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Kerner István jubileuma. 
- H kétszázadig hangverseny. -

Tizenkét évvel ezelőtt u j magyar 
dirigens neve jelent meg a Filmbar-
moniai Társaság hangversenyének 
műsorán. Erkel Sándor 1900=ban meg-
betegedett és érezve, bogy á lapota 
nem javul, a lka lmas . utódot keresett, 
kire a Fi lhar-
mónia karnagyi " 
tisztségét, melyet 
előtte két évtize-
den át nagyszerű 
atyja, ErkelFerenc 
töltöttbe, átruház-
hassa. H válasz-
tása Kerner Ist-
vánra, az Opera-
ház f ia ta lkarmes-
terére esett, kinek 
részletenként adta 
át a filmbarmoniai 
hangversenyek ve-
zetését. Tizenkét 
évvel ezelőtt, 1900 
január 10'én állt 
első alkalommal 

a filharmóniai 
zenekar élére Ker-
ner és a hangver-
seny két utolsó 
számát vezényel-
te. fl következő 
hangversenyen is-
mét két szám ve-
zénylését bizta rá 
Erkel, a március 
12-iki hangversenyt pedig már egé-
$zen Kerner dirigálta. Ez időtől kezdve 
Kerner István a Filharmóniai Tár-

saság karnagya, a társaság alapítása 
(1853) óta a harmadik elnök-kai nagy. 

Ma ped g, t izenhét évvel az első 
szereplés után, a kétszázadik hang-
versenyt vezényli Kerner az ő derék 
filharmonikusai élén. Kétszáz hang* 

verseny közel 
nyolcszáz müvet 
és mintegy hat* 
száz próbát jelent, 
nem is szólva ar» 
ról az ezernyi 
apró gondról,mely 
súlyossá és fele* 
lősségteljesséteszi 
az ilyen exponált 
karnagyi állást. 
Kerner István fér-
fiasan művészi 
hittel, igaz lelke-
sedéssel tölti be 
az Erkelek érté-
kes örökét. Feke-
te für tös fővel 
kezdte meg pálya-
fu tásának ezt a 
jelentős részét, de-
res hajszálak öve-
zik ma már érde-
kes magyar hom-
lokát, de a lelke-
sedés, művészete 
iránt való rajon-
gása ma is a régi, 
fiatalos frisseségü. 

Energikus [lendület vezeti pálcáját, 
mely klasszikus müvekben és a nagy 
tömegek mozgatásában a ra t j a legna-

Kerner István 
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gyobb sikereit és sugárzó intelligen-
cia jellemzi produkcióit, melyek leg-
népszerűbb dirigensünkké teszik. 

Kerner István 1867 áprlis 5-én szü-
letett a baranyamegyei Máriakémén« 
den. fltyja, Kerner János kántortanító 
volt, tőle tanult zongorázni és orgo« 
nán játszani. Kiváló zenei képességei 
már gyermekkorábanmegnyilatkoztak; 
bét éves korában önállóan játszott or-
gonán a nagymiséken. Rövid ideig 
Pécsett tanult, tiz éves korában ke* 
rült fel Pestre, aboi a Vas-utcai reál-
iskola növendéke lett. Középiskolai 
tanulmányai mellett folytatta zenei 
kiképeztetését, Huber Károly növen-
déke lett és a Nemzeti Zenedén ta-
nult elméletet. Tizenhat éves korától 
kezdve tanítással kereste kenyerét. R 
zenede elvégzése után mint brácsás 
előbb kisegítő, majd 1885-ben rendes 
tag lett az Operaházban. Kiváló tudá-
sával magára vonta Erkel Sándor, 
majd Mahler Gusztáv figyelmét, akik 
a legnehezebb partitúrákat bámulatos 
könnyedséggel olvasó fiatal zenész-
ben felismerték a született karmester-
tehetséget. 

R Filharmóniai Társaság esemé-
nyekben gazdag multu intézménye 
legszebb reneszánszát köszönheti 
Kernernek. Alatta vált gyakorivá a 
magyar zeneművészet megszólaltatása, 
ő rendezte az első népszerű hang-

Petbes Imre (V. Károly) 

N*m«eti-Szinbáz — «fi hadifogoly-. 

i 
versenyeket és vele költözött át a 
Filharmónia a Vigadóból a Népope-
rába, hogy a közönség legszélesebb 
rétegei számára is hozzáférhetővé 
tegye kulturális működését. R társa-
ság, mely annyi sikert, oly sok elis-
merést köszönhet Kerner Istvánnak,-
a kétszázadik hangverseny alkalmát 
ragadja meg, hogy a maga részéről 
is méltón ünnepelje a kiváló dirigenst. 

R hétfői filharmóniai hangverseny 
a félbenmaradt koncertszezónnak leg-
kimagaslóbb eseménye lesz. R társa-
ság Kerner István jubileumi ünnepére 
nagyszabású és tartalmas műsort ál-
lított össze, melynek minden száma a 
kiváló elnök-karnagy dirigensi művé-
szetének legszebb érvényesülésére 
alkalmas. R zenekari számok mellett 
három lelkes magyar művész lép do-
bogóra, hogy a népszerű karnagy 
előtt a hazai zeneművészek nevében 
lerója a bála és elismerés adóját : B. 
Sándor Erzsi énekével, dr. Hubav 
Jenő és Baré Emil pedig hegedüjáté-
kával fogja emelni az ünnepi hang-
verseny fényét. Teljessé fogja tenni 
a jubileumot a közönség viharos lel-
kesedése, az a tömör, önkéntelenül 
kitörő taps, mely megszokott kísérő-
jelensége Kerner István minden sze-
replésének és amelynek zenéje még 
a legkényelmesebb karnagyi fülnek 
is nagyon kedves. 

Paulay Erzsi (Eleonota) 
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Győzött a „Hadifogoly. 
Nincs boldogabb ember ezidő sze-

rint, mint Hevesi Sándor, amit min-
denki megért, aki látta a Hadifogoly 
nagy sikerét. Ha van még egy nála 
boldogabb ember - : a felesége. Hm 
hisz ez egyet jelent, nem mindig 
ugyan - de az olyan kivételes ese-
tekben, mint az övék, egész bizonyo-
san. H boldogságuk alapos és indo-
kolt, - mert a siker őszinte és nagy 
volt. Ilyen vidám és boldog hangulat-
ban töltötték a második előadás esté-
jét a Fészekben, Odry Fkpáddal és 
Bálint Lajossal. 

- Minden rendben van - mondja 
diskurálás közben Odry - de azért 
Sándor mégis csak na-
gyon rosszul bánt ve-
lem. 

- Ugyan miért 
kérdi ijedten Hevesi. 

- Lehetetlen -
mondja még ijedtebben 
- Hevesiné. 

- No igen - be-
széli Odry, a kitűnő 
I. Ferenc, - egész pá-
lyámon azon ravasz-
kodtam, hogy kerül-
jem aszakállragasztást. 
S most a legjobb ba-
rátom követi el velem, 
hogy rámkényszeriti. 

Odry tudniillik Fe-
renc királyt a törté-
nelmi hűség kedvéért 
kénytelen szakállban 
játszani. Vigasztalására 
azonban feljegyezzük 
itt egy nagyon szép és 
nagyon előkelő dáma 
kijelentését az Odry 
szakálláról. 

- Odry szakálla -
mondotta a hölgy -
a legszóányirozottab-
ban ható szakáll, ame-
lyet valaha láttam, sőt 
az egyetlen szóányiro-
zott szakáll. 

Sajnos, a diskréció kötelez s nem 
árulhatjuk el ezzel együtt azt is, hogy 
viszont egy ugyanolyan jóizlésü ur 
mit mondott Paulay Erzsiről - abban 
a jelenetben, ahol Tallmont herceg 
nevében trikóban és nadrágban jele-
nik meg. Csak annyit árulunk et, 
hogy mikor felfedeztetése pillanatá-
ban szégyenlősen összehúzza köpö-
nyegét, az elragadtatott gukkerozó 
mély meggyőződéssel sóhajtott fel : 

- Oh be kár * - ilyen szépet 
soh'se szégyelien az ember. 

* 

* Fehér 'Gyula, aki I. Ferenc komor-
nyikját játssza, a második felvonás-
ban nagyon finoman és nagyon szé-

Gál Gyula Petbes Imre 
(Mercurin de Gatt inra) (V. Károly) 

Nemzeti-Szinbáz. - -fl hadifogoly.» 
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pen énekel el egy gyönyörű román* 
cot, ezzel a re f rénne l : »Hová lett a 
tavalyi hó ?« 

Kap pedig a Nemzeti Szinbáz sza-
bályzata szerint minden este ezért a 
dalért 20 korona énel<dijat, fiz első 
előadáson nevetve lobogtatta Febér a 
honoráriumot Petbes orra elé ! 

- No Imre bátyám - hiába ját-
szi olyan kitűnően V. Károly császárt -
ebben a színházban egyedül csak 
engem méltányolnak igazán. 

- Már ez mégis csak szemtelen-
ség - dörmögi Petbes - azt már 
hallottam, hogy valaki az idei bóval 
busz koronát keres naponta — de 
azért is keservesen kell megdolgoznia. 
De már bogy valaki a tavalyi hóból 
csináljon üzletet - ez több a soknál. •» 

Kicsiny szerepében is egészen nagy 
sikere van Hajdúnak, aki az angol 
követet játssza. Mindenki el volt ra-
gadtatva tőle, de csak egy bécsi lap 
tudósítója vette észre - amiről való-
színűleg Hajdú maga sem tudott -
hogy ebben a szerepében Grey-bez 
hasonlít, fi bécsi lap referense ezt 
olyan fontosnak tartotta, bogy tízsoros 
tudósításában meg is irta. 

Másnap pedig Hajdú, aki nagyon 
önérzetes szinész, két-három vonással 
megváltoztatta a maszkját, mert valaki 
még azt gondolná, hogy ennek a 

Gál Gyula (Mercurin de Gattinra) 

maszknak köszönheti a nyiltszini 
tapsot, amely minden este kijut neki. 

» 

fi Nemzeti Színháznál most egyéb-
ként nagyon jókedvűek az emberek, 
fi Szépasszony bemutatója után is 
azok voltak — még a szénbiányról is 
csak keveset beszélnek. Ez a siker 
legbiztosabb je le -

Részlet «H hadifogoly »«bál. fl U. 
fe lvonásának utolsó s je le letc. 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
ff i császár. Margit. Ferenc.,/ 

(fi két férfi megállt egymássalszemben.) 
FERENC: 1 elség! 
KfiROLY CSfiSZfiR: Sirei 
FERENC (odatol egy széket Károly-

nak). 
H CSfiSZfiR: Köszönöm, Sir«, 

csak ön után. 
FERENC: Igazán nem is tudom, én 

vagyok-e az ön vendége, vagy ön az 
én vendégem' 

fi C52 SZi.R: Ezt baios volna el-
dönteni. 

MfiRGIT: I t t 'mindaketten vendé-
gek. És én leszek a háziasszony. 
(Szünet.) Üljenek le! (Ferenc és Ká-
roly leülnek az asztalhoz; egymással 
s zemben) (Szünet.) 

Váradi Aranka (Valois Margit) 
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" H CSHSZRR: örvendek, hogy ilyen 
viruló színben van, Felség! 

FERENC: H gondtalan élet! Zené-
lek! Labdázok! Verseket irok. Szóval, 
henyélek, 

H CSÁSZHR: Én nem értek hozzá, 
de ugy tudom, hogy Felséged balla-
dáit nagyon éneklik Madridban, ö rü -
lök, hogy költői téren ilyen szép si-
kerei vannak. 

FERENC: Köszönöm! De Felséged 
balavány, kicsit sárga... Sokat vesző-
dik, töpreng. — túlsókat dolgo2ik. 

H CSÁSZÁR: Felséged nagyon sok 
dolgot adott nekem. 

FERENC: Csak a hadvezéreinek, 
Sire. (Margit nyugtalanul jön köze-
lebb, de a császár leküzdi indutatát.) 

H C5ÁSZÁR: FeUéged ugy szerette 
volna, hogy a hadvezéreim kormá-
nyozzanak s a minisztereim harcolja-
nak. Én mindenkit a maga helyére 
állitok. Még a császárt is. 

FERENC: Hkkor hát sohasem fo-
gunk a harcvonalban találkozni, 
Felség ? 

MHRGIT: Ferenc, már megint csa-
tázni akarsz? 

H CSÁSZÁR: Oh de-
hogy! Csak szeretne oda-
künn lenni - a harcvo-
nalban. (Szünet.) 

FERENC: flki most így 
együtt látna bennünket, 
nem is gondolhatná, hogy 
milyen régi ellenségek 
vagyunk. 

f\ CSÁSZÁR: Csak ve-
télytársak. 

FERENC : Hnnál rosz-
szabb. Fiz ellenségünket 
néha szeretjük, a vetély-
társunkat soha ki nem 
állhatjuk. 

MARGIT: Felség, ké-
rem adja ide a kezét. . . 
Ferenc, a kezedet... (Egy-
másba I teszi a kezüket.) 
így ni ! És most öleljék 
meg egymást. Felség az 
én kedvemér t . . . Ferenc, 
az én nedvemért... örül-
jenek egymásnak... Hi-

szen manapság - ha végignéznek is 
egész Európán - egyikük se lehetne 
jobb társaságban, (Á két férfi meg-
öleli egvmást.) 

FERENC: Károly ! 
Fi CSÁSZÁR: Ferenc! 
MHRöIT: Ez már jobban hangzik. 

És most beszélgessenek, mintha itt 
sem volnék. 

FERENC: Én nagyon kíváncsi vol-
tam reád, Károly. De még egy arcké-
pedet sem láthattam egész Olaszor-
szágban. Sohasem festetted le maga-
dat? Sajnáltad a pénzt? 

T\ CSÁSZÁR: Te is azt hiszed ró-
lam, hogy fösvény vagyok? Neked is 
bizonyosan elmondták a naumburgi 
esetet, hogy amikor megeredt a zá-
por, U vettem a fejemről az ui sapká-
mat, kézben tartottam s hajadonfővel 
álltam a zubogó esőben, amig valaki 
el nem hozta az ócskát. 

FERENC : Ajánlhatnék pedig egy 
kitűnő arcképfestőt. Egy kissé drága, 

H CSÁSZÁR: Hogy bivják ? 
FERENC: Tiziánnak. 
H„CSÁtZÁR: Olyan szépen fesF> 

Butykay Ákos Vincze Szentgyörgyi Ida Czakó r endez i 
Király Kosáty Emma Rátkai| 

fl színfalak mögött a «Csárdáskirályné» 115-ik e lőadásán. 
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FERENC: Mindenkit csak olyannak, 
amilyen. 

A CSÁSZÁR: Az igazat festi ? Ak-
kor az én festőm. És nagyon drága ? 

FERENC: Nyolcszáz arany egy kép. 
De tovább tart, mint az eredeti. 

A CSÁSZÁR: Jó gazda vagyok, de 
nem vagyok fösvény. (Szünet.) 

MARGIT: Ha most igy látná magu-
kat valaki azt hihetné, bogy baragusz* 
nak egymásra. 

FERENC: Én mindent megbocsáta-
nék neked, - csak a legutolsót nem, 
bogy amikor egy kis alkalom kinál-
kozott, - kinyújtottad a kehedet a 
császári korona után. 

FERENC: Sobse kellett nekem a 
császári korona. Többe kerül, mint 
amennyit megér. Mikor az ütered 
utolsót lüktet, szétolvad a tenyereden 
- niác a fiad sem tebeti a fejére. 
Mikor császárt választanak, a fejedel* 
mek vészharanggal bivják őket össze. 

KÁROLY: Mégis megkívántad ! 
FERENC: Kínálták ! Könyörögtek a 

választófejedelmek, bogy legyek csá-
szár. A marignanói győzelem után 
voltam ! 

KÁROLY: Amikor a jó Istenről is 
azt hirdetted, hogy franciabarát . 

FERENC: Tőlem várták, hogy tör-
jem le a félholdat a bizánci égboltról 
s tűzzem oda helyébe a betlehemi 
csillagot! Tudták, hogy fiatal vagyok, 
bátor, elszánt, bitbü -

KÁROLY: Tudták, bogy van pén-
zed. A németországi bankházakban a 
te embereid kioldották a teli zsákokat 

Kürti József (Álarcon) 

SZÍNHÁZI ÉLET 

és gurul t a francia arany ! Nagy évdl-
jakat adtál Isenburgnak Salmnak, 
Holstein Fridriknek, Sickingen Fe-
rencnek -

FERENC: Csak Ígértem! 
KÁROLY: Sok felpénzt adtál! 
FERENC: Hát a németalföldi forint, 

a spanyol arany nem gurul t? A cseh 
királynak tizezer aranyforintot adtál, 
amiért rád szavazott, a kölni válasz-
tónak buszezret, a brandenburgi őr-
grófnak barmincezret, a mainzi érsek-
nek pedig ötvenkétezer aranyforintot, 
a bíbornoki föveget, egy ezüstkészle-
tet, egy pobárszéket és egy flandriai 
szőnyeqet. 

Á CSÁSZÁR: Te verted ugy föl az 
árát. 

FERENC: Azért haragszol, hogy 
megdrágítottam a császári koronát? 

A CSÁSZÁR: Nem vagyok fösvény. 
MARGIT: A választók mindenkitől 

elfogadják a pénzt - ezért nem kell 
haragudni. 

A CSÁSZÁR: Elfogadják a pénzt, 
- de nem pénzért választanak. 

FERENC: Elrágalmaztál előttük. 
Elhitetted velük, bogy könnyelmű va-
gyok, léha vagyoU, megbízhatatlan 
vagyok, szoknyavadász vagyok. 

KÁROLY: Te meg mindegyiknek 
megüzented, hogy kiskorú vagyok, 
tapasztalatlan vagyok, erélytelen va-
gyok. 

MARGIT: Ezek tizéves dolgok . , . 
Azóta minden megváltozott. . . Hamu 

Horváth Jen S (Van Male) 
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alól kaparják elő a régi parazsat . . . 
Barátkozzanak. 

FERENC: Károly nem barátkozik 
egy Valoisval - neki Bourbon a ba-
rátja. Valoist porig sújtani, Bourbont 
égig emelni - a császárnak ez a 
szándéka. 

fi CSÁSZÁR: fi császár v sszaadja 
Bourbonnak, ami jog szerint Bourboné. 

FERENC: fimibez a császárnak 
kedve van, kijelenti hogy joga van 
hozzá. 

fi CSÁSZÁR: V. Károlynak min-
dig csak ahhoz van kedve, amihez 
joga van. 

FERENC: Te azt hiszed, hogy min-
denhez jogod van, mert már tizen-
hatéves korodban mindennap az ál-
lamtanácsban elnököltél. 

fi CSÁSZÁR: Te meg azt hiszed, 
hogy semmihez sincs jogom, mert te 
már tizenhat éves korodban minden-
nap szépasszonyoknak udvaroltál. 

