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Blaháné villája. 

— Holnap utazom Füredre . . . 
Más években sokkal vidámabban 

mondta ezt Blaháné. Mintha erre a vilá-
gos, virágos szobára, melynek falairól 
multak drága emlékei mosolyognak, valami 
szomorú, ködös fátyol borult vol.ia. 

És Blaháné kedves nangját is átfogja 
ez a szomoruság-fátyol és száraz, csúnya 
köhögés akasztja meg beszédét. 

— Látja . . . látja . . . én már soha-
sem gyógyulok meg . . . már megint ez 
a köhögés . . . pedig most már békén 
hagyott,most már biztam, reménykedtem.. . 

Mikor utoljára beszéltünk a magyar 
szinészet nagyasszonyával, vidáman mesélt 
jövő terveiről. Színházi tervekről és a 
moziról . . . A Nagymamáról, melyet 
mozira is felvesznek . . . 

Vigasztalni kezdem, Balatonfüred . . . 
A fürdő . . . és a kedves, régi otthon, a 
„Fészek" . . . 

Csillogó, szomorú gyöngycsep szalad 
végig Blaháné arcán. 

— A Fészek? . . . Most már elmond-
hatom azt is, hiszen már teljesen befe-
jezett dologról van szó . . . 

— Csak nem adta el méltóságos 
asszony? 

<— El . . . kellett . . . adnom. 
A „Fészek," kis sárga ház, a füredi 

gyógytártól a templomig vezető lankás ut 

közepe táján. Homlokzatán arany betűk 
mosolyogtak a napfényben! „Fészek." 

Tornáca mindig virágos volt. A nyaraló 
vendégek pillanatra megálltak előtte és 
oeköszöntek. Parasztasszonyok, lányok, 
öreg gazdák, ifjú leg nyek se mulasztották 
el soha, hogy hangos kezétcsókolommal 
üdvözöljék a „drága méltóságos asszony"-1. 

A „Fészek" eladásának terve már évek 
óta húzódik. Blaháné sehogyse tudott 
beletörődni a dologba. Százszor is mondta: 

— Egyetlen vigaszom a „Fészek. Most, 
hogy nehezemre esett a járás, egész nap 
ott ültem a tornácán . . . De nagyon 
sok pénzbe került a fenntartása . . . el-
kellett adni . . . ugy válogattam a vevők-
ben, csak olyan kedves úriembernek tud-
tam eladni, kiről tudom, hogy gondját 
viseli . . . 

Másra terelem a beszélgetést, de vissza-
visszatér fájdalmas refrénként a „Fészek". 

— Azért vettük, szegény boldogult 
férjemmel, hogy legyen egy csendes kis 
zug, ahol meghúzódhatunk, öregségre . . . 
Egyetlen vigaszom, legkedvesebb emlékem 
lett . . . 

Mosolyt erőltet arcára és ugy mondja : 
— Ma már nem is busulok. Ma már 

belátom, hogy igy kellett lenni. Nem nagy 
baj az egész. Azért én lejárok majd ez-
után is Füredre. Béreltem egy kis lakást 
aHuray-villában. Annak ablakai a Fészekre 
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nyílnak. Legalább láthatom a drága, ked-
ves házat . . . és igy egészen elégedett 
leszek . . . 

Nem panaszkodik, nincs egy zokszava. 
Életének legkedvesebb emlékéről kellett 
lemondania és ime már mosolyog is . . . 

Elutazott Füredre, a régi utcába, uj, 
idegen hajlékba. 

Mosolyogjon rá vigasztalóan a füredi 
napsugár, fogadja legszebb köntösével 
a Balaton és szivének minden fájdalmát 
gyógyítsa meg a füredi akácok illata. 

Szenes Béla. 

A csodacsók. 
— Strauss Oszkár Budapesten. — 

A színpadon a szerelők befejezték 
a munkát, Stoll Károly főren-
dező jelt adott a próba elkez-
désére. A zenekar a baloldali 
kisajtón bevonul. Karcsú, magas 

ember áll a karmesteri emelvényen, jelleg-
zetes profilt világítanak meg a zenekar 
lámpái : Strauss Oszkár. Néhány órája , 
hogy megérkezett, ez az első próba a 
vezetése alatt. 

Kopog. A zenekar rákezdi. Bűbájos, 
megejtő melódiák szállnak fel, friss, édes 
melódiák, melyek néhány nap alatt lázba 
fogják ejteni Budapestet. 

A színpadon gyors iramban indul és 
bonyolódik a cselekmény. 

Straussné önkéntelenül is tapsolni kezd 
mikor Fényes Annuska első dala után : 

A májusi éjszaka bűvös volt 
Dus orgona illat a légben — 
Ők kettecskén voltak s a bűnös hold 
Oly huncutul mosolyg az Égen . . . 

A szövegkönyv bohózatnak is első-
rangú. A cselekmény középpontjában 
Kalmár Frigyes zeneszerző és lovag Seller 
nagykereskedő felesége Clarisse, a volt 
p r immadonna állanak. Egy zeneszerző, 
kinek dalait az egész város énekli és akit 
a bükfislányok még Napoleonnál is jobban 

imádnak és „Csodacsók keringő"-jével a 
legerényesebb asszonyt is meghódit ja. 

Megállás nélkül folyik a próba. Min-
den ugy megy mint a karikacsapás. A 
közönség csak ennyit vesz tudomásul : 
rendezte Stoll Károly. De, hogy ez mennyi 
munkát jelent és mennyi tudást , ízlést 
követel, arról csak néhány próba meg-
hallgatása után lehet fogalmunk. A zenekar 
is precíz, Bertha István karmesternek 
igen hálás lehet a szerző. 

Ma már Deila Donna Eugenia is eljött. 
Mert a legjobb színházi kaballa, a pr ima-
donna betegsége, most sem maradt el. 
Nagy siker előtt ezt már megszokták. 

A cselekményt nagyon nehéz dióhéjba 
szorítani, mert a rendes operettcselek-
uiénytöl eltekintve rendkívül gazdag és 
fordulatos. 

A zene a legjobb Strauss-zene ! Csupa 
sláger. Nehéz megmondani melyik lesz a 
legnépszerűbb. Az hogy: „Nincs jobb a 
csóknál . . vagy „Minden pesti nő ejt-
sen egy könnyet értem . . a bárnóta, 
vagy a nagy csodacsók-keringő : 

Nem csók a csókod, a szád nem csókol 
Nem csók . . . hidd el, ó más a csók. 
Eijöttem érted, eljöttem jókor 
Taní tsanak csókra e lázas szók 
Szerelmed csendes, síri álom 
A szived az alszik még . . az alszik még . . . 
Elfutnál messze völgyön, árkon 
Ha megcsapja a lelked, a tavaszi lég . . . 

Csupa hálás szerep és csupa kitűnő 
alakítás. Deila Donna Eugéniáról külön 
kötetet kellene irni. Ez a pr imadonna ki 
a Gilbert-operettekben lázba hozta 
Berlint nagyon hamar kedvence lesz a 
pesti ,közönségnek. Csupa temperamentum, 
csupa tehetség. Igazi operet t -primadonna, 
kinek vérében van a tánc. A hangja pedig 
lágy, szívhez szóló és gyönyörű csengésű. 

Tisza Karoláé a másik asszonyszerep. 
Ez a f ia ta l -pr imadonna már bebizonyította 
a Király Színházban azt, hogy szép fela-
datokra termett és „A csódacsók"-ban is 
mindenkit meg fog hódítani táncával, ked-
ves játékával, énekével. 

Fényes Annuska végre egy igazán 
neki való operett-szerephez jutott. Szerel-
mes bakfislányt játszik, egy bohó, az 
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intézetből nemrég kikerült lányt, ki Kal-
márba nagyon szeielmes. 

A zeneszerzőt a pesti közönség régi 
kedvence Fevenczy Károly játsza. A vi-
dám és érzelmes részeket egyformán 
érvényre juttatja. A harctérről jött, sebe-
sülten, a hadvezetőség külön engedélyével 
játszik. A hangja diadalmasan hozza ki 
az operett-zene minden szépséget. 

Gyártás Dezső neve a kacagást jelenti. 
Az ő szerepe a leghálásabb és ő legtel-
jesebb mértékben ki is aknázza. Ebben a 
darabban mutatkozik be Gyárfás Dezső 
a Beöthy-szinházak közönségének és már 
a legelső próbán is nyilvánvaló lett, hogy 
a darab sikere nagyrészben neki köszön-
hető. 

Raskó Géza egy féltékeny férj szere-
pében nyújt kedves alakítást és a 
többi színészek is mind kiválót nyújtanak, 

Victor Leon rendkívül mulatságos és 
ötletes szövegét Szenes Béla fordította. 

Ferenczy Károly. 
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Hétfőn délután a legbüsz-
kébb és legdiadalmasabb em-
berek egyike lépett be a szer-
kesztőségbe. Zugligeti volt, la-
punk barátja, mellén a Fel-liga 
jelvényével. 

— Meg van maga őrülve ? 
— sziszegte a segédszerkesztő, 
noha a mondatban egy sziszegő 
hang sincs. 

— Miért volnék megőrülve? 
Mert nem vagyok nő és mégis 

kitűztem ezt a je lvényt? No é s ? Én is óva-
kodni fogok ezentúl a fényűzéstől. Kabátomat, 
melynek könyökei fényesek, pompás uj reden-
góval fogom felcserélni. Néhány nap múlva 
milliomos leszek. Két millióm lesz. Ha valami 
szegény sorsra jutott színházon segíteni akar-
nak, forduljanak majd hozzám bizalommal. 

Mély csend volt a felelet. Legújabb ötle-
tére senkisem volt kíváncsi. De ő félreértette 
a csendet. 

— Értem. Nem akarnak indiszkrét kérdé-
sekkel elhalmozni. De hiszen önök előtt nincs 
titkom. Találmányom a háborús és színházi 
hírek viszonyán alapszik. Budapesten ma, 
mondjuk, tiz napilap van, amely nagy terje-
delemben közöl háború? híreket, viszont a 
színházi rovatnak éppen azért kevesebb teret 
tud szentelni. Már most én megszervezem azt 
a mozgalmat, hogy az ös szes napilapok ezen-
túl egyetlen hatalmas hírt sem adnak le ingyen, 
viszont négy-öt oldalán át csak színházi híre-
ket hoznak. Erre rohanni fognak az árdrágítók, 
hogy a lapok foglalkozzanak az árdrágítás 
egyetlen ürügyével, a háborúval. És soronként 
fizetni fogják a háborús híreket. Ha három 
hasábot, tehát mintegy kétszáznyolcvan sort 
ad le mindegyik lap a háborúról naponta és 
ezt két koronájával fizetteti, az havonta majd-
nem húszezer korona, évente két millió. Ennek 
fele az enyém. Van egy millióm. 

— Maga bivaly, — szólalt meg a segédszer-
kesztő a guny egy nemével, a számításban 
két hiba van. Először is maga azt mondta, 
hogy két milliója lesz. Másodszor mi történik, 
ha alapit valaki egy uj lapot, amely színházi 
hireket nem ad, csak háborút? Az nagysze-
rűen fog menni, mert a színházak nehéz pénz-
zel fogják fizetni benne a hirdetést. 

— Úgy van. Ez a lap másik millió. És ezt 
én fogom alapítani. így lesz nekem két millióm. 
Részletes laptervem a k ö v e t k e z ő . . . 

Erre a segédszerkesztő megállította ! 
— Stop ! Hajlandó-e egy korona ellenében 

a tervek részletes vázolásától elállni? Igen, 
vagy nem ? 

Zugligeti nem felelt. Elvette a feléje nyúj-
tott koronát és néma gőggel távozott. 
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Mátrayéklboldog napjai Budapesten. 

