ködfátylai szét-
hullanak és a fülledt kép át-
változik az alaskai prémvadá-

szok vadregényes tájéra, a.hol sokév előtt prém-
vadász volt a vőlegény. És ekkor lepereg előt-
tünk az az izgalmas és érdekfeszítő részletek-
kel túlfűtött regény, melyben a kalandor min-
den bűne kisötétedik, hogy végül összezúzzák 
és eltemessék az esküvőjét váró leány rózsás 
álmát . . . 

A vezető női szerepet egy csodálatos szép-
ségű orosz nő : Nathalie Kovankó játssza. 
Tökéletes illúziót tud kelteni és kétségtelen, 
hogy rövidesen bálványa lesz a magyar mozi-
közönségnek is. Még csak azt illik róla tudni, 
hogy ő a főszereplője a világhírű „Arábiai 
éjszakák"-nakis. Kivüle még Monsieur Rimszkyt 
és Mme Lissenkót kell kiemelnünk kiváló 
alakításukért. A nagyszabású filmet a Lloyd-
filmvállalat hozta Budapestre és annak meg-
szerzéseért Siklósi Iván igazgatót illeti meg 
elismerésünk. 

A műsoron szerepel még egy végtelenül 
mulatságos kétfelvonásos filmburleszk is, a 
„Jövendőmondó" cimü Goldwyn-film, mely-
nek főszerepét a népszerű és nagyszerű hu-
mora Fox-házaspár játssza. 

NATHALIE KOVANKÓ. az 
Royal-Apollo és Helikon 

.Egy farsangi éjszaka" főszerepében 
LLOYD-FILM 
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Az öntudatos éneklés 
Az énektanítás — mint azt már a legna-

gyobb énekesek is megállapították, sokkal 
nagyobb művészet, mint maga az éneklés. Jó 
énektanitási methódussal a kevésbbé nagy-
szerű hangból is nagyszerűt lehet képezni, 
míg rosszal a legpompásabbat is el lehet 
rontani, mint arra már sok példa volt. Mos-
tanában arról beszélnek Pesten színházi kö-
rökben, hogy egyik kiváló művésznőnk, aki 
már nem szorul arra, hogy a közönségnek 
bemutassuk, énektanításokat folytat. A mű-
vésznő Bécsben került össze a legkitűnőbb 
énektanárnővel, akihez messze külföldről el-
jönnek a tanítványok, különösen azok, akik-
nek hangját valamely rossz methodus elron-
totta. Brandeis Irén az énektanárnő, aki pusz-
tán ennek a nagy művésznőnknek a ked-
véért jött el Bécsből, hogy az befejezhesse 
énektanulmányait. Felkerestük a kiváló mes-
ternőt, aki methódusáról ezeket az érdekes 
felvilágosításokat mondotta : 

— Az én methódusom a tudatos éneklés. 
Akkor vagyok a legboldogabb, ha beteg vagy 
elrontott hangokat kapok kézhez, legalább 
dolgozhatom rajta. A legelső dolgom, hogy a 
hangszálak csukódását előidézzem, ami pár 
énekgyakorlat által elérhető. Miután én csak 
rezonánsszal dolgozom, a hangszálak soha 
nem fáradnak el és ha valakinek katharrusa 
van, az öntudatos énekléssel a katharrus 
felett énekelhet. Most épen könyvet irok 
énektanitási módszeremről, amellyel már sok 
hangot sikerült megmentenem és kiképeznem. 
Reichenhallban orvosi recepttel küldték hoz-
zám a beteg hangokat, ezek között voltak 
tíz-tizenkét nap alatt igen sikeres kúráim. Az 
ősszel Svájcba kell mennem, de még addig 
sok beteg hangot akarok Budapesten meg-
gyógyítani. 

BRANDEIS IRÉN 

Az énekmesternő methódusának nagyszerű" 
ségéről mindenki meg fog győződni, aki ta" 
nitványát nemsokára újból énekelni hallja-
A mesternő lakásán (Egyetem-tér 5. Astoria-
penzio) korlátolt számban elfogad tanítvá-
nyokat. 

Porter Paula rekordja 
A vérzivataros háború utáni idők egyik 

érdekes sa já tossága a rekordjavitás. Ha 
figyelemmel á tnézzük a napi lapok ha-
sábjait , mást se találunk benne, mint 
rekordjavitásról szóló híreket. Az uszó-, 
futó- és ugróbajnokok másodpercekkel 
javít ják világrekordjaikat, a szabó és a 
cipész ezresekkel „szigorúan szabott" 
á ra ika t ; sőt Papp Jancsi, a Royal kitűnő 
művésze is a napi tizennyolc krigli sörét 
huszonkettőre javította, mint ahogy azt a 
Színházi Elet legutóbbi s z á m á b a n olvas-
hattuk is. 

Szóval minden pályán — és igy ter-
mészetesen a festőművészetin is. — talál-
kozhatunk rekordjavitással . A festők kö-
zül ez ideig báró Mednyánszky tartotta 
a rekordot, aki évenkint tizenöt-husz re-
mekebbnél-remekebb festményt hozott ki 
az őszi tárlaton. Most ez a rekord is meg-
dőlt. Fgy fiatal — Porter Pau l a nevü — 
festőművésznő arra használ ta fel ugyanis 
balaton-lellei nyaralását , hogy a Balaton 
szépségeit, szebbnél-szebb bájait meg-
örökítse. Rövid egy hónap alatt harminc-
kilenc képet festett Porter Paula , aki igy 
messze felülmulta báró Mednyánszky re-
kordját. Ez a tény már anná l inkább is 
figyelemre és dicséretre méltó, mert jól 
tudjuk, hogy a nyár az az évszak, ami-
kor még a legambiciózusabb ember is a 
munka helyett a szórakozást választ ja . 

Porter Pau la képei között találhatunk 
csodás sz inpompáju tájképeket, misztikus 
és hangulatos naplementéket . 

Művészi kifejezés mód ja tökéletes, ta-
lán éppen azáltal, hogy a cél elérésére 
a legegyszerűbb eszközöket használ ja . 
Paszteljei újszerűek és sok eredetiséget 
adnak , éppen ugy, mint finom tónusu 
akvarelljei és rajzai is. 

Porter Pau la különben a közel jövő-
ben Budapesten kívül, három világváros-
ban fog kollektiv kiállítást rendezni, ami-
kor a közönség is meggyőződhetik arról, 
amit a beavatot tak már régen tudnak, 
hogy Porter Pau la nemcsak a legtermé-
kenyebb, hanem a legkiválóbb festő-
művésznőink egyike. 
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A divat a hatodik nagyhatalom volt a bol-
dog békeidőben. Költők és filozófusok egyaránt 
megállapították, hogy a divat kormányozza 
a világot. A divatnak fenntartás nélkül hódol 
mindenki, akinek megadatott, hogy résztve-
gyen abban a társaságban, amelynek tagjai 
alázatos rabszolgái Divat őfelségének. 

Budapest régente teljesen a külföld divat-
jának hódolt, azt utánozta, csaknem szolgai 
módon. A kirakatokban egyebet sem lehetett 
látni, mint Pórisi divat, Londoni divat. Vitatni 
sem lehet, hogy ez milyen káros volt a ma-
gyar divat-iparra, amely csak akkor indulhatott 
fejlődésnek amikor a háború alatti elszigetelt-
ségünk rákényszeritette a kereskedelmet és a 
publikumot arra, hogy a magyar divatipart 
fellendítsék. Ma már olyan hatalmassá fejlő-
dött nemcsak a divat-ipara, de a divat-művé-
szete is, hogy bőségesen ki tudja elégíteni a 
belföldi szükségletet, sőt a külfölddel is ver-
senyképes. 

Ennek a nagyra fejlődött magyar divatkultu-
rának reprezentálására szervezték meg az őszi 

divatkiállitást a Vigadóban, ahol sok szorga-
lommal és munkával, nemkevésbbé tekintélyes 
művészi Ízléssel hordtak össze mindent, ami 
ennek a fejlődésnek kollektiv szemléltetésére 
alkalmas. 

A Divatkíállitás szervezői ezen a téren már 
eddig is előnyösen ismert nevek : Ittebei Kiss 
Ernő elnökigazgató Paál Jób igazgató és Bodor 
Aladár tervező iparművész, művészeti vezető. 
A kiállítást szeptember huszonegyedikén nyi-
totta meg Auguszta királyi főhercegasszony 
és Zsófia főhercegnő. A fenségeket Astutó 
hercegnő, gróf Bethlen Márta és dr. Purébl 
székesfővárosi tanácsnokkal az élén a magyar 
születési és pénzarisztokrata világ előkelőségei 
fogadták A főhercegasszony huszonharma-
dikán, szombaton megismételte látogatását, 
mig vasárnap Magdolna főhercegnő kisérte 
meleg érdeklődései a kiállítást, amelynek köz-
gazdasági szempontból is kiemelkedő jelen-
tőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a legelőkelőbb cégek vesznek részt. 

Auguszta főhercegasszony Zsófia főhercegnő társaságában megnyitja az őszi divatkiállitást. 
Fénygráf {Vilma krrálynő-ut 45.) felv 
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Alant részletesen ismertetjük az egyes cégek 
'kiállításait : 

Mint mindig, ugy ezúttal is a kézi- és mű-
hímzések utolérhetetlen művelőjének mutat-
kozik az 

Anker 
műhimző (Ernyei Miklósné, Anker-köz 4., tele-
fon 146—23). Nincs ma Pesten más vállalat, 
amely ilyen sikerrel űzné a himzett teritők 
készítését, kézi-fiié motívumokkal és betéttel 
összeállítva, ezenkívül a függönyök készítését 
kézi hímzéssel, kézi-filével ; nemkülönben 
bonfemok, storok és vitrágok művészi meg-
•csinálását, utóbbiakat gécs-himzéssel. Az 
„Anker" himzett ágyteritői különösen szen-
zációsak, szinte iparművészeti remekek. 

Ugyancsak a szem gyönyörködtetését szol-
gálják a 

Bönisch Stasia Wanda 
által kiállított művészi vitrinbabák, melyek a 
kiállítás legkelendőbb tárgyai közé tartoznak. 
Nincs egyetlen látogatója a kiállításnak, aki 
ne nézné elragadtatással a különböző szinü 
és alakú babákat és bájos készítőjét, ki el-
ragadó kedves mosollyal is megajándékozza 
olcsó művészi munkához és kedves szoba-
díszhez jutó vevőit. Sokan vannak, kik a vá-
sárolt vitrinbabájukhoz megfelelő párt ren-
delnek, mit aztán Bönisch kisassony Iza-
bella-utca 49. sz. alatti szalonjában lehet 
néhány napon belül átvenni. 

Csupa ragyogás, szemnek léleknek gyönyö-
rűsége 

Bálint és Dán 
ékszerészek (Kossuth Lajos-utca 13.) kollek-
ciója. A divatkiállitás látogatóinak egytől-
egyig nagy élvezetet okoz az itt látható sok-
sok ötvösművészeti remek, amelyek pompás 
elrendezésben izgatják a kedélyeket illetőleg 
a — pénztárcákat. Maga Auguszta főhercegnő, 
mikor megnyitotta a kiállítást, hosszasan idő-
zött az ékszer-gyönyörűségek előtt és a látot-
tak felett őszinte elismerését fejezte ki a cég 
főnökének. Ami egyáltalában nem csoda, mert 
Bálint és Dán kollekciója valóban a legsike-
rültebbek közül való és bármely nagy világ-
kiállításnak díszére válhatna. Különösen tet-
szenek a publikumnak az itt szereplő ezüst 
ridikülök, zománcozott tárcák, művészi kivi-
telű bonbonniérek, ízléses és feltűnést keltő 
ezüst dísztárgyak, amelyek az ékszerművé-
szet fejlődésének történetében értékes fejeze-
tet jelentenek. 

Ugyancsak azon fáradozik, hogy a lakás 
kellemes és szép legyen 

Bachrach Emilné, 
ki Falk Miksa-u. 3. szám alatti iparművészeti 
műhelyének remekeit tárta a nyilvánosság elé. 
Batikolt és egyéb művészi lámpaernyői, vala-
mint különböző iparművészeti munkái mind 
a jóizlés és művészet produktumai. 

Auguszta főhercegasszony Bálint és Dán (Kossuth Lajos-u. 13. sz.) ékszerész-cég kiállításánál 
Fénygráf felv. 
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A magyar bútoripar hatalmas fejlettségét 
dokumentálja a Damjanich-utca 33. szám alatti 

Benda József 
műbutorasztalosmester által kiállított művészi 
kiyitelü csiszolt fehér lakk hálószoba, melyhez 
egy stílusos bölcső adja, az ifjú házasok jövő-
nemzedékért rajongó részének a „család"-ias 
jelleget. Az ugyancsak fehér, háromajtós 
szekrény szintén számos látogató érdeklődését 
kelti fel, melyek soréban a fenséges látogatók 
elsősorban adtak kifejezést elismerésüknek. 

Már megjelenésében is fölényesen Ízléses 
és artisztikus a 

Frank 
illatszertár (József-körut 9.) kiállítása. Értékes 
vitrinben fekszenek itt a Vnagyar parfümipar 
még értékesebb remekei, hol bóditó, hol 
diszkrét illatú parfőmök, a különleges orosz 
kölni vizek, amelyeknek finomsága csak a 
külső kiállítási szépséggel vetekszik. A magyar 
parfümipar haladásának legjelentékenyebb 
tényezője jelenleg a Frank illatszergyár. Ez a 
haladás hóditó pompájában jelentkezett itt a 
kiállításon, nagy örömet szerezve különösen a 
hölgylátogatóknak, akik Frank-készitményei-
ben a hóditó exteriőr legnélkülözhetetlenebb 
fegyvereit üdvözlik. 