FERENC: fi legutolsó királyfinak 
is emberi jussa, hogy udvaroljon s a 
legelsőnek sincs jussa ahhoz, hogy 
elnököljön. 

H CSÁSZÁR (mosolyogva): Hát én 
vagyok az első? 

FERENC: Károlynak 
mindenesetre ötödik s én 
Ferencnek mindenesetre 
első vacyok. 

MfiRGIT: Felség . . . 
F e r e n c ! . . . Hiszen, ha 
igy folytatják, előbb-utóbb 
összetűznek, pedig ugy 
látom, hogy semmi ko-
moly ellentét sincs kette-
jük között... Kérem, biz-
zák a döntést 'a történe-
lemre ! Hadd törjék fejü-
ket kétszáz esztendő múl-
va a tudósok, hogy ki 
volt az első. 

fi CSÁSZÁR: Bour-
bonnak két fejedelemsége 
volt, két hercegsége, négy 
grófsága, négy algrófsága, 
bét uradalma és száz-
húszezer tal ér évi jö-
vedelme. Elvetted tőle. 

FERENC: Mert az sem 
volt elég neki. Nem érte 

be azzal, hogy Franciaországban ő 
lehet a második. Első akart lenni. 
Egynek buknia kellett a küzdelem-
ben. Győzött az igazság, a francia 
nép itélt. Te most ezt az igazságot 
akarod kitörülni, ezt az Ítéletet aka-
rod felborítani, fizt akarod, hogy 
a francia nép szive más ütemre do-
bogjon. Ne Valoisra, hanem Bour-
bonra. Szivedhez bocsátod a csalfa 
játékost s az én hűtlen- és elcsapott 
szolgám fejére királyi koronát akarsz 
tenni. (Izgatottan fölkel.) És hogyha 
elvitetsz is a valenciai begyekbe, ba 
életem fogytáig börtönben kell síny-
lődnöm, kenyéren és vizén tengőd-
nöm, ha soha viszont nem láthatom 
az édes francia földet és édes francia 
gyermekeimet: ezt nem tűröm el. Ra-
gyogjon akkor az én fejemen a rab-
ság fényes glóriája s tépje le az áruló 
Bourbon fejéről a bitorolt koronát a 
francia nép, amely sokszor bolond, 
de mindig becsületes. (Leül a szin 
másik oldalán, mintha tudni sem 
akadna többé Károlyról.) 

MfiRGIT : Ugy-e Felség, nem is 
igaz, hogy királyi koronát akar tenni 

= RITIKÜLÖK SZEMERÉNEL 

Szirmay Imre —Szentgyörgyi I d a - K i r á l y Ernő 
fi színfalak mögött a «Csárdáskirályné 115-ik e lőadásán 
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annak a kicsi Károlynak a fejérc. Én 
tudom, bogy nem igaz. 

E CSÁSZÁR: Persze, bogy nem, 
hercegnő. 

MHRGIT : No látod ! Kár volt in-
dulatba jönnöd édes Ferenc . . . (Visz-
sxavezeti őt az asztalhoz.) 

R CSÁSZÁR : De a birtokait visz-
szaadod ! 

FERENC: H birtokait? - -
MHRGIT : Hát hogyne adná vissza. 

Timi az ővé, azt visszaadja. Két ilyen 
kitűnő ember - pöröl egy olyan silány 
kis legény miatt. 

FERENC : h birtokait visszaadom. 
MARGIT: Igazán öröm hallgatni 

magukat. 
n CSÁSZÁR: És Burgundiát is 

visszaadod ? ! 
FERENC: Azt nem adom. Nem 

adhatom ! 
A CSÁSZÁR: Csak visszaadod! 
FERENC : Nem vettem el, nem ad-

hatom vissza. 
A CSÁSZÁR : A miénk volt ! 
FERENC : Most az enyém ! 
MARGIT : Miért jönnek ugy tűzbe ? 

Miszen ezt a csomót gyönyörűen meg 
lehet oldani. Csak nem kettévágni ! 
Szépen, okosan, finoman fölfejteni . . . 
Ferenc, francia király, elveszi felesé-
gül Eleonóra portuqál királynét — 

A CSÁSZÁR, FERENC (egyszerre) : 
Mi?! 

MARGIT : S legyen a hozomány a 
vitás Burgundia ! (Á császárhoz) Fel-
séged igy vsszakap ja Burgundiát, 
mert hiszen, ha vissza nem kapná, 
nem adhatná hozományul a királyné-
nak - (Ferenchez) de te sem panasz-
kodbatol, hogy vissza kell adnod Bur-
gundiát, mert ha visszaadod is, csak 
a tied marad - -

A CSÁSZÁR (gúnyosan): Ennél 
többet a francia király sem kiván ! 

FERENC : Sőt kevesebbet kiván. 
Csak Burcundiát . 

A CSÁSZÁR: Ne mond ezt ! Rég-
óta tudom, hogy el akarod venni a 
portugál királynét. 

FERENC: Hazugság! K imond ta? ! 
A CSÁSZÁR: (meglepetve): Hát 

nem kéred? 
FERENC : Nem ! 

A CSÁSZÁR: Most nem, - mert 
már tudod, hogy úgysem adnám ! 

FERENC : Nem azért ! Soha eszem-
be sem jutott a portugál királyné! 
Nem tudom, kicsoda és nem is aka-
rom tudni ! Egy imádott asszony mo-
solyáért kiugornám talán a börtön 
ablakából, de bársonyszőnyegen sem 
sétálok ki a börtönből, egy közömbös 
asszony karján. 

A CSÁSZÁR: Tudom, ismerlek! 
A páviai csatában a kedvesed szalag-
jáéit harcoltál! 

FERENC : Nem volt a kedvesem s 
a szalagot is tréfából adta! De ha 
ne je in ugy tetszik, fölteszem az éle-
temet egy tréfára, egy szalagra, egy 
pillanatra vagy egy szeszélyre ! Te 
azt hiszed, az ember a császárnál 
kezdődik, hogy nem lehet ülni, csak 
egy trónuson, nem lehet élni, csak 
egy világbirodalomban. Látod ezt : 
egy szál szegfű ! És nem veheted 
meg tőlem semmiért, te hatalmas 
császár, te szegény ember ! Ha föl-
kínálnád érte a szabadságomat, nem 
adnám, ha elcserélnéd érte Burgun-
diát, nem adnám, egész birodalmadért 
sem adnám, ha nekem ugy te tszik , -
és nekem ugy tetszik ! Mert e szál 
virág lágy és lángoló szirmain egy 
asszony keze találkozott az én ajkam-
mal! Egész nagy világbirodalmadban, 
amelyet összeharácsoltál, semmid sin-
csen, amit ugy szeretnél, amiért ugy 
hevülnél, amiben ugy gyönyörködnél, 
mint én ebben az egy szál virágban ! 
Szegény vagy és nem adhatsz nekem 
semmit! Gyönge vagy és nem vebetsa 
el tőlem semmit. És hiába töröd a 
fejedet, nem érted meg az én szive* 
met és soha nem fogod megérteni, 
ha még száz esztendeig fogsz az 
államtanácsban elnökölni és arcod 
verejtékével uralkodni és kormányozni. 

A CSÁSZÁR : Ez is vers ? Nagyon 
szép és szívesen tapsolok. Ilyen ver-
set fogsz mondani akkor is, ha majd 
Bourbon Kirolyt a császár sógorává 
esketik és a Provence királyává koro-
názzák ? 

FERENC: Ezt az egy szál árva 
szegfűt nem adom a portugál király-
néért és minden hozományáért sem 
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és ha kívánja Felséged, becsületsza-
vammal fogadom - megesküszöm, 
bogy soba, de soba a portugál király-
nét - (megnyílik a fülke a j ta ja s ki-
lép ra j ta Eleonóra, portugál királyné.) 

""TIZENHARMADIK JELENET. 
(Előbbiek. Eleonóra.) 

ELEONÓRA [(a királynéhoz) ; Ne 
esküdjék, Síre ! 

A CSÁSZÁR : Eleonóra ! 
MARGIT : R portugál királyné ! 
FERENC : R neve, amelyet sóvá-

rogva kerestem : Habsburg ? ! 
ELEONÓRA (a császárhoz) : Bo-

csáss meg , Károly ! 
R CSÁSZÁR (kis szünet u t á n ) : 

Hát igy vagyunk! Színjáték a bör-
tönben! Ki csinált komédiát a császár 
báta mögött? Rz egy szál szegfű is 
a császár kert jéből való! Lopott jó-
szág! Elorzott v i rág! Mindent vissza-
követelek, ami enyém ! Mindent ! Or-
szágot, nőt, virágot, m inden t ! 

FERENC (nemes tartással megy 

az Íróasztalhoz s fölveszi onnan azt 
a levelet, amelyet előbb lepecsételt) : 
Én pedig lemondok mindenről, ami 
az enyém volt ! Országról, nőről, vi-
rágról, mindenrő l ! (Margithoz) Vedd 
ezt a pecsétes írást és vidd haza. Ez 
az én lemondó levelem ! Mihelyt az 
édes anyám, Savoyai Lujza kihirdeti 
ezt a levelet francia híveimnek, fia-
mat francia királylyá koronázzák, a 
francia király nincs többé Madridban, 
hanem Pár i sban s a császár hadifoglya 
csak Valois Ferenc ! 

R CSÁSZÁR: Komédiás! 
FERENC: Képmutató! (A két nő 

visszatart ja a két férfit, akik dühös 
mozdulatokkal közelednek egymás-
hoz. A császár küzdi le előbb indu-
latát, kiegyenesedik s nyugodtan szem-
benéz Ferenccel.) 

A CSÁSZÁR : Sire ! 
FERENC (hidegen és nyugodtan) : 

Felség ! (A császár és Eleonóra ki-
mennek, Margit kétségbeesve néz utá-
nuk ; Ferenc nyugodtan áll: Függöny.) 

. »—1 1 i- fc > i ^ » fm±m
 k 

fl kérésem csak 
Ennyi: 
Magyarázzák önök meg, 
Hogy, mer t az illetékes 
Köröknek 
Mines sütnivalójuk, azért 
Hz artisták nem fognak enni ? 

Ez a témája 
fí da lnak : 
fl fővárosi urak 
Szénbiányról szavalnak. 
Kár, bogy a lelkem 
fl dübtől sir még, 
Mert erről végre egy vidám 
Szinbázi verset irnék. 

* 

Legyen ő fehérbőrű , kreol, vagy 
Mutat, 

Pesten ezután már nem 
Mulat. 
Mert a sok árva 
Mulató mind be van zárva. 
Mert ami másut t domború, 
Hz ná lunk bomoru 
És pesti je lenség: 
Egy mulató meg szomorú. 

Koroda Pál 
fl t egfőbb irodalmi bitó 
E béten felfedezte, bogy 
firany János is jó író. 

Ebhez nem férbet 
Vita: 
Jelenleg Pes ten a Gólem 
H legnépsze rűbb izraelita. 
Szép karr ier t csinált 
Es megjósolom előre 
Nemsokára : 
Udvari tanáo*os lesz belőle. 

S r ' - N B S BMBB8. 
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Lapunk tántoríthatatlan ba= 
rátja, Zugligeti Ede, fenkölt 
és komoly képpel, mondhatni : 
nagyképpel lépett be a szer» 
kesztőségbe. Akadémikusnak 
látszott, aki valamely nyelvtu= 
dományi felfedezésére büszke. 
És valóban, sejtelmünk nem 
csalt. 

- Azért jöttem, - szólt 
Zugligeti, - bogy megkérjem*önöket: támo-
gassák akciómat. Szeretnék levelező tagja 
lenni a Magyar' Tudományos Akadémiának. 

- Milyen alapon akar bekerülni ? 
- Szenzációs néplélekbuvárlat i és folk* 

tore felfedezést tettem. Rájöttem, hogy a nép 
ajkán élő közmondások mind színházi ere-
detüek. 

- Merész állítás. 
- Merész, de való. Megtámadbatatlan 

érvekkel tudom igazolni minden közmondás» 
ról, hogy színházi értelme van. Például: »Aki 
nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.« Ez 
azt jelenti, hogy magyar szinész ne vendég-
szerepeljen Arábiában. Vagy: »Szegény em-
ber szándékát boldog isten bírja». Ez azt je-
lenti, bogy mindenki szeretne színházba 
menni, de isten csodája, ha az ember vala-
hova jegyet kap. Vagy: »Ki mint veti ágyát, 
ugy alussza álmát'. Ez a francia bohózatokra 
vonatkozik, amelyekben az ágy mindig vetet-
len, tehát a közönség nem alszik el, sőt 
ellenkezőleg. Vagy: »Ne menj a fára, nem 
esel le róla«. Ez azt jelenti, hogy kár néme> 
lyik színésznek felkapaszkodni az ugorkafára, 

mert jön egy nehéz szerep és megbukik. 
Vagy: »Ki mint vet, ugy arai«. Ez azt jelenti, 
hogy a pr imadonna csak akkor arat igazi 
tapsokat, ba mennél több forró pillantást vet 
a nézőtérre. Vagy: »Ki korán kel, aranyat 
lel«. Ez azt jelenti, hogy aki veszi magának 
a fáradságot , felkel kilenckor és elmegy a 
Nemzeti-Színházba, azt fogja ott látni, hogy 
Arany János Sbakespeare-fordi tásai t tanul ják 
a márciusi eleji Arany-ünnepségre. Vagy: 
»Nincsen rózsa tövis nélkül». Ez azt jelenti, 
hogy a legtöbb naiva fér jes asszony. Vagy: 
»Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra». 
Ez azt jeienti, hogy a főpróbát az előadást 
megelőző napon kell tartani. Vagy: «Kraj-
cárból lesz a forint». Ez azt jelenti, hogy a 
színpadi pénz nem igazi. Amit a színészek 
forint gyanánt dobálnak, az közönséges pa-
piros, ami krajcár t is alig ér. Vagy: »Embert 
barátjáról, madarat tollárólEz azt jelenti, 
hogy a közönség a színészről csupa olyan 
dolgot olvas, amit a szinész barátai írnak a 
lapokba. Viszont a rosszmájú kritikust, meg 
egyéb jó madara t könnyű á stílusáról felis-
merni. Mondjak még ? 

- Fölösleges. Ha abbahagyja, egy korona 
jutalomban részesül. 

Zugligeti zsebrevágta a koronát és indult. 
De még megkérdeztük tőle: 

- Miért akar maga levelező tag lenni az 
Akadémián ? 

- Mert ha bekerülök, akciót indítok, hogy 
a levelező tagnak a levelezés megdrágulása 
miatt adjanak badisegélyt. 

A segédszerkesztő dühbe gurult. 
- Mondja, — kiáltotta, - mit tegyünk, 

bogy a szinbázi világot megmentsük a mag« 
állandó szereplésétől? Mit tegyünk, hogy 
békét hagyjon n e k ü n k ? 

- Ez is egy színházi közmondás. »Ha 
békét akarsz, készülj háborúra». A jövő héten 
megint jövök ! 

MÁRTON 
F Ü Z Ó T E R M E 

BUDAPEST, 
IV. VERES PÁLNÉ-

UTCA 7. SZ. 
TELEFON: J Ó Z S E F 6-89. 

z ÁLOGCÉDULÁK/-T É K S Z E R E K -
RŐL, PLATINÁRÓL LEGMAGA-
S A B B Á R B A N VESZEK. É K S Z E -
REK OLCSÓN KAPHA i ÓK. 

S C H I L L E R , S I P U. 7. S Z 

H a Í C 7 á l a l / » c ^ g e s eltavolitasa fa;-
1 l a j d ^ a l a K dalom, utónyora nélkül, 
villannyal, próbakezelés díjtalan. Szemölcs, szeplő 
pattanás, mitesszer minden arcbibák gyógykeze-
lése, szépségápolás, jutányos bérletben, kitünó 
bórtisztitó, arcápolószerek diszkrét szétküldése. 
Feuer Séndorné kozmetikai terme Erzsébet-körut 23 

I. emelet I. — Telefon 133—32. 

BECSI MODELLEK 
legfinomabb kivitelben = = = = = 

k o s z t ü m ö k , k ö p p e n y e k , r u h á k 
b l ú z o k é s p o n g y o l á k :-: 

P a k s y n é , Vácz i -u t ca 57-, I I , 9. 
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A ,,Csdrddsl(irdh)né" 
igazi jubileuma. 

fi Királyszinbáz igen sok emléke-
zetes operettsikerre tekinthet vissza, 
volt operettje, nem is egy, melyet 
egész szezonban játszott, de azt 
hiszszük, hogy legnagyobb sikere a 
Csárdáskirálynéboz fog fűződni. Ez 
a pompás operett, mely Bécsben már 
közeledik az ötszázadik előadásához, 
három hete jubilálta nálunk is a 
századik előadását,de ha tudjuk, hogy 
ezt a száz előadást minden este zsúfolt 
ház nézte végig, joggal következtet-
hetünk arra, bogy a Csárdáskirályné 
rekordot fog teremteni. 

f i századik eiőadás ennek a bizo= 
nyosra vehető boroszkopnak a tuda-
tában nem is valami különös ünne-
pélyességgel játszódott le. fl szinbáz 
világában egészen különös mértékkel 
mérnek. Nagy diadallal ülnek meg 
egy buszonötös jubileumot - mert a 
darabtól még ennyit sem reméltek 
és majdnem hogy átsiklanak a szá-
zadik előadáson, mert hiszen a másik 
darabról előrelis megjósolhatták a szá-
zadik előadást. Hz igazi ünnepély, az 
igazi jubileum csak a kétszázadik 
előadásnál kezdődik az 
ilyen daraboknál. Már pe-
dig a Csárdáskirályné ilyen 
darab. No, de azért ászáza-
dik előadás sem bagatell, 
ba még olyan biztos is a 
kétszázadik. Meg is hív-
ták erre az első stációra 
Kálmán Imrét, a Csárdás« 
királyné pompás melódi-
áinak illusztris szerzőjét. 

fi zenekar tussal fo-
gadta a szerzőt, a közön-
ség ki nem fogyott az 
ovációból, a színpadot pe-
dig az udvarias szerző 
valóságos virágerdővé va-
rázsolta. Virágot kapott 
tőle a szinbáz valamennyi 
női tagja, csokrok és vi-
rágkosarak illatos áradata 
vándorolt a virágkeres-
kedésekből a Király szin-
báz ÖltÖZŐi felé De nem ^ színfalak mögött a «Csárdáskitályné» 115=ik e lóadásan. 

feledkezett meg a férfi szereplőkről 
sem. Mindegyik ezüst cigarettatárcát 
kapott s a tárcákon ez a vésett felirat: 

100. 
Kálmán, Stein, Jenbach. 
fi legszebb és legnagyobb virág-

kosarat természetesen Kosáry Emmy 
kapta. f i bájos és gyönyörű bangu 
művésznő, ki egyenesen az Operából 
jött a Királyszinbázboz, hogy a Csár-
dáskirályné parádés szerepét játsza, 
a jubiláris estére betegágyából kelt fel, 
de ezen az estén ugy játszott, mintha az 
elmulasztott két hetet is pótolni akarta 
volna. Volt is temérdek taps, kihivás, 
szünet közben a szerző is bement 
Kosáry öltözőjébe gratulálni, f i kis 
öltöző akkor már tele volt kollegák-
kal. Mindenki gratulált mindenkinek, 
fi szinbáz matbematikai tudósai ki-
számították, hogy az előadás meneté« 
ben másodpercnyi késés sincsen. Min« 
den este másodpercre egyező idő alatt 
végződik egy-egy felvonás. Minden 
ugy megy, mint a karikacsapás. Nin-
csen fennakadás, nem kell várni a 
súgóra, mindenki ugy tudja a szere-
pet, bogy álmában is hibátlanul el 
tudná mondani, 

Kosáry Emmy igazi jubileuma 

Czakó rendező B. Kosáry Emma Latabár Hrpád 
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azonban csak most kedden volt. H 
többiek már a száztizenötödik előadás-
nál tartottak és Kosáry Emmy, aki 
két hétig beteg volt, egyedül jubilált. 

