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... Ebben a fogalmazásban persze 
igaztalanul és lázitóan bat ránk az 
angol admirális kurta világbölcsclete, 
ugy rémlik, nem annyira az élet ke-
vésre, - mint a hajózás túlbecsülése 
miatt. Hogy az életnél vannak fonto« 
sabb dolgok, mindjárt észrevenné az 
ember, ba a fenti mondást így fogal-
mazná, élni nem muszáj, de szinbázba 
járni igen. Ha az élethez való jogát 
olyan felháborodott energiával köve-
telte volna az emberiség, mint ami-
lyennel a színházak meguiitását köve-
teltük és kikényszeritettük, most fél 
éve a nehéz napokban - ha özvegyek 
és árvák jajgatása, lovak nyerítése, 
haldoklók hörgése, üres kipusztult 
falvak füstölgő elhagyott háza, hatna 
oly melegen a kedélyünkre, mint az 
üres és bezárt színház - már régen 
béke volna és élne az élet, ahogy jól-
esik neki. De az élet csodálatosképen 
nem önmagát akarja és követeli, ha-
nem a tükörképét - ez a tükör, a 
művészet, ugylátszik, tul akarja élni 
az életet. fi nagyszerű Szent Ágoston 
- épen most olvasom vallomásait -
egy helyen csodálkozva vallja be, hogy 
ifjú korában, mikor még bűnös, rossz-
indulatú és kegyetlen volt, más bána-
tával nem törődött-a kartbagói szín-

ház egy-egy érzelmes szerelmi törté-
netét hallgatva könnyekre fakadt a 
darab bősérek képzelt balsorsán. De 
ki nem látott még szőrösszívű uzso-
rást hangosan bőgni a »Szegény ifjú 
történeté« n? E jy szép asszony páho-
lyába épen akkor nyitottam be, kö-
zölni vele, hogy operálni kell a kis 
fiát, akit lázasan és betegen hagyott 
magára, hogy a szinbázba jöhessen -
mikor épen könnyekben fuldoklott 
Gauthier Margit egy jelenete fölött, ahol 
Margit azt panaszolja, hogy az ég nem 
áldotta őt meg gyermekkel. Nagyon 
rossz pszihológus az a katona, aki a 
sturm után elkeseredve káromkodik: 
a keservességét a mak a Lloyd Geor-
gennak, annak a Wílsonnak, ide gyüj-
jön, ezt nézze meg, aztán beszéljen, 
a háború folytatásáról. Mert Wilson 
és Lloyd George elmenne és meg-
nézné a haldoklókkal borított csatate-
ret és hazamenne és tovább folytatná 
a háborút. Én inkább azt mondom: 
írjatok színdarabot, tegyen benne egy 
ka?ona, akit kedvese nem kaphat meg, 
mert háborúba ment - hervadjon el 
benne a boldogtalan kedve s -ad já tok 
a szerepet jó színésznő kezébe - és 
hívjátok meg premierre WiUont és 
Lloyd Georgot. 

Valami csodálatos ösztön dolgozik 
az emberi szemben, homályos, öntu-
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ídatlan törekvés, bogy önmagát kép* 
ben és kőben és szavakban lerögzítse, 
rekonstruálja, fölöslegessé tegye az 
eredetit, kép és szobor többet ér ne-
künk, mint ember, akit ábrázol - és 
drágább nekünk a szinész, mint a 
bős, akinek álcáját arcára vette. 