Külön fejezet illeti meg a kiállítók közül 
Berkest, 

akinek nemcsak gazdag és értékes kollekciója 
révén vannak érdemei, de az őszi divatkiál-

litás mevszervezése körül is. A Berkes kötött-
szövött divatház (Deák Ferenc-u. 13) ezúttal 
főleg ragyogóan szép jumpereket, kötött kabá-
tokat, harisnyákat állit ki, méltán kiérdemelve 
azt a kitűnő nevet, amelyet a magyar divat 
úttörő munkájában szerzett. Ma már divatot 
diktálnak Berkes kötött-szövött újdonságai, 
párisi modelljei és eredeti kreációi és külö-
nösen divatot diktálnak most, mikor a 
jumperek és egyéb kötött toiletcikkek divatja 
elemi erővel indul hóditó világkörutra. Külö-
nösen feltűnést keltett a kiállítás anyagában 
egy remekbe készült kötött kosztüm, amelyet 
Auguszta főhercegnő is elragadtatással szem-
lélt és amelyet állandóan a nézők százai 
bámulnak. 

A női ruházkodást és Ízléses öltözködést 
Princz Sándor ur, mint a Király-utca 23. 
szám alatti 

Bluzotthon 
főnöke kiváló ügyességgel, a mai nehéz gaz-
dasági viszonyok és nagymérvű drágaság kö-
zepett rendkívül jutányosán hozzáférhető mó-
don oldotta meg. A Belvárostól kissé kijebb 
fekvő üzletének kisebb rezsiköltsége, korábbi 
anyagbeszerzése és kiválóan finom Ízlése te-
szik keresetté áruit, melyek között egyaránt 
van uri hölgyet kielégítő elegáns estélyi és 
délutáni ruha, utcai és házi öltözék, valamint 
a kevésbé tehetős közönség igényeit szolgáló 
egyszerűbb kivitelű ruha. 

„Bluzotthon", Király-utca 23.) kiállítása Princz Sándor, a cég főnökének rendezésében 
Fénygiáf felv. 
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A női kalapszakmából a Gáspár Árpádné 
vezetése alatt lévő 

Belvárosi kalapszalon 
érdemel külön megemlítést rohamos fejlődé-
seért, mely Károly-körut 4. számú szalonjában 
rövid pár hónap alatt hatalmas klientúrára 
tett szert. Ennél jobb ajánlólevél csak maga 
a kalap lehet, melyek mindegyike a hajkorona 
ékessége. Illusztrációnk legyen beszédes bi-
zonysága állításunknak mit a helyszínen ké-
szítettünk. 

Ha már „belvárosi"-ról van szó, nem mu-
laszthatjuk el a 

Belvárosi selyemvásár-ról 
való megemlékezést, mely elnevezés alatt 
Budapest egyetlen, speciálisan csakis selyem-
mel foglalkozó cége értendő. Ez a cég Feren-
ciek-tere 4. sz. alatti üzletének legjavát ren-
dezte el szemetgyönyörködtető Ízléssel és az 
anyagértékének megbecsülésére készteti szem-
lélőit. 

Az iparművészeti munkák nagy számmal 
kiállított táborában 

Dr. Fritzné iparművészeti műterme 
általános elismerést érdemelt ki. Dr. Fritzné 
műtermében a legcsodásabb függönyök, teri-
tők, párnák készülnek és ezek reprezentáns 
példányait láthatjuk a kiállításon. A műterem 
ezeken kivül lakásdiszek tervezésével és ké-
szítésével is nagy eredménnyel foglalkozik. 
Dr. Fritzné (V., Személynök-utca 1. telefon 
31—85.) valóban megérdemli az előkelő publi-
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kum pártfogását. Dr. Fritzné kiállítása külön-
ben azok közé tartozott, ahol Auguszta fő-
hercegasszony a legtovább időzött és ; legna-
gyobb jelét adta megelégedésének. 

Grosz Jenő 
tervező iparművész saját készitményü babáit 
Auguszta főhercegnő kitüntető kedvességgel 
szemlélte és elismeréssel adott kifejezést an-
nak a véleményének, hogy azok külföldi ké-
szítményeket pótolnak. Általa eszközlendő 
megrendelésre feljegyeztette Grosz tervező 
iparművész és kirakatrendező Podmaniczky-
utca 77. sz. alatti cimét. 

Mindenképpen rászolgál az őszi Divatkiálli-
tás publikumának egyhangú elismerésére az 

Edelstein 
cipőszalon (Vilmos császár-ut 19.) általánosan 
megcsodált művészi kollekciója. Valósággal 
elkábítják itt a szemet a szebbnél-szebb, 
művészinél-művészibb cipőremekek, amelyek 
nem a sablonos mesterember munkáját hoz-
zák, hanem annál jóval többet : iparművé-
szetet. Mert Edelstein kreációiban nemcsak 
az anyag kiváló, nemcsak a kidolgozás nagy-
szerű, hanem maga a megtervezés meglepően 
eredeti és újszerű. Az utcai és színpadi mo-
dellek változatos sokfélesége ugyanis olyan 
eredetiségben jelentkezik, hogy szinte egy 
párisi divatrevü keretébe kívánkozik. Auguszta 
főhercegasszony, aki a mult kiállításon mái-
csodálattal adózott Edelstein alkotásainak, 
mostiskülön elismerését fejezte ki a mesternek. 

Belvárosi kalapszalon (IV., Károly-körut 4.) kiállítása 
( F é n y g r á f fe lv . ) 
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Auguszta főhercegasszony Edelstein I. (Vilmos császár-ut 19.) kiállításánál 
Fénygráf felv. 
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Hatalmas csoport látogató szemléli állan-
dóan az 

Express-kötőde 
kiállítását, amelynek tulajdonosa 

Bleier Hugó 
Az Express-kötőde műhelyei Aradi-utca 33. 

szám alatt vannak (telefon 169—47.) és való-
ban szinte hiányt pótló feladatot végeznek el, 
amióta nélkülözhetetlen öltözködési cikk lett 
a kötött kabát, jumper és más ilyenféle kötött 
ruhadarab. Bleier Hugó kiállítása szebbnél-
szebb darabokat mutat be ezekből, amelyek 
mindegyike valóságos mintapéldány. Az Ex-
press-kötőde mérték után hozott anyagból is 
a leggyorsabban késziti el a legizlésesebb 
munkát, de ezeken kivül harisnyafejelést és 
szem felszedést is elvállal. A kiállításon a 
publikum fokozott érdeklődése jutalmazza a 
a Bleier Hugó-cég munkáját. 

A cipészszakma számos képviselője közül a 

néhány jelesét is vevőik között üdvözlik. Nő 
és férfi cipőt egyaránt készítenek, melyek ki 
vitele ugy formáben, mint minőségben a leg 
kényesebb Ízlést is kielégítik. 

Eseménye az őszi divatkiállitásnak 
Kalmár 

testvérek cipőszalonjának (Fővám-tér 4.) kol 
lekciója is. A Kálmán Testvéreket mint kiállt 
tókat legutóbb a nagy tavaszi Árumintavásá 
ron láttuk, ahol diadalmasan vitték el a pál 
mát a művészi cipőcsinálásban. Mostani ki 
állításuk anyagát is az a sokszor megcsodál 
kulturált tökély jellemzi, amely a művész 
kidolgozásban összpontosul. Ezenkívül főlet 
az anyag pompás érzékkel történő megválasz 
tása az, ami a Kálmán-cipőket erősen 
megszokott átlag fölé emeli. Különben a kol 
Iekcióban néhány színpadi cipőkreáció is 
szerepel, Ízelítőt nyújt a Kálmán Test 
vérek művészi alkotóerejéből, amely felet 
Auguszta főherceg-
asszony is elisme-
rését fejezte 

Auguszta főhercegasszony az Express-kötőde (Aradi-u. 33.) kiállításánál 
( F é n y g r á f f e l v . ) 

Gabányi és Boross 
cég az elsők közé sorozható, mint a Belváros 
számos előkelő-
ségének szállító-
ja. Aranykéz-u. 
1. sz. alatti üzle-
tükben megfor-
dul az arisztokrá-
cia számos tagja, 
sőt a szinészvilág 
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Friedmann Kálmán (Teréz-köruf 
32.) kiállilása 

l ón ráf felv. 

A kifinomult izlés és 
elismerten tökéletes tech-
nika a legfőbb jellem-
vonása 

Gottlieb Gyula 
íervezö iparművész csipke-
és fehérnemü-különleges-
ség kiállításának. Eskü-ut 
<3. sz. alatti műtermében 
saját tervei szerint ké-
szülnek lehelet finomságú 
«csipkék, művészi értékkel 
bíró pókhálószerü fehér-
nemüek, függönyök, ágy-
takarók és asztalteritők, 
meg mindaz, mi egy meny-
asszony kelengyéjében he-
lyet követelhet. A tervező 
és alkotó művész egy sze-
mélyben összpontosult ér-
iéke a fenséges látoga-
tóknak is feltűnik és kü-
lönös elismerésként kéz-
fogással tüntették ki. Gottlieb Gyula (Eskü-ut 6.) kiállítása Fenygrat felv. 

A férfiruha egyik legkitűnőbb 
mestere 

Friedmann Kálmán 

uriszabó rendezte el legötlete-
sebben kiállítását. Az előtér-
ben egy a legújabb szabású 
utcai ruha, valamint frakköltöny 
állítja meg a férfielegancia hó-
dolóit, mig középütt a legelsőbb-
rendű angol posztó és szövet-
anyag várja ügyeskezü mester 
által való feldolgozását. A hát-
térben néhány kontúrvonalból 
álló, sötét szövetre, sárga se-
lyemszalagból ragasztott divat-
dandy kelt közfeltünést, mit 
alábbi fotográfiánk hűen ad 
vissza. 

Ugy ennek a divatdandy-
nek, mint a kiállítás többi mű-
vészi darabjának sikere van a 
publikum előtt, amely érdeklő-
déssel szemléli a kollekció kitűnő 
Ízlésre valló, mesteri összeállí-
tású és remek kidolgozású da-
rabját. 
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főbb értékük 
mihez a kidol-
gozás tökéletes-
sége járul. 

A férfi utcai 
valamint es-
télyi ruháé s t 
felső kabát leg-
szebb kollek-
ciója 

Guttmann A, 
és Fia 

uri szabók ki-
állításán tekint-
hető meg, kik 
a Lipótváros és 
Belváros pénz-
kapacitásainak 

megjelenését 
teszik a divat 
parancsainak 
megfelelőleg 

e l ő i r á s o s s á . 
Gresham-palo-
tabeli műhe-
lyük alig győzi 
ontani azt a 
sok megrende-
lésre készült ru-
hát, mit a most 
meginduló őszi 
szezon tett je-
lenleg erőser» 
aktuálissá. 

Guttmann A. és Fia (Zrinyi-u. 1.) cég kiállítása 
( F é n y g r á f f e l v . ) 

A kiállítás 
sikerének kró-
nikájában első-
helyen érdemel 
megemlítést 

M. Gabriella 

Váci-utca 16. 
sz. alatti ruha-
szalonja, mely-
nek modelljei 
közül az első 
látogató kettőt 
is megvásárolt. 
Ezen jó példát 
követve a kö-
zönség az első 
három nap alatt 
összevásárolta 
a cég kiállított 
összes ruháit, 
melyek helyébe 
csak a legfoko-
zottabb szorga-
lommalsikerült 
ismét uj,az elő-
zőeknél is érté-
kesebbkreáció-
kat beállítani. 
— A ruhák íz-
léses szinösz-
szetétele és az 
egyéniséghez 

igazodni tudó 
szabása a leg-

Mme Gabriella (Váci-u. 16.) kiállítása 
Fénygiáf felv. 
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A divatkiállitás legnagyobb érdekességei 
közé tartozik a 

L'Art et la Mode 
női kalapszalon (Kálmán-utca 24.) kollekciója. 
Még a mult kiállítás anyagának sikerét is 
felülmúlja a Szentgyörgyiné őméltósága által 
most kiállított néhány estélyi és délutáni ka-
lap, amelyek a legszenzációsabb párisi mo-
dellek után készültek. A szalon vezetője Szent-
györgyiné őméltósága a pesti uritársaság egyik 
ismert tagja, aki a különböző pann, velour, 
chiffon és posztókalapokban nyugati Ízlést és 
kulturát hoz. 

Igen érdekes és tanulságos a 
Ligneum 

kollekciója is. A „Ligneum" (Vámház-körut 
6. sz. alatt a központi vásárcsarnokkal szem-
ben) kizárólag a mellékhelyiségek, konyha, 
éléskamra, elő-, gyermek-, cseléd-, fürdőszoba 
és mosókonyha kulturáját műveli, mint azt 
Ízléses kiállítása fölött kiirta. Ehhez csupán 
azt fűzi hozzá, hogy becsvágya rendes, becsü-
letes és előzékeny kereskedőnek lenni. 

Specialitásában és értékeiben szinte meglepő 
hatású a 

Márton Imre és Társa 
iparművészeti és fém-műhelyének művészi 
értékű kiállítása. A műhely az Iparművészeti 
Muzeum mellett, Lónyay-utca 54. szám alatt 
van (telefon 54—40). A legmodernebb ipar-
művészeti és lakberendezéseket készíti, ezen-

kívül művészi dísztárgyakat, csillárokat, kan-
dallókat, portál domborításokat, művészi ötvös-
és disz lakatos-munkákat, versenydijakat, nász-
ajándékokat eredeti tervek szerint és kívánatra 
minta után is. A cég művészi hírnevét jelen-
tékenye n_ növelte a kiállítás minden egyes 
darabja. 

