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Ivdnfi Jenő. 
Grillparzer Aranygyapjú trilógiája 

szólalt meg legutóbb sikerekben gaz-
dag és előkelően művészi rendezői 
víziójában. Ivánfi Jenőről sikerekben 
gazdag pályája különböző fázisaiban 
különböző mindig 
elismerő és értékelő, 
de már értékekre 
mutatkozó meghatá-
rozások voltak divat-
ban. Pályája elején, 
első nagy színészi 
sikerei után, amikor 
külföldi tanulmány 
útjáról viszszatérve 
irodalmi téren is ko* 
moly és mély dol-
gokkal mutatkozott 
be, őt tartották a 
legerősebb kulturáju 
magyar színésznek, 
aki minden szinészi 
feladatába értékes 
nagyságokat keres 
és talál meg s a 
munkájában széles-
körű irodalmi isme-
retei és nagy általános tudása segítik. 

Kevéssel utóbb és ezzel egyidőben 
műfordításait, főleg klasszikus fordí-
tásait emlegették kitűnő s eredetiük-
böz méltó művészi munkákként s va-
lóban csak Tartuffe fordítására, vagy 

az Erynnisek finom átültetésére, avagy 
mostani Grillparzer fordításaira kell 
gondolnunk, hogy megállapíthassuk e 
fordítások különös értékét. Hűséges 
közvetítései ezek a forditások mindig 

• az eredetinek művé-
1 szileg tökéletes for-

máiban, - egyben 
azonban - s ez 
nagyon fontos - ki-
váltképen alkalmas 
arra, hogy ne csak 
olvassák, de beszél-
jék és deklamálják 
őket. 

Mikor pedig szi-
nészi sikereiben ren-
dezői sikereit is 
odasorakoztatta, ki-
derült, bogy a 
klasszikusok reme-
keinek nemcsak 
szinészi ábrázolója, 
nemcsak pompás 

J fordítója, hanem hi-
ivánfi Jenő. va to t t r e n d e z ő j e , 

színpadi megvalósí-
tója is. Mindbárom meghatározás teljes 
igazsággal dicsérte Ivánfi érdemeit, de 
legméltóbban minden bizonnyal ez az 
utóbbi. Ivánfi tipikus példája annak a 
rendezőnek, akiről tulajdonképen min-
den színháznak álmodnia kell, aki 
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mesterségének fanatikus szeretetén, 
erős tudáson, nagy pikturai értéken 
kivül hatalmas és biztos kiviteli ener-
giát is hoz magával, flki a legprimiti-
vebb diszletdarabnak' nemcsak meg» 
komponálásánál és elkészítésénél ott 
van jelen, aki minden gesztust maga 
választ meg, s aki mindig elégedetlen, 
mert senki sem elég lelkes és odaadó 
neki. Ehhez az elégedetlenséghez pe-
dig azért van joga, mert valóban lel-
kesség és odaadás dolgában mindenki 
messze mögötte marad. 

H nagy közönség pedig teljes me-
legséggel értékeli ezeket az érdemeit 
s minden rendezésénél kihívásokkal 

s zugó tapsokkal ünnepeli nemcsak a 
munkáját , hanem a személyét is. Leg-
utóbb az osztrák klasszikus remekei-
nél láttuk ezt, egyben azt is, hogy ez 
az ünneplés milyen kiérdemelt, mert 
a díszletek és beállítások szépségétől, 
tömegek pompásmozgásán át, az egyéni 
produkciókig, az egésznek artisztikus-
ságán és stilusosságán, az ő erős és 
biztos keze látszott meg. T\ klassziku-
sok hivatott életrekeltője Ivánfi s akiasz-
szikusok teszik legigazabb ambícióját 
is, amely által nemcsak a Nemzeti-
Szinbázat, de az egész magyar kul-
túrát jelentős és nagy értékekkel szol-
gálja. 

Komjáthy (Lajtbay Iötván) - Z. Molnár (Torontáli) - Forrai Rózsi (dr. Bernstein Ibolyka) 
Magyar=Szinbáz. - »Kedves mester«. Alexy ieiv. 

Torontdli. 
Élő, közismert alakok megszemé-

yesitése a színpadon, mindig bálás 
lzinészi feladatok közé tartozott. Hz 
irodalomtörténetből tudjuk, bogy már 
xaz antik görög drámaírók is ismerték 

a hatásnak ezt az eszközét és gyak-
ran szerepeltettek ismert személyisé-
geket, többnyire vetélytársaikat, da-
rabjaikban hálás alakításokra nyújtva 
alkalmat az aktoroknak. H modern 
színpadon is elég gyakori a színészi 
ábrázolásnak ez a fajtája és a mutt 
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század második felében volt egy idő, 
amikor valóságos divattá vált, de a 
jóizlés csakhamar tiltakozott e divat 
túlzásai ellen és ma már ritkább ese-
tekben találkozunk vele. Vidéken, 
kisebb színpadokon azonban még ma 
is gyakori ismert közéleti nagyságok 
maszkjában megjelenni és a bálás 
kisvárosi publikum semminek sem tud 
jobban örülni, mintha a 
szerelmes bős a helybeli 
gyógyszerész alakjában 
lép fel a szinen, vagy ha 
az intrikus a főjegyző 
maszkjában alakit. 

Rendszerint csak a 
maszkot másolják a szi-
nészek anélkül, hogy 
egyébként az alakított 
egyéni tulajdonságait is 
ábrázolni akarnák. R bu-
dapesti színpadokon pél-
dául gyakran szerepelt 
már Lánczy Leó maszkja, 
a jellegzetes, középen ki-
borotvált oldalszakáll. 

Lánczy maszkjában je-
lent meg Rátkay Márton 
a »Kis gróf« cimü operett-
ben, az ismert bankve-
zér képében játszott egy 
ideig Hegedűs a Timár 
Lizában és legutóbb a 
Bernát bácsit is Lánczy 
szakálával játszotta Törzs 
Jenő. Ismert portré után 
másolta külsejét Szerémy 
is a Testőr újságírójában: 
valódi újságíró, a nép-
szerű Porzsolt Kálmán 
franciás szakálát öltötte 
fel. 

Hosszú idő után most 
ismét alkalma van a kö-
zönségnek egy ilyen kül-
sőben is alakitó színészi 
produkciót látni. Z. Mol= 
nár László a »Kedves 
mester«-ben valósággal 
megdöbbentette a főpróba 
és a nagysikerű bemutató 
közönségét, mikor mint 
Torontáli a színpadra 
lépett Ez a Torontáli 

Törzs Jenő (Zólyom Pál) - B. Martbon Erzsi (Magda) 
Magyar-Színház. - »Kedves mester .« Alexy felv. 

tudvalévőleg ujságiró és akárcsa k 
Szerémy, Z. Molnár is élő és min-
denki által jólismert igazi ujságiró 
után formálta meg a maszkját. R 
választás nagyon egyszerű volt és 
nagyon logikus : a darabot Szász Zol-
tán irta, aki szépirói működése mel-
lett közkedvelt és kitűnő ujságiró is, 
Z. Molnár tebát Szász Zoltán maszk' 

, m , 
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ját vette fel mint Torontáli és igy 
színpadra viszi tu la jdonlapén a szer-
zőt is. 

Z. Molnár azonban túltesz ismert 
elődjein. Nemcsak maszkban ábrázolja 
Szász Zoltánt, banem pompás meg-
figyeléssel, kedves utrirozással utá-
nozza a rokonszenves iró minden 
gesztusát, egész beszédmodorát. H 
szerep meg játszásától függetlenül első-
rangú színészi produkció Z. Molnár-
nak Torontáli-ja. Mikor a főpróbán a 
szinpadra lépett, a nézőtéren ülő új-
ságírók, színészek, szépasszonyok meg-

Beregi Oszkár — Jason Alexy fe 
Nemzeti-Színház. - -Hz argonauták.-

lepetten súgták egymásnak: «Milyen 
különös, bogy ez a Szász még a fő-
próbán is kijön a színpadra«. H kö-
vetkező pillanatban természetesen kide-
rült a félreértés, de az első meglepetés 
legjobban jellemzi Z. Molnár alakítá-
sának kitűnőségét. H borotvált arc, a 
gyér bajszálak, a csillogó monokli -
mind, mind Szász Zoltán alteregója. 
És amikor beszél ! H «Kedves mester !« 
szerzője tudvalevőleg meglehetős hadi-
lábon áll a sziszegő bangókkal, ma-
gyarán szólva : selypit. Nem mindig, 
csak ha beszél, de akkor is csak azok-
ban a szavakban, melyekben sz, vagy 
z, vagy s fordul elő. Z. Molnár termé-
szetesen kedves és ötletes túlzással 
öregbiti ezt a kis nyelvhibát és mulat-
ságos beszédmodora a főpróbán egy 
vidám megjegyzésre is adott alkalmat. 

- Ennek a Z. Molnárnak - mondta 
egy ujságiró, aki mellesleg szólva a 
közgazdasági rovatha ir, a másiknak 
- tulaj donképen pausálét kellene 
kapnia a Magyar Folyam- és Tenger-
hajózási Részvénytársaságtól. 

- Milyen cimen ? 
- Ezért az ügyes reklámért. 
- Nem értem, 
- Hát nézd csak: a Magyar Fo-

lyam* és Tengerhajózási Részvény-
társaság rövidítése M. F. T. R. Mint-
hogy pedig ezt a négy betűt nem lebet 
ugy kiejteni, mint az E. M. K. É.-t, 
széltében mint »Mester« használatos. 
Ha Z. Molnárt Torontáli szerepében 
hallja az ember, önkéntelenül eszébe 
jut a darab címe: »Kedves Mester!« 

Mint mindezekből látható : Szász 
Zoltán dupla sikert aratott érdekes 
darabjával, mely a legszebben biztató 
elindulása a színműirodalom terén. 
Egyrészt mint szerző, másrészt mint 
- Torontáli, akit az ő maszkjában 
játszik meg Z. Molnár László. 

m ű D é s z n ő b b e ü á s á r l d s i f o r r á s a 

VAS BÉLA 
női kalap áruháza 

BUDAPEST, Holló-utca és 
Király-utca sarok. 
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A varsói citadella. 
Hki ma a Magyar Szinbáz kiskapu-

jának tájékán megfordul, ezt a rej-
télyes mondatot hallja suttogni unos-
untalan. Nehogy valaki még valamely 
szövevényes kémkedési bűnüggyel 
hozza kapcsolatba ezt a jeligét, inkább 
eláruljuk, hogy a »Varsói citadella« 
a Magyar Szinház legközelebbi újdon-
ságának a cime, egy minden részleté-
ben lebilincselő és érdekfeszítően iz-
galmas nihilista-drámáé. Szerzője Za-
polszky 6abriella, egy lengyel irónő, 
kinek neve a próbákról kiszivárgó bi-
rek szerint hamarosan csak oly is-
merős és jócsengésü lesz Pesten is, 
mint hazájában. 

Hz újdonság két parádés női fő-
szerepét Simonyi Mária és B. Marthon 
Erzsi játszák. Simonyi Mária kreálja 
a nibilistanő (flnna), széles skálájú 
képességeket igénylő szerepét, mely a 
dráma vezér cselekményét viszi. Ez 
a fiatal színésznő, kinek nevéhez már 
nem egy forró siker emléke fűződik, 
{csak nemrégiben volt jelentős sikere 
a Kárpáti Zoltán-ban) a beavatottak 

véleménye szerint nagy meglepetések-
kel fog szolgálni ez alakításával. B. 
Marthon Erzsi egy pincér-leányt sze-
mélyesít a drámában, melyben jelentős 
szerephez jutnak még Törzs Jenő, Z. 
Molnár László, T. Forray Rózsi, Nagy 
Margit, Tarnay, Vágó, Kardos, Kabók, 
Pártos és Zala Karola is. 

Zilahy Gyula levele — 
a ..Színházi élet" •hez. 

Kedves Szerkesztőm ! 
Kedves kötelességemnek tartom, bogy a 

«Fészek írásban és képben-, b. lapodban 
megjelent cikkedre vonatkozólag, mely oly 
általános érdeklődést keltett, megkérdezzem 
tőled, hogy váljon tudod=e ennek a közked-
veltségnek örvendő miivészklub elnevezésé* 
nek történetét ? - Jó két évtized előtt tör-
tént. Derűsebb volt fölöttünk akkor még az 
ég! Sokan hiányoznak már közülünk, kik 
alapitói voltunk a «Fészek»-nek. Én voltam 
a keresztapja. Ugy történt . . . Pali flam — 
hadnagy - aki bizony most már huszon-
ötödik hónapja az olasz fronton harcol, két 
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bete Laibacbban sebesülten fekszik, akkor-
tájt született. Boldogult Gabányi Hrpád ba= 
rátom: — collegám - egy kasírozott fecske-

fészket egy pár fecskével üldögélve kül= 
dött feleségemnek paszitára. 

Zala György elnöksége vezette a kis 
alakulófélben lévő müvészottbon-tervezetet. 
fl régi Drexler-féle étterem müvészszobájá" 
ban voltak az összejövetelek. Bableves va» 
csora cimén: - csupa édes, jóságos együtt-
érző művészek, fiz utolsó elbatározó ülés 
vegére érkeztem a Nemzetiből előadás után. 
Tolnay Ákos és Császár Imre között foglal -
tam belyet - jól emlékezem. Zalának a be-
fejező kérdése: Mit adjunk cimet kis ta» 
nyánknak? Valami gyűjtő cim lenne jó! 
Gabányi fecskefészkét az nap délután sze-
geztem fel feleségem ágya felé a plafon 
sarkába. Jól illett az ott, családias kedves 
otthonunk falán. Szóltam merészet és na-
gyot. De sikerült is. 

