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Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Erzsébet-körút 22. 

Telefon 34—97. 

A szerkesztésért felelős: INGZE SÁNDOR távollétében ILL ÉS LÁSZLÓ. 

A legszebb dolog 
Budapesten a Margit-
sziget. Legszebb ünnep 
az esztendőben a pün-
kösd: az ihlet, a te-
hetség, a lángoló fia-
talság ünnepe. Leg-
szebb akció a jóté-
konyság. És van-e 
szebb dolog a világon, 
mint egy bakfis? 

Bakfisnap pünkösd 
vasárnapján a Margit-
szigeten jótékony célra, 
— ez a szép és ked-
ves dolgok olyan halmozása, amelynek 
hatnia kell a legspongyább lelkületű kávé-
házi pesszimistára is. A bakfisnap, ez 
kirángatja a kaláber-parti mellől az öreg 
hadseregszállitókat, ez megdobogtatja a 
máskülönben kávéházban billiárdozó fel-
,mentett aranyifjak szivét, ez különben 

megbizsergeti a rövid szabadságra hazatért délceg 
katonák lelkét, akik olyan régen nem láttak bak-
fisokat, — ez különös izgalomba hozza a papákat 

és mamákat, akiknek 
szemefénye, a drága 
bakfis, már napok óta 
nem tud aludni az iz-
galomtól : vájjon hogy 
lesz, mint lesz a bak-
fisnapon. 

A bakfisnap tehát 
mindenképpen nagy 
eset. Illő, hogy ugy 
foglalkozzunk vele, a 
hogy nagy események-
kel érdem szerint fog-
lalkozni is illik: ko-
molyan és oknyomozó 
történeti alapon. Nem 
olyan gyakori eset egy 
ilyen bakfisnap és 
hogy ez megszületett, 
annak szépen sorjá-
ban el kell mondani a 
maga történetét. Aztán 
el kell mondani, mi 
minden szép és nagy-
a bakfisnapon, amelyet 
— még hosszú hetek 

múlva is emlegetni fognak. És amelyet 
még hosszú évek múlva is áldanak majd 
azok a barátságos otthonok, amelyek az 
újjáépülő kárpáti falvakban fogják hirdetni, 
hogy a pesti bakfisok egy szép pünkösdi 

Bauer Gyuláné, cs. és kir. ezredesné 

szerű történik ezen 
— egész biztosan 
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vasárnapon a saját egyéniségük és fiatal-
ságuk bűbájos varázsával jótékonykodták 
össze a legszentebb célra szolgáló pénzt. 

A bakfisnap története. 

A bakfisnap — Kolumbus tojása. 
Olyan természetes és magától értetődő 
dolognak látszik, de mégis csak kellett 
valaki, akinek eszébe jusson az a pom-
pás ötlet, hogy összegyűjtse a legbá-
josabb pesti bakfisokat egy jótékony cél 
érdekében. Akinek ez eszébe jutott, az 
Bauer Gyula 44. ezredbeli dicső ezredes 
felesége és Kiss József koszorús költőnk 
leánya. Ilyenformán mindjárt érthető, hogy 
egy bájos és kedves ezredesnének hogyan 
vannak ilyen poétikus, meleg és szivhez 
szóló ötletei. 

Bauer Gyuláné tehát elhatározta, hogy 
jótékony akció érdekében üde és ellen-
állhatatlan tábort fog szervezni a buda-
pesti bakfisokból. Hölgybizottságot hivott 
össze a főváros előkelő és jótékony höl-
gyeiből, s a bizottság körében fürge szem-

mel és fürge ötletekkel ott ült az egész 
dolog kivitelének lelke, a Bakfisnap ter-
vezője, a páratlanul szorgalmas és agilis 
Robicsek Zoltán önkéntes-tizedes. 

\ bizottság tárgyalt, tanácskozott, 
mindenkinek volt valami igen jó ötlete 
az ezredesné nagyszerű eszméjéhez. Csak 
egy dolog nem volt még elintézve és — 
meg kell vallani — kemény gondokat 
okozott: hogyan lehet összetoborozni a 
pesti bakfisokat? A legegyszerűbb min-
denesetre az lett volna, ha a hölgybizottság 
plakátokon fordul a pesti bakfisokhoz, de 
ez a papirdrágaság idején csak növetle 
volna az előzetes kiadások listáját. Már 
pedig ez az akció nem olyan áljótékony-
ságnak indult, ahol nem a jótékony célra 
szánt jövedelem fontos, hanem a cécó és 
a toalettek mutogatása. A lelkes hölgyek 
csakugyan komoly és nemes mozgalmat 
akartak, amelyhez a pesti bakfisokra volt 
szükségük. A bakfis-toborozás technikája 
pedig igen nehezen keresztülvihető kérdés 
gyanánt állott útjába a szép ideának. 

1. Dr. Molnár Dezsőné. 2. Dr. Salgó Józsefné. 3. Wiesner Emiiné. 4. Vas Béláné. 5. Dr. Pető Béláné. 
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Ekkor felállott a hölgybizottság ülésén 
Wiesaer Emilné, akinek a férje a 
Singer és Wolfner lapkiadó és könyv-
kiadó-cég igazgatója. Wiesnerné adta az 
akciónak a második Kolumbusi ötlelet. 
Kik a pesti bakfisok? Természetesen a 
„Magyar Lányok" budapesti előfizetői. 
Hogy tehát a pesti bakfisokat össze lehes-
sen toborozni, annak az az egyszerű és 
kitűnő módja, ha meghívják egy megbe-
szélésre a Magyar Lányok budapesti elő-
fizetőit. Az ötletet zajos helyeslés fogadta 
és másnap már postán volt a sok száz 
és száz meghivó sok száz és száz buda-
pesti bakfis cimére. 

A bakfis tábor. 

Egy bakfis már magában véve is leg-
szebb teremtménye az istennek. A pesti 
bakfisról pedig direkt verset kell irni. 
Bájos, üde arca, sudár, fiatal termete, 
elegáns cipőben tipegő lábacskái és maga 
az egész feslő rózsabimbó, — kell-e 
ennél valami imádásra méltóbb? 

A bakfisnap rendezőbizottságának és 
résztvevőinek első közgyűlésén sok száz 
ilyen feslő rózsabimbó került együvé. 
Keleti fantázia tud csak termelni ehez 
méltó rózsákat. Mennyi fiatal arcocska, 
mennyi fitos orrocska, mennyi ringó, sugár 
derék, mennyi jegygyürütlen finom kis 
fehér kezecske és mennyi világos ruha! 
Aki ezt egyszer látta, az sohasem felejt-
heti el. 

A bakfisok többször is összegyűltek. 
Hol az Erzsébetvárosi Kaszinó nyári 
helyisége adott helyet a közgyűlésnek, 
hol meg a Mozgókép-Otthon. Itt aztán 
egy külön eset történt, bájos és rózsa-
színű. 

A fenséges bakfis. 
A bakfisok elkérték egy délelőttre köz-

gyűlés céljából a Mozgókép-Otthon helyi-
ségét. Az előzékeny Décsi igazgató 
a legnagyobb készséggel tett eleget a 
jótékony célú kérésnek. Nyájasan telefo-
nozott, hogy a dolog rendben van. 

A közgyűlést megelőző napon felhívta 
Auguszta főhercegasszony főudvarmes-
teri hivatala a Mozgókép-Otthont. A 
fenséges asszony azt az óhajtást fejezte 
ki, hogy szeretne másnap délelőtt egy 
külön előadást végezni a Mozgókép-Ott-
honban. Décsi igazgató hódolatteljes elő-
zékenységgel válaszolta, hogy a fenséges 

asszony óhaja parancs. Rögtön intézke-
dett, hogy másnap délelőtt minden rend-
ben legyen és rögtön összeállította a fil-
mek műsorát a magas vendég számára. 

Másnap délelőtt megállott a Mozgó-
kép-Otthon előtt a főhercegi autó. 
Auguszta főhercegasszony szállott ki 
belőle a leányával, Zsófia főhercegnővel. 
De ugyanekkor csoportosával jöttek ugyan-
oda a bakfisok a körút minden irányából. 
Décsi igazgató kétségbeesetten vakarta a 
füle tövét: elfelejtette, hogy a helyiséget 
ugyanerre az időre a bakfisok közgyűlé-
sének is odaígérte. Bocsánatot kérve 
járult tehát a fenséges asszony elé és 
egyúttal jelezte, hogy a kapuban már ott 
állanak az alkalmazottak, akik meg fog-
ják kérni a bakfisokat, hogy ne haragud-
janak és jöjjenek máskor. 

De a fenséges asszony rögtön tilta-
kozott. Határozottan kijelentette, hogy ő 
miatta senkinek sem szabad elmennie és 
a zártköri udvari előadáson ezennel szí-
vesen látja a bakfisokat is. El lehet kép-
zelni, hogy a bakfisok, akik eddig is 
imádták a jóságos és fáradhatatlanul dol-
gozó főhercegasszonyt, még jobban bele-
szerettek. Az udvari mozielőadást a fő-
hercegasszonyon kívül a bakfisok közgyű-
lése is végignézte és — most jön poén 
— a mozielőadás után, mikor már infor-

Robicsek Zoltán önkéntes tizedes 
a „Bakfisnap" rendező bizottságának titkára. 
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máltatta magát a bakfisok akciójáról, a 
fönséges asszony beiratta a rendező-bi-
zottság tagjai közé Zsófia főhercegnőt, a 
a legszebb és legbájosabb pesti bakfist. 

