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Don Juan föltámadása
Irta: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Don Juan Tenorio föltámadt. Min- ként. Nem irigyeljük többé. Tudjuk,
denütt a z ő karcsú é s érdekes alak- hogy egy szerelem több, mint kettő.
ját látjuk. Molière, Goldoni,
Zorilla, Szerelmi gyomortágulására való tekinByron, Mozart, Lenau, Dumas után tettel pedig ugy kezeljük, mint beteismét vele foglalkoznak a z irók. get, aki e sajátos hibája miatt bizoTavaly a Nemzeti Szinház deszkáin nyos elnézésre és szánalomra tarthat
ágált, a z idén a Vígszínházban
tűnik számot,
föl. Vájjon mit hoz ennek a szerelShaw frakkban mutatta be, gépmes, kártyás, gyilkos spanyol hidal- kocsi mellett és beigazolta, hogy nem
gónak a huszadik s z á z a d ?
ő a vadász, aki üldöz, csak a vad,
A legendák mindig gondoskodnak akit üldöznek. Rostand s e kíméletearról, hogy az, aki itt fönn dúskált a sebb hozzá. Egy haldoklót hoz elénk
földi jóban, a másvilágon elvegye a velencei éjszakában, aki ezer é s
méltó büntetését, a z erkölcsös olva- egy nő között siváran pusztul el, mint
sók é s nézők helyeslése közepette, egy öreg kereskedelmi utazó a szálló
akik bizonyára nem vágyakoznak kis s z o b á j á b a n s aztán még a poolyan teljes örömre, mint ők. Donkolba se jut, csak egy bábszínházba,
Jüannal már a tizenötödik század- figurának. Bataille azonban a legbeli legenda igen keményen és igaz- kajánabb. Ő a legendarontó. Hőse
ságosan bánt. Átadta a túlvilági igaz- egy élőhalott, egy tengő-lengő aggságszolgáltatás körmös porkolábjá- legény, egy műkedvelő irócska, aki
nak, a z ördögnek, aki pokolba hur- szorgalmasan rójja emlékiratait Elvicolta, kénköves magánzárkába. De ráról, Eleonoráról, Inezrőt é s hercegazt, akit elvitt a z ördög, most fel- nőkké magasztosítja' a szobaleányohozzák a drámairók é s pőrét meg- kat. A z író pedig így szól hozzá :
újítják, odavonszolják a színpadi „Ön, nemes spanyol, valóban nem
lámpák éles fényébe, jobbra-balra érdemli meg azt a sok rágalmat,
ráncigálják, finom-ravasz kézzel ele- melyet századok során fejére szórmezik legendáját. Azt hiszem, ma az tak. El kell ismernem, hogy jelleme
a főbüntetése, hogy nem látjuk regé- szeplőtlen, élete fecldhetlen, majdnyesen, ördögi tüzfényben. Spádé é s nem erkölcsös s alapjában egy detollas süveg nélkül jelenik meg, meg- rék c s a l á d a p a rejtőzött önben, kedlehetősen kopottan, egyszerű halandó- ves, szeretetreméltó szájhős. Mi nem
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küldjük önt kénköves lángok közé.
Beérjük azzal, hogy nem hiszünk
önben."
Ugylátszik, minden század elnyü
egy legendát. A tizenhetedik kiábrándult a lovagi regényességből és
Don Quichotte de la Manchában, a
hősiesség e telhetetlenjében már csak
torzképet látott. A tizenkilencedik az
ész telhetetlenjét siratta el, Faust
doktort, akiről kiderült, hogy sok
bölcsessége ellenére nem is olyan
okos ember. A huszadik most Don
Jüant járatja le, a manarai lovagot,
a szerelem e telhetetlenjét, aki
iróink szerint az apróhirdetési rovatban keresne „tisztességes ismeretség "-et.
Szegény Don Juan. Nem jobb volt
neki a p o k o l b a n ?
Hol nyaralt ?

Ambrusné Etelka

Csortos Gyula Balatonfüreden

Ambrus Zoltánnak, a Nemzeti S z i n h á z
igazgatójának f e l e s é g e a u g u s z t u s 28-án.
v a s á r n a p meghalt. A m b r u s n é n a k születési n e v e Benkő Etelka volt é s a z A k a d é m i a e l v é g z é s e után 1902 szeptemberében a z O p e r á b a n k e z d t e a pályáját.
L e g n a g y o b b sikereit a B a j a z z ó k b a n , a
Jancsi é s Juliskában, a V a r á z s f u v o l á b a n
é s a H e g y e k a l j á n - b a n aratta. A legk e d v e s e b b , a l e g s z o r g a l m a s a b b é s rendkívül s z e r é n y tagja volt a z O p e r a h á z n a k ,
aki pályatársai közt á l t a l á n o s közszeretetnek örvendett. Mintegy hat hét előtt
lett beteg, annyira, h o g y a z o p e r á c i ó is
s z ü k s é g e s s é vált. A z o n b a n a műtét után
s z i v g y ö n g e s é g lépett fel é s a z megölte.
T e m e t é s e k e d d e n délután volt. A z
operai énekkar é n e k e l t a sírjánál é s
barátainak, i s m e r ő s e i n e k óriási t ö m e g e
kísérte a t e m e t ő b e . A magyar é n e k m ű v é s z e t egyik k i m a g a s l ó tehetségű, kitűnő
h a n g ú é s muzsikalitásu, r o k o n s z e n v e s
talentumát vesztette el b e n n e .
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Fedák Sári — Finum Rózsiról
A Vígszínházban szorgalmasan folynak
a „Falu rossza" próbái és aki legszorgalmasabban, leglelkesebben próbál, az —
Fedák Sári. Megintervjuvoltuk a művésznőt a szerepéről. íme az intervjuvolókérdései és Fedák Sári válaszai :

1. Mi a véleménye Finum Rózsiról?
— Érdekes, szép, magyar figura.
Okos is, kacér is, hánya-veti is, de
azért nagyon igaza van, mikor azt
mondja, hogy „Hej, Feledi uram, nem
ismerik kigyelmetek az én természeszetemet, nem tudják, hogy mi lakik
itt bévüll" Én tudom, hogy mi lakik
és azért szeretem annyira.
2. Látta-e már mástól ezt a szerepet ?
— Láttam. Az én kedves édesanyámtól. Műkedvelők játszották a
Falu rosszát Beregszászon é s a z én
anyám volt Finum Rózsi. Hat- vagy
hétéves lehettem és csak arra emlékszem, hogy leírhatatlanul szép volt
és karcsú é s hajlékony, mint a nádszál. Nem örültem neki, mert komoly
gyerek lévén, — nem helyeseltem,
hogy felnőtt emberek színpadon mókáznak. — Most aztán majd ő fog
engem megnézni. Hála Istennek, még
mindig derekabb, karcsúbb és — finumabb Rózsi, mint én vagyok. Pedig azóta nagyon sok viz folyt le a
Tiszán.

talataim után. Nagyon sokat voltam
falun és igen sok Finum Rózsit láttam. Selyem viganóban jártak vasárnap a misére é s csak ugy hangzott a határ a nevétésüktől és sütött a nap. Régen volt és nagyon
messze. Ahogy ők mondják : él-él
amarra, a Tiszaháton.
A z intervjut n e m lehetett tolytatni,
mert itt köny borította el Fedák Sári
szemét. . .

TEHETSÉG
Ha a tehetséget, mint egy moziengedélyt,
ugy lehetne adni-venni
s egy bölcs rendelet juttatna azoknak is,
kiknek n i n c s belőle s e m m i ,
k ö n n y ű v o l n a kitalálni előte,
h o g y kitől fogják e l v e n n i
é s kik k a p n á n a k belőle.
(SZENES EMBER)

3. Van-e valami általános elve a népszinmüalakok ábrázolásáról ?
— Magyarnak kell lenni !
4. Hogy töltötte a nyarat?
— Köszönöm, nagyon jól.
5. Nehezebb feladat népszinmüszerepet játszani, mint operettet?
— A népszínművet népszínműnek
játszani nehéz feladat, — a z operettet meg operettnek játszani nehéz
feladat.
6. Hogyan állítja össze Finum Rózsi
ruháit ?
— Részben a Néprajzi Muzeumban
látott gyönyörű, nagyszerű ruhák é s
képek után, részben — saját tapasz-

Fedák Sári a Vígszínház kiskapujában
(Papp felvétele)
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Ez nem a „Szerelmes vagyok Törzsbe,
vagy Péchy Erzsibe" cimü pályázat folytatása. A fenti cimben foglalt mondatot Solti
Hermin búgja és sóhajtja epedőn és szerelmesen a Royal Orfeumban a „Solti a strandon"^cimü énekes tréfában. A tréfa szerzői
Lukács Gyula és Nagy Imre, s arról van szó
benne, hogy Solti — beleszeretett az irodaSiomaházy
lomba, s az irodalmon keresztül
Istvánba. Tűvé teszi az egész várost, hogy
megtalálja a mestert, s végül kijut a dunaparti strandra, mert azt hallja, hogy Szomaházy^ott szokott napfürdőzni. Igen mulatságos ez a strand a Royal Orfeum színpadán.

Vödör víz áll a színpadon,
póznán a felírás :

rajta
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hatalmas

ÚSZÓKNAK !
Mellette kis tányérkán viz és felírás : .Nem
úszóknak !" A strandhomokot pár stanicli
kavics jelzi, a napfürdőzök részére pedig egy
A NAP cimü estilap ontja sugarait. Egy kedves és ötletes siber, Samu bácsi, aki annál
kedvesebb és ötletesebb, mert Sarkadi Aladár játssza, fogadja Soltit. Minden szava vicc,
minden gesztusán, mozdulatán nevet a publikum. Fürdőző hölgyek figyelmeztetik Samu
bácsit, hogy meg ne fürödjék a strandon,
mert bepiszkítja magát.
Nagymarosról ugyanis idáig
úszik minden piszok.

„Megjött a S o l t i . . . !"

Feledi Ica, Hratkai Anci, Solti Hermin, Makrai Lili,
Beregi Magda, Szigeti Teri
Royal Orfeum : „Solti a strandon"
{Angelo foto.)

— Annyi baj legyen
— mondja Samu. — Majd
háttai ülők Nagymarosnak!
Samu alapjában véve
egy lirai kedély, aki halálosan szerelmes Soltiba. A
művésznő azonban tudni
sem akar róla.
— Miért ? — méltatlankodik Samu. —Olyan bóvli
vagyok én ? Szeretett már
engem művésznő. Mit művésznő ? Egy királynő ! A
légkirálynő, miss Pastrana,
aki minden tám nélkül lebegett a levegőben.
Hiába minden főzés. Két
ur lép ki egy kabinból.
Solti csak annyit tud, hogy
a kettő közül az egyik
Szomaházy István. Az egyik
ur snájdig, hatalmas, szép
ember, egy Psylander, a
másik bizony már szép ősz
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hajat visel, és nagyon mérges, ideges, mert
f á j a foga. Solti természetesen a Psylandert
nézi Szomaházynak és főzni kezdi. Egyik ötlet,
vicc, kergeti a másikat.
— Érdekes, — meséli a fiatalabb férfi, —
hogy nekem a kártyában a legnagyobb szerencsém van, a lóversenyen pedig folyton
vesztek.
— Mert nem maga keveri a lovakat, —
mondja a féltékeny Samu.
A fehérhajú ur nem is áll szóba Soltival.
— Én nem diskurálok, — mondja dühösen
— nekem fáj a fogam.
— Annyi baj legyen, — szól közbe a fiatalabb — ha nekem fáj a fogam, hazamegyek, megcsókolom a feleségemet, rögtön elmúlik.
— Hol lakik a felesége őnagysága, — érdeklődik Samu — nekem is szokott fájni a
fogam.
Végül is kiderül a tévedés, s amikor Solti
látja, hogy nem a Psylander a Szomaházy,
kiábrándul az irodalomból és elfogadja Samu
szerelmét a b sziv, a kurtázst és a tőzsdeadót
felesben fizeti.
Amig azonban
Samu
boldog lesz — még annyi
bonyodalom teszi izgalmassá Lukács Gvula és
Nagy Imre kis darabját,
hogy a közönség valósággal végig tapsolja és kacagja a Royal Orfeum nagyszerű műsorának ezt a
számát.
Mert ez a műsor valóban nagyszerű. Bőkezűbben még nem szolgálta
soha Pesten orfeum a publikumot, mint a Royal
igazgatósága a megnyitó
műsorban.
Bus
Fekete
László pompás darabja a
„Ben Kolumbusz", Pallay
Annával és Dénes Oszkárral a főszerepekben tov á b b folytatja sikerekben
dus karrierjét az uj szezon
megnyitó műsorában is.
Pallay Anna a Primaballerina táncai, énekszámai,
Dénes Oszkár pompás hu-

mora most sem tévesztenek hatást. Bus Fekete
darabjának a sikere épp olyan nagy, mint a
premieren volt.
De minden egyes számáról a műsornak
csak a legteljesebb elismeréssel lehet beszámolni. Az első szám a Brusini csoport, bravúros légtornászok, akiknek produkcióit lélekzetvisszafojtva nézi a közönség. Egy nagyon
előkelő és neves fővárosi család hölgytagja,
Kirchner Hajnalka füttymüvésznő következik.
Utána Eleky Anny és Brighton a legmodernebb táncokat mutatják be. A következő
szám Kubányi György, a debreceni szinház
bonvivantja, aki művészettel ad elő gitárdalokat. El Brasilero szédületes mutatványai a
színpadon és a nézőtéren ejtik ámulatba a
nézőket. A világháború óta ilyen számot nem
láttunk pesti orfeum színpadon. Hajmeresztő,
amit produkál a létrájával ! El Brasilero Milánóból jött, ahol hónapokon át volt főattrakciója a legelőkelőbb milanói varietének.
A műsor következő száma olyan csemege,
amelynél különbbel nem szolgálhatott volna
a Royal Orfeum közönségének :
SARKADI ÉS TÁRSULATA

.Nem zavarom a hölgyeket, ha olvasok . . . ?

Beregi Magda, Feledi Ica, Sarkadi Aladár, Makrai Lili.
Szigeti Teri, Hratkai Anci
Royal Orfeum : „Solti a strandon"
(Angelo foto.)
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következik. A társulat Felhő Rózsiból áll. ö
az egész társulata Sarkadi Aladárnak, akivel
olyan operaparódiát rögtönöznek, amelyről
beszélni fog az egész város. Sarkadi, ez a
kivételes tehetségű szinész, állandó vendégnek szerződött a Royal Orfeumhoz, amely
igen értékes attrakciót nyert Sarkadiban.
Attrakció a következő szám is. A legújabb
Zerfeooifz-slágert adják elő Sándor
Stefi és
Dezsőffy László „Trottok trottja" cimmel. A
pompás muzsikának és szövegnek külön kedvességet ad, hogy a refrénjét végig csókolódzák Sándor és Dezsőffy. Olyan cuppogás
volt a Royalban, hogy csak ugy zengett. A
közönség ugyanis — segített cuppogni Sándor Stefinek és Dezsőffynek.
Most következik Bus Fekete darabja, a
„Ben Kolumbusz", majd Papp János cigányzenekisérettel ad elő magyar dalokat zengő,
szép hangján. Amilyen hires volt a „Király
Ernő mulat . .." cimü jelenet, olyan hires
lesz egy-kettőre a „Papp Jancsi mulat"... is.
A műsor következő száma : „Solti a stran-

.Maga ilyen fialal, öreg ur_ . , !

Kiss, Solti, Ormos
Royal Orfeum : „Solti a strandon"
(Angelo foto.)

don". Soltin és Sarkadin kivül egész sereg
fürdőruhás hölgy játszik a darabbans és kis
szerepeikben nagyon kedvesek Szigethy Teri,
Gárdonyi Irén, Ormos, Kiss és Szalay is.
Az utolsó szám Elisa és Edmondo
„The
love in the kitchen" (Szerelem a konyhában)
cimü jelenete, mely méltó záradéka a hatalmas műsornak. A legkedvesebb artista produkció ez, melynek színhelye egy konyha,
szereplői pedig egy baka, meg egy csinos
kis szakácsnő.
Fantasztikus dolgokat produkál ez a baka,
meg ez a szakácsnő.
Mintha egy mozifilm elevenedne meg a
néző előtt s valóban az amerikai filmek minden kedvessége ez a jelenet, melyben a baka
legalább is a sparherdbe ugrik nagy szerelmében. Dé hogy hová ugrik még, azt el sem
lehet mondani. Azt csak meg lehet nézni.
Csak gratulálni lehet a Royal Orfeum direkciójának ehhez a műsorhoz. Gratulálunk is.

TÖBBFÉLE SZERZŐ VAN
„Samu, gyere simiznil"

Solti Hermin, Sarkadi Aladár
Royal Orfeum : „Solti a strandon"
(Angelo foto.)

Van olyan, aki ba e g y s z e r megírja
darabját, azt s z á z s z o r adják.
V a n aki s z á z s z o r megírja darabját,
de azt c s a k e g y s z e r adják.
(SZENES EMBER)
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fakir?

A fakir, a lexikon adatai szerint, Indiában
található és arról nevezetes, hogy a legcsodálatosabb dolgokat képes véghezvinniígy többek között arra is képes, hogy az elültetett szilvafamag a néző szemeláttára kikel és rögtön megérik rajta a dinnye. Már
régen vágytam arra, hogy ilyen fakirt munkaközben láthassak, azért örömmel ragadtam
meg az alkalmat, hogy a Magyar Színházban végignézzem A fakir próbáját. A fakir t
Lakatos László irta, ötfelvonásos dráma, a
jövő héten kerül bemutatóra, a főszerepekben Törzs Jenővel és Titkos Ilonával. Színházaknál, irodalmi klubokban, szerkesztőségekben, korzón, társaságban egyébről sem
beszélnek ma, mint Lakatos László uj dambjáról, amely bizonyára meg is fogja érdemelni ezt a felfokozott érdeklődést. Nem
tudtam bevárni a főpróba napját, beültem a
Magyar Színház nézőterére, meghúzódtam
az utolsó sorban és vártam : a fakirt. Ugy
képzeltem el, hogy majd valami kreol bőrű,
villogó szemű, exotikus ruháju férfi fog a
színpadra lépni, de hiába vártam ezt a nem
mindennapi színpadi Jelenséget — nem jött.
Jött Törzs Jenő, mint orvos, jött Titkos Ilona,
mint a felesége, jött Tarnai, mint csábító,
jölt Jankovich Magda, mint a csábító felesége,
jött Ujj Kálmán, mint rendőrkapitány, jött
Kertész Endre, mint egyetemi tanár — min-

Sarkadi Aladár
Royal Orfeum : „Solti a strandon"
(Angelo fotogr.)