Mátray Ernő és a Deutsches Theater kitűnő 
művészeiből alakult társulata, a nagysikerű nép-
operai vendégszereplésük alatt ugyancsak kiél-
vezték azt a sok minden jót, amelyet a tulsze-
rényen beosztott berlini élelmezési rendszer után 
a jóval kedvezőbb állapotú Budapest, nyújtani 
tudott. Megérkezésük estéjén az Abbázia kávéház 
terraszán telepedtek le, egy magyar újságírókból 
és színészekből álló társasággal. Az éhes berli-
niek vacsorázni óhajtottak s a gyönyörtől szé-
dülten hallgatták a pincért, amint ajánlotta : 
Szalámi, sonka, imbisz, hemendex, tojás, felvá-
gott, vagy talán meleg ételt parancsolnak? 
Mátrayék nem hittek a fülüknek, a nagy választék 
hallatára. Végül sonkában állapodtak meg s 
átszellemült arccal ették a mesebeli rózsaszínű 
hust, amelynek azonban csak az egyik részét 
fogyasztották el. A másik felét gondosan a papír-
szalvétába göngyölték s eltették. — Ki tud ilyen 
sokat megenni I sóhajtottak, a berlini sürü hús-
talan napokra és a napi két grammnyi husadagra 
gondolva. Kenyeret, félbarna jó kenyeret is ettek 
és természetesen alig hitték, hogy egynél többet 
is szabad enniök. Hatalmas étvágygyal fogyasz-
tották el, a náluk oly ritkán látható sajtot, vajat, 
tojást és egyéb jókat. Az elmaradhatatlan sör 
üvegjei is tekintélyes mennyiségben sorakoztak az 
asztalokon. Utána feketét ittak, melyhez, — mily 
gyönyör — négy szem cukrot adtak. De Mát-
rayék meg is becsülték ám, a nagy bőséget s 
mindenből egy darabot féltve-őrizve becsoma-
goltak. 

A nagyszabású és sokféleségü vácsora végez-
tével egyszerre elkomorodott Mátray Ernő arca. 
Gondterhelten fordult egy, furcsa kalapjairól 
nevezetes újságíróhoz : 

— Nagy bajok vannak ! Nincs kenyérjegyünk 
s mennyit fogyasztottunk ? ! Ugye itt nagyon 
szigorú a rendőrség ? 

Megnyugtatták őket s a kenyérjegy-szükség-
let fedezését a társaság tagjai vállalták. Kisidő 
multán újból szörnyen aggodalmaskodott Mátray : 

— Remélem kisegítettek bennünket újból ! 
Sajtjegyünk, vajjegyünk, tojásjegyünk, cukorje-
gyünk, de még sörjegyünk sincs ám ! 

Mikor megtudták, hogy ilyenféle jegyek nálunk 
nincsenek divatban, nem győzték eléggé dicsérni 
a kitűnő magyarokat. 

Hazamenet Mátray mégegyszer megijedt : 
— Tyhü, hogy fogok holnap mosakodni ? ! 

Képzeljétek nincs szappanjegyem ! 
Aggodalmait most is eloszlatták. Állalában el-

vannak ragadtatva az itteni élettől s szentül ígérik, 

hogy mihelyt tehetik újból ellátogatnak Buda-
pestre. 

Sokan, akik látták Mátray pesti hotelszobáját, 
azt mondják, hogy a megspórolt ételnemükből 
Mátraynak egy egész élelmiszerraktára van, amit 
majd Berlinbe visz haza . . . 

A Nemzeti-színháziak nyaralása. 

Kapucsukás után a Nemzetiek is lassacskán 
szétszélednek, bár az idén korántsem olyan ha-
marosan, másnapra, mint egyébként. Még sokan 
itt vannak Pesten s azon tanakodnak, hogy hova 
menjenek el pihenni, vagy mozifilmeken dolgoz-
nak, csak azután készülnek nyaralásra. Legha-
marabb azok utaztak el, akik valahol a környéken 
boldog birtokosai, vagy bérlői egy-egy csinos 
villának. Tudvalévőleg a Nemzetieknek két koló-
niájuk van a főváros közelében. Az egyik Gö-
döllő, amelynek Öreg-hegyén K. Hegyesi Mari, 
D. Ligeti Juliska, F. Mátrai Erzsi, Gál Gyula, 
Kürti József, a Fácánosban Kelemen Mária, a 
szomszédos Máriabesnyőn pedig Hegedűs Gyu-
láék egy-egy csinos villa és egyéb hozzátartozók 
birtokosai. Majdnem ugyanilyen nagyra nőtt a 
muló évek során a leányfalui telep is, amelynek 
élén maga a direktor, Tóth Imre áll, aki már ős 
birtokos e gyönyörű dunaparti nyaralóhelyen s 
vele együtt Rózsahegyi Kálmán, Mihályfi Károly, 
akikhez az idén Hevesi Sándorék és Somlay 
Arturék is csatlakoztak, sőt villakeresőben járt 
kinn Cs. Alszegliy Irma és S. Fáy Szeréna is. 
Velük szemben, Nagymaroson pedig Várady 
Aranka pihen. Mivel természetesen az idén nem 
nagyon lehet válogatni az üdülőhelyek között, 
távolabb eső vidékeken elsősorban a Balaton 
jön számításba. Paulav Erzsi, aki előbb egy 
ausztriai fürdőre készül. Csillag Teréz, Lánczi 
Margit, Rosos Gizella, Gyenes László, Gabányi 
László, Molnár László, Odry Árpád, Pethes Imre 
itt ütik fel tanyájukat, Blaha Lujza asszony már 
néhány hét óta a Füredi partokon pihen. Ide-
készülnek Kürthy György és Vizvári Mariska is, 
de előbb Passau felé tesznek egy kis hajóutat. 
P. Márkus Emilia egyelőre még csak a Magyar-
szinházban nyaral s a szenzációs sikert tekintve 
valószínűleg hosszabb ideig, aztán Karlsbadba 
készül, ahol kollégái közül szintén talál majd 
néhányat, például Beregi Oszkárt és Bartos 
Gyulát. Különböző magyar helyeken lesznek a 
nyáron Csathó Kálmán és Cs. Aczél Ilona, Hettyey 
Aranka, Náday Béláék, Hajdú József Lugosi Béla, 
Mészáros Alajos, Pataki József és Rajnai Gábor. 
Jászai Mari asszony Rákosi Szidi még nem vá-
lasztottak nyaralóhelyet. 
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Békeffy László konferált, kedves és 
ötletes volt, mint mindig. Vidám ötleteit 
harsogó kacagás és sok-sok taps jutal-
mazta. 

De egytől-egyig a legszebb jelzők 
kíséretében kellene köszönetet mondanunk 
a többi művészeknek is. Honthy Hanna, 
Hollós Terike és Rózsi, Szó'lló'sy Rózsi, 
Batizíalvy Elza, Kovács Lily, Tapol-
czay Jojo, Bartos Olga, Kővári Gyula, 
Sándor József és Pártos Gusztáv voltak 
kabarénk diszei, oszlopai. 

Kacagás, vidámság, ének, tánc . . . a 
bakfisnap mint egy kedves, rózsaszínű 
emlék, örökre emlékezetünkben marad 

Ës ami a legfontosabb: a jövedelem-
ből harminc hajlékta-
lan családnak építhet-
nek uj otthont, kedves, 
családi házat. 

Jelenet a Bakfis-napból. 

A „ Bakfisnap " után. 

Szép volt, kedves volt a bakfisnap, a 
vendégek elé feledhetetlen látvány tárult, 
rengeteg fiatal lány szines, mozgalmas 
csoportja, a rendezőség pedig egyre nö-
vekvő örömmel látta, hogy nem dolgozott 
hiába, mert tetemes összeget juttat a Kár-
páti-falvak javára. 

Bauer ezredesné mint a hölgybizott-
ság elnöke olyan gyönyörű munkát vég-
zett, hogy a legnagyobb hálával kell róla 
megemlékezni. Robicsekönkéntes, a titkár, 
mindenben segítségére volt az elnöknőnek, 
a sikerből ő is részt kérhet. 

A „Színházi Élet" sátra állandóan nagy 
tömegek középpontja volt. Vidám, tarka 
tömeg ölelte körül a 
sátort és figyelte a 
„Színházi Élet" kaba-
réját. 
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Ezt kivágtam egy kritikából : 
Jól 
Beütött „A Csodacsók" 
Mert a szereplök csoda jók 
Delia Donna 
Mese primadonna 
Fényes : 
Fényes ; < 
Ferenczy, hol vidám, hol bősz 
De orrhosszal győz. 
S toll 
Nem tudja leirni 
Mily jó rendező Stoll. 
Hét 
Embertől hallottuk, hogy 
Gyárfás jól betölti helyét 

És a Tisza 
Amellett, hogy hires folyó 
Es végzi a miniszterelnök folyó 
Ügyeit 
Itt 
Ebben a darabban oly jó. • 

Lássa, lássa 
Ez pedig 
Már a főnyeremény hatása, 
Feldéknél ugyanis 
Urasági inas kerestetik. 

Nagyon 
Sok hely van a Királyban 
A színpadon. 
Abból állapítom ezt én meg, 
Hogy : Gyárfás hasa és Ferency orra 
Egyszerre elférnek. 

Szenes ember 

Jurkovits Ilona. 

Jurl<ovits Ilona. 
A Nemzeti Zenede Ju-

nius 17-én délelőtt tartott 
vizsgáján, ünneplőtapsok-
kal köszöntötte a közön-
ségjurkovits Ilonát,Kram-
mer Teréz sokatigérő tanít-
ványát. Gyönyörű mezzo-
szoprán hangja nagy 
feltűnést keltett és bizo-
nyos, hogy kivételeshangja 
biztos énektudása meg 
fogja találni számára azt 
az utat mely a biztos 
érvényesüléshez vezet. A 
vizsgaelőadáson Mozart 
Figaro lakodalmából a 
grófnő áriáját énekelte és 
Massanetnek egy dalát. 
Mindkettővel igen nagy 
műélvezetet szerzett a 
közönségnek, mely hálá-
san és sokat tapsolt a 
fiatal művésznőnek.f 
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Majd ha m e g i n t c iv i l ek l e h e t ü n k 
(Radnóti József.) 
Zenéjét szerzé : Zerkovitz Béla. 

A kis kadéttal most jöttünk a frontról 
Hol együtt küzdtünk husz hónapja már, 
Jöttünk az édes biztató reménnyel 
Hogy ránk az élet száz vigalma vár, . . . 
Mámort .gyönyört mohón habzsolni vágytunk 
Cigányt ölelni és csókolni lányt ! 
Pezsgős kupánkat leinni fenékig 
Talán lobog még az a régi láng ? 

Refrain : 
Hajdani vig mulatós örömünk odalett, 

[tovatűnt tovaszállt már rég . . .] 
Majd ha megint civilek lehetünk, dalolunk 

[ölelünk, szeretünk kiskadét !] 

Az első csóktúl első korty italtúl 
Kifáradt most a megvénült gyerek, 
Mikor civil volt, ugy tudott mulatni, 
Hogy most már szinte rá sem ismerek, 
Szilaj jó kedvvel virradatig táncolt 
Szerelmes vágygyal szerették a nők,— 
Most egyet sóhajt és azt mondja halkan: 
„Várjunk pajtás, majd jönnek jobb idők" . . _ 

Refrain. 

Az álmom mindig vissza visz a frontra 
A lelkem vágyam folyton odaszáll . . . 
Hol nincs mulatság, fegyverek ropognak 
S hol rám egy sereg vén katona vár. 
Hol hősi harcban a napot remélik. 
Mikor minden vágy szent mámorba fúl ! . . . 
Akkor lehet majd igazán mulatni, 
Akkor megint a civil lesz az ur ! . . . [Refr. 

Kabaré a fronton. 