Az clökészités és Vozáry. 

A bakfisokról nem hiába szokták irni 
a novellaírók, hogy makacs és kitart«! kis 
jószágok. Ezúttal is tüzzel-vassal, lelke-
sedéssel, szorgalommal végrehajtották, 
amit célul tűztek maguk elé. 

Összejöttek, tanácskoztak, futkostak, 
leveleztek. A legapróbb részleteket is kü-
lön gonddal intézték el. Németország és 
Monarchia már csak eléggé ellenállhatat-
lan katonákkal dolgozik a világháborúban, 
de Robicsek Zoltán önkéntes-tizedes ur, 
a bakfisnap vezérkari főnöke, sem pa-
naszkodhatott ellenállhatatlan katonák 

SZÍNHÁZI ELET 

dolgában. Ahol valamit kérni kellett, ott 
megjelent egy bakfis-küldöttség. Ilyen 
deputációnak pedig nem lehet ellentállni. 

A legkedvesebb mindenesetre az a 
küldöttség volt, amelyet a nyolc legked-
vesebb bafisból állítottak össze és amely 
a minap felkerekedett, hogy felkeresse a 
hires Vozáry főmérnököt. A nyolc bakfis 
szépen meginstálta az időcsináló Vozáry 
bácsit, hogy az isten is megáldja, csinál-
jon gyönyörű szép kellemes időt pünkösd 
vasárnapjára. Magától értetődik, hogy 
Vozáry mindent megígért, ami tőle telik. 

Itt a bakfisnap. 

Pünkösd vasárnapra virradó éjjel más-
kor nem valami különös éjszaka. De ezt az 
idei éjszakát nem is lehet álmatlan izgal-
mak és szivdobogó sóhajtások nélkül el-

A B A K F I S - N A P R E N D E Z Ő I : 1. Weisz Erzsi. 2. Érdi Mária. 3. Gundrum Mária. 4. Hegyi 
Mariska. 5. Sztocsek Bözsike. 6. Fazekas Piroska. 7. Sztanek Jolán. 8. Sági Margit. 9. Nagy Margit. 
10. Kemény Lilike. 11. Oppenheim Erzsi. 12. Nadler Emma és Gizy. 13. Steiner Erzsébet. 14. Abel 
Erzsébet. 15. Blau Bözsi. 16. Herrmann Lillyke. 17. Krausz Manczi. 18. Kardos Janka. 19. Klein 
Erzsébet és Manci. 20. Kecskés Ilona. 21. Littner Gizi. 22. Jánosi Irén. 23. Pollacsek Lilly. 24. Franki 
Pösze. 25. Krezsán Ilus. 26. Haar Emmy és Eszti. 27. Krausz Rózsi. 28. Sztoczek Margit. 29. Regner 
Auguszta. 30. Nagy Gizella. 31. Blau Margit. 32. Goldner Margit. 33. Spitzer Piroska és Juliska. 

35. Kácser Manczika. 36. Ligday Edith. 
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A B A K F I S N A P R E N D E Z Ő I : 1 .Friedmann Elvira. 2, Singer Olga. 3. Himmler Erzsi. 4. z,ner 
Etuska. 5. Selmeczi Manci. 6. Orbán Etla. 7. Rosner Magda. 8. Schlesinger Annus. 9. Madarassy 
Kâta. 10. Mészáros Annus. 11. Lili Winter. 12. Salamon Erzsi. 13. Sterk Manci 14. Balla Etelka. 
13. Keresztes Manci. 16. Klein Gizike. 17. Füredi Piroska. 18. Gross Gizi. 19. Zsirauer Mária. 20. 
Koszilkov Irma. 21. Ba:ta Margit. 22. Godra Irénke. 23. Szilágyi B'anka 24. Schwarcz Böske. 25 
26. Kárpáti Juliska. 27. Strestik Erzsébet. 28. Godra Aranka. 29 Körösi Erzsi. 30. Eislitzer Irma. 
31. Wirtli Jolika. 32. Kováts Böske. 33. Feldmann Alice. 34. Fehér Rózsa. 35. Lampl Sarolta. 36. 

Orgonista 01ga. f37. Orgonista Ilonka. 38. Gelléri Kató. 39. Schwarc Erzsébet. 40. Zahler Berta. 

képzelni. Szereplés, uj toalett, — csak 
egy bakfis számára a legnagyobb izgal-
mak a világon. De az álmatlanság és 
boldog izgalom nemcsak a bakfisokra 
vonatkozik. Hány férfiúi sziv dobban meg 
ilyenkor arra a gondolatra, hogy v? sárnap 
délulán Ő is ott lesz a Margitszigeten ! 

A kárpáti falvak azonban akkor sem 
járnak rosszul, ha történetesen akadt va-
laki, aki a szóbanforgó bakfisok egyi-
kébe sem szerelmes. (Ami a rendező-
bizottság mellékelt bakfis-fényképei után 
Ítélve elég nehéz valószínűtlen dolog.) A 
kárpáti falvak szerelmi vonzerő nélkül is 
jól járnak. Elég a programmon végigte-
kinteni. 

2000 rózsaszál. 
A bakfisnap programmjának ünnepé-

lyes első pontja az, hogy a pünkösd 

vasárnap délután három órakor közel 1000 
pár bakfis nagy diszfelvonulást rendez a 
nagy uton. 

2000 ifjú rózsaszál 1 Szivet dobog-
tató, bűbájos látvány. Ës a programm ez 
csak kostoló abból, hogy a műsor többi 
pontján még mi minden következik. Ez 
a programm is olyan, mint a nagyon 
érdekfeszitő regény. Aki belekezdett, nem 
tudja addig letenni, mig végig nem ol-
vasta. Ezt a programmot sem hagyhatja 
ott eleven ember, ha belekóstolt négyszáz 
bakfis gyönyörű látványába. 

Kabarék és sátrak. 
A bakfisnap programmján két nagy^ 

szerű kabaréelődás szerepel. Az egyik a 
programm szerint félnégykor, a másik 
félhétkor kezdődik. Mindakettő a M. A. C. 
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pályáján zajlik le. Ennek a két kabarénak 
műsorán aztán minden ott van, ami jó 
és drága. Énekszámok, szavalatok, táncok 
tarka és élvezetes sorban követik egy-
mást. A Mac-pálya már látott néhány szép 
sikert világ életében De igy bejönni első-
nek két kabaré-előadást még aligha. 

Az egész szigeten ezalatt programm 
szerint sátrak vannak felállítva. Mindent 
kaphatsz itt, pesti halandó, amit szemed-
szád megkíván. Egyik sátorban virágot 
kapsz finom bakfis-kezekből, a másik 
sátorban konyakot kapsz, de nem ettől 
rúgsz be, hanem a pesti lányok nézésé-
től, a harmadik sátorban zserbó' vásá-
rolhatsz a zserbónál is édesebb kínálásra 
és igy tovább. A jövedelem természetesen 
a jótékony célt illeti. 

A rendező-bizottság kedves felhivására 
nekünk is szerep jutott a bakfisnapon. A 
bakfiiok, a Színházi Élet legkedvesebb 
és legbuzgóbb olvasói, természetesen nem 
nélkülözhetik a saját ünnepükön a leg-
kedvesebb lapjukat. 

A szigeten a többi sátrak között ott 
áll a Színházi Élet sátra is. Még pedig 
stílszerűen színházi attrakciókkal Az 
állandó előadást a közönség kedvelt 
móka-csinálója, az elmés és vidám Békefíi 
László konferálja, aki a Modern Színpad 
függönye előtt annyi kedves estén meg-
kacagtatta a kabaré-látogatóit. A kitűnő 
konferanszié mulatságos mondókái után 
egy-epy kitűnő szám következik. A Szín-
házi Élet sátrának saját külön programm-
ja kiváló színészek és színésznők felléptével. 

A B A K F I S N A P R E N D E Z Ő I : 1. Berger Hilda. 2., Balla Luci. 3. Boschán Sarolta. 4. Vigyázó 
Lilly. 5. Kendi Erzsike. 6. Rothauser Ilonka. 7. Klein Ágnes. 8. Borsodi Anni. 9. Engel Elza. 10. 
Schwartz Ibolyka. 11. Bodó Margit. 12. Rák Ilonka. 13. Hartstein Margit. 14. Vigyázó Piri. 15. Bo-
bella Sári. 16. Garai Nusi. 17. Zucker Mancika. 18. Ötvös Ilka. 19. Frankfurt Erzsike. 20. Greif 
Gyöngyi. 21. Haber Margit. 22. Olteanu Claude. 23. vtilcz Etel. 24. Hartstein Mariska. 25. Schütz 
Aranka. 26. Gruber Bözsi. 27. Gruber Aranka. 28. Merő Elza, Sugár Ella 29. Hentschel Irén. 30. 
Gál Boriska. 31. Turnay Ally. 32. Erdy Róza. 33. Erdy Mancika. 34. Markus Eva. 35. P""tó Böske 

és Klárika. 36. Korvin Alice. 37. Merkl Rózsi. 33. Magyar Erzsi. 
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Négyszáz bakfis tánca. 

Seszeri, seszáma a sok hallgatni és 
néznivalónak. Az utakon, mintha csodá-
latos virágokat termett volna erre a napra 
a sziget, csupa bájos fiatal leány. A sát-
rak előtt tréfás kikiáltók. Másutt műked-
velő utcai énekesek. Amott gitárosok. Az 
ember azt se tudja, hova menjen és mit 
hallgasson. 