Hz első felvonás után egymás ke= 
zébe adták Kosáry öltözőjének a ki-
lincsét a gratulálok. Beöthy László, 
mint igazgató, Czakó Gyula, mint 
rendező, Szentgyörgyi Ida, a kedves 
Stázi komtesz, Király Ernő, Rátkai 
Márton, Latabár Hrpád és Szirmai 
Imre és mind, mind, akiknek közük 
van a Csárdáskirályné nagy sikeré-
hez. Mindenki hozott valamit és az 

SZÍNHÁZI élet 

öltöző kis asztalkáját pár perc alatt 
elborította a virág és a zserbó. 

És mert a sikerhez némi részben 
a közönségnek is köze van, felvonás 
közben megkértük Kosáryt, hogy 
mondjon véleményt a közönségről : 

- Mit mondjak, - mosolygott a 
művésznő, - a legdrágább és leg-
hálásabb közönségről ? Imádom a sze-
repemet és igyekszem ugy játszani, 
ahogy ez a gyönyörű szerep megér-
demli. 

Hz ügyelő csengője megberregett 
és Kosáry Emmy besietett a színpadra. 

Intim Pista, hogy mi a Vígszínház-
nak az az operettje, amiről annyit 
hallani ? 

- Hogyne tudnám, fl márvány-
menyasszony a cime, zenéjét Strauss 
Oszkár komponálta. 

- Hol ment a külföldön? Sehol-
sem olvastunk róla. 

- Persze, hogy seholsem olvasták. 
Mert külföldön még nem ment. H 
Vigszinház szerezte meg az első be-
mutató jogát. Itt lesz - mint néme-
tül mondják - az Uraufführung. 

- Ez már aztán nagy eset. 
- De nagy ám. Itt lesz maga 

Strauss is, itt lesz Blumenthal is. 
- Blumenthal? Ő irta talán a 

szöveget ? 
- Ugy van. De van még egy 

társszerző: Heltai Jenő. Ő dolgozta 
át magyarra a darabot és az ő át-
dolgozásai mindig annyit jelentenek, 
mintha^ az egyik szerző volna. 

- És igaz, hogy Fedák játszik 
benne ? 

- Igaz. H női főszerepet Fedák 
Sári játssza, a másik nőt Pécsi Erzsi. 
H férfi főszereplő Hegedűs Gyula 

lesz. Ez a szerep erős énekpárti és 
elárulhatom, hogy Hegedűs most ská-
lázni tanul és szorgalmasan gyakorol 

- Jaj de izgatott vagyok. Lehet 
már jegyet kapni ? 

- Dehogy lehet. H premier még 
soká lesz. H próbákat március tize-
dike táján kezdik, a bemutatóra áp-
rilis 7-én, vagy 14-én kerül a sor. 

- Bámulatos, hogy maga min-
dent tud Budapesten. 

- Miért Budapesten? Bécsben is. 
Tudok például nagyon érdekes dol-
got a Farsang bécsi előadásáról. 

- Nos ? Hamar, hamar ! 
- Molnár Ferenc egy uj jelenetet 

irt a Fasching második felvonásába. 
Még pedig németül irta és a bécsiek 
el vannak ragadtatva a jelenet klasz-
szikus németségétől éppen ugy, mint 
irodalmi értékétől. 

- Ismeri Szép Ernő uj darabját ? 
Miről szól? 

- Egy falusi patikuslegényről. 
Roppant kedves és hangulatos dolgok 
vannak benne. Van például egy falusi 
bál, amelyre a nagy sár miatt senki 
sem jön el, mégis nagyszerűen sike-
rül a mulatság 

- Hát még mi van azon a ciklu-
son, amit az előbb mondott ? 

- Bródy Sándor Dadáját is ját-
szák, amely most már a harmadik 
színházban fog szinre kerülni, mert a 
Vígszínház mutatta be és a Magyar-
Szinház is játszotta már. Jó, hogy 
eszembe jut: szaladnom kell. 

Kezüket csókolom. 
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cimü tréfája kezdte meg. H pompás 
kis tréfában, melyet a közönség fel« 
felharsanó nevetése kisért, a szinbáz 
u j tagja, Várnay Janka mutatkozott 
be. Temperamentumos paraszt-me-
nyecskét játszott nagyon kedvesen. 
Debut-je teljes sikerrel járt. H szik-
rázóan szellemes tréfa két férfi sze-
repét Gellért és Uray játszotta. 

H darabok sorában Nádas Sándor 
törvényszéki jelenete, a »Tótasszo-
nyok« következett, fl brilliáns kis je-
lenet minden sora rávall Nádas pom-
pás tollára, a viccek oly rohamosan 
követik egymást, hogy az embernek 
még ideje smcs kinevetni magát az 
egyiken, már megint nevetni kell a 
másikon. H két veszekedő tót asszonyt 
Boross és Sajó játssza. Már a meg-
jelenésük is harsány derültséget kelt 
és ez a jelenet végéig egy pillanatra 
sem szűnik meg. 

H műsor első részének, bogy ugy 
mondjuk a pointje Szép Ernő életképe, 
a »Kávécsarnok«. Szétcsapódik a füg-
göny és egy kedves, intim kis kávé-

Premier a 
Rödern Színpadon. 

Száz zsúfolt nézőtér nézte végig 
a Modern Szinpad szinbázavató mű-
sorát s ezzel Bárdos Hrtur színháza 
olyan rekordot ért el, amilyenre még 
nem volt példa nálunk, de még a 
külföldön sem. Bizonyos, hogy ez a 
műsor még jó egy néhány telt házat 
vonzott volna, de Bárdos direktor 
csütörtök este, a záróra-rendelet első 
napján, egészen délig nem tudván, 
vájjon játszbat-e a színháza, vagy 
sem, premiert rendezett, fl megválto-
zott viszonyokhoz képest az előadás 
hét órakor kezdődött, de a közönség, 
a Modern Szinpad hü közönsége hét 
órakor is az utolsó helyig megtöltötte 
Budapest legszebb nézőterét. fl pre-
mieren ott volt tout Budapest. Hz iró 
és művészvilág előkelőségei és a 
pénz arisztokratái teljes számban, 
képviselve voltak. 

H műsort Harsányi Zsolt «Tik=tak« 

Modern Szinpad. -
Vendrey (Alajos) -

«Kávécsarnok.» 
Medgyaszay Vilma (Fanny) 

9 H E H H 9 H I H H 
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csarnok tűnik elő. H magas emelvé-
nyen, a kasszában Medgyaszay Vilma 
ül. Elől egy asztalkánál a drága »tata» 
Vendrey, a legbájosabb szinész és -
ó, borzalom ! - kávét iszik és lágy, 
foszlós kuglófot eszik hozzá olyan 
gusztusosán, hogy a nézéséből is 
érezni lehet a jó izét. Fizetésre kerül 
a dolog és ekkor kiderül bogy Vend-
rey tata bliccelni akar. Egy kuglófot 
mond be, holott hatot fogyasztott. 

Fi leleplezés azonban nem jár na-
gyobb tragédiával. Sőt. Fi végén há-
zasság lesz belőle. 

Rengeteg taps és kihivás volt, 
mely eg\aránt szólt a poétának és a 
szerep őknek. 

Biró Lajos, aki régen nem szere-
pelt már a színpadon, a Modern-Szin-
pad u j műsorára u j darabot irt, Lilla 
a cime és egyik érdekessége, hogy 
minden szereplője tul van a hatvan 
éven. Egy bájos öregasszony búcsú-
zik bárom öreg gavallérjától, mert 
tudja, hogy egy rettenetes kór fogja 
rövid idő múlva elrutitani és nem 
akarja egy megcsunyult öreg asszony 
emlékét hagyni udvarlóinak, Fi bárom 
öreg gavallérnak, akik harmincöt éve 
hűséges barátai, elárulja, hogy egy-
szer, valamikor mindegyiküknek volt 
egy ideje, mikor velők szemben gyenge 
tudott volna lenni. Ezt a vallomást 
adja nekik utolsó emlékül, ajándékul 
és a három öreg gavallér könnyes 
szemmel távozik — örökre. És ekkor 
a férjben, aki az ajtóban találkozik a 
bárom könnyes szemű gavallérral, 
harmincöt évi boldog és szerelmes 
házasság után feltámad a féltékenység. 

E végtelenül finom és szubtilis té-
mának feldolgozásával Biró Lajos az 
egyfelvonásos darabban is mesternek 
mutatkozott. Osztatlan és nagy siker 
volt. R szereplők alig győzték meg-
köszönni a tapsot. Mészáros Giza Lilla 
szerepében finom és felejthetetlen ala-
kítást nyújtott. Mindannyian éreztük, 
hogy ilyen barátnőtől örökre meg-
válni fájdalmas és pótolhatatlan 
veszteség. Fi három öreg gavallér sze-
repében Bánóczy Dezső, Gellért Lajos 
és Hntalffy Sándor - a színház u j 
tagja, remekelt. Fi fér j szerepéből Som-

lár Zsigmond - szintén u j tag -
csinált kitűnő figurát. 

Emőd Tamás »Lotbaringia« cimen 
irt zenés barokk-játékot. Két megeleve-
nedett porcellán figura, - egy francia 
hölgy és egy porosz gránátos - ének-
lik Emőd zengő verseit, Reinitz Béla 
gyönyörű melódiáira. Hbitatos figye-
lem kisérte a bűvös játékot a meg-
vesztegetően szép diszlet keretében. 

Vcngerl<dl{. 
vagy a sokle lkü ember . 

Tragikomédia 3 fe lvonásban. 
Szereplők: 

fl szinész 
fl társszerző 
fl rendező 
Gótbné Kertész Ella 

Szin: fl Vigszinbáz, p r ó b a közben. 

ELSŐ FELVONÁS. 
fl SZÍNÉSZ: (mint orosz herceg fellép, 

fi balvál lán pup. Szépen domborodó kedves, 
szabályos pup.) : No, mi lesz ? kezdjük, vagy 
nem kezd jük? , , 

fi RENDEZŐ: Kezdjük, kedves Gótb, azon-
nal kezdjük. Csak valamit meg kell még be-
szélnem a szerző úrra l . Hanem mond ja csak, 
micsoda pup az a vál lán ? 

fl SZÍNÉSZ: Ez a pup ? fiz előírásos ber-
cegi pup . Talán nem jó? 

fl RENDEZŐ: Nem jó : biszen ez egy 
mozgó pup! Maga összetéveszti a púpot az 
ádámcsutkával ! Szerencsét len ember! Hiszen 
a púpja minden lépésné l á tzökken a jobb 
vál lára! Ki látott i lyen p ú p o t ? 
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fl SZÍNÉSZ: (felhasználja a ziccert.) Bal-
válláról a jobb vállára, iobb válláról a bal= 
vállára . . . Kérem, a kellékes . . . 

fl RENDEZŐ: Hallatlan! Hát egy Rigó-
letto maga ? Hát az Operában vagyunk ? Ez 
egy pup ? fl herceg a báta közepén hordja 
a púpot, a két válla közt, de nem egy ilyen 
ide-oda göndörülő púpot, banem egy becsű-
letes, komoly álló-pupot. 

fl SZÍNÉSZ: Kérem, nekem ezt adták át 
és ez csak a bal vállamra pásszol. 

fl RENDEZŐ: Jó, jó, kedves Gótb, majd 
este a Fészekben . . . Ja, nem arra értette ? 
Igen, a pup. Hát ez rettenetes, majd meg-
kérdezem még a szerzőt is. Éppen itt jön. 
Milyen púpja van kérem a hercegnek? 

fl TÁRSSZERZŐ: Én mindenben szerző-
társam, Pásztor Árpád instrukcióihoz tartom 
magamat. Ő azt irta, hogy a hercegnek a 
háta közepén van a púpja, hát ott is kell 
lennie. 

fl RENDEZŐ: No látja Gótb ur! 

ö n most egy csomó pénzt fog zsebrevágn-
a tantiémekből, igazán nem illik, bogy vei 
lem vizet itat pezsgő helyett. 

fl TÁRSSZERZŐ: Ez a rendező dolga. 
Majd szólok neki, bogy adjon pezsgőt, fl 
költséget persze - én viselem. Rendben van. 
Gótb u r ? 

fl SZÍNÉSZ: Már bogy' látnám a bátam 
közepét ? 

fl TÁRSSZERZŐ: Gyerünk kérem, gye-
rünk. 

MÁSODIK FELVONÁS, 
fl SZÍNÉSZ: Rendező ur. 
fl RENDEZŐ: Nos? 
fl Szinész: Én bemondom a __vizet. Gótb 

ur. Ez igy nem megy tovább! Én egy jóra-
való degenerált alkoholista berceg vagyok, 
aki ugy issza a szeszt, mint a pinty. Hát ez 
Oroszország ? Ez a vutki ? Micsoda lokál ez, 
abol még pezsgő sincs ? Próbáltatják az em= 
bert és annyi vizet itatnak velem, bogy már 
békák kuruttyolnak a gyomromban. Ilyennek 
látta Pásztor Árpád a báboru előtti Orosz* 
országot és az orosz hercegeket ? 

fl RENDEZŐ: Csak nyugalom, kedves Gótb 
ur. Majd szólok a szerzőnek. Vagy akar 
maga vele beszélni ? 

fl SZÍNÉSZ: Hallja, tisztelt társszerző ur! 

fl SZÍNÉSZ: Tökéletesen - Gótb ur. 
HARMADIK FELVONÁS. 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLfl (mint vengerka): 
Kedves berceg, elfogadom a rubinos legye-
zőjét, de nyúj tson át sürgősen kétszáz rub-
lit, mert egy u j kalapot akarok venni. No 
mi lesz ? Cár, vagy kalaposinas ? 

fl SZÍNÉSZ: Hallatlan! Már megint u j 
kalap ? Hát minek tartasz te engem ? flzt 
biszed bogy a púp pénzzel van bélelve. Té-
vedsz, lószőrrel. Fordul j fiam a rendezőhöz. 

GÓTHNE: Rendező ur, egy u j kalap kell. 
Kérek kétszáz rublit, akarom mondani kron-
csit, mert különben lemondom a szerepet. 
Pénzt vagy életet, kalapot vagy szerepet! 

fl RENDEZŐ: Csak lassan, lassan, fl ka-
lap nincs a szerzői u tas í tásban. Beszéljen a 
szerzővel. 

GÓTHNE: Kedves társszerző, remélem 
tudja a kötelességét ! Gyerünk avval a két-
száz koronával! 

fl TÁRSSZERZŐ: Pardon! Egy vengerká-
nak nem lehet kétszáz koronás kalapja. Majd 
csak a harmadik felvonásban. Hiszen igy 
odavan minden ^stilus, minden illúzió. Mit 
szólna Pásztor ÁrpádJ? 

GOTHNÉ: Pásztor flrpád láthatott sok 
vengerkát, de olyant mint én, még egyet se. 
Nekem kalap kell. Ha pedig (felemeli hang-
ját) nem adod most ide rögtön azt a két-
száz koronát, én nem játszom tovább. Egész 
komolyan nem. flkkor aztán biába vagy 
szerző is, rendező is, szinész is, fuccs a da-
rabnak. Mert te ugyan bárom vagy, de én 
egy. , 

GOTH: (nem mint szinész, sem mint 
szerző, sem min t rendező, banem mint egy-
szerű, szegény szenvedő férj , á tnyujta a két ' 
száz koronát.) Nem egy, egyetlen. 

Vége. 
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„Der goldene /Hittelweg". 
- fl Hivatalnoklány németül . — 

Ma már olyan keresett »kiviteli 
cikk» a magyar darab, hogy igazán 
nem kelt különösebb feltűnést, ba 
u jabb meg u jabb bir érkezik magyar 
darab német fordításáról. Nincs tebát 
abban sem különösebb, bogy Ráskai 
Ferenc színdarabja, a Hivatolnoklány 
is belekerült ebbe a sorba. Legfel-
jebb azt lebet hangsúlyozni, bogy a 
Hivatalnoklány kőszínházi ajánló le-
vél nélkül - Budán mutatta be Se-
bestyén Géza - verekedte ki pozí-
cióját a külföld felé is, miután itt Bu-
dapesten a sorozatos zsúfolt házakban 
nyert tüntető kifejezést temérdek meg-
különböztetett qualitása; és miután 
a vidéken sorra müsor-darab lett 
mindenfelé. Bebizonyult újra , hogy az 

Kabók Győző «H dollárpapa» rendőrkapitá-
nyának önkar ika turá ja . 

igazán jó darab megtalálja út ját a 
közönséghez, fl da rab fordítója egyéb-
ként Otto Eisenschitz, aki ugy Bécs-
ben, mint Berl inben eddig olasz meg 
spanyol műfordításaival szerzett ma-
gának kitűnő nevet. Dr. Marton Sán-
dorhoz, a Hivatalnoklány és általában 
minden magyar darab zseniális ut-
egyengetőjébez intézett levelében nagy 
elragadtatással ir Ráskai darabjáról; 
csupán az eredeti cim ellen volt kifo-
gása és azt a »Der goldene Mittel-
weg «-gel cserélte fel. fl da rabra vo-
natkozó tárgyalások már e héten be-
fejezést nyertek volna, ba a bécsi szin-
házak közé nem dur ran t a 9 órai zár-
óra, mely érthetőleg bénitólag, sőt 
pánikszerűen hatott valamennyi ottani 
színházra. 