Kis tanyánk neve legyen Fészek ! ! 
Miért ? Mindenkinek arca egy? Feleltem : 

E szóban megtaláljuk: a szobrászokat, szí-
nészeket, festőket, építészeket, énekeseket, 
komédiásokat. Szóval mindenkit, akik itt 
szeretjük egymást most és talán szeretetünk 
tömörülve meg is erősödik, mint a zsupp-
vessző, ba azt a fészek szeretettel össze» 
köti. 

Ölel öreg barátod 
Zsül. 

Zilaby Gyula Kemenes rajza. 

h /Vlester. 
(Szenes Béla egyfelvonásos tréfája a Modern 

Színpadon.) 
Minden eddigit felülmúl a Modern 

Szinpad népszerűsége. Már valóság-
gal legendás az elővételek nagysága 
és még nem volt olyan estje a Bel-
város ragyogó színházának, hogy a 
táblás házat jelző tábla ne lett volna 
a kapuban. 

De Bárdos flrtur dr. igazgató 
nem elégszik meg az anyagi sikerrel 
és dacára minden táblás házaknak, 
állandóan csiszolgatja, javítgatja re-
mekbe készült műsorát, melynek Biró 
Lajos és Szép Ernő neve kölcsönöz 
különös fényt, f i mult héten u jabb 
kis darabot mutatott be a színház, 
Szenes Béla tréfáját, «R Mester»«t. 

Szenes Bélát sokkal közelebb tud-
juk magunkhoz, mintsem róla e he-
lyen a jó izlés határain belül beszél-
hetnénk. Szenes ember, a «Színházi 
Élet» hasábjain indult és erre ma, 
mikor irásai több napilap és hetilap 
oldalainak állandó vendégei és köny-
vei a közönség szeretetét elnyerték, 
ismét szeretettel utalunk. 

«H Mester» kivételes nagy sikerét 
első sorban annak köszönheti, hogy 
az ötletes darab pompás alakításra 
nyújt alkalmat Kökény Ilonának és 
Rózsahegyi Kálmánnak. Kökény egy 
bécsi primadonnát játszik, ki a Mes-
tert, a neves bécsi operettszerzőt 
várja. De helyette egy másik mester 
jön - Wurglics, a bohém, színházi 
cipészmester, akit Rózsahegyi Kálmán 
alakit. Hogy Rózsahegyi mit hoz ki 
a szerepéből, azt a páratlan színészi 
képességet és magábanálló ötletessé-
get leirni nem lehet, azt már a kö-
zönség kacagásával lehet mérni. Igen 
ügyes, a szobaleány szerepében Nagy 
Margit, ki kedvesen illeszkedik be 
Rózsahegyi és Kökény virtuóz játékába. 

«Fi Mester» nagy sikerének útjel-
zője, hogy a kis tréfát Rózsahegyi 
Kálmán a nyáron vidéki vendégutra 
viszi és az ú jonnan alakult Frontszin-
ház is műsorába iktatta. 

MM WINDHABER "Sí kalap terme 
Alakitások elfogadtatnak 

Budapest, ÍV., Koronaherceg-utca 6., 111.14 
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R szobrászat aránylag kisebb szám-
mal van képviselve. Zala, Kallós, Istók, 
Bezerédi, a szokott erős nivót képvi-
selik, Ligeti pedig ereje teljében jele-
nik meg. Vas Viktor királybüstéje is 
elsőrangú munkája e fiatal művésznek, 
valamint Lányi is nagyon szép akto-
kat mintázott. De van egy fiatal 
szobrásza a kiállításnak, Szentgyörgyi 
István, aki főleg női gipszfejével olyan 
görögösen klasszikus és franciásan 
finom remekmüvet állit ki, melyhez 

az utóbbi években csak a Zala György 
hires mellszobra basonlitbató. flzt 
hisszük, a legszebb darabja ez a szo-
bor az egész kiállításnak. Kár, hogy 
gipszben van, és hogy rosszul van 
világítva. 

Tavasz van. Fiatalság és békés 
napsugár játszik a harcok szinterén. 
Vajha elmúlna az a másik, a vére-
sebb háború is, hogy a művészet nya-
rán vihartalanul érnének a sárga-
piros gyümölcsök. Kárpát. 

Indul a Frontsz inhdz . 

R németek, osztrákok után, meg-
mozdultak a magyar színészek is és 
mennek a frontra Komjáthy János 
vezetésével, ahol színi és kabaré elő-
adásokat fognak tartani a katonáknak. 
Hprilis első napjaiban már indulnak 
is, Lemberg lesz az első stáció. R tár» 
sulat már kész, s a próbák után itélve 
a vállalkozásnak nagy erkölcsi sikere 
lesz. Előadják a Bort, Gárdonyi ki-
tűnő darabját, a Próbaházasságot, a 
Gerő vígjátékot, s azonkívül van egy 
kitűnő kabarémüsoruk. 

Hogy pedig ez a legfrissebb szín-
házi vállalkozás a legteljesebb mér-
tékben meg fog felelni gyönyörű és 
emberbaráti hivatásának, azt az ava-

tott vezetésen kívül, már a társulat 
puszta névsora is igazolja. R társulat 
tagjai között a következő jól ismert 
neveket találjuk : Zilahy Gyula, a Vig-
színház volt művésze, Pázmán Ferenc, 
a Népopera kedvelt »Paci«-ja, Bálint 
Béla (Krecsányi társulatából), Kondor 
Ernő, a népszerű dalköltő, azonkívül 
Nagy Gyula (Kolozsvár), Izsó Miklós 
(Pécs), Rogoz Imre (Szeged), Gózon 
Béla (Pécs), Dalnoki/ és Mály kar-
mester. R nők között ott találjuk a 
pajkos Batizfalvy Elzát, a miskolci 
színház primadonnáját és Komáromi? 
Gizit, kit Kassán ünnepelt eddig a 
közönség, azonkívül Pázmán Ferenc* 
nét, Benes Ilonát, Szász flnnát és 
Dörgei Jolánt. 

flJFrontszinbázrtársulata. (Középen Komjáthy János igazgatóval)1 ' W T j t ifj. Alexy fe'v. 
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fl frontszinbáz menetszázada. 

O - J 

Három ruba - bárom frakk, 
fl szinbázi babonák bonyolult 
összevisszaságához tartozik az 
is, bogy minél több cipőt, több 

rubát nyünek el valamelyik darabban, annál 
nagyobb sikere van. Egyébként ennek az 
igazságnak a megállapításához nem is kell 
okvetlenül babonásnak lenni. Szóval és rö-
viden: a ruba- és cipőkoptatás mennyisége 
- tudományosan kifejezve - egyenes arány-
ban áll a sikerrel. Mint legenda kering a 
színészet berkeiben ma is az a történeti 
tény, bogy Fedák Sári a Bob berceg emlé-
kezetes előadásai során harminchat pár at-
laszcipőt használt el. Természetes, bogy be-
avatott színházi körökben nagy érdeklődés-
sel várták, mennyi »kelléket« fog felemész-
teni az idei operettsláger, a Csárdáskirályné. 
Hiszen tudták előre, nagy siker lesz, de 
ekkora siket mégis felülmúlt minden vára-
kozást. Kosáry Emma például csak huszonöt 
előadásra szerződött és immár hetedszer 
kell ezt a terminust megújítani, flzt sem 
bitték volna, bogy az a gyönyörű estélyi 
ruba, amit Kosáry a bemutatóra csináltatott, 
nem birja ki majd a nagy strapát. Csak Ki-
rály Ernő bizott rendületlenül a szenzációs 
sikerben és még szeptemberben a próbák 
alatt kijelentette, hogy Kosáry Emmy leg-
alább öt estélyi rubát fog elhasználni mint 
Csárdáskirályné. Tartja a fogadást bármibe, 
bogy igy lesz. fl szép Emmy a fogadásban 
is olyan óvatos volt, mint a szerződésben. 

- Jól van - mondta - fogadjunk, de 
ne kössünk ki olyan távoli batáridőt, fl har-
madik ruhánál fizetek tiz üveg Törleyt, a 
negyediknél buszát és igy tovább. 

Nevettek és a fogadás megtörtént. 
Kosáry Emmy pedig szörnyen vigyázott 

a ruháira, különösen a második felvonásbeli 

estélyi toalettre. Ha leszakadt egy fodor, 
gondosan felvarratta, amikor tehette, tisz-
titóba küldte, a Csárdáskirályné hetven-
ötödik előadására mégis uj ruhát kellett csi-
náltatnia. Király mosolygott. És hogy meny-
nyire igaza volt, bizonyitja az a tény, bogy 
még el sem érkezett a százötvenedik elő-
adás jubileuma, Kosáry Emmy máris pompás 
uj estélyi ruhában jelent meg a második 
felvonásban Rátkay karján, fl Csárdáskirályné 
pedig nem azért fejedelmi nő, bogy ne kö-
vesse a fejedelmi erényeket. Pontosan fize-
tett: Király Ernő lakására másnap diszes 
kosárkában tiz üveg Törley Reservét szállí-
tottak Kosáry Emmy névjegyével. 

Nagy volt az öröm, de Király szigorúan 
kijelentette, bogy a magnum áldumás=t csak 
a százötvenedik előadás örömünnepén fog-
ják meginni. Rátkay Marci pedig busán só-
hajtott fel: 

- Hát velem mért nem fogadtak? 
Rátkay ugyanis rendületlenül lépést tart 

Kosáry Emmy vei: ő már a harmadik frakk-
nál tart. fl mult béten vette fel a harmadik 
gyönyörű uj ruhadarabot és még aznap este 
meszes lett valamelyik faltól ugy, hogy már 
meg is rendelte a negyedik frakkot, melyet 
most építenek Weiner és Grünbaum műter-
mében. 

Király Ernő jó kolléga és lágy a szive: 
meghívta a fogadás tárgyának elfogyasztá-
sához Rátkayt is. 

BARO BIANKA 
= FOTOMÖTERME = 

BUDAPEST, II., MARGIT-KÖRUT 1. 
TELEFON : 95-18. TELEFON : 95-19. 
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I s a v o t t a s z e r e l m e . 
Vágó Géza és Lavotta - Barna »Lavotta 

szerelme« cimü énekes játéknak a jövő béten 
lesz a bemutatója a Népoperában, fl 17-ik 
század naiv, költői világa elevenedik meg 
előttünk és látjuk a borongós lelkű Lavottát 
s a vidám Csokonayt. Csokonay és Lavotta!.. 
fl 17-ik század két melegszívű bobémje tá-
madt fel a báromfelvonásos énekes játék-
ban, bogy regényes szerelmükkel könnyeket 
fakasszanak a szemünkből s boldog pillana-
taik jóleső meleget árasszanak a szivünkben. 
Vájjon van-e valaki közöttünk, aki még ne 
lett volna szerelmes!?.. Hz meg fogja érteni 
azt a nagy érzést, amelyet Csokonay érzett 
az ő »Lillája« iránt. 

Költői percek, amikor Csokonay verseit 
ballbatjuk s Lavotta dalaiban gyönyörköd-
betünk. Mese korszak, mely mindig utat talál 
szivünkhöz és egy pár órára ugy érezzük, 
mintba ott élnénk a krinolinos szép dámák 
között, ahol Csokonay súgja verseit a fü-
lünkbe s Lavotta lágy muzsikája rezegteti 
meg a szivünket. 

fl darab végén legördülhet a kárpit, de 
a köny ott fog még utána is peregni arcun-
kon s a muzsika pedig még sokáig fog zsi-
bongni a szivünkben. 

fl Népopera csütörtöki bemutatóján Lavot-
tát Raskó, Csokonayt Sziklai, a két szerelmes 
leányt pedig Dömötör Ilona és Delia Donna 
Eugénia fogják játszani. Egy vidám sugó 
szerepében pedig Gyárfásnak lesz alkalma 
érvényesíteni humorát. 

Dr. Fritz Zsigmondné, 
fl mult szombaton fényesen sikerült jóté-

ponycélu hangversenyt rendezett a Buda-
kesti Református Főgimnázium ifjúsága, fl 

Mtihlbeck Károly rajza 

szabványos iskolai hangversenyektől tartalom 
és nivó dolgában erősen elütött ez a kon-
cert, amelyen tehetséges és szorgalmas 
ifjak zenei produkciói mellett néhány komoly, 
beérkezett művészt is ünnepeibetett a lelkes 
és nagyszámú közönség. Különösen nagy 
sikere volt egy előkelő budapesti úriasszony-
nak, dr. Fritz Zsigmondnénak, aki Ofélia 
nagy áriáját adta elő Tarnay fllajos finom 
zongorakisérete mellett. 

dr. Fritz Zsigmondné 
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Intim Pista, bogy meddig tartanak 
még ezek a korai szinbázi kezdések ? 