Az órásszakma legrégibb és legelőkelőbb 
reprezentása a Koronaherceg-utca 7. szám 
alatt ; 

Herpy Arnold 
cég, mely 1817 óta konkurrencián felül áll, 
minden más e szakmabeli céggel szemben. 
Saját készitményü brilliáns, platina Star óra-
különlegességei a főúri világ keresett, kedvelt 
órái. József királyi herceget és a magyar ki-
rályi udvar összes tagjait, valamint számos 
közéleti nagyságot vevői közé sorozhat a cég. 
A vevők mindannyian ismételt elismerésüket 
fejezték ki a kiállításon is. Auguszta főher-
cegasszony itt időzött leghosszabban és Herpy 
úrral, a cég senior főnökével kedvesen elbe-
szélgetett. Közben egy antik falióra fülbemászó 
dallamos hangon jelezte az időt, mit majd 
egyszerre követett a többi járásban levő óra. 
Asztali, fali és állóórák, arany, ezüst, férfi- és 
női divat karórák, zseb- és nyakláncórék mind-
mind egy-egy remekei az órásmüvészetnek. 
Az anyagban rejlő értéket sokszorosan felül-
múlja az órák müértéke, miért is akárhány 
óra értékesebb, nemesebb fémből készült 
társánál. 

Herpy Arnold (Koronaherceg-u. 17.) kiállítása 
( F é n y g r á f f e l v . ) 
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Husztek Sándorné 
és Sebess Árpádné 

Horváth György (Váci-u. 36.) kiállítása 
Fenygráf felv. 

Hasonló a helyzet 
Horváth György 

uri szabó Váczi-utca 36. 
szám alatti műhelyében, 
ki viszont a mágnásvilág 
kielégítését szolgálja. Fő-
ként magyar díszruhák és 
sportöltönyök a speciali-
tásai, a* cégnek, melyek-
ben tökéletesebbet Pesten 
nyújtani ma nem lehet. 
Dacára a drága anyagnak 
és a külföldi fizetési esz-
közök nehezen beszerez-
hető voltának, mégis a 
legfinomabb minőségű és 
kivitelű minden egyes ki-
állított darabja. Ugy, hogy 
igazén nem lehet csodálni 
azt az egyöntetű népszerű-
séget, amelyet a Horváth 
ruhák a budapesti elite 
közönség körében értek el 
főképpen nagyszerű anya-
guknál és kiállítási szép-
ségüknél fogva. 

Molnár-utca 12. sz. alatti 
iparművészeti műterme 

ugyancsak a legelőkelőbb 
nevek viselőit szolgálják 
ki művészi munkájukkal, 
mely az iparművészet min-
den ágára kiterjed. Elvál-
lalnak ruhetervezést, mű-
vészbabakészitést, női és 
férfi tárcák készítését, stb. 
Horthy Miklós őfőméltó-
sága, az Odescalchy és 
számos főúri család, vala-
mint a művészvilágból, 
Honthy Hanna, Péchy 

Erzsi, Magyar Erzsi tiszte-
lik meg rendeléseikkel és 
megbízásukkal e kiváló 
iparművészeket. Nem be-
szélve arról a sok kisebb 
elegáns pesti művésznő-
ről, akik mind Husztek és 
Sebess iparművészeti mű-
termének gyakori vendégei. Husztek és Sebess (Molnár-u. 12.) cég kiállítása 

Fenygráf felv. 
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A női divat egyetlen belvárosi képviselője 
az ötletdus és divatamatőr, a Váczi-utca 
8. sz. alatti 

Kertész 
női konfekciós cég, amely a divatbarba na-
ponta ismétlődő divatbemutatókon számos 
elismerést és rengeteg tapsot arat hálás kö-
zönségétől Auguszta őfensége, valamint Zsófia 
és Magdolna főhercegnők is dicsérőleg nyilat-
koztak a cég magas intelligenciájú főnökének, 
a zsűri is előterjesztette dicsérő oklevél el-
nyerésére. 

Állandóan nagyszámú érdeklődő közönség 
csoportosul a kiállításon, a 

Láng M. 
cég asztala előtt, amelyen a legművészibb 
kivitelű porcellán- és üvegkelengyék, azonkívül 
'parművészeti és dísztárgyak vannak kiállítva 
'zléses művészi csoportosításban. A Láng M. 
cég jó hirneve közismeretes és nem szorul 
dicséretre, mert gyártmányainak legelsőrendü 
minőségét a külföldön is ismerik és elismerik. 
Ez a kiállítás arra volt alkalmas, hogy bizo-
nyítéka legyen annak a szorgalmas produk-
tiv munkának, amely a cég műhelyeiben 
folyik. A porcellán- és üvegkelengyék olyan 
látnivalót nyújtanak, hogy külön belépődijat 
volna érdemes fizetni a megtekintésükért. Való-
ságos kis iparművészeti muzeum a Láng M 
cég (Szervita-tér és Koronaherceg-utca sarok 

telefon 136-48.) kiállítása, amelyen számtalan 
fajtájú és formájú edény és porcellán-remek 
nyújt a szemnek bőséges látnivalót. A por-
cellánok gyönyörű művészi változatait alig 
tudja az ember eléggé megbámulni. Szobor-
szerű alakzatok, dísztárgyak, edények és más 
praktikus használati cikkek mellett a legritkább, 
művészi becsű tárgyakat együtt látjuk. Külön 
megemlítést érdemelnek a szebbnél-szebb 
iparművészeti dísztárgyak, amelyek büszke-
ségei a közkedvelt cégnek. Láng M. udvari 
szállító cége, ezzel a kiállításával ujabb bizo-
nyítékát szolgáltatta a magyar porcellán- és 
üvegipar versenyképességének. 

A női kalapszakma kiállítói között nem 
csekély eredménnyel vesz részt 

Petrencs Böske 
női kalapszalonja (IV., Irányi-utcza 25.). A 
nőikalap kultúrájáról ma már vaskos köteteket 
lehetne irni, mert ez az öltözködési cikk van 
a legjobban alávetve a divat változásainak. 
A női kalap valóságos költészeti forrás lett, 
kecses formái nem egy lirai költőt ihlettek 
meg már. Ha Petrencs Böske kiállítását végig-
nézzük nem is lehet ezen csodálkozni, való-
ságos művészi kalap-zsardinetto van itt együtt 
rendkívül ötletes elrendezésben. Sok olyan 
darab van, amelyek egyenesen bámulatot kel-
tenek és amelyeknek több példányával fogunk 
találkozni hölgyeink fején. 

Kertész (Váci-u. 8.) kiállilása 
(Fénygráf felv.) 



A
ug

us
zt

a 
fő

he
rc

eg
as

sz
on

y 
és

 
Z

só
fi

a 
fő

he
rc

eg
nő

, 
A

st
ut

o 
he

rc
eg

nő
 é

s 
gr

óf
 S

om
ss

ic
h 

T
ih

am
ér

 t
ár

sa
sá

gá
ba

n 
L

án
g 

M
. 

(K
or

on
ah

er
ce

g-
u.

 
17

.) 
cé

g 
ki

ál
lí

tá
sá

ná
l 

(F
én

yg
rá

f 
fe

lv
.)

 



42 SZÍNHÁZI élet 
rendkívülit nyújtani, ami 
a cég múltjának eredmé-
nye. A cég munkája a női 
kalapszakma egyik legjobb 
izlésü kreációja. Állandóan 
zsúfolt Párisi-utca 6. sz. 
alatti üzletének rendkívüli 
nagy forgalma igazolja, 
hogy a hölgyközönség ked-
venc bevásárló helye. 

Ugyanez mondható fő-
városunk budai részére 
vonatkoztatva, 

Meszanek Teréz: 
kalapgyárával kapcsolat-
ban, ki saját tervező mű-
vészetét és formátadó kész-
ségét igyekszik versenyre 
vinni a párisi kreatőrökkel 
szemben. Ezen törekvését 
a legteljesebb siker kiséri, 
melyet Auguszta főherceg-
asszony és a közönség el-

Fén ráf felv ' s r n e r ^ s e egyaránt megpe-
enyg-ra e v. c s ^ | e j ( és elismerő kitünte-

téssel terjesztve a biráló 
zsűri elé. A kitüntetés méltó céget ér, kinek 
Margit-körut 5/a. szám alatt lévő üzlete eddig 
is a legjobb hírnévnek örvendett. A kalapok 
javításában és átalakításában is mint a leg-
elsőbbrendü céget ismerik. 

Meszanek Teréz (Margit-körut 5'a) kiállítása Fény gráf felv. 

Lónyainé (Párisi-utca 6.) kiállítása 

Páris eredeti újdonságai is jelen vannak 
néhány válogatott példányban, 

Lónyainé 
női kalapszalonjénak kiállításában. Ezen csö-
nnrt nAm mpnrunoÁrrnAn n«npm ÁríÁ^npn tiirl 
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Izsák Áruház (Rákóczi-ut 57'b.) kiállítása Fénygiáf felv. 

A kiállítás artisztikus megbámulni valói 
között szinte a szenzáció erejével hat az 
a szines gyapjufonalakból összeállított sátor, 
amely 

Izsák Pál áruházának 
ízlését és művészetét dicséri. A sátor már a 
belépőnek első pillanatra feltűnik. Ezer és 
ezer tarka színben pompázik ez a végtelenül 
ötletes sátor, a gyapjufonalak szivárványos 
tarkaságán alig tud megpihenni a szem. Az 
őszi idénynek legaktuálisabb és legkeresettebb 
cikke a gyapjufonál, amely ma különösen a 
női öltözködésnek legnélkülözhetetlenebb al-
katrésze. Alig van a női toilettnek olyan al-
katrésze, amelynek készítésére ne használnák 
fel a gyapjúfonalat és alig van olyan más 
anyag, amelyet pótolni ne tudna. Az Izsák 
Pál-cég ma már annyira népszerű Budapes-
ten, hogy ahol gyapjufonál áruról van szó, 

elmaradhatatlan az Izsák-cég. A gyapjufonál 
áruin kivül gombok sokaságát, ezer fajta alak-
ban szintén láthatjuk a kiállításon, azon-
kivüln a legkülönbözőbb mintájú és szabású 
csipkeárukat, selyemszalagok társaságában, 
külön felemlitésre méltó a cég gyöngykiálli-
tása. — Auguszta főhercegasszony hosszú, 
időt töltött a sátor előtt, úgyszólván minden 
egyes darabot megszemlélt, megszólításával 
tüntette ki a tulajdonos Izsák Pált és elisme-
rését fejezte ki a gyönyörű gyártmányok fe-
lett. A szakemberek épen olyan bámulattal 
nézték és nézik az Izsák-áruház kiállítását, 
mint a nagyközönség, amelynek legnagyobb 
része eddig is bizalmával tüntette ki az Izsák-
céget (VIII., Rákóczi-ut 57. sz.). Semmi két-
ség az iránt, hogy ez a kiállítás újból jelen-
tékeny számmal növelte az Izsák Pál-cég 
vevőközönségének és megrendelőinek eddig 
is nagy táborát. 
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tanak az izlés és divat változásaival, de 
gyakran maguk változtatják meg ezeket. 
Idehaza a legkényesebb igényű közönség 
szerzi be cipőszükségletét a Mezey-cégnél. A 
vevőközönség körében ott találjuk az egész 
pesti születési — és pénzarisztokráciát, nem-
különben a művészvilág csaknem valamennyi 
tagját. Különösen a színészek és ezek között 
is a primadonnák egy-egy premiér előtt 
valósággal megrohanják a Mezey-céget, hogy 
uj cipőkreációkkal léphessenek fel az uj 
szerepben. Külföldön is ismerik a Mezey-
cipőszalon gyártmányainak jóhirnevét és nem 
egy megrendelést hoz a posta Amerikából, 
sőt Parisból is, ahol pedig ugyancsak válo-
gathatnak a cipődivat ujabb és legújabb 
kreációiban. A kiállításon csupa meglep 5en 
uj ötletü és uj cipőremekkel szerepel a Mezey-
cég, amelyek mindegyike megérdemelné, 
hogy külön lefényképezzék. Csupa graciózitás, 
elegáncia, sikk minden darab ; szinte azt 
hinné az ember, hogy ezek a cipők önmaguk-
tól elindulnak. 

Hölgyeket és urakat egyaránt érdekel, hogy 
miféle ujat tud produkálni az őszi divat szá-
mára a cipőipar- Aki erre kíváncsi, nézze 
meg a 

Mezey-cipőszalon 
kiállítását az őszi divatkiállitáson. A Mezey-
cipőszalon (VI., Andrássy-ut 16.) annyira 
közismert és közkedvelt, hogy minden dicsé-
ret csak ismétlése lehet annak, amit róla már 
régen és sokan elmondottak. A cipőipar a 
Mezey-cég gyakorlatában inkább cipőművé-
szet. Nem hiába állapították meg nagynevű 
divatesztétikusok, hogy az öltözködés művé-
szetének legfontosabb kérdése, hogy mikép-
pen öltöztessük Ízlésesen és művészien a 
lábat. Ma már szinte jellegzetes alapvonása 
minden divatváltozásnak, hogy a láb öltöz-
tetésére különös súlyt helyez. Állandóan vál-
tozik a forma, az anyag és sokszor inkább 
az öltözék többi része alkalmazkodik a 
lábhoz egy művészi Ízlésű cipő kedvéért. A 
Mezey-cég gyártmányai állandóan lépést tar-

Mezey (Andrássy-ut 16.) kiállítása Fenygiát felv. 
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Újdonság szenzációjá-
val hat a kiállítás minden 
egyes látogatójára a 

Koncz Zoltán 
kiállításában szereplő gum-
miból készült utcai kala-
pok. Kivitelük miben sem 
különbözik a Belvárosban 
bármily anyagból készült 
divatkalapoktól, mig cél-
szerűségével sokszorosan 
felülmúlja azokat. Esős, 
csatakos időben viselve 
alakja nem változik és 
szépségén csorba nem 
esik. Szines virágdíszei is 
gummiból készülnek és 
élénk harmóniát adnak 
hasonló szinü ruhához. 
Szondy-utca 95. számú 
gyárát minden jobb kalap-
üzlet és szalon felkeresi 
rendeléseivel, hogy „Rain-
bow" névvel védjegye-
zett kalapjait . raktára és 
közönsége számára be-
szerezze. 