Hogy az emberiség élni akar, arra 
nincs annyi bizonyítékunk, mint arca, 
bogy nyomokat akar bagyni magáról. 
H fáraók egész éleiüket arra szentel-
ték, bogy sirkövet állítsanak maguk-
nak - é s mi folytatjuk ezt a munkát. 
Csudálatos dolog ez. H hazaszeretet 
utódokról beszél,* akikért mi feláldoz-
tuk magunkat - de nekem ugy rémlik, 
a halottnak egyetlen utódja van csak: 
az emlék. Pusztulunk és veszünk és 
nem törődünk vele - de homályos 
ösztönnel gyűjtjük magunkról az ada-
tokat képben, kőben, színdarabban, 
versben - gyűjtjük, mint a tenger 

Rákosi Szidi, mint a Nemzeti Szinbáz 
uj tagja 1870 ben. 

nyomorult férge, a korall, a drága és 
ritka fövenyt, amiből hatalmas szikla 
lesz valamikor, mikor a fajta régen 
kipusztult már. Kinek ? Minek ? Talán 
egy Istent várunk, aki eljön majd a 
földre ha az élet fájó nyüzsgére el-
múlt. Százezer év múlva, ha egy mars-
beli, kiköt majd a föld partján és meg-
indul, bogy élőt keressen, ^halálos 
csend és némaság fogadja őt. Élő em-
bert nem talál sehol - azok megölték 
és elpusztították egymást - de égbe-
meredő paloták és oszlopok meredez-
nek feléje - és szobrokat talál majd 
és körképeket - és telt könyvtárakat 
talál és mindez az emberről és em-
berről beszél majd, az ember életéről, 
szerelméről, indulatairól, szándékairól, 
eszméiről, nagyszerű vágyairól, isteni 
akarásáról és tele lesz a föld az em-
ber hangos szavával, az erdőben 
örökmozgó fonográf énekel majd em-
beri hangon - a felbőkre örökmozgó 
gép mozgóképet vetit Shakespeare-i 
drámát az emberről és tele lesz a Föld 
az ember képével-és az ember nem 
lesz sebol. 

Nem igaz, hogy a háború a nagy 
realitás, kinyitja a szemünket s ki-
fújja belőle az irreális világ kísérleteit. 
Hol látjátok ti a nagy realitást ? S5t 
inkább minden eltávolodott önmagától 
és valóságtól és minden köddé és kép-
zeletté olvadt. Fi paraszt, ki békén 
ölelte otthon feleségét, évek óta nem 
látja immár és kemény, csikorgó ér-
telmét rá kell kényszerítenie, hogy 
elképzelje őt - elképzelje és ideálí-
zálja. Hmit soha nem tett, levelet ir 
neki és irás közben szembetalálja 
magát azzal, amit nem lehet meg-
fogni, mint asszonya testét: a szavakm 

kai amik csak képek és Szimbolumok. 
R népek eltávolodtak egymástól, nem 
érintkeznek és nem látják egymást -
most kénytelenek gondolni egymásra 
és megérteni egymást. 

Nyíljanak hát ki a szinbázak, jöjjön 
el az uj romantika. Jogát követeli az 
ember, bogy megfeledkezzék önmagá-
ról, arról amiről Schopenhauer igy 
beszél: Ugylátszik, nem érdemlünk 
jobbat e kettőnél: élet és halál. 
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Hákoai Szidi jubileuma. 
Rákosi Szidi iskolája elérte a bu» 

szonötödik évfolyamát. Huszonöt éven 
át nevelte a magyar szinpad számára 
Rákosi Szidi a szinész-palántákat és 
bogy a kertész szorgalmas, hozzáértő 
és minden dicséretre, minden kö-
szönetre érdemes — azt bizonyítják 
azok az eredmények, amelyeket ez az 
iskola fel tud mutatni. Elég a növen-
dékek névsorát végig olvasni: ezek a 
nevek, a beérkezettek bosszú diszes 
sora bizonyítják Rákosi Szidi asszony 
buszonötesztendős munkájának hasz-
nosságát és köszönetre, dicséretre 
való érdemességét. 

Rákosi Szidi asszony nemcsak mint 
pedagógus, hanem mint színésznő is 
a legelsők kőzé tartozik. 1852-ben 
született ötvösön (Zalamegye). H szí-
niakadémiát végezte. 1870-ben a Nem-
zeti Színházhoz szerződött, de 1872-
ben elhagyta a színházat és Beöthy 
Zsolt neje lett. 1877-ben a Népszín-
ház tagja, 1885-ben pedig újra vissza-
ment a Nemzeti Színházhoz, hol je-
lenleg is működik. De nemcsak a 
Nemzeti Színháznál vannak érdemei, 
a Magyar Színház létrejötte is jórész* 
ben az ő lankadatlan fáradozásának 
köszönhető. Sziniiskoláját 1892-ben 
nyitotta meg, tebátép a buszonötödik 
évfolyamához ért. 