Érdekes képet kaptunk a 
harctérről, kedves levél kísé-
retében. A levelet és a képet 
is itt ad juk . A kép alakjai 
(balról jobbra j Schuppler ez-
redparancsnok . Várkonyi Mi-
hály, a kolozsvári Nemzeti 
színház tagja, a legjobb ma-
gyar filmszínész, Rösslei• bri-
gadéros, B. Pásztor Béla, a 
pozsonyi színház tagja, Well-
mann kapitány, Urbányi József 
hirlapiró, Buchinger zászlós 
és Földes ezredorvos. 

A kisérő levél a következő: , 

Kedves Színházi Élet ! 
Egy kedves kis képet mellékelünk itt. 

Abból az alkalomból készült, hogy ezre-
dünk, a marosvásárhelyi 62-ik gyalog-
ezred a f ronton küzdő csapatai számára 
nivós kabarédélutánt rendezett . Az elő-
adáson jelen volt Rössler brigadéros, 
ezredparancsnok, vagy száz tiszt és ren-
. get eg baka. 

Boldogság lett volna, ha az otthoniak 
egy bűvös látcsövei ideláthattak volna. Az 
egész előadás egy forró szinházi est képét 
nyújtotta. Az előadók szívvel, lélekkel ját-
szottak. Sokszorosan lelkesítette őket az, 
hogy most vigaszt nyújtanak sok-sok 
fáradt katonának. Egy tisztekből álló férfi-
kar magyar nótákat énekelt. Várkonyi 
Mihály, Petőfi, Gyóni Géza és Kiss Meny-
hért egy-egy versét szavalta el gyönyö-
rűen, nagy sikerrel. Urbányi József hatásos 

beszédet mondott. Az ének és zenekar, 
majd Szabó György tárogatóművész kuruc 
dalai után e sorok írója adta elő Gábor 
Andor és Szirmai Albert néhány vig apró-
ságát. 

Rössler br igadéros tekintettel az est 
rendkívüli sikerére az előadást többször 
megfogja ismételtetni. 

Az előadás után — mi szinészek is, 
beálltunk a sorba, újra katonák lettünk. 

Orosz harctér, 1916. juniusban. 

B. Pásztor Béla. 
* 

Katonalevél, katonafényképek . . . Az 
egyik szinész kezében ott látjuk a „Szin-
házi Élet"-et. 

Mi is érezzük az ő hazavágyodásukat 
és minden-minden szeretetünket küldjük 
nekik, minden szenvedésekben bátor lel-
küeknek, a drága, bohém f iuknak. 
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A TschölMán\?ol{ belépője. 
Szövegét irta Harsányi Zsolt, zenéjét szerzette 
Schubert Ferenc. A „Három a kislány" I. felvo-
násában éneklik B. Kosáry Emma, Honti Hanna 

és Gerő Erzsi. 

Tschöll papa lányai mink vagyunk, 
Megszöktünk kint vagyunk, 
Senkise látta, mikor kiszaladtunk, 
Erre haladtunk, 
Itt vagyunk. 
Engem a szivem hiv. 
Szivemben a vágyam hív ! 
És mert a sziveknek utja nem bölcs, 
Engem az erkölcs 
Elve hiv ! 
Bölcs figyelemből lettem itt 
A hölgy kinek nincs édes titka, 
Csak gyanakodva térül-fordul 
S két nővérét óvja zordul. 
Megfigyelek majd minden szót! 
Nincs ölelés, nincsen csók ! 
Semmi hevesség ! 
Józanul maradni tessék ! 
Kell vigyázni némiképp, 
Csintalan a férfinép 
Vigyázz ! Vigyázz ! 
Most nehogy egy szót elhibázz ! 
Jól jársz, 
Ha vársz : 
Jeggyíirűdre rátalálsz, 
Van egy nagy ok, 
Hogy itt vigyok : 
A szivem egy kis csengő, 
Ha cseng, a hang esengő 
S forró a titka már : 
Szerelmes lett két kis szamár 
És Tschöll papának háza már 
Két házasságra vár ! 

Tavaszi felhöl( az égen. 
Szövegét irta : Harsányi Zsolt, zenéjét szerzette 

Schubert Ferenc. A „Három a kislány" I. felvo-
násában éneklik Környey Béla, Csortos Gyula» 
Kardoss Géza, Fehér Artúr, Pártos Gusztáv és . . • 

I. 
Orgonáknak hófehér 
Bűvös szirma hull- és a sziveinkhez ér 
Láthatatlanul, 
Szivem, szivem vén bohó 
Valld be vágyadat, 
Adjon itt e drága hó 
Néki szárnyakat. 
Egy halovány zöld pohár, 
Amelybe vén rajnai áll ! 
Szárnyakra vágyódom én, 
Átszállni a felhők ködén. 
Mit kér egy piktor szive itt? 
A Rubens forró szineit. 

sak társaim maradjatok, 
s mást ne adjatok! 

Most szóljon szelíden lágyan 
Az én titkos rajongó vágyam. 

Refr : 
Tavaszi felhők az égen, 
Ti Tudjátok régen, 
Hogy mióta várom a párom szavát. 
Mióta irigylem égve, 
A gyengéd keblére, 
A szivére tűzött kis szirmok hamvát. 

II. 
Orgonáknak hófehér 
Bűvös szirma hull. 
És a sziveinkhez ér 
Láthatatlanul. 
Száz fehér kis levelen 
Titkon irva áll : 
Bármit kérj : a szerelem 
Mindig meg talál ! 
Két kis lány, ez bölcs óhaj 
De egygyel is elég a baj. 
Csak egy kell, de ép azér 
Az legyen tüzes, kacér ! 
Kapjak szerényet, kedveset, 
Én úgyis szépen megleszek. 
A vágy, amely régóta rág, 
Egy hárem, cimborák! 
Örökre, vagy kis időre, 
De vágyunk az igazi nőre. 

Refr. 

Dal a három leányos házról. 
Szövegét irta : Harsányi Zsolt, zenéjét szerzette : 
Schubert Ferenc. A „Három a kislány" I. felvo-

násában énekli : B. Kosáry Emma és a kar. J 
I. 

Régi háznak három kis ablakán 
Kikukkan három kisleány. 
Ördögebbet ezeknél nem tudok, 
Üdék, frissek és huncutok 
Mint arany kalitban élnek ők 
S kezdik már korán délelőtt, 
Csipogás, csicsergés, suttogás, 
Vígabban ezt nem tudja más, 
Zsiványok 
A három leányok ! 

Refr. : 
Huncut az arcuk, 
A két kezük friss 
És huncut a májuk, a zuzájuk is. 
Vándor, ha arra jársz 
Nézz és vigyázz ! 
Huncut a három leányos ház ! 

II. 
Ez az Édi, ki addig suttogott, 
Mig végre egy férjet fogott. 
Ez a Hédi, szintén kész eset; 
0 is fogott egy édeset 
De a harmadiknál nincs hiba 
Ö nem olyan szeles liba, 
Ö csak hallgat, vár s nagyon szerény, 
Még jön az igazi legény. 
Zsiványok a három leányok ! 

Refr. 
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t 
Oh drága szép muzs ika . 

Szövegét irta Harsányt Zsolt, zenéjét szerzette 
Schubert Ferenc. A „Három a kislány" I. felvo-
násában éneklik B. Kosáry Emma és Környey 

Béla. 

1. 
Lelkem boldog; 
Mily nagy dolgot 
Értem meg véletlenül ! 
Ennyi szóval, 
Széppel, jóval, 
Attól félek: túl-túl szerény, 
Mert az tény, 
Hogy nagyon szép minden műve. 
Műveim, 
És nem én . . . 
Persze hogyne érteném . . . 

Refr. : 
Óh drága szép muzsika, drága hang, 
Ugy zeng a szivemben, mint lágy harang. 
Ugy simogat és annyi enyhet ád, 
Úgy simul a mámoros lelken át. 
A csendülő, zendülő, 
Szivemben bent ülő, 
Libbenő, ringató nótaszó. 

Ennél szebbet, 
Édesebbet, 
Nem csinálhat senki más ! 
Óh Istenkém, 
Régi gyengém 
Egy kis komponálgatás. 
Mennyi mély 
Szenvedély 
Lángol minden kis dalában ! 
Bennem is 
Lenne még, 
Hogyha szólni merhetnék ! 

Refr. 

Vágy titkos, édes . . . . 
Szövegét irta : Harsányi Zsolt, zenéjét szerzette : 
Berthé Henrik. A „Három a kislány" II. felvo-

násában énekli Környey Béla. 

I. 
A szivem tengere itt bent 
Sohase tudja, mi a csend 
Melódiát zeng bele és 
Dalol a hullámverés. 
Ki tudja, mért jön a száz dal, 
Melyet a szívdobogás hall. 
S melyet a könnyel teli sziv 
Ereje életre hiv. 
Zokog vagy zeng, 
Sir, vagy cseng, 
Mit tudom én, 
Hogy jött fe lém? 
Egy kis madár kezdte e l ? 
Vagy tán a csermely hangját lestem el ? 
Sohase jöttem reá . . . 

Refr: Vágy, titkos, édes és homályos, 
Lágy ihlet, amely büvös-bájos 
Szó, mely nem hallható, 
Drága a dallam. 
Lágyan, halkan 
Simán altató. 
Csók, mely a hangok árját hajtja. 
Ránk leheli egy mámor ajka, 
Szent, láthatatlan láng 
Szárnya nő reánk 
Mintha messzi fellegekbe szállanánk. 

II. 
A szivemről sose tud más, 
A dal elég vigasztalás. 
S ha néha-néha vig vagyok, 
Még inkább dalolgatok. 
Nézzen bolondnak, aki lát, 
Szóljon akármit a világ, 
Én Istenem : bolond-dolog, 
De már csak ilyen vagyok. 
Mit — tehetnék 
Én egyebet? 
Daltalanul 
Nem élhetek. 
Egy furcsa mámor visz el. 
És hogy ha érzem, hogy dalolni kell, 
Soha se várok soká . . . 

Refr. 

Szóljatok, l(is levelei*. 
Schubert Ferenc dala Harsányi Zsolt műfordí-
tásában. A „Három a kislány" II. felvonásában 

éneklik B" Kosáry Emma és Környey Béla. 
I. 

Gyermekes ábrándozás, 
Mégis oly kedves szokás. 
A kis virág, 
Ki tudja tán jövőbe Iát. 
Sorsunk jövő titka hiv, 
Ellágyul a tiszta sziv, 
Csak kérdezzünk 
S nem tudjuk, mit miért teszünk. 
Ugy kérdenék, de nem merek, 
Némák a gyává emberek. 
Hős embereké a világ ! 
Ilyen vagyok, ahogy reszketni lát. 
Nem jó álmodott felhőkön járni, 
Ébren kell várni, 
Akármit ád a sors. 
Félek : hátha a válásra fáj, 
Lássa : nálam ez nem akadály 
Tessék itt a virág ! 
Sors fátyolán nézek át, 
Mit kér, mit á d ? 

Refr. : 
Szóljatok kis levelek, 
Vár-e akit szeretek? 
És gondol-e néha rán>, 
Vagy szive más felé dobog talán? 
Szóljatok, kis levelek, 
Haljak-e meg veletek? 
Mondjak-e le róla már ? 
Vagy sóvárgó szavamra várva vár? 
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Urasági inas l<erestetil{. 
— Molnár Aranka és Mészáros Alajos vendég-

féllépte a Budapesti Színházban. — 

Budapesti Színház főszezonja kezdő-
dött meg e hó 14-én szerdán; egy igazi 
tizenhárompróbás slágerrel, arai a most 
elmúlt szezonban ugy Berlinben, mint 
Bécsben nagy kasszasiker volt. Szerzői 
Burg és Taufstein. Nálunk Faragó Jenő 
ötletes átültetésében „Urasági inas ke-
restetik" lett a cime, ám a sorsa ugyanaz: 
a szerdai bemutatón nagy, döntő sikert 
aratott. 