- Olvashatták a lapokban, hogy 
április 15°én felfüggesztik a zárórát. 
Egy óráig fog tartani az élet Pesten. 
Hkkor majd a szinbázi előadásokat 
sem kell tiz órára befejezni. Nagyon 
örülök neki, mert egy kissé szokatlan 
volt, hogy ebéd után alig nyeltem le 
a feketét, már szaladni kellett a Mes-
terdalnokokhoz az Operába. 

- De azért a színházak dolga a 
későbbi kezdettel is változatlanul fo-
lyik tovább, ugye? 

- Nem éppen változatlanul, mert 
például a Magyar Színházban az ör-
vendetes intézkedés megváltoztatja az 
újdonságok sorrendjét. Biró Lajos 
Hotel Imperial cimü darabját például 
eddig nem lehetett előadni, mert Be-
öthy hét óránál hamarább nem akarta 
kezdeni az előadást, ez a darab pe-
dig tovább tart tiz óránál. Április 
I5=e után most már elő lehet adni. 

- Hát más színházaknál mi újság ? 
- R Vigszinbáznál nagyon készü-

lődnek a Márványmenyasszony be-
mutatójára. Guttman Pált hivták meg 
rendezőnek, az Hn der Wien-szinbáz 
kitűnő rendezőjét Bécsből, aki már a 
Három a kislánynál is igen nagy se-
gítségére volt Tapolczai Dezsőnek. 

- Igaz, bogy Hegedűsnek olyan 
nagy énekpartija van ? 

- Egész nagy és komoly ének-
párti, amely a legszebb és legbájo-
sabb énekszámokból áll. Van Hege-
dűsnek egy pipa-dala a darabban, 
attól maguk ugy meg lesznek főzve, 
hogy éjjel-nappal ezt fogják dúdolni. 

- Hz előbb Tapolczait emiitette. 
Mi van a Népoperával? 

- Faludi Jenőék nagyban szervez-
kednek. Faludi a mult szombaton el-

utazott vidékre, aztán hazajött, aztán 
megint elutazott, - szóval nem titok, 
hogy felfedezési körúton van. Learatja 
a vidék összes kitűnő erőit. Sőt kül-
földön is szétnézett, sőt Pesten is. 
Már van egy pár szenzációs szerződ-
tetés, igazán fájlalom, hogy köt a kö» 
teles diszkréció és nem mondhatom 
el a neveket maguknak. 

- Vidéken vannak most jó e rők? 
- De milyen jok! R kolozsvári 

Nemzeti Szinház például egyike a leg-
jobb színházaknak, fi társulat legkö-
zelebb Bukarestbe megy játszani. Ér-
dekes, hogy Janovics igazgató a ven-
dégjáték összes jövedelmét a »Pro 
Transsylvania«--akciónak adja, amely 
az erdélyi betörés károsultjait állitja 
talpra. így tehát a román betörés ká-
rának helyrehozásához a bukaresti kö-
zönség is hozzájárul. 

- Ez szép dolog. Hanem most már 
mondjon valami jó kis családi pletykát. 

- Családi pletykát? Sajnos, ez a 
bét üres. Majd jövő héteri többet tu-
dok. Hddig is kezüket csókolom. 

Ágh\J FJösl<e. 
(H cimképbez.) 

«H bál után» cimü magánjelenetben 
léphetett először nagyobb és önálló 
produkcióval a Nemzeti Szinház ké-
nyes és válogatós közönsége elé, s 
ettől az első megjelenésétől függött 
egész jövendő pályája, ezen az estén 
kellett akkreditáltatnia a közönségj 
által. R gyermeki fiatalsága, az üde' 
kedvessége voltak belépőjének se-
gítői, jó utépitők a közönség szive 
felé. Mindez azonban nem lett volna 
elég, ha egyebet nem hoz. R közön-
ség és a hozzáértők azonban hama-
rosan konstatálhatták, hogy bévül e 
fiatalos kedvesség és fiatalos képesség 
mögött értékesebb valami naiv és 
elragadó bensőség van, mely a régi 
szinbázi repertoirlomtár ez elfelejtett 
s bizony nagyon üres maradványát 
lélekkel és melegséggel töltötte meg. 
Nagy sikere volt, s e sikere megis-
métlődött még egynéhányszor, leg-
utóbb a Szegény if jú történetének! 
Oiadet Krisztinájában. 

« 
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Az Apolló-Kabaréból 
Egy cica, két cica . . . Csak két cica 

szerepel az Apolló Kabaré műsorán, 
de bizonyos, hogy ilyen két cica Buda* 
pest egyetlen háztetőjén sem rendez 
találkát a csendes tavaszi éjszakában. 
Lenkefíy Ica és Erdélyi Géza közked-
veltségnek örvendő tánckettőse kapott 
ezúttal cica formát Kőváry Gyula szel-
lemes ötletéből. A pesti háztetőt ábrá-
zolja a szinpad és a derengő éjszaká-
ban megjelennek a legkedvesebb 
macska és a legelegánsabb kandúr és 
olyan pompás táncot járnak, amilyent 
aligha tud produkálni más is. Bár-
melyik operett-szinbáz megirigyelheti 
az Apollótól ezt a tánckettőst, amely-
nek külön szenzációja a zenéje : pom-
pás, friss angol muzsika. 

Ez a zene újdonság Budapesten és 
éppen azért szenzáció, hogyan tud uj, 
eddig ismeretlen angol zenét adni az 
Apolló, amikor immár három éve el 
vagyunk zárva a ködös Albiontól. A 
dolognak az a nyitja, hogy Martbon 
Géza, az Apolló kitűnő karnagya a 
háború kitörése előtt Londonban diri-
gált. Mikor haza kellett jönni, volt 
még annyi ideje, hogy néhány uj, akkor 
divatba jövő zeneszám kótáját betegye 
a kofferébe és igy szállította haza a 
most hallható pompás tánczenét, melyet 
ravaszul csak akkor engedett át elő-
adásra, mikor már kifogytunk minden 
külföldi muzsikából. Mártbonnak van 
még raktáron néhány ilyen teljesen 
ismeretlen angol kótája és a kollégák 
állandóan azzal fenyegetik, hogy fel-
jelentik - áru felhalmozásért. 

Két másik szenzációja az Apolló 
Kabarénak : Németh Juliska és Heltai 
Jenő. A kitűnő iró, aki büszkén vallja 
magát a magyar kabaréirodalom apjá-
nak, annyiszor gyönyörködött Németh 
Juliska sokoldalú nagy művészetében, 
míg végre elhatározta, hogy chansont 
ir e kiválóan tehetséges díva számára, 
így kerültek össze Németh Juliska és 
Heltai Jenő az Apolló műsorán. Az 
öreg népfölkelőkről irt Heltai egy cso-
dálatosan szép, mélyhangulatu dalt 
Németh Juliska számára. Ez a dal, 
melynek finom zenéjét Buday Dénes 

Németh Juliska 
Angelo rajza. 
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szerzetté, a művésznő egyik legneme-
sebb produkciója. Óriási sikere van 
Nádas Sándor Temetés cimű dalának 
is, pedig a kabarébeliek attól tartottak, 
bogy ezt a különös zamatu dalt nem 
fogja ugy megérteni a közönség, 
ahogyan a szerző gondolta. De meg-
feledkeztek róla, hogy hiszen Németh 
Juliska énekli Nádas dalát. 

Ha Lenkeffy Ica a legkedvesebb 
cica, Németh Juliska a legintelligen-
sebb előadó énekesnő, ugy kétségte-
len, hogy Vidor Ferike a legszeretet-
reméltóbb masamód Budapesten. Nem-
rég még perká lban járt előttünk ugyan, 
egyszerű kis cseléd volt, de Hervay 
Frigyes jóvoltából avanzsált - masa-
mód lett. Hz Hpolló népszerű művé-
szi igazgatójának ötlete volt, hogy 
most már elég a sok cselédnótából, a 
közönség m á r utóbb bele talál unni , 

(no de ilyen feltevés !) csináljon Vidor 
Feri valami mást . H mult hónapban 
aztán a művésznő megpróbál ta és nem 
azért Vidor Ferike, hogy ne aratott 
volna óriási sikert mint masamód. 
Persze, az u j műsor ra már garmadá-
val kapta a masamódnótákat , de ő 
megelégedett azzal, amit az Hpolló 
háziszerzői adtak. Két dala, a «Madame 
Proksch« és a »Csak egyszer« óriási 
lelkesedést vált ki minden előadáson. 

Egyébként megsúghat juk: az Apolló 
u j műsor ra készül, Hkik meg akar ják 
még egyszer nézni a mostanit, jól 
teszik, ha sietnek. Hz u j műsor m á r 
nagy jában kész, csupa szenzáció, tréfa, 
móka és pezsdülő jókedv. Nem csoda: 
Hervay Frigyes állította össze és Kő-
váry megint szállított egy sorozat u j 
darabot. 

Lenkeffy Ica Erdélyi Géza Angelo rajza. 
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A „Színházi élet44 

húsvéti száma. 
H multak ködén át visszacsillanó 

szép békeidőknek emlékei közé tar-
toznak a napilapok ünnepi számai. 
H napilapok a báboru óta nem adhatnak 
ünnepi számokat és ahogyan elmúlt 
bárom karácsony karácsonyi számok 
nélkül, elérkezik most a harmadik 
busvét is, amelyen semmi ünnepi 
változást nem fognak mutatni a napi-
lapok. 

R «Szinbázi Élet» papirosát sze-
rencsére nem az Ujságpapir-központ 
dirigálja. H mi papirosunk finom, si-
mított, mert csak igy lebet rá képe-
ket is nyomni és van belőle bőven 
sok száz rizsma raktáron ugy, hogy 
nem kell gondolkozóba esni, mikor 
arról van szó, bogy olvasóinkat ün-
nepi számmal örvendeztessük meg 
busvét vasárnapjára. 

Gondot legfeljebb csak az adhat, 
mi legyen a tartalma a húsvéti szám-
nak. H «Szinbázi Élet» pompás ün-
nepi albumjai már valósággal elké-
nyeztették a publikumot. H Varsányi-
album, Fedák-album, Medgyaszay-
album után - tudjuk - nagyon so-
kat várnak tőlünk és minden erőnket 
latba kell vetnünk, bogy becsülettel 
megfeleljünk ennek a várakozásnak. 
H nagy tervezgetéseket már befejez-
tük, teljesen készen áll idei húsvéti 
számunk anyaga és most már beje-
lentbetjük : a «Szinbázi Élet» idei hús-
véti száma terjedelem, tartalom, ki-
állítás dolgában - még az eddigi ün-
nepi albumjainkat is felül fogja múlni. 

Hz album címlapját Kosáry Emmy 
többszinnyomásu képe disziti. Ge-
rince lesz az ünnepi számnak az 

idei szezon legnagyobb sikerű ope-
rettjének, a «Csárdáskirálvné»'nak 
teljes szövege, melyet bizonyára min-
denki nagy szeretettel és örömmel 
fog fogadni. Nem történik mulasztás 
a népszerű operett komponistájával 
szemben sem. Egy nagy, illusztrált 
cikk Kálmán Imre zeneszerzői fejlő-
déséről fog beszámolni és a cikk ke-
retében bemutatásra kerül Kálmán 
bét, különböző időből való müve tel-
jes kottával. Nagyon érdekes lesz az 
*Egy nap az Uhergyárban» cimü ri-
port, mely a közeli jövő magyar 
filmszenzációiról számol be és érde-
kes felvételekben mutatja be ezt a 
nagyszabású magyar vállalatot. Eze< 
ken kivül sok olvasni és látnivaló 
lesz a «Szinbázi Élet» busvéti szá-
mában, mely ismét diszes, vaskos al-
bum lesz. H szám ára egy korona lesz. 

mJ' - 1 „ j f f n 

Z . M o l n á r - T o r o n t á l i 
M a g y a r = S z i n b á z . — » K e d v e s m e s t e r « . 

W ^ t r l ^ k I á - t c Í fényképésznö műterme 
v a j d a J Ó Z S I Vácz i -u tca 5. szám 

Bejárat T t i r r István-utca 9. szám alatt . 

%wbapesLjv. Kosmtfí-°fyoí-iL &• 
'Tetemeiét.. 

SCHMELCZER BENŐ Î ÏSSBSâS 
BUDAPEST, IV., KAROLY KIRÄLY-UT 28.. SZAM. 
A központi városház épületében. T e l e f o n 139—43. 

Ajánljuk e cég raktárát és készítményeit mindennemű 
é k s z e r e k b e n , r é g i s é g e k b e n valamint dus választékú 
óráit. Brillantot, gyöngyöket, régi aranyat, ezüstöt és régi-
ségeket a legmagasabb áron vesz. 

G Y Ö n g y f ü g g ö n y : 
l e g d i v a t o s a b b , l e g c é l s z e r ű b b a b l a k - ^ 
t á b l a - , s t ö r » , a j t ó - s t b . d i s z . : : : 

Magyar Gyöngyfüggöny Ipar 
B u d a p e s t , V I I I . , J ó z s e f . u . 6., I I I . , 19. 
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SZÍNHÁZI VERS1KÉK. 
fl lányiskolában szokott 
Rend ez, 
Hogy a kislány=sereg 
Műkedvelő előadást rendez, 
fl Kedves Mester adott tán 
Erre alapot: 
Szász Zoltánt kérték meg, 
Írjon nekik egy febér darabot. 