Egy dolog van, amit mindenki meg-
néz. Az egész bakfisnapnak talán legszebb, 
legimpozánsabb produkciója : Kovács 
Tivadar tánctanár által egy gyönyö-
rűen rendezett táncot mutat be kétszáz 
pár bakfis. Négyszáz bakfis, aki egyszerre 
táncol, e^t már nem lehet magyarázni, ez 
a bál és táncmutatvány fogalmán túl-
növő himnusza a szépségnek és fiatal-
ságnak. 

A magyar bakfisok ! 
A margitszigeti bakfisnap minden jöve-

delme a jótékonycélt illeti. A pénzt fiatal 
pesti urilányok lelkes szorgalma hozta 
össze, fáradtak, lelkesedtek, dolgoztak — 
és nem vártak érte semmit. Áldott a pénz, 
amelyet a tiszta fehér lelkek és tiszta 
piros szivek juttatnak a szent eszmének: 
épiteni és gyógyítani ott, ahol a háború 
rombol és sebez. 

A pesti bakfisok nemcsak előfizetői a 
„Magyar Lányok"-nak, hanem derakas és 
kedves magyar lányok tetőtől-talpig. És 
nemcsak a Színházi Életnek hü és buzgó 
olvasói. Tudnak olvasni annak a nagy 
színháznak életében is, ahol csak véres 
tragédiák kerülnek most színre és a ma-
gyarság viharos hőskölteményeit szavalják 
országokra szóló hangon a magyar ágyuk. 

A B A K F I S N A P R E N D E Z Ő I : 1. Hoffer Ágnes. 2. Novits Adél. 3 Ehrenreich Ilus. 4. Kehrer 
Piroska és Lujza. 5..Barcs Margit. 6. Hertzka Éva. 7. Balogh Mária. 8. Lustig Ilonka. 9. Rónai 
Margit. 10. Weisz Mária. 11. Griinberger Rózsi és Ilii. 12. Weisz Erzsi. Iá. Adler Rózsi 14. Balázs 
Ily. 15. Vigyázó Ilonka. 16. Singer Blanczy. 17. Klein Mancika. 18. Krausz Irénke. 19. Katona Juci 
20. Kolos Bözsi. 21. Wollák Lilly. 22. Roth Nusi. 23. Fürst Amália. 24 Rosenthal Elza. 25 Berényi 
Ella. 26. Kovács Melitta 27. Fuchs Lilly. 28. Markovits Ilonka. 29. Bárón Ilonka 30. Fröhlich Ma-
.riska. 31. Schwartz Etel. 32. Fischer Böske. 33. Berger Matild. 34. Kerény Ágosta 35 Bäsch Terus 

.36. Waverka Irén. 37. Soltész luczi. 38. Skodnitz Ilonka. 
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Seholsem történnek olyan váratlan dol-
gok, mint a színháznál és a legcsodála-
tosabb históriákat lehet hallani a diadalok 

Környei Béla (Schubert) 
Vigszinh z. — „H ;rom a kislány 

és balsikerek világából. Szinte babonává 
lett már az a mondás, hogy : Beim Theater 
kommt p.s immer andeis, vagyis, hogy a 

színháznál mindig „máskép" 
sül el. 

A Három a kislány sorsa 
Bécsben igazolta ezt a ba-
Donát, de nálunk ugyancsak 
rácáfolt. Bécsben féltették a 
Dreimäderlhaust, nálunk meg 
biztosra mentek és most már 
tudja mindenki, hogy mily 
kivételes siker jutott osztály-
részéül a Schubert-operett-
nek, amelynek történetével 
érdemes kissé foglalkozni 

Hogyan jutottak arra a 
gondolatra, hogy a végtele-
nül szinpatikus bécsi dalköl-
tőt operett hősévé tegyék? 

Ne tessék azt hinni, hogy 
a gondolat egészen uj. Már 
a zseniális Suppé is próbál-
kozott egy olyan énekes 
müvei, amelynek zenéjét 
Schubert dalokból állította 
össze, de ez a kísérlet nem 
ütött be. Utóbb Bartsch Hans 
nevü német iró Schwammerl 
cimü regényt irt, amelynek 
hősévé megtette Schubert 
Ferencet. A izerző amolyan 
osztrák-német nacionalista, 
aki kevéssé szeret minket 
magyarokat és nem is ér-
demel szeretetet részünkről 
sem. Bátran elárulhatjuk, 
hogy a regénye üres, rossz 

streiisky teiv. és ha nem árulnék el, akkor 



SZÍNHÁZI ELET 9. oldal 

is megtudnák, akik elolvassák. Az az ér-
demes, azonban mégis megvolt, hogy 
központjává tette meg Schubertet, akit 
baráti körben pufók termete és engedé-
keny természete folytán Schwammerl-
nek, vagyis Spongyának hivtak. 

Márt most Reichert és Willripr, a 
librettisták kieszelték, hogy megírják a 
Schubert operettet. Udvarias levélben 
Bartschhoz fordultak azzal a kérdéssel, 
hogy átengedné-e nekik a jogot, ho^y 
regényéből librettót csináljanak. A regény-
író, amint azt annak idején jelezték, elég 
mogorván visszautasította az ajánlatot és 
még a felkínált tantiéme részesedés sem 
lágyította meg: 

— Semmitsem akarok tudni operettről, 
ez volt a felelet. 

— Így is jó, mondták a librettisták 
és függetlenül Bartschtól mun-
kához láttak. 

Reichert és Willner a lehető 
legalkalmasabb emberek voltak 
arra, hogy erre a munkára 
szövetkezzenek. Willner régi 
színpadi iró, és többek közt ' 
nem kisebb ember, mint Gold-
mark is több librettóját zené-
sítette meg. Reichert mint szí-
nész és rendező különösen jól 
ismerte a színpadi hatás 
titkait és igy előrelátható volt 
hogy a társszerzők igen érde-
mes munkát fognak végezni. 
És ehhez az érdemes munká-
hoz szerencsés érzékkel Berté 
Henriket választották meg har-
madiknak : zenei munkatársnak. 

Berté Henrik magyar szár-
mazású ember, Budapesten ne-
velkedett és még igen szépen 
beszél magyarul. Több müve 
került már hozzánk. Könnyű 
operetteket, dallamos balleteket 
irt és a bécsi udvari opera 
büszke kapui is megnyilottak 
már neki. 

Berté azonnal jól megér-
tette a feladatát: Schubertet 
kell megszólaltatni, ezt az uj 
klasszikust kell közel vinni a 
közönséghez. Azt észrevette, 
hogy a Suppé kísérlet azért 
nem sikerült, mert a Schubert 

dalok szerves összefüggés nélkül lógtak a 
könyvben. Ezen kellett segíteni. A librettis-
tákkal együtt ugy dolgozott, hogy a tavaszi 
dal, a Shakespeare éjjelizene. az Ungeduld 
a Rozamund-ballet és megannyi más 
gyönyörű , melódia ugy jut a színpadra, 
mintha éppen a lefolyó érdekes és vidám 
cselekmény számára készült volna. Az 
érdeklődés kettős : a szép zene é= a tovább-
fejlődő cselekmény tartja ébren és fokozza. 
A „Rád várok én" szenvedélyes kitörése 
már nem egy kis molnárlánynak szól, 
hanem annak a bűbájos teremtésnek, 
Médikének, aki már első megjelenésével 
megvette a szivünket. Többet és többet 
akarunk hallani és amint Schubert keserű 
csalódását, szívbeli megsebzését és egy-
úttal a muzsikához való menekülését 
édesen bánatosan illusztrálja a H-moll-

B. Kosáry Emma (Médi) — Csortos Gyula (Schubert) 
Vígszínház. — ,.Három a kislány". streiisky felv. 
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szimfónia gordonka szólama tetőpo-tját 
éri el a libretto cselekménye, a partitura 
szépsége és eldőlt a Három a kislány 
fényes sikere is. 

De azért, amint emiitettük, Bécsben 
mégis féltették a darabot. Karcag Vilmos, 
aki két színházat mondhat magáénak, 
végre rászánta magát, hogy a Raimund 
színházban megteszi a kísérletet. Ez a 
mtiintézet nagyon is messze van a köz-
ponttól, nincs is valami nagyszerű múltja 
és a küzködő előbbi direktorok után csak 
a nagy munkaerejű és éleslátású Karcag-
nak sikerült ugy ahogy fenntartania. 

Hát próbálkozzunk meg ezzel a Drei-
mäderlhaussal. De ne nagyon költekez-
zünk; csak óvatosan takarékoskodjunk 
személyi és dologi kiadásokkal és tanul-
juk hamarosan a következő újdonságot. 

És .,beim Theater kommt es immer 
anders." Olyan siker kerekedett, amely 
elhomályosít minden mást. Amióta január 
hóban bemutatták, azóta estéről-estére 
táblás ház előtt adták és adják az operet-
tet, amely időközben átköltözött Karcag 
ragyogóbb színházába, a Theater an der 
Wienbe. A Raimund színházban más 
darabot már nem adtak és a Schubert-
operettel húzták ki az egész szezont, még 
pedig, ugy hogy a kültelki muzsahajlék-
ból lett Bécs legközpontibb színháza. 