Egy voltaképen simplex ötletből fejlő-
dik ki e darabban egy nagyszerűen bo-
nyolított és száz meg egy mókás hely-
zettel teletűzdelt cselekmény.Mind a három 
felvonás alatt csak ugy rengett a nézőtér 
a nevetéstől. Kedvesen bolondos, roman-
tikusan fehér bohózat ez, amit meg fog 

nézni minden budapesti család, éppen 
mert ritka az olyan bohózat, mely ka-
cagtató tud lenni anélkül, hogy triviális 
lenne. 

Feld Zsigmond a vezető szerepekre 
két kiváló művészi erőt szerződtetett: 
a női főszerepre Molnár Arankát, a Vig-
szinház volt művésznőjét, akinek bájos, 
művészi egyénisége ezúttal is hódítóan 
érvényesül ; a férfi főszerepre pedig 
Mészáros Alajost, a Nemzeti szinháznak 
Kolozsvárról felhóditott rendkívül szere-
tetreméltó humoru, meleg tónusokban 
gazdag művészét. Mindakettőjüknek zajos 
ünneplésben volt része. De a többiek is, 
különösen Virágh Ferenc, Takács Ily, 
Szendro Gyula, Kiirthy Teréz, Báthory, 
Gömöri szintén pompásan állták meg 
helyöket. A kiállítás, Feld Mátyás rende-
zése dicséretet érdemel. 

Ä l < ö v é r Z . / V l o l n d r , a v a g y : e g y e r e d m é n y e s f o g y ó k ú r a . 

„A névtelen asszony" cimti darabban egy nem 
egészen korrekt jellemű ügynököt játszik Z. Molnár, ki 
bizalom keltés céljából hatalmas álpocakkal járkál, 
miután azt tapasztalta, hogy kövér embernek inkább 
hisz a világ. 

— Kedves Z. Molnár, mondogatták a kollégák, 
jól áll az az álszakáll. 

Z. Molnár pedig igy felelt : 
— Üzleti elvem: Has, alkoss, gyarapits. Z. Mol-

nár igen büszke volt álhasára és névtelen levelekben 
kezdte figyelmeztetgetni Gyárfás Dezsőt, Huszár Ká-
rolyt, Horváth Tyutyut, Vágó Bélát és a többi jó hús-
ban lévőket, hogy a Magyar-szinházban, a mai zsir-
inséges világban ujabb kövér ember látható, ki minden 
eddigieknél kövérebb. 

De hiába minden büszkeség, Z. Molnár a nagy 
nagy melegek beálltával, kissé rosszul kezdte magát 
érezni. A mühas túlságosan befűtött neki. 

— Mi baj Z .? kérdezték tőle. 
— Nem szeretem az igen „forró" színházi estéket. 

Ez a mühas túlságosan meleg. 
És ettől a naptól kezdve fogyókurát kezdett Z. 

Molnár. Még pedig igen sikereset. Szemmel láthatólag 
fogyott. Majdnem ugy fogyott, mint a pénztárnál a jegyek. 

E történet pedig hiteles. Pontos adtok alapján 
irtuk. Nem hasból. 
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Németh Piroska. 
Az Apolló-Kabaré keddi premierjén, 

amikor A hadicipő cimíi énekes és tán-
cos duettre került a sor, a közönség meg-
lepetten nézett a színpadra. Ki ez a bájos, 
viruló teremtés, aki az elegáns és szim-
patikus Erdélyi Gigi u j partnereként 
megjelent a szinen? Ezt a kérdést lehetett 
hallani mindenfelöl s a kíváncsi emberek 
hasztalan kerestek választ az érdekes 
kérdésre a műsorban és a szinlapon. A 
színlap diszkréten hallgatott erről, csak 
a beavatottak tudták, hogy ez a ifjú mű-
vésznő kívánságára történt, aki teljes in-
kogni tóban akarta megtenni első debüjét 
a nagyközönség előtt a világot jelentő 
deszkákon. A közönség csak annyit tudott 
felőle, amennyit a Színházi Élet mult 
száma elárul t : hogy egy ismert és nép-
szerű művészcsalád tagja. Azaz, hogy a 
pompás táncprodukció végén már többet 
is tudott . Tudta, hogy nemcsak hódítóan 
szép, fiatal, csupa elevenség és pezsgő 

Çdzàr Gitta. 
Az idei rendkívüli szezont legkülö-

nösebben az jellemzi, hogy most a vég-én 
seszeri, seszáma a különféle átszerző-
déseknek. A sok átszerződés között most 
egy különösen érdekesről adhatunk szá-
mot : Bázár Gitta, a Vígszínház tagja, a 
jövő ősztől kezdődőleg a Magyar Szín-
ház tagja lesz. 

A fiatal művésznő már eddig is meg-
mutatta, hogy igen sokat lehet várni 
tőle. A Vígszínház kabaré-e lőadásain 
pompás táncaival éppen olyan sikere 
volt, mint a színészi skálának másik végén 
álló azon produkciójával, amelyet a 
Szomory Dezső Hermelinjének egyik sze-
repében nyújtott. 

De nemcsak este ilyen tehetséges, 
hanem nappal is. Mindenki tudja róla, 
hogy Budapest legsikkesebb hölgyei közé 
tartozik. Ha a korzón, vagy lóversenyen 
feltűnik, száz gukker, vagy száz vizsgáló 
pillantás szegeződik a legújabb toalettje 
felé. Az igaz, hogy akinek izlése van, 
ilyen termettel tudhat is öltözködni. Kar-
csú, de csupa izom és egészség. Mert azt 
s illik róla tudni, hogy hires jó uszó. 

temparamentum s a tánca csupa kellem 
grácia és f inomság, hanem tudta már 
ekkor azt is, hogy a jövő sz ínpadának 
egy fénylő u j csillaga bontakozik itt 
előtte a színházi f i rmamentumon. Orkán-
szerü taps követte a táncprodukcióját , a 
nézőtérről bravokiáltások hangzottak feléje 
és a nők virágot dobtak fel a szinpadra, 
ahol kipirulva az első fellépés és az első 
siker boldog izgalmában haj longot t a 
bá jos novicia. 

Mire az előadás véget ért, már nem 
lehetett titkolni tovább a rejtelmes debü-
táns kilétét. Szájról-szájra járt a hir, ne-
künk sincs okunk tovább titkolózni. Le-
leplezzük hát itt a nyilvánosság előtt, 
hogy az u j művésznő nem más mint 
Németh Piroska, a nemrég elhunyt nagy 
művésznek, Németh Józsefnek a leánya 
és a kitűnő Németh Jul iskának testvér-
húga. Igazi színészvér ő maga is s amint 
látnivaló, a művészi örökségből a szép 
és kedves Piroskára is nem csekély rész 
jutott. 

Bázár Gitta. 
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hz Apolló«l<abaré uj műsora. 

Langyos-meleg szellő simogatja végig 
a pesti kávéházak zöldelő kerítéseit, az 
asszonyok nyaralásról beszélnek, egyik-
másik már el is utazott, nagy útra, Nagy-
marosra, Siófokra ; szóval letagadhatat-
lanul itt a nyár. 

És a színházak még mindig nem zár-
ták be a szezont. Sőt, valami egészen 
szokatlan, merész szezonvégi nekilendü-
lést tapasztalhatunk az egész vonalon. Uj 
darabokkal jönnek, szenzációkkal. A szín-
házak és a közönség megfeledkezik, juni-
usról, melegről, mindenről és most is 
színházban keres szórakozást. 

Az „Apolló-kabaré" már régen kivivta 
azt, hogy színház számba vegyük és a 
legszigorúbb mértékkel mdrjtik. És ha 
beszámolunk a nyári színházi szezonról, 
a legelsők között kell megemlékeznünk 
erről a rövid idő alatt oly nagy népsze-
rűségre szert tett intézményről. 

A kabaré művészi igazgatója, Hervay 

Andai Terka, az Apo l ló -Kabaré tagja. 
Mészöly felv. 

Frigyes, a kitűnő iró. ugy állította össze 
az uj műsort, hogy az sikeresen vehesse 
fel a versenyt, minden színházak leg-
nagyobb ellenségével a nyárral. Rekord-
műsort ad az Apolló-kabaré, olyat, mely 
minden eddigit felülmúl és amelynek 
törvényszerű következménye, nem lehet 
más, mint napról-napra csupa táblás ház. 

Köváry a kabaréban. 

A magyar kabaréirodalom és szinészet 
ma nagyszerű magasságokra lendült már 
fel. Az irók ötletei mélyen bevilágítanak 
társadalmi életünkbe, a színészek pedig 
eljutottak odáig, hogy a közönséget halálra 
kacagtatva tudják éreztetni néha a leg-
komolyabb dolgokat. Az emberek saját 
magukat saját hibáikat, félszegségeiket 
nevetik. 

Köváry Gyulának a kabaré történeté-
ben hervadhatatlan érdemei vannak. Mint 
szinész egészen magában álló, uj utakon 
járó. A végtelenségig könnyed, semmi 
forma nem feszélyezi, mindig vidám éf 
ötletes. 

Kőváry Gyula — a kabaréiró — egész 
sereg nagy népszerűségnek ötvendő jele-
netnek, dalnak a szerzője. Mint iró is 
egész kül inös és uj kabaré-műfajokat 
teremtett meg. 

Az Apolló-kabaré egy ujabb képessé-
get váltott ki belőle. Kitűnt, hogy Kőváry 
Gyula legjobb konferansziéink egyike. 

Kőváry konferál . . . Elhal minden 
suttogás a nézőtéren, a szemek és fülek 
odaszegez!dnek a színpadhoz, hogy aztán 
a csenden keresztül viharos, egyre meg-
ujuló kacagások nyargaljanak keresztül. 
Az u j kabarémüsornak egyik legpompá-
sabb száma, Kővári énekes egyvelegje: 
„Engem is bevettek." Pántlikás, virágos 
kalappal mondja el Kővári soroztatásának 
történetét. 

A közönség tapsol és újráz, pillanatig 
sem unja, újra meg újra követeli Kővári 
Gyulát, a színészt, a kabaréirót, a nagy-
szerű konferansziét . . . 

Magánszámok és A nihilista. 

Premieren érdekes szórakozás keresni 
azokat a friss dalokat, melyekből bizonyo-
san „sláger" lesz. Találgatni, hogy az 
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Kővári Gyula Németh Piroska, Erdéhi Géza 
(Besoroztak engemet katonának) (Hadicipő) Mészöly felv 

ismeretlenség szürkeségéből melyik indul 
el hóditó, d iadalmas körútra. 

Nos az az uj dal, amelyet Andai 
Terka, kedvesen ad elő, bizonyosan azok 
kozé tartozik. 

Tisza Jánost nagy rokonszenvvel fo-
gadta a kabaré közönsége. Két dalt énekelt, 
mindkettőt legteljesebb sikerrel. 

A műsor következő számáról, Németh 
Piroska és Erdélyi Géza táncos jelene-
téről lapunk más helyén, külön cikkben 
emlékezünk meg. 

Sándor József igen meleg, őszinte 
sikert aratott, melyből méltán kérnek részt 
szerzői: Lovászy Károly és Buday Dénes. 

Mály Gerő, régi, kedvenc komikusa 
a pesti kabaréközönségnek. Groteszk hu-
mora mindig megtalálja azt az utat, mely 
a közönség nevető izmaihoz vezet. Tábori 
Kornélnak, a népszerű elmés tollú irónak 
egy magánjelenetét adja elő, nagy, őszinte 
sikerrel. 

A sok élénk vidám szin között sötét 
sziget : „A nihilista" cimü jelenet, melynek 
Harmath Imre, a kiváló kabaré- i ró a 
szerzője. Harmath, ki egész sereg sláger-
kupiéval ajándékozta meg e szezonban a 
kabarét , Csajkovszky-zenéhez egy igen 
megható, megrázó jelenetet irt, melyet 
Szó'lló'sy Rózsi, Andai Terka, Gózon 
Gyula, Mály Gerő, Sándor József és 
Fekete juttattak megérdemelt szenzációs 
sikerhez. 