Itt emiitjük meg, hogy a Hivatal-
noklány a legutóbbi tiz nap alatt 
Szatmáron, Győrött, Aradon és Temes-
várott került bemutatóra, flz utóbbi 
bárom városban a címszerepet annak 
kitűnő kreálója, Molnár flranka adta, 
mindenütt olyan érdeklődés mellett, 
amilyenre csak alig van példa. »Szép 
megjelenés rokonszenves arc, mely 
már az első pillanatra vonz és játé-
kosan hirdeti igazságát — ir ja róla 
az flradi Közlöny - . Szavain állan-
dóan mosolyának kedves szine ragyog, 
amellyel lebilincselte és a maga ré-
szére bódította az aradi közönséget... 
s e hangulatnak állandóan frissülő 
színeket kölcsönzött a zenekaros, telt 
ház!» Hasonló elragadtatással ir róla 
az aradiak másik tekintélyes lapja, az 
Arad és Vidéke is. Úgyszintén zajos 
siker kisérte ugy a darabot, mint Mol-
nár flranka felléptét. Mindbá-
rom estén előre eladott zsúfolt ház 
előtt játszott, annyira, hogy itt is, 
akárcsak flradon,,még a zenekarban is 
közönség ült. Epen nem csodál-
ható, hogy 'a vidéki direktoroktól -
akik, valljuk csak meg, n e m igen 
láttak próza előadásnál még a zene-
karban is közönséget — garmadával 
kapja a meghívásokat Molnár flranka. 
Most szombatra, 17«re Fodor Oszkárét 
fogadta el Székesfehérvárra, ahol 
másik brilliáns szerepét, a Náni-t is 
eljátssza. 
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bólogatás Helvey Igauránál. 
Fi színházaknál mostanában na-

gyon lábra rkapott a vendégszereplés. 
Fi nagy vendégjárás a tavalyi szezon^ 
ban kezdődött. ' Hogy "csak a " legna-
gyobbakat említsük, Márkus Emma. a 
Magyar Színházban játszotta a Név-
telen asszony ^címszerepét, Odry Fir-
pád ugyanott kreálta a Lyon Lea rab-
biját, Fedák Sári a Vígszínházban 
vendégszerepelt a Farsangban Rózsa-
hegyi Kálmán Bárdos Fírtur színhá-
zában »vendégszerepel« - két év óta 
minden este, Kosáry Emmy a király-
színházban gyűjti a sikert íestéről-
estére és Bakó László is a tNépope-
rában gólemezik. 

H vendégszereplő művészek száma 
legközelebb megint^ megszaporodik. 
Ezúttal Helvey Laura, a Nemzeti Szin-
báz örökös tagja fog játszani a Víg-
színházban. 

Bár a Kék róka, Herczeg Ferenc 
pompás darabja minden este táblás 
bázak előtt pereg le, már javában 
folynak a próbák Pásztor Árpád u j 
darabjából: H vengerkából. Ebben a 
színjátékban van egy szerep, egy 
orosz nagyhercegnő szerepe, melyre 
Faludiék a saját színházukban nem 
találtak alkalmas személyesitőt. Góth 
Sándor aki társszerzője és rendezője 
Fi vengerkának, egyet gondolt és meg-
kérte Helvey Laurát, akinek sok ala-
kítása felejthetetlen a Nemzeti Szín-
ház közönsége előtt, hogy játsza el ő 
az orosz hercegnőt. Rövid diplomáciai 
tárgyalás után, mely Góth és Tóth 
Imre, a Nemzeti Szinház igazgatója 
közt bonyolódott le, Helvey Laura vál-
lalta a szerepet. 

Ez alkalommal felkerestük a négy 
évvel ezelőtt nyugalomba vonult mű-
vésznőt, hogy a Szinbázi Élet olvasói 

számára megintervjuoljuk u j szere-
péről. 

H művésznő kedves, intim kis 
szobában fogad. Este hét óra, most 
ébredt fel, egy kicsit szunyókált, a 
próba kifárasztotta. Fi sürü ezüst baj-
koszorú meglepően fiatalos, egészsé-
ges piros arcot keretez. Fi hangja 
zengő és tiszta, mint az orgona hangja. 

- Hiszen nem is olyan rég volt 
az, hogy még játszottam. Csak négy 
éve. Ennyi idő alatt nem lehet elfe-
lejteni a színpadot. Hz első próba 
egy kicsit u j volt, kicsit szokatlan, de 
bamar tul voltunk az első nehézsé-
geken. 

- Egy orosz hercegnőt játszom 
Fi vengerkában. H darab nagyszerű, 
csupa jó szerep, biztos siker. Csak 
ne kerüljön rá nagyon későn a sor. 
Most már harmadszor halasztják el 
a bemutatót, nem szeretném, ha ké-
sőn kezdenék játszani, mert én már 
áprilisban Leányfalun szoktam lenni, 
»nyaralni«. 

Fiatalos tözzel és lelkesedéssel be-
szél a színpadról, a szerzőkről, a 
szereplőkről, mint egy fiatal színi-
növendék az első vizsgája előtt. H 
beszélgetésben már a villamos mizé-
riáknál tartunk. Mert hát mostanában 
ez is majd-

nem olyan 
fontos, mint 
az uj szerep. 

Mikor el-
bucsuzunk, 
mosolyogva 

utánunk szól: 
- Fiztán 

ne haragud-
janak, ha Fi 
vengerkában 
egy kicsit én 
is fess leszek. 
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r e g é n y 
IRTA . w . 

^ z c m m i ï û T x A N MÜHLBECK KAROLA 
rajzaival . 

Szebenyiné utóbb maga is leült az 
egyik karosszékbe - oly szerény el-
fogódottsággal ült le, mintha csak kü-
lönös jóindulatból engedték volna meg 
neki, hogy a nagyok közt helyet fog-
laljon — Szebenyi pedig, a zenemű-
kiadó ösztökölésére, ú j ra letelepedett 
a zongora mellé. Most már nemcsak 
a jövendőbeli operettjéből játszott, ha-
nem a titokban készült, régebbi mü-
veiből is, melyek legénykoru magá-
nyos estéin születtek elegáns dol-
gozószobája csöndjében: hangula-
tos kis chansonokat, melyekben talán 
több volt a sziv, mint az eredetiség, 
egy románcot, mely valahol az ezüst-
fényű tenger part ján született, egy 
finom kis bölcsődalt, melynek balla-
tára a fiatal asszony hirtelen elpirult 
(isten tudja, micsoda titkzatos kis jö-
vevényre gondolt, akinek ágyacskája 
fölé majd ezek a hangok hívják le 
nemsokára a pólyásbabák őrző angya-
lát) csupa csillogó kedves kis bijout, 
melyek egytől egyig értékes drágakö-
veknek látszottak, pedig talán csak 
művészi hamisítványok voltak, amiket 
csak az igazi szakértő tud megkülön-
böztetni a valóságos brill 'ánsoktcl. 
Major ur azonban vagy nem volt igazi 
szakértő, vagy álnokul és opportunus 
módon hazudott ; mert a szemei most 
is szinte túlvilági fényben ragyogtak 
a lelkesedéstől, ősz fejét boldogan meg-
bólintotta a fiatal ember felé, kezét 
elragadtatva a szivéhez szorította, 
szóval oly feltűnően viselkedett, mintha 
a késői korban neki jutott volna a 
szerencse, bogy egy u j Schubertet a 
világnak bemutathasson. De sokkal ér-

dekesebb volt, hogy most a hírlapiro-
dalom ifjú Petur bánja is követte a 
ravasz kotta-uzsorás példáját ; Laczfi 
a székében előrehajolva, lázas érdek-
lődéssel figyelt, szeméből eltűnt az 
apatikus álmosság, fejét néha álmo-
dozva hajtotta a karosszék támlájára, 
s szinte anyailag gyöngéd pillantá* 
sokkal simogatta végig a zongorázó 
mi liomost, majd félhangosan, mintha 
csak önmagának mondaná, de gondo-
san ügyelve, hogy a fiatal asszony is 
meghallja, igy szólott: 

- Pompás, pompás, - és szinte 
érthetetlen az a szerénység, amellyel 
eddig a nyilvánosságtól visszovonult ! 
Hiszen ez az ember az összes reklám-
hősöknél nagyobb tehetség ! Igen, ez 
jellemzi a magyar viszonyokat: a hi-
vatottak elrejtőznek a homályba, a 
kontárok pedig, otromba falovaikon, 
kürtszó mellett vonulnak be a sikerek 
hangos és kivilágított várába. Hát nem 
kellene felrobbantani azt az országot, 
ahol az ilyesmi nap-nap után meg-
történhetik? 

Elkeseredve rázta meg a fejét - e 
pillanatban, mint javíthatatlan impresz-
szionista kétségtelenül érezte is, amit 
mond - szemrehányó pillantásokat 
vetett Major úrra, mintha kizárólag ő 
lenne az oka, hogy Szebenyi még nem 
kergethette ki sasfészkeikből a mél-
tatlan bitorlókat, de villámló pillantása 
egyszerre megenyhült, mikor a fiatal 
asszony, leányosan félénk hangján, igy 
szólott hozzá: 

- Oh, hát igazán azt hiszi, hogy 
van tehetség az u r a m b a n ? Oondolja, 
hogy lesz sikere a színpadon is ? Nem 
kell attól tartanunk, hogy csak szép-
lelkű dilettánsnak nézik? 

- Dilettánsnak? - kiáltott föl 
Laczfi és oly gúnyos nevetésbe tört 
ki, mintha Beethovent vagy Mozartot 
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illette volna valaki a dilettánsság vád-
jával. - Dilettánsnak, aki ezt a pók-
bálóból szőtt bölcsődalocskát meg-
írta? Nem, kedves nagyságos asszo-
nyom nem tartok sokat szeretett ha-
zánk kultúrájáról, de olyan elveteme-
dett gonosztevő még itt se akad, aki 
Szebenyi urat dilettánsnak merné mon-
dani. Es ha akadna, én lennék az 
első, aki az ilyen alattomos kígyónak 
a nyakát kitekerném! 

Ez a kitörés oly hangos volt, hogy 
a zonaora mellett ülő Szebenyi is 
meghallotta, nemcsak meghallotta de 
bele is pirult a mértéktelen dicséretbe 
s egy halk akkorddal hirtelen abba-
hagyta a potpourrit, amit eddig válo-
gatott müveiből előadott. Ez volt az 
a pillanat, amit a furfangos zenemű-
kiadó már régen várt: a kövér ember, 
egy termetét megszégyenítő lendület-
tel, egyszerre felugrott a helyéből, vi-

harosan átgázolt a szőnyegen, mely 
karosszékét a zongorától elválasztotta, 
s önkívületet szimulálva borult a meg-
döbbent komponista nyakába, akit 
majdnem székestül feldöntött. 

- Édes fiam, - én, az öreg és 
tapasztalt szakember mondom magá-
nak, hogy két hónap múlva maga lesz 
itt a legnépszerűbb ember! Hkar velem 
fogadni, hogy még az erzsébettéri ve-
rebek is a maga slágereit fogják csicse-
regni két héttel a premiér után? Fiam, 
engedje meg, hogy egy bolond vén 
ember megcsókolja, egy bolond vén 

ember, akinek mindig az volt a hi-
bája, hogy a lelkesedését nem tudta 
véka alá rejteni... 

Cuppanós és kissé nedves csókot 
nyomott a szegény fiatal ember mind-
akét orcájára, — és Laczfi, aki a 
kávéházi legendákból jól tudta, hogy 
az öreg gazember a legnagyobb tehet-
ségeket is aprópénzzel fizeti, s magát 
Csajkovszkyt is félóráig váratná a bolt-
jában, nehogy túlságosan elbizza 
magát, - Laczfi keserű és ironikus 
megvetéssel gyújtott rá egy egyiptomi 
cigarettára, nehogy valami hatmázsás 
gorombaságra fakadjon. Major, mint a 
lelkesedés őrültje, - ez a gondolat 
oly tébolyító volt, hogy csakugyan nem 
lehetett hidegvérrel elviselni... 

Szebenyi, miután szerencsésen 
megúszta a rohamot, melyet az érzel-
meitől megrészegedett uzsorás intézett 
ellene, kisfiús zavarral vette tudomásul 
az ujságiró bókjait is, aztán - a sze-
rény emberek önzetlenségével — igye-
kezett más térre fordítani a beszélge-
tést. De Laczfi, aki most már katoli-
kusabb volt a római pápánál, nem 
engedte, hogy a lelkesedését beléje 
fojtsák. 

— Igen, most már szivesen bele-
egyezem, hogy a szövegemet megze-
nésLse, sőt boldog vagyok, hogy én 
is eszköze lehetek a sikerének. Bizo-
nyos vagyok, hogy olyan szövegírót 
is kapna, amilyet megérdemel, - vér-
beli irót, nem pedig egy kóbotló kis 
riportert — de ha velem is megelég-
szik, hát boldog vagyok, bogy a ren-
delkezésére állhatok. Ha nincs terhére, 
olvassa el ezt a kontármunkát, s ha 
kifogásol valamit, hát csak mondja 
meg őszintén, — mindent megcsinálok, 
amit a zenéje érdekében szükségesnek 
tart. Ha kívánja, akár az egész szö-
veget átdolgozom, - hiszen én tudom 
legjobban, hogy ez a silányság nem 
méltó a magához való művészhez. 
Tudja kérem, hogy maga a legelső 
milliomos, aki a podgyásza közt igazi 
tehetséget is hozott magával a világra? 

Ez az utóbbi megjegyzés csupán 
a megpuhult anarkista vergődése volt, 
- a lelkes csillogás, melylyel Laczfi 
a zeneszerzőt és feleségét nézte, ugyan-
csak hiúvá tette azt a szánalmas kisér-
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letet, bogy tovább is mint keserű 
forradalmár szerepeljen. H riporter, 
aki mindig pillanatnyi benyomásainak 

hatása alatt állt, most már végleg 
elhatározta, hogy a sors egy csodála-
tos emberpárral hozta össze: a világ 
egyetlen szerény és szimpátikus mil-
liomosával, aki mellesleg a legnagyobb 
tehetségek egyike, s az asszonyi finom-
ság és grácia egyetlen földi képviselő-
jével, aki a teremtés összes rossz 
nőiért kárpótolja a csalódások és ha-
zugságok tengerében evicklélő modern 
embert. Laczfi eddig csak az orfeumi 
nőket és a kávéházi márványasztalok 
asszony-filisztereit i smer t e -

Mikor a Szebenyiék vendégei az 
alkonyodó utcán végigmentek, Laczfi 
sokáig elgondolkodva ballagott a kövér 
zeneműkiadó mellett, akinek zsiros 
arca csakúgy ragyogott a belső meg-
elégedéstől. Major ur utóbb vidáman 
vállon veregette a barátját. 

- Nos, még most is azt hiszi, hogy 
a jó Major bácsi bolondot űzött ma-
gából? Hazudtam, mikor tehetségnek 
mondtam a fiatal vaskereskedőt? Hiszi 
már, hogy értek valamicskét a mes-
terségemhez, s hogy a Csipkeverő 
leány előtt tisztességes perspektíva áll? 

Barátságosan belekarolt a hallgató 
riporterbe és ravaszul csíptetve foly tatta: 

- És ami a fő : nem egy ifjú 

éhenkórásszal hoztam össze, aki csak 
holdbeli birtokával henceg, hanem egy 
jóravaló kis nábobbal, aki tudja, hogy 
a Krisztus koporsóját se ingyen őriz-
ték. Major bácsi bőkezűen gondosko-
dik a barátairól : holnapután, amilyen 
igaz, bogy ma szerda van, két darab 
újdonatúj ezresbankócska fogja meg-
pecsételni a legújabb operett-cég meg-
alakulását. 

- flzt akarja mondani, hogy^ Sze-
benyi ur pénzt ad nekem? kérdezte, 
helyében megállva, az újságíró. 

- fizt, fiacskám, azt, - ez olyan 
biztos, hogy akár már ma este adós-
ságokat csinálhat rá. R milliomosok-
nak, még ha világrengető tehetségek 
is, sohase árt, ha a szegény emberek 
eret vágnak rajtuk. 

Laczfi most különös mozdulatot tett : 
mindakét kezét odahelyezte a zene-
kiadó vállaira, s oly erővel rázta meg 
a kövér embert, hogy Major urnák 
még a ^cvikkere is leesett ijedtében. 

- Édesem - modta - nagyon 
tisztelt emberhuskereskedő, maga té-
ved, ha azt hiszi, hogy magáboz ha-
sonló uzsorás került az út jába ! Nekem 
épp oly kevéssé kell a Szebenyi pénze, 
mint a magáé, - s a szövegemet még 
Hstornak és Wanderbiltnek se adnám 
oda, ha a lelkem mélyén nem tartanám 
igazi tehetségnek. Egy Laczfi még 
sohase fogadott el borravalót, - de 
ezt maga, a kurta kis kalmár eszével, 
sohase fogja megérteni... (Folyt. k«v.> 



SZIMIAZ] E U T 21. oldal 

A dollárpapa szereplői. 
Gyárfás egy dol lárpapát játszik, 
De el kell rá készülni, 
Hogy Beötbynek sok dollár fog szülni, 
Tebát inkább dol lármamának látszik. 

Réthey a tanár . Türelmes, mint egy birka, 
Ezt jöjjön kritizálni Kerr! 
fl bóna alatt irka, 
fl p rogrammján siker. 

fl tanárhoz hitves is jár még, 
flki a szót szaporán aprózza : 
ő játssza a Kardos tanárnét , 
fl kitünó' Forrai Róza. 

Pécsi Blanka e p á r nagyobbik lánya. 
Megmondom róla jó e lőre: 
Hogy noha légvár a hozománya, 
Méltóságosné lesz belőle. 

fl kisebbik lány Fényes flnna. 
Ki nem affektál sirva-riva, 
Ha fixiroznád, neked rohanna . 
Mert nem sablonszerű naiva. 

Mivel kemény lány, ebugattát , 
Kemény legény is köll e nőnek. 
Szekeres szerepét ezért adták 
fl férfias, fess Törzs Jenőnek. 

fl rö betűt nem tudja kopogtatni, 
Há-val pótolja e betű helyé ' , 
De Zö Molnáh igy is meg tudja adni 
fl szehepének sikehét. 

Fia viszont vö betűt mond helyette, 
És garantá l a Tavnai neve, 
Hogy itt is meglesz, kutyatevemtette, 
H szevep vitka sikeve. 

Csizmában jár, mint közjegyző vidéken, 
S a bort szívesen börpenti , 
Igen jó szinész, big>jék el ezt nékem, 
fl kedves, jóizü Körmendy. 

Mint korlátolt vidéki kapitány 
Rendkívül őrködik a r end re : 
Pa ragrá fon nyargal s nem par ipán, 
fl neve Kabók Győző és nem Endre . 

fl beteget, azt benn hagyja a vizben 
És néha szól: »jaj, valami b a j érte» 1 
Gyöngyit, mint zsidó doktor nem egy izben 
Megtapsolják a zsöl lyesotok érte. 