* 

Figyeljetek ifjak, 
Vének. 
fl színdarab az iró 
Lelkének 
Cipőkéj felsőrésze. 
Nem érted ? Nem baj, én se . . . • 
fl Vengerkákat a külföld is 
Szívesen látja, 
De ez Pásztor Árpádot 
Nem nagyon bántja. 

bul(ács Sári szobra. 
Egy mellszobor és az eredetije. 

Képmásról lévén szó, az első, amit a 
vizsgáló nem kutat : milyen a ha-
sonlóság ? R válasz fényesen kielégitő. 
H mint így állnak egymás mellett a 
szobor és modellje : ugyanaz az arc, 

fl Vígszínházban megtanulod 
Hogy él az ember, ha 
Fiatal vengerka 
És ba véngerka. 

* 

Nagyon 
Szépen fütyül Herendi Manci-
fl színpadon. 
Veszélyes volna kérem 
Egy ilyen tehetség 
fl - nézőtéren. 

Egek ! 
Holnap az Operába 
Megyek. 
(Mert fellép Medek) 
Erőt 
Veszek lustaságomon és 
Felkelek hajnal előtt. 

SZENES EMBER. 

R1TIKÜLÖK SZEMERÉNÉL 

ugyanazok a vonások, finom metszésű 
orr, előkelő ivelésü ajk, elegáns nyak. 
Igen, igen, ez Lukács Sári, a Modern 
Színpad kedvelt művésznője. H fiatal 
művész, aki megelégedetten tekint 
sikerült müvére, Bató-Berger, pom-
pásan végezte dolgát. Igaz, hogy 
egy tekintetben nem volt nehéz a 

feladata: nem kellett hízelegnie 
a hasonlóság rovására ahhoz, 
hogy alkotása az esztétikai kö-
vetelményeknek is megfeleljen. 
Elegendő volt, hogy pontosan le-
másolja modelljének arcvonásait. 

És most itt van előttünk Lu-
kács Sári szobra. Egy fiatal mű-
vésznő, aki már szobrot kapott. 
Mintha a színpadi karriért jel-
képezné ez a kettős portré. Még 
emlékszünk jól, mikor Lukács 
Sárinak először tapsoltunk a 
budai nyári színkörben a »Szőke 
csoda« előadásán, fiiig sárgultak 
el a budai Horvátb-kert lombjai, 
Lukács Sári már mint finom ka-
baréénekesnő kapta a tapsokat 
és még nem is zöldültek ki ú j ra 
a fák, már a szobra is elkészült. 

Dicsérnünk kell Bató-Berger 
izmos, jellegzetes és föltétlen, ta-
lentumról beszélő müvét is. Ám-
bár... ha valakinek olyan kitűnő 
modellje van, mint Lukács Sári, 
nem olyan nehéz szobrot faragni . 
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R E . G É K Y 
IRTA . 

ssmwiïiJT\M M Ü H L B E C K KAROLV 
r a j z a i v a l . 

Boldogan és szinte átszellemült 
arccal szimatolt a levegőben és majd-
nem egztázisban suttogta: 

- Érzi ezt az illatot? 
- Igen, ez a virágzó akácok 

illata! 
__ - Nem fiam - mondta most a 
művésznő és a szemét kéjesen le-
hunyta - ez a pörkölt illata, ami a 
vendéglők nyitott ablakaiból kiárad ! 
Hát nem lehetünk hálásak a jó istenke 
iránt, aki a tavaszt, a napfényt és a 
báránypörköltet megalkotta ? 

H kocsi végre megállott a kis bér-
palota előtt, melyben a művésznő la-
kott, Klárika kézenfogta Szebenyit, s 
forgószél módjá ra magával vonszolta 
a mezzanin lépcsőin, s öt másodperc 
múlva m á r mindaketten ott voltak az 
előszobában, ahol a türelmetlen Teréz 
szigorú fejcsóválással fogadta őket. 

- Hát nem borzasztó, hogy ilyen-
kor jön haza, mikor már minden étel 
elromlott? Nem megmondtam, hogy 

pontban egy órára itthon legyen ? 
Képzelem, hogy jóllakott megint a 
rossz cukrászsüteménnyel , s most 
megint fitymálni fog mindent , amit a 
szakácsnő az asztalra ad... 

Klárika, mint egy szelid angyal, 
szótlanul könyörgésre kulcsolta össze 
a kezeit, hogy a zord Teréz kiengesz-
telje, de a szobacica nem' figyelt rá, 
mert most hirtelen észrevette Sze-
benyit, aki eddig gyáván meglapult 
a művésznő háta mögött. 

- Jé, hát a nagyságos ura t is ma-
gával hozta? Csak nem hivta meg 
talán a kozmás levesre és az égett 
húsra ? Mondhatom, szép fogalmai 
lesznek a nagyságos u rnák a nagy 
művésznők vircsa ft járói. Tessék meg-
hinni, hogy a cigányoknál sincs olyan 
vircsaft, amilyenre a hires színésznők 
a szakácsnéjukat kényszeri t ik! 

H jó isten tudja, meddig papolt 
volna még a csacska Teréz, ha Klárika 
most hirtelen a nyakába nem borul 
s kényeztetett kislány módjára igy 
nem szól hozzá: 

- Ne ha ragud j Teréz; inkább add 
be az ebédet, mer t olyan éhes vagyok, 
hogy a kavicskövet is meg enném ! 
Fi nagyságos u r is megbocsátja, ha 
rossz ételt kap, hiszen egy ilyen gyö-
nyörű teremtés t á r saságában amúgy 
se érzi az étel izét. Csak nem gondo-
lod, hogy a levest meg a hust nézi, 
mikor a Tavasz Klári bájos pofikájá-
ban gyönyörködbetik! 

Gyorsan ledobta kabátkáját , meg-
nézte magát a tükörben s kamaszosan 
fütyölni kezdett valami divatos orfeumi 
kupiét, aztán a muffját , boáját , kalap-
ját szerteszétszórva, tánclépésekben 
vitte b e magával Szebenyit a pompás 
ebédlőbe, melynek kályhájában a ta-
vaszi nap ellenére, még kellemes tűz 
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•égett s melynek levegője oly csodála-
tosan édes gyöngyvirág-illattal volt 
átitatva, mintha egy napsugaras hegy-
oldalban, vízmosásos erdők szélén jár-
tak volna. H hófehér abroszon csillo-
gott az ezüst, két altwien-vázácskában 
pármai ibolyák sötétlettek, a falakról 
pedig száz és száz példányban mo-
solygott rá juk a diadalmas Tavasz Klári, 
mint a szépség és grácia kiráiykisasz-
szonya, akit a jó isten csak ünnepi 
jókedvében küldhetett ide a gyarló, 
földi emberek világába. 

Teréz, aki még mindig nem volt 
egészen kibéküve a világrenddel, mor-
mogva még egy teritéket tett az asz-
talra, s miközben a tányérokat, evő-
eszközöket és a kristálypoharakat el-
rendezte, komoran referált a délelőtt 
eseményeiről, 

- H direktor személyesen itt járt 
s a fonográfos társaságtól is keresték, 

Krámer Aranka 
. NŐI KALAPTERME = 

Budapest, VI., Andrässy-ut 62. sz. 
Telefon: 105—03 Telefon-.-105 -03. 

P A U K E R D Ó R R vegytisztitó intézete 
legszebben fest és tisztit 

BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 14. SZ. 
T e l e f o n : 3-01, szám. 

hogy a Rövidlátó herceg keringőjét 
elénekelje nekik. Persze a legkisebb 
gondja is, nagyobb annál, mint hogy 
öt perc alatt kerek ötszáz koronát ke-
ressen, Kruppné két óra hosszat várt, 
hogy az u j kosztümjét felpróbálja, s 
a manikűrös kisasszony is megőszült 
szomorúságában, mert a nagyságos 
kisasszonynak eszeágában se volt, 
hogy a kitűzött órában itthon legyen. 
Hz újságtól is járt itt egy szőke irnok, 
hogy az u j szerep felől kikérdezze, s 
mindenáron be akart rontani a la-
kásba, mert bizonyosra vette, hogy a 
nagyságos kisasszony letagadtatja 
magát. • 

(Folyt, köv.) 

Kölcsönkönyvtár 
Andrássy-ut 33. 

I smerte tés díjtalan ! 

HALÁSZ VILMA 
MODERN MŰVÉSZI FÉNYKÉPEZŐ MŰTERME 
IV., KRISTÓF-TÉR 2. — - VÄCI-UTCA SAROK. 
( K I R A K A T U G Y A N O T T . ) 

Benedek Margit 
= fényképészeti műterme = 
B U D A P E S T , HAJÓ-UTCA 14. 
= a Deák-tér mellett ===== 
Tele fon: 122-24. Te le fon: 122-24. 

BÁRDOS és HERCZEG 
BUDAPEST, IV., VÄCI-UTCA 8., FÉLEMELET. 
TELEFON: 171-18. :-: TELEFON : 171-18. 

Előkelő, női divatszalon elegáns 

KOSZTÜMÖKET KÉSZÍT 
120—, béléssel 160.— korona 

NP I I F F T n Koronaherceg-utca 20. 
L U I L L U , (Szervi ta- tér sarok.) 

L Á S Z L Ó ÉS F E K E T E 
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NŐI DIVATKELME ÁRUHÁZA 
Budapest , IV. ker., Koronaheceg-utca 14—16. s z á m . (A föpcstávai szemben.) 

Cégünk saját részére lekötött különleges női divatkel-
méket feltűnést keltő nagy választékban tart raktáron. 
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Lapunk elsőrangú barátja, 
Zugligeti Ede, ragyogó arccal 
lépett be a szerkesztőségbe. 

- Csak a megszokás ho-
zott ide, - mondotta könnye-
dén és mosolyogva, - nem 
önöktöl teszem függővé an-
nak a szenzációs tervnek a 
kimenetelél, sőt kivitelét, 
amelyet kitaláltam. fl tervet 

végre fogom hajtani és gazdag ember leszek, 
flkár tetszik önöknek a terv, akár nem. flkár 
helyeslik, akár visszautasítják. 

— Nem utasíthatjuk vissza, - mondta a 
segédszerkesztő, mert nem ismerjük. Sőt 
hihetőleg nem is fogjuk ismerni. 

— Itt a nagy tévedés, — viszonozta Zug-
ligeti, — mert azért elmondom. Tervem a 
következő. Van Budapesten egy vendéglő, 
az a neve, hogy Márványmenyasszony. Vi-
szont a Vigszinbázban most készülnek egy 
Straus-operettre, amelynek a'cime: Márvány-
menyasszony. Már most: én el fogok menni 

a vendéglőshöz és megkérdezem: mit fizet, 
ba kieszközölöm, bogy a következő vigszin-
bázi sláger Fedák-operettnek Márványmeny-
asszony legyen a cime. Őrült összeget fog 
fizetni a reklámért. No de most már továb 
is van. fl Magyar Színházban «fl varsói 
citadella» a legközelebbi újdonság. írni fo-
gok a varsói katonai parancsnokságnak, mit 
fizet, ba reklámot csinálok a várnak, bogy 
az oroszok ne is próbálják visszafoglalni, 
flztán még van tovább is. fl Nemzetiben «fl 
kaméliás bölgy»-re készülnek. Végigjárom a 
nagy virágkereskedéseket. Vagy mikor a 
«Szökött katoná»-t fogják adni, a főparancs-
nokságnál veszem fel jóelőre az illő hono-
ráriumot, bogy a katonai hűséget dicsőítő 
darabot hozatok színre. És igy tovább. Nem 
zseniális terv ? 

- De igen. Sokat remél belőle ? 
- Százezreket. 
- Eladja a százezreket egy koronáért? 
Zugligeti bábozás nélkül válaszolt: 
- El! Ide azt a koronát. 
flzzal már indult is. Még megkérdeztük 

tőle, hova megy. 
- fl kávéházba, - felelte, - a pénztáros 

kisasszonyhoz. Megígérem neki, bogy két 
szem kockacukorért szinrebozatom a New-
York szépét. 

KESZTLER JENNY 
F Ü Z Ő T E R M E :: B L O U S S A L O N 

BÉCSI BLOUSMODELLEK 
MINDEN ÁRBflN :-: 
B U D A P E S T , 

IV. HER., BÉCSI-UTCA 5., I. EM. 4. 

Chaloupka Mária 
Budapes t , IV., Vác i -utca 10. II. 16pcs6 1/12. 

Saját készitményfl fűző különlegességek, halcsoatnélkflll 
fflzök. melltartók, mellvédók. T e l e f o n 61—cc. 

MILUSNE CSERNY PAULA 
NŐI DIVATTERME :: BUDAPEST 

V., VACI-UTCA 34.. III. EMELET. (CLOT1LD-PALOTAI 

N Ó I 
D I V A T T E R E M 

IZSAK SANDOR 

TELEFON 
ES TSA 

Írógép telepe IV. Kossuth 
Lajos-u. 13. Állandó rak-
tár uj és használt Írógé-
pekben. író és sokszo-
rosító gép kellékek ai 
összes rendszerekhez 1 

N E M E S N É É S T Á R S A 
M o u s , pongyola» é s 
: f e h é r n e m ü - ü z l e t e : 

Budapest, IV. Korona-utca 3 
T e l e f o n 178-86. 
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XIII. 