Solti Hermin
Royal Orfeum : „Solti a strandon"
(Angelo fotogr.)

denki jött és nincs tovább; csak a fakir nem
jött. Kezdtem már kissé ideges lenni. A dráma
forrott, izzott, tombolt a színpadon, se
jelmez, se maszk, se díszlet és mégis ugy
hatott rám az élőszó életet teremtő ereje,
mintha már a premieren volnék, ahol teljes
pompájában bontakozik ki ez a nagyszerű
irói alkotás. A színészek játéka magával ragadott — nemcsak engem, de a színészeket
is — az izgalom percről-percre nőtt, különösen a két rendőrségi felvonásban, amelyek
alatt nem a rendőrségi drámák sablonos
titokzatosságának
hangulata terjed szét,
hanem egy ragyogó irói fantázia arat komoly
irodalmi sikert. Teljesen elfeledkeztem az
igazi fakirról, amikor a színpadi fakirt láttam, aki átvitt értelemben lelkileg egyesítve
magában a fakír csodatevő tulajdonságait
— az orvos nemes és nagyszerű hivatása
közben.
Az ötödik felvonás után, amikor sötét lett
a nézőtéren, ott maradtam ülve a helyemen
és ugy éreztem, hogy nem is kellett Indiába
mennem és a lelkemben mégis csodát tett
A fakir. Ugyanezt a csodát fogja érezni
mindenki, aki végig nézi majd Lakatos darabját.
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Kis budai szalonban láttunk egy olajnyomatot. Az élet hídját ábrázolta, mint annyi
meg annyi ezer hasonló ócska kép, amelyek
vidéki szalonok falét ékesítik. A hid lépcsősen emelkedik a közepe felé. Az első lépcsőfokon gólya hozza a babát, aki lépcsőfokonkint nő tiz-tiz évet és az utolsó fokon a halál
angyala takarja fekete posztójába az aggastyánt. A kép, melyet a budai szalonban láttunk, talán díszesebb volt a szokottnál ; a
lépcső falai tövében kis mellékalakok állottak. Az élet különböző időszakaiban szereplő
jellegzetes kísérőink, társaink . . . a csecsemő
mellett a bába, az ifjúnál a menyasszony, a
vén ember közelében
a koporsókészitő . . .
szóval, a partnereink
az élet és a halál nagy
komédiájában. Mert az
élet : szinház. Vagy
színjáték, rossz, csapnivalóan rossz komédia,
hasonlatos azokhoz a
darabokhoz, amelyek
minden előadáson megbuknak, de csak nem
kerülnek le a műsorról.
A Színházi Elet végiginterjuvolta ezeket a
partnereket, hogy miPaszteán Mártonné,
képpen vélekednek a
a szülésznő
színházról, a szorosabb
értelemben vett színházról, amelyben rendesen csak este folyik előadás. Sorra jártuk az
élet embereit a szülésznőtől kezdve a koporsógyárosig. Végigmentünk az élet hídján s itt
következnek a nyilatkozatok :

Philipp Mária,
a dada

Csöndes kórházi
kert szögletében fogad bennünket özvegy Paszteán Mártonné, a szülésznő.
— Nagyon gyakran járok színházba,
— meséli. — A zenés
darabokat kedvelem
leginkább. Főképpen
az operettet és a vigoperát. Kedvencem az
„Ezüstsirály," a művészek közül Kosáryt,
Király Ernőt szeretem leginkább.
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A második lépcsőnél áll a dada. AJdcsike
második partnere. Megkérdeztünk egy"dadát,
Philipp Máriát, mit tart a színházról.
— A népszínműveket szeretem, — mondja,
— a „Violát," a „Sárga csikót" . . . Es nagyon
szívesen megnézném most a „Peleskei nótáriust" is.
A harmadik
partner
a nevelőnő.
Felkerestük
ennek a nehéz szerepnek egyik legtehetségesebb
alakitóját, —
ürechslerRóbertnét. A
színházhoz
szoros szálak
fűzik, az ura
ugyanis a Vigszinház éppen annyira
előzékeny,
mint fáradhatatlan tisztviselője.
Drechsler Róbertné, a nevelőnő
— Nekem
mindenfajta darab tetszik, — nyilatkozik a
fiatalasszony ; — tapsolok vígjátéknak, népszínműnek, operettnek . . . csak az én kedves
művészeim: Varsányi,
Hegedűs,
Csortos,
Tanay és a
Vigszinház
többi nagyjai
játsszanak;'
benne. No de
néha beérem
egy ötletes kabaréelőadésfiu

iskolába kerül. A tanév
kezdetén ugy
várja a könyvkötőt, mint a
Házy József, a könyvkötő
fiatal leánya
szabónőt az első bál előtt. Itt van már a
könyvkötő . . . Házy Józefnek hívják.
— A Nemzeti Színházba szoktam járni,
mondja. — A kedves darabjaimat, az „Elektrát," az „Elnémult harangokat" és a „Falu
rosszát" sokszor láttam már.
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A kis fiu már nem kis fiu. A réztányéros
boltban már nemcsak az ollónak, h a n e m a
borotvának is dolga akad, ha a fiatal ur a
fodrászmühelybe lép. Felkerestük Deftert János borbélyt, akinek szakkörökben országszerte, sőt külföldön is ismerik a nevét.
Lapokat szerkesztett, megírta két nyelven az ipara
történetét, amellett kitűnő
novellista. Németre fordította Gáspár Ferenc öszszes utikönyveit.
— Szinház ? — kérdi
Deftert János,
nevetve. — Hát kérem ...
a borbély
a drámát nagyra becsülöm. A nők kedvelt műfaja . . . A szegény c s a l á d a p á n a k ennek következtében a drámákhoz
állandó szabadjegye van.
És ha jobbik felének anyagi igényeit nem elégítheti
ki a tárcája — a drámából
tragédia fejlődik. Akkor
aztán elmondhatjuk, hogy :
Plaudite, cives . . . !
Az úrfi bizalmasa a —
hordár. Az ifjú szívnek
szerelmes titkai vannak,
a titkos üzeneteket pedig
a
pirossipkás
postillon
d ' a m o u r közvetíti. De még
Szűrövek Pál,
mielőtt elvinné a levelet,
a hoidár
nyilatkozik nekünk.
— Ismernek engem a
színházi emberek, — szól Szűrövek
Pál, az
516-os számú közszolga,
aki Pali bácsi néven nagy
népszerűségnek örvend a
Vígszínház művészei körében, — Hegedűs ur, Tanoy
ur, Fenyvessy
ur,
Kertész ur, festők, újságírók mind ismernek. Egész
költözkedéseket
bonyolítottam le nekik már egymagam. Még a képeket is
én szögeztem a falra. De
Szecsányi Ilonka,
meg is kínálják sokszor
a bolti kisasszony
az urak a Pali bácsit egy
egy kis folyékony aszpirinnel. Ezt a patikaszert
én nagyon szeretem . . .
Régebben statisztáltam is
a fiammal Reinhardtnál,
meg az olaszoknál, Zacconi társulatánál, amikor
itt jártak. A fiacskám olyan
ügyesen játszott egy fatörzset,
hogy Reinhardt
magával akarta vinni. De
én inkább soffőrt neveltem
belőle.
Ugy. Most már viheti a
Merczel István,
hordár a szerelmeslevelet.
a házfelügyelő

Mondjuk, a közeli csemegésboltban dolgozó
kisasszonynak.
Felkerestünk
tehát
egy ilyen szorgalmas,
kedves kisasszonyt, a
bájos Szecsányi
Ilonkát, aki a következőket
felelte kérdésünkre :
— A „Vig özvegy"
kedvenc darabom. A
A menyasszony
táncos operettet
nagyon szeretem, talán
mert magam is nagyon jól táncolok. Legalább
azt állítják. Varsányi
Irén, Kertész Dezső,
Várkonyi
Mihály és Nádor Jenő a legnagyobb művészek az
én szememben — és a
legkedvesebbek is.
És az úrfi későn
jár haza. Szerencsére
v a n n a k olyan derék
házfelügyelők, mint >
Merczel István, aki nemi
árulja el a fiút a ma-\
m á n a k . . . Merczel bácsi a Vígszínház kiskapujával szemközt
fekvő ház hü gondviselője.
— Ha játszanak a
Dunay L í s z l ó n é ,
színházban,— mélázik,
a gyOmSlcsárusnö
— nincs vigabb utca
a miénknél. De zárás
után olyan csöndes minden, akár a temetőben. És a záporpróba után ugy érezzük,
mintha elutazott volna egy kedves ösmerősünk.
A kis b a b a egyszer csak azon veszi
észre magát, hogy
menyasszonya van.
Törődnek a menyasszonyok a színházzal ? Megkértük
Posner József fémárugyáros feleségét,
aki éppen az esküvőjéről hajtatott haKeresztury László,
za, hogy nyilatkoza pucerájos
zék a színházról?
Az újdonsült nagyságos asszony, aki még teljes menyasszonyi
díszben volt, mosolyogva válaszolta :
— Valaha az „Eladott menyasszonyt" szerettem legjobban, de később talán még kedvesebb darabom volt a saját menyasszonyságom.
A házasember élete — azt hisszük, nem
mi jöttünk rá erre először — gondokkal van
tele. A piacon találkozunk az ifjú párral,
mondjuk egy gyümölcs-árusnő, özv. Dunay
Lászlóné Lehel-téri bódéja előtt.
— Bizony, — mondja Dunayné — én sokszor járok színházba. Az „Aranyembert" meg

270
az „Árva Lászlót" szeretem legjobban.
Nagy szerencse, ha a fiatal házasok olyan
gőzmosódéra bukkannak, mint a
Keresztury
Lászlóé. Ez a Csáky-utca 17. számú házban
van. Keresztury számos művésznek dolgozik,
a gallértisztitásban valóságos speciálista.
— A finom vígjátékot
szeretem, — meséli — ha
egy kicsit bánatos, megindító a cselekménye, akkor
különösen. Nagyon, nagyon
tetszett nekem a Herczeg Ferenc „Kék rókája."
Az ifjú férj sokszor várja
türelmetlenül a postást.
Mi minden függ egy fontos üzleti levéltől, értékes
küldeménytől !
Megszólítjuk a postást,
Baka Sándor,
Baka Sándor postaaltisztet.
a postás
Sokszor jár színházba, különösen a Király Színházat
látogatja, ahol a felesége ruhatárosnő.
— tíosáry Emmi a kedvenc színésznőm,
a „Piros bugyelláris" a legkedvesebb darabom. Csepreghy Ferenc munkáit nagyon szeretem, büszke vagyok arra, hogy egy faluból
származom a Csepreghyekkel. Csepreghy
Gyula ur, Ferenc öccse, régi jóakaróm, sok
szépet és jót tett értünk.
A hid lépcsője már lefelé hajlik. Egyre
)öbb és több szükség van orvosra. Megintervjuvoltuk Székely István szigorló orvost.
— Egy szép
magyar előadás
— mondta a doktor ur — nemcsak tetszik nekem, de büszke
is vagyok rá.
Mert minden becsületes komoly
előadás
hatalmas munkateljesítmény, sőt hazafias cselekedet, magyar érdem és dicsőség is.
Az évek múlnak és a bajok
szaporodnak. Az
emb'ér kórházba
kerül,
öregen,
megtörten. A betegek, szenvedők
Székely István,
angyalénak súszigorlóorvos
lyos szerepét játssza az életben
özv. Véghy Jánosné, akit a Szövetség-utcai
Poliklinikán Mariska nővérnek szólítanak. A
betegek valósággal imádják ezt az aranyszívű
asszonyt.
— Sok színészt, színésznőt ismerek, —
mondja Mariska nővér. — A legkedvesebb
nekem mégis csak Enyedyné, régi jó barát-
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ném, aki a Müszinkörben
játszott. Kedvenc darabjaim a „Becsület" Sudermantól és az „Ember tragédiája" . . . talán mert
annyi emberi tragédiát látok naponta, — fejezi be
szerető, fájdalmas hangon.
És most elérkeztünk az
utolsó lépcsőfokhoz : a koporsóhoz.
A Tüzoltó-utca
72-es
Véghy Jánosné,
számú házában van Horaz ápolónő
váth Péter hatalmas érckoporsógyára. Felkerestük
a gyárost, aki elsőrendű szakember a fémiparban. Irodájában találtuk. Csendes mosolylyal hárította el a kérdéseinket. í >
— Nem igen
járok színházba. Azélet
utolsó felvonásénak díszlete vág az.
mesterségembe. Ha a
munkám
megengedi,
régi szomorujátékokat
nézek meg,
Horváth Péler, a koporsógyáros
,Bánkbán"-t.
Shakespeare
királydrámáit . . .
Horváth ur kikísér bennünket. Kedvesen
búcsúzik, mintha csak vigasztalni akarna :
— No, azért láttam a „János vitézt" is . . .
Igaz, hogy nagyon, nagyon régen.
A függöny legördül. A játéknak vége. Az
élet szinház . . . de tapsolni nem igen szoktak
benne.
Komor István

A SZIMFÓNIA. Kőváry
Gyuláról azt illik tudni,
hogy amellett, hogy kitűnő szinész, kitűnő humorista, — nagyon szereti a kitűnő cigarettákat.
Sőtl Csakis a kitűnőt szereti. Elképzelhető Kőváry öröme, amikor a napokban
hozzálép Harmath Imre örömtől ragyogó
arccal.
— Cinci I — mondja Harmath — szereztem neked egy „Loran"-!.
— Hol van ? — kiáltotta Kőváry.
Harmath átnyújtott neki egy „Szimfónia" szivarkát. Cinci elkezdett kiabálni :
— Ez neked „Loran"?
— Igen, — válaszolt csendesen Harmath — Hegedűs Loran.

Levél Rátkai Mártontól!
(Május 16-án )5n haza. — Hell 400 dollár fizetése van. — SlKerről-slkerre !
Magyarul, aztán németül és februártól angolul Játszik.)

premiert. így aztán azt a szerzőEddig szórványos hirek jöttek csak
róla s mindössze azt tudtuk Rátdést fogadtam el, amely félévre
kairól, amit az elkésve érkezett amerikai
német nyelvre a d lehetőséget,
magyar lapok irtak a sikereiről. Egyre
h o g y j á t s z a m . Február után aztán
fokozódó mind melegebb és melegebb
volt ez a siker s ma már egész Newangolul. Olyan fizetést itt még
york ismeri ezt a nevet: Rátkai Márton.
kezdő s o h a s e m kapott, mint én :
A magyar társulat keretei csakhamar
400 dollárt egy hétre ! 300-ra nem
szűknek bizonyultak Rátkai tehetségének s ma már angol
akartam
az
szinpadon játszik —
ajánlatot elfonémetül. Szerződése,
gadni és 2 heti
mely heti 400 dollár
kezdőfizetéssel a Willalku után megner és Romberg cora d t a a Willner
porationhoz köti, ugy
and
Romberg
szól, hogy februárig
meg kell tanulnia anCorporation
a
golul, hogy aztán an400 dollárt. Másgol nyelven hóditsa
ember
ugy-e
meg egész Newyorkot.
Most levelet és egy
boldog lenne ?
fényképet kaptunk RátEn mégis h a z a
kaitól Amerikából A
vágyok
minden
fénykép egy Newyork
izemben százmellett lévő divatos
fürdőtelepen. Fa Roszor. Nagyon fáj
kowayn készült és azt
a szivem, hogy
ábrázolja, amint Rátn e m lehetek a
kai boxversenyben legyőzi Hódossy ame„Királyban", a z
rikai bankárt. Nádossy
„én"
színháMiklós az amerikai
zamban."
vöröskereszt magyar
osztályának sajtófőnöke volt a biró. Rétkai
Rátkai Márton egy
„Rátkai győzött!"
könnyen győzött, mint Nádossy Miklós, az amerikai vöröskereszt magyar évig akar kint masajtófőnöke, Hódossy Ernő newyorki radni
irja, „annál könnyeb- osztályának bankár
Newyorkban.
és Rátkai Márton.
ben, mert Hódossy egy
Május 16.-án indul
kicsit hagyta magát."
haza. Akkorára együtt
Itt közöljük Rátkai levelének egy részét : lesz három-négy millió koronája s jön
haza — tovább játszani a Király Szín„Itt nagyon sok minden történt
házba. ö lesz az egyetlen multimilliomos pesti színész
első fellépésem óta. Előadásaim o n olyan tomboló, olyan leírhatatlan h a t á s volt, hogy m o n d hatom azonnal j ó angol szerződést is csinálhattam volna — h a
már tudtam volna annyira a n golul, hogy vállalhatok októberre

Titkos Ilona a „Fakir"-ban
Hálám jeléül álljon itt e pár s z ó :
Ki s z e r e n c s é t hozott «H buta embernek»
s z e r e n c s é t boz egy olyan o k o s ember*
nek is,
mint amilyen Lakatos László(SZENES EMBER)
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Máder Raul
az Opera Jâlékrendjérői
Az Operaház Máder Raul igazgató
vezetésével szeptember 15-én kezdi
meg idei szezonját. Megkérdeztük a
direktort, milyen lesz a z Opera idei
játékrendje? A következő felvilágosítást kaptuk :
— Az első előadás Goldmark Sába
királynője lesz, mig a z első bemutató. amelyre valószinüleg még szeptemberben sor kerül, Strausz Oszkár
Salome cimü operája, melynek főszerepét Burián (Heródes) és Dömötör Ilona (Salome) fogják játszani.
— Strausz Oszkár neve különben
is sürün fog szerepelni a z Opera
szinlapján, mert a színház a z idén
Strausz-sorozatot
készül előadni. A
második újdonság „Salome" után
D'Albert: Toten Augen (Holt szemek)
cimü daljátéka. A főszerepeket Medek
Hol

nyaralt?

Szilágyi Rózsi Rügen szigetén

A

Jff '

^

Hol nyaralt?
Kalmár Tibor. Békeffy László, Pártos Gusztáv
és Vigh Miklós Siófokon

Anna, Pilinszky Zsigmond, Farkas
és Gábor fogják énekelni.
— Külön érdekessége lesz a szezonnak a Puccini-triológia.
Három
egyfelvonásos kerül színre egy estén.
Az első cime: A kabát, a másodiké:
Angelika
testvér,
a harmadiké :
Ginanni schichi. Mind a hármat még
tavaly mutatták b e Olaszországban.
— Magyar bemutató is lesz —
négy. Háromnak a szerzője, a negyediknek a librettistája magyar.
— Az első ezek közül Dohnányi:
Vajda tornya cimü operája, amely
már olyan régen várakozik bemutatásra. Azután egy uj név következik :
Bahnert József, akinek Jégvirág cimü
daljátéka lesz a következő újdonság.
Ezt követi Poldini—Vajda : Farsangi
lakodalma.
— Goldini : La Cocán giera cimü
vígjátékából Hevesi Sándor csinált
librettót Mozart : La finta guardiniera
cimü operájához, amely szintén szinre
kerül még a télen.
— A reprizek sorát a Figaró házassága nyitja és ezt követi majd a
Hugenották,
Rózsalovag,
Ariadne
Naxosban, (amely a Strausz-.sorozatban fog szerepelni) é s a z Othello
Verdi-operának a bemutatója.

cl
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A Belvárosi Szinház újdonsága 13 felvonásban és 4 képben.
Szereplők :
I. szerző
Villányi Andor
II. szerző
Forró Pál
Színigazgató
Bárdos Artúr
Szegheő
Szegheő Endre
Egy szinész
« * *
Történik az I. és IV-ik felvonás télen, a többi nyáron, Budapesten.
I. FELVONÁS.

IV. FELVONÁS.

I. szerző : Na, na, kellene már irni valami
jó kis darabocskét... Azért, mert a „Királynőm, meghalok érted !" cimü müvem jelentős
sikert aratott a Magyar Színházban, azért
még nincs jogom hozzá, hogy most már megöregedjem a babéraimon és ne dolgozzam
többet... Fogok is irni egy darabot. Hopp, egy
nagyszerű téma ! Ezt fogom megírni !... De
hol irjam meg ? Kávéházban, klubban nem
lehet darabot irni, odahaza pedig, lakásomon,
a „magyar iró otthonáb a n " nincs egy deka
szén sem I Hidegben dolgozni ? Nemcsak a kezejn fagy le, de az ötleteim is... Mit lehetne csinálni ?

I. szerző : Oh, mily boldogság ! Végre tudtam szerezni m a g a m n a k egy szekér szenet 1
No most gyorsan munkára f e l l . . . Ah, mily
könnyen megy a munka ebben a finom melegecskében... Milyen bolondságot is csináltam, amikor elmondtam a
témámat a n n a k a Forrónak.

II.'FELVONÁS.
II. szerző: Jaj, de finom melegecske van
nálam. Az uj Meidingerem csak ugy falja a
szenet.
I. s z e r z ő : Forró I Magának szene van ?
II szerző: Nekem van. Hát m a g á n a k kedves Villányi mije van ?
í. szerző : Nekem egy darabtémám van !
T u d j a mit ? Tegyük össze a szenet meg a
témát. Én elmondom magának, hogy képzelem a darabot, maga pedig otthon, a jó meleg kályhácska mellett megírja. Hát ide hallgasson ! (A Villányi elmondja a Forrónak
„Legénykérés" cimü darabjának
a tartalmát a
legrészletesebben,
szinte
jelenetről-jelenetre.)
III. FELVONÁS.
II. szerző (ül otthonában és lázasan irja az I.
szerző témáját. Nagyon
tetszik neki a téma, mit
fűszerez is a saját ötleteivel).

V. FELVONÁS.
Színigazgató
: Kedves Villányi, a „Legénykérés" igen pompás darab. Menni fog, már
ki is szerepeztem. Ide hallgasson, jó a szereposztás ?
Margit .
Vendég.
Cséty .
Nádas .
Rózsi .
Gergely.
Rézi
.
Gazda .
Ispán .

. .
.
. .
. .
. .
.
. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Simonyi Mária
. Petheő Attila
Lóránt Dénes
Harsányi Rezső
W a s z a r y Piri
. Szegheő Endre
Marosi Adél
Somlár Zsiga
Szőke Károly

VI. FELVONÁS.
II szerző
(olvassa az újságban, hogy a
Bárdos Artúr dr. a Belvárosi Szinház direktora elfogadta előadásra Villányi Andor „Legénykérés" cimü darabját): Tessék ? Még be
sem fejeztem egészen a darabom, máris előadják ? (Gyorsan befejezi a darabot és rohan
vele a.színigazgatóhoz.)
VII. FELVONÁS.
II. szerző : Kérem, miért nincs a lapokban
kommünikézve a szerző neve
Színigazgató:
Dehogy nincs kérem. (Mutatja egy újságban.) Itt van kérem egészen
világosan : Legénykérés, irta Villányi Andor.
II. szerző: De hol van az én nevem ? Én
is szerző vagyok !

Színigazgató : Azt mindenki mondhatja.
Tessék bizonyítani.
II. szerző : Itt a kézirat !
Színigazgató
(elhűlve olvasni kezdi a darabot).
1. szerző (jobbról be).
Színigazgató
(I. szerzőhöz) : Villányi ur !
Mi e z ? Forró ur átadta itt nekem a „Legénykérés" kéziratát.
I. szerző:
Annyi baj
legyen ! Én is átadhatom.
(Benyúl a zsebébe és átadja.)
színigazgató
(egyszerre
kezdi olvasni mind a két darabot. A jobb
szemével a Forró kéziratát olvassa, a bal szemével a Villányiét).
I. szerző : Kedves Forró beláthatja, hogy
nem szerepelhet, mint a társszerző. A téma
az enyém, mint látja, fel is dolgqztam.
II. szerző: És mit képzel, kedves Villányi ?
Én potyán dolgoztam egész télen ?
I. szerző : Akkor döntsön köztünk a kard,
pisztoly, ágyú, méreg, vagy amerikai párbajt
parancsol ?
II. szerző (páthosszal) : Igaza van ! Egyikünk fölösleges, döntsön a fegyver.
Színigazgató
(gyorsan elmenekül).
VIII. FELVONÁS.
(Melyben a két szerző végre is megállapodik abban, hogy választott bíróság elé viszik
a bonyolult ügyet. A választott bíróságot
azonnal összehívják s az dönt is, még pedig
abban az értelemben, hogy Villányi és Forró
együtt fognak szerepelni a szinlapon s a tantiemből 20 /o Forrót illeti.)
IX. FELVONÁS.
(Szín : a próbaterem.)
Szegheő : Kedves Villányi mester, én olyan
beteg vagyok, hogy legnagyobb sajnálatomra
visszaadom a szerepem. Két hétre szanatóriumba kell vonulnom.
I. szerző : Hallatlan ! Egy héttel a premier
előtt visszaadja a szerepet. Mit fogunk csinálni ?
II szerző : Át fogunk szaladni ide a Belvárosi-kávéházba. Ott láttam ülni egy vidéki
színészt, a nevét nem tudom, de azt tudom
róla, hogy igen kitűnő beugró.
X. FELVONÁS.
(Melyben átszaladnak a kávéházba, magukkal cipelik a színészt, aki a vidéki színészek rutinjával, sugó után, azonnal lejátssza
a szerepet igen kitűnően.)
, XI. FELVONÁS.
Színigazgató
(belép a
próbaterembe s megpillantja az ismeretlen színészt, aki épp 1. és II.
szerzővel diskurál) : Ki ez az
idegen: Hogy került ide?...