Koncz Zoltán (Szondy-u. 95.) kiállítása Fényg-ráf felv. 

Koch Testvérek (Károly-körut 26.) kiállítása Fénygráf felv. 
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lyoni selyemkülönlegességeket mutatja be a 
szemlélőnek művészi elrendezésben. A cég 
nemrég ujjá alakított üzletében a velour és 
divatszövetek dus választéka áll a közönség 
rendelkezésére, ismert szolid árakkal. A fen-
séges látogatók közül különösen Magdolna 
főhercegnő időzött hosszan a cég kiállítása 
előtt, nem feledkezve meg elismerését kifeje-
zésre juttatni. 

Már a kiállítás megnyitása előtt szakkörök-
ben kíváncsian néztek a 

Szilvássy J. Sándor 
cipőszalon Király-utca 42. (Vasvári Pál-utca 
sarok) szereplése elé. Azonban az a ragyo-
góan érdekes kiállítás, amellyel a színházi 
körökben is ismert Szilvássy mester kirukkolt, 
mindenképen nagy meglepetéssel szolgált. 
Ami a cipőcsínálásban értéket és kulturát 
jelent, az mind benne van ebben a kicsi, de 
értékes kollekcióban. Az anyag kitűnőségét, 
csak a külső kidolgozás múlja felül és a ki-
dolgozásnak az a művészi volta, amely első 
látásra megfogja a nézőt. Pompás antilópcipők, 
bagariakülönlegességek, lakkcipő remekek — 
Szilvássy kiállításának egyik darabja csodálni 
valóbb, mint a másik. Ami pedig a színpadi 
cipődivatot illeti, Szilvássy ezen a téren is 
nagyszerű» kvalitásokat árul el és néhány mű-

vészi darabbal a színpadi divat leg-
utolsó irányait jellemzi. Mindent 
összevéve, Szilvássy kiállítása a leg-
sikerültebbek közé tartozott és 
Auguszta főhercegnő dicséretét is a 
legteljesebb mértékben kiérdemelte. 

A közönséget rendkívül érdekli 
mostanában a lakásberendezés kér-
dése, még pedig természetesen a 
művészi lakás berendezése. 

Özv. Sándor Ábrisné 
fővárosi tanítónő kiállítása ad ezekre 
a kérdésekre feleletet az őszi divat-
kiállítás keretében. Rendkívül fejlett 
művészi izlésjellemzés jellemzi özv. 
Sándor Ábrisné (I„ Krisztina-körut 
10. 111. 39.) valamennyi kiállított mun-
káját, amelyek között nem egy való-
sággal művészi értékű. Özv. Sándor 
Ábrisné ezenkívül magas nivóju ipar-
művészeti és szőnyegszövő tan-
folyamot tart fenn, amelynek növen-
dékei mesterrfőjük vezetése mellett a 
legszebb munkákat készítik. A kiállí-
tás közönsége nagy érdeklődéssel 
szemlélte a gyönyörű tárgyakat és 
nagymértékű vásárlásaival támogatta 
e művészi ízlésű úriasszony! s tett 

Molnár és Grosz (Kammermayer Károly-u. 2.) .uj kiállítása e 3 y b e n szolgálatot saját otthonának 
(Fénygiéf felv.) Ízlésessé tételére. 

A „félig kész öltöny" fogalommá vált fel-
találója és meghonosítója a 

Koch Testvérek 
Károly-körut 26. sz. alatti cég is megjelent 
közismert készítményeivel a gyors munkát 
kedvelő urivilág örömére. Ismét visszatérnek 
a régi jó idők — legalább e tekintetben — 
és két óra alatt elkészül a mérték szerinti, 
szigorúan testhez szabott elegáns ruha. 

Az iparművészek kiállítási termének egyik 
legnagyobb forgalmú helye 

Nemes Jánosné 
íparművésznő kiállítási fülkéje, ahonnan me-
sés szépségű gobelinek, kézi hímzésű függö-
nyök és ágytakarók, ágyelők és falvédők, 
valamint perzsák és minden egyéb iparmű-
vészeti munkák kerülnek végleges otthonba 
a vevőkhöz. Sokan megrendeléssel halmozzák 
<el a kitűnő iparművésznőt, ki Pestszentlőrinc 
Kossuth Lajos-utca 85. sz. műtermében ké-
szíti el azokat. 

Szenzációs és a maga elgondolásában pá-
ratlan összeállítású 

Molnár és Grosz 
Kammermayer Károly-utca 2. sz. alatti cégé-
nek kiállítása, mely a legújabb párisi és 
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Szinte fogalommá vált már Budapesten a 
közismert 

Rechnitz-cég 

amelynek kirakatai állandóan nagy bámuló 
közönséget vonzanak az Erzsébet-körut 6. szám 
alatti uri divatüzlet elé és így természetesen 
kiterjedt előkelő vásárlóközönséget ez üzletbe. 
Az év minden időszakában valóságos divat-
kiállitás van ezekben a kirakatokban, meny-
nyire gyönyörűek most a Rechnitz-cég repre-
zentáns divat-darabjai a hivatalos őszi divat-
kiállitáson. Hatalmas művészi szőnyeg boritja 
be a kiállításnak azt a részét, amelyen Rech-
nitz Viktor üzletének legszebb darabjai káp-
ráztatják el a szemet. Régen megállapított 
tény, hogy a divatkereskedőnek, aki nemcsak 
a nagytömegek mindennapi szükségleteit elé-
gíti ki, egyszersmind divatesztétikusnak is 
kell lenni, hogy amikor ő beszerzi, meg kell 
válogatnia az árut, hogy a legizlésesebbet 
tudja beszerezni a föld megszámlálhatatlan 
formájú és fajtájú divatproduktumai között. 
A Rechnitz-cég eldicsekedhetik vele, hogy 
épen azok szerzik be nála szükségleteiket, 
akiknél valósággal elsőrendű lelkiszükséglet 
az Ízléses, sőt művészi ízlésű öltözködés. Az 

őszi divatkiállitáson csupa ilyen divatholmit 
látni együtt. Csodálatosan szép férfi nyak-
kendők kígyóznak végig a szőnyegen és rá-
fonódnak finom és pazarul elegáns férfi in-
geken, amelyek közül nem egy megérdemelné, 
hogy külön-külön megemlékezzünk róla. Aki 
végignézi ezt a kiállítást, okvetlenül konsta-
tálnia kell, hogy Rechnitz Viktor nemcsak ki-
tűnő kereskedő, hanem művésze és rajongója 
az Ízléses öltözködésnek. Budapest legelegán-
sabban öltözködő férfi közönsége csaknem 
kivétel nélkül Rechnitz Viktor kreációit hordja, 
a harisnyától kezdve a férfifehérnemün át, 
nyakkendőig, kalapig, keztyüig és az öltöz-
ködés egyéb kiegészítő tartozékáig. Valósá-
gos kultusz ma már Budapesten, hogy Rech-
nitz árui a legszebbek, legtökéletesebbek, leg-
izlésesebbek. Budapest valamennyi ismert szí-
nésze Rechnitz-kreációkban jelenik meg a 
színpadon, amelyeknek épen olyan jelenté-
keny részük van a sikerben, mint akár a szí-
nész művészetének, Rechnitz népszerűsége 
tehát a legbiztosabb alapokon nyugszik, mert 
európai Ízléssel érdemelte azt kis A kiállítás 
minden látogatója fokozott elragadtatással nyi-
latkozott Rechnitz Viktor nagyszerű kollek-
ciójáról, amelynek minden darabja önálló 
divatérték. 

Rechnitz Viktor (Erzsébet-körut 6. sz.) kiállítása 
Fénygráf felv. 
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a legjelentéktelenebbnek is oly pompás a 
kiállítása, hogy eseményszámba megy. 

A kiállítás látogatóit valósággal csodá-
lat fogta el, amint elébük tünt Schneller 
kollekciója, maga Auguszta főhercegasszony 
is elragadtatással szemlélte a szebbnél-
szebb és elegánsnál-elegánsabb darabokat, 
melyek egy előkelő világcég márkáját viselték, 
magukon. A férfilátogatók viszont a férfi-
kollekcióban gyönyörködtek, ahol szintén mű-
vészi csoportozatban van összeállítva mindaz, 
amire egy férfi garderobenak fehérnemű dol-
gában szüksége van. Mindent összevéve, 
chik, könnyedség, elegancia és művészi ki-
dolgozás jellemzi a Schneller gyártmányokat, 
amelyek a Divatkiállitás sikeréből bőven ki-
veszik a részüket. 

Már pedig ez igen nagy szó, amidőn a 
konkurrensek százával kell megküzdeni, a 
fénnyel, a ragyogással, az ékszerek csodála-

Feltünést keltett a kiállításon, hogy a női 
fehérnemű szakmát egyelőre 

Schneller divatáruház 

Schneller-cég (Lipót-körut 29.) kiállítása 

tos pompájával, a pré-
mek szépségével, a sely-
mes ruhák és könnyű 
cipők elragadó finomsá-
gával és mindazzal, ami 
Divat őfelsége jóvoltából 
örök hóditó fegyvertára a 
dámáknak és a divatos 
férfiaknak szezonról-sze-
zonra, évtizedről-évtizedre, 
századokról - századokra, 

amig csak a világ világ 
lesz, soha el nem muló 
folytonossággal. 

Fénygráf feiv. 

képviseli. A női fehérnemű valóban kényez-
tetett divatcikk, divatjánál vigyázni kell a cél-
szerűségre, higiénáraés sok minden egyébre. A 
Schneller-cég gyártmányainak szinte művészien 
finom csoportozata, valóságos kis irodalmi össze-
állítása a női fehérnemüeknek, amelyek minden 
fajtája képviselve van. Ezenkívül egy külön 
csoportban, a kiállítás más részén a férfi 
fehérnemüeket állította össze a Schneller-cég, 
ugyancsak megkülömböztetett Ízléssel és ele-
ganciával. Ingek, harisnyák, keztyük — mind-
megannyi remekbe készült darab, csupa forma, 
sikk, elegancia. A Schneller-cég (V., Lipót-
körut 29. telefon 46—34.) méltán lehet büszke 
arra az általános érdeklődésre, amelyet a ki-
állításon felkeltett és amelyet teljes mértékben 
meg is érdemelt. 

Már pedig fehérnemüekkel fel-
tűnni egymagában értéket jelent, 
ha meggondoljuk, hogy a toilett-
cikkeknek ez a fajtája külső de-
koratív hatás szempontjából, nem 
valami hálás látványosság. De a 
Schneller fehérnemüek közül még 
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A női kalap-
szalonok olyan 
nagy számban 
vettek részt a ki-
állításon, hogy 
ugyancsak ne-
héz dolog volt 
egy-egy szalon-
nak feltűnnie, 
és a 

Tóth Juci 
nőikalap sza-
lonjának rend-
kívül ízlésesen 
összeállított és 
egyenként is 
önálló értékű 
kollekciója már 
a kiállítás meg-
nyitásakor fel-
keltette a láto-
gatók fokozott 
érdeklődését. A 
legszebb szín-
padi, utcai és 
estélyi kalapok 
között láthatjuk 
a legújabb pá-
risi modelleket 
és Tó th J u c i 
(IV., Veres Pál-

né-utca 12. II. 
3.) eredeti kreá-
cióit, amelyek 
bátran és győ-
zelemmel ve-
szik fel a ver-
senyt a legdrá-
gább külföldi 
modellekkel is. 
Tóth Juci sza-
lonjának nép-
szerűségét igen 
nagy mérték-
ben emelte az 
a siker, amelyet 
az őszi divatki-
állitáson elért. 
Es hogy ez a 
siker megérde-
melt — azt a ki-
állítás publiku-
mának őszinte 
csodálata bizo-
nyítja. 

T ó t h J u c i (Veres 
Pálné-utca 12. sz.) 
kiállítása 

Fénygráf felv. 

Fénygráf felv. Wamoscher és Társa (Dorottya-utca 12.) cég kiállítása 



A kiállítás nagyszámú hölgyközönségét kü-
lönösenlérdekelte 

Wamoscher és Társa 
füzökülönlegességeinek kiállítása. A jó hír-
névnek és a népszerűségnek örvendő Wamo-
scher és Társa cég (Dorottya-utca 12.) egész 
csomó meglepően praktikus és higiénikus 
gyártmánnyal lepte meg a hölgyeket. Főképen 
a nagyszerű halcsontnélküli fűzőket szemlélték 
nagy figyelemmel, amelyek a maguk nemében 
páratlanul előnyösek. Hasonló elismerés jutott 
a kitűnő cég többi gyártmányának is, amelyek 
egytől-egyik alkalmasak arra, hogy a cég jó 
hírnevét öregbítsék. 