A Vigszinház m^g a nagy siker ki-
bontakozása előtt, közvetlenül a premiere 
után szerezte meg a müvet. Igen jól meg-
érezte és megértette, hogy nálunk is lelkes 
fogadtatásra számithat a darab. A Schubert 
gyönyörű zenéje, a librettó kedves Bieder-
mayer hangulata időszerűbb, mint valaha. 
És a nígy siker reményének megfelelően 
folytak az előkészületek: Was gut und 
teuer! volt a Faliidi Gábor jeligéje. Mind-
enekelőtt a szereposztás problémáját kellett 
megoldani. Schubert méltó személyesitő-
jéről, valamint Médike megfelelő ábrázoló-
járól kellett gondoskodni. B. Kosáry 
Emma és Környey Béla „megszerzése" 
ideális dolognak látszott első pillanattól 
fogva, de együtt elérhetetlennek tetszett, 
mint minden ideál. Dehát azért Vigszin-
ház a Vigszinház, hogy épen az elérhe-
tetlent érje el. 

Megjegyezni való, hogy az igyekezetben 
a két vendég megnyerésére nem épen a 
honorárium játszotta a legfontosabb szere-

pet, bár ez sem volt az utolsó dolog. 
Elvégre is Környey Bélát ez idő szerint 
a világ legelsőrendübb tenoristái közt 
illeti meg a hely, ha ugyan nem a leg-
első köztük. Bécsi fenomenális sikere 
után, ha nincs háború, ki tudja, marad-e 
Bécsben, bár hiszen alig képzelhető fénye-
sebb pozició annál, amelyet neki ott biz-
tosítottak. Hát bizony Környey Béla fel-
lépti dijjait négy számjegygyei kell irni. 
De azonkivüi meg is kellett váltani szer-
ződésbeli kötelezettségét, hogy a Három 
a kislánynak szentelhesse minden estéjét. 
Ez a nehézség állott fenn B. Kosáry 
Emmára nézve is, aki nagyon benne volt 
az Operaház játékrendjébe és akit bizony 
nehezen engedtek át más színháznak. De-
hát arról volt szó, hogy a művésznő felé 
a jelentékeny anyagi előnyön kivül egy 
igazán nagyarányú és messzire kiható 
siker jutott és ettől nem akarták n eg-
fosztani. Igaz, hogy kicsit várni kellett, 
amig a szezon lejáróban volt, de inkább 
elhalasztották a premiert, csakhogy B. 
Kosáry Emma adhassa Médikét. 

Hogy Schober bárót Csortosnak kell 
adnia, azt egészen természetesnek tartotta 
mindenki. Az ügyetlen csetli-botli dal-
költő ellenlábasának diadalmas alakját ki 
vihette volna különben, hatásosabban 
színpadra, mint Csortos Gyula, a Testőr 
kreálója. Hogy hanggal is fogja győzni, 
abban is bizakodtak és amint kitűnt, nem 
alaptalanul. Sziklay József az ő szépen 
csengő hangját a jó ügy szolgálatába 
bocsátotta. Beérte a Schwind Móric kisebb 
szerepeivel, de hogy a legnagyobb fela-
datott is rábízhatták volna, azt megmu-
tatta, amikor néhányszor kiváló sikerrel 
adta Schubert szerepét. 

Hogy mily szép hangokat mozgosi-
tottak, az különösen az első felvonásbeli 
együttesben és az előző szextettben tűnik 
ki. (Tavaszi felhők az égen.) Fehér Artúr 
basszusa már a premieren meglepetés 
volt. A fiatal Pártos Gusztáv rokonszen-
ve«; baritont hallat. 

Érdekes, hogy ez a szextett Bécsben csak 
quintett. Nálunk hozzájárult egy tenor-
szólam, még pedig a Vigszinház legújabb 
felfedezése, Tihanyi Zoltán kedvéért. 

Bárdy Ödön groteszk titkos rendőrre 
csak a második felvonásban jelenik meg 
először, de aztán alig várják, hogy a har-
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madikban is láthassák. Kardoss Géza, 
Kemenes Lajos kérőpárjáról, Ditrói Mór 
fölényes grófjáról, Győző Lajos és Bogyó 
Zsigmond komikus vendég-figuráiról se 
feledkezzünk meg. 

Dehát beszélünk, beszélünk a férfi-
szereplőkről és még egy szót sem szól-
tunk Tschöll papa személyesitőjéről. Pedig 
bizonyos, hogy amint most megemlítjük, 
már mosolyra derül az olvasó ábrázata : 
Hiszen eszébe jut mindenkinek, hogy 
Vendrey Ferenc adja a derék üvegmes-
tert, akinek szerepét mintha csak az ő 
számára irták volna. Mennyi kedély, 
mennyi kedvesség, menny megragadó 
emberi vonás egy alakításban! . . . Csak 
eg" dala van, de abban mennyi a művé-
szet! És ennek érvényesítésében erősen 
segíti Haraszthy Hermin, a mama szere-
pében. 

Tschöll mama három leánya közül 
Médit, vagyis B. Kosáry Emmát már 
emiitettük. A másik a kecses és karcsú 
Honthy Hanna, aki a mostaninál nagyobb 
művészi feladatokra is hivatott és alig 
várja ennek alkalmát. Most beéri azzal, 
hogy szemrevaló és graciózus legyen 
vetélkedve ebben a szép Oerő Erzsi-
kével, aki az utolsó pillanatban vette 
át a harmadik leányka szerepét. Ezt 
ugyanis egy újonc kisasszonynak szánták, 
aki gyönyörű hangjával tűnt ki, de aki 
utóbb mégis meggondolta a dolgot és 
lemondott a színpadról, mielőtt az első 
pár cipőt ott elkoptatta volna. Ott volt 
tartalékban a kis Gerő Erzsi, aki nagy-
szerűen bevált. Uj tag a vidám Csatay 
Janka is, aki azonban régibb ismerőse 
közönségünknek. Nevéhez fűződik a János 
vitéz sikeréből annyi, amennyit a boszor-
kány szerepével tudott elé'ni. És a viruló 
szépségű leány most is egy házsártos 
vén asszonyt ad. Követi ebben boldog 
emlékű anyját, a kitűnő Csatay Zsófit, 
aki szintén egészen fiatalon lett kómikává. 
És ha a házmesterné az ő első szerepe 
a Vígszínházban. Mészáros Giza, mint 
Grisi Lucia, most játssza utolsó szerepét 
a Vígszínházban, amelytől elhódította a 
kabaré. Meglehet, hogy ha csakugyan 
elveszti őt a Vigszinház, „Grisi kisasz-
szonyt" Csatay Janka veszi át. 

De ne hagyjuk ki a sorból az érceshangu 
Rádyt, aki az operett első hangjait éne-

keli, az utcai énekes dalát, amely az est 
első tapsait fakasztja. 

Bizony kijut a siker mindenkinek 
és természetesen nem legkissebb rész 
Stephanides Károly karnagynak és 
TapolczayDezső rendezőnek, akik ugyan-
csak sokat fáradtak az előkészületekkel. 

Hogy a kiállítás korhűség és szépség 
tekintetében elsőrendű, azt természetesnek 
fogja találni mindenki. A Weiner és Grün-
baum cég a férfikosztümök stilszerüsége 
és fessesége tekintetében remekelt a női 
jelmezek terén pedig Berkovitsné szalonja 
tett ki magáért. 

Last not le ast had adózzunk elisme-
réssel Harsányi Zsolt pompás fordításá-
nak, amelynek sikerét jellemzi az a nép-
szerűség, amellyel a Három a kislány 
dalszövegei elterjedtek. És ez a népsze-
rűség rejti magában Schubert operett szép 
jövőjének is garanciáit. Előre kellett per-
sze gondoskodni, arra az esetre is, ha B. 
Kosáry Emma és Környey Béla már 
nem lesznek abban a helyzetben, hogy 
tovább is távol maradhassanak a szi"-
háztól, amelynek kötelékébe tartoznak 
szerződésük értelmében. 

Többen is készülnek arra, hogy 
Schubert és Médi szerepében lépjenek a 
Vigszinház közönsége elé. Gábor József, 
Operaház legjobb szinésztenoristája már 
el is készült a szereppel és bizonyára 
nagyon érdekes lesz benne. Médi szerepét 
a bájos Pécsy Erzsi tanulta meg. aki a 
Király Színházban és ujabban a Modern 
színpadon ért már el nevezetes sikereket. 

Egyelőre azonban a Háiom a kis-
lány az eredeti szereposztásban halad 
tovább E jubileumok sorozata felé és bi-
zonyos, hogy a gyönyörű multat egy 
gyönyörű jövő fogja követni. 

H A J E L T Á V O L I T Ó S Z E R 
a Ravisant, mely eltávolít hölgyek arcá-

S
ról, karjáról minden kellemetlen szörzetet 
Fájdalommentes. Azonnal látható hatás. 
Egyszerű kezelés. — Orvosilag ajánlva. 
Ara 5 és 10 korona. Vidékre pontos uta-
sítással. Szétküldés diszkréten. — Kizá-
rólag nálam kapható a páratlan hatású 

„ K E B E L K R É M " 
mely a keblet fejleszti, keménynyé és 
üdévé teszi, 5 és 10 korona. — Zsírmen-
tes arckrém szeplők és ráncok ellen. 