A szine'sz : Kérem szépen, én
uj...
Színigazgató : Szent Isten ! Az
(Elájul.)
XII. FELVONÁS.
I. szerző : No, Forró, mit szól
balához. Ennyi muri után csak a
siker következhet. Keblemre szerzőtárs !
II- szerző (I. szerző keblén) : Ásó, kapa sem választhat el többé bennünket... A premieren egymás
kezét fogva köszönjük
majd meg a tapsokat.
I. szerző : Rendben !
Jöhet a premier.

vagyok az
uj szerző !
ehhez a kalegnagyobb

XIII. FELVONÁS.
Nincs, mert ilyen nagyszerű kabalák után
nincs szivünk egy 13-as számot le is írni.
(Függöny.)
KÉT NAP — EGY MONDAT
Kertész Endre, az Andrássyuti Szinház tagja, felülmúlja
ravaszságban a rókát, leleményességben Odysseust. Azt
beszélik róla, hogy a minap
sikerült megállapítania egy színésznő valódi
életkorát, még pedig az illető művésznőhöz
intézett közvetlen kérdések segítségével. Kertész ugyanis egy szép napon feltette a művésznőnek a következő ártatlan kérdést :
— Mondja, kedves, mióta tagja már a Vígszínháznak?
— Tizenöt éve. Amióta kikerültem a szinésziskolából, — hangzott a válasz.
Másnap Kertész megint felkereste a művésznőt és a következő, még ártatlanabb kérdést intézte hozzá :
— Mondja, hány éves koréban került
ki a sziniiskolából ?
— Tizennyolcéves koromban, — felelte gyanútlanul a művésznő.
Kertésznek erre nem volt más dolga, mint
tizenöthöz tizennyolcat hozzáadni. A rossz
nyelvek szerint ezt csak harmadnap
cselekedte meg , . .
- i t

:

Két sivakodó társszerzőhöz
Holló hollónak nem vájja ki szemét,
okuljatok ti is a hollón.
Ne l e g y e n szivetekben e g y villányi
•harag s e
és s z e r e s s é t e k e g y m á s t forrón.
(SZENES EMBER)
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Fuiópróbák
Egészen uj színházi szakkifejezés, amelyet
annakidején kifelejtettek a színházi lexikonból.
Futópróbának
nevezik a színházaknál az
olyan próbákat, amikor egy mér álló darabból kell átvenni egy-egy jelenetet vagy azért
mert már régen nem ment, vagy azért, mert
valaki kiugrott a darabból és helyette uj szereplő állt be. A futópróbák rendszerint rövid ideig tartanak, sokszor pár percig. A színészek, ha régi darab felújításáról van szó,
amelyben minden szereplő megmaradt, csak
a foguk között mormogják a szerepeket,
amelyeket úgyis sugó nélkül tudnak, különösen a fővárosban, ahol így a szezon kezdetén
a régi szériás müsordarabok futópróbái vannak.
Az összes pesti színházak ilyen régi darabokkal nyitották meg a kapuikat. A Vígszínház a „Piros bugyelláris"-sal, a Magyar Színház a „Buzavirág"-gal, a Király Színház a
„Kék mazur"-ral, a Belvárosi Színház a „Buta
ember"-rel, az Andrássy-uti Színház régi műsorával, a Renaissance a „Faun"-nal nyit,
csak a Városi Színház kezdi uj szezonját és
uj rezsimjét a „Bánk bán" operával, amelyet
ott még nem játszottak.
Végigfutottuk a színházakat, hogy bepil-

lantsunk egy-egy ilyen futópróbára. A jó
szerencsére biztuk a dolgot, — ahol van
próba, hamar lekapjuk, ahol nincs,ott máskor
próbálunk szerencsét. Egy délelőtt száguldottunk végik az összes korán nyitó pesti színházakat. Ilyen sorrendben :
Vígszínház:
A próba színhelye : a színpad. Díszlet
semmi. Világítás gyér. Sugó az ügyelő-pultnál
cigarettát sodor, ügyelő oda se ügyel az
egészre. Színészek halkan ki-be járnak a
színre, titokzatos mozdulatokat végeznek, a
szájuk mozog, de nem érteni, mit mondanak,
Ök már biztosan értik egymás beszédjét. Arról tudom, hogy A piros bugyelláris futópróbája van, mert ott látom Varsányit, Hegedüst,
Csortost, Szerémyt, Kertészt és néha-néha elkapok egy-egy szót : Zsófi meg Csillag őrmester.
Magyar Színház :
Színhely : A társalgó. Próba : Búzavirág. Szereplők : Törzs, Darvas Lili, Forrai Rózsi.
Törzs : Át kéne venni a jelenetet.
Darvas : Át kéne,
Forrai: Át kéne.
Törzs : Különben úgyis tudjuk.
Darvas : Úgyis tudjuk.
Forrai: Úgyis tudjuk.

Futópróba a Renaissance udvarán
Dezséry Gyu'a, Végóné, Bánóczy, Berky, Virányi, Baranicsi Beregi, Kőváry
(Diskay felvétele)
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Törzs : Azért nem ártana.
Darvas • Nem ártana.
Forrai : Nem ártana.
Törzs, Darvas, Forrai (miként a Vigben, itt
is halkan morogni
kezdenek)Király Szinház :
Színhely : Az igazgatóság irodái előtt a folyosó. Szereplők : Hegyi Anna, Nádor, Matány. Próba : a „Kék mazur"-ból. Éppen a nagy
féltékenységi jelenetet veszik ét. Hegyi középen ül a széken, Matány és Nádor haragos
szemekkel néznek egymásra. (Vájjon melyik
tartozik a másiknak ?) Az énekeket is memorizálják, Nádor egyszer-egyszer kiereszti a
hangját, Matány és Hegyi kímélik. Matány
azt mondja, hogy ő már nagyon éhes, menjenek haza.
Odabenn a zongoraszobában komoly próba
folyik, a Scála Szinház megnyitó darabját
tanulja Abonyi Marien és Galetta Ferenc
Marthon karmestertől. Marthon tízszer is átvesz
egy taktust, rendkívül szigorú. Nagyon tetszik
neki a zene. Galettának is, Abonyinak is, nekem is, a fotográfusnak is. Egy sort mindjárt
meg is tanultam :
„Talán, talán, talán,
Tündérkert esthajnalán,
Talán, talán, talán . .
Szép verseket tud irni ez a Zágon.

Futópróba a Budai Színkörben
Balszélső : Sebestyén Géza, ülő hölgy : Hamvas Józsa, mellette jobbról : Lóránth Vilmos
rendező
(Diskay felv.)

Renaissance :
Színhely : Az udvar. Szereplők : Berky Lili
Vágóné, Virányi, Dezséry Gyula és a Kék
egér többi szereplői dr. Bánóczy rendezővel.
A színpadon benn dolgoznak, kijöttek próbálni az udvarra. Egyelőre csak rendelkező
próba van, mert a premierre csak jó idő
múlva kerül a sor, különben is a Faun-nal
kezdenek. A rendező egy széken ül, körülötte állanak a szereplők és figvelik, amikor
elmagyarázza a darab
egyes alakjait. Az udvar másik részén építészek méregetik azt az
egyemeletes épületrészt,
amelyet most lebontanak
hogy odakerüljön az uj
színpadi kijáró. Beregi
doktor »a iszinészek között áll és arra gondol,
hogy milyen nagy sikere volt neki Aradon
a Kék egér-nek abban
a szerepében, amelyet
most Virányi játszik.
A többi színháznál nem
találtunk senkit, mert
már
részben
elmultak, részben el se kezdték t a
futópróbákat.
Így is annyit szaladgálFutópróba a Blaha Lujza-színházban
tunk, mint a futóbolonMarthon Géza, Abonyi Marien, Galetta
dok . . .
(Diskay felvételei
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Földiekkel Játszó
égi tünemény . - -

17
német ripacsból, egy hármas táncszáma
külön oldalakat érdemelne. Ebben a táncszámban három régi akkori táncot mutat b e
Boross, a slrassburgert, a galoppot és az akkor
divatba jövő walzert. Ross Jenő' kellemes
bonvivant Csokonai Vitéz Mihály szerepében.
S á n d o r József és Áldori László mint komáromi városi polgárok, Szentiványi
pedig mint
fiatal kérő egészítik ki a „Lilla"-együttest.

Ki n e emlékezne Lillára, ifjúkori olvasmányaink hősnőjére ? Hányszor andalogtunk
el Csokonai Vitéz Mihály méla versein,
amelyek a hűtlen kedvesről szóltak. A hűtlen
kedves most feltámadt. Még pedig az Apolló
Kabaréban egy pompás zenésjáték keretében.
„Lilla" — ezt a cimet viseli a zenésjáték,
amelynek szerzői Harmath Imre, mint szöAz irodalmi operett pendant-ja a műsorvegíró és Losonczy Dezső, mint komponista
ban az irodalmi vígjáték. Liptai Imre „A Ruminden hálát megérdemelnek a pesti publibikon" cimü egyfelvonásosa. Modern .miliőkumtól,
hogy egy pillanatra elfelejtetik
ben játszódó, kedves vidám történet ez „A
velünk a jelen bánatát. Mert amint a „Lilla"
Rubikon", egy válópör tragédiája összekötve
hangulatosan szép díszleHol nyaralt?
te előtt fellebben a függöny, a néző már régen
nincs Pesten, már az ódon
Komáromban
énekli a
szereplőkkel a szivárványos ifjúság nótáját :
„Földiekkel játszó
égi tünemény . .
Kedves, vidám, amellett a
legmelegebb liráju szöveg,
hangulatos, stilizált muzsika és nagyszerű előadás
teszik a meginduló kabarészezon slágerévé a
„Lillát". Ilyen ritka jó
együttese már régen volt
az Apollónak.
Szöllősy
Rózsi ragyogó humorral
játszik egy sváb cselédet.
Minden mozdulata kacagó jókedv. A címszerepet
az u j tehetség.
Kondor
Ibolya játssza olyan kvalitásokkal, amelyek egyszerre az elsők közé emelik. A hölgyek közül még
Győri Matild mint nemzetes aszszony kitűnő. A
férfiszereplők
névsorét
egy olyan név nyitia meg,
amelyre mindenkinek mo>
solyra derül a s z á j a . Boross Gézát a legnagyobb
örömmel kell üdvözölni
uz Apolló
Kabaréban.
Első szerepe a Lillában
egy német ripacs. Pompás
figurát csinál Borons a
Boross Géza, Simonyi Mária és Zerkovitz Béla Ótátrafüreden
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a budapesti ínséges lakásviszonyokkal. Liptai Injre finom humora ezer ötlettel fűszerezve tálalja föl a nagyszerű témát még nagyszerűbb kidolgozásban. És hogy a siker teljes legyen, Haraszthy Mici játsza a darab
női, Hercegh Jenő a férfi főszerepét. A kettőjük művészi duóját egész sereg kedves epizódalak egészíti ki. Szentiványi mint barát,
Andai Ernő mint inas, Faragó Sári mint
szobaleány jeleskednek kívülük, pedig még
Pártos, Győri, Hollós, Berky Kató játszanak
kisebb szerepeket nagyon tehetségesen.
Mint szindapi produkció is újszerű és érdekes a következő darab. Zilahy
Lajos
Bihary Sándor közismert festményét „A biró
előtt..."
cimü magyar genre-képet vitte az
Apolló színpadára. Mintha csak a Biharykép állna előttünk. A díszlet is teljesen a
a kép után készült. Viszont Rózsahegyi Kálmán cigánya olyan eredeti alakítás, hogy
szinte él. Nem lehet uj szavakat találni
Rózsahegyi cigányának dicséretére. Maga a
színtiszta művészet. Kitűnőek a partnerei is,

Rosenberg Ági

Balogh Juci, Hollós Bora, Sándor Jóska,
Áldori, Ross Jenő.
Természetesen — mint azt a közönség
várja is — van Boross-tréfa is a műsorban.
„Hát lehet, lehet..." ez a tréfa cime, amelyen
annyit nevetnek az emberek esténkint, hogy
szinte rengenek belé a falak. Ami nem is
csoda, tessék elképzelni, hogy Boross egy
utcai cipőtisztitót alakit benne. Remek partnere Salamon Béla, az Apolló uj tagja, akinek egyéni humorét uj publikuma is biztosan meg fogja szeretni. Balog Juci játszik
még a kis darabban igen kedvesen. Még egy
kis tréfa szerez sok derűs percet. Forró—Csató:
„Tudományos házasság"-a,
amelyben Salamon Béla, Faragó Sári, Sándor Jóska játszanak.
A páratlanul gazdag műsornak méltó kiegészítői a magánszámok. Szöllősy Rózsi egy
Harmath Imre-egyveleget ad elő Az egyveleg cime „Az adókivető bizottság előtt". Ellehet képzelni, mennyi humort hozott ki ebből a témából Harmath és mily nagyszerűen
adja elő Szöllősy Rózsi. Boross
Géza Apollóbeli bemutatkozása
szintén két Harmath-számmal
kezdődik. Az egyiknek a cime
„Balatoni óda", a
másiknak
„Hegedűs-féle szimfónia". Mind
a kettőnél csuklanak az emberek a nevetéstől, amihez a
kitűnő humoru Paiíős-muzsika
is hozzájárul. Kondor Ibolya
az uj tag, két szép chansonnal
szerepel és rögtön meghódítja a
publikumot. Szép hangja és nagyszerű
előadóképessége
van.
Áldori László és Faragó Sáii
szólóznak még a szeptemberi
műsorban, amely, az előjelek
szerint, biztosan nem adja alább
két hónapnál.

Hegedűdnek büvösbéjos
Húrjai oly szépen zengenek,
Mint a bokrok fülmiiéje.
Nemi Még sokkal szebben
zengne:
Oly-szépen — mint a magyar
nyelvi
Reményi Ede albumába irta
Thaly Kálmán 1861. (Megjelent
a Hölgyfutár 1861—69. sz.)

Magüus

és

Qomantico.

Agi

A napokban két gyönyörű kis leány állított be a Színházi
Élet szerkesztőségébe.
Egymás kezét fogva, bájos pukkedlivel mutatkoztak be :
— Rosenberg Magda és Rosenberg Ági.
A nagyobbacska, a Magdus, előadta, hogy
azért jöttek f A a Színházi Élethez, mert egy
fogadás eldöntését szeretnék reánk bizni.
Bevallotta Magduska, hogy mióta a Színházi
Élet megkezdte a gyermekszépségverseny
résztvevőinek közlését, azóta állandó a háborúskodás közte és Ági között. Azon folyik
köztük a vita, hogy melyiküknek van több
jussa ahhoz, hogy megnyerje a szépségverseny dijait? A papa és a mama nem akarnak dönteni ebben a kérdésben, azt mondják, hogy nekik egyformán szép Magda és
Ági, az ő szivükben mindketten első dijat
nyertek. Fegyverszünetet kötöttek tehát és
abban egyeztek meg, hogy a Színházi Életre,
mint pártatlan bíróra bízzák a döntést : felhozzák fényképüket s amelyikét
nagyobba
hozzuk, biztosan a z
a szebbik. A fogadás, egy nagy
stanicli cukor.

Vén Hold, láttál-e

már kutyát

és álmélkodj

ismerd meg Enricót
ki négykézláb

inog tenyérnyi

és megy. nyomul,
A mélység

suhan,

hetvenhét

de ő veszéllyel

és sebekkel

a lurkón,

szűk

kiugrón

hogy nézni

öl, melybe
nem

borzadom.

lába lóg,
törődik,

az ut mely hátra van, az lesz a nyaktörőbibik,
midőn a sik falon fog kúszni, mint a pók.
Ha leesik : halott, ha meglátják : halott,
de ha eléri fent a fénylő
tündéri jutalom
fürödni

látja bent a vár

ki megengedte,

ablakot,

süt rá a rácson át:
kisasszonyát,

hogy felmászhat

nem fog sikoltani

és

benézhet

s nem fújja el a mécset.
NADÁNYl

Itt döntünk tehát, illetve nem
döntünk. Mert amint Magdus és
Ági láthatjáki a képüket teljesen egyforma nagyságban közöljük- Azt akarjuk ezzel mondani, hogy mind a ketten egyformán szépek, kedvesek, aranyosak s mind a ketten a győzelem minden reményével állhatnak starthoz a szépségversenyen. A stanicli cukrot pedig
egyék meg közösen.
Forgács Rózsi első kritikája :
„Legfeljebb egynémely szereplőről lehet jót mondani. Igy értékes, bár még forrongó drámai
tehetségnek adta tanújelét Forgács Rózsi, aki Santuzza szerepét játszotta el nagy hatással.
Tehetségét erőteljes hang és kifejező arc támogatja."
A Pesti Hirlap közlése 1904
jan. 4-én, a szinészakadémiának
Parasztbecsület c. dráma előadása alkalmából.

a várfalon ?

Rosenberg Magda

ZOLTÁN

Egy jobb láb, m e g egy bol
Ez a kedves eset Halmay Tiborral és Radó
Sándorral történt meg. A két komikus elegánsan kiöltözve éppen vendégségbe igyekezett. A körúton mentek végig, ahol Radó
Sándor büszkén végigtekintve magán és Halmayn, igy szólt :
— Hiába, nincs szebb, mintha az ember
elegáns ! Ha fess a ruha, a cipő meg ugy
ragyog, mintha tükör lenne.
Álig áradozott igy Radó, abban a pillanatban az építkezésről, amely előtt elhaladtak,
két adag hatalmas maltercsomó esett le pont
a kettőjük cipőjére.
Halmay és Radó vigasztalhatatlanok voltak.
Szomorúan néztek le az elébb felmagasztalt
cipőre, amelyet egészen elborított a vakolat.
— Rémes, — mondta kétségbeesve Halmay,
— most mit csináljunk ? Igy nem mehetünk
tovább.
— Mit csinálunk . . . ! Ez neked egy probléma ? Hét kipucoltatjuk a cipőnket, — replikázott Radó és már körül is nézett cipőtisztitót keresni. — Nézd, ott van éppen a Pyramos ember.
A Newyork-kávéházzal szemben, a hirdetőoszlop előtt tényleg ott ült egy rokkant cipőtisztító. Előtte ládikó ezzel a felirattal :
I PYRAMI
Pyram, a világhírű cipőkrém. Az ismert
I

Halmay, a Pyramos ember és Radó Sándor
(Papp felvétele)

márkás bordószínű tégelyek csábítóan integettek a két komikus felé. Halmay azonban
szomorúan nézett a látvány felé.
— Hiába örülsz, ebből mi úgysem eszünk,
illetve evvel nem fogják kipucolni a cipőnket.
Nálam egy krajcár sincs, nálad meg éppen
csak tiz korona van. Hogy pucoltathatunk
ebből ketten cipőt, mikor egy személyre kerül
ennyibe a műtét ?
— Csakugyan, — szomorkodott Radó —
egyedül én tudok pucoltatni.
— De mit fog -szólni a nő ? — könyörgött
Halmay. — Radókém, csak most az egyszer
ne hagyj vízben, engedj inkább engem pucoltatni, én jobban vagyok érdekelve őnagyságánál I
— Szó sincs róla, — szólt szigorúan Radó
és már indult is derült ábrázattal a Pyramos
ember felé, aki már messziről üdvözölte keféivel a kuncsaftot.
— Hopp, állj meg, — kiáltott Halmay —
van egy eszmém ! Nézz ide, milyen véletlen,
neked éppen a balcipőd piszkos, nekem pedig éppen a jobb. Be fogjuk csapni a cipőtisztitót. Te fogsz tisztíttatni, de a jobb lábad
helyett én teszem fel a cipőmet. Ha jól szóval tartjuk az embert, semmit sem fog észrevenni, mert egészen egymásmellé állunk.
— Rendben van, — felelte Radó — ám
figyelmeztetlek, hogyha kiderül a turpisság, ott
foglak hagyni a slamasztikában, énrám ne
számíts !
Egy pillanat múlva a mester már izzadva
dörzsölte, kefélte, súrolta a Radó cipőjét. Radó
mellett pedig szorosan állt Halmay és óriási
érdeklődéssel szemlélte a munkát, miközben
folyton beszélt.
A pucoló meghatva válaszolt Halmay öszszes kérdéseire.
— Nahát, kérem, ilyen finom embert is ritkaság látni, mint a nagyságos ur, aki igy érdeklődik a szegény ember dolgai iránt, aki
igy megbecsüli a tisztességes iparos embert 1
De ekkor már a Halmay jobb lába volt ott
a talapzaton. A csel sikerült. A Halmay malteros cipője csakhamar ugy csillogott, hogy a
nap is elvágódott rajta.
—^ Szép, — szólt megelégedetten Radó.
— Csakis, — válaszolt a mester. — Node
nem is lehet a szinésznépet kijátszani. Ismerik a dürgést, hogy fő a glanc, a cipő meg
csak vgy glancol, ha Pyram-mai tisztítják !
Halmay itt levette a lábát. A cipő kész
volt. Radó átnyújtotta a tizkoronást. A mester átvette a pénzt és hirtelen előrehajolt
megtekinteni Radó kifényesített cipőit. Aztán
vigyorogni kezdett :
— Nahát, milyen ostoba dolog, — mondta.
— Az elébb mikor a nagyságos ur a jobbik
lábát tette fel, meg mertem volna esküdni,
hogy amerikai cipője van, olyan, mint a kedves barátjának itten !
És jóizüen, szivből elkezdett nevetni.
Azóta a Newyorkban Radót avval csúfolják. hogy csak bal lába van. Halmayt meg
azzal, hogy csak jobb.