K e l e t i b i l i . 
Művészi pályák e l indulásának régi idők 

óta l egérdekesebb kezdőpontjai a Zeneaka-
démia bázi=hangversenyei. Ezeknek az intim 
ünnepé lyeknek kettős céljuk van. fl fonto-
sabbik a pedagógiai : a növendék szokja 
meg a nyi lvános szereplést , fl másik cél a 
Zeneakadémiának fontos : ilyen alkalmakkor 
lehet legbiztosabban megállapítani, ki az 
igazi tehetség. Akadnak azonban növendé-
kek, akik tudásukka l kizökkennek a »házi-
hangversenyek« megszokott kere téből és el-
sősorban tanáraikat lepik meg. Ilyen meg-
lepetés volt a keddi bázi-bangversenyen Ke-
leti Lili szereplése, fllig lépte még át a 
gyermekszoba küszöbét , alig kerül t az első 
akadémiai osztályba, már is komoly mérték-
kel nézték produkcióját . Liszt Ferenc Schu-
bert-keringőkből szőtt gyönyörű müvét , a 
• so i rées de Vicune« ciklus egyik darabjá t 
(a-moll) játszotta meglepő fölénnyel , fejlett 
tudássa l és kitűnő technikai biztossággal. 
Keleti Lili most, pá lyája kezdetén többet tud 
nyújtani , mint amennyit az iskola megkíván-
hat. Világos értelmezése, á tgondol t e lőadása 
fejlett muzikális tehetségről tanúskodnak. 
Technikai biztossága, Székely Arnold tanár 
kitűnő iskoláját dicsérik. A nagyszámú hall-
gatóság lelkes melegséggel ünnepel te a mű-
vésznő első nyilvános szereplését , melynek 
tanuja volt a Zeneakadémia egész tanári 
kara is, Mibalovicb Ödön igazgatóval az élén. 
A kiváló zeneszerző, Wagner és Liszt egy-
kori barát ja , szintén nagy érdeklődésse l ki-
sérte Keleti Lili játékát, majd később közvet-
lenül is kifejezte megelégedését . 

c / i á z t e f ^ é x f c f 
Budapest, /k fáczi-urca 
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VI. 

Az iroda. 
Csak szinbázi ember ismerheti ennek a 

szónak igazi varázsá t : az iroda, fl publi-
kumnak ba szinbázról gondolkozik, a szín-
háznak csak két része jut eszébe: a nézó'tér 
és a szinpad. fl nézőtér tel jesen az övé, a 
szinpad tel jesen el van zárva tőle. Van 
azonban a színháznak egy harmadik része 
is, amelyre a közönségbeli ember nem szo-
kott gondolni : a szinbázi iroda, amelyet fő-
hadiszál lásnak lehetne nevezni. Távol esik a 
harctértől, fl nyer tes csaták dörgő tapsvi-
bara, az operet t -zenekar üs tdobjának tompa 
ágyúzása nem balla rszik ide, de viszont itt 
fu t össze a közön-ég é rdek lődése ellen 
irányzott offenzíva minden szála. 

fl Magyar Színháznak alig van i rodája . 
Ha van is, nem fontos. Mivel ez a szinbáz 
testvére a Király-színháznak, ezt is a Király-
szinbáz épüle tében elhelyezett közös irodá-
ból igazgatják. Itt aztán van irodahelyiség 
bőven, flz épüle t Király-utcai f ron t jának 
első emeletén vannak a helyiségek. Itt 
van a nagy előszoba, ahol Czeglédy mes-
ter irodatiszt trónol, s aboi a keskeny 
padkán szerződésre vágyó kóristák és 
titkos drámaírók szoktak üldögélni . Innen 
nyilik a gépirókisasszony szobája, ebből 
ba l ra a Lázár Ödön helyettes igazgatóé, 
jobbra a Beöthy Lászlóé. Van ezen a folyo-
són még szobája a rendezőnek és drama-
turgnak, a gazdasági főnöknek, a főpénztá-
rosnak és a könyvelési hivatalnak, fl Nép-
opera ügyeit is javarészt itt intézik. De van 
Beöthy Lászlónak és Lázár Ödönnek i rodája 
a Népopera épüle tében is. Ugyancsak ebben 
az épüle tben van a Népopera fővárosi vo-
natkozású ügyeinek vezetője, Márkus Jenő 
tanácsos, részére is i r o i a , akinak viszont a 
Központi Városházán is van i rodája . Euró-
pában aligha akad még szinbáz, amelynek 
annyi i rodája volna, mint a Népoperának. 

/ 

HARSÁnri riint 

MAJOR HENRIK ra |zaiva 

fl Vigszinbáz hivatalai sem elégszenek 
meg egy emelettel . Két folyosó kell nekik,. 
flz ablakok mind a szinbáa Pannonia*u'cai 
oldalára nyilnak. flz első emeleten van a 
Faludi Gábor i rodája egy k ü l ö n tanácskozási 
teremmel , aztán a Faludi Miklósé, fl folyosó 
másik részén van a főpénztár és gazdasági 
hivatal bárom szobája . Egy emelettel fe l jebb 
van a Heltai J enő szobája, aztán a Vigszin-
ház-részvénytársaságé, aztán egy óriási nagy 
és egy ebből nyiló kisebb. Ezeken osztoznak 
Faludi Jenő, Faludi Sándor és Komor Gyula. 

fírra té rszüke miatt nem vál lalkozhatunk, 
hogy számot ad junk a két állami szinbáz 
biva 'a los helyiségeiről, fl Nemzeti Színház-
nak magának is egész sereg hivatalos szo-
bá ja van, az Operábáznak szintén; ezenkívül 
az Opera óriási épüle tében van a két szin-
báz egyesitett gazdasági hivatalának egész 
sor szobája és mindezekhez a kultuszminisz-
té r iumban is tartozik egy-két hivatal. 

flmit - i roda - alatt a szinbázi nyelv én, 
az rendesen egy bizonyos szoba, flz Opera-
háznál Bánffy Miklós gróf előszobája, a 
Nemzeti Színháznál Bálint Lajos ú jonnan 
berendezet t titkári i rodája , a Vígszínháznál 
a második emeleti nagyterem, Beötbyékaéí 
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pedig a r.jzár ö d ö n i rodája . Ezekben a be-jj; 
lyiséjjekban folyik az illető színház nappal i 
élete. fl la ikus azt bibetné, bogy aki közel 
álló ba rá t j a a szinbáznak és passepar tou t ja 
van színpadra , meg nézőtérre , az mobón 
siet minden este darabot nézni. Holott a 
színházhoz közel álló ember r endesen sziv-
bel un ja m á t a műsoron levő darabot és ott 
ül az i rodában a titkár nyakán még félki-
lenckor is, pedig a tiikár m á r rég szeretne 
vacsorázni menni . Tudniillik azt, ámit oda-
lenn játszanak, ő is szivből un j a már. 

Érdekes és szines élet zajlik le reggeltől 
estig az i rodában. Reggel alatt csak fél ti-
zenegyet tessék érteni, mer t a szinbázi em-
berek későn kelnek. Mikor a tiikár bejön, 
először is egy légió ember fogadja üdvri-
valgással : a szabadjegyesek tömege. Ezek 
rendesen nem kapnak szabadjegyet (pláne 
AZ idei rendkívül eleven szezonban), de 
azért másnap megint csak megje lennek a 
szabadjegykérő blankettával , amelyet két 
kra jcárér t á ru l a por tás a színházi" nyugdí j -
intézet javára, fl nyugdíj intézet tehát meg-
nyugtató módon akkor keres, ba a szabad-
iegyes nem kap szabadjegyet . 

fl szabadjegyesek bősz seregét még csak 
könnyű lerázni, de aztán egé^z nap szól a 
telefon. Szerzők, csicsergő hangú művésznők 
és krit ikusok te lefonoznak rá a t i tkárra: 

— Van ma es tére egy páho ly? 
Es a t i tkárnak nincs ma estére egy páholya. 

Főbenjáró ese tekben , a t i tkár a direktorra 
hivatkozik, aki — sa jnos - még nincs ott 
és valószínűleg nem is jön be. fl direktor 
ál ta lában soha sincs ott, ba valami kellemet-
len dologról van szó: ba szabadjegyet kell 
megtagadni , ba titkos drámaíró t kell fogadni , 
ba a tenoris ta le akar ja mondani az előadást , 
ba a szinbázi ügynök már negyedszer jön 
protezsálni egy rossz darabot . I lyenkor csak 
a titkár vállaira nehezedik az ügy, aki egyéb-
ként is a r ra való, bogy minden kellemetlen 
ügy ódiumát viselje. O szokta mondani -
lehetőleg a szezon vége felé — az öreg pri-
madonnának , bogy a jövő szezonra nem 
szerződtetik. Ő szokta visszaadni a szerző-
nek a rossz darabot és ő verekszik a régi 
szerzővel, ba vára t lanul ú jdonságot tűznek 
ki a p róbákra , i lyenkor a direktor megma-
gyarázhatat lanul sehol sincs, flkkor azonban 
ott van, mikor elfogad egy darabot és szé-
peket mondha t az írónak, flkkor is ott van, 

ba a jövő szezonra elbájoló mosotylyal fel» 
emelheti a naiva gázsiiát. Általában ott van. 

mikor szépet és kel lemeset le kelt aratni. 
Egyébkent rendelkezésre áll a titkár, badd 
legyen ő a rossz ember . 

fl t i tkárnak kü lönben is ezer a dolga. 
Azzal kezdi, bogy szignálja a tűzoltóság 
t egnap esti jelentését , flztán a fantasz t ikus 
akták és emberek egész sorát intézi el. Jön 
egy ötfelvonásos revü ismeret len szerzőtől, 
- azt átnézi, é rdemes-e vele fárasztani a 
dramaturgot , vagy igazgatót. Telefonoz a 
gégeorvosnak, hogy men jen el Pintyőke la-
kására , és nézze meg a torkát , mer t az a 
hisztériás best ia megint beteget jelentett, 
pedig az elővétel egész szépen indul, flztán 
udvar iasan fogad egy grófot , akinek a ba-
bájá t szerződtetni kéne, - és le tagadja a 
direktort . Majd gépí rásos levelet diktál a 
zeneszerzőnek, hogy miféle disznóság, el-
múlt a te rminus hat nappal , hozd be már, 
kérlek, azt a harmadik felvonást , flztán te-
lefonon inter jút ad az est i lapnak a jövő 
szezon szenzációs terveiről, flztán a Szín-
házi Életnek megi r ja a legközelebbi újdon-
ság tartalmát, (Közben szidja a szerzőt, aki 
éppen ugy megírhatná , ) flztán hivat ják le a 
p róbára , mer t a rendező összeveszett a kar-
mesterre l . Elintézi (ne okoskodjatok, gyere-
kek), roban vissza az irodába, péntek van, 
meg kell csinálni a jövő heti műsor t , azon-
kívül negyedike van, át kell nézni a szer-
zőknek küldendő pénztár i elszámolásokat . 
•Titkár ur , tessék a telefonhoz, vidék bivja«. 
Ráckevéról te lefonoz egy hölgy, hogy ott-
hagyta az erkély bal négyes páho lyban az 
esernyőt tegnap este. Mire visszajön, már 
vár ja a p r imadonna és szikrázó szemmel az 
asztalra dobja az u j szerepeket . -Ezt én, 
fiam, nem játszom ei. Ez egy piszok.» fl pr 
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madonna meglágyitása u tán sorban öt ajánl-
kozó sugó következik. 

így megy ez fél t izenegytől fél kettőig 
és fél béltől fél kilencig. Esetleg tizig. Ha 
főpróba van akkor a titkár nem is alszik. 
Százmegszáz ember ül á l landóan a n y a k á n 
főpróbajegyér t . Általában a fennebb vázolt 
teendők fo lyamán mindig irók és színészek 
vidám tá rsasága ül az i rodában , - nem 
lehet dolgozni, ugy vi ta tkoznak és ; lármáz-
nak. 

Tréfán kivül : kevés nehezebb mesterség 
van, mint a színházi t i tkárság. Rengeteg el-
foglaltságot jelent, erős memória , rendkívüli 
tapintat, k i tűnő modor és az emberekkel 
való bánás ritka tehetsége kell hozzá. Persze 
színházhoz is kell ér teni és irni is kell tudni. 
Ha mást nem, levelet és kommünikét . De 
azt is ügyesen és okosan. Ezeket a tulaj-
donságokat rendszer in t csak u j ság i róban le-
bet e g \ ü i t találni . Minden nevezetes szín-
házi ti tkár hírlapíró volt előbb. Komor Gyula, 
a Vigszinház művészeti t i tkára is újságírás-
sal kezdte, sőt mel lékesen ma is u jsági ró 
és kiváló par lament i gyorsíró. Hasonlókép-
pen u jsági ró volt Bálint Lajos, a Nemzeti 
Szinház if jú művészet i t i tkára. Komor dara-
bokat is ir: és Bálint, valamint Vidor Dezső, 
az operai titkár, ismert nevü színpadi fordí-
t ó k Ujságiró volt valaha Lázár Ödön is. aki 
e lőbb rendező lett vidéken, majd vidéki tit-
ká r lett, majd pedig pesti titkár, most pedig 
már három fővárosi sz inház helyet tes igaa-
gatói cimét viseli. 

Kölcsönkönyvtár 
A n d r á s s y - u t 33. 

Ismerte tés díjtalant 

NYAKKENDÖHAZ 
(László Andor) Budapest. 

V., Deák Ferenc-utca 14. 

Nyakkendők, 
saját gyártású csoda dol-
gok, Oroszlán védjegyű 
gallérok, nadrágtartók, 
gallérvédök, férfiernyök, 

selyem zsebkendők, 
kézelőgombok stb. 
rendkívül olcsói ! 

Nyakkendő árlapot a cég 
bérmentve kiild ! 

U°R°I°N°Ő°K 
TANULJANAK M O D E r L K É S Z I T É S T , 
RUHÁIKAT ÉS KOSZTÜMEIKET SZABNI 
ÉS VARRNI. - SZABÓNÉKNAK KÜLÖN TAN-
FOLYAM. - PÁR ISBAN ÉS BÉCSBEN OKLEVE-
LET NYERT TAN. SZAB. TANINTÉZETÉBEN 
D E Á K - T É R 3. - KÉRTEN 

P R O S P t K T U S T ! 

G Y E R M E K R U H Á K 
TEKINTETTEL A DRÁGA ÉS ROSSZ 
SZÖVETANYAGRA, RÉGI, SZŰK RU-
HÁKBÓL IS ELEGÁNS RUHÁKAT 
KÉSZÍTÜNK. • DIVATLAPOK. . ELE-
GÁNS KALAP- ÉSRUHA-MODELLEK 
OLA1NÉ K A R D O S PAULA 

GYERV1EKRUHA S Z A L O N J A 
D E Á K F E R E N C Z - U . 15., III. , 5. — L I F T 
FIU« ÉS LEÁNYRUHÁKAT KÉSZÍTÜNK ! I 

Női divat nagy áruház Budapest' 

ELSNER 
Koronaherczeg-u, 10 
IV., Cálvin-tér 

Fiók-üzletek: VII., Rákóczi-ut 32 
II., Buda, Fő-utca 52 
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/Vlit keresett Cecil 
a Török-utcában? 

flz ország minden részéből érkéz-
nek nyilatkozatok a «Szinbázi Élet» 
körkérdésére. Itt adjuk alább a nyi-
latkozatokat és a jövő bét szerdáján 
lezárjuk. Jövő számunkban még kö-
zöljük a szerdáig beérkezett felelete-
ket. H dijak kiosztását a március 5-iki 
számban fogja bozni a Szinbázi Élet. 

Előadás után hazament, otthon mi is erről 
vitatkoztunk. Ugy látszik ez a kérdés minden 
-Kék roka« nézőt megszólít. És e kérdés re 
felelni is kell. Tehát: igenis, Cecil volt a 
Török-utcában Trillnél. Indokaim a következő: 

1. Cecil egy g rande dame, egy «nagystílű 
nő, ki a r ra született, hogy ragyogjon», ttz 
urát csak tiszteli, nem szereti: a bará t já t sze-
reti, nem tiszteli. Hiu: neki nem elég a chin-
chilla, neki — ha törik, szakad — kék róka 
kell. H lelkét csupa hangula t tölti el ma 
Freudizecus, holnap Kék róka, ez a tulaj» 
donsága á l lhata t lanságra vall : amellett tud 
hazudni is, még pedig merészen. Ugyanis 
Sándor k é r d é s é r e : meri-e ezt t agadn i? azt 
válaszolja: még ennél valószinübheket is 
merek tagadni. Dohányzik: ez rossz jel. Hz 
a nő, aki dohányzik, könnyen az u ra o n a alá 
fú j ja a füstöt . Ravasz: régi tervét, hogy u rá t 
elhagyja, (mert ezt kiérezni szavaiból) azon» 
nal megvalósítja, mikor er re alkalom kinál-
kőzik: e lhagyja az urát , egy évig mit sem 
tud Sándorról , Svájcba utazik. Ebhez pénz 
kell, sok pénz. Hz apanage kérdése még 
nincs elintézve. Még az a gyanúm is van, 
bogy holmi Trill-féle repülő barmok támo-
gatják őt ez idő alatt és mint gent leman avi-
atikusok kölcsönöznek neki egy kevés leve-
gőt, hogy szegény könnyebben szuszog-
hasson. 

Bizony Cecil olyan nő, aki volt Trill báró 
lakásán. Nem rossz nő, csak egyszerűen: nő. 

2. fl f é r j derék komoly, részben bonbo-
miás, inkább bizakodó jelleme az 1. téiel 
alattiak igazságát festi alá. Ilyeu Pálok mel-
lől a Cecilek Trilerbez menekülnek . És ebben 
a Pá loknak meg kell nyugodniok, amint Pál 
meg is nyugszik, hiszen Cecil -egy nagystí lű 
stb.», már pedig nem Pál nem az a napsu-
gár, mely Cecil ragyogni vágyó lelkét a bir, 
a dicsőség, a pompa fényében megfürdesse . 

3. Trill a lakja a második atout, amit állás-
pontom érdekében ki m e r e k vágni. Trill egy 
elegáns hülye. Ez kell az asszonyoknak, 
fl kikent, snájdig , jól kivasalt, manicure-özött 
repülő szarvasmarba . Ha Trill u. n. okos 
ember lett volna, Cecil nem menne a Török-
utcába. Mert hát okos ember ugy is van, 
erre bát szüksége nincs. Hz a cselekedete, 
bogy Trillet kidobja , nem sokat számit, olyan 
nagyszerű, opalizáló lelkű nő, mint Cecil, 
lehet egyszer önérzetes is, p láne ha Sándor 

is jelen van s kü lönösen amikor Sándor 
adott leckét a gent leman nőcsábász lélek-
tanából . 

4. Mert Sándor egy becsületes bázibarát, 
Cecilnek «aki nagyst í lű stb.» szüksége volt 
Trillre. Ha Sándor kevésbé oly becsületes, 
mint a milyen s lett volna benne elég bátor-
ság c-s pimaszság, hogy «temploma istennő-
jét« mai t ressévé tegye, (de könnyen nient 
volna ez !), Cecil nem ment volna a Török» 
utcába, hanem elment volna Sándorhoz. De 
mer t ide nem ment (hiszen néni is bivták), 
el kellett mennie Trillbez. 