B O T Á R R E G I N A KOZMETIKAI INTÉZETE 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körút 34. szám. 
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Cegujaóú ûûwcl. 
Közismert kitűnőségünk, a szenvedel- ! Ezért boldogan felöltözködött és kiment 

mes és energikus Bróm doktor a héten | az utcára sétálni. Es;y hirdetőoszlop előtt 
ujabb álmot látott. Az álom előzményeire megállott és imigyen elmélkedett, 
azonban részletesebben ki kell terjeszked- ! — Három a kislány ! Milyen szin-
nünk. Brómunkat ugyanis a most folyó | magyar hangzású cim! Éppen ugy viha-
pótsorozás alkalmával kidobták. Komor ' roztatja bennem a nemzeti érzelmeket, 
tekintettel hagyta el aVI. kerületi Demok- mint ha ezt hallanám: három a magyar 
rata kört és elhatározta, hogy miután igazság! Vagy ezt: három a tánc! Való-
fegyverrel nem szolgálhatja hazáját, leg- ban példátlan, hogy igaz hazafi létemre 
alább erős hazafias érzéssel fogja emelni ezt a darabot eddig nem néztem meg. 
a budapesti közhangulatot. Viszont az is igaz, hogy eddig nem igen 

Sorozás után hazament, lefeküdt, estig tudtam jegyet kapni a „Három a kis-
aludt és kivételesen nem álmodott semmit. | lánv"-hoz. 

Bróm, az előkelő színházláto-
gató, villamosra állt. Mert hogy 
villamosra ült, azt nem lehet állí-
tani. Befúrta magát egy meg-
telt kocsi perronjára, ott csuk-
lójánál fogva felakasztotta magát 
a szijhurokra és Mahomet kopor-
sója gyanánt utazott a körúton 
ég és föld között. A lába nem 
érte a földet. De ez a szituáció 
nemsokára véget ért : Bróm doktor 
lába földet ért. Bróm doktor le-
szállt a Lipót-köruton és bement 
a Vígszínházba, ott igen nagy 
lármát csinált. 

— Ez Pest ! A Vígszínház 
igazgatósága ellen nyílt levelet fo-
gok küldeni a Népszavának és 
az Alkotmánynak. A Népszavából 
a mágnások, az Alkotmányból a 
befolyásos zsidók meg fogják tud-
ni, hogy a Vígszínház pénztára 
előtt őrült tolongás van, de szíj-
hurok nincs, amibe az ember ka-
paszkodhatnék. A legnagyobb mu-
lasztás ! ! Tiltakozom ! ! 

Végre a pénztári ablakhoz 
jutott Bróm doktor. Szerencséje 
volt. Még kapott jegyet. (Mert bi-
zony manap nemcsak kenyérjegyet 
és tejjegyet, de Vígszínház jegyet 
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is nehéz kapni.) Bróm tehát beült a néző-
térre és várta sz elkövetkezendőket. 

Az első felvonást nagyon élvezte. Amit 
életében nem tett, még tapsolt i?. A 
második felvonásban, inikor Schubert 
néma szerelmét veszély kezdte fenyegetni, 
már összeráncolta a szemöldökét. Mikor 
pedig a szép Médi a Grisi intrikája foly-
tán Schober bárónak jutott és nem 
Schubertnek, Bróm doktor nemes igazság-
érzete a legnagyobb háborgásba jutott. 
„Disznóság!" kiáltotta és egyszerűen ott 
hagyta a darabot, amelyben igy bánnak 
el egy zseniális zeneszerző legszentebb 
érzelmeivel. 

Otthon, szerény és féregmentes laká-
sában, Bróm doktor még mindig e fel-
háborodáshatása alatt állott. Nemes harag-
gal vágta földhöz a cipőjét és a férfias 
düh bizonyos nemével húzta a fülére a 
paplant. Nemsokára elaludt és a következő 
álmot látta. 

A Vígszínházban ismét relment 
a függöny és megkezdődött a har-
madik felvonás Schober báró be-
lépett a szinre ifjú jegyesével, 
Tschöll Médivel és szerelme jeléül 
felkérte egy ropogós tangóra. De 
a leány igy felelt: 

— A darab majdnem száz 
éve játszik és akkor még nem 
élt Tango, az Operaház karmes-
tere, aki a tangót kitalálta. Amit 
ön kiván, az egy zenei anakro-
nizmus, tehát nem tehetem. 

Ekkor belépett Schubert és 
egyálltó helyében egy dalciklust 
komponált. Médi már-már meg-
bánta, hogy a fess bárónak adta 
a kezét és vissza akart térni a ze-
neszerzőhöz, de ekkor fellépett 
az öreg Tschöll és szentesi han-
gon igy nyilatkozott : 

— Amit ön komponál, Schu-
bert ur, az csupa plágium. Ezt 
már a világháború alatt 1916-ban 
mind megkomponálták a buda-
pesti zeneszerzők. A legnagyobb 
disznóság, hog/ ön nem is a 
múltból plagizál. hanem olynn 
dalokból, amelyeket csak a jövő 
században fognak komponálni. 

Schubert megtört a vádak alatt, 

dugába dőlt és elment egy budai korcs-
mába vacsorázni, hogy anyagi romlás 
érje és kénytelen legyen öngyilkos lenni. 
De mivel nem volt kenyérjegye, vissza-
küldték a pesti oldalra, hogy menjen a 
Vígszínházba és fejezze be a harmadik 
felvonást. Oda éppen jókor érkezett. 
Schober báróról kiderült, hogy közönsé-
ges hozományvadász, aki hadikölcsön-
kötvényeket követel részint apósától, részint 
sógoraitól, Bruneder nyergesmestertől és 
Binder postatakarékpénztári ellentenger-
nagytói, akik hadseregszállitással foglal-
koztak. Médi leült a sugólyukra és keser-
vesen zokogni kezdett, hogy szerelmében 
igy csalatkoznia kellett. 

Ekkor érkezett a szinre Schubert. 
Reménytelen szerelmét először Tschöll 
papának akarta elpanaszolni, de Tschöll 
dühösen igy rivallt rá : 

— Hagyjon nekem békét, felemelték 
a Szultán cigaretta árát, mérges vagyok I 



Mire Schubert szeliden jegyezte meg : 
— Önnek nincs igaza. A Szultán cirnü 

operettet Verő György kollégám kompo-
nálta. Különben is Grisi kisasszony keb-
lére fogok borulni, hogy elsírjam bána-
tomat. 

Da ekkor nagy zavar támadt. Grisi 
kisasszony nem jött be a jelenésére, mert 
eiment beiratkozni a fel-ligába és uj jel-
vényhez uj toalettet rendelt. Schubert 
tehát kénytelen volt Médinek megmondani, 
hogy reménytelenül szereti ; de viszont 
nincs kenyérjegye. 

— Nem baj, —szólt Médi —imádlak 
és különben is minek neked a kenyér-
jegy, hiszen a kenyered muzsika 

— Az rendben van, — felelte Schu-
be t, — de még egy baj van. Megjelentek 
a tavaszi felhők az égen. Ez a néphit 
szerint uj pótsorozást jelent és engem be 
f vjnak venni. Ha pedig kiképeznek, nem 
léphetek fel többé a darabban. Lépjen fel 
az a gazember ott a negyedik sorban, azt 
ma kidobtík ! 

így szólt Schubert és szikrázó szem-
mel nézett Bróm doktorra. Aki méltatlan-
kodva felelt vissza : 

— De kérem, hiszen én éppen az ön 
boldogsága érdekében álmodom ezt az uj 
harmadik felvonást. 

— Az mindegy. Az a kérdés, tud-e 
levelet felmutatni Mackensentől, vagy nem. 
Mert ha nem, akkor ön protekció nélkül 
nem kaphatott jegyet és akkor jogtalanul 
ül itt. Jegyszedők, dobják ki ! 

Két markos jegyszedő megfogta Bróm 
doktort és kidobták. Éppen egy villamos 
elé esett, amely örömmel fogadta a várat-
lan zsákmányt és sürgősen elgázolta. 
Bróm doktor erre felébredt és konstatálta, 
hogy kiesett az ágyból és az éjjeli szek-
rény, amely rázuhant, elgázolta. 

— Milyen marha vagyok, — mondta 
Bróm doktor a romok közül feltápász-
kodva, — meg kellett volna várnom az 
igazi harmadik felvonást a Vigszinházban. 

A B A K F I S N A P R E N D E Z Ő I : 1. Neubrunn Camilla. 2. Krisán Jolán. 3. Stern Klára. 4. Szikla 
Mária. 6. Hajdú Magda. 7. Löwy Erzsike. 8. Vittol Kató. 9. Kopp Mici 10 Fleiszig Margit 11. Szé-
kely Ilonka 12. Tóth Emmy. 13. Lipschitz Rózsi. 14. Löwy Sárika. 15. Kriaszter Bóby. 16. Rosen-
berger Juliska. 17. Strasser Mici. 18. Formanek M. 19. Huttner Böske. 20. Schwartz Rózti. 21. 
Schwartz Erzsi. 22 Weisz Róza. 23. Klein Margit. 24. Brandstädter Ilus. 25. Ullmann Irén. 26. 
Ró bel Irma. 27 Huck Emilia. 29. Horváth Margit. 30. Formanek. 31. Pataky Ella és Lili. 32. Assin-
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Németh József halálához. 