Férjhez ment a
beugró
A publikum széles rétegeiben mindenki
szívesen és élénken emlékszik a Royal Orfeum volt kedves és tehetséges művésznőjére,
Geiger Irmára. Geiger Irma nemcsak arról
volt nevezetes, hogy Pártos Jenővel ő táncolta
minden szezonban a slágerszámokat, hanem
arról is, hogy ő volt Budapesten a leghíresebb
és legkitűnőbb beugró. Ha az előadás előtt
öt perccel lemondott a primadonna, Geiger
Irma pillanatok alatt felöltözködött, habozás
és próba nélkül ugy eljátszotta a szerepet,
mintha legalább tiz próbája lett volna belőle.
Volt olyan darab is, amelyben Geiger Irma
az összes női szerepeket
végigjátszotta.

dékkal, hogy igy esetleg még a színpadra is
visszakerülhet. Mert mi tagadás, bármennyire
is megbarátkozott Geiger Irma a háziasszonyi
teendőkkel, nem tudta elfelejteni a színpadot,
amelyen minden valószínűség szerint legközelebb már viszont fogjuk látni. A közönségnek bizonyára öröme lesz ebben a viszontlátásban.
Színészetünk királyi asszonya.
Isten hozott ! Isten legyen veled !
Sokáig élj e honnak, a magyar
Mig szive, lelke lesz, el nem feled!
Művészi szellemed dicső sugara
Ragyogva lengjen a magyar hazára !
Jókainéhoz irt vers, melyet 1858 febr. 13-án osztottak szét a debreceni diákok a közönség között.

Egyik budapesti vendégszereplése alkalmával
Reinhardt is figyelmes lett
rá, megnézte Geiger Irmát
és leszerződtette a „Sumurun" cimü pantomim
egyik főszerepére, amelye'
Párisban kellett volna eljátszania. Bizonyára ünnepelt francia színésznő lelt
volna Geiger Irmából, ha
a háború ki nem tör és
igy Geiger Irmának vissza
kellett térnie Pestre.
Később amerikai szerződést kínáltak neki, már
meg is volt a hajójegye,
amikor ujabb akadály gördült utazása elé. Az akadály ez úttal sokkal kellemesebb volt, amennyiben
a hajójegyet anyakönyvi
kivonattal cserélte fel. Feleségül ment Hollán Lajos
ismert bécsi üzletemberhez. Geiger Irmának nem
azért van olyan nagy gyakorlata a beugrásban, hogy
a háziasszony tisztjében
is azonnal otthonosan ne
érezze magát. Most elhozza az urát magéval
Pestre, már csak azért is,
hogy itt régi környezetének
bemutassa azzal a szán-

Geiger Irma
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A törköly,
mint
gyógyszer
E kis történet hőse Somogyi Nusi, aki mult
hónapban, amikor bevégezte sikerekben dus
szezonját a Király Színházban, elhatározta,
hogy Norderneybe megy nyaralni. A nyaralást megelőzően természetesen hatalmas bevásárlásokat eszközölt
s ez alkalomból egy
csemegekereskedő megkérdezte tőle: nem fél-e
a tengeri betegségtől ?
Mikor Somogyi bevallotta, hogy ez az egyetlen dolog a világon, amitől fél, a kereskedő
egy nagyszerű tippet adott neki :
— Művésznő ! Vigyen a tengeri útra magával egy üveg törkölypálinkát. Ez a legbiztosabb gyógyszer a tengeri betegség ellen.
Somogyi megköszönte a tanácsot,
fizetett a törkölyért | I
I
350 koronát, aztán
vonatra ült és meg
sem állt Helgolandig, ahonnan Nor^
derneybe visz a hajó. Erről a hajóutról azt illik
tudni, hogy a legviharlótottabb tengeri fókák
is félnek tőle, mert itt mindig vihar van s
talán Kolumbusz is tengeri betegséget kapna
az uton. A hajó utasai is mind rettegve gondoltak az útra, csak Somogyi Nusi nem rettegett : ő bizott a törkölyben. Nagy viharban
indultak útnak, de mit tesz Isten, az ég csakhamar
kiderült
i L « í-sa-fJ I
s a tenger olyan
sima lett, akár a
városligeti tó. Somogyi azonban
tudta hogy a
tenger álnok! nem lehet bizni benne s
lassacskán kiszopogatta az egész üveg törkölyt. így történt, hogy a helgoland—norderney-i útnak ezúttal nem akadt betege — csak
egy : Somogyi Nusi. A tengeri betegség
szimptomái után sietve vitték kabinjába Somogyi Nusit. A hajó utasai pedig sehogysem
tudták megérteni, hogy lehet tengeri betegséget kapni, amikor még csak nem is hullámzik a tenger.? Pedig akkor is lehet. De csakis
itörkölytől.
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Gyermekkert
A szépségversenyek nagy divatban voltak
mindig és mindenütt, hiszen alig folyt le egyegy ünnepség anélkül, hogy valaki „hivatalosan" is meg ne kapta volna a „legszebb"
kitüntető jelzőt. A Színházi Élet pályázata
azonban túltesz az eddigi összes szépségversenyeken is, nemcsak azért, mert az ország
minden részéből érkeznek a kedvesnél-kedvesebb gyermekképek, hanem azért is, mert
olyan életkort választott, amikor a szépség a
legtermészetesebb és a legvalódibb. Talán
nem is ez csalogatja annyira a papák és
mamák kedvenceinek a képeit, hogy a legszebbet egyik híres festőművészünk
fogja
díszoklevelefesteni, a Színházi Élet pedig
let és egy miniatűr színházat ad neki, hanem az a tudat, hogy ez a verseny akkor is
megőrzi a kicsikék képét, amikor már a
gondok és a megélhetés régen letörülték róluk a hajdani szépséget.
A képek a beérkezés dátumai szerint kerülnek sorra és senki sem fog kimaradni.
A sürgető levelek tehát fölöslegesek, csak
idő kérdése az egész. Elkallódásról stb.-ről
szó sem lehet.
A zsűri máris aggódva néz a döntés elé,
mert bizonyos, hogy igazságot tenni ebben az
esetben mindennél nehezebb lesz. De hogy
az ítélet igazságos lesz, az biztos.

Feleky Károly newyorki szinházdirektor
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„GYERMEKKERT" 1. Csák Gyurika (Szolnok), 2. Karpelesz Terike (Kaposvár), 3. Vajda Baba.
4. Rákos Livia Eva, 5. Thér Izus, 6. Radó Rujder Éviké, 7. Koszó Rózsika, 8. Boldizsár
Böske, 9. Szász Vera. 10. Schapira Vica, 11. Pontos Zsuzsika, 12. Lilike, 13. Tordai György,
14. Verő Sándor, 15. Elers Böske, 16. Scheffer Maricza, 17. Béla Klári, 18. Béla Edith, 19.
Békési Gyula (Újpest), 20. Czuczor Béluska (Uipest), 21. Singer Ferike. 22. Tarnay Éva, 23.
Szász Heddy, 24. Rosenfeld Éviké, 25. Heinrich Beatrice.
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nincs oka panaszra, ő a reichstadti
herceget
operettben,
drámában
is
életre keltheti.
— Volt valami híres vendége az
elmúlt héten
Budapestnek?
— Volt, még pedig Halmi Artúr,
a Newyorkban
élő hires
magyar
portréfestő. Meglátogatta
valamennyi
pesti ismerősét,
aztán
ellátogatott
régi műtermébe, a
Nagymező-utcába,
ahol most egy fényképész
dolgozik.
INTIM PISTA, mi lesz a Városi Halmi bemutatkozott, aztán megkérte
Szinház első újdonsága ?
a fényképészt, engedje meg, hogy egy
— Siojanovich operettje, a „Reich- kicsit szétnézhessen
a kis műteremstadti herceg". Bécsben igen nagy ben. Halminak Newyork
legelőkesikere volt az operettnek,
melynek lőbb városnegyedében
van pazarul
műterme, de most csonői főszerepében
fog
bemutatkozni berendezett
a Városi Színházban Biller'Irén, az dálatosan szépnek látta a nagy mezőutcai kis atteliert. A fényképész és seuj
primadonna.
gédei nagyon el voltak foglalva, nem
— És kié a címszerep ?
Halmival, aki le— Sziklay Józsefé. Ő már alakí- igen foglalkoztak
ült
egy
asztalhoz
és
szórakozottan
totta a reichstadti herceget, a drákezdett
rajzolgatni
egy
előtte
fekvő
mát játszotta
vidéken. Minden operettszinésznek az a titkolt vágya, hogy papírlapra. Egy női fej virágzott ki
könydrámában játsszék, aminthogy a drá- ceruzája nyomán. Halminak
nyes
lett
a
szeme,
a
női
fejet
összemai színészek is
szivesenpróbálkoznánagymező-utcai
nak meg az operettel.
Sziklaynak tépte és elsietett a
kis műteremből,
ahol
ifjúságát töltötte s ahol
ezer emlék csalt könnyet
a szemébe.
— Nagyon
megható
történet. Most
gyorsan
mondjon egy vidámabbat.
— Parancsoljanak. A
Vígszínház
újdonságának, a „Hallgasson meg.
Adrienne" egyik szereplője, Thurzó Elvira, meghallgatta
egy
pesti
kalapgyáros
házassági
ajánlatát
s
rövidesen
meg is lesz az esküvő.
Vagy akarnak egy még
vidámabb históriát ? Egy
pesti művésznő
a naPÁLMAY ILKA MINT NÖVENDÉK ÉS MINT TANÁRNŐ
pokban kin
vacsorázott
Ezt a képet abból az alkalomból közöljük, hogy Pálmay
a Gundelnél két ur kíIlka, az „aranyos Ilus" szinésziskolát nyitott. Huszonkilencedikén kezdődtek meg a beiratások az uj szinésziskolában melyséretében.
A két ur
nek lesz drámai vígjátéki és operettszaka. A tanfolyam
közül az egyik valaha
nyolchónapos, beiratkozni lehet naponta 3—6 ig. IV., Havasrégen udvarolt a műutca 2. II. 12. szám alatt. (Telefon : József 54—67 ) Az iskovésznőnek,
a másik pelában a nagy direktriszhez mélló tanerők fognak tanítani.
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— Ki lett a Városi
vészeti titkárja ?

Szinház

mű-

— Kemenes Lajos! Hiába hűtlenkedett át az újságíráshoz, a szive
visszahuztu a színházhoz. Most olyan
állást vállalt, amely egyesíti mind a
két
mesterségét.
— Mi van Petrovicchal ?
— Baj van. Tárgyal ugyan egyik
színházzal, ahol a télen fellépne, de
egyben nagyon csalják ki Berlinbe
egy
mozigyárhoz.
Intézkedjenek,
hogy ne kapjon vízumot és ne tudjon elutazni. Én pedig
szaladok.
Részegek e g y m á s közt
I. r é s z e g : Te, mi ez a s z é p ház ?
II. r é s z e g : Ez a Fővárosi Orfeum.
I r é s z e g : Ejnye, de s z é p ház.
Ezt m e g v e s z e m .
II. részeg: Ha én i s annyit ittam
v o l n a mint te, eladnám neked.

dig előtte való nap
kérte meg a kezét.
Egy ismerősének igy
mutatta
be a művésznő
vacsora-parlnereit : „íme, a mult
és a jövő". „És a
jelen ?" — kérdezte
az ismerős. „Az^ tegnap
lett mult," —
válaszolt
a
primadonna.
— Mit csinál Faragó Jenő, kipihente
már az
Offenbach
sikereit ?
— Faragó
fáradhatatlan, nincs ideje
pihenni. A héten adta
át Beöthy
Lászlónak
uj operettjét, melynek
hősnője
és
cime :
„Elssler Fanny". —
Azonkívül
ugyancsak
a héten fogadta el
a
Vígszínház
előadásra Faragó „Andersen" cimü gyermekdarabját.

— Hová

szalad?

— A postára. Gratuláló
sürgönyt
küldök Kosárynak Berlinbe. A Wallner színházban
meg volt a Nixchen
premierje, mondanom se kell, hogy
óriási sikerrel!

GEDŐ TANÁR UR A NÖVENDÉKEIVEL
Gedő Lipót, a fiatalabb festőeeneráció egyik tehetséges tagja,
az immár harmadik éve működő festőiskoláját érdekes tanfolyammal bővitetle ki. Gobelin- és szőnyegszövést is fognak
tanítani az idén ebben a jeles iskolában. — Jelentkezni mindkét tanfolyamra naponta délután 3—5 óráig lehet a Kazincz\utca 51. sz. alatti műteremben.
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jósolni fog. Egyszerre csak megjelent egy
masírozó hadsereg az égen. Mindegyik páncélban volt. Letérdepeltek egy szobor előtt.
A szobor a magyar hadistennőt ábrázolta
babérral a kezében. Két ember piros, fekete
és zöld zászlókkal
imádkoztak hozzá. A
katonák is letérdepeltek, aztán eltűnt a kép.
Mi ijedten mondtuk, hogy háború lesz.
B. Baba

Hü Krúdy-olvasó álma.
Egy nagy teremben ültünk és valaki felszólított bennünket, kogy térjünk át más
vallásra,
különben száműzve leszünk. Ez
nekem nagyon fájt. Erre egy idegen ur lépett
hozzám, azt mondta : ne busuljak, ő elvesz
feleségül. Egy nagy könyvbe bele is irta a
nevünket, mint vőlegény és menyasszony.
Ez nagyon jól esett nekem.
Hü

Krúdy-olvasó

Megfejtés.
Szerelmi álom, az öntudatlanok közül.
Ismeretlen vágy az álom első része. A második rész : a könyvbe irott név : szerelmi
bánat hiszékenység miatt.
B. Baba álma.
Anyámmal
veszekedtem,
hogy milyen
uszoruhát csináljak, mikor később megvarrtam a ruhát, kimentem a strandra. Felnéztem az égre. mire a felhők kettényiltak és
megjelent Ámor. Mindenki azt mondta :
Hol

Megfejtés.
Szerelmi álom. Az álom első része — az
aláhúzott szavak — egytől egyig szerelmi
végyat jegyeznek. Jóslás : szomorúság szerelem miatt. A szobor jegyzi magét az élmodót. A páncél és a zászló mutatják a
férfit. Háború: ugyancsak szerelmi jegy. Iskolai példája a fiatal leányok álmának.
Freud professzor felvehetné gyűjteményébe.
Bárdy Etelka ólma.
Bécsben jártam és feltűnt, hogy mennyi
ember jár az utcákon. Találkoztam egy ismerősömmel, aki azt mondta, hogy keresnek
egy darabirót, akit el akarnak fogni felségsértésért. Nagyon megijedtem,
mert én voltam a darabiró és egy pincébe menekültem.
A pincetulajdonost megkértem, hogy szerezzen számomra útlevelet
Magyarországba.
Mikor elment, katonák jöttek arra. Az egyiktől megkérdeztem, mit kap az, aki elfogja a
bűnöst. Azt mondta 10 000 k o r o n á t - Akkor
megmondtam, hogy én vagyok az. 0 elvitt
egy nagv térre, ahol sok ember volt és mind
gratuláltak nekem.
Bárdy Etelka

nyaralt?

1. Zahler Magda, 2. Málnay Béla, 3. Sparber Oly,
4. Dalnoky Viktor dr., 5. Kiss Rezső Siófokon

Megfejtés.
Szerelmi csalódás. A
pince itt jelenti magát az
álmodót, aki önmagához
menekül.
Ibolyka álma
(Csanádpalota).
Mintha egy régi intézeti
barátnőmmel
Szegeden
sétáltam volna és jött
szembe velünk egy tavalyi
kérőm és kosárban 2 libát
vitt. Elakart kerülni, de
én odamentem és ő egy
kofának adta a libákat,
minket a lakásukra hivott.
Gyönyörű virágos verandán ültünk és én most női
ruhában láttam, de nem
tudtam, hogy azért ő férfi,
aztán bevezetett a papájához mondván, már úgyis
régen megakart ismerni.
Bent ült az öreg ur a dohányzószobában egy bőrdiványon és én megmondtam neki a nevemet.
Azt mondta, hogy egy
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előkelő asszonytól hallotta, azért nem mentem a fiához, mert nekem ő kevés volt.
Mondom én, talán ellenkezőleg. Erre a fia
hozott nekem gyönyörű kézimunkákat
mutatni s megint ugy tűnt nekem, mint egy nő,
aki a kelengyéjét mutatja. Akkor kimentünk
a szobából s az ajtóban találkoztunk egy
magas fehérruhás
férfivel, aki cigarettával
szájában mutatkozott be. S ez nekem nem
tetszett. Nem engedtem, hogy elkísérjen, mivel vendége van és barátnőmmel lementünk
a lépcsőn egy kertbe. A fejünk felett csüngő
ágakról szárastól kék szilvát szedtünk, de
az én ezüst ridikülömbe belebogozódtak
az
ágak, szét kellett szakgatni.
Aztán egyedül
voltam s más városban, Ott találkoztam egy
ismerős férfivel, aki mesélte, hogy most született a feleségének kis babája, de már várják a 3'ikat is. Erre én a mi utcánkba értem
és jöttem haza.
Ibolyka
Megfejtés.
Szerelmi álom, amely észrevétlenül jön és
megy. A régi barátnő jegyez itt serdülő kort,
amidőn először került szóba a szerelem.
Kézimunka : jegyzi magát Ibolykát. A szilva
a férfiút. Az ezüst retikül, amely szétszakad :
ugyancsak jegye a szerelemnek. „Nevét
mondani v a l a k i n e k : szerelmi végy," — régi
öreg könyvünk. .Nevét kérdezni: csábítás".
Kisbaba : Kisbaba. Ha összeveti Ibolyka a
jegyeket : rájön, hogy mit álmodott, jelentősége nincs, mint a leányálmoknak. Legjobb
ezekkel az álmokkal mindjárt az »Álmoskönyvhöz" fordulni, amit az álomfejtő irt és
Budapesten jelent meg, ott gyorsabban megkapjuk a választ.
V. Oli á l m a .
Egy ismeretlen ember temetésén voltam és
a gyászolók közt ott láttam egy fiút, akit én
nemcsak, hogy ismerem, de szeretek is. Oda
megyek a fiúhoz és vigasztalni akarom, de
ő szóba sem áll velem• Nekem ez a viszontlátás nagyon rosszul esett és amikor vége
volt a szertartásnak egy nagy terembe vonultunk, ahol a papok, mint az iskolában :
számtani
kérdéseket
adtak fel és arra kellett felelni. Éntőlem a h á n y kérdést kérdeztek,
egyikre sem tudtam válaszolni, ellenben ez
a fiu helyettem mindenre megfelelt. Szünetben oda mentem hozzá és könyörögtem neki.
hogy segítsen felelni. Erre ő rám ütött és azt
mondta, hogy s o h a többet nem akar velem
szóba állni. Én erre irtózatosan elkezdtem
sirni és rázott a zokogás, mikor felébredtemV. Oli
Megfejtés.
Elsőrangú szerelmi álom, jelentőségét sokkal h a m a r a b b megtudja az álmodó, mint
hinné. Temetés : jó jegy. Vigasztalódást mutat a szerelmeseknek. A számolás
mindig
bizonyos kísértést, csábítást jegyez, ha nők
álmodják. Az ütés mutat nagy szerelmi boldogságot. Ugyanez a jelentősége a sirásnak

is< Olika szerelme a boldogság csillagzala
alatt halad át a jelen időben, A közelebbi
holdtölte tán uj álmokat hoz.
L. Ica álma.
Azt álmodtam, hogy egy kertben
feküdtem és hirtelen előttem áll egy férfi; egy nagy
kés van a kezében és a kést hirtelen a
szivembe
szúrja.
A vér magas sugárban
spriccel a szivemből és a férfinek tele az
arca vérrel ; én hirtelen felkelek a fa alól és
kezdek s z a l a d n i ; a férfi utánam. Amint szaladok. egy nagy vízhez érek, amelyiken csak
egy keskeny
deszkán
lehetett átmenni, én
rá akarok lépni a hidra, hogy átmeg>ek a
vizén, a férfi pedig elkezd kiabálni, hogy
ne menjek át, mert bele esek a vizbe. Én
hátra fordulok, hogy ki kiabál, mert nagyon
ismerős volt a hangja- A legnagyobb rémületre a vőlegényem áll a parton és az kiabál
és az arca tele van vérrel, a kés még minBol

nyaralt?
J

r

m
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Nádor Jenő és felesége Marienbadban
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dég a kezében van s a vőlegényemben felismertem azt a férfit, aki engem
megszűri.
Erre én kezdefe szaladni a hidon és visszakiabálom, hogy azért megbocsátok neked,
ha a gyilkosom is vagy. ő is visszakiabálja :
ne hagyj, hisz szeretlek. Rámondom : most
már késő. Nagvot sikoltottam s bele ugróttam a vizbe. (S ha felébredek utána mindég
olyan nyugtalan vagyok,)
L- Ica

Hol

nyaralt?

Megfejtés.
Menyasszonyok szokványos álma. L- Ica
könnyebb megfejtést k a p h a t n a bármely aszszony-barátnőiétől, mint a remeteségben élő
álomfejtőtől. Ám mégis válaszolok, mert Ica
négyszer álmodott. T e h á t : a fee's mindig
jegyzi a férfit és az ő erejét. A sziv jegyez
itt nőiességet. A vér mulat örömet, vigalmat,
esküvöt. A fa ugyancsak férfit jegyez. A
s z a l a d á s : engedékenység jegye. A nagy viz
a híddal : szerelmi viszontagság, amely minden fiatal nő álmában előfordul. Kiabálás :
gyönyör. Az egész álom elejétől végig egy
közeli menyegző jegye, amit a vizbeugrás is
mutat.
Z. Irma álma :
Egy férfit megsértettem és föl akartak akaszHol

nyaralt?