Mindezek alapján erős a bizonyságom 
abban, hogy igenis Cecil volt a Török-utcá-
ban, ezen a tényen nem változtat az, bogy 
szereti Sándort és hogy Sándor a nyakába 
akaszkodik, mer t mint Sándor ne je ott fogja 
folytatni, ahol elhagyta, legfel jebb abban lesz 
valami uj, bogy Sándor nem fog ebbe bele-
nyugodni , hanem vagy jól megrak ja az asz-
szonyt, vagy... de itt már megállok, mer t itt 
Herczeg Ferencnek kéne folytatni, azaz nékem 
csak akkor lehetne folytatni, ha láttam volna 
a -Kék róka II«-őt. 

Oláb Miklós. 

Cecil a Kék róka miatt a Török-utcába 
ment. Útközben találkozott az autóján Török-
utcai lakása felé tar tó Trillel. Ez kiszállt, 
köszönt, stb. és midőn megtudta , hogy Cecil 
hová megy, fe la jánlot ta hogy együtt menje-
nek az autón. Cecil ebbe beleegyezet t és a 
szűcsnél kiszállt. Igy látta azután Sándor a 
két pá r cipőt az autóban. Igv lehet igaza 
neki, mikor azt mondja , hogy Cecil nem volt 
a bá ró lakásán és igaza van Cecilnek is, 
hogy ő volt az au teban . gj®'.'i !t< -

i ,1 -andesmann Sándor . 

Cecil nem volt a Török-utcában, illetve ba 
volt is, de nem Trill bárónál , hanem csakis 
a szűcsnél. 

Goldste in Frida. 

Var?ányi, Trill báró lakásán nem járt, de 
a Török utcában sem járt, mer t a szűcsének, 
Elkán Gyulának az üzlete a Károly-köruton 
van, és a »Kék róká«=t is tudvalevőleg ott 
vásárolta . 

Markov i t s Erzsj . 

Cecil a Tötök-utcába a kék rókáér t ment. 
de nem kerül te el Tril l^bárót sem. 

Berge t Zoltán. 
8-

Cecil nem volt a bá ró lakásán, de mert 
Sándornak a fe lesége szeretne lenni, bát 
inkább kompromit tá l ja önmagát és amikor 
Sándor ké rdő re vonja, bogy miért volt a 
Török-utcában, azzal válaszol, hogy a báró-
nál volt és ezzel eléri célját ; az ura elvál 
tőle és ő boldog lesz Sándorra l . Cecil tehát 
Kék rókát kerese t t a Török-utcában. 

Baja Goldscbmidt Klári 
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Cecil nem volt Trill bárónál . Nem volt 
pedig azért, mert , — nem védekezik a vád 
ellen, mer t Sándor t szereti s végül mer t a 
»Kék róká«-t Herczeg Ferenc irta. 

K a r á t s n y Margit. 

Cecil nem volt Trill bárónál , csupán asz-
szonyi ravaszkodásból vállal ta magára . 

Vincze Vally-

flrra a kérdésre , bogy volt-e Cecil a Török-
utcában, az én vé leményem az, bogy ott volt, 
aboi a kék rókát lehetett kapni , de akkor is 
igazat mondott , mikor hűt lenséggel vádolta 
magát. 

Herczeg Ju l i ska . 

Cecil nem volt Trill bárónál . Ennek a 
lehetőségnek átér<sése, a bá ró a lapos mégis-
rnerése undor ra l töltötte el annyira , bogy 
kiutasítja házából. 

(Nagyvárad) Juricta-

Cecil semmi szin alatt sem volt a Trill 
báró lakásán, sem pedig az autóban, flz 
au tóban ülő febér betétes cipő tu la jdonosá-
ban és a Chateau Ira-s diner fogyasztójában 
Rikit sejtem - ba jól sej tem. 

Péterffy Zoltánné-

Cecil nem volt Trilt bá ró lakásán, mer t 
ba ott lett volna, akkor a bűnös asszonyok 
csodálatos nyuga lmával és biztonságával 
annyira meggyőzte volna mindakét férfit ár-
tat lanságáról , hogy azok egy percig sem ké-
telkedtek volna benne. 

Bűntelen nő sajá tsága, hogy elvár ja attól 
akit szeret, hogy tisztelje őt, tehát minden 
körülmények között bigyjen neki, illetve biz-
zon benne. 

Ilyen nőnek i smer tem én meg Cecilt. 
M á r k u s Rózsi . 

Cecil nem volt a léba és ü res fe jü Trill 
bárónál , aki »ugy fal ja a nős tényeket , mint 
bivaly a csalamádét«, hanem tényleg a szűcs-
nél volt »rókavadászaton«, tör ténetesen a 
Török-utcában. Cecil annyira érdekes , sablo-
non fe lülemelkedő, sympat ikusan megra jzol t 
asszony, bogy nem akar juk róla feltételezni, 
bogy ép ennek a biu és közönséges, kokot-
tokát kocsikáztató Trillnek adta volna maciát. 
Hisz Sándornak is csak ugy lesz a szeretője, 
ba előbb fe leségévé teszi, pedig ez az egyet-
len férfi, akit egész buszonbét éves asszonyi 
melegével szeret, fl febér betétes lakltcipő 
egyáltalán nem bizonyít semmit, i lyen tény-
leg a lábán lebet minden kokottnak. 

(Pécs) László Ferenc. 

Cecil csakugyan ott járt Trill bárónál . 
Mert ettől a flirtől, kis szórakozást várt. 
Elvégre a szürke fé r j oldalán kell kis emotió! 
öondol ta - fl ba rá t nincs otthon — ez a 

léba is jó.„ 

De egy viszony, - az ki van zárva. 
Hisz a ba rá t j á t szerette - és várta. 

Ladány i Rózsi-

Cecil igazat mondott akkor Pálnak, mikor 
magát hűt lenséggel vádolta . Tényleg ott volt, 
ahol Sándor gyanít ja, aki következtetéseif 
az au tóban látható cipők hasonlósága miatt 
állította fel. Habár más férfinak is lebet Trill 
báróéhoz baszonló febér betétes lakkcipője., 
de Cecil nem is lenne igazi divathölgy, ba 
más divathölgynek is ugyano lyan világos 
beté tes magas cipője lenne, mint neki 

Bla t tner Béla 
badnagy. 

Cecil volt a Török-utcában a szűcsnél, de 
máshol nem. 

flz au tóban látható cipő szintén nem volt 
a Cecilé, fl véletlen látszarokból vádat ková 
csolt maga ellen, holott te l jesen ártatlan. 

(Kiskunfélegyháza.) 
Sonnenfe ld I lonka. 

Véleményem az, hogy Cecil egész bizto-
san volt a Török-utcában Trill bá ró lakásán. 

(Bátorkeszi.) 
T a k á c s Hilda. 

Cecil nem volt a Török-utcában. Mert ba 
Cecil tényleg Trill bá róná l volt, akkor - ter 
mészete szerint - azt nem vallotta volna 
meg, visszakönyörögte volna magát , mint 
Gabor flndor Szépasszonya. 

Ő nyilván azért tet te mindezt, azért hagyta 
cserben puha e legáns lakását, zongorá já t és 
az ő öreg Pauluszát , az egyiptomi cigarettá-
kat, a kék rókát és mindent-mindent , hogy 
megszerezhesse magának Sándort , akiről 
érzi, hogy szereti és akiért már akkor is re> 
megett , midőn Pál ka r ján mint annak meny-
asszonya sétált . 

Először nem sikerült neki, ő azonban 
nem adta fel a küzdelmet s - bármi módon -
de mégis meg akar ta szerezni Sándort , aki 
szintén szerette őt, de gyáva volt és kényel-
mes, bogy ezt bevallja. 

Székely J á n o s 

Cecil nem volt a Török-utcában Trill ba 
rónál , mert ba tényleg ott letr volna, akkor 
tagadta volna. így, csak megun ta a fér jé t és 
a lkalmat kereset t az elválásra. 

fldler Rózsi 

Volt-e Cecil a Török-utcában ? Igenis volt, 
sőt ugyanabba a házban, ahol Triíl báró la 
kik, mer t abban a házban lakik a szűcs is. 

És akkor, amikor saját magát büt lensrggel 
vádolja, ezt mind azért teszi, mert Sándort 
szereti. 
(Debreczen.) Scbvarcz E l ï a 

Cecil a Török-utcában nem Trillnél volt. 
Cecilt finomlelkü, müveit , jóizlésü nőnek is-
merjük, aki szered Sándor t és ez is egy cfc-
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kai több, bogy a léba Trill«báróval való ta« 
lálkáiát megcáfol juk, fi Sándor gyanújá t 
előidéző cipőről maga Cecit mondja , bogy 
minden kokott olyat visel a vá rosban és 
tudjuk, ba egy cipő divatos, nincs az a nő, 
aki ne viselné. Trill bá ró midőn azt mondja , 
bogy másfé l hónapja nem látta Cecilt, igazat 
mondott. És hogy mégis zavarba jött, az ba« 
zudozásboz szokot): je l lemének tulaidonit» 
bató. Ugyanis az oly hazug ember, aki egy« 
szer igazat mond és nem aka r j ák neki el= 
binni, szinte kétségbeeset ten bizonyítgatja 
igazát. Breuer S á n d o r . 

Cecil sem különb mint sok más asszony, 
ba szel lemesebb és okosabb is mint a többi 
s éppen ezért hajlott is Trill báró léba bók* 
jaira. Hiába nevette őt mindenki a repülő 
szarvasmarha mégis elérte célját, a szép asz= 
szony megigérte , hogy meglá toqat ja őt a 
Török=utcai legénytakásban . fi báró pezsgős 
ebéddel várta szép és bá jos vendégét a min-
denki szemében kifogástalan uriasszonyt. 
Cecil a szűcshöz ment, megvette a kék rókát 
s ezt lakására küldetni kérte. Trill báró 
autója vár ta őt, elment a báróval egy autó 
sétára, de azután megbánva a lépését az 
autóból kiszállóit, az meriminált szakaszjegy« 
gyei haza utazott a saját lakására , — tehát 
volt is a Török.utcában meg nem is. 

6 á b o r Margit. 

fi női lélek rejtekei k i fürkészhete t lenek. 
- So 'sem lehet tudni , mit, miért tesz. 
Így van ez Cecillel is. 
Szerintem Cecil, mégis csak a szűcsnél volt. 

B a r u s s Erzs i . 

Cecil igen is vott a Torök=utcában, de 
nem Trill bárónál . Sőt: nem is hiszem, bogy 
ő ült volna a kocsiban Trill báró mellett, 
fi betétes cipőről egyáltalán nem lehet kö= 
vetkeztetni semmire, mert ma m a j d n e m min« 
den második nő olyan betétes cipőt bord, 
mint amilyen Cecil ( lábán volt. Sándornak — 
szerintem — igy tel jesen alaptalan a gya« 
nuja. Hogy Cecil vádolja magá t a fé r je előtt: 
•Igenis megcsaltalak» — azt csak tisztán 
azért moncfta, hogy férjétől, akit nem szeret, 
megszabadulhasson . Egyébkén t azt hiszem, 
bogy ez egy olyan probléma, melynek helyes 
megoldását csak maga Herczeg Ferenc tudja . 

Somló I s tván . 

Hogy volt e Cecile a Török«utcában ? 
Nos bát meg vagyok győződve, hogy ott 

volt, de nem Trillnél, hanem a szűcsnél. Ha 
valaki figyelemmel végig nézi Herczeg darab» 
iát a »Kék róká»«t uqy semmi esetre sem 
kerülheti a el figyelmét, az a nagy és mélyre« 
bató szerelem mellyel Cecile, Sándor iránt 
viseltetik, fi d a r a b végén Cecile, ba nem is 
nyiltan mindenese t re burkol tan céloz rá, 
bogy uiindig bű voit — n e m fé r jéhez - ba« 
nem Sándorhoz . 

Meisnet Róbert . 

«Nem hinném, bogy oly okos és kényes 
izlésü hölgy mint Cecile kinek oly rokon« 
szenves udvar ló ja van Sándor személyébén. 
a léba Trill ba rá t lakásán felkereste votna. 
Egyetlen momentum, mely emellett szól, Trilt 
zavara, és Cecile idegessége volna, Cecil 
megje lenésekor , a második fe lvonásban. 
Előbbi azonban Trill kor lá tol tságának, utóbbi 
pedig Cecile szeszélyének tud-baló be. Min-« 
den t egybe vetve — vé leményem szerint -
Cecile a Török-utcában - kizárólag — a »Kék 
róka miatt volt.;Sí P 

^ K e t t é s z | S á n d o r . 

fízt a kérdést , hogy mit" kereset t Cecil a 
Török«utcában sokfélekép lehet variálni, de 
positive megál lapí tani — a dolog természe-
ténél fogva — lehetetlen, fi válaszok egytől-
egyig csak egyéni vé leményen és feltevése-
ken épülnek és semmi esetre sem fogják ezt 
a nehéz p rob lémát megoldani . Szerintem 
azok vé leménye lesz e fogas ké rdésben a 
döntő, kik a nőt lélektanilag ismerik és ezek 
a lapján szűrik le vé leményüket a titokzatos 
török=utcai ügyben . — Trill bá ró félszegsége 
és alacsony fokú intell igentiája nem bizonyít 
semmit, hiszen a nők izlése ezen a téren 
kiszámíthatatlan. — Tehát ez a körölmény 
absolute nem zár ja ki annak a lehetőségét, 
hogy a kék=róka csak ü rügy volt a gyakori 
török=utcai lá togatásnak és bogy abban a 
fehér betétes cipőben tényleg a szép Cecil 
lábai pihentek. - fiz én véleményem az, 
hogy Cecil Trill bá ró t eszköznek használta 
fel, hogy Sándor — akin igaz szerelemmel 
csüngött - fé l tékenységre keltse. — Sándor 
a puri tán jel lemű házi bará t nem vette észre, 
hogy Cecil mennyire szereti őt és amidőn 
látta, hogy Sándor morá l prédikatiója alatt 
voltaképen a fé l tékenység lappang, vállalta 
és tűr te a gyalázatot, mer t ezt találta a le^= 
biztosabb és legközelebbi útnak Sándor szi»= 
véhez. Elképzelhető e az, hogy egy úr inő * 
becsüle tébe hagyjon gázolni egy olyan férfid 
tői, akivel ő nem törődik, vagy aki reá nézve 
ér tékkel nem b i r ? Soba! e r re egy nő alapos 
ok vagy számítás nélkül nem kapható. De 
maga az a körü lmény is, hogy férjétől , a de-
rék jó Paulusztól , kinél jó módban élt, min 
den gondolkodás és lelki fá jda lom nélkül 
elvált, fényesen igazolja, bogy szerelmének 
egész melegével Sándor t árasztotta el, s 
egyetlen vágya csak az volt, hogy Sándor 
az övé és ő Sándoré tehessen, fi szimptomák 
szem előtt ta r tásával el sem képzelhető, hogy 
egy igazán szere lmes asszony egy báb kar« 
jaiba dobja magát , mer t egy asszony a fér-
jét még csak megcsal ja , de szerelmesét soba. 
Ezek után én nyugodt lélekkel kiállítom a 
szép és okos Cecilnek az ár tat lansági bizo 
nyitványt és egyben el ismerem, bogy a leg-
ügyesebb és legraff inát tabb róka v a d á s z á t 
közé tartozik. 

Révész S imonné . 

Véleményem szerint Cecit a szűcsnél és 
a báróná l is volt. fi szűcsnél nyilvánvaló«». 
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mert hiszen ott vette a kék rókát . Én hiszem, 
bogy a bá róná l is volt, mer t ba egy nő a 
fér jé t — ha nem szereti is — meg tudja 
dsalni és bázibarátot tart, akkor nagyon köny-
nyen megcsalhat ja a bázibarátot is. Hogy 
azntán Sándor ezt nem hiszi el és fe leségül 
veszi Cecilt, az tisztán Sándor gyengéd és 
méginkább szerelmes lelkének a bizonyítéka. 

(Kispest.) P á z s i t b Lenke. 

Cecil nem volt Trillnél, mert egy olyan 
inteligens asszony mint Cecil ba tényleg 
bünt követ el nem vallja azt oly könnyen 
be. De inkább ő marad t az u ra előtt a rossz 
nő, mint szerelmét Sándor t megbazuttol ja . 

Szabó Manci. 

Cecil a Török-utcában csak a szűcsnél 
volt és azért vádolja önmagát hűtlenséggel , 
bogy fér jé től akit un, megszabadul jon . 

Sorger Margit . 

A legokosabb nők követik el néha a leg» 
nagyobb ostobaságot . Cecil azonban nem 
csak okos, hanem igazán finom lelkű, uri 
nő, s Sándor t szereti. Hz pedig nehezen té-
telezbető fel egy ilyen asszonyról , hogy csu-
pán unalomból , mert itt más ok nem forog 
fenn, fe lkereset t volna egy olyan léha, felü-
letes és unintel l igens embert , mint Trill bá= 
rót. fi báró zavara, midőn Ceciléknél hivata-
los, szerintem, szintén nem sokat jelent, 
mert, a bá róná l jóval okosabb ember is za-
varban lenne, ba egy tá r saságban félóráig 
hagynák beszélni, kérdezni stb. . . ., anélkül, 
bogy bárki is feleletet adna neki. 

Tehát Cecil nem volt Tritl bárónál . 
Herzfeld Margit . 

• Cecil azt mondja , hogy: igen. Trill báró 
azt dadogja hogy: nem fi nő igen-je a férfi-
nem=mel szemben nem lehet kétséges«, flki 
mégis kételkedik Cecil »igen«=jében az nem 
ismeri a női nemet ! 

Heltai Nándor . 

Cecille nem volt Trill báró lakásán, mert 
sokalta jobban szerette Sándor t , sem ,bogy 
Trill bá rónak a lakásán lett volna. És igy 
Cecil csakis a szűcsnél volta Török-utcában. 

Hirsch Samu . 

flz én véleményem szerint Cecil volt Trill 
báró lakásán, melyet nemcsak Cecil u tó lagos 
beismerése, de a Trill báró zavara beszéd 
közben és Cecil je lenlétében is igazolja, — 
úgyszintén igazolja az is, bogy Cecil, Trill 
bárót rögtöni távozásra szólította. 

(Besztercebánya) D t o b b a Mici. 

Sajnos még nem jutottam hozzá, hogy a 
Kék rókát megnézaem. Gyanakvó természe-

tem, azonban most is erőt vesz raitam. Váj-
jon nem Trill bárótól kapta Cecil azt a bizo-
nyos kék róká t? 