I^ol(onol( . 
fiz a művészetekért rajongó polgári egyén, 

akinek bő óhajtása volt, hogy valamelyik so-
kat emlegetett művész-törzsasztalnál fogyaszt-
hassa el az uzsonnakávéját, csodálkozva ta-
pasztalhatta, bogy a kulisszák és az irótoll 
világában legalább olyan exkluzivok az em-
berek, mint akár a Nemzeti Kaszinóban. Buda-
pest színházi és irodalmi élete mintegy ezer 
embert foglalhat magában, de ezek aztán egy 
elég erősen körülbástyázott világot alkotnak. 
Mint az uralkodók gótai almanachjában, itt 

is valóságos dinasztiákat lehet találni. H di" 
nasztiák leggyakrabban egymás között háza-
sodnak, a saját világuk notibilitásait kérik 
fel keresztapának, és igen könnyű volna meg-
rajzolni egy beraldikus ábrában olyan láncot, 
amelynek minden szemét rokonság (ba egyéb 
nem: komaság) köti össze, s amelyből kide-
rül, bogy Budapest művészvilágában min-
denki rokona mindenkinek. 

fl legtöbb rokonságról a közönség is tud, 
mert sok összeköttetést a színlapok és kom-
münikék hirdetnek. Minden szinbázjáró tudja, 
hogy Ambrus Zoltánnak Benkő Etelka, He-
gedűs Gyulának Berzétey Ilona, Székelybidy 

feeszl<ay Irén, 

H Leszkay név nagyon jócsengésű 
a magyar színészet világában : Lesz-
kay András, a Beötby-szinbázak kitűnő 
gazdája, a Magyar-Színház egykori 
igazgatója ismeretes szép művészi 
múltjáról, aranyos kedélyéről széles 
ez országban. Leszkay András, vagy 
ahogyan meghitt körökben nevezik: 
Satyó jelenleg katona. Főhadnagy, még 
pedig huszár. Mikor pengő sarkantyú-
jával, diszes formaruhájában végig-
megy az utcán, senki sem gondolná, 
hogy ez a daliás huszárfőhadnagy a ké-
nyelemszerető Leszkay András. Nagy 
szomorúságunkra most mégis ki kell 
ábrándítanunk kissé Leszkay bátyánk 
tisztelőit: Satyó nem annyira ifjú, 
amilyennek mutatja magát, egy su-
dár, szép lánya van, "aki maholnap 
mint kész színésznő fog szerepelni a 
szinpadon. 

Leszkay Irén a Szinészeti Akadémia 
neveltje március 22-én Molière Tartuffe-
jében játszotta el Perrin szerepét. Fi-
nom szinjátszói készsége, fejlett beszé-
lőmüvészete és meglepő rutinja a leg-
szebb művészi jövőt sejtetik és nem 
biszszük, hogy rossz augurok lennénk, 
mikor azt jósoljuk, hogy Leszkay Irén 
nevével még gyakran fogunk talál-
kozni nagy sikerekkel kapcsolatban. 

Jhxoóúüuicou 
/ « M > »MKJÀHU 
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Ferencnek Marschalkó Rózsi, Törzs Jenőnek 
Forrai Rózsi, Porzsolt Kálmánnak Gazsi Ma-
riska, Buttykay Ákosnak Kosáry Emma, Csatbó 
Kálmánnak Acél Ilona, Merkler Andornak 
Medek Anna, Környey Bélának Szamosi Elza, 
Náday Bélának Tasnády Ilona, Dienzel Osz-
kárnak Rácz Ena, Gózon Gyulának Berky 
Lili, Mészáros Alajosnak Berky Kató, Vécsey 
Marcelnek Harasztby Hermin, Szabolcs 
Ernőnek Szőllösi Rózsi a felesége. De 
azt már kevesebben tudják, bogy Solti Her-
min bogy an rokona Kökény Ilonának: Solti 
Hermin férje, Király Ernő, unokatestvére Gá-
bor Andornak, a Kökény Ilona férjének. 

Elég jól tudja a közönség azt is, hogy 
számos jó nevet testvéri kötelék ftiz egymás« 
boz. Szomory Dezsőnek testvéröcscse Szo-
mory Emil, szinbázi rovatvezető és több ope-
rett irója. Testvérek báró Hatvany Lajos, a 
szinmüiró és báró Hatvany Ferenc, a festő-
művész. Testvérek Stolt Károly, és Stoll, a 
bécsi Hofoper főrendezője. Testvérek Bródy 
István operaházi rendező és Bródy Miklós, 
opera-szerző és kolozsvári] karmester. Test-
vérek Stepbanides József, a másik kolozsvári 
karmester és Stepbanides Károly, a Vigszin-
báz karmestere. Testvérek Pártos Bence zene-
kritikus és Pártos Dezső, a Magyar Szinbáz 
tagja. Testvérek Faragó Jenő iró és Faragó 
Géza festő, és kosztümtervező. Testvérek F. 
Váradi Aranka és a szinpadtól visszalépett 
Váradi Ili, Váradi Antal teányai. 

Néba egész sorozatok telnek ki olyan test-
vérekből, akik mind jó nevet szereztek ma-
guknak. Impozáns sorozat például a Gomba-
szögi-széries. Gombaszögi Margit, a legidő-
sebb, már férjbez ment és a magánéletbe 
vonult vissza. Gombaszögi Frida most a Vig-
szinbáz tagja, Rajnai Gábornak, a Nemzeti 
Szinbáz tagjának a felesége. Gombaszögi Ella, 
a Vigszinbáz üdvöskéje, egyelőre pártában 
van. Gombaszögi Irén pedig máris sokat em-
legetett növendéke a Szinészakadémiának. 
Hasonlóképpen kitűnő sorozatot adott a bo-
bémvilágnak a Vágó-család. Vágó Béla a Ma-
gyar színbáz tagja; Vágó József műépítész 
a férje Lazarus-Lénárt Gitta dalénekesnőnek; 
Vágó László műépítész teremtette ujjá a Ma-
gyar Színházat és építette a Városligeti Szín-
kört; Vágó Győző neves lakásberendező és 
díszlettervező. Vágó Géza színész, és a Nép-
opera legközelebbi újdonságának, a Lavotta 
szerelme cimü operettnek a szerzője. Előkelő 
testvéri Márkus Miksa 

udvari tanácsos főszerkesztő, az Ujságiró 
egyesület elnöke a legidősebb. Márkus Dezső 
a Népopera volt igazgatója, zenekritikus, férje 
Szoyer Ilonának. Márkus Géza, a korán tra-
gikus véget ért műépítész, építette a Nép-
operát, özvegye Karvázy Dóra a Népszínház 
volt tagja. Márkus Soma a Népoperának volt 
szinbázi orvosa. Nővérük, Márkus Emma,. 
Gáspár Artúr Írónak a felesége. A Vigszin-
báz igazgatóságának a feje, Faludi Gábor is 
gyönyörködbetik bárom kiváló szinbázi em-
ber-fiában : Faludi Miklósban, Faludi Sán-
dorban és Faludi Jenőben. A leánya Vázsonyi 
Ernő udvari tanácsos, máv. igazgató felesége, 
így vannak Faludiék rokonságban Vázsonyi 
Vilmossal, akinek a fia, Vázsonyi János, a 
minap egy ünnepélyen egy egyfelvonásossal 
került szinre, - ugy látszik szinmüiró lesz. 

Vannak családok, amelyek úgyszólván 
szinbázi és irodalmi ősökre tekinthetnek visz-
sza. Tanay Frigyes felesége, Halmi Margit, a 
nagy Halminak a leánya. Édesanyja is neves 
énekesnő volt. Tóth Imre a néhai kiváló Tóth 
Józsefnek és a hires Tóbtné nak a fia, Pau-
lay Erzsi, Ódry Árpád és még igen sokan 
csupa nagynevű szinbázi emberek gyermekei 
Petráss Sári is jő szinbázi családból való. Az 
édesapja testvér báty a Kinsky grófné Pálmay 
Ilkának, akinek első férje tudvalevőleg Szig-
ligeti József volt, Szigligeti Edének a fia. R 
Petráss-családnak rokona Sebeők Sári, az 
Operabázfmüvésznője is. A legirodalmibb és 
legszinházibb család Kürtby Györgynek, a 
Nemzeti Szinbáz tagjának a családja. Az apja 
Kürtby Emil, az ismert szinbázi ujságiró. Édes-
anyja Szemere Bertalannak, a negyvennyolcas 
miniszternek volt a leánya, irónő és a «Ház-
tartás- cimü] lap alapitója, felesége Vízvári 
Mariska, leánya a nagy Vizvári-nak és anyai 
ágon unokája Szigeti Józsefnek, végül édes-
anyja két pompás gyereknek, akik első férje, 
Tapolczai Dezső nevét viselik és akik közül 
a nagyobbik, Tapolczai Jolánka, növendéke az 
Országos Szinészakadémiának. Kürtby György-
nek nemrég fiatalon meghalt nővére pedig 
Magyar Eleknek, az ismert mükritikusnak, 
volt a felesége. 

Irodalom, vagy zene vagy piktúra és szin-
báz sok müvészcsaládban van együtt. Ábrá-
nyi Emilnek, a költőnek, például Wein Mar-
git operaénekesnő a felesége. Fiuk if jabb 
Ábrányi Emil, az Operaház karmestere, aki-
nek a felesége Ábrányi Rózsi operaénekesnő, 
fíevesi Józsefnek, az irónak, Angela leányát 
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Rózsahegyi Kálmán vette feleségül. Bródy 
Sándor unokaöccse Jób Dániel, a Vigszinbáz 
főrendezője. Z. Molnár László felesége Bát* 
bori Giza, unokafivére pedig Molnár Jenő, a 
Borsszem Jankó szerkesztője. Győző Lajos, 
a Vigszinbáz tagja, sógora Vadász Miklósnak, 
a festőművésznek. Szerémy Zoltán nővére 
Liptai Károlynak, az írónak a felesége, aki* 
nek öccse viszont a kitűnő Liptai Imre, a 
Pesti Napló felelős szerkesztője. Gerő Károly* 
nak, a »Próbabázasság» nébai neves szerző* 
jének a leányát, Gerő Lidiát Lengyel Meny-
bért vette feleségül. Szász Zoltán unokaöccse 
a nébai Szász Károlynak, s ez alapon rokona 
Vargba Gyulának, a költő*államtitkárnak. 
Császár Imre felesége, fltszegby Irma, test* 
vérbuga fllszegby Kálmánnak, az Operabáz 
nyugalmazott főrendezőjének. Feiks Jenő 
festőművész Feiks Alfréd festőművész bátyja, 
vőlegénye Lánczy Margitnak, gróf Keglevicb 
István és Lánczy Ilka leányának, dr. Hevesi 
Sándor gyámleányának, fl Vigszinbáz>rész* 
vénytársaság főtisztviselőjének, Devecseri dr.= 
nak a fia, Gábor, elvette feleségül Gutbi 
Soma leányát, Gutbi Erzsi operaénekesnőt. 
Incze Sándor, a Szinbázi Élet felelős szer* 
kesztője, unokaöccse Csermely Gyula regény-
írónak és Incze Henrik szinbázi szakirónak, 
a Szinészegyesületi szinésziskola nébai taná* 
rának, azonkívül fivére Kalotai László zene-
szerzőnek és karmesternek. Vincze Zsigmond, 
a dirigens és komponista, pedig a veje Nyáray 
Antalnak, kinek nevelt leányát vette feleségül. 
Bosnyák Zoltán első felesége Lenkey Hed-
vig volt, mostani felesége Sándor Erzsi, az 
első magyar kamaraénekesnő, akinek buga, 
Sándor Mariska, szintén az Operabáz tagja. 
Hubay Jenő sógorsági alapon a nagybátyja 
a Kertész-nővéreknek, akik közül Kertész Ella 
Gótb Sándornak a felesége, Kertész Hedvig 
pedig Keményffy Jenő festó'müvészbez ment 
nőül. Kiss közjegyzőnek a következő bárom 
gyermeke van: Hajdú Marcelné Ilona, az 
Operabáz tagja, Kiss zongoraművész és Ti-
banyi Miklós özvegye. Vészi József egyik le* 
ánya Vészi Margit, a másik Biró Lajosné. 
Heltai Jenőné nővére a felejthetetlen Harmatb 
Hedvig volt, dr. Márton Miksa ügyvéd és 
szinbázi szakember felesége. Strelisky Sán-
dor, az ismert szinbázi fényképész felesége 
Béni Irma, a Népszínház volt tagja, nevelt 
leányuk Ligeti Juliska, Dezső József özvegye, 
öcscsük pedig Széli Lajos, a Csibészkirály li. 
brettistáji. 

Nagy és előkelő müvészcsalád a Márkus 
Emmáé is, Márkus Emma férje Pulszky Ká-
roly volt, a magyar képzőművészeti élet 
egyik legérdekesebb jelensége. Idősebb leá-
nyuk, Pulszky Tessza, Schmedes Erik bécsi 
operaénekesnek lett a felesége, a fiatalabbik 
leány, Romola pedig a világbirü Nizsinszki 
Vaszlávboz ment nőül. fl szőke csoda fivé-
rének, a hajdani főpolgármesternek a fia 
Márkus Jenő, a Népopera fővárosi igazga-
tója. Éppen igy buga Márkus Emmának Már-
kus Lili, komponista és zongoraművésznő. 