Matány Antal és felesége Pécelen

tani. A bitófa ott volt mellettem és a p a p
fehér r u h a b a n . A nép zúgott, hogy már törlénjék meg az akasztás. Én ott állottam
szürke télikabátomban és egy barátnőm
vigasztalt, Én gondoltam, hogy beszélni fogok
a néphez mentsenek föl, de a nép fütyült
i*s ordított, hogy ne hallja senki a beszédem.
Én csak tovább beszéltem, míg végül elájultam és földre estem.
A mult héten ugyancsak érdekes álmom
volt. Egy szobában voltam, hol csupa menyasszonyok
voltak. Engem egy férfi a karján
hurcolt a levegőben. Egy fehér fátyol került
a kezembe s a tükörnél reá tettem a fejemre.
Ekkor a fátyolról a mirtuszok lassan hullani
kezdtek.
Z- Irma
Megfejtés. (Z. Irma.)

Kerényi Gabi és férje a Balatonon

Az első álom jelentősége régi ólmosköny"
vünk szerint : szerelmi. A férfi itt a bitófa
alakját veszi fel, de azért féifi marad. Kiabálás, ájulás ugyancsak szerelmi jegyek. Az
ájulás mutat holdtöltekor járó betegséget is.
— A második álom. bizonyos mértékben kiegészítője az elsőnek. Itt a férfi már személyesen megjelenik. De az álom telve van
szomorusági jegyekkel. (Menyasszonyok, mirtuszok.) A karon ülés ugyancsak gyöngélkeHést mutat. Fátyol : plelyka.
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Csak: a címeket
kérjük !

kelengyét beszerezhessék és háztartásukat
megalapíthassák.
Ilyen és ehhez hasonló levelek tömegével
A Színházi Élet amerikai albumának egyik
érkeznek hozzánk naponta, amelyeket h a
legérdekesebb része lesz a z a fejezet, amelymind leközölnénk teljes terjedelmében, a z
ben a z itthoni magyarok kereresik Amerikáegész könyvben egyébre sem volna hely.
ban élő hozzátartozóikat, úgyszintén az AmePedig az albumban még igen sok érdekessérikában élő honfitársaink tudakozódnak csaget akafunk adni, — amint azt már felsorolládtagjaik, barátaik, ismerőseik iránt, akiknek
tuk — ezen a tudakozódási rovaton kivül is.
bizonyára jósorukat akarják hirül adni, tekinAzért arra kérjük olvasóinkat, hogy az ilyen
panaszkodni
tettel arra, hogy az amerikai
tudakozódásoknál kizárólag
csak a cimet
nem igen szokott. Már mult számunkban is
közöljék velünk, mert mi sem közölhetünk
közöltük ennek a íudafeozó-nak célját és lé- egyebet, mint a cimet. De azt nagyon szívesen.
nyegét, d e igen sok olyan olvasója akadt a
Színházi
Élet nek, akik félreértettek bennünKülföldi hirek
ket ! Az elmúlt héten például kaptunk egy
Buenos-Ayresben érdekes bemutató volt:
levelet, amelyben egy fiatalleány arra kér
Alberto Novion argentínai i r ó »Áldott lebennünket, tegyük közzé az albumban, hogy
gyél« cimü d a r a b j á t adták elő. T á r g y a :
az unokabátyja cimét keresi, aki már évek óta
egy anya mártíromsága.
Amerikában él és bizonyára gazdag ember.
A párisi Cigiale előadta Willy, a hires
A pesti unokatestvér szeretne férjhez menni,
humorista és Henry—Rossi bohózatát, az
most v a n is reá alkalma, a kérője derék
'»Egy kis, tiszta, öreg ur«.
fiatalember, csak mind a ketten nagyon szegények, igy tehát nem házasodhatnak össze.
Milánóban Aida Borelli a két hires olasz
Arra kéri az amerikai rokont, hogy küldjön
direktorral, Ruggierivel és Tallival, társulanéki megfelelő számú dollárokat, amelyből a
tot szervezett.
Hol

nyaralt?

1. Pálya Celesztin, 2. Bosnyák Zoltán, 3. B. Sándor Erzsi, 4. Krúdy Ilona, 5. Molnár Jenőné,
6. Pálya Celesztinné, 7. Andersen György, 8. Kristóf István a Magastátrában,
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külföldi produkciókhoz, a lehető legértékesebb. Fő attrakciója a magyar résznek
Tanay Frigyes vendégszereplése. Tanay eatíig a Vigszinháztjfin két ragyogó cigányfigurát alakított, a »Piros bugyelláris«-ban
a falusi, a »Kis grizett«-ben pedig >a
Világjáró cigányt" Most egy uj cigánytipust
a d Tanay, egy vidéki cigányprímást, aki
imost került fel Pestre. Lajcsinak hívják
és beleszédül ebbe a gyönyörű városba.
Egy nagyszerű; vígjáték is szerepel a műsoron, Ujdonsiilt földesúr
a ä m e , szinre
alkalmazta Follinus Âurél. Es meg kell
«lég említeni az orfeum uj komikusát, Vigh
Miklóst, aki igen mulatságosan és tehetségesen szólózott.

A hosszú háborús évek alatt az orfeumok
publikuma sóhajtva gondolt a nagyszerű
békebeli artista-számokra.
Ä
legtöbbet
mondó jelző és a legnagyobb dicséret volt
az, ha egy számra azt mondták : békeszám! Igy kommünikéztették az újságokban az orfeumok legnagyobb attrakciójukat: Itt a béke-szám!
Most kitudódott,
hogy a »békeszám«-jelzőnél van egy sokikal értékesebb dicséret, az, amikor az artista produkciójára azt mondják: háborús
I&zám.
Ä világháború alatt ugyanis, amikor orfeumaink teljesen él voltak vágva a külföldi artisták elől, az ententeiállamokian
szédületesen uj produkciókkal, egészen uj
artista^számok keletkeztek. London, Páris
hónapokon át tapsolt és ünnepelt egy-egy
olyan artistát, kinek idehaza még a nevét
sem ismerték. Igy értékesebb a »békeszámnál« a »háborus-szám«, amely most
végre lassanként hozzánk is eljön."
Ilyen külföldi artisták, ilyen »háborússzámok« alkotják a Fővárosi Orfeum programmját. Csupa káprázatos artista-produkció ez az uj műsor, olyan artistákkal, akiket
(a háború zárt el tőlünk, s akiknek világhírük van, pedig eddig nem is tudtunk
róluk. Ilyen háborus-szám például
Kitty
László Andor, a Király Szinház bon\Moran amerikai táncosnő, az első igazi
amerikai hölgy, aki a háború óta magyar
vivantja a jövő szezonra az aradi színszínpadon először fellép. És ilyen a három
házhoz szerződötfl
Helton ördöngösen ügyes akrobata-száma,
Coros illuzionisták mutatványai,
Hyppat
A kassai magyar színtársulat 10.000
fc?s Wieslander, a nagyszerű skandináv stepcseh korona szubvenciót kapott a prágai
táncosok és a két Terass ötletes gyorskormánytól.
szobrászok.
H műsor magyar része, hasonlóan a

At
Költői
meíódusok
Schiller rothadt almát szagolt,
Mig verseihez rimet talált,
Shakespeare ülőfürdőt vett,
Miközben dirigálta a halált,
Musset a legszebb verseit
Hasmánt irta egy korhadt siron,
Mig én a legjobb verseim
Anyagi zavarok közt irom.
KÁLMÁN JENŐ

Rátkai Márton helyett Halmay Tibor
fogja játszani a Király Színházban a
„Hollandi lány" táncoskomikus szerepét.
Kemenes Lajost szerződtette Ábrányi
Emil § Városi Szinház művészeti titkárjának.
A szegedi színházat szeptember 15-én
nyitja meg Palágyi Lajos színigazgató
a „Bánk bán" előadásával.
Kosáry Emmi augusztus 27-én játszotta
először Berlinben a „Nixchen címszerepét.
„A vampir" cimen Zágon István fantasztikus tragikomédiát irt, amely a Magyar Színházban fog szinrekerülni.
Sugár Frigyes, a Városi Szinház volt
baritonistája, Kolozsvárra
szerződött
Janovits Jenőhöz.
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B. W. Griffiif}

rabját, novelláját és egy költeményét.
— Soha azóta nem éreztem akkora örömet,
— mondja.
Egy este Chikagoban sétált barátjával és
D. W . Griffith Centucki-ban
született, a
ez azt indítványozta, menjenek moziba. Mert
legidősebb volt a nyolc testvére között. Az
a barátja nagyon nógatta, ráállt, de minden
anyja korán meghalt, az apja és egyik nőlelkesedés nélkül ; a látvány unalmasnak,
vére nevelték föl.
hosszúnak, egyhangúnak tetszett. De egy doTizéves korában elhatározta, hogy iró lesz ;
log mégis megragadta. A hallgatóság hatal18 éves korában el akart kezdeni a maga lámas érdeklődése, mit ő teljesen érdektelenbán megélni és Louisville-ben
kezdte, mint
nek tartott.
színházi riporter... Először egy jelenetet látott !
Ez gyönyörűség ! Rómeót és Júliát játszották.
Hazatérve nem tudott aludni és képzelete
Ugy érezte, hogy dramaturgnak született. A
csatangolni kezdett.
legjobb módja a kezdetnek, ezt mondották'
Miután, — gondolta magában, — egy ilyen
neki : h a színész lesz. S fölajánlottak neki
középszerű látványosság annyira érdekli a
egy ostoba szerepet, mit senki sem akart eltömeget, hát még mi lenne, ha egy olyan
vállalni s ami csupán
filmet látna, ami kiabból állott,
hogy
elégítené
szellemét,
egyetlen szót kellett
szivét és szemét egyszólnia ; Griffit elra
szerre.
gadtatva elfogadta.
És egyre várt, figyelve, lesve. Egyik
Végül egy turnéra
este CY kulisszái kökötött szerződést, ez
zött járt, éppen főprómindig hozott néhány
bára készültek, mikor
dollárt hetenkint, legjelentették, hogy
a
alább annyit, hogy
rendező beteg. Mit
nem kellett éhen halcsináljanak ?
Nagy
nia. Ez a keserves,
volt a zűrzavar, mert
de viszontagságos élet
\ senki sem akarta hecsak
megerősítette
lyettesíteni. Griffith fémegfigyelő képessé
lénken előlépett ; a
gét. Nem engedte,
szeme közé nevettek..^
hogy az anyagi ne
Olyan szegényes, nyohézségek elcsügges/
morult külsejű volt,
szék és elszomoritsák.
de most menekülni
Agyvelejében
minkellett a kellemetlen
dent megjegyzett, amit
helyzetből. . . Hiszen
látott, az élet már
semmibe sem kerül,
mozgókép volt neki,
ha megkísérlik vele.
mit kíváncsian figyelt,
tanulmányozott, megGriffith ujjongva
figyelte a kifejezésekezdett a gyakorlatba,
ket, mozdulatokat, föltudva, hogy okos előlépését, nevetését, sírelátással haladva kell
rását azoknak az emcselekednie
annak,
bereknek, kik elvonulakit nem ismernek, aztak szeme előtt. Miután
lassan-lassan
előtt irni kezdett, egy
nekimerészkedett és
utolsó
tapasztalatot
több eszmét meghonosított,
a
többek
akarván szerezni, be
D. Griffith
között
a
„close
lépett egy vasolvaszup" eljárást, ami abban áll, hogy az ernyőn
tóba, munkája abból állott, hogy a nehéz
egyszerre csak egy alakot vonultat el, ki
lapáttal a fölgyülemlett fémet kellett föllapáeképpen a kifejezés igazi képe lesz, a szaktolnia. A kereset szép volt, de a munka leemberek lármáznak, de Griffith nem enged
gyöngitette és a fiatal pszichológus megfigyelés kijelenti, hogy egyedül a közönség fog
hette az emberi fáradtság legvégső fokát.
Ítélni és ez a siker... Griffith megnyeri az
— Megtanultam — mondja — látni és
első csatát.
megérteni a fáradtságot, mit egy pillantás kifejezhet és ez emberismeretet ad nekem, mit
Sok m á s újításon kivül a zene szerepét
lehetetlen egyedül csak könyvből megszerezni.
igyekezett hatásosabbá tenni és filmdrámához alkalmazni.
Dávid Griffith, miután megfigyelt, elmélkedett és szenvedett, most már irni kezdett.
Napjainkban igy gondolkozik Griffith. Ez
bizonyítja, hogy az igazi művészet alapja a
mozgóképnél éppen ugy, mint az irodalomban, ugyanazok a változhatatlan és örök
A fiatal iró első irodalmi föllépése szerencsés volt. Egyetlen héten elfogadták egy da- szabályok érvényesek. Ha valaki példából
— A világ legnagyobb

íilrarenűesöje
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akarja tudni, hogy Griffith milyen gondossággal dolgozik, ime : az „Egy nemzet
megszületése" (The Births of a
Nation)
cimü film, amit az Egyesült Államokban több,
mint 20,000.000 ember látott, hét hónapi kitartó
munkába került. Ebben több, mint 35.000
szereplő vett részt, azonkívül 3000 ló. Az
ostromot 105 valódi tarack végezte. És házat
építettek csak abból a célból, hogy fölégessék. Végül itt mutatkozott meg, hogy milyen
gondja van Griffithnek a legapróbb részletekre. 50.000 méter filmet használtak föl, amiből csupán 4000 métert tartott másolásra
alkalmasnak. Munka, költség — nem létezett
előtte, csupán az eredmény volt a lényeg.
Azt tartja, hogy a mozgóképnek nem szabad
a szemet gyönyörködtetnie, hanem rezgésbe
kell hoznia a lélek legtitkosabb húrjait is. A
világ legnagyszerűbb dolga a hősiességig fokozott szeretet, a hűség, az önfeláldozás, az
önzetlenség.

tatja, hogy összezúzza a jég, ez a hős bizonyára bátorságot mutat, de a fő jellemző vonás itt nem cselekvés, hanem a cselekvés
indítéka; a szép jellem, tökéletesség a kivitelben, ez az eszményi film."
Tökéletesség a kivitelben, ez a cél, mire
Griffith szüntelenül törekszik. És a növendékektől is fokozott munkát követel. „Bizonyos,
— mondja Griffith — hogy a báj és az értelmesség a szinész legfőbb tulajdonságai,
de szükséges, hogy különösen a tanulás vágya
meg legyen benne és a munkaakarat." És
ennek ő maga az eleven példája. Griffith
néha tizenhat, husz, sőt huszonnégy órát dolgozik egy nap. És ezzel a módszerrel, mely
oly régi, mint a világ : a munkával jutott
Griffith odáig, hogy tiszteletet szerzett és
megalkotta a Letört liliom, a Türelmetlenség,
a Legényszerelem cimü filmjeit, miket egyetemesen elismernek a filmművészet remekeinek.

„Szeretném, ha minden ember, bármilyen
fokon áll erkölcsi és értelmi kulturája, együtt
nézhetné meg a látványt, mit szeme elé tárok. Az egyik filmen, mikor a hős egyik jéghegyről a másikra vonszolja magá lecsúszva
a vizbe, megpróbálva, hogy az öntudatlan
gyermeket megmentse a 'haláltól, ki kockáz-

RIO DE JANEIRÓBAN a mozik déli
tizenkét órakor nyitnak és éjfélig tartanak
folytatólagos előadásokat.

Henny Porten a „Boleyn Anna" cimü Rádius-fi'mben
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Boleyn Anna
Augusztus 26-án és 27-én folytatta első
országos bemutató-sorozatát
a
Radiusfilmgyár. Négy kép került a kétnapos főpróbán bemutatásra. Négy olyan film,
melyek mindegyike külön-külön valóságos
szenzáció és mindenképpen biztosítja a
Rádius-filmgyár siketét az 1921-es tilmszezonban.
A főpróba első napján két ismerős
rendező alkotása ragadta el a meghívott
szakközönséget, Lubitsch Ernő és Kertész
Mihály.
Hanns Kräly, az ismert német iró »Az
elvarázsolt kastély« ((Die Bergkatze) című
bizar meséjét rendezte Lubitsch Ernő, egy
ötfel vonásos film keretében. Az elvarázsolt
kastély elgondolásában, felfogásában, megrendezésében, színészi produkcióban és kiállításában is teljesen újszerű filmmüfajt
ad, mely ha követőkre talál, ugy hamarosan nagy népszerűségre fog szert tenni.
Se szeri, se száma a pompás, mulatságos
ötletnek és helyzetkomikumnak,
melyek
keresztülvonulnak a mindvégig groteszk
lilmjáték különböző változatain.
Ä német filmmüvész-gárda legjelesebbjei
osztoznak »Az elvarázsolt kastély« művészi
sikeréin, 'Pota Negri
egy i'aramiave&r
feânyat a fakítja "fcedVesSSïjgeÎ Pau/ Heidematin, mint egy exotikus hadsereg tagja
ikelt méltó feltűnést, Viktor Janson várparancsnoka, Wilhelm Diegelmann
rablófyezére ési a többi szereplők újszerű pompás
figu ái mind csupa meglepetés. Ä különös
interieurek gazdag kiállítása, a külön a
filmhez épített fellegvár stilszerüsége, Lubitsch rendezői zsenialitásának u j oldalról
való megismerése tették különösen élvezetessé a főpróba e'.ső slágerszámát.
Kertész Mihály rendezésében láttuk ismét
viszont Lucie Doiiant, a dédelgetelt magyar
iilmpriraadonnát. »Egy asszony, aki ölt...«
cimti ötfelvonásos szerelmi
tragédiában,
melynek női főszerepét játszotta megrázó

drámai erővel. Méltó partnerének mutatkozott Arthur Fryland és egy üj, itíég eddig
előttünk ismeretlen kiváló intrikus-tehetség.
A film pazar kiállítása és gazdagsága,
Olaszországban készített külső felvételeinek
szépsége és Kertész Mihály rendezői kvalitásai általános teltönést keltettek.
A főpróba második napján egy amerikai
filmet mutatott be elsőnek a " Radius.
»Hamupipőke«
a cime, a kedves, szórakoztató, kiállitásos slágernek, mely általános
tetszéssel találkozott.
Ezt követte az idei filmévad legkiemelkedőbb eseménye, a »Boleyn Anna«. Hanns
Kräly szcenáriuma alapján rendezte'hatalmas
sentfezői gárdája segitáégével Liíbitsch Errîo,
a német rendezők legkiválóbbja, ezt az
örökbecsű hatfelvonásos történelmi film-,
gátékot. VIII. Henrik angol király különös
élete, udvara, környezete elevenedik fel
történelmi hűséggel ebben a taaga nemében
páratlan történelmi filmjátékban. Hatalmas
tömegek, lovagi tornák, udvari ünnepségek
váltakoznak a film felvonásaibari. A XVI-ik
századbeli építkezési műremekek, királyi lakosztályok pazar pompája tárul fel »Boleyn
Anna« megrázó történetében. Henny Porten játsza lőszerepét a gradáózus Lubitschképnek és e^zeí művészi állomásának zenitjéhez érkezett. Partnerével, Emil Janingsszal együtt, ki VIII. Henrik alakját adta
ijúnden kritikán telülálló szinészi képességgel.
Amsterdam
Fényes ünnepség keretében bocsájtották
vizre az »Alhambra« uszó mozipalotát, mely
ia várost keresztül-kasul szelő csatornákon
•jár és tartja előadásait.
Philadelfia
»The Ierwisch Film Company«
cimen
filmgyár alakult, mely propaganda- és bibliai tárgyú filmeket fog készíteni.
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Farsangi mámor
Elltéssült a Corvin első nagy

attrakciója

A filmek világában még mindig nincsenek
tul a válságos időkön. Megúszni a nehézségeket csak azok a gyárak tudják, amelyeknek márkáit a külföldön is ugyanolyan népszerűség övezi, mint idehaza. Ezek közé tartozik elsősorban a Corvin, amely közel egy
évtizede töri a z utat a külföld felé s azóta
egy sereg nemzetközi értékű attrakcióval
futott be a filmek világversenyére.
Első idei filmje, a Farsangi mámor, amely
Garas Márton nagyszerű rendezésében heteken ét készült a gyár tökéletesen felszerelt
műtermeiben é s a pompásnál-pompásabb
plen-airekben, kétségkívül szenzáció lesz
nemcsak nálunk, hanem Bécsben, Berlinben,
Rómában, sőt nem lehetetlen, hogy Amerik á b a n is. A rendezői művészet é s a színjátszói kvalitás a legnagyobb anyagi áldozatkészséggel párosult ezen a filmen, amelyet a Corvin reprezentativ-alkotás-nak
szánt,
sokatjelentő ígéretéül e z idei szezcn bevál-

—'
,
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tandó terveinek. Ami ujitás akadt a z utolsó
évek technikai fejlődésében, amit egy europaszerte elismert rendező egyénisége zavartalanul kifejthetett, amerikai nagyszerüségü,
francia finomságú é s németesen mély filmattrakció a Farsangi mámor.
A film cselekménye egy kalandra éhes
ifjú, egy arisztokrata asszony é s a húgának
szerelmi háromszöge- Megkapóan érdekes
és eredeti téma, amelyben domináló szerep
jut R. Lenkeffy Icának, akinek filmművésznői kiválóságairól m é r a külföld sajtója is
állandóan Cikkezik, Petrovich
Szvetiszláv
alakítja hódítóan é s melegen a szerelmes
ifjú arisztokratát, Marton Erzsi a z asszony
szerepében megrendítő őszinteségével hatja
meg a nézőt szivéig. Dénes Oszkár a férj
és Zátony Kálmán, a jóbarát, szintén magasrendű eszményi alakítást n y ú j t a n a k .
Bemutatkozónak túlontúl sok, ami értékeket a Farsangi mámor hoz. H a ezen a z
uton halad a Corvin, nem kell szégyenkeznie
még a z UFA, a Famous Players, vagy a
Pathé legkiválóbb produkciói melleit sem.