A divatkiállitás egyik leglátogatottab érde-
kessége 

Simon Blanka 
iparművészeti műhelyének kollekciója. A ma-
gyar iparművészet az utóbbi években hatalmas 
lendületet vett és ebben a munkában jelen-
tékeny részt veti Simon Blanka. Szebbnél-
szebb kézimunkák, teritők, párnák, függönyök, 
gyönyörű hímzések, fehérnemüek, egész kelen-
gyék csábítják a szemet, minden darab meg-
annyi fény és bizonyítéka Simon Blanka mű-
vészi Ízlésének. A Zárda-utca 45. számú ipar-
művészeti műhely tulajdonosnője méltán lehet 
büszke arra az egyhangú elismerésre, amelyet 
minden kiállított darabja megérdemelt. 

A Szondy-utca 30. szám alatti 

Szatmáry Zsigmond 
cég kézműipar utján előállított uri és női 
cipőivel keltett feltűnést ugy a közönség, mint 
a szakemberek köreiben, kik egyaránt elis-
meréssel adóztak a kiállított cipők kiváló 
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formájáért, valamint a kidolgozás tökéletes-
ségeért, Auguszta főhercegasszony külön di-
cséretben is részesítette és kézfogásával tün-
tette ki a cég főnökét. 

A kárpitos és díszítő szakmából 

Schiff Manó 

Felsőerdősor-utca 48. szám alatti cég egy 
gyönyörű kidolgozású fotelgarniturával jelent 
meg a kiállításon, amely a VIII. számú terem 
egyik legszebb részletét képezi. Alig van lá-
togató, ki ne próbálná ki e fotelek kényel-
mességét és ne simogatná végig mesterműnek 
beillő faalkatát. Nem csoda, hogy az ilyen 
kivitelű munkát az összes látogatók megdi-
csérnek és elismerésükkel elhalmoznak. 

A cipőszakma kiállítói között sok érdekes-
kollekció van. Közülök különösen ízléses a 

Sárik Ferenc cipőszalorT 

kiállítása. Sárik mester műhelye Budán, a 
Fő-utca 7. szám alatt van és kizárólag előkelő' 
közönség tiszteli meg rendeléseivel. A Sárik-
cipők ízlésesek, kényelmesek, elegánsak, mint 
azt a kiállítás minden egyes darabja bizo-
nyítja. Ugy férficipőkben, mint a kecses és 
formás női cipőkben, valamint gyermekcipőkben 
is elsőrendű, tartós munkát produkál Sárik 
Ferenc műhelye, dokumentumát nyújtva a 
magyar cipőművészet utóbbi időben való 
óriási fejlődésének. 

Szatmáry Zsigmond (Szondy-utca 30.) kiállítása Fényg-iaf felv. 
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A kiállítás selyem-
nagy feltűnést keltett 

és szövetcsoportjában 

Szőllősi és Kálmán 

selyem- és szövetkülönlegességek áruházának 
(Hajó-utca 16.) pompás kollekciója. Ezer szín-
ben csillogó selyemkelmék, pompás brokátok, 
crep-georgettek között az ember azt sem 
tudja hova nézzen először. A cég speciali-
tásai az eredeti francia és különösen a lyoni 
crep de chine kelmék. Auguszta főherceg-
asszony hosszabb időig gyönyörködött az Íz-
léses összeállítású szebbnél-szebb anyagok-
Dan és megemlékezett a cég legutóbbi kiállí-
tásáról, amelynek sikeréhez méltán sorako-
íik a mostani elsőrangú eredménye. 

A maga nemében páratlan érdekességü 

Vágó Viktor 

hölgyfodrász kiállítása. Vágó Viktor cégét 
régóta előnyösen ismeri, különösen a magyar 
hölgyközönség. Budapes-
ten, a R á k ó c z i - u t 57. 
számú műteremben és 
S i ó f o k o n , Andrássy-ut 

szám alatt működik 
Vágó Viktor, aki különö-
sen a hajfestésben és a 
frizura-komponálásban vé-
iez mesteri munkát. A 
kiállításon általános feltü-
lést keltettek a gyönyörű 
lajcsoportok, amelyek kö-
rött a legkülönbözőbb szín-
árnyalatok a legmesteribb 
kivitelben fordulnak elő. 
— A hölgyközönség nem 
jyőzi eléggé bámulni a 
csodaszép frizurákat, ame-
yeket bizonyára az elő-
kelő bálokon fognak a té-
en viszontlátni. 

Vágó mester kollekciója 
jzeken kivül felöleli a női 
odrászat egyéb nélkülöz-
letetlen kellékeit, igy Ta 
szebbnél-szebb hajcsatto-
kat, poudereket és a leg-
különbözőbb »kozmetikai 
;ikkeket, amelyek kivétel 
léikül ízlésesek, művé-
sziek és diszkrétek. A di-
ifatkiállitás újból igen elő-
kelő nivóju és nagyszámú 
hölgyközönséget biztosított 
Vágó Viktor műtermeinek, 
amelyekben a hölgyfodrá-
szat valóban európai ni-
vóju és bátran kiállja a 
versenyt akármelyik párisi 
céggel is. 

A női toalettek bemutatásánál a legnagyobb 
sikert 

Székelyne 
Báthory-utca 8, szám alatti szalonjában ké-
szült estélyi és délutáni ruhái aratják. Egy 
gyönyörű narognine estélyi ruha, majd egy 
barna délutáni ruha ragadja meg a kiállítás 
közönségét, amelynek tagjai valóságos taps-
viharral jutalmazzák egy valódi csipke szín-
házi belépő és estélyi ruha bemutatásakor. 
Méltó büszkeséggel tekinthet a Művészeti és 
Kiállítási R. T. elért grandiózus sikerére, mely-
nek egyik oroszlánrészese Székelyné gyönyörű 
kollekciója, 

Újszerűségével és valóban hiánytpótló 
rendeltetésével nagy mértékben felkeltette a 
publikum érdeklődését a 

„Therapia" haskötő 

kiállítása. Ezt a higiénikus szempontból nem 
eléggé megbecsülhető és nélkülözhetetlen 
cikket a „Therapia" kötszerüzem állítja elő, 
amelynek tulajdonosai Gavalevits és Társa 
(Nagymező-utca 14.). A törvényesen védett 

Vágó Viktor (Rákóczi-ut 57.) kiállítása Fénygráf felv. 
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„Therapia-haskötő" teljesen feleslegessé teszi 
a fűzőt, biztosítja a test egyenes tartását és 
nem gátolja a szabad légzést és éppen ezen elő-
nyei miatt orvosok is melegen ajánlják a hasz-
nálatát. A cég a találmány bemutatását illetőleg 
mindig rendelkezésére áll az érdeklődőknek. 

A kiállítás egyik leglátogatottabb része 
W-eisz Mariska 

kézimunka-üzletének pompás kollekciója. 
Weisz Mariska cége (V.. Lipót-körut 22.) már 
eddig is a legkeresattebb és legnépszerűbb 
volt a hasonló üzletek között, mostani sze-
replésével csak fokozta a bizalmat, amely 
munkái iránt eddig is megnyilvánult. Feltű-
nést keltettek különösen a gyönyörű ágvteri-
tők, brokátteritők, Ízlésesen összeállított mű-
vészi gobelinek, különleges diszpárnák és 
függönyök. Weisz Mariska hozott anyagból is 
a leglelkiismeretesebben készíti el a megrendelt 
kézimunkát. Auguszta főhercegasszony nagy 
tetszéssel szemlélte a gyönyörű kézimunkákat. 

A kiállítás szőnyegszükségletéről nagyrészt 
a Dalnok-utca 12'a. szám alatt : 

Tuduk Tivadar 
szőnyegmegóvó- és tisztitóintézete gondosko-
dott, amely cég antik szőnyegekkel való ke-
reskedéssel és egyéb műbecsü antik tárgyak 
vételével és eladásával is foglalkozik. Kiállí-
tási fülkéjében a sok értékes keleti szőnyeg 
milliós értéke akárhánynak már rég a meg-
semmisülés, az enyészet martaléka lett volna, 
ha művészi ügyességű kezek nem toldották 

volna be, meg nem különböztethető módon 
évszázados használattól kikopott, foszlásnak 
indult sebeket. Ez a konzerválása az ősművé-
szetnek sokban értékesebbet nyújt az uj ké-
szítésénél, mit Auguszta főhercegasszony is 
dicsérőleg elismert. 

A FURCSA TERMINUS. Egy 
fiatal ujságiró hosszú évekig 
udvarolt egy hölgynek, aki 
állandóan azzal a kérdéssel 
gyötörte, hogy mikor veszi 
el feleségül ? A fiatal újság-
író egyszer meglepte a 
fiatal hölgyet egy jegygyű-

rűvel. Nagy volt a boldogság. 
— Es mikor lesz az esküvőnk ? — kér-

dezte a hölgy. 
Az ujságiró megvakarta a fejét és ezt mondta: 
— Majd ha az első háromfelvonásos dara-

bom szinre kerül. 
Ez eddig a legbizonytalanabb terminus, amit 

a világ teremtése óta há-
zasságügyben adtak. 

Tuduk T.vadar (Dalnok-u. 2/a.) kíállifása 
( F é n y g r á f fe lv . ) 

f rjű—1 SZOLGA* 

L p ^ U szin ház 

ÊL ' I S20'8®-'8 

san rá-
ijesztett 

a napokban Komor Gyulá-
ra, aki kicsit későn jött 
a hivatalába. 

— Nem keresett senki ? 
— kérdezte szolgájától. 

— Itt volt kérem a Hel-
tai Jenő ur — felelte a 
szolga — de én kitettem 
a szűrét. 

— Megbolondult ? — 
mordult rá riadtan Komor. 
— Mit csinált maga sze-
rencsétlen ? 

— Nem csináltam én 
semmi rosszat. Heltai urat 
bevezettem az irodába, a 
szűrét pedig kitettem a fo-
gasra. Ott lóg ni. 

És a szögön csakugyan 
ott lógott Heltai felöltője. 
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DR. SEBES BÉLA kozmetikus-bőrgyógyász 
külföldi tanulmányútjáról visszaérkezett és 
orvosi kozmetikai intézetében, VII, Miksa-u. 11. 
New-York kávéház mögött rendelését újból 
megkezdte. Rendel délelőtt 10—11. délután 2—5. 
Telefon : József 76—16. Műtétek — quarcfény-
kezelés, speciális szőrtelenités, stb. 

Fenti cégek egyben tu-
datják hogy az évek óta 
VI., Városligeti fasor 8. 
sz. alatt volt táncintéze-
tük megszűnt. 

AMSTER JÓZSEF az előnyösen ismert fotog-
ráfus külföldi tanulmányútjáról megérkezett. 
Felvételeit egész uj művészi irányban, szemé-
lyesen késziti, Erzsébet-körut 24. szám alatti 
műtermében. 

OLASZ CARUSO-MÓD-
SZER szerint tanit az Eré-
nyiné-Rossi Rosina áll. 
eng. magánénekiskola." A 
zeneművészeti főiskolába 
fel nem vett énekesek szak-
szerű előkészítése a jövő 
tanévre. Próbaéneklések 
délelőtt 11-től - 4-ig. Erzsé-
bet-körut 40. Telefon : Jó-
gsef 106-96. 

ADORJÁNNÉ és MÉRŐ. T'jlajd : Adorjánné 
M. Frida. Tánc- és balletintézete, VII., Erzsé-
bet-körut 26. sz. 1922 október hó 2-án nyí-
lik meg. Gyermek, diák, felnőtt tanfolyamok. 
Exkluzív-csoportok, magánórák, valamint ballet-
tanfolyam. Felvilágosítással szolgál és beirat-
kozni lehet október 6-ig Adorján könyvkeres-
kedésében, VII., Erzsébet-körut 16. (Telefon : 
József 129—73) azontúl az intézet helyi-
ségében. 

ADORJÁNNÉ és MÉRŐ. Tulajd. : Mérő 
József. Táncintézete VI., Andrássy-ut 67. I. em. 
(Bejárat Vörösmarty-utca) megnyílt. Gyermek, 
diák, felnőtt tanfolyamok, Exkluziv-csoportok, 
magánórák. Beiratkozni és érdeklődni lehet 
az intézet helyiségében naponta d. e. 10—l-ig 
és 3 órától, azonkívül szívességből, telefon 
József 129-73. alatt. 

HALMAY TIBOR, SOMOGYI NUS1 és DÉNES OSZKÁR 
0 Borgazdasági kiállításon borkostolót isznak a Magyar Bortermelők 

Mintapincészete fülkéjében 

Cserhyegi Rudolf 
(Dorottyn-u.,6/a) 
divatszalonjának 
modetlujäonsaga 



A divatkiállitás meglepetése 
Az idei őszi divatkiállitás sok igen érdekes megle-

petéssel szolgált, de egysem olyan nagy és érdek-
feszítő, mint Gerő mester fűző es mégsem fűző 
kollekciója. Már a tavaszi kiállításon megmutatta 
Gerő, hogy klasszisokkal áll felette a sablonos füző-
készitőknek, de amit most produkált, az meglepett 
laikust és szakembert egyaránt. Azok a pazar pá-
risi brokátok, amelyekből az ő fűzői készülnek 
mind a francia ipar remekei ; van szive továbbá 
Gerő mesternek valódi brüsszeli csipkét is díszíté-
sül használni, A kész fűző és mégsem fűző pedig 
oly mesésen könnyű, hogy szinte súlytalannak tet-
szik. Hölgyek állítása szerint a viseletben olyan 
kényelmes és annyira simul a testhez, hogy hordo-
zója néha nem is tudja rajta van-e a fűző és még-
sem fűző vagy nincsen. Auguszta főhercegasszony 
legmagasabb tetszését is teljes mértékben sikerült 
megnyerni Gerő érdekes és értékes gyűjteményének. 