És én ugv hiszem, hogy nem Trill, hanem 
igenis Sándor az a »bizonyos repülő ökör-
akit a mult számban Szamek ol tó u r emiitett. 

Dr. Vár i László. 

Szerény vé leményem szerint egy olyan 
nivóju hölgy mint Cecile nem mehetett Trill 
bá ró lakására . Csupán azért hagyta Sándort 
ebben a bitben, mer t lá ni akarta , hogy fél-
tékeny-e vagy sem. 

S. Tibor. 

Cecil nem volt a Török-utcában, hanem 
az egész egy női raffinált taktika, bogy Pál-
tól e lválhasson és végül mégis Sándor t el-
nyer je fér jéül , akit tényleg ideálisan és be-
csületesen szeretett . 

( T e m e s v á r - B e l v á r o s ) Krausz firanka. 

Cecil a Török-utcában csak a szűcsnél le-
hetett. Igaz ugyan a kék róka akkor is jól 
állt volna raj ta, ba nem a szűcsnél, hanem 
Trill bá róná l lett volna. 

Gazs ik Miklós. 

Sándor , hogy meg tud ja : Cecil a szűcshöz, 
vagy Trill báróhoz jár=e mindig a Török-ut-
cába, ő is e lment és ekkor látta Cecilt Trill 
báróval ; Cecilt nem szerelme vitte mindig 
Trill báróhoz a Török=utcába, hanem csak 
azért, hogy Sándor fél tékeny legyen. Cecil 
mindezt azért tette, hogy később Sándor fe-
lesége lebessen. 

Gál I s tván . 

Végül érkezett névtelenül egy verses válasz. 

Kinél volt Cecil a T ö r ö k - u t c á b a n ? 

Hü volt-e az asszony a bázibarátboz ? 
Ez hát az a kérdés , amely prcmiá t hoz. 
Kék róka, az asszony, kis melegre vágyik. 
Tudós u ra mellett bizony naayon fázik, 
fi házibarát is csak szavakkal fűtött, 
Ezért keres te fel Cecilünk a szűcsöt. 
Vagy talán Trill bárót a nagy szivrepesztőt 
S vele itta meg az öt órai pezsgőt? 
Betétes cipőkben melyiknél járhatot t? 
Mert bát e két b ő u r egy u tcában lakott. 

Cecil ravasz róka, nem baszná l faggatás 
Mindent be is ismer, tévén ez tagadás 
Ámde ravaszsága cserben hagyja menten, 
Mikor Trill báróva l állott szemtől szemben 
fi bá ró u r discret semmit el nem árul, 
Mégis kiolvasni mindent a szavábul , 
Mért zavar t most Cecil, bát már nem fölényes? 
Kidobja a bárót . Beismerés tel jes! 

K r a m p u s 
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fl ki tűnő Pufi, aki ebben a kenyér jegyes 
világban gömbölyű idomaival bájol ja el az 
untaugticbok soványságához szokott szeme-
ket, megismerkedet t Vogl, pécsi mozissal. 
Az ismeretségből nagy bará t ság lett és Vogl, 

bogy bará tságáró l végképp meggyőzze Pufit, 
megígérte, hogy egy szép kövér libát fog 
neki küldeni . Hogy egy i lyen kövér a jándék 
mit jelent ma, nem kell bővebben magya-
rázni, érthető, hogy Pufi hálásan borul t uj 
barát ja nyakába . 

Pufi ezután várakozási á l láspontra he-
lyezkedett. Ha sovány volt az ebéd, meg-
vigasztalta magát : lesz még liba, lágy ke-
nyér! Nyugodtan köszörül te a fogát a kitiinő 
l ibapecsenyére és várt . Álmaiban megjelent 

előtte e rokonszenves madár , kacéran meg-
libbentet te szárnyai t és minden zenénél éde-
sebb bangón gágogott . Sa jnos azonban, Pufi 
csak á lmaiban gyönyörködbete t t benne , mert 
a va lóságban egyál ta lán nem mutatkozott . 

Végre, hosszas vá rakozás u tán a pécsi 
barát tól érkezett valami. Nem a liba. Csak 
egy távirat. Ez volt benne : 

Liba Freund I 
A liba koeruel nagy ga-
liba. Forgalmi zavarok 
miatt ká-liba. Vogl. 

Pufi kétségbeeset ten meredt a táviratra, 
mely legszebb reményei t döntötte romba. 
Azután e l rohant Major Henrikhez, a k a r i k a -
turistához és felszólította, bogy készítsen 
neki egy rajzot, fl ra jzon ne legyen semmi 
más, csak libák. Jó kövérek. 

- flll rigbt — mondta Major - és meg-
rajzolta a l ibákat. Átnyújtot ta a rajzot Pufi-
nak. És á tnyúj tot ta a köl tségjegyzéket i». 
Libánkint 5 korona, fl ra jzon 5 liba volt. 

Pufi savanyu arccal bár , de fizetett, fl li-
bákat pedig elküldte Voglnak, Pécsre. 

fl l iba a / o n b a n még er re sem érkézén 
meg. De Pufi nem hagyta magát . Most mát 
ambicionálta a pécsi libát. Különböző Írók-
kal és humoris tákkal százbarminckét részint 
vicces, (á 10 korona) részint megható (á 5 
korona) levelet Íratott Voglnak. 

Végre, végre, a napokban bekopogtatott 
a postás Pufiékboz. Hóna alatt nagy kosá t 
volt, a kosárban pedig ott guggolt a várva 
várt liba. Pufi ö römében 5 korona borravalót 
adott a postásnak és nekilátott a kosár ki-
bontásának. Rövid és izgatott m u n k a után 
ez is sikerült és a kosárból kilépett a liba. 
De micsoda liba volt szegén} ! Olyan volt 
mint egy mellbeteg csirke, sovány, kiaszott, 
ráncos, és vérszegény, l ibegve hápogott és 
düllöngött, egyet-kettőt lépett, - és felfor-
dult. Pufi karjai közt lehelte ki nemes lel-
két. Holott ez nem volt szép tőle, mer t Pufi-
nak pont 600 koroná jába került, nem szá-
mítva a portóköltséget. 
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Oh Sel{szpir ! 
- Egy kis garnizonbót -

Irta: FflLK RICHÁRD. 

fiz úgynevezet t mögöttes országrésznek 
roppant vegyes a jkú katonákkal telitett egyik 
kis helyőrségében, ahol harctéri szenvedések 
után »helyi szolgálatos« vagyok, egy délelőtt 
várat lanul úgynevezet t »szolgálati-jegyet« 
kaptuk, fl szolgálati-jegynek megvan az a 
sajátossága, bogy r endesen vára t lanul érke-
zik és mint jegy, amennyiben hasonlí t a 
színházi jegyhez, hogy szintén belépti-jegyül 
szolgál bizonyos komor felebbvalói i rodákba 
és be lépés u tán rendesen »kész szinbáz«=ban 
van a be lépőnek része, flz előadó azonban 
a fel lebbvaló, mig a belépő, mint hallgató 
van jelen. 

fl szolgálati-jegy Major Bracic ur szives 
meghívása volt abban a fu r a német katonai 
stí lusban, amelynek a laphangja a pa rancs és 
az udvar ias felszólítás között óraingát meg-
szégyenítő bizonytalansággal ingadozik. Bra-
cic trénó'rnagy u r szintén segédszolgálatos 
és a vezér törzsorvos addlá tusa magához ren-
delt másnap délelőtt t izenegy órára . Mit 
akarhat tőlem, töprengtem magamban, flz 
őrnagy nem előljárom, csak fe lebbvalóm. 
fl tiszti i smerkedési estély óta, ami jó régen 
volt, egy szót se váltot tunk egymással , flkkor 
pedig azt a titkot súgta a fü lembe, hogy ő 
tzercti a magyarokat , kü lönösen a magyar 
nőket, akiket főhadnagy korában, amikor 
Pesten szolgált, minden oldalról a laposan 
megismert . Köszönettel nyugtáztam az elis-
merést s nem kérdeztem meg tőle : hogy 
érti azt a »minden oldal«=t. S ime most maga 
elé citál hivatalosan. 

Másnap pontosan jelentkeztem nála. Bra-
cic őrnagy bará tságosan fogad és székkel 
kínál meg. Majd cigarettával. 

- Köszönöm, nem dohányzom. 
- Mióta ? — kérdi az őrnagy ur. 
- flmióta a trafikok postabélyeget adnak 

szivni cigaretta helyett. 
flz őrnagy mosolygós hunyorgássa l nyug-

tázta e kis humort , mintha biztosított volna 
róla, hogy ebédnél , a tiszti é tkezőben a 
szerző megnevezése nélkül fogja előadni. 

Kedves kamerád , kezdte az őrnagy ur. 
Jött itt valami rendelet a katonák szórakoz-
tatása és müvelése i rányában . . . Kibeszélni 
bagyni I - mordul t fel az öreg, mert lélek-
zet vételemen észrevette, bogy meg akarom 

kérdezni : mi közöm s mér t éppen nekem 
ebhez a rendele thez — ... i r ányában és ezért 
mondtam a tábornok urnák, itt van ez az izé. 
ez az offiziális, mármint bogy te és majd te... 

- É n ? Mért é n ? - bá torkodtam meg-
szólalni. Hát mér t vagyok én egy mindenes 
a hadseregné l ? Mért voltam a háború elején 
kórházi tiszt. Mért lettem a harctérnél szap-
pangyáros ? Mért Temesvárot t gazdászati tiszt 
s mér t lettem itt két és fé lezer ember tűz-
helyének konybatiszt je s végül mér t legyek 
most már éppen én a szórakoztató és köz-
művelő ? 

flz őrnagy vállat vont. 
- Hogy mér t csináltál szappant és mért 

vagy konyhatiszt, e ké rdésekre csak a hadak 
Istene tud választ adni, de hogy te itt a ka 
ton ai szórakoztató és művelő p rogramm fő-
támasza leszel, a r ra megfelelek neked, fiam. 
aminthogy megmondtam Generalstabsarzt 
u rnák is , . hogy ez az izé, ez a Falk ez a 
legnagyobb Sekszpir ismerő és magyarázó.. . 

Hát nyá jas olvasó! Ki forgott sebesebben 
e szavakra : Sekszpir a koporsójában, vagy ' 
én a nádfona tú széken, nem tudom, de ba 
ezt a könnyelmű kijelentést Hevesi Sándor, 
Ivánfi Jenő és a többi komoly u rak meghal-
lották volna szégyenle temben szívesen elsü-
lyedtem volna oda, ahol Sekszpir van. Hogy 
én a krokista, a komolytalan öreg ujságiró 
és kaba ré egyfelvonásosok irója Sekszpir 
értő és magyarázó vagyok ?! Ekkora rágal-
mat még senki sem vágott hozzám. 

- Őrnagy urnák a l á z a t t a l . . . ha ilyesmit 
méltóztat rólam állítani, kénytelen leszek 
hírlapi nyilatkozatokkal tele trombitálni a 
világot, hogy nem vagyok azonos azzal, aki 
a Sekszpir ismerővel azonos! Én nem... 

- De igenis te! Te ezelőtt 10 — 12 évvel 
nebárty Sekszpir darabot szinre alkalmaztál! 
folytatta zordonan Bracic őrnagy és nem 
akar ta visszavonni e sér tést akkor sem, ami-
kor fe lhördülve kaptam a mellemhez. -
Igen is te! Jól emlékszem rá. flkkor Pesten 
szolgáltam és fu tó lagos szerelmem egyik 
finom műtárgya Sziklay Kornél Kisszinbá 
zának tagja volt. flkkor szép idők jártak, fl 
szubvenciót a Városligeti Szinház kapta, de 
a Kisszinbáz nyújtot t érte művészetet- Gyár 
fás Dezső, Virágb, Iványi és egy sereg pom-
pás művész. És Sekszpirt játszották. Láttam 
III. Richárdot és láttam, mint játszották vagy 
negyvenszer a velencei kereskedőt , aki egy 
font bust akart kiszedni adósa kebléből. 
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HALLÓ MIUJ5ÁG 
Körmendy I lonka arcképe disziti ma a Szin-

házi Élet egyik főlapját . fí fiatal 
művésznő az ungvár-miskolci társula t pri-
madonnája . Miután a Szinészegyesület isko-
láját elvégezte, Palástby Sándor társula tánál 
kezdte meg gyors karr ier jét . Kecskeméten, 
Szegeden, Sopronban egyre fejlődött rutin-
ban, sőt közben a budapest i Városligeti Szín-
körben is nagy sikerrel vendégszerepel t . 
Most Krémer Sándor társula tának a prima-
donnája , aki már kész és beérkezet t tehet-
ség. Igen szép karr ier áll előtte, amely bi-
eonyosan igen előkelő színpadnál fogja a 
végcélt elérni. 

Bábsz ínház a Dunapalo ta*szá l lóban . Régi 
tervet valósit meg Rónai Dénes, 

a kiváló fo tográfus , mikor bábszínházat ké-
szít a Dunapalota-szál lóban, fí bábjáték, 
mely nem marionet tnek, hanem bi«ba»bonak 
készül, művészi színvonalon fog működni . 
Magát a bábszínház színpadát Körmendy' 
Frimm Jenő iparművész, a fejeket Fejérváry 
Erzsi fes tőmüvésznő készíti, aki a diszlete-
ket is tervezi, fi műsor már m a j d n e m telje-
sen kialakult. Ernőd Tamás Prológusa u tán 
Keleti fírtburnak kis függöny előtti jelenete 
következik, amelynek cime: Igazgatónk, aki 
semmi áldozatot sem kimét, darabot kér Goe-
thétől. Ezek u tán Karinthy Fr igyes: -fi bosz-
szu háború« c. és a harctéren játszódó sza-
tirikus darabja , B.ilázs Bélának, a bonvéd-
tizedes költőnek »fí balász és a bold ezüst je-
c. költői színjátéka következik. Kosz'olánvi 
is irt darabot , »fí csuda» cimmel, továbbá 
előadják még Mohácsi Jenő operáját , mely-
nek zenéjét Ahrahám Pál szerzette. Ennek 
cime: Etelka szive. Rónai Dénes nagy tervei 
szerint már f e b r u á r végén, vagy március 
elején fölgördül a budapes t i bábszínház füg-
gönye s ennek minden bizonnyal egyformán 
fog örülni iró, művész és közönség, akiknek 
uj tér nyilik szórakozni s érvényesülni . 

Munkács i sz ínház . Krémer Sándor színtár-
sulata kiváló s ikerrel adta elő 

eddig a Csokoládékatona, Csárdáskirályné, 
Gólem, Bernát bácsi, Démonok, fí f a r sang c. 
ú jdonságokat , fí társulat je lesebb tagjai kö-
zül felemiit jük Holdy Juci, Körmendy Ilona, 
szubret teket és Nagy Erzsi, Serfőzy Ilona 
drámai színésznőket, fí férfiak közül nagy 
el ismerést vivott ki Szántó tenorista, Deák 
Kornél buf fó komikus, fírdai Endre és Kafga 
Gyula. 

S z a b a d o s László, a nyitrai szinház igazga-
tója jelenleg Pancsován 

működik a közönség élénk pár t fogása mel-
lett. fí buzgó társulat egymásután mutat ja 
be a fővárosi ú jdonságoka t csinos kiállítás-
sal. — Mészáros flranka, Ballay Margit, Mol-
ná r Kató, Böszörményi Béla, Nagy Gyula a 
társulat erősségei , fí f a r sang c. ú jdonságban 
méltó e l i smerésben részesül t Róna Rózsi. 

Szilágyi F(ózsi. 
fi kollegák szeretetét mindig a leg» 

teljesebb mértékben birta Szilágyi 
Rózsi, ki a Magyar-szinbáz művészei-
nek és művésznőinek valósággal dé-
delgetett kedvence. Most, bogy a Grün-
wald-szanatoriumban betegen feküdt 
virággal és a szeretet szavaival vették 
körül a kollégák a fiatal szimpatikus 
művésznőt, kinek gyógyulásáról ör-
vendezve adunk birt. 

Szilágyi Rózsi 
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Az Apolló uj műsora 
Az Apolló-Kabaré most adja bu-

szonötödik műsorát. Pompás tréfák, 
magánszámok pazar sorozata az u j 
műsor, de alig mult egy bét a zajos 
sikerű premier lezajlása után, egy 
vészbir döbbentette meg az Apolló 
jeles gárdáját. Megjelent az u j ren-
delet, mely az orfeumokat, varietéket, 
dalcsarnokokat stb. bezárásra itéli. Ez 
a rendeletben előforduló «stb.« volt 
az, ami sok rossz órát szerzett a ka-
baréknak. Nem tudták, bogy rájuk is 
vonatkozik-e a bezárás és nébány 
napot a rendelet Damoklesz kardja 
alatt töltöttek. Végre az utolsó napon, 
mikor már-már egészen fogytán volt 
a remény, megjött a várva várt dön-
tés, mely megengedte, bogy a kaba-
rék ezentúl is játszhassanak. A fatá-
lis »stb.» ilyen értelmezésében nagy 
része volt Hervay Frigyesnek, az 
Apolló művészeti igazgatójának, aki 
több nyilatkozatában mutatta ki, hogy 
a rendelet jogszerűen nem vonatkoz-
batik a kabarékra, mert hiszen ezek 
művészi eszközökkel művészi célt 
szolgálnak. Hivatkozott az Apolló leg-
újabb műsorára, melyet elismert irók 
irtak és elismert művészek imterpra-
tálnak. 

A kitűnő Hervaynak e nyilatko-
zata, a közönség — e legpártatlanabb 
biró — egyértelmű Ítélete szerint is 
a legnagyobb mértékben megfelel a 
tényeknek. Tényleg az Apollónak ez 
a műsora, mely, mint fentebb emii-
tettük szinte jubiláris jellegű, a kabaré 
kedvelt műfajának mintegy a kvint-
esszenciája. 

Kőváry mindjárt egy rendkívül öt-
letes konferánsszal kezdi. R villamos-
ról beszél, a pesti ember ez örökké 
aktuális témájáról és ahogy fel-fel-
röppent egy-egy ötlet-rakétát, a kö-
zönség bálás nevetéssel jutalmazza. 

Emőd Tamásnak egy kis jelenete 
következik : A futóbetyár• R kisérő 
zenéjét Kun László, a népszerű diri-
gens szerezte. Bájos, magyar levegője 
van ennek a kis jelenetnek. Gózon 
Gyula a betyár szerepéből pompás 
figurát csinál, furcsa és zamatos dal-

lókat énekel, Vidor Ferike egy kis 
paraszt szolgáló szerepében oly üde 
és eredeti, amilyen csak Vidor Ferike 
tud lenni. Sándor nagyon jóizü egy 
falusi, sőt rendezetlen felekezeti viszo-
nyú korcsmáros szerepében ,Haraszthy 
Mici tökéletes hercegnő és Herceg 
elsőrendű herceg. 