R. Lenkeffy Ica a „Farsangi mámor" cimü Corvin-fiimben
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»József, Jákob fia
(A Szent István film r.-t.

«

bemutatója)

Az u j moziszezon megnyitását jelentő
bemutatók sorozatában az elmúlt héten
három napot foglalt el egy újonnan alakult,
de máris kitűnően induló filmkölcsönzö
vállalat, a Szênt István
filmrçszvénytârsaság. Az uj vállalat idei filmjeinek első
sorozatát mutatta be háromnapos bemutatóján és valamennyi filmjével a legteljesebb
sikert aratta.
Az eíső temutatónap eseménye W Halál
ti/arcában« cimü kétrészes,
tizfelvonásos
romantikus kalandórtőrténet volt, amelynek
főszerepében Mans Mierendorff,
a legkiválóbb német jellemszinészek egyike, nyújt
elsőrangú alakítást, mig a kettős női főszerepben Eo-rnay Margit, egy magyar származású színésznő tűnik ki a különben elsőrangú együttesből. A film cselekménye a
xvrrr. század Parisában játsződík te. és
egyik izgalomból a másikba (viszi a közönséget, csupa fondorlatos és meglepő jelenetből állítva össze az érdekfeszítő mesét.
Ä film rendezése tökéletes, kiállítása pazar
és felvételei kivétel nélkül finomak és művésziesek.
A második napon igen nagy sikert
aratott egy grandiózus bibliai történet,

ÉLET 42_

amelynek címe »József, Jákob fián. A
milánói Armenia-gyár állította ki ezt a
hatalmas filmet azzal a nagyszabású felkészültséggel, amely a régi szenzációs olasz
filmekre, Quo Vadisra, Pompejire
emlékeztet. Kolosszális tömegjelenetek, grandiózus építkezések, mesteri játék és tökéletes rendezés jellemzik ezt a flmet, amely
minden bizonnyal a szezon egyik legkimagaslóbb eseménye lesz.
Nagy tetszéssel fogadta a közönség »A
csizmás Landurv. cimü életképet, amely a
kitűnő hirü Svenska filmgyár egyik legpompásabb produktuma. A bájos, finom es
stílusos film főszerepében Gösta Ekmann.
egy rendkívül kedves filmművész ad rendkívül rokonszenves alakítást. A film cselekménye és technikai kivitele egyaránt elsőrangú.
A haimadik nap eseménye »A titokzatos
idegen« çitnii misztikus dráma volt, ámennek főszerepét Raoul Asian játssza megrázó erővel. A film cselekményének különösségével és misztikumával, valamint gazdag
kiállításával aratott sikert.
E drámai attrakciókat néhány pompás
vígjáték egészítette ki, ugy, hogy a vállalat
a háromnapos bemutatóval a legteljesebb
sikert aratta és a legbiztatóbb sikert
élső szezonjának.

Jelenet a „József, Jákob fia" cimü Szent István-filmből
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Készillnek'az uj filmek
Corvin
A Coruin-filmgyár eRész művészi személyzete, Garas Márton főrendezővel a z élén,
már hetek óta Berlinben dolgozik ifj. dr.
Radó Antal „Keresztes vitézek" cimü nagyszabású történelmi filmjátékán,
Star
A Star műtermeiben késziti legújabb filmjét a Gúrdos—Ba/og/i-filmtársaség.
Idősebb
Dumas regényéből Sas Éde irta a „Vita
Nova" scenáriumát, melyet Balogh Béla
rendez, Szereplői Bánky Vilma, Petrovich
Szvetiszlav és Mészáros Gyula.
Orion
Befejezés felé közeledik az Orion-filmgyár
idei slágere, a „Mackó ur kalandjai", melynek szcenáriumát dr. Forró Pál irta. Rendezését Deésy Alfréd intézi. Szereplői Jackó Cia,

Dán Norbert. Hegedűs Tomy, Kürthy György,
Raskó Baba, Báthory Béla. Lánczy Margit.
Szomory Miklós és Gál Alice.
Pathé
A napokban kezdle meg Vanill Félix,
Pathé-konzorcium
főrendezője, dr. Forró Pa
„Keselyű herceg" cimü filmjének rendezését.
A főszerepeket Pttheő Attila, Kürlhy Böske,
Kosta Viktor, Fáy Szeréna, Pázmán Ferenc
és Fehér Gyula jálsszák.

Glória
Tradíciójához hiven ismét magyartárgyu
filmet rendez Forgách Antal, a Gíoria-filmvadvirágot"
gyér főrendezője, a „Gyimesi
Lázár István szcenáriuma alapján. Kovács
Lili, Kiss Ferenc, Ujváry Lejos, Szőke Sándor, Mihályi Vilc8i, Küithy Teréz, Mihó
László és Tury Elemér jálsszák a közismeit
népszínmű filmváltozatának főszerepeit.

rT-MX.'-'V

Jelenet „A rejtélyes ház" cimü Korona-filmből
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A megfagyott
gyermek
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Útnak is indul télviz idején és éjfélre
ér a temetőbe. Anyja sirjára ül és zokog az
járva kis fiu. A téli szél süvölt körülötte. A
gyermek Yankadtan dől a Kedves dombra
Csendes völgy ölében, kicsiny falu szélén
lés mély álomba merül. Almában egyszerre
éldegél szegény, özvegy Kovácsné. Minden
fényes angyal terem mellette s széles máröröme és egyetlen vigasza fiacskája, Lacika.
ványlépcsőn Vezeti fel a mennyek országába,
A faluban él egy másik özvegy is, Barahol Péter bácsi nyitja 'ki előtte az aranynabás, derék szorgalmas munkás,
kinek
egy kisleánykája van, Teruska. A két .gyer- kaput. Ragyogó fényesség között találkozik
ott édesanyjával, sőt találkozik Vince bácsimek szerető barátságban él egymással.
val is, aki ott már visszanyerte szemeEgyütt játszanak, sőt Lacika még segit is
világát s aranyos kintornája mellett, az
Teruskának a háztartásban, mert a csöpp
angyalok táncolnak. De Lacinak még egy
leányka édesanyja halála óta a gazdaaszkívánsága
van: szeretné
meglátogatni
szony feladatát végzi apja házikójában.
Teruskát. Felhőkön át szárnyas Mntalovon
Beáll a tél. Barnabás nem talál a faluban
lovagol a földre, Teruskáék házába és
munkát és a pár órányira lévő fővárosba
ajándékot is visz kis barátnőjének, egy
költözik
leánykájával,
özvegy
Kovács
ragyogó mennyei csillagot. Aztán visszafénosnéra
szomorú
napok
következnek. Az ura halála
után
egy kis tér az égbe, — édesanyja betakarja hófehér
palástjával, a hó be'epi sürü leplével.
adósság szakadt rá és a szívtelen Demeter
gazda elárverezteti az adósság fejében az
S szive mégegyszer feldobog,
i
özvegy minden vagyonát, tehénkéjét; a
Mosolyognak ajkai,
Riskát. Kovácsné erre elhatározza, hogy ő is
Csöndes nyugodtan alszik ott,
a fővárosban keresi a boldogulást. Lacika
Meghaltak kínjai...
örül ennek: legalább újra láthatja majd
Teruskát.
Szeptember elsején, csütörtökön mutatja
be a Kertmozi ezt a szivhezszóló filmmesét,
A két kis család a fővárosban egy óriási
mely kicsinyeknek, nagyoknak egyaránt műbérkaszárnyába kerül. A két gyerek nehezen
vészi élvezetet fog nyújtani. Báró Eötvös
nélkülözi a kőrengetegben az erdő-mező
örökbecsű költeményének felhasználásával
arany szabadságát: csak a Városliget nyújt
írta meg és jelenezte filmre Sas Ede, a
nekik némi kárpótlást, melynek gyönyörűkiváló iró és ismert filmdramaturg »A
ségeit azonban, szegény létükre, ők csak
megfagyott gyermek«-et. A rendezés nehéz
nézhetik. Egyetlen ünnepe a bérház gyermunkáját a magyar rendezői gárda legjelemekseregének,
amikor
megjelenik az
sebbjei irányították. A film gyönyörű fotogudvaron Vince bácsi, a vak verklis. A
ráfiái és csodás technikája Adler Miksa,
gyerekhad táncra perdül az ócska kintorna
jeles opeiatőr munkája. A szereplők mindmellett, mig be nem kergeti őket az udvaregyike művészetének legjavát nyújtja, külöról a házmesterné.
nösen a három
gyermekszereplő, Papir
Barnabás régi földijével találkozik, aki
Magda, Szécsi Ferkó és Papir Miklós. Meg
biztatja; hogy az Óceánon tul próbáljon szekell említenünk az »Atlantic« filmvállalatot,
rencsét. Barnabás nem akarja kisleányát
mely áldozatokat nem kiméivé, állította elő
a bizonytalanságba magával vinni, otthagyja
és hozza forgalomba a filmet. Külön érdehát Kovácsnénál, ha zöldágra vergődik,
kessége a Kertmozi előadásainak, hogy a
utánahozza majd egy barátja, Tamás, aki
film kiegészítő részét képező költeményt,
csak a dolgát végzi el az óhazában, aztán
Szécsi Ferkó szavialja, a Kertmozi kibővített
visszamegy Amerikába. Özvegy Kovácsné
zenekarának kíséretével. A nagy érdeklővégét érzi közeledni és férje oldalán szedésre való tekintettel, az első tiz előadás
retne megpihenni, visszatér falujába, ho;
jegyeit a Kertmozi pénztára elővételben
rövid idő múlva meghal.
árusítja. Az előadások kezdete 7 és 9 óraLacinak nincs otthon maradása. Visszaszökik a fővárosba Teruskához. A ház- kor. Esős idő esetén az Intperial-mozgóban, (Aréna-ut és Dembinszky-utca sarok)
mesterné nem tartja a két gyereket, kiö, 7 és 9 órakor.
kergeti őket. Az öreg verklis, Vince bácsi
veszi őket pártfogásba. Laci vezeti a vak
kintornást, Teruska táncol a verkliszóra.
London
Ekkor jön Barnabás levele Amerikából.
Sikerült álláshoz jutnia és kéri Tamás baA spines filmekkel való kísérletezések
rátját, hozza' utána kisleányát. A két pajtás eredménnyel jártak. Egy legutóbb bemuérzékeny bucsut vesz egymástól. Ekkor Lacit
tatott filmen a jelenetek már a valóságnagy csapás éri. A vak kintornást elüti egy
nak megfelelő sziinekben peregtek le a
autó. A fiúcska teljesen egyedül marad.
mozivásznon.
Megkérdi a házmesternét :
Madrid
— Messze van az az Amerika? El lehet
oda menni gyalog?
Harry Piel, a bravúros filmszínész és
S mikor erre csak kacagás a felelet, elha-i
rendező, teljes társulatával Madridban van
tározza, hogy most már elmegy az édes«
(és szorga'masan dolgozik legújabb kalandoranyjához.
filmsorozatán.

A „Kertmozi" e heti újdonsága

300

SZÍNHÁZI ÉLET 42_

„Bűvös sjemek"
Budapest legelegánsabb mozgókép-színháza, a Royal Apolló, szeptember 3-ikán,
szombaton nyitja meg kapuit. Äz e;'ső műsoron egy szenzációs amerikai színjáték
ikerül bemutatásra. A cime: »Bűvös szemek«.
Főszerepeit Jessy és Bessy Dolly játsszák.
Jessy és Bessy, az Empire Színház két
hö.ü'raionaott táncfenomé|a. meghódítanak
maguknak minden férfiszivet. Azonban hiába
ostromolják őket mindenfelől, a két leány
hűségesen kitart a " régi udvarlók, Tom
és Jack mellett. A táncos-pá t, amikor szerződésük az Empire
Színházzal
lejár,
Pencfíeton, a '"Newyorkban nászuton tartózkodó fiatal yampouri rádsa háziorvosa,
szeizőciteti le. Az a feladatuk, hogy az
rfju rádsát gyógyítsák ki furcsa betegségéből. A rádsa ugyanis, érthetetlen módon,
teljesen elhidegült szép, fiatal feleségétől.
Ezért a munkáért egy millió dollárt igér
nekik az orvos. A táncospár aláírja /a
különös szerződést, beköltöznek a rádsa
palotájába és mindenféle ravasz fogással
visszatérítik a fiata! férjet hitveséhez. Az
ö^eg rádsa titokban boldog volt, hogy a
fiatal rádsa elhidegült a í asszonytól, mert

utód hijján reá maradt volna az egész
vagyon. Ezért halálra keresi a két leányt,
hogy boszut álljon rajtuk. De a rendőrség
elfogja az öreg rádsát, igy a táncospár
megmenekül. A milliomos Je sy'c és Be;syt
boldogan 'vezeti oltárhoz a két udvarló,
Tom és Ja ék.
Ez a »Bűvös szemek« meséje. De evvel
még nem mondtunk el mindent. A kiállítása és rendezése olyan újszerű és szép,
hogy nagy feltűnést fog kelteni ugy a
szakkörökbe, mint a publikum körében. A
táncosnőket játszó Jessy és Bessy Dolly
elsőrangúan jót produkálnak. Csupa b á j
és kellem ez a két nó.
A Royal Apolló első műsora a legszebb
ígéret az u j szezonra. A »Bűvös szemek«
pompás filmjáték. Ezt a filmet az »Unió
Filmipari R.-7',« hozta forgalomba.

New-York;
A newyorki filmvállalatok a Dempsey Carpentier boxmérkőzésről készült filmfelvételek elkobzását kérték az államügyészségtől.

Jelenet az „Ezeregyéjszaka" cimü Korona-filmből
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képpen érdekelni fogják a tpi filmpublikumunkat, amely Lenkeffy Icát, úgyis, mint
Hónapokon keresztül azon kesergett min(színpadi, úgyis mint moziszínésznőt
a
ienki, aki szereti a kinematographiát, hogy
legjobban értékeli és nagyrabecsüli.
ni lesz a gyönyörűen kifejlődött magyar
Mindezeken kívül egy egészen újszerű,
filmművészettel és filmkereskedelemmel a
négy részből és harmincegy felvonásból álló
megváltozott u j körülmények között? Ä
képsorozatokat is forgalomba húz a Koronapesszimisták attól tartottak, hogy talán egyfilmgyár, amely tul fogja szárnyalni a
időre teljesen elnéptelenednek a gyárak,
Cesarina sikerét is.
kölcsönzők és filmkereskedelmi vállalatok,
Ä legfőbb érdeme mindezeknek az u j
ft Korona-filmgyár alaposan rácáfolt ezekre filmalkotásoknak, hogy valamennyien ezera hirekre; olyan hatalmas programmal lepi
kiíencszázhusz. sőt ezerkilencszázhuszoneaumeg a filmszakmát, amilyenre még a legben készültek, szóval, — amint filmnyelven
nyugodtabb békeévekben is büszke lehetett
mondják, — ez a legújabb filmanyag. R
volna. Egymaga annyi képet hoz ki az u j Korona nagy szakértelme és áldozatkészszezonban, amennyivel bőségesen el tudja
s é g a mqfiuar filmközönséa körében éppen
Iétni az egész filmpiacot. Igy tehát a moziolyan méltányolásra fog találni, mint a
kedvelő közönség százezreinek nem kell
szakemberek körében, akik ennek a fáradfélnie attól, hogy a télen nem kapja meg
hatatlanul dolgozó vállalatnak már régóta
az állandó heti filmszenzációt, a Koronái
hivei.
filmgyár nagy áldozatkészsége és szakértelme gondoskodott erről is.

Ezeregyéjszaka — Budapesten

Eddig a kqvetkezö filmeket bocsájtotta
taagyar filmszínházak rendelkezésére:
Ezeregyéjszaka. EZtj a káprázatosan monumentális filmet a Pathé-filmgyár készítette
(Ss faiajgaí a gyár (Is ugy tekinti, mint eddigi
művészi eredményekben dus munkálkodásának legsikerültebb alkotását. Amit mfir
igen régen produkáltak a gyárak, — ez a
film színes^ a filmtechnika legújabb viv-.
mányainak felhasználásával készült.
H Korona másik legnagyobb attrakciója,
az amerikai Selctiick-gyár kiváló művészi
iértékü termékei, a World-filmek.
Ez a
gyár hozta ki annakidején a Szibsriá-l és
Trilby-1, amely két film még ma is élénk
emlékezetében él a mozilátogató közönségnek. Ä most forgalomba kerülő filmjei
még ezt a két gyönyörű alkotást is tul
fogják szárnyalni minden tekintetben.
Äz előbbieknél semmivel sem kevesebb
művészi értéke van a hires Goldwy-îïïmek
szinrehozatalínak. Ez a képsorozat a berlini
Blumenthal
Konzern
produkciója. Vagyonokat emésztettek fel a felvételek, amelyekhez hasonló művészileg és érdekesség
szempontjából is páratlan
filmet
alig
látott még a magyar közönség.
Rz E. F. A.-konzerntöl szerezte meg a
Korona-filmgyár az u j Lenkeffy Ica-képeket is, amelyek csak pár hónappal ezelőtt
készültek Berlinben. Ezek a képek különös&

Gösía

Elanann

Egy u j filmszínész mutatkozott be a maIstván-filmígyar közönség előtt, a Szent
vállalat mult héten megtartott nagysikerű
filmbemutatóján: Gösta Ekmann. Egy fiatal
iiu szerepét alakította a »Csizmás kandúr«.
ümü »SvensÄü«-életképben oly közvetlen
művészettel, hogy már első bemutatkozásával meghódította a publikumot. Ä közeljövőben több »Si>e«s£a«-film fog Gösta EkVnannat a . főszerepben, a Szent
IstvánHímvállalat révén, forgalomba kerülni.
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»»A requlemet akarom itiésesyszer hallani"
Sorsót senki sem kerülheti el. Mint mi iden
nagy embert, Mozartot, a nagy zeneszerzőt
5s utolérte a végzet, filmre került. Még j
pedig eg-y hatalmas, hét felvonásból és előjátékból álló filmre, amelyet ezen a héten
mutatott be a Corsó-mozi eredeti kísérőzenével. Ä Mozart-film méltóan ijyltotta
meg a Corsó idei szezonját, valóban művészi, ugy elgondolásban, mint mçgjàtszásban, azonkívül kulturális értékkel is
bír.
t
Mozart éiele és szenvedései elevenednek
meg a vásznon a darab
folyamán. Es
•ez az élet csakugyan filmre "való, mert
olyan érdekes, akár egy regény. A régi
Saízburgot látjuk először benne, a büszke
püspöki várost, ahol Mozart Wolfgang Amadeus mint egész kis fiúcska aratja első
i k e r é t . Aztán jönnek a többi képek, fl
sápadt arcon már a művészet szent tüze ég.
Páris és Berlin hódol a nagy zeneszerzőnek. De ő lm égi s Bécsben marad, II. József
császár udvarában. Itt éri az első szent
szerelem lángja is. Az Aloisiával való
boldogság azonban nem tart soká, a leány
máshoz megy feleségül. Hosszú ideig nem
tu(J felejteni Mozart, végül elveszi Aloisia

Családjából a„ legfiatalabb leányt, "Conístanze-t. Itt kezdődik boldogsága és — diRsősége is.
A film utolsó részében az tflkony nffj5jait
látjuk. Mozart hire kezd feledésbe merülni!
Nyomorogva él otthonában, már fűtenie
sincs. És egy zimankós decemberi délután
haláltusáját vivja 'öreg karosszékében.
— A requiemet akarom még egyszer hallani, — mondja halkan és legnagyobb kompozíciójának hangjai mellett meghal.
Régen láttunk ilyen hangulatos és iro'da.'mi filmet, mint a Mozarti Csupa finomság, szépség elejétől Végig és mégis érdekes,
és lebilincselő. Ez érdeme elsősorban a
Szereplőknek. Josef Zetenius mint Mozart
poétikus és stílusos alakitást produkál. Szép
és mindenképpen .méltó partnere Dóra
Kaiser, Constanze szerepében felülmúlja
eddigi sikereit is. De a legjobb berlini
színészek kezeiben vannak a kis szerepek
(is. A filmet a Magyar-Osztrák Filmipar r.-t.
hozta forgalomba, idei slágersorozatának
első darabja a »Mozart«, amelyet még a
Szenzációs filmujdonságok egész sora fog
követni.

„Mozart utolsó requiemjét dirigálja"
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„A jómadarak"
Uj filmszkeccsel ismertette meg a
agyar Kinema filmforgalmi vállalat a
elmúlt héten, a meghívott szakközönget. A szkeccs cime „A jómadarak",
írom film- és három színpadi részből
. Szövegkönyvét, mely telve van poms és mulatságos ötletekkel, Sas Ede,
kiváló dramaturg irta, egy francia
zme felhasználásával. Szereplői Páldy
»na, Cseh Iván, Arányi és Pázmándy,
ilön-külön és együtfesenjs nagysikert
szeptember
attak. „A jómadarak"
»zepén kerül egyik nivós fővárosi
ozgóban bemutatásra.
„Lavina"
Az Egyetértés filmvállalat a napokban
lenteti meg legújabb három színpadi
; három filmrészből álló filmszkeccsét.
me: „Lavina". Irta Lampérth Géza,
inéjét szerezte: Kacsóh Pongrác, renízte: Balogh Béla. Szereplői : Szillassy
el, Nagy Maca, Szirmai és Gyenis.
„Náni"
Follinus Aurél száz arannyal jutalmait népszínművéből irt hasonló cimen
mszkeccset dr. Forró Pál. A szkeccs
ndezési munkáit Deésy Alfréd főrendező
tézi, szereplői ismert és elsőrangú főirosi színészek.