Isten veled . . Jóska! Gyászt szeret-
nék ölteni, hogy ugy búcsúzzam tőled és 
azon kapom magamat, hogy nevetek. 
Nevetek, amint rad gondolok, Németh 
József, aki legtöbbször kacagtattál meg 
az életben. Voltaképen te lanitottál meg 
nevetni. Amikor előszőr játszottál Buda-
pesten, — a „Mikádó" főfőhóhéra volt 
első szereped a Népszínházban, — elő-
szőr nevettem jóizíit s azontúl hányszor 
vidítottál fel és vidítottad fel ezt a szo-
morú várost. Áradott belőled a jókedv. 
Meleg szivedből sugárzott a kómikum s 
a humor, magyaros, zamatos, igaz hu-
moraid bearanyozott mindent. Akik vissza 
tudnak emlékezni néhány esztendőre, azok 
most elvonultatják maguk előtt fényes 
alakításaid egész sorát. A Mamzelle 
Nitouche haragos ezredese: a San-Toy 
hét feleséges Genttoja ; a peleskei nótá-
rius; Ollendorf ezredes; Gellgiesi, a Hol-
tomiglan hordárja; a János vitéz francia 
királya és sok más pompás figura, mely-
nek te adtál életet, most is mosolyt 
csal az ajkunkra, mik^r sírnunk kellene, 
siratni téged. 

Isten veled, Jóska! Elszerződtél más-
felé: elmentél, nem is látunk soha többé. 
Búcsúzni illenék tőled és — ime! — 
száz figurádban idézünk és marasztalunk: 
ne menj el, ne vidd el a jókedvünket. 

Isten veled, Jóska! . . . 
* 

Eképen búcsúztattam volna Németh 
Józsefet, ha oda férhettem volna a kopor-
sójához. És elmondottam, volna, hogy a 
régi Népszínháznak milyen erőssége volt 
e-', az isten áldotta művész. Első volt az 
elsők közt, amikor még Blaháné, Pálmay 
Ilka, Hegyi Aranka, Vidor Pál, Dárday 
Sándor, Gergely Imre, Egyűd, Pusztai 
Béla és Kassai Vidor játszottak operettet 
és megmarad elsőnek amikor uj generá-
ciók jöttek és hárman-négyen is tüleked-
tek szerepeiért. Ha a színpadra lépett, 
derűs lett egyszerre a szin; — most vil-
lamos reflektorral tudják csak olyan fé-
nyessé tenni a vászonerdők és papírmasé 
sziklák világát ! Ha beszélt, mintha csörgő-
sapkák csengői évődtek volna egymással, i 
vagy az oboa csintalankodott volna, a I 

nagybőgő huncutkodott volna szavában. 
Nem a modern komikusok izzadságos 
humora nyilvánult meg szavában és tem-
pózásában, hanem a legigazabb, a leg-
melegebb, r. könnyeken át csillanó humor. 

S amilyen volt színésznek, olyan volt 
embernek is. Volt egy kis kurtanemesi 
kúriája Dunakeszin, az alagi határban, 
de sokat mulattunk ott. Néhai jó Konti 
József szervezte volt mindig a dunakeszi 
kirándulásokat és a J [ ó s k a saját termésű 
borait ittuk a nyári éjszakában. De a 
miskolczi direktorság elvitte a házat és a 
szőllőt, elvitt mindent, mindent — csak 
a jókedvét hagyta meg Németh Józsefnek. 
És ezt a jókedvet is elprédálta: két kézzel, 
könnyelmű gavallériával szórta oda mind-
nyájunknak; amíg csak nem maradt be-
lőle neki semmi. És szomorú lett. . . 

* 

A minap, egy tavaszi estén fölkeresett 
Huszár Károly, a Pufi és sürgetve és 
kapacitálva mondogatta: 

— Tegyünk valamit Németh Jóskáért! 
És elhatá-

roztuk, hogy 
a nyáron majd 
csinálunk cé-
cót amelynek 
jövedelméből 
uri módba he-
lyezzük a 
nagybeteg Né-
meth Jóskát. 
Deő nemvárta 
meg, hogy cse-
kedjünk, el-
fogadta az 
örökös szerző-
dést, amellyel 
az égiek meg-
kínálták és el-
ment. Azért 
mégis csak 
„teszünk majd 
valamit," hogy 
valamelyes 
emléket állít-
sunk neki. 

Faragó Jenő. 

Német József a „Náni-ban" 
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Oj műsor az Apolló Kabaréban. 
A jövő hét elején igazi nyári színházi 

szenzáció fog lejátszódni, mikor pedig 
már a késői junius igazán nem kinál már 
sok szórakozast a budapesii közönségnek. 
A szenzációval az Apolló Színház fog 
szolgálni, melynek sikerektől hangos falai 
közt egy igazán utolsó premieren gyül 
majd össze a kabaré lelkes és hűséges 
törzsközönsége, mely a müintézet iránt 
mindig páratlan és nyilvánvalóan meg-
érdemelt érdeklődést mutatott. 

Az Apolló-Kabaré utolsó premierje 
igazi téli szenzációkkal fog szolgálni a 
közönségnek s előadásai mélyen bele 
fognak nyúlni a juliusba. Az igazgatóság 
mégegyszer óriási nekilendüléssel állí-
totta össze a kabaré uj műsorát, mely-
nek minden egyes száma valóságos tékoz-
lás számba megy, mert a szezon tető-
pontján is a siker legnagyobb reményé-
vel kerülhetne színpadra. Lesz egy szen-
zációs egyfelvonásosa az uj műsornak, 
melyben a tiszta megilletődés és megha-
tódás egy hatalmas drámai kép keretében 
fogja megejteni és elfogni a sziveket. A 
kis színmű melynek cime: A nihilista, 
a talentumos Harmath Imre dramatizálta, 
zenéjét pedig az oroszok világhírű nagy 
komponistájának, Csajkovszky-nak művei-
ből állította össze a színház. Ezek a fen-
séges dallamok, melyekben benne lüktet 
a becsületes, a külvilággal békét óhajtó 
s inkább hazájában rabságot sinylő orosz 
nép minden fájdalma, hatalmas erővel 
fognak felzendülni azApolló-orkeszterében, 
bizonyára a legmélységesebb hatást keltve 
s a legtisztább megilletődést váltva ki a 
szivekből. Harmath Imre poétikus darab-
ját az Apolló kitűnő gárdája méltó elő-
adásban fogja bemutatni, a főbb szere-
peket Szőllösi Rózsi. Andai Terka, 
Gózon Gyula, Mály Gerő, Sándor Jó-
zsef alakítják 

A műsoron szereplő másik darab egy 
vidám kis tréfa, melyben ismét Karinthy 
Frigyes vidáman sziporkázó ötletein fog 
mulatni az Apollo közönsége. 

A magánszámok élén az Apolló-kabaré 
nagytehetségű primadonnája, Német Juliska 
ismét gyönyörű uj számokkal fog a kö-
zönség elé állani. Egyik száma „ I n f a n -
terist" cimmel a háború névtelen, de 

legdicsőségesebb alakjának, a magyar 
gyalogosnak apothézisát zengi. Göndör 
Ferenc, a Népszava kitűnő haditudósítója 
irta, aki közelről látta, figyelte a háborút 
és nem csoda, ha msgillette a magyar 
vitézségnek ez a glóriás alakja. Egy uj 
chanson-t is fog énekelni Németh Juliska, 
egy finom-harigulatu, hatásos dalt, melyet 
Buday Dénes szerzett Harmath Imre 
szövegére. Természetesen továbbra is 
műsoron maradt a nagyszerű Harsányi— 
Szirmai kupié, a „Hektor és Kokó", 
melynek sikere kabaré színpadon egye-
nesen példátlan. Ebben persze legtöbb 
része van a művésznő végtelen bájos 
előadásának. 

Noha a kabaré hires duettistái: Boross 
és Sajó Géza junius elsejével már meg-
kezdték nyári szabadságukat s vidéki tur-
nén aratnak sikereket, azért az Apolló 
megszokott kettőse ezúttal sem fog el-
maradni. A közönség bizonyára ép oly 
szívesen fogja hallgatni ebben a hallatlan 
népszerüségü Kővári Gyulát, aki tulaj-
donképen megteremtője volt ennek a 
híressé vált műfajnak Nagy Endre kaba-
réjában. Partnere a kedves Közvetlenségü 
Sándor József lesz, Gábor Andor énekes 
tréfáját fogják előadni, amelynek furcsa 
cime: „Hivatalos divat-dal, avagy ziva-
taros hivatals amelyben a kedves 
művészek roppant érdekes beállításban 
fogják karrikirozni az ismét krinolin felé 
hajló hipermodern divatot. De nem kisebb 
érdeklődésre tarthat számot Kővári 
magánszáma aki egy énekes tréfa kereté-
ben el fogja mondani legutóbbi besoroz-
tatásának történetét, a sajátos, egész 
egyéni humorával adván elő, hogy vetlék 
be katonának a kacagásnak bizonyára 
valóságos orkánja fog végighömpölyögni 
a nézőtéren, e ,zám előadása közben. 

Említésre méltó érdekessége lesz még 
a kabaré műsorának, hogy a népszerű 
tánc-duettek keretében egy uj művésznő 
fog ezúttal bemutatkozni a közönségnek, 
akinek a nevét egyelőre még a titok 
homálya fedi s akirő! csak annyit árul-
hatunk el, hogy egy hires magyar művész-
családnak a sarja. A titokzatos attrakció-
ról a premier után mindenki meg fogja 
állapítani, hogy nem csak fölöttébb bájos, 
hanem azt is, hogy teljes jogosultsággal 
ostromolja a színpadi dicsőség kapuját. 