\ • 
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VISZTULA DAL 
Szövegét irta : Kállay Miklós. * Zenéjét irta : Marthon Géza. 

A „Tüzek"-ben énekli: T. Oláh Böske. 
^ JWcgretto 
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A szürkecilinderes ember 
Bohózat egy felvonásban. Irta: Paul Cazeres. 

Játszották az Andrássy-uti Színházban, a következő szereposztásban : 
Toto  
Pál 
Pusztadőri ... 
Balambér — 
Pista, inas — 

Szin : Dolgozószoba, ahol még soha nem 
dolgoztak. Kényelmes berendezés. Hátul le-
függönyözött ablak. 

I. JELENET. 
Toto, Pál. 

Pál (karosszékben elhelyezkedve, cigaret-
tázik). 

Toto (hirtelen beront) : Zárd be az ajtót ! 
Pál (felugrik, bezárja az ajtót) : De Toto, 

az Istenért, mi az ? 
Toto : Végem van. 
Pál : Mi? 
Toto : Elvesztem. És te is elvesztél. Min-

denki elveszett. 
Pál : De édes Totokám . . . 
Toto: Gyere ide! (az ablakhoz fut, óvato-

san félrehúzza a függönyt.) Ott ! Odanézz, 
látod ? 

Pál : Igen. 
Toto: Kit látsz? 
Pál: A cigarettás rokkantat. Mindig ott 

árul a sarkon. 
Toto: Igen, de most . . . ott . . . látod azt 

az embert, aki cigarettát vesz tőle ? Most 
rágyújt. Az a szürkecilinderes ember, akit 
mutattam, mióta hazulról eljöttem, a nyo-
momban van. 

Pál : Biztosan tetszel neki. 
Toto : Ennek ? Ebben a kalapban ? Mikor 

a taxiból kiszállottam, egyenest rohantam 
ide. A kapuból hátranéztem és ő már ott 
állott a rokkant mellett. Ez pedig csak ugy 
lehetséges, hogy egy másik taxin követett. 

Pál : Ez tényleg gyanús. 
Toto : Gyanús ? Az nem szó. Egy ilyen zül-

lött alak, akiből nem nézek ki egy ragasztott 
kétkoronást, honnan vesz pénzt autóra ? Ad-
nak neki. Ki ad neki ? Aki megfigyeltet en-
gem. Ki figyeltet meg ? A férjem. 

Pál: Hallod, ne filozofálj! Ne filozofálj! 
Azt mondtad, hogy Balambér nem is gyanit 
semmit. 

Toto : De most ugylátszik, megtudott valamit. 
Pál : Észrevetted, hogy gyanakszik ? 

Kökény Ilona 
Abonyi Tivadar 
Bársony István 
Kertész Endre 
Kincses László 

Toto: Nem. Ugy tett, mintha semmiről se 
tudna. (Méltatlankodva.) Ilyen gazember ! 

Pál : És még ő meri magét a barátomnak 
nevezni. 

Toto: Neveletlenség! A feleségét m ̂ figyel-
tetni ! Ezt megteheti egy kokottal, de n jm egy 
tisztességes asszonnyal. 

Pál : Veszedelmes egy ember ez u Ba-
lambér. 

Toto : Meg fog ölni engem, 
Pál : Képes rá. 
Tofo:,Mit csináljunk? 
Pál : Én állok Balambér rendelkezésére. 
Toto: És te olyan nyugodtan mondod? 

Gondolj a botrányra és a barátnőim plety-
kájára. Könnyű párbajozni, de mi lesz a hír-
nevemmel ? 

Pál : Hát mit csináljak ? 
Toto : Tagadni fogunk. Remélem, a férjem 

inkább fog hinni a hitvesének és a legjobb 
barátjának, mint egy ilyen alaknak. 

Pál : Nem hiszem. Látod, hogy megfigyel-
tet ! Annak ne hinne, akivel megfigyeltet ? 

„. . . mer t aki nem szere t asszonyt , bor t , zenét , 

me'günja6 é letét I« V i d á m é f e t 

l<?/ccad/%"hen 
VI., Nagymező-u tca 48 . 

K e d é l y e s , I n t i m , e l ő l t e l ő ! 
Jó vacso ra — tüzes bor I 
A h u m o r t a n y á j a ! 

I Elegáns Köpenyek, estélyi | 
és délutáni ruháK | 
dus választékban $ 
Ehrenfest frma cégnél g) 
IV, Papnövetde-n. 8.1.em 

T e l e f o n : 
8 2 - 7 2 . 0) 

L o h r M á r i a • K r o n f u s z v e ^ ™ «. u » * * 
1 f-t Icfizpnnt • VIII.. Rarnss-lltca 85. — Telefon 2—37.—— 

f i 

É? 1 1 1 V * ' b Francia és angol illatszerek, kozme-
- . t J D R O G E R I A l i k a i különlegességek és az összes 

Sas j r , . . , . . . , színházi kellékek eredeti beszerzési SgjtS 0 kir. fensége József főherceg ur kamarai szállítója {„„<„„ 
^ ^ BUDAPEST. MUZEUM-KÔRUT S. SZ. 'Orrâsa • 
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Toto : Te is szép alak vagy ! így akarsz en-
gem megnyugtatni ? 

Pál: Itt fiam, szó sincs nyugalomról. Az 
egyetlen, amit tehetünk, az, hogy felhivatjuk 
azt az embert és megvesztegetjük. (Csenget.) 

Inas : (Jön.) Parancsol ? 
Pál: Pista, lerohansz és felhívod a szürke-

cilinderes urat. 
Inas : Igenis. (El). 
Toto : Mi lesz, ha nem jen fel ? 
Pál : Talán feljön. (Kinéz ) 
Toto : (kinéz, örömmel.) Köhög ! Hála isten-

nek, köhög ! Talán még se olyan elszánt. (El-
jönnek az ablaktól.) 

Pál : Reméljük a legjobbat. 
Toto : Meg fogod vesztegetni ? 
Pál : Igen. 
Toto : Igazén milyen nagyszerű fiu vagy. 
Pál : Na istenem ! Egyszerűen becsületes 

ember vagyok. Megvesztegetem. 
Toto : De kedvesem, hogy ne sértődjön meg. 

Én is nagyon kedves leszek hozzá. Nem fog 
megsértődni ? 

Pál : Nem, fiam. Megsértődni csak az szo-
kott, akinek nem adnak pénzt. 

II. JELENET. 
Előbbiek, Pusztadőri. 

(Pusztadőri komikusan kopott, lehetetlen ele-
ganciával öltözött ember. Jellemző rá, hogy a 
cipőjéből kilógnak az ujjai, de fehér gamasnit 
visel és az elegáns sárga keztyüjének ujjai 
több nyílással rendelkeznek.) 

Pusztadőri: Bizalmaskodó, neveletlen marha. 
Pál : Kicsoda ? 
Pusztadőri : Az Ön inasa. Azt merte nekem 

mondani, hogy öregem. Én senkinek az örege 
nem vagyok. Nevem Pusztadőri Ottmár és 
őseim mór a keresztes hadjáratok idején nagy 
szerepet játszottak. Dédükapám, Pusztadőri 
Kunó, Oroszlánszívű Rikárd íródeákja volt, 
de egy ármány folytán útjaik elváltak. 

Pál : Kérem, foglaljon helyet. 
Pusztadőri : Mielőtt ezt megtenném, tisz-

tázni akarom a helyzetet. Első a tisztesség. 
Nemde, uraságod kérésére jöttem fel ide ? 

Pál : Természetesen. 
Pusztadőri : Akkor rendben van. (Leül.) Mert 

ha a nagyságos asszony hivatott volna, akit 
megfigyelni vagyok köteles, azonnal távoztam 
volna, mert a vele való tárgyalást nem tar-
tom tisztességemmel összeegyeztethetőnek. De 
miután Ön hivatott uram . . . 

TStfFON: 9Z-3S./ZÁM •»)•» TEIEÖBAME! KONKJWN-BUDAPE/T 

minden 
cipö-

szinben 

ARISNYA 
LUKÁCS és PÁSZTOR 
Budapest, IV., Egyetem-utca 11. 
(Gróf Károlyi-palotával szemben) 

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

csak ugy jók. ha azok 
Jle.hr-tői valók. 
Teljes lakberendezések 
állandó kiállítása. 

müaeztalosnál, Andrássy-ut 60, 
n t s n r ( Csengery-utca sarok. 

Címre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

BODNÁR JÓZSEF 
B U D A P E S T , 
T E L E F O N i 12-7®. 

Kabát-, bluz-HARISNYAJAVITÓ 
B u d a p e s t , B á l v á n y - u . 16 az u d v a r b a n és harisnya-
kötést, sclycmharhnva szemszedcsl vá l l a l olcsó á r b a n . 

Kálazdy Nővérek és disztoM 
B u d a p e s t , IV. k e r ü l e t , A p p o n y i - t é r 1. s z á m . 

K ö t ö t t k a b á t o t 
ö t ö t t r u h á t :: 

mérték szerint készít 

liobollo gétihöfőds 
VI., Ki rá ly u tca 9i . 

MEGNYÍLT SZALAY IMRE 
a Ifiváros legnagyobb u r i é s n 5 i fodrász 

J ó z s e f - K ö r ú t 2. 
Manieur. Arcápolá» íodrászterme 

s ELYEMHARISNYA JAVÍTÁS s z e m s z e d é s 

BELVÁROS! HARISNYAKÖTÖDE 
Kecskeméti-utca 6. 

L A S Z L O ÉS F E K E T E 
NŐ! ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV . KER., KORONAHERCEG-UTCA 14-16 . 

(A F Ő P O S T A 4 AL SZEMBEN) TELEFONSZÁM 1 6 5 * 9 7 . 
n . C C R C C M C Arcápolás, speciális szörtelenités, szeplő- és szemölcs-

^ C K J E ^ m E eltávolítás,kékténykezelés. Kozmetikai különlegességek: 
kozmetikai intézete minien szépséghibát gyóayit. pariőmök, hajszeszek, kenőcsök stb. 
VI»., M i k s a - u . 1 1 . 1/10. (New-York kávéház mögött). Telefon: József 7 6 - 1 6 . 
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Pál : Ugy remélem, nem veszi rossz néven, 
ha fáradsága jutalmául bizonyos ellenértéket 
nyújtok át . . . (Pénzt ad neki.) 

Pasztadöri : Ne beszéljünk kérem anyagi-
akról. (Elteszi a pénzt.) Mit kiván ? Remélem, 
semmi olyat, ami nem fér össze a tisztes-
ségemmel ? ! 

Pál : Ó, dehogy, kérem. 
Toto : Tudjuk mi, hogy igazi úrral van 

dolgunk. 
Pusztadőri : Igen, azt hiszem, az rögtön 

látszik rajtam. Bármily hányatott volt is éle-
tem, mindig ur maradtam. Ma mint magán-
detektív működöm, ez végre nekem való 
foglalkozás. Istenem . . . kedves, bájos nőket 
követ az ember . . . ez másnak sok pénzébe 
kerül, nekem sokat jövedelmez. 

Toto (nyomatékosan) : És esetleg még töb-
bet jövedelmezhet. (Meglöki Pált.) Ugye, Pali ? 

Pál: Hogyne,, hogyne. 
Pusztadőri : Ó, nálam a pénz mellékes. A 

fő az a tudat, hogy előmozdítom a társadalom 
családi békéjét, azzal, hogy válásokat hozok 
létre. 

Toto : Hát most mit akar tőlem, maga utolsó 
ember ? 

Pusztadőri: Férje kíséretében ide fogok jönni 
és bebizonyítom neki az Ön hűtlenségét. 

Toto : (Pálhoz.) Hallod? 
Pál: Hallom. 
Toto : És tűröd ? 
Pál : De drágám, mit csináljak ? 
Toto : Vesztegesd meg. 
Pál : Látod, hogy nem hagyja magát. 
Pusztadőri : Nem bizony. 
Toto: (Sirva) Gazember.* 
Pál : Toto . . . Totókém, ne izgasd magad. 
Toto : Semmi közöd hozzá. Akkor izgatom 

magam, amikor nekem tetszik. Itt áll, mint 
szamár a hegyen és nem akar segíteni, pedig 
ő az oka az egésznek. 

Pál : Én ? 
Toto: Hát ki? 
Pál : Te. Most a meggondolatlanságoddal 

kinyitottad Balambér szemét. 
Toto : Ezt mered nekem mondani ? Engem 

teszel felelőssé ? Ó, te aljas egyén ! 
Pál : Jejenetet akarsz itt csinálni ? 
Toto : Én itt nem akarok semmit se csinálni. 

Én elmegyek és soha többet be nem teszem 

PERFUM 
POWDER 
CREAM 
S O A P 

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

<chaf fer E. s f v 1 . ( t e r m e 

Podmaniczky-u. 77., III/3. Tel. : 5 0 - 4 3 . 
Készít mode l l é s s a j á t k r e á c i ó j a u t á n l e g ú j a b b 
f r a n c i a to i l e t t eke t , k ö p e n y e k e t é s k o s z t ü m ö k e t 

$ elyemharâsnyàk 
szemfelszedése Terézváros i 
Kirá iyu .80 . har isnya jav í tó 

Párisi kreációk 
Robes Manteaux Costumes 

K. D e u t s c h P a n n v é s M m e . Soph ie Yere tz ian 
d iva t sza lon ja , B u d a p e s t , Szen tk i rá ly i -u . 3 . II/16. 