Elsőrendű komikai erő, a klasszi-
kus művészi ábrázolás minden fegyel-
mezettségével és mértékével. Minden 
mozdulatában természetes és sohasem 
téved szerepkörében a sokszor csá-
bító, túlzások mesgyéjére. 

Érdemei elismeréseül 1909 ápr. 1-én 
a Nemzeti Szinbáz örökös tagja lett, 
1911 julius 14-én pedig őfelsége néhai 
I. Ferenc József a koronás arany ér-
demkereszttel tüntette ki színészi mű-
ködése 40 éves évfordulóján. Hires 
szerepei: Nótás Kata, Szép Meluzina, 
Dorottya (Tempefői), Tcunduzia, 
Largo Szerafin (Nagymama) stb. 

Érdekes, hogy irt róla a Pesti Napló 
1870 ápr. 24-én, amikor is első fel-
lépte volt. »Tegnap este Rákosi Szidi 
k. a. tette szini kísérletét a színházi 
tanodából. R »Tücsök« ben lépett fel 

s ama reményeket és várakozásokat, 
melyeket ily szereplésekhez kötni 
szoktak, mindenesetre messze tulba-
ladá. Megnyerő színpadi alakja s já-
téka, hanghordozása napy szini értei-
mességről tanúskodott. Voltak jelene-
tei, melyekben ugy eltalált nebány 
»Naturlaut«-ot, bogy játékának köz-
vetlensége — s ez kezdőknél a legrit-
kábban szokott előfordulni - megle-
pőleg batott. S mimikája mindvégig 
kifejezésteljes, átgondolt volt. H kísér-
let szóval fényesen bebizonyitá a 
k. a. színi bivatottságát, mit szorgal-
mas tanulmány bizonyára kellőleg ér-
tékesíteni is fog. H közönség igen 
rokonszenvesen fogadá a kisérlettevőt 
és többször ki is kivták«. 

Növendékeinek névsora : 
1897. Szvoboda Gizella, Hertskó Zelma' 

Dézsi Sándor, Kátai Laura, Kommen Jolán, 
Jászai Olga, Huckstedt Irén, Pataki Róza, 
Koppán Marpit, Rápolti Nagy Katinka. -1898 
Nagy Bella, Simon Mariska, Hollősi Gizella, 
Torkos Hrpád, Tarján Aladár, Simkovics 
Erzsi, Benedek Nándor, Tordai Pinna, Scbolcz 
flnna, Groó Valéria. -1899. Kovács Mariska, 
Gabányi László, Mészáros Margit, Jegesi 
János, Niczky Ilona, Beőtby Zsigmond, Felbô 