Ez a bájos ismeretlen lesz pa tnere Er-
délyi Qézának az uj táncos jelenetben, 
melyet ezuttul hadicipöben, értsd facípő-
ben fognak ellejteni, eldobogni, eldzsig-
gelni s mindenekfelett elmókázni a pub-
likum őszinte mulatságára. 

Szöllősi Rózsi egy szépséges Emőd-
dal előadásával fogja sikereit növelni, a 
költői szépségekben gazdag vers nem 
kevésbbé tehetséges zenéjét Buday Dénes 
szerzette. Nem kevésbbé hatásos uj ma-
gánszámok jutottak Gózon Gyulának is, 
aki egyébként főleg, a Nihilista c. orosz 
jelenetben fogja csillogtatni drámai erejű 
énekelőadását. Mály Gerő pompás uj 
magánjelenetben lép fel, uj attrakció lesz 
azonkívül Tisza Imre nevü fiatal művész 
fellépte, aki szintén müvészcsaládból szár-
mazik, amennyiben apja Tisza Aladár, a 
jeles nótaköltő, nővére pedig Tisza Karola, 
a Király Színház tagja. A fiatal művész 
saját lantkisérete mellett fogja énekelni 
egy sajátszerzeményü dalát, melyet Ernőd 

Tamás versére komponált, továbbá egy 
amerikai dalt. 

Látnivaló, a fentebb elmondottakból, 
hogy ez a gazdag programm, a legtelje-
sebb téli szezonban is le tudná kötni a 
közünség érdeklődését, mennyivel inkább 
most, mikor a kabaré úgyszólván egy-
maga áll ki, ily nivós és művészi prog-
rammal a fővárosi közönség szórakozta-
tására. 

Az előadások sikerét természetesen 
Kővári Gyula elmés konferanszai fogják 
kiegészíteni, melyek végigvonulnak az 
előadások egész tartama alatt. 

Az Apolló kabaré munkáját s ezt a 
nemes becsvágyat, mely az Apollót egész 
szezonban hevítette s amely a hanyatló 
szezonnal sem csökkent, bizonyára hűsé-
ges látogatásaival fogja tovább is támo-
gatni a közönség, amely a maga szóra-
kozása és mulatsága tekintetében mindig 
hiven és bízvást számithatott az Apollóra. 
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42. Kont Erika. 43. Quittner Márta. 

Csak most tudtuk meg 
Hogy jól tud énekelni. 

• 
Kosáry Emma 
Biztos a dolgában 
Valósággal kincs van a 
Torkában. 
Érdekel : 
f*ogy van az, hogy ennek dacára 
Kitűnően énekel. 

A színpadon kitűnően 
Hát a 
Papa 
Ki nem más mint a 
„Tatd." 

* 

T. szerkesztő ur. bocsássa meg 
tia olvasója fárasztja 
„Kis kíváncsi 19" 
N.igyon vár a válaszra : 
Schubertet nagyon szeretem 
S az érdekelne kivált: 
Keresett-e dalaival annyit, mint az 
Ki belőlük operettet csinált ? 

Szenes ember 

A Vígszínházban „Három a kis lány." 
Hadd kérdezzem ezt meg : 
Önök, hárman a bakfisnapon 
Szintén résztvesznek ? 

Elmesélem : 
Környey. 
A darabban bus szerelmes kérem 
Potyognak könnyei 
Sóhajt ötöt, hatot, tizet 
De mégis vigasztalja a tudat 
Hogy a Víg mesés gázsit fizet. 

• 

Kosarat persze 
Kosáry állja 

* 

Csortosról lám, 
Ez a legjobb bizonyitvánv : 
Bár 
Régen szinéiz már 
Ni 
Mi 
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Az idegekbe kap, a Magyarszinház újdonsága „A 
Névtelen asszony." Lenyűgözi 

le künket, rátérdel szivünkre, visszaszorítják tor-
kunkat, könyeket présel ki szemünkből. Hatal-
masan felépített darab, amelynek mesterien meg-
alkotott jelenetei a leghálásabb színészi felada-
tokat kínálják Márkus Emma alakításának jellem-
zésére csak könnyek állhatnak rendelkezésre és 
a többiek is mind, méltók a nagy színésznőhöz. 
A közönség az első jelenetek után aléltan hull a 
romantika hajójába és viteti magát előre, szerző 
és színészek által. 

Molnár Aranka, a kedves és kiváló művésznő a 
közeljö öben a Budapesti Szín-

ház vendége lesz. És pedig egy olyan darabban, 
amely valamikori koloszális sikere révén még ma 

Milliók Könyve 
E g y r e g é n y ára 30 f i l l ér . 

A Mill iók K ö n y v é b e n e d d i g m e g j e l e n t 

1. Herczeg: A láp virága. 
2. Szomaházy: Mesék az írógépről. 
3. Farkas Pal: Egy önkéntes naplója. 
4. Conan Doyle: Az üldöző. 
5. Mikszáth: Galamb a kalitkában. 
6. Pemberton: A kronstadti kém. 
7. Heltai: Family Hotel. 
8. Möller: Az aranycsináló regénye. 
9. Farkas Pál: Az üteg. 

10. Feuillet: Egy szegény ifjú (örténete. 
11. Szomaházy: A méltóságos asszony. 
12. Conan Doyle: A nábob kincse. 
13. Bródy Sándor: A tanítónő. 

is a színházlátogató közönség egyik legvidámabb 
emlékét képezi. Ez a darab a Náni, a Vígszín-
háznak valamikor hires Nánija, amelynek cím-
szerepét, a humoros és táncos sváb leányt fogja 
alakítani Molnár Aranka. Egészen bizonyos Feld 
Zsigmond a maga dolgában; kasszadarabot talál 
a Nánival, Molnár Arankával, de jóljár a közön-
ség is, mert a hires régi Nánit, uj szereplővel 
nagyszerű előadás keretéi en élvezheti. 

>> Oroszlán" 
mosógép eladása a 

kárpáti 
falvak javára 

M ^ f * 
A szabadalmazott világhírű „Oroszlán" 
légnyomású kézimosógép 5 0 % 
szappan megtakarítás ! A ruhát 
k ímél i ! Másfél óra alatt annyit 
mos, mint egy ügyes mosónő egy 
egész nap alatt. Használatát bemu 
tatja az egvedárusitó (Weisz József VI , 
Gyár-utca 20.) itt a szigeten a duna-
parti strandon, csak pünkösd vasárn p 

5 és 7 órakor. 

Minden próbamosás 15percig tart. 

Legizlésesebben, legfinomabban kiállított női 
kalapok kaphatók 

Bródv Nővérek Szervita-tér 2. II. 
(Szénássy és Bárczap divatáruháza fölött) Telefon 1 

Nagy választék backfisch-kalapokban ! 

em. 
Telefon 138-27. 

J] 
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S z í n h á z i k é p r e j t v é n y . Sá,nclor .Egy^gy« nábob" r * « n m í i s r i n m i i v p t Rnrsnmik ki l 

SZÍNHÁZI ÉLET 
FELELŐS SZERKESZTŐ 
I N C Z E S Á N D O R 

SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS KI ADÓHIVATALA 
BUDAPESTEN VII., 
E R Z S É B E T . K Ö R Ű T t i . 

TELEFON 3).97. 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar színdarab, a 
szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 

cimü színművét sorsoljuk ki.) 
II. di : Egy művészi arckép a 

művész sajátkezű aláírásával, e 
héten B. Kosáry Emma autog-
rammjával ellátott arckép. 

111. dij: Egy színházi 
páholyjegy, az e heti fő-
városi színházi előadások va-
lamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb 
csütörtökön estig szerkesztő-
ségünkbe (VII., Erzsébet-köruí 
22. sz.) küldendők. 

Mult számban közölt rejt-
vényünk helyes megfejtése : -
„Öltöző'' 

Helyesen fejtették meg r 
753-an. 

A sorsolásnál Lengyel 
Menyhért „Táncosnő" c. művét 
Dr. Mártonffy Józsefné Szeged 
Mérey-utca é / c . , Mátray Ernő 

autogramjával ellátott fényképét Kalmár 
IIa Budapest Orczy-ut 6. sz., a színházi 
páholyjegyet dr. Theodorovics Ferenc 
Budapest Erzsébet-körut 42. nyerte meg. 

LAWN-TENNIS 
és az összes angol 
sportkellékek a leg-
: jobb választékban : 

Tennisrakettek és labdák 
Football, Hockey, Polo, 
Golf, Croquet, tornaszerek. 
Izomfejlesztők. Uszókel lé -
kek, sportcipők, sportruhá-
zat, sportsapkák, utazó-
szerek Turista fe lszere lés . 
Oilette-borotva. Thermos-
kulacsok. Vízhatlan e s ő k ö -
pönyegek, gummi-sárcipők. 

Az önkéntes uraknak kü lönös f igye lmébe 
ajánlom célszerűen összeál l í tott hadifelsze-
relési cikkeimet. — Árjegyzéket kívánatra 

bérmentve küld : 

Weszely István 
Budapest, IV., Váczi-utca 9. 