5 0 0 K 1 o r o n v K a r n n o 
250 K kaucsukban 

ICO K 1 fog szájpadlás nélkül 

2'/> gramm hozott aranyból 
3' 00—4000 K anyag nélkül, 

Proper -^p s z i n i i á z-u ' i? Telefon J. 7 2 - 3 3 

I^PIÍ^Ji Sieburger és Társa 
Telefon 34-04 IV., Kigyó-tér 1 

CEHÉRNEMÜ 
VARRÁST 

Deutsch hozo t t 

. . . _ n l i „ f s l Ä és G á r d o s H e r t a V A R R A S T váiiai 
B é l â n é f e h é r n e m ü - s z a l o n j a , 

IV. ,Tür r I s tván u 8 . f é l e m . -
(Váci-u. sa rok) Tel . : 7 5 - 6 4 . ' 

11 Kész női fehérnemüek nagy választékban I ! 

B 
ENEDEK FRIDA ÉS HELÉN 
Király-utca 93 és Damjanich-utca 18 

h a l c s o n t n É l h i i l i f ü z ű - p ú t l ö l 
m ű v é s z n ő k által is e l i smer tek 
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ide a lábamat. Tessék bebizonyítani, hogy itt 
voltam, tisztelt Pusztadőri ur ! Az én esze-
men akarnak túljárni ? Veled, álnok férfi 
örökre végeztem. Maga pedig elém ne kerül-
jön még egyszer, mert a tiz körmömmel olyan 
lyukakat kaparok azon a lehetetlen arcán, 
hogy ha Pusztadőri is, mindenki ementálinak 
fogja nézni ! Pfuj ! (El.) 

III. JELENET. 
Pusztadőri : Na, ez sikerült. Meg van ve-

lem elégedve ? 
Pál : Igen. 
Pusztadőri : Ön azzal bizott . meg, hogy 

segítsek lerázni Őnagyságát az Ön nyakáról 
és én ezt elvállaltam. A mese, amit a félté-
keny férjről kigondoltam és eljátszottam, tel-
jes hitelre talált. 

Pál : Igen, igen. 
Pusztadőri : Őnagysága elhitte, hogy engem 

a férje fogadott fel és, mint előre ..gondoltam, 
ettől ugy megijedt, hogy szakított Önnel. Most 
Ön újra szabad. 

Pál (maga elé néz) : Két év után . . . 
végre , . . Szegény csacsi asszony . . . De 
nem tehettem másként. Nem akart rém unni 
és én meg nem akartam kidobni. Azt akar-
tam, hogy ő szakítson velem. Be kellett csap-
nom . . . Szegény . . . sajnálom. 

Pusztadőri : Nem kell sajnálni. Majd talál 
ő magának másikat. Jó nő. Kérem a pénzt. 

Pál : Milyen pénzt ? 
Pusztadőri : Kétezer korona volt kikötve, 

ha a szakítás sikerül. 
Pál : De hiszen már odaadtam rögtön a 

beszélgetés elején. 
Pusztadőri : Pardon, az más pénz volt. 

Előre nem látott kiadás. Az csak üzemi költ-
ség volt. Az már csak azért nem lehetett a 
szakítás sikerének esetére kialkudott összeg, 
mert amikor én a pénzt kaptam, akkor a 
szakítás még nem sikerült. 

Pál (pénzt ad neki) : Hogy maga milyen 
tisztességes ! Na, elmehet. 

IV. JELENET. 
Előbbiek, Toto. 

Toto (visszajön) : Én vagyok. 
Pál (ijedten) : Látom. 
Toto (Pusztadőrihez) : Maga még itt van ? 

Mme Gabriella 
divatszalonja 
Váci-utca 16 az előkelö 

hölgyközönség rendelkezésére 
áll ismét és vállalt munkájá-
nak kitűnőségével csak 

jutányos árai 
versenyezhetnek 

IEK TEPeO- -

Rrilliánsf ^w*é s ékszert 
M l l l l l t i l l a l l y legmagasabb napi árban vesz Singer J. Egyetera-u. II. Ï Â S 

r r n n r i ü a n s ° i kosztümök L a k y Mariska 
I I U l i U l l i , legújabb modellek 1T. Szép-o. 3. (Kos-
utän leg j u t á n y o s a b b á r b a n sulii lajm-ii. mellet') 

P 
rizmás és színházi látcsövek. 

Fényképezőgépek R A D Ó 
V é t e l - e l a d á s . Egye tem- té r 5. 

és kötött jumper, ruhakülön-
legességek hozott anyagból is 
VI., Gr. Zichy Jenö-u. 39. II/3. 

A D L E R szűcs. VI., Király-utca 04. 
S z ü r k e r ó k á k , a l a s k a r ó k á k , s z ó r m e k a b á t o k 
' » ( I a l e g j u t á n y o s a b b á r b a n 1 = 1 ' 1 

K a l a p k é s z i t ő - t a n f o l y a m 
elsőrangú kalapszalon volt tulajdonosnöjének 
vezetése mellett urihölgyek részére 

BÖLCSKEINÉ FLASCHNER OLGA 
VII, Dflmjanich-utca 28/a. 11/20. 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési cikkek l e 2 Í o b b bevásárlási forrása, szállodai LÁSZLÓ KÁLMÁN Cégnél 
é s vendéglői edények n a g y választékban Budapest,KiráIy-u.76.KírálySzinházzalszemben 

M í í v i r á r f óc < l i c 7 » f i l l T Ó T H S Ä N D O R « S Ï ÎÂ ( e z e l ő t t Jünker H e n r i k . ) n U Y i r d g C 5 U l S Z l O I I Budapeit , VI., Király-u. 51. Telefon : 118-09. 
Férf i é s nöi kalapok áta lakí tása . Hozott kelméből virágot és ruh id i sz t koszit, használ t virágot é s tollat f e s t 

frissít és átalakít . Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nagy v á l a s z t é k b a n . 
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Pusztadőri : Látja ! 
Pál : Megpróbáltam még rábeszélni . . . 

izé . . . annyira . . . kétségbeejt ez a helyzet. 
Toto : Szegény drágám . . . ne félj . . . én 

meggondoltam magam. Tőlem csinálhat ez 
az ur. amit akar. Nekem már mindegy. 

Pál : Hogy hogy ? 
Toto : Nem bánom, mçndjon el mindent 

Balambérnak, mindent. Én elválok tőle és 
örökre a tied leszek. 

Pál (dadogva) : Örökre ? Ez kedves ! 
Pusztadőri (figyelmeztetőleg köhög) : Ühm ! 

Ohm ! 
Toto : Maga még mindig itt van ? Miért 

• nem szalad a férjemhez ? 
Pusztadőri : Mert közben megsajnáltam 

Önöket. Olyan kedvesek ugy ketten együtt. 
Nekem is van szivem. 

Toto : Hát akkor kitől fogja megtudni 
Balambér, hogy megcsalom ? 

Pusztadőri : Ha mindenáron tudatni akarja, 
vele, mondja meg neki maga. 

Toto : Jó. Megyek. (Indul.) 
Pál (visszatartja) : De Toto ! Csak nem 

gondolod komolyan ? Azt hiszed, elhinné ? 
Toto : Ez igaz. Tudod mit, mondd meg 

neki te. 
Pál : Én ? Az nem illik. Balambér jó ba-

rátom. 
Toto : Ami nem gátol meg abban, hogy 

megcsald. 
Pál : De abban igen, hogy ezt meg is 

mondjam neki. 
V. JELENET. 

Előbbiek, Balambér. 
Balambér (jön). 
Toto : Balambér ! Na, te éppen kapóra jössz. 
Pusztadőri : Na, de most ! . . . 
Balambér : Toto ! Mit jelentsen ez ? 
Pál : Kérlek, én mindent megmagyarázok. 
Pusztadőri (köhög) : Ühm ! Ühm ! Pusztadőri. 
Balambér (észreveszi) : Ja, vagy ugy ? Ne 

is magyarázz, öregem. Ha a feleségemnek 
udvarolnál, legalább is négyszemközt fo-
gadnád, hehehe. 

Pál : Hát persze ! 
Balambér: Gyere Totokám, egy puszit. 
Toto : Nem. 
Balambér : Miért? 
Toto (svungot vesz) : Mert nem akarok csó-

kolózni az urammal a . . . szeretőm előtt. 

Lukács M* 
h a r i s n y á l é s k e z t y l l l 

el ismerten a legjobban 
csaK: IV., Kigyó-utca 5. 

KASZAS TIVADAR 
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Mérték szerinti rendelések 
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K I R Á L Y - U . 7 3 . 
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m e g n y í l t . K ü l ö n e s t i t a n f o l y a m o k 

Ki fizet • 
bélyegért • 
gyű j t eményér t , régi levelekér t annyit 
™int B á t o r I b é l y e g d z l e t e , 

Budapes t , IV, Városház-u . 14. 

Perzsa és Pr ient fs°k
b
0íf25vö' 

Budapest , VII., Hernád-u tca 54. 

Dr. PROPPER ODON orvosi kozmetikai intézete 
Quarztenv-keze les I M , Rdkóczi-ut 14. Tel. J. 129-85. | Snec. szörtetenites 

Szépséghibák eltávolítása. Orvosi kozmetika. Bőrgyógyászat. Elektrolherapia 

Hová siet 

Teleion 174-93. 
9 Hegyek a City-drogériába, 

ahol a legjobb eredeti illatszerek, kölnivizek, szappanok 
s az összes színházi kellékek nagy választékban kaphatók 

Eskü-ut 5. sz. (Klotild-palota) 
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Balambér : A szere . . . Mi ? 
Toto : A sze-re.-tőm előtt. 
Balambér (nevet) : Ki a te szeretőd ? (Pál 

kezeit szorongatja.) Engem nem lehet beugratni, 
öregem. Én értem a tréfát ! Én nem tartozom 
a féltékeny férjek közé, hahaha. De azt meg 
kell adni, hogy ez jó vicc. (Nevet.) 

Pál: Én tudtam, hogy nem hiszed. 
Balambér : Hát persze, hogy nem hiszem. 
Toto : Elég a hazudozásból ! Ha annyira 

bizol bennem, akkor miért figyeltetsz meg már 
második napja, ezzel az emberrel ? 

Balambér : Én ? 
Toto : Igen-igen. Csak ne tagadd, ö már 

bevallotta. 
Balambér : Ez valami félreértés. Mondja, 

maga züllött exisztencia, honnan jutott magá-
nak eszébe ez, hogy én válni akarok ? 

Pusztadőri : Kérem, nem én mondtam, a 
nagyságos asszony mondta. 

Pál : Kérlek, Balambér . . . 
Balambér : Hallgass. Neked semmi közöd 

az egészhez. Mikor biztam én meg magát 
mindezzel ? 

Pusztadőri : Nekem . . . izé . . . engem . . . 
Tudják meg, hogy engem igenis megbíztak, 
hogy kövessem a nagyságos asszonyt. 

Toto : Kicsoda ? 
Pusztadőri (Pálra mutat) : Ez az ur ! 
Pál : Megőrült. Egy őrült apacs. 
Toto : Ugyan kérem, mi oka lett volna neki 

arra, hogy engem megfigyeltessen ? 
Pusztadőri : Mert a szeretője. 
Balambér: Hallja-e, maga hülye. Legalább 

ne ilyen butaságokat hazudjon, ha már ha-
zudik ! Ha egy nőnek szeretője is van, meg 
ura is, akkor soha nem a szeretője figyelteti 
raej, hanem az ura. 

Pál : Persze ! 
Pusztadőri : Hallja-e, maga aztán hallgasson ! 

Nem beleegyezett, hogy kövessem nyomon és 
ezáltal ijesszem meg őnagyságát, hogy ugy 
lerázhassa a nyakáról ? 

Toto : Engem ? Lerázni ? Buta állat. El tudja 
maga azt képzelni, hogyha én valakinek a 
szeretője vagyok, az le akar engem rázni a 
nyakáról ? Ugy nézek én ki, mint akit le akar-
nak rázni (Balambérhoz) ? Te pedig mit ha-
gyó^ sértegetni a feleségedet ? 

Régiséggyűj tők ! veszek, eladok, 
becse ré lek műtá rgyaka t , H A M B U R G E R 
rég i ség -üz et, R ö k k S z i l á r d - u t c a 3 9 . sz. 
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I Boesl . IV. Deák Ferenc-tér 3. 

Margit M r é i ' Pouder 
n e S h a m p o o n 

a l e g j o b b . 

lllu/iU és 
Ajonr, plissé és oomMt&iizás 

7AHRADIL 
M KIRÁLY-U 42 (Filera.) Tel 128-3 

Saját tervezésű eredeti művészi 
gép- és kézihimzések. ® Legújabb 
aplikáció. ® Fehérnemühimzések. 
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Pál (a szin másik oldalén, Totohoz) : Hall-
gass ! Ez az ember igazat mond. Én voltam 
az, aki megfigyeltetett. 

Toto : De miért ? 
Pál : Féltékenységből. Féltem, hogy meg-

csalsz, 
Toto : Óh, aranyom . . . mennyire szeretsz . . . 

ez igazán meghat . . . 
Balambér : Pál ! Küldd el az inasodat rend-

őrért. 
Toto : Hagyja, kérem. Én megkegyelmezek 

neki. 
Balambér : Tessék ? 
Toto : Nem fér össze a szeplőtlen hír-

nevemmel, hogy ilyen ügybe bele legyek 
keverve. Én nem akarok érintkezésbe jutni 
a rendőrséggel, még mint tanú se. Menjen, 
jó ember, a gyerekeihez. 