Hervay Frigyes a műsort teletűz-
delte kifogyhatatlan vénájának ra-
gyogó ötleteivel. Mi van a jegyekkel? 
cimü tréfáján a közönség balálra ka-
cagja magát, amiben nem kis érdeme 
van Magyary-nak és Sándor-nak. Ma-
gyary, aki csak nébány hete játszik 
az Apollóban, m á r i s teljesen meghó-
dította a kabaré közönségét, azaz 
nem is meg, inkább visszahódította, 
mert hiszen jó ismerőse ő már a ne-
vetés kedvelőinek a régi Andrássy-
uti kabaréból. 

Hervay irta a Pesti figurák cimü 
énekes és táncos jelenetet is. Lenkeffy 
Ica és Erdélyi Géza Fregoli-szerü 
gyorsasággal jelennek meg háromszor 
a színpadon, mindbáromszor más és 
más kosztümben. Uribölgy és aszfalt-
betyár, milimári és baka, végül két 
ferencvárosi jassz maszkjában táncol-
nak és énekelik egy szellemes kupié 
bárom strófáját. 

Németh Juliska poétikus chanson-
jai is Hervay Frigyes tollát dicsérik. 
A kabaré népszerű primadonnája fre-
netikus hatással énekli és a közön-
ség alig-alig tud megválni tőle, újra 
és újra a függöny elé tapsolják. 

Vidor Ferike ebben a műsorban 
avanzsált. Mindenesből masamód lett 
s ez u j minőségében is — ami egé-
szen természetes - tökéletesen meg-
hódította hallgatóit. Két dalt énekel, 
ezek közül az »Egyszer, csak egyszer, 
egyetlenegyszer« refrénü finom poézi-
sével fogja meg a szivet. A közönség 
örömmel és megelégedéssel üdvözölte 
Vidor Ferike haladását a társadalmi 
ranglétrán és örömének sürü és han-
gos tapsokkal adott kifejezést. 

Kőváry Gyula, mint rendesen, bá-
rom minőségben is vindikálja magá-
nak az elismerést. Konferál - neve-
tés. Kupiét énekel - nevetés. Darab-
ját adják - nevetés. 
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A kakasülőn cimü tréfájában Kő-
váry játssza a magyar bakát, Herczeg 
Jenő a német sógort. Fi kamerádok 
ezúttal színházban vannak és a János 
vitéz előadását élvezik. Kőváry, mint 
vendégszerető házigazda magyaráz. 
H német koma ebből a zamatos ma-
gyarázatból ugyan nem sokat ért, 
viszont a közönség balálra kacagja 
magát a «tősgyökeres» németségen. 

Magyari Lajos, miután a Mi van 
a jegyekkel? cimü tréfában alaposan 
igénybe vette a nevetőizmokat, kup-
lézni kezd. Merkantilis dalokat énekel, 
ezekkel volt annak idején is a legna-
gyobb sikere és ebből a bálás téma-
körből aztán ki is hoz minden kihoz-
batót. Fiz „ U j élet a homokon" cimü 
dalnak, melynek szövegét Gábor An-
dor irta, olyan frenetikus hatása van, 
amilyen még a Magyari praxisában 
- bár ez sikerekben egyike a leg-
dusabbaknak - meglehetősen ritka. 

A nyakék cimü vígjáték követke-
zik a műsoron. Szerzője nincsen 
megnevezve, de szellemessége, frap-
páns pointe-je minden jel szerint 
francia származásra mutat. 

Egy kedves kis hölgyet - Harasztby 
Mici játsza, aki egy kedves fiatalem-
bernek a babája, rendkívül felizgat 
az újságoknak az a híre, hogy fényes 
nappal betörtek egy bankba, agyon-
lőtték a pénztárost és elraboltak két 
milliót. Fél és retten, attól tart, hogy 
nála is megjelenik holmi zord betörő. 
Ebben a pillanatban kopogtatnak. 

— Jaj istenem, betörő — kiáltja a 
félénk hölgy, ám nyílik az ajtó és 
azon egy ur lép be. Nem betörő. 
Ellenkezőleg. Fi kis hölgy kedvese. Mi-
kor magukra maradiak , a fiatal ur 
kezd nagyon idegesen vise kedni. 
Végre, hosszas faggatások után kö-
nyörögni kezd a nőnek, hogy ha meg 
akarja menteni az életét, adja vissza 
azt a nyakéket, melyet nemrég aján-
dékozott neki „és amelyet most is a 
nyakán visel. Őnagysága azonban az 
ékszereket mindennél többre becsüli 
és hevesen tiltakozik a visszaadás 
ellen. Fi fiatal ur bevallja, hogy ő kö-
vette el a bankrablást és ebből a 

pénzből vette a nyakéket is. Ujabb 
csengőberregés. 

Fi fiatal ur a másik szobába me-
nekül. Éppen jókor. Fiz ajtót belöki 
egy ur, aki kijelenti, hogy rendőrtiszt-
viselő. Tudja, hogy a bankrabló itt 
tartózkodik. fi hölgy ekkor, azzal a 
feltétellel, hogy a nyakéket megtart-
hatja, elárulja, hogy a kedvese a 
másik szobában van. Fi rendőrtiszt-
viselő indul az ajtó felé, de az ajtó 
nyilik és kilép a fiatal ur - a «rendőr-
tisztviselő» fia. Fiz egész komédiát 
csak azért rendezték, hogy próbára 
tegyék a nőt. 

Harasztby Mici, Magyari és Lajtbai 
játszák a kis darabot pompásan per-
dülő tempóban és oly művészettel, 
mely a darab frappáns, jeleneteit tö-
kéletesen érvényre juttatja. 

A mosolvj . 
Az Apolló-kabaréban énekli Németh Juliska. 

Titokzatos, bus , édes rej telem, 
Örvény, amelynek mélye végtelen, 
Kinzó talányy mely meg nem fejthető, 
Vigyázz, ne bigyj, ba mosolyg a nő. 
Ajkára ölti szentek mosolyát 
S szemén a bün villáma villan át, 
Csábit és biv és biztat a mosoly, 
De mélyén gonosz szándék bujdokol . 

Mosoly, mosoly, ob, asszonyi mosoly, 
Akármit igér, könnyen megszegi, 
Ne higyjetek, ne bigyjetek neki! 

Melletted ül, a szeme rád ragyog 
Es nem tudod, hogy miért mosolyog; 
Lázzal kutatsz a nagy titok után, 
O mosolyog — és nem is tud ja tán, 
Hűséges szive véled van teli, 
Ő mosolyog és nem hiszel neki ; 
' Inok, kacér, megcsal mindenkivel , 

mosolyog — és mindent elbiszel. 
Mosoly, mosoly, ob asszonyi mosoly, 

H férfiak vakságát menti, 
Ne bigyjetek, ne bigyjelek neki! 

A nő mindég mosoly mögé búvik, 
Ha igazat mond és ba hazudik; 
A mosoly álarc, néha szemfedő, 
Vigyázz, ne bigyj, ba mosolyg a nő. 
Ha néz egy asszony mosolyogva rád, 
Oh, ne kutassad a mosoly okát, 
Meglelsz mögötte, könnyen meglehet, 
Egy szenvedő és összetört szivet. 

Mosoly, mosoly, az asszonyi mosoly, 
A vérző sziveket is eifeledi! 
Ne bigyjetek, ne bigyjetek neki! 

Hervay Frigye«. 



színuÁzi CUT 
latu virágos miljô, ahogyan kápráza-
tos és meleg színekben bontakozik 
ki a magyar falu igazi élete az em-
berek duhajkodásával, borongó b á n a -
tával, megindítóan bat a szivekre . . . 

»H falu rossza« film ép azokat a 
hatásokat váltja ki, mint az eredeti 
népszinmü, ami a kitűnő Vajda László 
és Pásztor? Miklós a szcenárium 
megiróinak érdeme. H szcenárium 
ugyanis nemcsak a színpadi helyze-
teket viszi vászonra, hanem kidol-
gozza mindazokat a jeleneteket is, 
amiket a filmlebetőségek nyújtanak. 
Láttunk képeket a mezőről, ahol az 
aratók élete folyik, a széles utcákról, 
ahol minden ablakban piros muskát-
lik virítanak, közelünkbe hozza a 
film a magyar legények hangos mu-
latozását és ahogy Gonosz Pista jön 
sonkával a subája alatt, a holdvilágos 

Qöndör Sándor Medgyaszay Jenő Feledi Boriska Andorffy Ida 
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Feledi Gáspár — Kiirthy Józsei Finom Rózsi — Fraknói Ilona 

A falu rossza. 
(Tótb Ede n é p s z í n m ű v e filmen.) 

- Bemutat ja a Mozgókép-Otthon. -
f í magyar közönség eddig nagy-

részt a külföld irodalmát ismerte meg 
filmen. R Mozgókép-Otthon vezető-
ségét illeti meg az elismerés, hogy 
magyar írók remekmüveit isbemutatja. 

Ezúttal »A falu rossza« kerül szín-
re hétfőtől kezdve. R darab, melynek 
szépségeivel még a régi Népszínház 
ismertetett meg bennünket, most meg-
elevenedik, hogy elénk varázolja a 
falusi élet tiszta hangulatát. Ebben a 
filmben megkapó vonalakban csillog 
a magyar ember romlatlan lelke és 
nemes virtusa. Hz a friss, mezei il-
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éjszakában, a csónakot viszi lefelé 
az ár, ahová a szerelmes leány akarta 
beleölni if jú életét, mig végül meg-
találja boldogságát Göndör Sándor 
karjaiban . . . mindez oly szép, meleg 
és tiszta, mintha egy ragyogó fest-
ményt állítottak volna elénk, ahol egy 
darab igazi nemes és szent magyar 
élet van megörökítve . . . 

fl rendezés stylszerüsége már ma-
gában véve is olyan egyedülálló ese-
mény, hogy külön fejezetet érdemel, 
fl filmet ugyanis Pásztory Miklós ren-
dezte, aki a magyar népélet alapos 
ismerője és igy a jelenetek az ő egyé-
nien eredeti beállításában peregnek 
le. Pásztory érdeme egyébként, hogy 
a magyar népszínművek költői pom-
páját ily módon ismeri meg a közön-
ség és ezzel a hazai irodalomnak 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz. 

Bátky Tercsi — Jákó Amália 

(Sajnos azonban katonai szolgálata 
nagyban hátráltatja, hogy irodalmi 
terveit teljes mértékben megvalósitsa.) 

De az óriási sikerben méltóan 
osztoznak a film szereplői is, akik 
művészi életünknek elismert tagiai. 
Finum Rózsi hires szerepét mé ysé-
ges odaadással alakítja Fraknói Ilona, 
aki a kacér csillogószemü menyecskét 
meglepő érzelmességgel adja, Göndör 
Sándor alakjába lAedgyaszay Jenő 
sok virtust és merész nekilendülést 
öntött, Bátky Tercsi a bájos, eleven 
Jákó flmália, Gonosz Pista derűs szí-
nekkel kihozott korhelyét Andorffy 
Péter pompásan játssza meg, mig a 
kisebb szerepekben na. yszérüen ér-
vényesül Kürthy József, Andorffy Ida, 
K. Demjén Mari és Kertész Dezső. 

fl film művészi értékét a tündök-
lően tiszta fotográfiák nagyban emelik. 

Gonosz Pista Andorffy Péter 

Feledi Lajos — Kertész Dezső 
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H rejtélyes hirdetés. (Lord Claudin 
vagyona) cimmel jelenik meg a Moz-
gókép-Otthonban egy izgalmas hely-
zetekben bővelkedő büniigyi történet, 
amiben Harry liiggs a hires detektív 
— mesteri megszemélyesítője Hans 
Mierendorff - oldja meg ötletesen a 
bonyodalmas rejtélyt. R filmet az elő-
kelő Philipp és Pressburger cég hozza 
forgalomba. 

Szép E r n S finom és költői á lomjátékát 
• f l z e g y s z e r i k i r á l yf i—r, amit a Nem-

zeti-Szinbáz mutatot t be, most a K i n o = R i= 
p o r t gyár fogja megfilmesíteni. 

Kóbor T a m á s a kiváló iró két sikert ara-
tott regénye. »Ki a G b e t t ó b ó I« és »H a-
m u p i p ő k e Ő n a g y s á g a « legközelebb 
filmen jelenik meg. 

6 a r a s Márton a Magyar-Szinbáz volt tagja, 
aki az utóbbi években Berl inben a N o r -
d i s k és a P a t b é filmgyárak szerződtetett 
rendezője volt - ittbon legutol jára D r é= 
g e l y Gábor »H s z e r e n c s e f i a « cimü 
szatíráját rendezte — befejezte l egú jabb da= 
rabját , amit U b e r gyár vett meg. Garas ré= 
gebbi filmjeit előkelő német gyárak dolgoz-
ták ki. 

Muzsikusok ba este ta« 
lálkoznak. H kék róka va-
sárnapi előadásán kedves 
és megható epizód játszódott 

le a zenekarban. Kálmán Imre mult 
héten lerándult Budapestre, hogy vi-
lágsikert aratott darabjának, a Csár-
dáskirálynőnek, századik előadásán 
jelen tegyen. Hz illusztris komponista 
és dirigens szülei Pesten laknak és 
az ő kedvükért elhatározta, hogy a 
szombati napot még a fővárosban 
tölti. Természetesen már reggel ipar-
kodott kellemes estét biztosítani ma-
gának és telefonon jegyet kért a »Kék 
rókához«, amit még természetesebben 
már nem kapott. »Pesten lenni és 
nem látni a Kék rókát az majdnem 
olyan lehetetlenség mint nem ismerni 
a Csárdáskirályné zenéjét« — gon 
dolta magában Kálmán Imre és el 
ment este a Vigszinbázba jegy nél 
kül Majd csak meghúzódik valahol. 
Faludi Jenő találékonysága e'més mó-
don oldotta meg a problémát. Elve-
zette őt a legkedvesebb helyére a 
zenekarba. 

Tudvalevő dolog, hogy a zenészek 
karmesterüket halk dörömböléssel 
szokták üdvözölni. Midőn Kálmán 
Imre, mint vendég megjelent a zene-
kar ajtajában, a meglepett zenészek 
ebben az ünneplésben részesítették 
öt és a zenekarból felhangzó moraj 
ballatára csodálkozva összenéző kö-
zönség nem tudta, hogy ez a tiszte-
letnek, szeretetnek és csodálatnak 
spontán, megható megnyilatkozása 
volt. 

Pogrom a Gólemben. 
R nagysikerű «Gólem», a-
melynek érdekes meséje 
és dallamos zenéje hatal-

mas közönséget vonz minden este a 
Népoperába, még a legbabonásabb 
színházi rókákat is kielégítheti. Régi 
színházi babona szerint ugyanis nagy 
sikere van az olyan darabnak, ame-
lyikben a zsidó szerepeket kereszté^ 
nyek játsszák és megfordítva. Nos 
hát, a «Gólem»-ben pont ez a helyzet. 
h darab összes zsidó szerepeit (pedig 
van jó egynéhány) keresztények ját-
szák, ellenben az egyetlen «gój» alak, 
egy hetyke hadnagy személyesitője -
zsidó Erről a különös véletlenről 
beszélgettek minap a Magyar Szinbáz 
társalgójában és Lázár Ödön meg is 
jegyezte: 

— Bizony, furcsa ez a darab. Ha 
a népoperai gbettóban a darab sze-
rint pogrom volna, a színpadon 
a keresztények ölnék a zsidó-
kat, de a valóságban a zsidók a ke-
resztényeket... 
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IZSÁK 
TELEFON 

151-76 

SÁNDOR ÉS TSA 
irógép telepe IV. Koasutk 
Lajos-u. 13. Állaadó rak-
tár u j és használt Írógé-
pekben. író és sokszo-
rosító gép kellékek a i 
összes rendszerekhez 11 

NEMESNÉ ÉS TÁRSA 
b l o u s , p o n g y o l a , é s 
: f e h é r n e m ü - ü z l e t e : 

Budapest, IV. Korona-utca 3 
T e l e f o n 17S-8S. 

LOHR MÁRIA - KRONFUSZ 
A I M m első M lag régibb Ulpfcl 
myttazttté- és k s l m f n t t gyári 

D O D A P E S T , VIII. KER., B A R O M - U T C A H. SZ. 
Fiókok : II., r s -ntca IT, IV., Eskt-nt • éa Kacaka-
Hátl-atca U , VI., Aadráaaf-nt l t 6a Taréi-körűt 

M, V., Harmincad-utca «, VIII., J ő m i - k ó r u t l . 

NAGY MIHÁLY D R O G É R I Á J A 

BUDAPEST, V., VÁCI-UT 4. - : - TELEFON 160-98. 
SZAPPANOK, ILLATSZEREK, KÖTSZEREK, 
HÁZTARTASI CIKKEK LEGOLCSÓBB BE-
VÁSÁRLÁSI FORRÁSA. = = = = = 

Horváth Akos ERZSÉBET-KÖRŰT 24. sz. 
kézimunka üzletei 

BUDAPEST 
Fiókok: Kossuth Lajos-utca / / . 
Vimház-körut 6., Lipót-körűt 18. 

Gsü 
güzCtérme 

ftubapesL, tv. KossutfíJqjos-lL. 
9efemefet. 

Eredeti modellek 
Costümök, utcai é s al-
kalmi ruhák, köpenyek, 
blúzok és pongyolák ál-
landóan raktáron vannak 

SCHNEIDER RÓZSI és KATÓ 
női ruha divattermében 

IV., Váci-utca 8. szám, félemelet. 

Fényképező gépek 
nagy választékban. 

fl l eg jobb gyár tmányok , precíziós 
munka , gyári á r b a n kapható . Uj mo-
dellek, f r i s s lemezek, filmek és egyéb 
fe lszere lés i cikkek. 

Prizmás tábori t á v c s ö v e k előnyösen vásárolhatók 
RADÓ A. és TÁRSA cégnél 
Budapest. Egyetem-tér«. : Tel . :105-82. 

T Ó T H I L O N K A ÉS T Á R S A 
KALAP KÜLÖNLEGESSÉGEK 
KIGYÓ-UTCA 4-6. SZ. LIFT. 

FINOM ÍZLÉS! TELEFON 49-17. 

KOVESSY 
VI., NAGYMEZŐ-UTCZA 36. 

fényképészeti 
műterme 

LIFT 

Fényképező Kamarák s 
minden fényképészeti 
cikk legelső rendű mi-
nőségben és nagy vá-
lasztékban. :-: 

U á m n C 0 / 1 ft I f fényképészeti d k -
flf € 1 1 1 l U d n i l v l l kek gyára és raktára 
B u d a p e s t , VII., Király-utca 69. szám 

(Király színház mellett) 

D C Kívánatra árjegyzék bérmentve küldetik. 
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KÖRMENDY ILONKA 
a munkácsi szinbáz tagja . 

Lengyel Lipót lithografiai ég könyvnyomdái műintézete Budapest, V, Visegrádi-utca 3 — Telefon 13-31. 