Budapesti

Filmül súg

Érdekes u j vállalkozást indított meg B.
ásztor Béla filmrendező. A párisi Pathé
jurnal mintájára kéthetenként megjelenő
Imriportot rendez, mely mindenkor a legé k e s e b b heti aktualitásokat fogja t a r ilmaznl.
MATTYASOVSZKY ILONA ÉS BÖLVARY
EZA, a Star-filmgyár főrendezőjének!
Imszinész-tanfolyama szeptember hóban
)ra megnyílik. Az iskola, melynek számos
Sgzett növendéke már ez évben több Film
iszerepét játszotta ugy a Star-filmgyárnál,
ilnt a többi nagy gyáraknál, ismét csak
oríátolt számban vesz Tel nagyon j ó kiézésü intelligens növendékeket. Elméleti
5 gyakorlati tantárgyakon kivül ballet-,
londain-táncok, torna-, vivás- és box-tanitás.
eiratkozás naponta délután 4—6-ig, VIL,
:ózsa-utca 38/b, II/2. szám alatt.

OHIE.NT MOZGÓ
VI., Ijabella-uica

36

Szept. 5—6. D e n e v é r e k k l u b j a
Főszereplő Galaor
Szept. 7 - 8 . K é l k á l v á r i a - e g y
é l e t , Albert Bassermannal

V I G

MOZ GÓ

VIII., \6ps3tn6d3-utca

40

Szept. 2 - 3 . Két k á l v á r i a - e g y é l e t
„ 4.
Szlcilai k a s t é l y
„ 5—6. Szőke I z a
7—8. D e n e v é r e k k l u b j a

E S T

M

O

Z

G

Ó

IV., Irányi-utca 21
Megnyitás
s z e p t e m b e r 8>án

A nevető halál
rejtélyes keleti fllmsláger

JÓKAI

MOZGÓ

Erysébel-Körul és Dofidny-u. s a r o k

Megnyílik
október 8-án
BAIIOSS MOZGÓ
VIII., Baross-utca 81
Szept.2—3. Gróf M e p h i s t o
„ 4.
Lady Mary
„ 5 - 6 . H u l l ó csillagok
„ 7—8. S z e m b e n a n a g y
Óceánnal.

GUTENBERG-MOZGÓ
A BESZÉDMÜVÉSZETI Szinészképzó Isólába (Déry-utca 8., I. 4.J beiratkozni
aponta délután 3—5-ig lehet.

^ (Sándor-tér) Igazgató: L. Batizfalvi Elza
MŰSOR: 2 - 3 . A démon. Éjféli vihar
4. Hegyek aiján (Petrovich)
5—6. ZOldszemfi szörnyeteg. (Carpentier)

I
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„Asz első
»A kis kadét"-ban éneklik Abonyl
Szövegét és zenéjét irta Farkas Imre

rendezvous
Marien és Kompóthy

Gyula

F L O R I S - B O N B O N
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S Z L Ó ÉS F E K E T E
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 14-16.
( 4 FÖPOSTAVALXSZEMBEN,)

TELEFONSZÁM 1 6 5 - 9 7 ,
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U a 8 a « £ I í | I i n i hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel P o l l i k
n i S l S Z i l l a K a B Sarolta, Andrássy-ut 38.1. „Miracle" hejeltávolitószer szétmmmmmimMimmmwmmmw*m k û l d é s e u t a s i t Ó 8 8 0 i . Szépségápolás. Szemölcsiitás. Hámlasztókurák. Hajfestékek, Szépségápoló és izzadás elleni szerek
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J&é&QU
-22
NYOLCADIK FEJEZET
(Hipp-hopp.
— Körhinta. — Jó volt, jó
volt, jó volt... — Játék. —
Szeptembertől
decemberig,
a Hernád-utcától
a Bajzautcáig. — Alom a lomtárban. — Vita
a képviselőházban.
— A
mintaférj.)
Äini a következő hónapokban történt,
attól már józanabb és erősebb emberek
is megszédültek volna.
Nyáriék eddig, — mint a még nem
teljesen elfásult, még mindig reménykedő,
szegény emberek általában — kettős életet
é l t e k é a robotos munka mindig egyformán
szomorú napjai mjellett, álmaik és reményeik
íletét.
Sok munka, egyre több gond és nyomorúság, kevés remény és álom, egyre fakuló
színekkel — ez vr-oít elmúlt életük.
Most egyszerre, mintha valami bűvös kéz
megbillentette volna az egészet. Ämi álom
volt életükben, valóság lett, a legvakmerőbb
álmoknál is álomszerűbb valóság, a multak nyomorúsága pedig eltávolodott, elfakult,
hipp-hopp, olyan régeltüntnek, olyan sohanemlétezettnek rémlett, mint valami rossz
lilom, melyre csak aLig-alig emlékezünk.
A nagy, csodálatos változást csak eleinte
tudták élvezni, tulajdonképpen csak addig, mig még nem volt sem nagy, sem
csodálatos. Alig néhány hétig tartott ez,
mindaddig, mig a közeledő Szerencse csak
ugy legyintette meg őket, mint némely
márciusi estéken a Liget felől közeledő
tavasz első lehelete a Hernád-utca lakóit.
Mikor aztán már forrón tűzött rájuk
a Szerencse napja, elbágyadtak, szédül-

A

. . . . Jó volt : délután beülni a kávéházba . . .*
fQedő rajza)

tek szegények, gondolkozni nem tudtak,
ide-oda kapkodtak, megvakultak a nagy
ragyogástól és csak akkor tértek magukiiozv mikor már a nau kihűlt és decembert
fagy dideregtette tagjaikat.
Eleinte olyan volt: mintha valami káprázatos körhintára ültették volna őket, csupa
fény és ragyogás volt körülöttük minden
tés kedves embe.ek mosolyogva néztek reájuk
jobbról is, balról is. Az első percek —
mikor a hinta lassan elindult — felejti
hetetlenek voltak, de aztán a szédületes
forgásban zavart összevisszaságba fonódott
minden. Ezer szin rohanta meg őket egyszerre — és semmit sem láttak.
Néhány hétig gyönyörű volt az élet. Addig, mig a fény mellett ott volt az árnyék, az édes mellett a keserű, az első
sikerek mellett a mások nagyobb sikerei.
Jó volt: a zálog cédulákat kiváltani. Jó
volt: a hernád-utcai ház lakóit meghívni
Klárika első fellépésére. Jó volt a lapokban olvasni »Nyári Klári« — és mutogatni
mindenfelé: »mit szól, kolléga ur, o
leányomhoz«.
Jó volt: először beülni szép-hármasban
egy egyfogatú bérkocsiba, az utcán körülnézni: ismerős látja-e és élvezni a ház
lakóinak csodálkozó tekintetét: »nektek már
•igen jól megy"!«
Jó volt: egy nap elhatározni, hogy csak
ötven-hatvanezer koronát akarnak, ha az
együtt lesz, Klárika otthagyja a színházat,
»elvégre mégis csak nagyon fárasztja az
ilyesmi szegénykét«. Csak annyi pénz kell,
»hogy önállósítsuk magunkat, egy kis fodrász-(termet nyissunk valahol a kőrúton,
legfeljebb nyolcvanezer korona kell hozzá,
a többit megadja hitelbe«.
Jó volt: mindkettőjüknek tartós szabadságot kérni a főnöktől, nagyon jó volt hétköznap reggel nem hét órakor felkelni,
kilencig ágyban maradni.
Jó volt: délután beülni a kávéházba,
szép, tiszta ruhában.
Ezeknek a dolgoknak még érezték az
édességét. De aztán a sok csupa-édestöl
csömört kellett kapniok, a nagy forgásban
el kellett szédülniök és a vakító világosságban nem láttak semmit, csak össze-vissza
foltok karikáztak el a szemük előtt.
Mint az első lassú esőcseppek után a
hirtelen nyári zápor, ugy zuhant le rájuk
a népszerűség.

SZÍNHÁZI
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A nagyvarosok szeretnek játszani, mint
a kis gyermekek és szeszélyes kedvükben
sokszor nem a ragyogó drága játékszerek
után nyúlnak, hanem egy kavicsot kapnak
fel, ezer közű! egyet.
Felkapják, magasra emelik, becézik, aztán
elejtik és más játékszer után néznek.
Az, hogy a pöttöm Nyári Klári ügyesen
táncolt és élelmes szerzők által számára
megirt kis darabokban kedvesen elénekelt
néhány dalt, ez önmagában nem indokol*hatja azt a példátlan népszerűséget, mely
néhány hónap alatt, mint valami hosszú
uszály a ruhához, ugy tapadt Nyári Klári
nevéhez.
Szeptembertől
decemberig
három hónap;
a
HerriSd-utcátóf a Bajzá-jitcáig
alig pár lépés. Pesten az emberek álmélkodva beszéltek arról, hogy e három hónap alatt Ny ári ék megtették ezt az utat.
Egy amerikai filmgyár igazgatója bérelte ki számukra a Bajza-utcai Jakást,
de az autót hozzá már a maguk pénzén
vették Nyáriék.
"A régi álom a »saját 'körilti fodrászterem«-ről persze már rég abba a lomtárba került, ahol a kellemetlen emlékek
hevernek. Ebben a valószínűtlen ragyo-.
gásban, a rájuk záporzó arany csillogásától
elvakultan, Nyáriék elvesztették a
tegnapot és nem látták a holnapot.
Újság, fráykép, mozi, gramofon, plakát,
minden Nyári Klári népszerűségét hirdette,
kávéházat, mozit, gyermekszappant és cipőkrémet kereszteltek el nevéről és a képviselőházban az ellenzék tagjai kérdőre
Vonták a kormányt a Nyári Klári-láz miatt,
szigorú szavakkal elitélve egy ilyen csöpp
gyermek lármás színpad! szereplését. De
ez csak ujabb reklám volt. Minél többen
támadták Nyáriékat, minél többen minősítették érthetetlen őrületnek a közönség
rajongását, annál jobban fokozódott az.

Azt persze mondanom se kell, hogy százával akadtak szülők, akik megirigyelték)
Nyáriék szerencséjét és akik arról álmodoztak, hogy kisleányuk egyszerre csak a
Kláriéhoz hasonló szerencsét csinál.
A színigazgatók maguk is próbálkozni
kezdtek uj csillagokkal, de Nyáriné résen
volt. Elszántan hadakozott jobbra-balra, senkit sem .tűrt meg Klári közelében, (aki
bármely
szempontból
elhomályosíthatta
volna.
Nyáriné félév alatt tiz évet fiatalodott,
bár rengeteg dolga volt. Ö tárgyalt az igazgatókkal, újságírókkal, szabókkal, mindenkivel. De a sok munka nem ártott neki,
a dicsőség, a jólét és a jól szabott ruhák
teljesen megváltoztatták.
Szegény Klári élete nem volt nagyon
vidám. Az a tudat, hogy alig hatéves korában ő keresi szülei kenyerét és az ahhoz
való egyebeket, nem túlságosan lelkesítette.
Ha enni akart, leintették: »elrontod a
gyomrod, elhízol«, ha inni akart, tüdőgyulladástól féltették, ha egyet köhintett, rögtön
ágyba fektették és borogatásokat raktak a
torkára.
Reggel, délben és este gondosan meg
mérték: nem nőtt-e néhány centimétert?
Nyáriné tudta: ha Klári hirtelen nőni
kezdene, ez végzetessé válhatna; ez volt
az egyetlen gyötrő gondolat, melyet nem
tudott elhessegetni magától.
És még egy bánata volt: Nyári Rudölf,
ki évekig mintaférj volt, most a kelléténél lényegesen többet foglalkozott Klárikának egy kolleginájával, egy színésznővel, aki azonban régen mult hatéves.
(Folytatása következik.)

. . . , nein n6tt-e néhány centimételt "?..."
(Oedő rajzai

nZ^tri
és kozmetikai

KOSZTELITZ

PARFÖMÖK
különlegességek

KÁLMÁN,

V., Dorottya-u.
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A KIS KADÉT
Operette három felvonásban. Irta és zenéjét szerzette FARKAS IMRE
Szinrekerült a Budai Színkörben, a következő szereposztásban :
Az ezredes
Dózsa István
Grimmenstein György herceg,
Kelencsey Muki
Harasztos Gusztáv
kadét a 7-es huszároknál Kompóthy Gyula
Marika
Abonyi Marien
A régensherceg
Pallós János
Bencsik Mátyás, tisztiszolga Tamás Benő
Brummenstein Lívia grófnő Lóránt Edit
Katyi, Marikáék szobalánya Lakatos Ilonka
A miniszter
Abai Gyula
Történik : az I. és III. felvonás egy magyar alföldi városkában, a II. felvonás Grimmenstein
hercegségben, 1900-ban.

ELSŐ FELVONÁS
(György szobája: kissé Biedermeyer-izlésü
fezobe, bal i ajtó, középen egymásmelleit
két nagy ablak, jobb 1 ajtó, egij nyugágy,
balra felette fegyverállvány, Íróasztal, felette
a címer és Grimmenstein térképe, a két
ablak közt egy kis asztal, rajta vázában
orgonavirág. Középen asztal, három szék,
iaz asztalon konyakos-készlet négy pohárral.
Jobboldalon kredenc, rajta kefe, fésű, kézitükör, falakon sportképek. Egy álló-fogas,
rajta György ajillája, egy nagy köpeny,
kredencben sávoly-nadrág, fehérnemű, Matyi
rozmarinos huszársapkája. A sarokban egy
pár sámfázott lakkcsizma. Függönyök leeresztve, félhomály. Ablak előtt orgonabokrok, ablakokban muskátli.)
ELSŐ JELENET.
•
Matyi, György, Kelencsey,
Cigányok.
(Matyi benn íekszik a kereveten, letakarva
ecjy pokróccal, kivül jobb cigányzene,
György és Kelencsey éneke hallatszik, evvel
Jßnnek be. Külső ének alatt j. h. katonai
ébresztő. )
EnekI.
(Cigányzenekarral a színpadon. )
A réten kivirit a nefelejts,
Ha elmegyek, utánam egy "könnyei íjts i
A nefeiejts csupa, csupa kék,
Talán azért olyan csuda, csuda, csuda,
csuda szép!
II.
A babám szemöldöke fekete,
Hej, de nagyon ragyogó kék a szeme,
A két szeme csupa, csupa kék,
Talán azért olyan csuda, csuda, csuda,
csuda szép!
György: Ni csak, ez ám' a szerencse!

Kelencsey: Micsoda?
György: Az, hogy hazaértünk. Látod —
Ijndul az ágyam, ni, hogy megy körbe!
Kelencsey
(támolyog ) : Talán be
van
rúgva. Van még konyakod, kis pajtás?
György: Konyak az mindig van. Ez
már nálunk családi tradíció! (Tölt a középső asztalon levő konyakos-üvegből. Isz1
nak. j
i
Kelencsey: Kitűnő! Adj még egy pohárral!
György: Menj haza már, Múld. Kikapsz
a mamától.
Kelencsey: Az semmi! Tőle nem félekl
De a Mariska, amikor rámnéz azzal a
iiefelejts-szemével, uj, de szégyellem magam
ilyenkor.
György: Azt szeretném tudni, hogy mi
•közöd van neked Marikához.
Kelencsey: Marikához?... No hát ez igazán
különös. El iakarom venni.
György: Es" ő hozzád akar menni?
Kelencsey: Nem tudom, nem fontos. Biztosan. Hát talán nem passzolunk össze? »•
György: Dehogy nem, hiszen ő olyan
drága, olyan szép, olyan ragyogó, mint
egy májusi álomi (Keserűen.) Az Isten is
ilyen cégéres lumpnak teremtette.
Kelencsey: Lump vagyok? Hát te talán ,
nem IumpoTsz eleget?
György: Tumpofok — cfö miért? Mért
tudom, hogy hiába sir a nóta, hogyi hiába
íobog itt vdlami a szivemben... (összeszedi
magát. J Elég a komédiából. Menj haza,
öreg!
Kelencsey: Most, késő éjszaka?
György: Hiszen reggel van már! (A függönyöket félrehúzza, szin világos lesz1,)
Kelencsey: Megyek, ha még adsz egy
pohár konyakot.

MindenUtt k a p h a t ó !
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György (tölt): Tessék!
Kelencsey (iszik): Hát! — Isten veled,
gyerek. Gyerünk more... Halkan muzsikáljatok, hogy az első házban fel ne ébredjen
.a Marika kisasszony. (Énekkel el a cigányokkal j. I.)
' !
A réten kivirit a nefelejts, stb. (Kivül
erhall. György az ajtóig kiséri őket.)
György: No most: cél, irány az ágyam!
(Odamegy.) Hopp! Megint megszökött előlem. (Feltakarja Matyit.) Ugylátszik, már
lefeküdtem. Nagyon be lehettem rúgva!
De mikor feküdtem én le?
Matyi (fölriad): Minek tetszik kitakarni?
Anélkül is csúzos vagyok.
György: Te vagy az, Matyi? Az ágyamban? Megtiltom!
Matyi: Csak tessék ráripakodni a szegény háromkapitilációs huszárra. Csak tessék goromba lenni vele. (Sirva.) Úgyis
itthagyom a kadét urat! Megyek haza
az idesanyámhoz !
György: No, no, öreg Matyi!
Matyi: Hát igaz is, hogy tetszik bánni
velem? Itt várom a kadét urat, gondoltam, addig lefekszem, oszt elnyomott az
Ólom. Hát érdemlem én, hogy igy rám
tetszik ripakodni.
|
György: Na huzd le a csizmám ! (Kopogás j. I.)
I
Matyi: Hallja, valaki kopog.
György (ijedten): Ha az ezredes ür,
akkor mondd, hogy meghaltam és hogy
valahol vidéken vagyok eltemetve.
Matyi: Kadét ur, tessék kimenni egy
kicsit a másik szobába.
,
György: Minek, én már le szeretnék
feküdni.
Matyi: Most nem lehet. Éppen most
nem lehet.
György: De most aztán elégi Megmutatom én, hogy ki itt az ur, én-e vagy
Bencsik Mátyás közvitéz?
Matyi: Bizony pedig nem ur itt se Grimmenstein György kadét ur ő hercegsége,
se Bencsik Matyi öreg huszár.
György: Hát ki a fene?
Matyi: Majdnem el tetszett találni. Épp
az van itt a szerelem — rágja.
György: Hát arrul van szó?
Matyi: Arrul. Itt terpeszkedik az ajtó
előtt Gangos Katyi önagyságia egy nagy

#
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füleskosárral. Visz haza ebédet a Marika
kisasszonyéknak, vacsorát meg nekem. Arrul
van szó!
György: Ott szolgál a Marikééknál? Annál a harmatos rózsabimbónál?
Matyi: Ott!
;
György: Hát miért nem mondtad előbb,
hogy arról van szó!
1
Matyi: Arról van szó!
György: Megyek már, megyek!
Rá ne tessék lehelni a lakkk Matyi:
csizmára. Art neki a szesz. (Kadét el, b. I.)
MÁSODIK JELENET.
Matyi, Katyi (be j. I.)
Adjon Isten jó reggelt,

Katyi:
Matyi
gazda!
Matyi: Gazda a fene. Már megint azt
mondod, hogy gazda. Matyi huszár vagyok én!
Katyi: De mikor én már ugy szeretném,
hogy gazda vóna. Az én gazdámi.
Matyi: Hát mondjuk, hogy a gazdád
vagyok. Mit hoztál, szógám, vacsorára?
Katyi (kihúz a kosárból egy pár csirkét): Ide süssön kigyelmed!
Matyi: A fehérhusát, meg a zúzáját
félre tedd i
Katyi: Ugy szándékoztam.
Matyi: Azér! Aztán rántsd ki nekem,
annyit mondok.
Katyi: Ugy szándékoztam.
Matyi: Azér!
Katyi: Haj, Matyi huszár, mikor lesz
már kend egészen az enyém?
Matyi: Ez a bajös dolog! Mer egyik
felem a hazáé, a másik telem meg a
kadét uré. Csak a harmadik felem a
tied.
Katyi: Pedig ugy szeretném már, hogy
minden este nálam rúgná le 'kend a csizmáját.
Matyi: Megjön ez is.
Katyi: De hát mikor? Mer hát Pásztón,
a virágos faluvégén, tudok egy kis házat.
Meguntam már a cselédsort. Oda mennék kelmeddel.
Matyi: Jó vóna biz a. De még- az én
l
vérem nem nyughat.
.
Katyi (csipőre teszi kezét):
Dejszen,
Maty i huszár !
Matyi: Csend legyen a faháznál. Nehogy
azt véld, hogy más fehérnépre gondolok.
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Elég nekem egg is, rágja ki a fene.
Hanem én még elmegyek kalandokra, világot látni. A gazdámmal. A kadét úrral.
Katyi: Ne mondja kend?
Matyi: De bizony mondom. Mert az én
gazdám nemcsak olyan közönséges geróf,
meg herceg, amilyen tucatszám van az
ezredben. Az én gazdám uralkodó herceg.
Katyi: Hát az mi a csuda?
Matyi: Beszélhetnék én róla napestig,
akkor se értenéd meg. Elég az, hogy éktelen nagy ur. Ilyet jó szolgálni. El is
megyek vele egy kicsit, miniszternek vagy
komornyiknak, ha addig élek ts. (Katyi
elbőgi magát.) Mit bömbölsz?
K^tyi: Engem itt liágy kend?
Matyi: Dehogy hagylak — a csillagát!
Te is jössz velem. Onnét osztán, nem bánom,
elmegyünk Pásztóra, (Kegyesen.)
osztán
mindennap nálad húzom le a csizmámat.
Katyi: Osztán mond kigyelmed tovább
is olyan szépeket, mint eddig, ahogy Kalágenfurtba tanulta, tul az Óperencián.
Matyi: Meglesz.
Katyi: Mert hát olyan szépen senki se
tudja a mondókát, mint az én szivem
Matyija.
Matyi: Azt meghiszem!
Enek.
(Katyi feláll az asztal mögötti székre, Matyi
elmasirozik előtte }. I-re.)
Katyi:
t
; !
Jönnek, a jönnek, a jönnek a katonák,
Jönnek az úton/árkon, a dombon, bokron
át.
Felhangzik már a nóta: Mindenfelé a
katonák.
Most ez a nóta, csakis ez ia divat.
(Katyi leugrik, j. I-re, megy Matyi mellé.)
Nyilván a sok szerelem miatt,
Zümmögik a szalmazsákon, Amig eljő
az álom,
Közlegények s a tiszt urak.