Mindezeken tul messze kimagaslik a ma-
gyar művészeti és irodalmi élet leghatalma-
sabb dinasztiája, a Rákosi-család, amely a 
legnagyobb és legfontosabb neveket irta a 
családfájára és ugy ahogy van, egy darabot 
képvisel az ország szinbázi történetéből. 
Rákosi Jenő szinmüiró, színigazgató, fordító, 
kritikus, főrend és lapszerkesztő életének 
különböző szakaszaiban, flz öccse Rákosi 
Viktor, a nemrégen megszűnt »Kakas Márton« 
alapitója, Sipulusz mókáinak irója, akinek 
azonban még ma is játsszák komoly darab-
ját. Rákosi Szidi a Nemzeti Szinbáz művész-
nője és sziniiskolát igazgat, fl férje Beötby 
Zsolt volt; egyik fiuk, Beötby Zsigmond, aki 
szinészkarriernek indult, korán meghalt. 
Másik fiuk Beötby László, a színigazgató, aki 
első házassága révén Blaba Lujzának volt a 
veje. De a kiterjedt család más házasságok 
révén is nagy neveket mondhatott a magáé-
nak. fl Népszínház Rákosi-Evva-rezsimjében 
dolgozott Csepreghy Ferenc, a Rákosiak só-
gora, aki elsőrangú színdarabokat irt, és 
felesége, Csepregbyné, a magyar színpadi 
jelmez-tervezés megteremtője. Bertha István, 
a Beötby-szinbázak fiatal karmestere és ze-
neszerzője szintén rokoni kötelékben áll a 
nagy dinasztiával. 

Most jönne a dolog legérdekesebb része: 
a szinbázi válóperek felsorolása, ami negativ 
irányban egészen jól idetartoznék. De ezt 
ne bántsuk, fl szinbázi világban a kérdés 
kétszeresen kényes. Itt kettős szenvedéllyel 
szeretnek és gyűlölnek az emberek. 

(fl cikk teljességéhez hozzátartozik, bogy 
Harsányi Zsolt, szinmüiró a sugólyuk-soro-
zat kitűnő irója, unokája Harsányi Pál kép-
viselőnek, a Képzőművészeti Társulat nébai 
igazgatójának, és férje Vidor Ilonkának, Vi-
dor Pál, a tragikus emlékű művész, nép-
szinbázi igazgató és szinmüiró leányának, 
fl szerk.) 
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A Schubert=darab a 
Kristdtypalotdban. 

- Febér varieté-müsor. - H Scbubert-darab 
története. - Ármin Berg. - Pallay Rózsi, 
mint bintáslegény. - H füttyös huncut Pi-

erette. - Meg a többiek. 

fl Kristálypalota szcrtecsapódó ne-
béz bársony függönye tán sohasem 
volt annyiszor igénybe véve, mint az 
e havi műsor folyamán. Egyik gyö-
nyörködtető szenzáció a másikat kö-
veti, alig csapódott össze a varázslat-
üző bársonyfüggöny, alig ocsúdott fel 
a közönség a meglepetéstől, alig iga-
zodtak tapsra a tenyerek, már el-
nyomja a lelkesedést a következő 
szám. fl direkció, bőséges kedvében, 
ugy teletömte a műsor t java számok-
kal, hogy elosztozkodva rajta, bárom 
nyugati varieté-szinbáz is megtöltbetné 
műsorát , - sőt az e havi műsorból 
jutna még egy komoly esti sz ínháznak 
is, - egy kasszadarab. . . És, bogy e 
sokaság még se legyen fárasztó, arról 
a sokféle, de egyformán pompás szá-
mok változatos összeállítása gondos-
kodik. 

R p rogramm fénypontja a poétikus, 
finom Schubert -darab. 

Ennek a da rabnak azonban törté-
nete van. Rz a rendkívüli és példát-
lan siker ugyanis, amit a «Három a 
kislány« előadása aratott Budapesten, 
azt az ötletet sugalta Mérei igazgató-
nak, - ki a mulatságosság köntöse 
mögött mindig komoly művészi törek-
véseket táplált, - bogy bemutassa 
sz ínpadán a pesti közönségnek a da-
r a b eredetijét, a »Dreimäderlhaus««t, 
Spielmannal, a bécsi előadás szerep-
lőivel, eredeti rendezésben. Rz elő-
adás azonban a Vígszínház, kinek ki-
zárólagos joga van a darabot Buda-
pesten bemutatni , nem engedte meg. 
De Mérei igazgatón nem oly könnyű 
kifogni. Kiásott a Theater an der Wien 
kéziratraktárából egy Schubert c. dara-
bot, ezt megvette s egyfelvonásost 
íratott belőle, felékszerezvén a leg-
szebb Schubert-dalokkal. Rz igy szü-
letett énekesjáték előadására pedig 
megnyer te Julius Spielmannt, ki most 
Schubert szerepében a 250-ik előadás 

szinuÁzlÉin 

Julius Spielmann és 
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ritka jubileumát ünnepli* Bécsben és 
vele egész társulatát. Sőt még kiegé-
szítette a társulatot Carli Vogelmüller• 
rel, ki már régi ismerőse a pesti kő* 
zönségnek s kire egy pompás kis sze-
rep jut a darabban. 

Ugy, bogy Budapest színházláto-
gató közönségének - a Kristály palota 
törzsközönségének, de ra j tuk kivül 
mindazoknak, kik a »fehér darab» hí-
ré re a Kristálypalota biveivé szegőd-
nek, - e hónapban egy kivételes mű-
vészeti csemege jut : egy hófehér kis 
énekes játék, mely a »Három a kis-
lány« minden vonzóerőt képviselő tu-
lajdonságával bir, - sőt a szövegben 
még bájosabb, még megkapóbb, zené-
ben pedig u j abb Schubert dalokkal 
bővült, melyeket eredeti szöveggel 
énekelnek. 

Fi Schuber t darab, melynek a cime: 
»Egy óra a zeneköltő életéből«, Richard 
Vormann »Das Lied im Volke« cimü 
daljátékábói készült. Ez átdolgozás 
munkájá t maga Spielmann végezte, ki 
egyúttal rendezi is a kis darabot, mig 
a zenei rész átültetése, Schubert örök-
szép dalainak feldolgozása, Egon Neu-
mann, a bécsi Raymond-Theater kar-
mesterének avatott munkája . 

Fi finom bangulatu, poétikus da-
rab Bécsben játszódik 1827-ben, 
Schubert segédtanító kicsinyke pad-
lásszobájában. fi címszerepet Jul ius 
Spielmann játssza, ki idestova m á r 
egy esztendő óta alakítja ugyanezt a 
szerepet Bécsben. Őt felesleges be» 
muta tnunk a pesti közönségnek, ki-
fejező játéka, pompás hanganyaga, 
mély, drámai erejű mimikája hamaro-
san meg fogja nyerni azokat, kik 
nem ismerik még bécsi színpadok-
ról ezt az európai hírű művészt. 

Par tnere Spielmannak, Therese 
ö r o b szerepében Isa Marsen, a bécsi 
Jarno-szinbáz tagja, a legbájosabb, 
izzig-vérig bécsi Médy. fi másik fiatal 
lány-szerep, Dorris, a széphangu 
Hela Kürthv (Burgertbeater) kezében 
van. f i gyönyörű Schubert-dalok 
egészen u j zománcot, csodálatos 
egyéni szint kapnak az ő előadásá-
ban . fi bázipróbák közönségét való-
sággal elbűvölte velük, aki hallotta, sulata a »Kristálypalotá«-ban. 
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csak a legnagyobb elragadtatással 
tud szólani róla. 

Schober báró mulatságos szerepét 
Hans Marton, a Jarnó-szinbáz tagja 
játssza meg, utolérhetetlen kedves-
séggel és fiatalos derűvel. Kisebb ki-
segítő szerepekben Josef Miller, Hdolf 
Sieder és Tar nay Ilona nyúj t ják te-
hetségük legjavát. 

Egészen u j szerep a Raffler, 
Schubert mosónőjének alakjp, kit a 
budapest i közönség régi kedvence, a 
nagyszerű Carli Nagermüller szemé-
lyesít, rengeteg humorra l és kedves-
séggel. Hz a pompás, egészen egyéni 
jókedv, «echt» bécsi kedélyesség, ami 
egész lényéből árad, hálás szerephez 
jutott a Schubert -darabban. 

Közvetlenül a kissé drámai izü éne-
kes j á t é k után, - ellentétül mintegy, 
- Ármin Berg következik, a legka-
cagtatóbb, legnépszerűbb a legtisz-
tább bécsi zsargón-kómikus Ármin 
Berg nem ismeretlen a pesti közönség 
előtt. Já r t már nálunk, ugyancsak 
Mérei igazgató színpadán, az Eisen-
6ac/?-anszambléval. Ekkor adta neki 
a pesti közönség, ki hamarosan a leg-
teljesebb mértékben kegyeibe fogadta 
a bécsi komikust, - az éneklő Rótt 
Sándor cimet és jelleget. Most u j 
műsorral , mely háborús aktualitások-
kal is bővült, tér vissza hozzánk, bogy 
soha nem hallott kacagás-viharokat 
keltsen a Kristálypalota edzett falai 
között. 

H magyar műsor meglepetése 
Pallay Rózsi vendégfellépte. Ezt a 
temperamentumos fiatal színésznőt 
már esztendők óta fájdalommal nél-
külözte a pesti közönség. Most Mérei 
igazgatónak sikerült megnyernie az e 
havi műsor számára . Pallay Rózsi 
kétszer is fellép, hogy tehetsége sok-
oldalúságát teljes mér tékben bemutat-
hassa. Először a «Bunda« cimü bohó-
zat főszerepében. H bohózatot Paul 
Frank manheimi in tendáns irta s kül-
földön^ már számtalanszor szinre ke-
rült. És hogy méltó interpretálásban 
kerül szinre a Kristálypalotában, azt 
Pallay Rózsin kivül még Ujváry és 
Ferenczv fellépte biztosítja. Ez a trió 
már egymagában is biztosítja a sikert. 

De fellép Pallai Rózsi egy pompás 
szcenirozott magánszámban is. H 
szín egy ligeti részletet ábrázol, egy 
igazi hajóhinta-bódéval, melyben 
Pallay Rózsi mint hintásfiu uralkodik 
korlátlan hatalommal, H közönség 
közül a vállalkozó szelleműek felmen-
nek és a fess hintásfiu meghintáz-
tatja őket. f izt hisszük, hogy ilyen 
vállalkozó szelleműek tömegesen fog-
nak akadni ezúttal a férfiközönség 
köréből. 

Most a műsor egy olyan pont jára 
kerül a sor, mely pusztán egymagá-
ban is, biztosítaná a p rogramm utol-
érhetetlenségét. Herendi Hermann 
Manci produkciója ez, a «Huncut Pie-
rette» cimü némajá tékban. Illetve 
csak szereplő társai némák, a cim 
szereplő Herendi Manci füttyel kiséri 
utolérhetetlen, kedves játékát, - sőt 
énekel is. S amit e negyedórás kis 
drámai játékban produkál, az több 
mint a varieté-szinpad kereteibe il-
leszthető művészet. Fel is tünt hama-
rosan egy előkelő bécsi varieté di-
rektorának (ki egyre-másra szedi át 
Mérey igazgató számait) s leszerződ-
tette négy hónapra e füttyös szkecs-
csében Herendi Mancit. 

f i kis némajá ték hamarosan meg 
fogja bódítani még a Kristálypalota 
elkényeztetett publ ikumát is. H fütty-
számok csupa könnyedség (csupa 
Puccini), mi Herendi Manci pompás 
drámai interpretálásában nagyszerűen 
érvényesül. Partnerei is méltók hozzá. 
H Pierrot szerepe Geiger Irma kezé-
ben van, kit annak idején Reinhardt 
párisi vendégszereplésére is magával 
vitt, annyira megnyerte tetszését a 
Szumurunbel i alakítása. Képzelhető, 
hogy ebben a pantomimben is tehet« 
sége legjavát adja. Hz öreg lovagot 
Gallai személyesiti, hasonló könnyed-
séggel és bravúrral . 

De nem fogynánk ki a szóból ko-
lumnákon át, ha továbbra is részle-
tezni akarnók a műsort . Pedig sok-
sok irni való akadna még a pompás» 
nál pompásabb magánszámokról , a 
Concha*Pártos-Gallai táncos terzett 
u j számairól, a varieté-rész csodái-
ról, melyek közt különösen a két 
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Hornik'leány merész táncjelenete fog 
méltó feltűnést kelteni. S utoljára 
maradt a sorban a Hermos-trió ko* 
mikus - akrobaták mutatványa, bár 

Julius Spielmann - Schubert. 

klasszis tekintetében az első helyen 
áll a varietévilágban, s ezt a helyet 
nyeri ki hamarosan a pesti közönség 
véleményében is. 
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Csajágtöcsögén sem volt az máskép, ott 
is volt széninség, ott is becsukták a színhá-
zakat. fl krónika nem jegyzi fel, bogy a 
szinbázak becsukása lenditett=e a széninsé-
gen vagy sem; annyi azonban mindenesetre 
bizonyos, bogy a színészek közt nagy Ínsé-
get okozott, mert a fukar direktor beszün-
tette a gázsit. Nem is titkolta elvét. »Nincs 
baszon, nincs fizetés.« 

fl szegény színészeknek meg felkopott az 
álluk, fl vig életből hirtelen csöppentek bele 
a szomorú napokba. — De haragudtak is 
»agyon a direktorra. Nagy irigykedéssel gon-
doltak vissza a régi jó napokra, mikor a 
kordinalyukon keresztül, mint egy mágikus 
horoszkópon át megláthatták, bogy lesz-e 
másnap előleg, sokan vannak-e a nézőtéren. 