Hivatalos divat-dal 
avagy 
Zivataros diadal. 

Szőllősy Rózsi, ki eddig a vidám 
kuplékkal aratott nagy sikereket, most 
egy megható sanzónt énekel egy francia 
trombitásról, „A gárda trombitásá"-ról . 
A szöveget Ernőd Tamás irta és ezzel 
elmondottuk azt is, hogy a szokott kabaré-
nivón messze felülemelkedik és igazi, 
irodalmi értékeket is hoz. 
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A meghatot tság könnyeit a kacagáséi 
váltják fel. Soha ennyi nevetést! Kőváry 
és Sándor József nőruhában jelennek 
meg, mint rettenetes vénkisasszonyok és 
eléneklik a „Hivatalos divat-dalt avagy 
zivataros d i a d a l M , amellyel valóban 
viharos diadalt aratnak. Gábor Andor 
egyik legkedvesebb tréfája ez a divatdal 
és mindakét szinész tökéletesen kiaknázta 
a kacagás-lehetőségeket . 

Németh Juliska. 

Az Apolló-kabaré Medgyaszay Vilmája 
ő. Egy-egy gesztussal, szeme rebbenésé-
vel, ajka vonaglásával a legszélsőségesebb 
végleteket megjátssza. A legfinomabb, 
könnyes hangulatokat ép ugy kihozza, 
mint a vidámság bátor kacagását . Mindig 
Ízléses és mindig művészi. 

t i . ' ' 

Ballay Margit 
a Rákosi-iskola végzett növendéke. 

MíilNT.LENGYELllPÓT 

Első dalának „Infanteriszt" a c ime. 
Göndör Ferenc, a Népszava hadi tudósí-
tója irta. Mélysége van ennek a versnek, 
benne lüktet sok ezer infanteriszt szen-
vedése, tűrése, szótlan engedelmessége. 
Aztán Harmathnak és Budaynak egy san-
zonját , majd Harsányi Zsoltnak „Hektor 
és Koko" cimü dalát énekli. Befejezésül 
pedig „Egy sötét história" cimü vidám 
dalt. 

A közönség percekig tartó tapsokkal 
ünnepelte a kivételes tehetségű művésznőt . 

Karinthy Frigyes „Polygámia" cimü 
vidám tréfája és mozgófényképbemutatás 
után záródik a műsor, mely minden 
eddigieknél gazdagabb, ötletesebb és 
vidámabb. 

MÁGNÁS MISKA 

összes dalai hanglemezen már kaphatók és pedig: 
Ugy szeretnék boldog l e n n i . . . Hopp«za S í r i . . . 
Cintányéros nóta '. . . Fáj, fáj a szivem . . . 
A nő szivét ki ismeri ? Csiri biri . . . 
Te kis angyal. . . Nagy keringd . . . 
Minden;hanglemezvevő_ajándékul kapja a „ H á r o m h e r -
vadt r ó z s a , . . " és „Üzene t a t á b o r b ó l " teljes zon-
gora énekhangos és szöveges 2 koronás kottáját, valamint 
a Wágner 20 dalszövegét tartalmazó nótáskönynét. Kizá-

rólag kapható: 

W Á G N E R 
„Hangszer-KiráIy" -ná l a világhírű „Columbia" hang-
lemez és beszélőgép gyár főraktára B u d a p e s t , J ó z s e f -
k ö r ű t 15. szám. — Beszélőgép-árjegyzék ingyen. Meg-

rendelésnél előleg küldendő. 
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Çirô Grzsi. 

Mint ahogy ez a szezon darabok és 
alakitások sikere dolgában éveken belül 
a kimagasló legjobb volt, éppen ugy u j 
tehetségekben is meglepően sokat termelt. 
Az uj, nagyra hivatott talentumok egész 
sorát láttuk a szinésziskolák vizsgáin, 
közöttük azt az érdekes és tehetséges 
leányt, akit a mellékelt kép ábrázol. 

Biró Erzsi az Országos Szinészaka-
démia végzett növendéke. Alig hagyta 
még el az iskola padjai t , máris figyelmet 
keltő szinésznői egyéniség. Az Egérben 
CIotilde-ot, a Szentivánéji á lomban Obe-
ront játszotta, még pedig készséggel és a 
sokra hivatott tehetség kétségtelen jeleivel. 
Almássy Endre, a szegedi szinház igaz-
gatója, szerződtette tagjai so iába a ki tűnő 
fiatal művésznőt. 

Gazda Ilonba. 
A Rákósy-sziniiskola 

idei vizsgáin kellemesen 
tünt fel Gazda Ilonka, a 
fiatal gárda egyik tehet-
séges tagja. Örömmel 
láttuk fejlődését és van 
okunk arra , hogy bizzunk 
további jövőjében is. A 
„Leányvásár ' Bessjében 
láttuk és a múltkori ka-
baré-előadáson, mindkét 
esetben ezzel színészi 
tudást és teljes készséget 
árult el a sz impat ikus 
tehetségű fiatal művésznő. 

Lady Frederic a cime a Magyar-
Szinház legközzelebbi 

újdonságának, mely ismét fé-
nyes alakításra ad alkalmat 
Márkus Emiliának, a Magyar-
Szinházban vendégszereplő 
nagy művésznőnek. A névte-
len asszony idegrázó szomo-
rúságai után egy szélsősége-
sen vidám darab következik 
és bizonyos, hogy a Lady 
Frederic sikere hatásában 
eléri a Névtelen asszonyát. 

Gazda Ilonka. 
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S T A R . 

Magyarországon egy kissé valahogyan 
elkéstünk a f i lmgyártással . A filmszakmát 
sok tehetséges emberünk ment külföldre 
kitanulni , de ezeket rendesen ott is tar-
tották. Itthon a műszaki emberek nem 
igen tudtak maguktól, külföldi tapaszta-
latok nélkül, valamit kezdeni. Az Íróknak 
is több dolguk volt a hirtelen fellendült 
szinműirodalommal. semhogy a filmeknek 
munkát szentelhettek volna, legvégül 
ped ig a tőke fázott egy kissé a filmvál-
lalkozásoktól. A mozik nagy serege tehát 
rá volt utalva a külföldi f i lmprodukcióra. 
De a mi késik, nem múlik. Vannak már 
kitőnően képzett szakembereink, az irók 
is, színészek is nagy érdeklődéssel for-
dultak a film felé, — és most már a 
tőkének is megjött a vállalkozó kedve. 

Tavaly december óta egy tőkeerős 
nagy magyar fi lmgyár kezdte meg műkö-
dését. Star a neve ennek a kitűnő és 
életrevaló vállalkozásnak, teljes nevén : 
„Star'- Irodalmi Filmgyár és Filmköl-
csönző." Hivatalos helyisége, a Teréz-
körut 12. számú házban, már ismert és 
fontos bucsu járó helye s minden film-
irónak, fi lmszínésznek és mozisnak. Itt 
intézi a gyár ügyeit Rákosi Tibor , a vál-
lalat lelke, akit szakkörökben elsőrangú 
f i lmtechnikusnak, azonkívül finom izlésü 
és éles itéletü f i lm-dramaturgnak ismer-
nek. Az ő személye képviseli a nagyra-
hivatott magyar filmgyár tendenciáját is: 
a Star azt tűzte ki feladatául, hogy ugy 
a magyar, mint a külföldi irodalom jeles 
termékeit fi lmre viszi és igy terjeszti a 
mozik óriási nyilvánosságával. 

A gyár voltaképpen csak egy filmre 
alakult alkalmi vállalkozással kezdődött, 
de akkora érdeklődést keltett maga iránt 

már ezzel az első tervvel, hogy most már 
teljes és á l landó nagy gyár gyanánt foly-
tat ja működését . Ez az első terv Petőfi 
Sándor János vitéz — ének megfi lme-
sítése volt A Tnagy munka már régóta 
folyik. A világhírű berlini magyar film-
rendező, Illés Jenő, vezetése alatt folytak 
a felvételek, amelyek Petőfi hata lmas fan-
táziájának minden csapongását követték 
a felvevőgéppel. Sárkányok, tündérországi 
képek, óriási csaták következnek itt egy-
másután. A Star semmi fáradságot nem 
sajnált és úgyszólván szórta a pénzt. A 
iilm kürülbelül kétszázezer koronába ke-
rül, de majd az ősszel, mikor szinrekerül, 
biztos óriási sikerrel fogja igazolni ezt a 
nagyszabású befektetést. Mintegy három-
ezer szereplője van a gigászi fi lmnek, a 
francia csatákat valóságos seregek vívják 
végig és Tündérország népe káprázatos 
tömegben vonul elénk a képeken. János 
vitézt egyébként Dési Alfréd játssza, a 
kiváló moziszinész, akit a Rablélek cimü 
Fedák-fi lmből továbbá Herceg Ferenc 
Márkus Emma filmjéből már jól ismer a 
közönség. Iluska személyesitője Hollay 
Kamilla, a feltűnő szépségű és tehetséges 
vidéki színésznő, a francia királyleányt 
pedig az u j csillag játsza, az érdekes 
Gôth Annie, aki Rózsahegyi Kálmán 
mozi- iskolájának végzett, kitűnő növen-
déke. 

* 

Nagyon érdekesek a Star további ter-
vei is. Második filmje báró Eötvös József 
klasszikus Karthausi-]a lesz, amelynek 
szerepeosztása szintén nagy figyelmet fog 
érdemelni. Aztán Vörösmarthy Mihály 
Szép Ilonka cimü költői elbeszélésének 
megfilmesítése következik, majd Sardou 
világhírű drámája, a Fedóra, van soron. 
Szerepel a kiváló érzékkel dolgozó f i lm-
gyár programmjában rendkívül érdekes 
csemege gyanánt Ady Erjdre „Álmodik a 
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nyomor," „Kató a misén" és „Grófi szérum" 
cimti verseinek filmre való átdolgozása. 

Ez a nagyjövőjü fiatal gyárnak első 
munkatervezete. Nagy dolgokat enged ez 
sejtetni, mert látnivaló belőle, hogy a 
rajongó képet és nagyot akarás művészi 
Ízléssel párosult. Szemére vetik a mozinak 
még ma is, hogy túlzottan kereskedők 
kezében van s ez az oka, hogy sokszor 
izlésielen filmek is kerülnek forgalomba. 
A közönség igénye azonban e tekintetben 
évrő'.-évre finomul. Ahol ma, mint nálunk 
is virágzó filmipart akatnak teremteni, 
ott nem elég a hozzávaló tőke, hanem a 
mővészi készségnek és tudásnak az az 
arzenálja is szükséges hozzá, amit a 
„Star" visz a küzdelembe. A vállalat 
programmja szinte szárnyaló sejtéseket 
ébreszt a magyar film jövője iránt. Jó 
utakon jár az, aki a művészi filmet az 
irodalmi témakör felhasználásával akarja 
megteremteni és nemcsak kötelesség ha-
nem szerencsés gondolat abba a kincses, 
televényes talajba keresni a film tartalmi 
anyagát amit változatos, sokszinü irodal-
munk nyújt, Petőfi, Eötvös, Vörösmarthv 
Ady Endre, Herceg Ferenc után sorra 
kerülnek a többiek, régiek és ujak, klasz-
szikusok és fiatalok. Csodát fognak a 
némavásznon megelevenedni, a kinema-
tográfia magyar csodái. És mily hatalmas 
perspektíva, hogy a film nemzetközi vol-
tánál fogva ezeke* a magyar csodákat 
külföld is látni fogja, elismerést fog 
hozni a magyar művészi készségnek 
messze idegenben is. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
a magyar film jövőjében a magyar szí-
nészetnek is sok köze lesz. Nagyszerű 
anyag csak válogatni kell tudni közte, 
mindegyik szerepre a hivatottat megta-
lálni s a Star éppen emiatt is kétszere-
sen szerencsés körülmények között van, 
hogy Illés Jenőt nyerhette meg rendező-
jének, aki berlini kollégái között is kivált 
vele született kitűnő érzékével. 