Bérmaruhák 
Egyszerű és díszes kivitelben, 
!! raktáron és mérték után II 

HOliZER 
esász . és kir. udvari és kamarai 

szállifcó divatháza 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 9. 
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A M E R I K A I P A R F Ü M Ö K 
A j á n l o k legfinomabb Rózsa 
bona fide, Chypre, Thute, Vade-
mecum, Serenissima, Kairói mák-
virág, Ibolya, Hygiea, Khasana, 
Isolabella Lorna p a r f ü m ö t d e -
kánként 3 korona; Orgona, 
Rózsa, Gyöngyvirág, Orchidea, 
Akácia, Ideál parfümöt dekán-
ként 2 koronáért utánvéttel. 
6 korona értéknél bérmentve. 
Gyártelep : Hyvarion &Co., New-
York. - Egyedüli szétküldési 
h e l y : GROSS ANTAL kivileli háza 
Budapest, VIII., József-körút 23 . 

HAJSZÁLAKAT 
h ö l g y e k a r c á r ó l , kar járó l végleg ki-
irtja felelősséggel a „Miracle" törv. védeti 

révei po l lák Sarolta 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzá! 
szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni hatás. Minden eddigit 
felülmúl! Óvakodjunk utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasítással diszkréten küldi 
Fogad egész nap. Szépséghibák 
kezelése. Arcgőzölés, arcmasszázs 
arcápolás. — (12 évi mfiködés.) 

Telefon 157—9». 

Hízelgő dicsérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

é s 

DIANA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 
csak egyszer kell használni és 
a széppé varázsolt nő arcán 
önmaga hirdeti mindent felül-
múló értékét. — Szeplők s pat-
tanások egyedüli ellenszere 
valamint e l s ő r e n d ű k é z -
f e h é r i t ő s kézápoló. Diana-
arckrém ára 60 fillér Diana-
szappan ára 60 fillér. Késziti : 
Diana Kereskedelmi Rt., Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

K a p h a t ó m i n d e n ü t t ! 

A Projectograph r.-t. 

amerikai filmjeinek 
második országos főpróbáját 1916. 
junius hó 20-án és 21-én tartja a 

R^ajrA^oUóban 
Bemutatásra kerülnek a hatalmas sikerű 
„nagyprodukció" ujabb Magyarországra ér-
kezett példányai. A főpróbák zártkörűek 
lesznek és azokon csakis meghívottak vehet-
nek részt Számozott jegyeket készséggel bo-
csát az iró- és művészilág rendelkezésére a 

Projectograph r.-t. irodalmi osztálya. 

Műsor : 
i. 

1916. junius hó 20-án, délelőtt pont 10 órakor 

1. AZ ÉHES VÁROS 
Börze-történet 4 felvonásban. A főszerepben IV. LACKAYE. 

2. A NÁBOB FELESÉGE 
Egy házasság regénye 4 felv. A főszerepben C. WALLER. 

3. A SORS EMBERE 
Játék az élettel 4 felvonásban. A címszerepben R. WARWICK. 

II. 

1916, junius hó 2l-én, délelőtt pont 10 órakor 

4. PÁR/S BŰNEI 
Regény az éjszakából 4 felv. A főszerepben ALICE BRADY. 

5. A TAVASZ ÉBREDÉSE 
Bohó szerelmi játék 4 felv. A főszerepben VIVIAN MARTIN. 

6. MISZTER ROBINSON 
Történet 4 felvonásban. A címszerepben ROBERT WARWICK. 
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/ 

Szövegét irta Szenes ember, 

âèmpo di 

Bakfisok. 
MARKÓ IMRE 



II. 

Rátkaitól kapott autogrammot 
De nem igaz, hogy hizott tiz grammot 
Szerelmes volt ezerkilencszázszor 
Szive néhány férfit mindig gyászol. 
A sok között kettő szörnyen fontos : 
Napoleon és a dicső Csortos 
Férjjelölt is van, de kicsit várnak 
Mert a Bloch Pál hetedikbe jár csak. 

Refr. 

III. 
Ha valaki őt bakfisnak hívja 
A fogát nagy haragosan szívja 
Cigarettát nyíltan szokott színi 
De a mamát nem kell akkor hini I . . . 
Tánckérésre sose felelt nemmel 
Többször szakított a férfi nemmel 
A szivében gyötrő harcok folynak 
Milyen ruhát vegyen is fel holnap ? . . . 

Refr. 
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Specialis ta 
bajfestésben 
és 
hajmunkákban 

LOUIS 
Szépségápolás, kosroeíiha, parfüméria 
Legmodernebb h ö l g y f o d r á s z l 

V, , G i z e l l a - í é r 3 , F é l e m e l e t . 
Telefon 46-25. 

V 7 

Menyasszonyi ^ 
kelengyék . 

v 
4\ Fehérnemű 

< és BLOUS-különlegességek 

Y., Gizella-tér 3. Félemelet 
Telefon 129-92. 

Epstein Mór utóda 

Párisi-utca 3. 
T e l e f o n 70-52. 

Bakfischruhák, costümök, Robe-
mantók készitési műterme. 

Állandó modellkülönlegességek 

A „Bellevue-pensió" 
l/., Zoltán-utca 8. sz. 
f. évi augusztus 1-én 
újonnan berendezve, 
fényesen és minden 
modern kényelemmel 
átalakítva megnyílik 
özv.dr.Glück Ignácné 
vezetése alatt. II 

Lengyel Lipót litográfiái és könyvnyomdai müintézete Budapest, V., Visegrádi-utca 3 
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S o v á n y i t ó 
sze r t , fe l té t len biztos ha t á sú t küld, jó tá l lás mellett 18 k o r - é r t 

Gyógyszertár, S ü k ö s d 
Pest megye 

LOHR M Á R I A - KRONFUSZ 
A fővá ros e lsó és legrégibb osipket lszt l tú- , 
vegytisztltó- é t ke lmefes tő gyári Intézete 

BUDAPEST, VIII. KER., BAROSS-UTCA 85. SZ. 
F i ó k o k : I I . , F 5 - u t c a 27, IV., E s k ü - u t 6 é s K e c s k e -
m é t i - u t c a 14, VI , A n d r á s s y - u t 16 é s T e r é z - k ö r u t 

39, V., H a r m i n c a d - u t c a 4, VI I I . , J ó z s e l - k ö r u t 2. 

flz „Utasi Tejc^eme" 
ezidőszerinf a legjobb és legmegbízhatóbb arc- és kézápoló! 

Főraktár: 
UTASI F. UTÓDA drogéria TOOT 
Budapest, VI., Andrássy-ut 35. cl^fvSfS 

T e l e f o n 87-7». 

A B A K F I S - N A P R E N D E Z Ő I : 1. Résinger Aranka. 2. Pittek Etelka. 3. Schalk Etel. 4. Nagy 
Julia. 5. József Piroska. 6. Bodrogi Irén. 7. Bodrogi Boriska. 8. Neubrunn Vali. 9. Neumann Boriska. 
10. Kardos Manci. 11. Ungar Manci. 12. Spieler Rózsa. 13. Weiszhausz Klári. 14. Steiner Qizi. 
15. Kemény Rózsika. 16. Grósz Böske. 17. Goldberger Aranka. 18. Ványi Margit. 19. Fenyő Klárika. 
20. Paunc Rózsika. 21. Szlovák Mariska. 22. Szlovák Böske. 23. Kolisch Irén 2». Kardos Sári. 
25. Krémer Lilly. 26. Kiss Judith. 27. Szenes Margit. 28. Ambrus Margit. 29 Kende Ilona 30. Gasché 
Hildegard. 31. Kriaszter Juliska. 32. Bura Ilonka 33. Rosen* weig Gizi. 34. Hauswirth Magda. 35. Bartos 
Erzsi. 36. Blankenberg Lenke. 37. Vas Klárika. 38. Csonka Vilma. 39 Csonka l én. 40. Krausz Magda. 
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KRAUSZ FANNY 
Budapest, IV., Váczi-utca 11/B. 

Elsőrendű nőidivat terme. Alapíttatott 1898. évben. 

Készít megrendelésre eredeti modellek 
után, kostümöket, toilettek, köpenyek, szőrme 
árukat, finom kivitelben. 

A B A K F I S - N A P R E N D E Z Ő I : 1. Bürger Olga. 2. Weisz Paula. 3. Brichta Margit. 4. Kovács 
Erzsi. 5. Lusztig Ilona 6 Gibbert Irén. 7. Wister Erzsi 8. Fodor Mariska. 9. Schuller Nelly. 
10. Böhm Ilus. 11. Pataki Elza. 12. Svartz Bella 13. Hirschler Böske. 14. Gáspár Erzsi. 15. Pollák 
Józsa. 16. Somogyi Manczi. 17. Lázár Ilona. 18. Roltmann Bözsi. 19 Fleischmann Margit. 20. Vádas 
Mária. 21. Somogyi Rózsika. 22. Petschauer Elza. 23. Hirschler Ilonka. 24. Rajna Ilus. 25. Végh 
Ilonka. 26 Goldschmidt Evelin. 27. Kállay Angyalka, 28. Obadich Babyka 29. Bárd Nóra. 30. Joffe 
Paula. 31. Podrusik Hermina. 32. Weiler Ilus. 33. Farkas Aranka. 34. Kállay Inczy 35. Gáspár Böske. 
36. Joó Zsófika. 37. Stuffer Annus. 38. Gerber Erzsi. 39. Csillag Piroska. 40. Józsa Magduska. 

Lengyel Lipót lithografiai és könyvnyomdái müintézete Budapest V. Visegrádi-utca 3. — Telefon 13—31. 