Most persze, mióta bajban vannak, a to-
longó publikum helyett egész nap a direk-
torné ablakában elhelyezett zöld legeli bé-

kát figyelik, fl kis vozári azonban egyáltalán 
nem látszik figyelembe venni azt, bogy most 
ő az érdeklődés központja; egész nap egy-
kedvűen, fázósan gunnyaszt az uborkás üveg 
fenekén, semmi hajlandóságot sem mutatva 
arra, hogy az igazgató által sajátkezüleg fa-
ragott kis falétrán felsétáljon és a közelgő 
szép időt bejelentse. Mindenki a szép időre 
gondolt, mert ugy hirlett, hogy a meleg 
beáltáig nem lesz komédia. 

flz idő sebogysem akart felmelegedni, a 
direktor és a színészek közötti, a gázsi tel-
jes beszüntetéséből származó, harag meg ki-
hűlni. 

— -Nincs fizetés, nincs köszönés«, mond-
ták a színészek a direktor hanglejtését is 
utánozva s a haragvó felek közt beszünt a 
köszönési viszony is. Olyan szomorú volt ez, 
mint mikor két állam közt megszűnik a dip-
lomáciai összeköttetés. És tényleg délután 
már nem ültek egy asztalnál a helybeli 
cukrászdában. 

Közbejött azonban egy vis major, az igaz-
gatóné születésnapja, fl direktorral lebet da-
colni, de a direktornéval nem; attól min-
denki fél, legelső sorban persze maga a di= 
rektor. 

fl születésnapot meg kell ünnepelni ós 
nem szabad érdeklődni, bogy hányadik; ez 
már évek óta bevett szokás. Erre az al-
kalomra tehát a haragos felek kibékültek. 

Díszvacsorát rendeztek a helybeli Pannó-
nia szálló különtermében, muzsikálni pedig 
magát az öreg Gilagót szerződtették, fl mft-
vészek egész nap a bankett rendezéssel voltak 
elfoglalva, a direktor meg egész délután a 
zene és tánc engedély megszerzése után fut-
kosott. De meg is érte a fáradságot, pompá-
san sikerült az este, mihez nagyban hozzá-
járult az is,bogy Virági Kálmán a hires 
budapesti komikus, ki épen Csajágröcsögén 
volt átutazóban, szintén megjelent az ünne-
pélyen. 

fl lakmározás után egy kis tánc követke-
zett, melyet Virági nyitott meg a direktornéval. 
flz ünnepelt úrhölgy azonban bamar elfá-
radt, vagy talán Virági unta meg a dicső-
séget s a tánc-zene helyett méla magyar 
nótákra zendített az öreg Gilagó. 

De ez sem tartott soká. fl színészek mint-
egy vezényszóra mind Virági köré gyűltek 
s kérlelni kezdték, mutassa be nekik Win-
terrytől legújabban tanult hipnotikus tudo-
mányát. 

Virági szabódott egy kissé, de mikor 
direktorné is ugyanazon óhajának adott ki-
fejezést, végre engedett a közóbajnak. Leg-
először azonban egy jó médiumra volt szük-
ség. Hosszas válogatás után Kenecs Jancsira, 
a társulat súgójára esett választása. 

Kenecs, ki mielőtt hangját teljesen elvesz-
tette, ünnepelt bonvivant volt, örülni látszott, 
hogy a közérdeklődés valamely esemény 
folytán ismét feléje irányul. Büszkén és ön-
tudatosan feszengett a szoba közepére helye-
zett karosszékben, hová Virági leültette, fl 
produkció aztán megkezdődött. Virági oda 
lépett Kenecs elé, szúrós szemeit ráme-
resztve, kezével furcsa mozdulatokat tett. -

a 
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foöwv) „Örült"-je. 
- fl Fővárosi Orfeum szenzációja. -
Amióta a szénbiány miatti szigorú 

rendelkezések elnémítják a szórakozó-
helyek vigasságait, szembeötlő az or-
feumjaink, varietéink szinbázszerü tö-
rekvései. A hajnali vendéget könnyű 
kielégíteni, de minél »fiatalabb« az 
iaő, annál komolyabb élvezetet kiván 
a közönség, f i Fővárosi Orfeum igaz-
gatósága helyes érzékkel hamarosan 
felismerte ezt a korkövetelményt és 
sietett egy olyan színművészt meg-
nyerni áprilisi műsora számára, aki-
nek a produkciója a legkényesebb Íz-
lésű szinbázi embert is bámulatba ejti. 
Ez az európai birü szinész, Löwy, a 
varsói Kamiensky-színház tagja, a 
lengyel »Novelli», - ahogy külföldi 
kritikusai elkeresztelték, - nem isme-
retlen a művészetbarát pesti közönség 
előtt, fellépett már nálunk, bár nem 
színpadon, hanem a hangverseny do-
bogón, a legteljesebb elismerést és 
bámulatot váltva ki ugy a kritikából, 
mint akármi kevés számú, de jól meg-
válogatott közönségéből. Most először 
szerepel pesti színpadon s bizonyos, 
bogy hamarosan közbeszéd tárgyát 
fogja képezni a közönség rétegeiben. 

A varsói születésű művész a leg-
érdekesebb karrierek egyikét futotta 
be. Sokáig a zsidó művészet szolgá-
latában állott, de csakhamar német, 
s $ t az első színésszé alakult át. Lip-
csei és párisi sikerei megpecsételték 
nyugateurópai hírnevét s valóban, aki 
színpadról ismeri, „aki látta kedvenc 
alakításában, az »Őrült« szerepében, 
az nem felejti el egyhamar ezt a ki-
váló alkotást. Realisztikus, talán na-
gyobb mértékben is, mint amennyire 
mi nyugateurópai színházlátogatók 
megszoktuk, de mindamellett mindig 
a művészet szabta keretek között mo-
zog. Alakítása megrendítő hatású és 
kiváló művészi alakítás és Löwy nem 
egyoldalú, az érzések egész skáláját 
számtalan árnyalatával érzékiti meg : 
a mély megrendülést, a nevető hu-
mort, a fenséges komolyságot és a 
keserű iróniát egyaránt, még pedig 
megrendítő hatású egymásutánban. 

Ezt a produkciót, mellyel külföldön 
oly szenzációs sikert aratott, hozza el 
most Budapestre is. Nálunk is ked-
venc szerepében Gogol: »Az őrült« 
cimü jelenetében lép fel, melyben kü-
lönös szélesskáláju művészete egész 
terjedelmében és megrázó realitásá-
ban érvényesül. Fellépte ritka, való-
ban különös zamatu és kivételes cse-
megéje lesz a művészet gourmandjai-
nak, de bizonyos, hogy a közönség 
legszélesebb rétegeit is meg fogja bó-
dítani a legteljesebb mértékben. 

* 
De nehogy a nevetőizmok eler-

nyedjenek, gondoskodott a Fővárosi 
Orfeum igazgatósága egy utolérhetet-
lenül mulatságos kisérőmüsorról is. 
Van itt egy Kadelburg-bobózat, a »Ci-
vilben« cimü, melyhez elég elárulnunk 
annyit, hogy Huszár Károly, alias Pufi, 
mint kutyamosó szerepel benne, -
b©gy máris mosolyra húzódjanak a 
vonások. S ami már a puszta gondo-
latra mosoly, az képzelhető milyen 
égibáboruját váltja ki a kacagásnak, 
valóságban, - pláne, ha az a valósá-
got a gömbölyű Pufi képviseli. 

De nem maradt hátrább a vigság 
megbecsülhetetlen értékének szem-
pontjából a többi szám sem. Hunyadi 
Emil, Hollós Terus, Balog Böske és 
az elsőrangú varieté műsor egyformán 
részesek abban, bogy a Fővárosi Or-
feum e havi műsora versenyen kivül 
álló, elsőrangú legyen. 

Löwy, a Fővárosi Orfeum vendége. 
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Ä Télikert áprilisi 
műsora. 

- Gizella Werbezirk vendégjátéka. -

Szinbázi világban a komikáné 
szerepköre, bá r parádés , de mellék-
szerepkör, a fontossága semmiesetre 
sem oly nagy, bogy köréje épüljön a 
cselekmény és bogy egymaga be tud-
jon tölteni egy estét. Egyedül egy nő 
van, ki ezt az elvet megtörte s ez 
Gizella Werbezirk, a régebbi szerep-
léseiből már Budapesten is népszerű 
német komikáné. Ez a nő megmu-
tatta, bogy egy nő is képes derűvel 
betölteni az egész estét és pedig 
olyan derűvel, recte : kacagás-vibar-
ral, aminőt bármelyik férfikomikus 
méltán megirigyelhetné. 

Mostani fellépése a Télikert e havi 
műsorán valóban egy köréje épülő, 
egyenesen a számára készült darab-
ban történik, a Pfeffer és Salz cimü 
egyfelvonásos bohózatban. 

R minden izében mulatságos kis 
da rabban egy libáskofát játszik Wer-
bezirk asszony, annyi jargon-móká-

val, tréfával és ötlettel, hogy ez már 
ellenállhatatlan; a legelkeseredettebb 
pesszimista is kacagó és lelkesedő 
jókedvre hangolódik, ha néhány 
percig hallgatja ezt az utolérhetetlen 
komikánét e szerepében. Szinte ért-
hetetlen az a fr iss, mindig eleven 
ötletesség, amivel estéről-estére (sőt 
a délutáni előadásokon is) újjáala-
kítja szerepét. Bizonyosan fognak 
akadni Budapes ten jónébányan, kik 
többször is megnézik ezt a libás-
asszony-alakitást és mindig f r i ss él-
vezetet fognak találni benne. Hogyne, 
mikor oly kevés ma a szivből jött 
kacagásra való ok és alkalom! . . . 

E népszerű komikánén kivül, ver-
senyre méltó slágerét képezi a Téli-
kert áprilisi műsorának a világhírű 
Willy Pantzer-család varieté-mutat-
ványai. H hét tagból álló, boszorká-
nyosan ügyes artista-csoport egy egé-
szen u j és érdekfeszítően megkompo-
nált szkeccsben lép fel, mely, mint 
már a cime : «Fin der russ ischen 
Front» elárulja, aktuális, háborús 
t émájú is egyben. S a közönség, mely 
előbb a hömpölygő kacagásban igen 
za josan viselkedett, most lélekzet-
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még egy rendkívül mulatságos ma« 
gyar operett, a »Kültelki herceg«, mely« 
ben a népszerű Kabos Oyulán kivül 
Kűrthy Böske, Virágh Ferenc, Pásztor, 
Varga és Szécsi buzgólkodnak a biz-
tos siker érdekében. 

R magánszámok közül Kovács 
Lili számai lesznek igen bamar nép-
szerűek a pesti aszfalton, no meg 
aztán Szalontay Ferike már szinte 
klasszikussá váló nézőtéri mókái. Fi 
varieté részben pedig Ronetti kígyó-
táncosnő ejti bámulatba a mindkét-
nembeli közönséget, de se szeri, se 
száma még a többi pompás attrakció-
nak, táncszámnak és magánjelenetnek, 
amelyek mind igazolni fogják azt a 
nagy sikert, aminek kabalája, fok-
mérője és eleven bizonysága a tolon-
gás kikerülésére a pénztár mellé ren-
delt sarki rendőr lesz. 

Bécsi blus, pongyola modellek leszállított árban 

KRAUSZ MIKSÁNÉNÁL 
Erzsébet-körut 8. szám. I. emelet 5. 

HAJDISZ SZEMERÉNÉL 

Marta Haase, a »Télikert« vendégmüvésznője. 

fojtva, kísérteties némaságban figyeli 
a csodálatos nyaktörő produkciókat 
és csak a minduntalan feltörő tapsvibar 
bizonyítja, bogy a legteljesebb csodá-
lattal adózik a mutatványnak. 

fl harmadik szenzációja a rendkí-
vüli műsornak egy varázslatos tán-
cosnő: Marta Haase. Ez a nő egyesíti 
magában a táncosnőt és a mély tudásu, 
csiszolt mozdulatu mimó-szinésznőt. 
Eleintén kizárólag a színészi pályának 
élt, Berlinben, Hamburgban játszott, 
évekig volt a drezdai királyi »Belve-
dere« színház tagja. Később áttért a 
táncra, de ide is elhozta komoly mű» 
vészi törekvéseit. Táncai, legnagyobb-
részt klasszikus görög táncok, komoly 
élvezetet nyújtanak a tiszta művészet 
barátainak. fl táncosnő műsora e hó-
napban még egy u j spanyol tánccal 
is bővült, melyet csodálatos tűzzel és 
temperamentummal »játszik meg« 
anfiál is inkákb, mert ereiben anyai 
részről spanyol vér csörgedez. 

Sietni kell azonban a beszámoló-
val, mert bizony a nagyszerű műsor 
még távolról sincs kimerítve. Hátra van 
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Zelinka Kardgyár 
a közös hadsereg, a magy- kir. 
honvédség és a m. kir. csend• 
őrség szerződéses szállítója. 

Minta raktára ~ 
BUDAPEST, IV. KECSKEMÉT1-U. 9. 