Amint ott és akkor német mozitehet-
ségeket fedezett fel, ugy már itt is talált 
néhány pompás tehetséget, akik a Star-
filmeken válnak híreseké. 

r 
Ezek után látnivaló, hogy a Star-gyà 

nagy stílussal és előkelő ízléssel és nem 
kevésbbé nagyméretű tervekkel dolgozik. 
Kétségtelen, hogy érdekes védőjegye — 
a nagy kék csillag, belefestett arany csilla-
gokkal és fölötte a kiterjesztett szárnyú 
denevérrel — hamarosan megszerzi a 
magyar tehetségnek kijáró világhírt. 

A világhír ugyanis még mindig követte 
azt a próbálkozást, mikor a magyar géniusz 
valamely u j szakmában nagyot akart al-
kotni. A magyarság hallatlanul eleven és 
eredeti tehetségeket termel. És ha a film-
gyártással elkéstünk is egy kissé, joggal 
remélhető, hogy az a vezető pozíció, amely 
ebben a szakmában ma az amerikaiaké, 
egyszer a magyaroké lesz még. Ebben a 
nagy munkában vállalt úttörő feladatot a 
Star — és hogy ezt a feladatot nagy-
szerűen kezdi teljesíteni, azt a filmszak-
mában ma már mindenki tudja Buda-
pesten. Hamarosan az egész világ tudni 
fogja. 

A Star filmgyár márkája. 
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ÍV z e n e s z e r z ő . A napok-
ban X kávéházban a művé-
szek és irók asztalánál nagy-
ban veséznek egy kevésbbé 

ismert fiatal zeneszerzőt. Zeneszerző maga 
is jelen van és éppen arról panaszkodik, 
hogy egy ismert énekes adja elő két szer-
zeményét és nincsen velük sikere. 

— Nézd kérlek — mondja "az egyik 
fő veseember — ne haragudj, de nem 
tudsz te zenét irni. Minek erőlködsz. Hidd 
el, hogy nem jók a zenéid. 

— De kérlek — mondja a zeneszerző 
— hiszen volt már két dalom is az idén 
ami országszerte népszerű lett. Hogy 
mondhatod, hogy a zenéim nem jók. 

— Tudjátok ez ugy van — szólt most 
közbe Békeffi az ismert kabarémüvész — 
ami jó, az nem az övé és ami az övé, 
az nem jó. 

Mikor ér rá Rátkay? Egy 
kedves bakfis-olvasónk rózsa-
színű levélben kérdi tőlünk, 
a nap milyen szakában ér rá 

Rátkai Márton, akitől művészi tanácsot 
szeretne kérni. A „Szeikesztői üzenetek" 
rovata helyett itt adjuk Rátkai Márton 
feleletét, akit eziránt megkérdeztünk: 

— A közönség ugy gondolja hogy a 
színész este játszik és egyébként semmi 
dolga nincs. Van valami benne. Nekem 
például most ez a napi beosztásom. 
Reggel fél nyolckor kelek, felöltözöm, 
megreggelizem és átrohanok Budára, mert 
Sebestyén Géza társulatánál kilenckor 
próbálok. Próba van fél kettőig. Fél há-
romig ebédelek. Fél négyig alszom. Fél 
négytől hétig megbeszéléseket és próbá-
kat tartok a „Doktor ur" cimü Molnár-
film szereplőivel, mert ennek a filmnek 
én játszom a főszerepét. Héttől fél nyol-
cig uzsonázzom és átfutom a lapokat. 

Fél nyolckor a Király-színházba megyek. 
Ott játszom tizenegy óráig. Onnan kocsin 
rohanok ki játszani a Casinóba. Átöltö-
zöm fél egyre. Fél egytől egyig vacsorá-
zom. Aztán hazamegyek kocsin, fél kettő. 
Mire egy két levelet, még más apróságot 
elintézek, két óra. Mire lefekszem és el-
alszom fél három Alszom másnap reg-
gel fél nyolcig. Egyébként nincs egész 
nap semmi dolgom . . . 

A kis nősülő. Egy kedves 
és közismert művészünk — 
bizony ez megesik — az 

J L J ebédlő asztal mellett egy kicsit 
összekoccant a feleségével Az illető mű-
vész (a neve maradjon örök titok) a leg-
súlyosabb papucs alatt nyög. Most is 
alázattal fogadta az asszony szapora meg-
jegyzéseit. Csak a vihar után mondta 
sóhajtva a f iainak: 

— Gyerekek, én mondom nektek: ha 
nagyok lesztek, ne házasodjatok meg. 

A nagyobbik az apjának helyeselt. 
De a kisebbik fiu, az ötéves, különvéle-
ményt jelentett be : 

— Nagyon sajnáló . t , — mondta ha-
tározottan, — én meg fogok házasodni, 
ha nagy leszek. 

— Miért ? kérdezte az apa csodálkozva. 
A fiu kissé szégyenkezve felelt: 
— Mert félek egyedül a sötét szo-

bában. 

FENYVESI JENŐ 
F O G T E C H N I K A I M Ű T E R M E 

Budapest, VII., Thököly-ut 6. Telefon iózs. 52-26. 

Készít f o g s o r o k a t , arany- és pla t ina-koronák, 
csapos fogakat stb. legművészibb kivitelben. 

M Ű V É S Z E K N E K NAGV Á R K E D V E Z M É N Y . 
Fogad reggel 9 órától es te 6 óráig. 

H A 3 E L T Á V O L Í T O S Z E R 
a Ravisant, mely eltávolít hölgyek arcá-
ról, karjáról minden kellemetlen szőrzetet. 
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 keb et tejleszti, keménynyé és 
iidévé teszi, 5 és 10 korona. — Zsírmen-
tes arckrém szeplők és ráncok ellen. 

B O T Á R R E G I N A K O Z M E T I K A I I N T É Z E T E 
B u d a p e s t , VII . k e r . , E r z s é b e t - k ö r ú t 34. s z á m . 
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UAllO I1IUJ5AG 
Marci címmel rendkívül mulatságos énekes és 

táncos bohózatot mutattak be a Fővárosi 
nyári színházban. Szövegét Engel és Horst ere-
detijé után Mérei Adolf irta, zenéjét Márkus 
Allréd szerezte. A főszerepet „Marcif-t Rátkai 
Márton ötletesen, vidáman játszotta. A közönség 
bravúros alakításáért melegen ünnepelte. A töjbi 
szereplők közült kivált: Kerényi Hermin, Vágóné, 
Szilágyi R., Bacsányi P , Galetta, Serfőzy. 

Fenyő llsnka neve rövid időn belül a legjobb 
csengésüek közé fog 

tartozni. Szeptembertől kezdve a debreceni 
színháznak lesz egyik erőfsége, ez a tehet-
séges, temparamantumos művésznő, kiről a 
fővárosi sajtó és sürün fog még megemlékezni. 
Már a Rákosy-iskolában feltűnt mint fiatal nö-
vendéklány is kedvence lett a vizsgaelőadások 
közönségének. Az iskola befejezése után Malecky 

Blankától tanult énekelni, majd Niskovszky 
Arankától táncolni. Em yi felkészüléssel indul, 
neki a gyönyörű, fiatal primadonna pályajánakt 
melynek első jelentős eseménye, a szeptemberi 
bemutatkozás lesz. A ,,Mágnás Miska" fő női 
szerepét Rollát fogja játszani. Bizonyos, h o g y 
ebben a szerepében teljesen kifejtheti nagyszerű, 
sokáig érő képességeit. 

Az első Medgyaszay-film felvételei a napokban már 
megkezdődtek. A film egy 

háromfelvonásos társadalmi dráma, cime : „ A 
fekete szivárvány". A darabot Békeffi László, 
a Modern Szinpad tagja, az ismert kabaretiró és 
népszerű művész irta, ki ezzel is bizonyságát 
adta annak, hogy nemcsak mint kiváló humorista 
és előadó, hanem mint iró is a legnagyobb sike-
rekre tarthat számot. A darab meséje egyike a 
legérdekesebb és legizgatóbb témáknak, melyet 
eddig filmen bemutattak. A felvételeket Kertész 
Mihály az ismert kitűnő filmrendező vezeti. Egy-
szóval minden előjel arra vall, hogy ez a film 
lesz a jövő szez n legnagyobb slágere. A da-
rabban Medgyaszay Vilma partnerét — egy hires 
orvosprofesszort — Somlay Arthur, a Nemzeti-
színház tagja játsza. 

Raskó Ellát az országos szinészegyesület isko*-
lájának végzett növendékét leszerződtette 

Sebestyén Géza a buda-temesvári színházigaz-
gatója. A tehetséges, fiatal művésznőre a szín-
háznál nagy és szép feladatok várnak, melyeket 
minden bizonnyal a várakozásoknak megfelelőleg 
fog megoldani. 

Színházi képrejtvény. 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. díj : Egy magyar színdarab, a 

szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Lengyel Menyhért „Táncosnő" cimü 
színművét sorsoljuk ki.) 

II. díj: Egy művészi arckép a 
művésznő sajátkezű aláírásával, e héten 
Delia Donna Eugeria autogrammjával 
ellátott arckép 

III. díj: Egy színházi páholy-
jegy, az e heti fővárosi színházi elő-
adások valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (VII., Erzsébet-
körut 22. sz.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Névtelen asszony." 

Helyesen fejtették meg: 389-en. 
A sorsolásnál Hevesi Sándor „Egy 

magyar nábob" cimü művét Bischitz 
Stefánia Bundapest, Zoltán-utca 6., B. 
Kosárv Emma autogramjával ellátott fény-
képét Mogán Klári Szeged, Mikszáth 
Kálmán-utca 4., a színházi páholyjegyet 
dr. Hűvös Ernő Budapest, Andrássy-ut 
89. nyerte meg. 
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v i a E t v m H Á z 
Három a kislány 

Énekes játék irta Willner és Reichert. 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét Schu-
bert Ferenc nyomán szinre alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek: 

Környei Béla Schubert Ferenc 
Csortos Gyula B. Schober Ferenc 
Vendrey Ferenc Tschöll, udv. üveges 
Haraszthy Hermin Mária, a felesége 
B. Kosáry Emma Médi 
Honthy Hanna Édi 
Gerő Erzsi Hédi 
Mészáros Gizi Grisi Lucia 
Sziklay József Schwind 
Pártos Dezső Kupelwieser 
Fehér Artúr Vogl 
Tihanyi Zoltán Mayrhofer 
ifi. Ditrói Mór A gróf 
Kardoss Géza Brunéder 
Kemenes Lajos Binder 
Bárdi Ödön Novolny 
Győző Lajos Stingl 
Bogyó János Krautmeyer 
Csatay Janka Házmesterné 
Kürthy Sári Weberné 
Rozgonyi Ili Rézi 
Dénes Rózsi Róza 
Kalocsay Ferenc Hárfás 
Ráday József Énekes 
Balogh Klári Pikkoló 

Történik Bécsben, 1826-ban. 

k i G Ä l i Mil * s / i n u A Z 

A CSODACSÓK. 
Operett 3 felvonásban. Szövegét irta: 
Leon Viktor. Fordította : Szenes Béla. 