ÉLET

Refr.:
(Hova kéne) ha vóna, Tubarózsám,
Egy csódi'i, csak egy csókra áhítoznám
Ne nézz e i re jobbra, se balra,
Sem erre, sem amarra.
Emerre, amarra, Csák én hozzám.
Mi kéne

II.
r
Mennek, a mennek a katonák,
i
Mennek az árkon, dombon, bokron át
Régi már ez a nóta, ezt fújják! tavasz lót!
Mindenfelé a katonák,
Erre is, arra is uj |IaI a divat,
Nyilván a még toob szerelem míitt.
De ha cug lóra lendül,
E dal mégis vissza csendül
A nagyerdő fái alatt.
Refr.:
Mi kéne, ha vóna, stb.
íUtána tánccal el j. I. Matyi viss»a. )
HARMADIK JELENET.
György: Mît csináljak? Mi lesz most
György : Maty ikám !
Matyi: Mi b a j ?
f, [
György: Ott! Ki jön ott? (Az ablakr
mutat. )
Matyi: Tyüh, azt a visszarángató, fiu
fánfütyülő, réztogantyus nemjómindenit er
nek a keserves mindenségnek ! Jön a;
ezredes ur!
, :.
György: Mit csináljak? Mi lesz most
Matyi: Beszaladt a madzag. Ide jör
Tessék végrendeletet csinálni.
György: Elszököm! Nem vagyok itthoi
Matyi: Nem jó lesz. Tessék magába szá
Iani, oszt imádkozni. Amikor osztán nagyn
brdit, tessék arra gondolni, mi ez eg
álgyuhoz képest. — Itt van. Hapták. lg:
zodj ! (Vigyázz-állásban várják az ezredest
NEGYEDIK JELENÉT.
Voltak, Ezredes (j. I.V
>
(Komoran belép, körbe jár a szinen, Györj
és Matyii mereven, peckesen követik
fejükkel, Ezredes megáll, nézi
őket.
Ezredes: A Hercegséged itthon?
Matyi (súgva ) : Jawohl !
György: Jawohl!
Ezredes:
Hercegséged
bizonyára a
várja, hogy én most bömbölni fogok. Ho;
felordítom a tüdőmet. Hercegséged téve
Mert én ugy fogok bánni önnel, kegyeddt
Fenségeddel, ahogy az ilyen harmatos b
babahuszárra! dukál. Szépen, bársonyosa
finoman. (Ordítva.) Megértett?!
Matyi (súgva): Jawohl!
György: Jawohl!
Ezredes: Mert mig a többiek, vénj
fiatalja ott táborozott a bánhalmi siko
éjjeli gyakoi laton, addig Fenségednek k
gyeskedett néliány üveg bort leszopni, k
gyeskedett a legújabb sanzonokra kioktat
a cigányt, sajátkezüleg kegyeskedett vac
husz poharat összetörni s végre kegyeskè
'dett alaposan berúgni.
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Matyi (súgva ) : Jawohl !
György: Jawohl!
Ezredes: »Jawohl!« Most pedig szabadna
alássan kérdenem, szépen, finoman, kíméletesen, miért'kegyeskedik mindig lumpolnl?
Miért kegyeskedik bőgni, mint a sakál,
' a azt húzzák, hogy »A Csap-utcán véges,
égés, végig.,.«
Matyi (halkan dúdolni kezdi): A Csapteán, véges, véges végig.
Ezredes: Fogdd be a szád, mert ugy
jeléd rugók, hogy egy félórai tétovázás
itán odapotyogsz a malomárokba.
György (súgva): Jawohl!
Matyi: Jaivool!
Ezredes: Jawohl! Szabad a valaszért
sedeznem? Miért mindez? Miért?
Matyi (súgva): Ich bin verliebt!
György: Ich bin verliebt!
Ezredes: Aztán kibe? Leányba? Aszzonyba?
György, Matyi: Leányba!
Ezredes: Szép-e? (György és Matyi egyzerre elragadtatott mozdulatot tesznek.)
haja?
' '
. 1 («Li*' 1
György: Színarany!
Matyi (énekel): Termete nádszál.
Ezredes: A szeme?
György: Kék!
Matyi: Csuda, csuda kék, stb.
Ezredes: H á t akkor hercegséged, ka-

BERK0V1TS

détságod, babaságod ezt a szőkeséget, ezt
a kékséget nem fogja három hétig látni.
Mert bár külön utasítást kaptam a hadügyminisztertől, hogy ugy bánjak csinosságoadal, mint a hímes tojással, hát én ezt
a himes tojást elzárom, hogy el ne törjön. Hercegséged három hétig szobaáris*
tómban ül. Megértette?
Matyi (Siigva): jawohl!
György: Jawohl!
Ezredes: Jawohl! Es most (Felordit.)
a poklok mélységes fenekére kivánok minden tejfölösszájú kamaszt és minden hányaveti ostoba pisze fruskát! (EI j. I, György
és Matyi vigyázz-állásban sokáig bámulnak az ajtóra.)
Matyi: Ruht: Hevedert megereszteni!
György: Hamar, hamar — szalad) át
az első házba!
(1
Matyi: Hát aztán minek?
György: Marika kisasszony ugyanis templomba megy.
•
Matyi: Hát csak hadd menjen, nem árt
az a ' jányoknak.
György: De éppen arról van szó, hogy
ma nem szabad a templomba mennie.
Matyi: Én az ilyen istentelen dologhoz
nem nyújtok segédkezet.
György: öreg Matyi, nem érted; szerelemről van szó !

(Folytatjuk)

csász. é s kir. udv. szállító K>istdf-tér S . legújabb
eredeti párisi ruha é s szörme-kollectiójót szeptember
1-től mutatja be saját termeiben.

ARAMAT,
í S W í f c BRIUIÁHST.
gyöngyöket teljes értékben vesz és elad
clunelzer Benő ponti városház, főkapu mellett
rradó k á v é b á s

és é t t e r e m
fna-ut 17. Színészek és filmszínészek találkozóhelye,
leg ebéd és vacsora, mérsékelt árak. Délutáni és esti
Ivészhangverseny. Telef. J. 80-56. tulajd. Bucsky és Ts
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cipész

b e l g a k i r . hercegi szállító
I V . , K a p l o n y utca 3 . szám

f

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz
ZÉKELY EMIL é k s z e r é s z
Király-utca 51. sz. Teréz-templommal szemben
Telefon József 105—35
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SELYEM f SZALAG
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CSIPKE IDIVATUJDONM

Rendel: 11—1 és 4—7 órate

Szeptember középén teljesen
átalakítva megnyílik

SZÁNTÓ ENDRE Szántó Árpád cég beltagja
SZENES MÓRElkán Gyula cég volt Üzletvezetője

SZÖVET

rendelő
Intézet.

CSILI-BAR

IV., Kecskeméti-utca 9.

5

tanító-

B. Geiger Ételnél

VII, Dohánv-utca 39.

kalap-, url- és nöWlvat. Kötött és
asövötiáru Ujlete megnyílt

ULYÀS PÀL, főúri

Tankönyvem
kapható. Varrónőknek,
nőknek kfilön tanfolyam.
Kalaptan folyam külön,
10.
KAROLY-KC

Szakorvosi

Szántó és Szenes

'

zabni, v a r r n i tanítok magántanuiasra.
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FIÓKÜZLETEK: IV..CALVIN-TÍR
VIIJ?AKÓrZI-lJT32.IIJÓ'-UTÍA52.
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Loeschow: Op. 52. I. füzet
< 30.—
Előadási darabok. -fms.
Behr: Op. 503. i / 2 füzet
54.BANÔCZY D E Z S Ő Dr. elvállal kabaréBartók: Gyermekeknek, II. füzet
50.—.
számok és szerepek betanítását, előadások
Bátor: Op. 77/a. 20 ifjúsági darab, I. 40. rendezését. Jelentkezni lehet naponta délBereus: Op. 81. Szonáták (Czaur)
80.—
fután 3—4-ig Práter-utca 28., I. 2. számú
Bossi: Kinder-Album
lakásán.
Chován: Magyar lant, I. sorozat
GUTHI SÓMAN Ê, a kitűnő énektanárnő,
compl.
50.—
fölkért bennünket annak közlésére, hogy
Horváth G.: Op. 119. Kandiszekrény
mindazok, akik énekiskolájába való beirategyes, V e
15.—
kozás céljából távolléte alatt — akár leHorváth G.: Op. 119. Kandiszekrény
vélileg, akár személyesen keresték: szepcompl.
40.—
tember hónap 8-;ikátóI kezdődőleg jelentSchumann: Jugend-Album. Op. 68.
kezhetnek délutánonként 3 órától 6 óráig.
fBartók)
48,—
Az énekiskola VIII. iíákóczi-tér 6. sz. alatt
Reinecke: Op. 136. Miniatur Sonaten,
van. Telefon: József 10—69.
egyes
26.—
Reirfëcke: Op. 136. Miniatur Sonaten,
RÓZSAHEGYI KALMAN szinésziskolácomplett
60.—
jában a beiratások szeptember 1-én megT
Előadási darabok,
íms.
kezdődtek. Beiratkozni lehet még naponta
î j w : "Praktischer Lehrg. 4-handiges
délután 3—5-ig Népszinház-utea 22. szám
Klaviersp.
30.—
alatt.
,
Loeschorn: Op. 182. 10 Kinderstücke 30.—
A TROCADERO IGAZGATOSAGA karEnekhausen:
Op. 84. Melodische
felvételt hirdet. Az u j szezon nagyszabású
Tonstücke y 4
programmjához, melyen számos revü és
Diabetli: Op. "163. (Chován J
60t—
operett is szerepel, szüksége van jóhangu
Riszner: Zenecsokor, 1/4
20.—
és jömegjelenésü hölgyekre é s
urakra.
1
II. osztály. (Hegedű.)
Azokat, akik hajlandók a
Trocaderohuz
Hochmann—Bloch : Hegedüiskola
Szerződni, ez uton szxülitja fel az igazgatóII. rész
80.—
ság, hogy jelentkezzenek az igazgatósági
Bloch: Op. 14. Hegedüiskola
Irodában (VII., Király-utca 77., TrocaderoII. rész
100.—
palota ). Felvétel és próbaéneklés naponta
Bloch: Op. 5. Hangszeriskola, I. 80.—
délután kettőtől négy óráig.
Bloch: Op. 50. Kettősfogások isk. I. 80,—
Előadási darabok
hegedű-zongorára.
GERSTER JOLÁN énekiskolájában a tantiás szeptember elején kezdődik meg. Be- Kigyósi: Gyermékjelenetek, V i o 24.—
Kigyösí: Gyermekjeienetek, r/5 cotqpf. 60.—
iratkozás hétköznap d. u. 3—5-ig, Horthy
Kigyósi: Gyermekjelenetek, b / 1 0 , compl. 60.—
Miklós-u. 28. (Telefon: József 25—17.).
Gillis: Galop t i n a j
HOLLÛSNÊ D e Grobois Nandine műKőszegi: Fantasie Hongróise, 1/3 ^ 0 . —
vészképző iskolájában a beírások megkezRieding: 6 Leichte Stücke, V s
24.—
dődték. "Az oktatás az opera-, opereR-,
Schatz: Opern-Perien, f., II. Lage V i s 30.—
hangverseny-, tánc-, drámai-,
vígjátéki-,
Sitt: Op. 53. 1/3. Miniatűrén
40.—
mozi- é s kabaré-szakokra vonatkozik. Felvétel mindennap délután 3—5-ig, Hegedűs
Előadási darabok két hegedűre.
Sándor-uíca 17. (Csengery-utca sarok j.
Alard: Duos. Op. 22 1/4
22.—
A ZENEAKADÉMIA teljes tananyaga
Alard: Duos. Op 23 1/4
32.—
kapható a SzinMzi
Elet boltjában (ErAlard: Duos. Op. 27 1/4
40.—
fcsébet-körut 29.).
Block: Duos. Op. 33. I. Lage
48.—
I
II. osztály.
(Zongora.)
P a u c l a : Op. 23, 32, 60, Duos I. Lage 26.—
Chován: Zongoraiskola, II. r.
80.—
'Maras: Op. 85, 60, à Duos, I .
Braun P . : Kéztartás és billentés módLage
40.—, 55.—
szere
40.—
Pleych: Op. 8. Duos, I. Lage
45.—
Burgmüíler: Op. 100 (Chovan)
£0.—
Bloch: Op. 34. Trios faciîles
48.—
Tessényi: Természetes kéztechnikája 80.—
operettek, legújabb kuplék, táncok, fox-trott,
Thomann: Ujjgyakorlatok
75.—
one-step, shimy, walzer stb.

HACCÖ, Mi UJSÂG?

ZSUFFA m

m É J TÁRTAI

&rgei gyapjúszövetek áruháza
DUNAKORZÓ, Hungária nagyszállóval szemben.

A legkellemesebb
balatoni nyaralóhely

,BALATON"Igazgató:
ÍZALLODA ÉS PENZIÓ BALATOH-LELLÊH
Kenyeres Sándor

SZÍNHÁZI
I
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(E rovatban készséggel adunk
felvilágosítást
öt színházi
vonatkozású
kérdésre.
Kéziratokat, rajzokat
nem adunk vissza és azok
megőrzésére nem
vállalkozunk.)

K. J ó z s e f n é 1. Lóth IIa, Nagykorona-utca
^16. 2. Hollay Kamilla, Damjanich-utca 25.
i. Fenyő Emil jelenleg nincs Pesten, Berlinjen filmezik. 4 Lukács Pált a Vigszinházlál találja meg a levél. — «Intézeti kiseány«. 1. Pesten van ismét- 2 Nem sziíésznő. 3. Nem színésznő- 4. Csakis tehetégeseknek érdemes Aki nem feltétlen teletséges, az ne is próbálkozzék. De honnan
udja, hogy ön nem »feltétlen" tehetséges.
Nös, T. Halmi Margit a felesége. — Vig«
s z i n h á z . Dr. Márton Miksa. — K í v á n c s i E.
1- Sajnos, nem tudjuk. 2. Nem volt színésznő
soha, most sem az- 3 A pontos dátumot
liem tudjuk, négy évvel ezelőtt. — «fluto«
hrammgyUjtS». 1. Sajnálatos sajtóhiba volt.
^ pontos cim : Teréz kőrút 44. 2 Nem színésznő s ezért nem nd autogrammot. 3. Lehetetlen itt felsorolni, nem férne el a tagok
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Olvasta már

l

névsora két oldalon. 4 Zsigmond utca 20.
— Palló J. Anthes György, Andrássy ut 40.
- Budai k i s l e á n y . Huszár Károly súlyos
bélmérgezésben megbetegedett. Nem igaz,
hogy megvált a Budai Színkörtől. Címe:
Attila-utca 3. — «H.fl».Háromfelvonásos,
jeligével kell benyújtani. — A l e x a n d e r
Nelly. Hajlandó, de az anyagi részét az
ügynek tessék a művésszel megbeszélni. —
J. Z., Buda Miklós a legidősebb fiu, Jenő
és Sándor ikrek. — Pletyka. Szó sem igaz
az egészből. Ez ne tartsa vissza, ha hivatottságot érez a pályához. Egyetlen egy kellék szükséges : a tehetség 1 — Sz. r a j o n g ó .
Sütő utca 2. De ne keresse fel, mert ugy sem
fogja fogadni. Viszont levelet, azt irh-t neki.
Biztosan elolvassa. De az mér nem biztos,
hogy válaszol is rá. — R. H. 1. Szondy-utca
98 a. 2. Még nem. Ilyen gyorsan nem is lehet. 3. Mi ugyan mindent tudunk, de ezt
még mi sem tudhatjuk. — Internátus. 1.
Remete-u'ca 30. 2. Király-utca 95. 3. Nem
igaz I 4. Tőle tessék megkérdezni. 5 Rékócziut 76. — R é g i emlék. Férjhez ment. Egy
évvel ezelőtt volt az esküvője. — V i g s z i n ,
báz. Ha Pesten van, a Ritzben lakik.
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VIII., RúJfócji-ut
63
Budapest
legkellemesebb
táncpalotája
*

a

ORSSZEM JflHKÓT?
kir. udvari sziuitö

Szerkesztik

MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ.
IRA 8
CORONA

Előfizltés : 'Ii évre 90, félévre 160. egész
évre 300 K. Amerikába egy évre 2 dollár.
Kiadóhivatal: Budapest, V., József-tér 13.

tölgyek figyelmébe!

S ^ i f & Ä

lányosabban készít vagy Javít a legdivatosabb mintára
alamint hozott anyagból is Biedermann
Hugó
ördiszmfláru készítő és börönűös, VII., István-ut 32.
az udvarban, a Csikágó-mozgóval szemben.
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl.

AKASTAKARITAST
POLOSKAIRTAST garanciával
trasser
T e l e f o n József 1 2 4 - 8 0

IfáHTOR t i KELEHEN

f0

al

**-" »"*

Budapest,

O l c s ó b b

9

OSTCHDE kávéházban UARJAS
QATIKOLAST
[J
**

lámpaernyő készítést tan it fővárosi
tanítónő. Krisztina-körut 8. III. em.39.

1ZSS»

P a u l von B o l l y

Är;

n , k u

'

szeptember I-töl naponta az ARÉNA-KÁVÉHAZBAM

hangversenyeis
Aréna-ut és Damjanloh-utcs sarok,
ízletes meleg konyha, pontos kiszolgálás.

l e t t

a Q a n q s s z e r

T E R N n E R G
Zene-paloiáfában
HúUócsi-ut

Lajos-utca

teljesen u j műsorral énekel és muzsikál. Meleg vacsora.

8

V I I . , E r » 6 b « t . | ( ö r u t 5 6 . 1/4.

divatáruháza

Kossuth

6 0 . S3.

!

Sxlnôûxi

rejtvény

/ Z Ő L L Ő S I és KLEIN
IV., Hajó-uica 10. (SUíö-u. sarok)
melyem é s taVve/ különlegességek
ärußäza

Megfejtési határidő 1921. szepterrber 23.
A megfejtést lapunk 1921. évi 40. száméban közöljük.
A Színházi Élet 1921. 34. számában közölt
rejtvény megfejtése: „Bábszínház
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki :
!• dij : Makay Margit autogrammos fényképe.
II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon.
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fée"
Wittek.
Helyesen fejtették meg 552-en.
Az első dijat Szőke Lili (Miskolc, Vároháztér 14 s?.) a második dijat Boros Sári (Budapest. VI., Lehel-u. 6. sz. IV. 4.) a harmadik dijat Schreiber Bella (Budapest, VII.,
Károly-körut 11. II.) nyerte meg.
Szerkeszti: INCZE 3ÂNDOR
Kiadja a .Színházi *lef r.-t.

Naponta este 7 órakor, minden
csütörtök, Bzombat, vasár- és
ünnepnap d. u. fél 4 órakor

I R K O /

NAGY

VAROSLIOB-1
Telefon-szám: 55-53

ELŐADÁS

Előadás után villamosközlekedés
Jegyek a „Színházi Élet" boltjában is kaphatók

Női c
« .owsatiuMm
mec o
qk
n ,.

utcai és esti lyitoilettek
kabátok legujabb ang0
és irancia divat tzeririt ; iüzé- és rrelltaito különleges
ségek u j találmányú, erősséget eltüntető, szabással jutá
njosan készülnek SZLOVÁhNÉ-nál, VIII, Mályás-tCr 4
V. eme et 1. Lift.

MÁRVANyKAKDALIM

A legszebb és kész
nagy választékban. N1CORA LAJOS, IX ,Lónyay-u.7

K á l a z d y N ő v é r e k ést!^
B u d a p e s t , IV., A p p o n y S - t é r 1 .

szám

N Ő I C O S T Ü M Ö K ÉS R U H Á K
legelegánsabb kivitelben készülnek:
FÜREDI BÉLÁNÉ, KOSSUTH LAJOS-UTCA > 5 .

Harisnyák. Keztyüb és sportruházati c l K M nasyárubáza
G U T T H A N N BÉLA, BUDAPEST, I V . , KORONAHERCEG-UTCA 6 .

Délben
leghüvösebb
az Emke-étterem
(VII., Erzsébet-körui 2. sz.
Francia menü-reads
Ebéd 1 - 3 óráig

souterrain)
jer
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lPARMÜVE&SETiaSß OJ V r A r A S
Í V K O R O O A M £R,CE.G'Ü'6M:)Í18

Dr. Jutassy József

S S L

B u d a p e s t , IV., K o s s u t h L a j o s - u . 4 . 1 . m.
TELEFON 121-55.

mm HENRIK
Ulli., N a p - U t c a 2 9 . Telefon: József 3 - 8 6

Szőrme-, szőnyegporoló, megóvó, szőnyegmosó é s javitó-inlézet.
Lakást akaritás,
padlóbeeresztés é s féregirtási vállalat.

m A i i k « !

Nyomta • Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31