.. Telefon : József 2—55. ===== 

o k l e v e l e s 
tánc-

mester t ! ő 
Péterffy Erzsébet 

uj táncintézetében uj csoport 
tanítása veszi kezdetét, gyermekek és felnőt. 
tek részére. Beiratás d. u. 3 — Va5 és este 6 -8- ig 

BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCfl 5. SZ. 
::: Kizárólag az előkelő körök részére. ::: 

L E G Ú J A B B BLUZMODELLEK 
AAR N A G Y V Á L A S Z T É K B A N 
Csikós szövet 24.— K 
Szatén de cbin .. .. 32 . - K-tól 35. - K-ig 
Crep de cbin.. «f .. 35 . - K=tól50.- K-ig 

Se lyem a l só m i n d e n s z í n b e n 
B E L V Á R O S I D I V A T Á R U H Á Z 

IV. K E R , EGYETEM-UTCA 11. SZ 

h l e g s z e b b Hennv? Porten«íi lm. 
»Lehullt bilincsek.« 

(Bemutatja a Mozgókép-Otthon.) 

f i plakátok és az újságok hasábjai 
u j filmet hirdetnek a közönségnek, f i 
c ime: •>Lehullt bilincsek« és egy iz-
galmas, társadalmi problémát tárgyal. 

f i Mozgókép-Ottbon vezetőségét 
mindenekelőtt elismerés illeti meg, 
mert mindig olyan filmtémákat vá-
laszt, melyek legjobban érdeklik a 
közönséget. Ilyen a legújabb Henny 
Porten film is, mert benne a társa-
dalmi élet drámai miljője tárul elénk, 
és a közönség nagyon szereti azokat 
a cselekményeket, melyek az ő életük 
köré csoportosítják a lebilincselő hely-
zetalakulásokat. 

fi »Lehullt bilincsek« az előkelő 
világ társadalmát festí le. Egy hercegi 
család legif jabb sar ja , rokonságának 
i f jú hitvesét akar ja bemutatni , f iz 
asszony egy gazdag kereskedő öz-
vegye és ezért a család csak a fiata-
fér j hosszas kérésére fogadja a köré-
be. f i hercegi család egyik tagja elő 
kelő államügyész, akinek emlékeiben 
hirtelen felbukkan az asszony arca. 
Kutatni kezd és erre rájön, hogy évek 
előtt m á r látta maga előtt a vádlottak 

padján . De ő nemes gondolkodású 
ember, megérti az asszony ártatlan 
szenvedését és eltitkolja a multat, f i 
fér j azonban brutál is lesz, mire fele-
sége elhagyja és annak az oldala mel-
lett találja meg a boldogságot, aki 
nagylelkűen védelmezte : az állam-
ügyész bitvese lesz. 

Ebben a filmben a közönség ismét 
szeretetével fogja kitüntetni Henny 
Portent, aki művészi kvalitásait ra-
gyogtatja játékában. 

Henny Porten 
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A Gólem és a t d n c o s n é . 
Vígjáték négy felvonásban. 

Bizonyára kevesen vannak, akik 
nem látták Wegener hires alakítását 
«H gólem» filmben, melyben egy régi 
bibliai monda kelt életre. 

Ennek a filmcselekménye képezi 
alapját egy pompás vígjátéknak, mely 
a Gólem szerepe körül alakul ki. Egy 
fiatal leány ugyanis mozielőadáson 
van és a Gólem rajongással tölti el. 
Wegenernek, aki mint néző van je-
len, megtetszik a leány, előadás u tán 
nyomon követi, de közeledését a lány 
hűvösen fogadja. Közbe azonban ér-
tesül, hogy a lány «Gólem»--szobrot 
rendel, és ehelyett ő saját magát 
csempészteti be a lányhoz. Rendkívül 
humoros jelenetek közben tisztázódik 
a helyzet és . . . . és a Mozgókép-
Otthon közönsége a legkiválóbb víg-
játékok egyikét kapja ebben a darab-
ban, mely ismét Paul Wegener és 
Lyda Salmanowa művészi sikereit 
fogja gazdagitani. 

Isabyrinth . , . 
Egy amerikai ^mestermü a Corso-moziban. 

R Corso-mozi vezetősége olyan 
teljesítménnyel lepi meg a közönsé-
get, mellyel érdekesség tekintetében 
megelőzte a többi mozgóképszínhá-
zakat. 

Bemuta tás ra kerül ugyanis egy 
nagyszabású film : a «Labyrinth*, 
melynek drámai cselekménye nem az 
ókori monda történetéből indul ki, de 
az alapgondolat mégis a Labyrinth 
csodálatos ut ja in át mode rn beállítá-
sokkal, modern keretben bontakozik ki. 
R «Labyrinth» azonban itt csak mint 
szimbólum szerepel, az életet festi, 
az élet labyr in thusának megkapó 
helyzeteit . . . 

Ez a film egy amerikai leány tör-
ténetét adja. R leány színésznő és 
művészetével gyönyörű karriert csi-
nál : egy éjjeli mulatóhely kétes ku-
lisszáitól emelkedik fel a világhírű 
Morse-szinház színpadáig. De a szín* 
ház igazgatója megkivánja az illatos 

Húsvéti kiállitái! 
H ú s v é t t o j á s o k . 
Tojás töltelékek. Meg-
lepetés! tárgyak. Ere-
leti és tréfás locsolók 
Nyulacska bonbonierek. 

Illatszerek. i: 
KERTÉ5Z TÓDOR 

BUDflPE5T, IV., KRISTÓPIÉK. 

c^fíaríor^ 
\ \ 

/ Z / Z c S TETRrfE^) 
^yeUES TÁLNÉ-VTC/I? --Tir. rA-rrr-r-^ ' / 

^ B E R l v l N l 
Kozmetikai Intézet 

H O P P M A N N M A K J A X 
Budapest , VIII., ]ózse f -köru t 43. szám. 

Telefon József 49—51. 
Tökéletes s z é p s é g á p o l á s : Mindennemű halszálak 
vég leges eltávol ítása vi l lannyal és szôrvesztôvel egy 
perc alatt : szeplő, májfolt, pattanás, mittesserek, szemölcs, 
arcmassage, archámlasztás, manieur stb. garantált biztos ered-
ménnyel 3 iap alatt, kezeltetnek jutányos bérletben. : Vidé-
kiek levé Iii eg nyernek diszkréten felvilágosítást : Marian 
hámlasztóv iz : Marian szőrvesz tö (törv. védve) ára 
10.— korona : Fogad egész napon át : Tanítványok fel-
vétetnek mérsékelt díjazás mellen ; Kérjen prospektust . 

Eredeti modellek 
Cost&mök, utcai é s al-
kalmi ruhák, k ö p e n y e k , 
b lúzok é s p o n g y o l á k ál-
l a n d ó a n raktáron vannak 

SCHNEIDER RÓZSI és KATÓ 
női ruha divattermében 

IV., Váci -utca 8. s z á m , f é l e m e l e t . 

KESZ TE NBA UM uj női kalapterme 
BUDAPEST, IV. KERÜLET, KORONAHERCEG-UTCA 8. SZÁM. 

Harispalota (Haris-köz 5.) :; Félemelet• :: Telefon hívószám: 121—96. 
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és viruló rózsát és üldözi szerelmé» 
vei a leányt. fl lány egy fürdőhelyen 
megismerkedik egy amerikai pappal, 
akit megszeret , de a _ pap puri tánsá-
gával elfordul tőle. És egyszer egy 
vasúti katasztrófa alkalmával a leány 
nővére életét veszti, de a nyilvános-
ság elé a hires színésznő neve ke-
rül. fl leány boldog, hogy elvonulhat 
a világtól, de a színházigazgató fel-
kuta t ja és egy rendkívül izgalmas 
jelenetben kényszeríteni akarja , hogy 
visszatérjen hozzá, fegyvert ránt , de 
a gyalázatosságáért utoléri a sors 
büntető keze : a pisztoly eldördül és 
az igazgató holtan terül el . . . fl 
fiatal asszony pedig igy kiért az élet 
labyrinthjéből, mely a boldogság u t ja 
felé vezeti őt. 

Lehullt bilincsek. Henny Por ten és 
Bruno Decarli meg-

kapó filmje ismét erőteljes drámai 
helyzeteket állit elénk. Viszont Lubitscb 
Ernő, a kiváló német humoris ta A te' 

yy 

MÁRCIUS 22«ÉN 
M E G N Y Í L T fl 

FEMINA 
MARTON NŐVÉREK 
MODELL SZALONJA 

<< 

Blousok, f rancia toilettek, pon-
gyolák, juponok, füzővédők és az 

ELEGÁNS NŐI Dl VflT 
más cikkei számára . 

H i m z e t t é s m a d e i r a blúzok, 
művészi kézimunkák ! 

BUDAPEST, HflRIS»BflZÁR 6., 
félem. 2. (IV., Kotonaberceg-u. sarok.) 

Toilettek rendelés sze-
rint is eredeti modell-
rajzok alapján. • Mérsé-
kelt árak. • Toiletteket és 
kosztümöket egy hét le-
forgása alatt szállítunk ! 

norista rt. cimü vígjátékában a leg-
pompásab helyzetkónikumot nyúj t ja . 
(Ebben a filmben Lubitscb par tnere 
a kiváló Ossi Oswalda). Mindkét pro-
dukció az előkelő Philipp és Press-
burger cég tulajdona. 

Makay missziója, fl 
hadvezetőség felhívására és 
a kul tuszminisztér ium meg-
keresésére az Országos 

Szinészegyesület tudvalévőleg front-
színházat szervezett, fl társulatot 
Komjáthy János válogatta össze fővá-
rosi és vidéki színházak tagjaiból és 
a f rontszinház áptil is 1-én különvo-
nattal ú tnak indul. Tagja lett a tár-
sulatnak Makay Margit, a Vigszinbáz 
művésznője is, aki énekes szerepben 
is fel fog lépni, fl nevezetes vállalko-
zást nagy élénkséggel tárgyalják a 
vigszinháziak. 

- Van egy jó ötletem! - mondta 
egyszerre Csorlos, mikor ismét Makay 
kirándulásáról volt szó. - Mikor éne-
kelsz, a közepén hagyd abba és mond 
nekik, hogy a többit hallgassák meg 
itthon. 

- Mirevaló volna e z ? - kérdezte 
Makay meglepetve. 

- Hogy hazajöjjenek már végre. 
Igazán ideje volna már. 

fl nők barátja. Ketten 
beszélgetnek az utcán egy 
hirdetőoszlop tövében, me-
lyen színlapok tarkáinak. 

- Te, - mondja az egyik egy-
szer re - nézd csak, milyen érdekes. 

- ? ? ? 

- fl színlapok logikája. Nézd csak: 
fl Nemzeti Színházban: Szép asszony, 
fl Kaméliás hölgy, a Vígszínházban: 
Vengerkák, a Királyszinbázban: fl 
névtelen asszony, csak természetes, 
hogy a hét végére megjelenik a Nem-
zetiben A nők barátja is! 

•jctôor^] 
JLransi-utca íjtcm 
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SZAPPANOK, ILLATSZEREK, KÖTSZEREK, 
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K A R D O S R Ó Z S I É S J U C Z I 
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTEREM 

V4CZl-U. 1 1/B. TELEFON 1 05-00 

HERMES-VÁLLALATsr 
'itás, lakástakaritás, szobapadló-beeresztés és 
intézetek takarítása, pormentesités és féregirtás 
»UDAPEST. VIII Szentkirályi-u 6. : Tel.: József 42-59. 

L O H R M A R I A - K R O N F U S Z 
A fívArot olsfi M Kgréglbk MlpkatUztHó-, 
vagytitztlW- H kalaMfeltő gyAri lirtézata 

BODAPEST, VIII. KEK., BAROS8-ÜTCA H. BZ. 
Fiókok: II., PS-ntea IT, IV., Baki it « áa Kacaka-
«éti-ntca 1«, VI., Aa4ráaa?-nt il 4a Tari»-körnt 

n, V., Harmincad-utca «, VIII., ]6aaat-kArat I. 

y f e i l S w v n a B é c s b ő l 
F u z ó i p a r - m ű v é s z n ő 

Budapest. f . QiieUatèr ^ 
Tel. -í fr -9 3 

KÉZ/MUNKA ÜZLETE/ 

/PAMUP"TÖÜMT>ifkseße/-ftöri//M 
TiôKOK • ÄCWt//^ Wct/os- utca / / 
Vámiiáx Kőrút6^ifiót-fíörut /<f 

i « g A katonai és polgári szabó 
A W . díszmagyar és libéria készití 
Budapest, VIII. ker. üllől-ut 48. sz. Telefon József 14—12 

F 
'kmc 

<*ûi<$zcér jikdokS) 

OG/M cvmrMu nuKmJDô 

KÜMIEGÍSXGCK 4 J&aXKWm 
J KGTWOrtfM KiV/m/G 

aic<rÓH inert* 

fényképező kamarák s U * m n c fl A^lí fényképésze», dk-
mlnden fényképészeti W Q l I l V d n U V I I kek gyára és raktár* 
cikk lejelső rendű ml- Budapest , VII., Király-utca 69. szám 
nőséjben és najy vá- (Király színház mellett) 
lasztékban. : -: amr Kívánatra árjegyzék bérmentve küldetik. V » 
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