Zenéjét szerzette: Strauss Oszkár. 
Személyek : 

Ferenczy Károly Kalmár, zeneszerző 
Raskó Tóvölgyi báró 
Delia Donna Eugénia Angella, a felesége 
Gyárfás Dezső Lovag Geller nagy-

kereskedő 
Tisza Karola Clarisse, a felesége 
Fényes Annuska Vera 
Papp Manci Laura baronesz 
Inke Az ügyvéd 
Aggsázy Melinda Komorna 
Márkus ) Első és második 
Skultéty) inas 
Történik: Első felvonás Tóvölgyi báró 
lakásán, második felvonás Kai már Frigyes 
zeneszerző uj nyaralójában, harmadik 

felvonás az Operaházban. 
I. felvonás. Lovag Geller nagykeres-

kedő negyedik feleségétől, Clarissetől, a 
volt primadonnától is válni készül, mert 
az egész város egy regényről beszél, 
mely feleségének, a hírneves szerzővel, 
Kalmár Frigyessel való viszonyáról szól. 
Mig ő a rendőrség utján keresteti a re-
gény szerzőjét, felesége Clarisse Tóvölgyi 
bárónénak elmondja az igazat: a regényt 
ő maga irta. Készakarva kompromitálta 
magát, mert igy akarja férjét válásra 
kényszeríteni. Férjét szereti, de válni akar 
tőle, mert nem engedi meg neki, hogy 
Kalmár uj operettjének főszerepét eljátsz-
hassa. Clarisse mostohalánya, Vera halá-
losan szerelmes Kalmár zeneszerzőbe és 
barátnőjének Laura baronesz-nek el-
mondja, hogy Kalmár felesége akar lenni, 
óvölgyi bároék minta házasságba élnek. 

A báró azt mondja, hogy nem is tudna 
féltékeny lenni. A báróné arról értesül, 
hogy Kalmár, a nagy nőhódító, egy tár-
sasagban ugy nyilatkozott, hogy ha egy-
szer öt percig kettecskén volna a báró-
néval, öt is meghódítaná. Elhatározza, 

i hogy az elbizakodott zeneszerzői meg-
leckézteti, férjét pedig kissé féltékennyé 
teszi. Tudtára adja a zeneszerzőnek, 
hogy megfogja öt látogatni, nyaralójában. 
Vera telefonon értesíti Kalmárt, hogy 
elmegy hozzá látogatóba. A báró meg-
találja felesége szerelmeslevelének piszko-
zatát. Most már érzi, hogy mi a féltékeny-
ség. Idegesen Kalmár nyaralójába siet. 

II. felvonás. Kalmár búcsúzik vidám 
nőismerőseitöl, inert feleségül akarja 
venni Verát, lovag Geller leányát. A fél-
tékeny báró meglátogatja Kalmárt. Rövid 
beszélgetés után a szolga jelenti, hogy 
„megérkezett a direktor". De a báró 
már a regényből tudja, hogy a „direktor" 
mindig egy hölgyet jelent. Kalmár attól 
fél, hogy a báróné jött. De Clarisse ér-
kezik meg, hogy megbeszélje Kalmárral 
a regény egyre bonyolódó ügyét. Kal-
márnak a rendőrségre kell mennie a re-
gény elkobozása ügyében. Lovag Geller 
az egyre növekedő regény-botránynak 
ugy akar véget vetni, hogy a regény 
szerzőségét vállalja. Kalmár visszatér és 
türelmetlenül várja a bárónét. De meny-
asszonya Vera érkezik meg helyette. 
Vera kéri Kalmárt énekelje el neki a 
csókról szóló varázsos dalt. A szerelme-
seket a szolga zavarja meg : a direktor 
ur megérkezett. Verát egy szomszéd szo-
bába rejti Kalmár. A báróné érkezik. 
Meg akarja tréfálni a zeneszerzőt. De a 
csoda-csók-ária hatása alól ő se tudja 
kivonni magát. Ekkor jön a férj és be-
bizonyitottnak véli felesége hűtlenségét. 
A báróné faképnél hagyja Kalmárt és 
férje után siet. A zeneszerző menyasz-
szonyánál keres vigaszt, de ő mindent 
hallott és most szakítani akar vele. Leg-
kétségbeejtőbb helyzetben van, mikor a 
szolga újra jelenti : megérkezett a direk-
tor ur. 

III. felvonás. Tóvölgyi báróék házas-
ságuk évfordulóján az Opera-házban 
estéiyt adnak. Itt minden kitudódik. A 
báró megbocsát feleségének. Vera Kal-
már felesége lesz és lovag Gellér meg-
engedi, hogy Clarisse eljátszhassa Kalmár 
operettjének főszerepét. Az egész vona-
lon győzött a szerelem, a csodacsók. 

riAGYAP®szinuÁz 
A névtelen asszony. 

(Madame X.) 
Szinmü 5 felvonásban. Irta : Bisson. For-
dította : Bródy Miksa. Rendező : Márkus 

László. 
Személyek : 

Márkus Emma 
Törzs 
Vágó 
Tarnai 
Z. Molnár 
Réthei 
Rónay L. 
Virányi 

Jaqueline 
Fleuriot 
Noël 
Raymond 
Perrissard 
Merival 
Helén 
Laroche 

B E V O N U L Á S K O R N E 
FELEJTSE OTTHON AZ EGLEO FOS-

PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

FőDdro5i nyári színház. 
M A R C I ! 

Énekes és táncos bohózat 3 felvonásban. 
Engel és Horst eredetije után iita Mérei 
Adolf. Zenéjét szerzette Márkus Alfréd. 

Személyek: 
Serfőzy György báró Cserhát, min. tan. 
Galetta Ferenc báró Tegze, unokaöccse 
Kerényi Hermin Fogarassy Lenke bárónő 
Bacsányí Paula A nevelőnője 
Vágóné Margit Sátori ezredes özvegye 
Rátkai Márton Pimpfinger Márton 
Bodonyi Béla Lányi, számtanácsos 
Fülöp Sándor Richter, telekkönyvvez. 
Tihanyi Vilmos Sötér Jancsi, adótiszt 
Torkos Árpád Madas, végrehajtó 
Koncz Mihály Mérő, becsüs 
Ujj Kálmán Péter, hivatalszolga 
S. Szilágyi R. Pimpfinger felesége 
Hornyai Janka Klári a leányuk 
Halmay Béla Rendőrkapitány 
Csortos Károly Egy úr 
Zsabka Levélhordó 
Müller Kató Egy leány 
Urak, hölgyek, női és férfi dalárdisták. 
Történik manapság, egy vidéki kisváros-
ban. Az I. felvonás az adóhivatalban, a 

II. és II. felvonás Pimpfinger lakásán. 
I. felvonás. Egy vidéki kisvárosi adó-

hivatalban lassan gyülekeznek a hivatal-
nokok és szólják-szapulják a még távol-
levő Lányi számtanácsost, a kinek nagy 
kilátása van reá, hogy a betöltendő adó-
felügyelői állásra kinevezik; mellőzve a 
derék és szorgalmas Pimpfinger Mártont. 
Megérkezik a posta, hozza a várva-várt 
kinevezést. Lányi, mint aki biztos az 
ügyében felbontja az okiratot és öntelten 
fogadja az előre gratulálók tömegét, akik 
hízelegve közelednek leendő főnökükhöz 
A levél azonban kiesik kezéből, mert 
helyelyette báró Tegze Ákost, egy köny-
nyelmü ifjút nevezték ki, akiról Péter 
szolga elárulja, hogy az uj főnök jópipa 
akit csaladja javulás céljából küld vi-
dékre. A báró szivesen hagyja ott a 
fővárost, hogy megszabaduljon Lenke, 
bárónőtől, akit hozzá akarnak erőszakolni, 
de akit még nem ismer. 

II. felvonás. Az uj adófelügyelö nem 
tud lemondani a vig életről és érkezése 
napján már megbízza Marcit, — akiről 
azt hiszi, hogy agglegény és hozzá száll 
— hogy egy kis ünnepélyt rendezzen és 
legyen gondja arra is, hogy a szépnem 
is képviselve legyen a murin. Megérkezik 
Lenke báróné is kinek Marci felesége: 
kiadja a lakást, mert ő látogatóba megy 
beteg nagynénjéhez Budapestre. Marci 
büszke az uj mágnás felügyelő barátsá-
gára és megtagadja Sötértől Klári leánya 
kezét, kik elhatározzák, hogy megszöknek. 
Igen ám, de nincs útiköltségük ; hogy 
pénzt szerezzen, kiadják a lakást egy 
ezredes özvegyének, tehát már egy har-
madiknak és boldogan megszöknek. 
Tegze is meg akar szökni, mert megtudja, 
hogy nagynénje a városba érkezett, de 
Lenke báróné jön, hogy lakását elfoglalja. 
Itt megismerkednek és megszeretik egy-
mást. Az összes albérlők elakarják f j i -
lalni a lakást, amiből félreértések tömege 
keletkezik, amit még fokoz amikor i 
dalárda és a hivatalnoki kar üdvözlésr 
gyűl a házhoz. 

III. felvonás. Lányi panaszt tesz i 
rendörségnél, hogy Marci háza orgiák 
tanyája. A rendőrkapitány fel is keresi 
őt lakásán ahol romhalmaz tetején má-
morosan találja Marcit. Kihallgatás köz-
ben a szökevény leány is visszaérkezik 
szerelmesével, löknek kevés volt a pén-
zük, tehát nem szökhettek. Tegze és 
Lenke is megtudják, hogy ők tulajdon-
képen egymásnak vannak szánva és bo l -
dogan egyesülnek. 
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AMERIKAI PARFÜMÖK 
A j á n l o k legfinomabb Rózsa 
bona Ilde, 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. 
G y á r t e l e p : Hyvarion &,Co., New-
York. - Egyedüli szétküldési 
h e l y : GROSS ANTAL kivi leli háza 
Budapest, VIII., József-körút 23. 

Hízelgő dicsérő 
szónincselég ahhoz,hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

és 

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 kéz-
f eh éri tő s kézápoló. Diana-
arckrém ára 60 fillér Diana-
szappan ára 60 fillér. Készíti : 
Diana Kereskedelmi Rt.,Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenütt! 

M O Z I H É T 
Kabaré a Rákóczi-uti 
APOLLOBAN 

HAJSZALAKAT 
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 pol lák Sarolta 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzai 
szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni hatás. Minden eddigi! 
felülmúl ! Óvakodjunk utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasítással diszkréten küldi 
F o g a d e g é s z n a p . S z é p s é g h i b á k 
k e z e l é s e . A r c g ö z ö l é s , a r c m a s s z á z s 
a r c á p o l á s . — (12 év i m ű k ö d é s . ) 

T e l e f o n 157—98. 

Junius 15-től kezdve 
u j n i ű s o r ! 

A n i h i l i s t a . (Kép az orosz élei-
ből.) Csajkovszky zenéjével. 

Németh Juliska uj dalokkal. 

P o l i g á m i a . Karinthy Frigyes 
tréfája. 

Gózon Gyula 

Mály Gerő 

Andai Terka 

Engem is bevettek ! (Igaz ka-
tonahistória) Irta és elsirja : 
Kőváry Gyula. 

A h a d i c i p ő . Énekes és táncos 
jelenet. 

Szőllősi Rózsi 

Sándor József 

Tisza János 

TIVOLI 
FÉNYJÁTÉKHÁZ. 

VI., NAGYMEZO-UTCA 8. SZÁM. 

Hétft »01, junius 19-től, 
vasárnapi : 

A 

pompás 

MŰSOR! 

Előadások hétköznapokon V28 
és 10 órakor, vasár- és ünnep-

napon 6, 8 és 10 órakor. 
Elővételi pénztár délelőtt 11 órá-
tól l-ig, d. u. 4 órától kezdődőleg. 