Balambér : Takarodjon ! 
Pusztadőri : Kérem, ne tessék velem kia-

bálni. Az én őseim már a kereszteshadjáratok 
idején . . . (Balambér revolverétől megijed) : 
Alászolgája. (Gyorsan el.) 

Balambér : Kikísérem, nehogy valamit el-
lopjon. (El.) 

Toto (szerelmesen) : Kicsi csacsim . . . hogy 
ezentúl ne légy féltékeny, a mai naptól 
kezdve, mindennap feljövök hozzád. Ugy-e 
jó lesz ? 

Pál (felsóhajt) : Hogy én milyen boldog 
vagyok ! 

(Függöny.) 
Magyar szinre alkalmazta : Zágon István 

U l l n i ű n n 
Sózsef 

legújabb has- é s cslpö-
íüző-műterme 

Budapest, 171., 
ílűgymező-u. 28. 

Telefon: 1 7 1 - 3 3 . 
Alapítási éD 1891. 

* Legjobb szalámi a 

Magyar Szalámigyár, 
Budapest, X, Füzér-utca 37-39. 

A 
HAJFESTÉS 
M E S T E R E 

Kraft István szobrász 
A Gelb M. é s Fia i b ú t o r g y á r vol t 
s z o b r á s z m ű v e z e t ő j e m ű t e r m é b e n 
készü lnek f a r a g o t t bú to rok , függő- , 
ál ló- é s fali l á m p á k , i pa rművésze t i 
t á rgyak . 'S)-© Tervek é s r a j zok . 

VIII . , K a r p í e n s t e i n - u . 21. B e j á r a t M a p d a l n a - u . 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAPia» P A P U , p a p LAN 
Kárpi tosára , vas- ás rézbutorgyára 

Szőnyeg, poKróc, függöny, 
Agy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyug-
székek, leányszoba, előszoba-és kertibutorok 
ernyők és sátrak minden kivitelben kaphatók. 

GICHNER JÁNOS 
Budapest, VII., Erzsébat-Kërnt 20 

Nagy katalógust 30 korona ellenében postán kllldök 

SELYEM i SZALAG FÓUZLETi -OTOMM 

SZÖVET iMOSÖÁRÚ 

CSIPKE -DIYATUJOOM 

FIÓKÜZLETEK: IY.CALVIN-TÍR. 

VIUOTtdCZhŰT32. IL FŐ-UTCA 52. 

LAKÁST FEST 
TAKARÍT 

POLOSKÁT IRT 
D A X - V A L L A L A T 

i Telefon : 61-06 és 141-46 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azok 
megőrzésére nem vállalkozunk.) 
• Nelson: 1) Ha csak annyit ir „Berlin", ak-
kor is megtalálja. 2) 36. 3) Nős. 4) Nem igaz. 
— Ibolyka : Jelenleg nincs itthon, Csehszlo-
vákiában turnézik. Cime : Személynök-utca 16. 

Xa-Xa : 1) Kolozsvárott, most 32 éves. 2) 
Nős, felesége : Aranyossi Nusi. 3) Mindig. 4) 
20. 5) Erre már igazán nem emlékszünk. — 
,Egy Nemzeti Színház rajongója" : 1) Már 

tul van az ötvenediken. 2) És Pippa tán-
colt." Kosztolányi Dezső. 3) Csak a Nemze-
tiben kaphat pontos dátumot. 4), 5) Pontos 
számot ezekre a kérdésekre sem tudunk adni. 
Mi ugyan nagyon sokat tudunk, de mindent 
nem.—Fogadás : Mért nem kapott még választ, 
mert levele vétele után érdeklődtünk az illető 
mozigyárnál, ahonnan választ még mi sem 
kaptunk. Ahogy ez megtörténik, értesítjük itt 
Önt. — Kíváncsi: Nem játszotta soha.— Kom-
póthy-rajongó : 1) 36. 2) Igen, nős. 3) Ezt 
csak ő tudja, mi nem. 4) Nála. Azonkívül 
Angelo műtermében. Levelezőlapon még se 
B., se K. nem jelent meg, 5) Lukács Gyula. 

F. M. : Mia May férje Joe May, filmren-
rendező. A másik még nem ment férjhez. — 
Fogadás : Putty Lia játszotta. — Chaplin-ra-
jongó : 1) Mindössze ennyi : Newyork. 2) Nem 
beszél. 3) Nem érdemes. — A. Lili é s N. 
Margit : A művésznő jelenleg nincs is Pesten. 
Portoroseban utókurázik. így nem áll módunk-
ban kérését teljesíteni. — Kiok Bogumie Nua-
nizia : 1) Esztendővel ezelőtt. 2) 19. 3) Mar-
gitsziget, Nagyszálló. 4) A Magyarnál. 5) Ö 
nem válaszol. De az ura egész biztosan. Az 

Hajeltávolitás 
arcáról. kar|«r<íl Ravisant 
hajel távoli tóval é rhe tő el rövid 
használat után. Te l jesen kipusztít-
j a a szálakat s káros nyomokat 
nem hagy hát ra , amiért felelőssé-

f et is vállalok. Vidékre diszkrét 
asználat i u tas í tássa l . Használata 

egyszerű . B o t á r , B u d a p e s t , E r z s é b e t - k ö r u t 34 . 

J í a m a I minden fa j tá t , még h ibása t is 
s z ő n y e g e i mindenkinél t t a i n o a 

m a g a s a b b á rban v e s z : I I B i n B l 
Király-u. 47. az udva rban . Telefon 29-63 

í . 'A. I plüs.himaiája,selyem, 

Noi télikabatok ïst 
. . . . Menyasszonyi ruhák 

STEINER, Almíssu-U. *. »2 udu. kölesönzS i n t é z e t e . 

iiredi Mihsa szűcsmester 
Szondy-u . 5. (Teréz-körut sarok) 

AlaKiti ioK divat lap >zerint. Állandó kétz raktár 

H Í U P Y l ? n T l R Á Q 7 M l l i ü r ' a r c á c o l á s l es 
Q U L l I 1 r U U i l i i i j / i s z ö r e l t á v o l l t á s l sza lon , 
VII., Rottenbil ler-u. 37/2.1/9. Damjan i ch -u . sa rok 

IC 3bátkotéji jumpeHepdíva-
t o s a b b a n . Har i snyafe je lések . Se lyemhar isnya 
szemfe l szedések . K ö t ő d e , S a s - u t c a 12. sz . 

r a C 7 t n p r I I I Í t ü a k i r - Operaház volt szólótán-
lYdSiUlCI L U J i ű cosnőjének, a balletiskola volt 
balletiskolaja vi^Eö'fvös utca 25/c. 1. em. 

Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-töl d. u. 4-ig 

Möi egészségügyi és beteg-
flnntáci r i b l f a U Francia modell után kés/Olt apoiasi c i n n e n lúlAk) h„. <s „i^ontok. 

Mellta.tők és gnnolliariinyák legtökéletesebb gyártása. 
» » F R l E B E R T FERENCÉSTÁRSA 

B u d a p e s t , IV., E ^ k ü - u t 6 . „Hygiea' 
Épp most 
hang-
h j d o n s á g a ink! 
műsorát kérje j 1 | i r y p n J 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
GRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTALYABAN 

BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 9. SZÁM 

Palásthy Hermin 
női divatszalonja :: Felsőerdősor 39 

Készit angol-francia ruhákat, színpadi és estélyi toiletteket 

Himzetfígyferiíík 
ANKER 

kézi filé és motivokkal összeállítva, 
függönyök kézi hímzéssel kézi fiiével, 
bonfemok,storok, vitrágok (ugyanezek 

M Ű H I M Z Ö , géphimzéssel) n a g y v á l a s z t é k b a n 
Ernyei Miklósné, Anker-köz 4. (Anker-épület ) Telefon 146-23. 

T U B A R I N a főváros legfényesebb mulatóhelye 
U/'onnan átalakítva. Szenzációs attrakciók, legmo-
dernebb mondain táncok R á K Ó C Z i - U t 6 3 
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Színházi rejtvény KIS KOMÉDIA Révay-u. 18. Tel 14-22 
Ma, este 8 órakor 

Rott és Steinhardt felléptével évadnyitó-előadás 
M ó r i c z b á c s i — Jelinek és uj magánszáinok. 

Házvezetőnőt, kisasszonyt, társal-
kodónőt vagy gyermekkisasszonyt ha keres vagy ha ilyen 
állást óhajt elnyerni, ugy forduljon bizalommal „A Ház-
vezető" kiadóhivatalához, Budapest, Rákóczi-ut 53. Tele-
fon József 30-59. Válaszbélyeg. Kérjen mutatványszámot 

Megfejtési határidő : október 7. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 42-ik számá-

ban közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk k : 
I. dij : A „Liliom", a szerző Molnár Ferenc 

aláírásával. 
II. dij : Németh Juliska autogrammos arc-

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

bonbon. 
IV.-dij: Egy üveg Eau de Cologne „Seé"-

Wittek. 
A Színházi Elet 38-ik számában közölt rejt-

vény megfejtése : „Énekes színész". 
Helyesen fejtették meg 1890-en. 
Az első dijat Sárossy Endre (Kolozsvár), 

a második dijat Rácz Elvira (Pozsony), a har-
madik dijat Gay Lilly (Budapest, Szigetvári-
utca 18.) és a negye ik dijat Virányi Lenke 
(Szondy-utca 38.) nyerték meg. — A vidéki 
előfizetőknek postán küldjük el a dijakat, 
a pestieket kérjük : fáradjanak fel értük a 
szerkesztőségbe 4—6 óra között. 

Telefon: 1 8 - 0 8 . 

Szerkeszti : 1NCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Elet" r.-t. 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expe-

dition Rudolf Mosse, Boriin S. W. M9. és fiókjai 

Egy szó é ra . 
10 korona, vastagabb 

betűvel 20 korona 
V e n d r e y K l á r a i p a r m ü v é s z n ő 

tanít m ii v é s z i könyvkötés t é s 
iparművészet i t e rvező ra jzolás t . 
11., Tudor-u tca 5/c., II 3. 

P a p l a n o k jói, olcsón csakis 
/^o/'5c/iorv/Vzpapíanké zitőnél lop -
hatok. Garay-u tca 43. 

R e m e k u j ke resz thuros zon-
gora olcsón e ladó : Szeged é t te-
rem, Erzsébe t -köru t 27. 

S z í n p a d i é k s z e r e k a legf ino-
m a b b kivitelben e ladók. Ugyan-
ott egy ké t személyes f ehé r ágy 
rezsodronybe té t t e l kapha tó : Hr-
zsébe t -köru t 40—42. 11/12. D. e. 
1 0 - t ó l - 4 - i g . 

Z o n g o r á t vagy pianinót föld-
bir tokos megve te l r e keres . Tele-
fon : József 1 3 9 - 0 4 . 

APRÓHIRDETÉSEK 
P a p l a n t a ján l szépet , jó t , ol-

csón : Syalai, a paplankirály, Ker-
tész-utca 35. Átdolgozást legol-
csóbban vállal. 

F é r j h e z m e n e n d ő k , nősülén— 
dők bizalommal fordul janak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságköz-
vetitő i rodájához, Rákóczi ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

N ő i s z a b ó m e s t e r n ő köpenye-
ge t , utcai- , estélyi ruhá t , alaki-
tás t olcsón elvállal. KAISER, Ba-
ross - té r t izenhat , I. em. kilenc. 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyug. detekt ivfőfelügyelő bizal-
m a s te rmészetű ügyekben nyo-
moz, megfigyelinformál. Rá-
kóczi-ut 57/b. Főlépcsőház . Tele-
fon : József 5 2 - 7 3 . 

Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 
G y o r s í r á s t , gépírás t , he lyes-

í rást l eg jobban , l eggyorsabban a 
„Stenograf ia" Gabelsberger - i sko-
lában tanulhat . Rikóczi-ut 20. sz. 
Telefon : József 129 9 9 

P e r z s a és mindenfa j ta szőnye-
geke t veszek l egmagasabb árban. 
Gerera szőnyegüzlet , Eskü-ut 5. 
Telefon : 1 0 - 3 0 . 

H a m i s f o g a t , ékszer t l egdrágáb-
ban veszek: Gross Antal , József-
körut huszonhárom, félemelet . 

A r a n y a t , ezüstöt , bri l l iánsokat 
l egd rágábban vesz SCHWARTZ,-
Muzeum-köru t 21.-szám. 

„ A r f e s " szövőmüvészet i iskola 
tanit ür inőket é s u raka t Gobelin-
perzsa szövésre , valamint az ösz-
szes keleti t echnikákra . VI., Szív-
utca 54. szám. 

BÉLYEGVILÁG V 
a legjobb szaklap 

E16fizet*Bl Ara egy é v r e : 40 K. 

eszünk, cserélünk, eladnnk min-
denféle bélyegeket. Használt ma-

gyar bélyegeket sürgősen keresek. 
Lear magasabb árakat fizetem. = 

bé lyegUz le t 
B u d a p e s t , 

IV ,Kossuth La jos -u tca6 
JASZAI 

CASINO n e D A D K Fényes szeptember i rf 1 ^ ^ I I I U S O f Budapesten még nem látott első-
Révay-utca T8. I. em. Telefon 116-84 rendu külföldi attrakciókkal. Kezdete VjlO-kor 

Thália műintézet r.-t. Felelős igazgató : Deutsch Géza, Budapest , V., Csáky-utca 12—14 