Előadások kezdete 6, 8 és 10 
órakor, ünnepnapon 4 órától foly-
tatólag. — Elővételi pénztár d. e. 
II—l-ig, d. u. 3 órától. Telefon 30-49. 
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A modern Színpad műsorán énekli PÉCHY ERZSI. utinn^mos 

Az első és a többi... 
(Béke ff y László) 
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megrendelhető (Erzsébet-körut 22.) 2. 34 éves. 
3. 29 éves, katholikus. 4. Évi jövedelme 
50 - 60.000 korona. 5. 32 éves, zsidó. — S. T. G. 
Huszárfohdgy. 1. József-körút 19. Igen. — Landa 
rajongó. 1. Berlin Unió filmgyár. 2. Színházhoz 
nincsen szerződtetve. — L. I. St. Lapjaink ren-
desen mennek. Pontos cimet kérünk. Milyen 
igazgatóság? — Hopsza Sári. 29 éves. Jőzsika-
utca 2. — Sz. Emil, Zombor. Tagja a pé^si tár-
sulatnak. Nőtlen. — B. Jancsi. Telefonon elintéztük. 
— Treff. 1. Nem igaz. 2. Nem. 3. Ebben a sze-
zonban lesz még bemutatója a Magyar színház-
nak Márkus Emiliával a címszerepben. — Ibolya. 
1. Nem testvérek. 2. Két hét múlva. 3. Feltétlenül 
szükséges. 4. Két vagy három évig. 5. Maguknál 
az iskolánál. — Mayer I. Otto. Nem tudjuk a 
külföldiek pontos lakcímét. — Ugye tudja. 
1. Mindenki résztvehet. 2. Bertha István a Király 

E 'ovatban minden színházi dologról színészről, íróról kész-
séggel adunk felvilágosítást. 

S. Margit. Iskola végzettséghez ninc3 kötve. 
Tandíj havi 20 korona. — Sok pénz. 1. Az Or-
szágos Szinészegyesület iskolája azonos a volt 
Vígszínház szinésziskolájával. 2. Alag, Fóti-ut 16. 
3. Megjegyzés szerint. 4. Havi 100 korona. — 
Burián. 1 47 éves. Jelenleg nem tartózkodik Bu-
dapesten. — R Edit, Zenta. 1. Református 2 Sza-
badkai. — Miráklu. 1. Margareta. 2. 5 éve 3. A 
legelsők közül. 4. Nem. — Lici. 1. Mágnás Miska 
szövegkönyve a Színházi Élet kiadóhivatalánál 
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színház karmestere. István-ut 40. — Színésznő 
akarok lenni. 1. Augusztus utolsó napjaiban. 
Csengery-utce 28. Egy énekszámot és egy köl-
teményt, vagy szindarabrész lehet. — N. László. 
1. Nem igaz. 2. Igen. 3. Jánoska, 'Buksi, Evike, 
Grün Lili. 4 Az utolsó kettő megjelent. 
5. Mészöly László műtermében Bécsi-étca 5 — 
Sebesült. Korcsmáros Nádor a szerzője. — Que 
Diable. 1. A Világ szerkesztőségben. 2. Rákóczy-
tér 16. 28 éves. 3. Még maga sem tudja. 4. A 
Nemzeti lovardából. 5. Természetesen. — Zenész 
1. 37 éves. 2. Nőtlen. 29 éves. 3. Nincs férjnél. 
— Palika. A bekötési Ftábláink elfogytak. — 
S. Andor, Rákoshegy. 1. 21 éves. 2. 27 éves. 
3. Mészöly László műtermében Bécsi-utca 5. — 
Lajoska. Bárd Ferenc és Testvére cég (Kossuth 
Lajos-utca 4.) — K. Lajos. 1. 34 éves. 2. 26 éves. 
— Ipjilander. 1. Megkülönböztetésül a Nemzeti 
SzinháziMolnár Lászlótól. 2. Nincsen. 3. Har-
sányi Zsolt. — Coco. Köszönettel vesszük. — 
Odette. Berlini Deutsches Theater. — Egy test 
egy lélek. 1. Sebestyén Géza és Gombaszöghy 
Frida játszották a főszerepeket. 2. A Magyar 
Színházban. — N. Magduska.ïl Rajnai Gábor a 
Nemzeti szinház tagja. 2. Nincsen. 3 Dr. Mayer 
Ernő orvos. 4. Elfogja küldeni. 5. Hat korona 
ellenében bérmentve"küldi meg a kiadóhivatal. 
— Hűséges. 1. Rákóczi-ut 16. 2. Akácfa-utca 5. 
3. Igen. — Kis Apollo. Ott marad a jövő szezonba 
is. — Isti. Ménesre mennek nyaralni Rajnay 
Gáborék birtokára. — Jancsi hadnagy. Ezredorvos. 
— Hermelin 1. Évi 26.000 korona. 2. Van családja. 
Siofokra mennek nyaralni. — Gritta Dresda. 1. 27 
éves. 2. Osztaléka van. 3. Valószínűleg a jövő 
szezonban. 4. Berlinben. — Zugligeti. 1. Royal 
szálló. 2. Zsigmond-utca 20. 3 4. Rökk Szilárd-
utca 6. 5. Royal Szálló. 6. Gróf Zichy Jenő-utca 37. 
— F. Józsika. 1. Nőtlen, református, 34 éves. 
2. Nős, 32 éves. — Rózsadomb. Epstein cipőáru-
házban az Andrássy-uton. — Verseezi kíváncsi. 
1. Ahogy irva van. 2. Nem volt a Magyar szin-
ház tagja. 3. Szécsi Illés igazgató. — B. Mártha. 
1. 36 éves. 2. Szívesen ad autogrammot. 3. Csak 
szöveget ir. — N. T. Fedák Sári lakik a sokat 
kérdezett házban. — Kíváncsi. 1. 30 éves, zsidó. 
2. 32 éves, katholikus. 3. 29. éves Csak vendége 
a kolozsvári színháznak. — Rózsi. Legcélszerűbb 
volna a jövő szezon elején egyik számunkban 
egy felhívást közétenni. Egyebekben is szívesen 
állunk-e nemes cél érdekében-rendelkezésére. — 
Melpomene. ,1. 31 éves. 2. Katholikus. 3. Rákóczy-
tér 16. — Árvácska. 1. Solti Hermin a felesége. 
2. Király-utca 91. — H. B. 18. 1. Molnár Ferenc. 
2. Nős, 39 éves. 3. Nem színésznő. — Olga 16. 
1. 27 éves. 2. Zsidó. 3. Pozsonyi-ut 4. 4. Évi 
12 000 korona lesz a jövő szezonban Beöthy 
László színházánál 5. Nős. — Rózsaszínű rozsda. 
1. Filmgyáraknál 2. Hosszúsága szerint változik. 
3. Nem tudni 4. Sok nagyon jó van. — Komoly 
jelige. 1. E hó végén. 2. 26 éves. 3. Rom. 
kath. 4. 15.000 korona. 5 12.000 korona. — 
Kitchener. 1. 6000 korona. 2. Nem tudja. 3. Apolló-
kabaréban található. — Gyöngyvirág kisasszony. 
Krausz doktor a vérpadon. Gazdag ember ka-
bátja. Az aranyásó. Fikszirozzák a feleségem stb. 

— F. Eta, Turóczszentmárton. 1 40 éves. 2. Róm 
kat. 3. zsidó. 4. 22 éves. 5. 28 éves, zsidó. — 
Cimpi Kalocsa. 1. Nagyobb vidéki társulatoknál. 
2. Valószínűleg. 3. Nem. 4. Igen. — Bohémélet. 
1. Szeptember elején. 2. Nem. 3. 60. korona. 
4. Nem — Manci. Schrapnel . — Jaj Zsuzsikám. 
1. László. 2. 28 éves. 3. Mária Terézia-tér 3. 
4. Van. Báthory Giza. — Valaki. 2. Fedák Sári. 
3. Beregi O. 4. Hegedűs Gy. és Varsányi Irén. 
5. Gombaszögi Frida és Rajnai. 6 , Király Ernő 
és Fényes Annuska. 7. 30 éves, nem tácolt. 
8. Nem válik. 9. Nem. — Vidéki bakfis. 1. 26 
éves. 2. 32 éves. — Romeo. 1. Beregi O. 2. Ba-
latonfüred 3. 28 éves, nős. —B. G. 1. Csengeri-
utca 28. 2 18 év. 3. havi 20 kor. 4 Igen. 5. Két 
évig. 6. Minden időben. — D. Margit. Egy 
berlini színházi lapnál tessék érdeklődni — Pováz-
nay Gyula. 1. Jókai Mór. 2. Teljesen kifogyott. 
— Troubadur. 1. Elég. 2. Aradi-utca 22. 3. .19 
éves. 4. 8000 korona. 5. Nem 6. Nem tudni. — 
S. Ernő, Bpest. Küldje be valamelyik színházhoz. 
— Himere. Fedák bámuló. 1. A Királyban. 2. Zü-
richben van. 3. Még két hétig. 6. Igen. 7. lekerült 
a műsorról — K. S. Igen. — F. G. Évi 600 K. — 
Lady. 1. Rákóczi-tér 16. igen. — P. Gy. hadapród. 
Valamennyi 1.80 2 — K. — 1916. Psylander rajongó. 
1. Evangélikus. 2 Psylander nem fogad el aján-
dékot rajongóitól. — Zöldyné. Ha átengedik lekö-
zöljük. — Egy olvasó. 1. Eötvös-utca 29. 2. Ber-
lini-kertben. 3. Az Apollóban. 4. Bécsi-u. 1. sz. 
alatt található. — Egy előfizető. 1. 28 éves. 2. 
Róm. kath. 3. Ktrály-u. 102. 4. Nem. — B Vica. 
Ungvár. 1. Dr. Mayer Ernö. 2. 26, zsidó. 3. Nincs. 
4. 22 éves. — Színházlátogató. Van, de most sza-
badságon. 2. Igen. — Bájos Ismeretlen. Teljesen 
kifogzott. — Lizácska. 1. A Budapest színházban 
található. Nős. 2. Nagyon jó. — Lici. 22 éves, 
zsidó, saját nevén. 2. 16-çn. — Egon Hellmuth. 
Még nem tudják — P. Gy. Nagydiófa-u. 5. — 
B. S. Nagyszeben. Szeptemberben. A könyvek 
megrendelése rá ér akkor is. 

Helyettes szerkesztő : SZENES BÉLA. 

MÉSZÖLY 
LÁSZLÓ 
MODERN FOTÓMŰVÉSZETI SZALONJA 

BUDAPEST 
IV. KER„ BÉCSI-UTCA 5. 
TELEFON 63-85. 

HIRDESSÜNK A „SZÍNHÁZI É L E T I B E N 

Lengyel Lipót litográfiái é s könyvnyomdai müintézete Budapest, V., Visegrádi-utca 3 



SZÍnuÁZ] EUT 111. 

fi Király-szinház 

MÁGNÁS 
JVIISKfl 
ALBUMA 

( a m i a j u b i l e u m i e l ő a d á s k ö z ö n -
s é g é n e k k é s z ü l t ) 

az operett teljes 
szövegkönyve 

3 z e n e s z á m teljes zongora-
kivonatával 

ára 3 korona. 

Megrendelhető az ö s s z e g é s 
45 fillér portó beküldésével 

v a g y utánvét mellett a 
„Színházi Élet" kiadóhivata-
lában, VII., Erzsébet«körút 22. 

R „Színházi Élet" előfizetői 
portómentesen kapják. 

A „Színházi Élet" kiadóhivatala 
egyenként 30 fillér értékű bélyeg 
beküldése ellenében portómente-
sen küldi meg : 

Kisasszony férje szám 
Ciklámen ,, 

rr 

Őnagysága ruhája „ 
Grün Lili 
Mágnás Miska 
Három a kislány 
Szibill 
Hegedűs 
Schildkraut  
Psi lander  
Hermelin  
Angol park  
Fehér felhő 

>> 

}> 

y» 

tf 

a  

tf 

f f 

fy 

ff 

Hatvan fillér beküldése ellenében 

a Fedák-Albumot 
küldi a kiadóhivatal: 

Erzsébet-körút 22. szám. 
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F E N Y Ő I L O N K A , a debreceni színház újonnan szerződtetett tagja. 

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