Beöiby Rákosi Szidi (1882) Beötby 
Zsiga László 
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Rózsi, Fedák Sári. -1900. Balog Vilma, Gincz 
Gina, Gönczi Bella, Farkas Ferenc, Domokos 
Róbert, Vermes Judit, Várady Margit, Kom» 
lósi Ilonka, Tibanyi Miklós, Buttkai Katinka, 
Székely Ilona, Sziklai Jenő, Szelestey Emma, 
Déri Blanka, Révfi Románka, Polgár Ilona, 
Óváry Rózsika, Pölöskei Géza, Jámbor Ilona, 
Haidt Margit, Kiss Mariska.- 1901. Végb Gi-
zella, Véghelyi Angela, Raskó Erna, Vidor 
Laura, Starnberger Vilma, Reöck Piroska, Vaj* 
da Lipót, Fodor Oszkár, Zsoltoványi Jenő, 
Kürti Margit, Bányai Stefi. - 1902. Sellő Paula, 
Kertész Matild 1903. Tesztori Julia, Lang Ilona, 
Klima Irma, Veress Erzsi, Torma Zsiga, Már-
ton Ernő, Pintér Margit, Willy Erzsi, Hídvégi 
Margit, Zettel Margit, Komáromi Margit, Kuti 
Janka, Viola Frici, Weiler Róza, Vécsei Emil, 
Rebicsek Rózsi, Dietrich Sári, Weber Jolán, 
Borda Olga, Szentgyörgyi Lenke, Káldoi 
Dezső, Czikó Irén, Kis Lajos, Csillag A anka. 
-1904 Szentgyörgyi Györgyi, Andai Terka, 
Papp Juliska Csorna Tetéz, Gergely Lajos, 
Király Ecnő, Gózon Gyula, Deák Kornél, 
Szatmáry Zsuzsa, Darányi Lola. - 1905. Hudák 
Juliska, Babotai Mariska, Nagy Terka, Vida 
Ilona, Gombos Malvin, Gyenis Ede, Sipos 
Miklós, Sárosi Andor, Rosti Anna, Duzmatti 
Teréz. - 1906. Szegedi Erzsi, Tarnai Ernő, 

Kökény Ilona nyaral. 

Lugosi Jenő, Reitz Irén, Boross Géza, Laj'hay 
Károly, Takács flndor, Bálint Béla, Balta i Em-
ma. - 1907. Dénes Bella, Vörös Ilona, Kálni 
István, Kun Irén, Dizsőfi László, Mikes Ká-
roly, Turzó Margit, Kovács Biti, Kardos Ilona, 
Lauli István, Barna Erzsi, Sugár Edit, Bor-
bély Lili, Lóránt Ilma. -1908. Szécsi Ferenc, 
Szántó Jenő, Sebestyén Natalia, Sebők Sári. 
-1909. Wirtb Sári, Takács Mariska. - 1910. 
Körfi Margit, Gál flnnuciata, Sánta János. 
Búzás Juliska, Vámos Margit, Petbő Attila, 
Schmoll Erzsi. - 1911. Krasznai Elek.- 1912. 
Somogyi Rózsa, Tóth Kálmán, Garai Irén, 
Sólyom Samu, Gömöri Lás, ló, Buttykay Mar-
git, Szilá,gyi Aranka, Hugel Hajnalka, Győr* 
gyevics Árpád, Hoffmann Imre, Hollós Terka, 
Varga Rózsi. -1^13. Földes Ilona, Koós Károly, 
Kunosi Ella, Marikovszky László, Takács 
Piroska, Földvári József, Jakabffy Dezső, 
Dr. Erdélyi Géza, Lábass Juci, Hauer Béla, 
Jelinek Margit, Rabiej Tódor, Horváth Natália, 
Szilágyi Rózsi, Rigó Gizella, Réti Margit, 
Fatkas Mica. -1914. Bartunek József, Cs-ászár 
Gyula, Soós Miksa, Virág Gizella, Pál Teréz, 
Herendi Margit, Wojeszlavszky Iza, Halász 
Margit, Kisbázy Sári, Fenyő Ilona, Korner 
Rezső, Körmendi Árpád, Szent-Gály Jenő, 
Kardos Ilona, Sárosi Mihály, Friss Margit, 
Pádly Margit, Bende László, Lendvai Lola, 
Staffel Kitó, Sugár Valéria. - 1915. Kránitz 
Jenő, Krauspek József, Parányi Piroska, 
Bálint Lajos, Kallós Irén, Rónai Árpád, Kal-
már Rózsa, Pénzes Emma, Szikla Szilárd, 
Stampfer Margit, Guttmann Imre, Rebák 
Ilona, Farkas Ida, Luffer Margit, Ber.kó Bálint, 
Eö döjb Róza, Papp Manci, Rigócz Mária,— 
1916. Aggbázy Melinda, Szabó János, Lem» 
bényi Margit, Ballay Margit, Ortutay Mária, 
Scultéty Béla, Gonda Mariska, Kasics Eszter, 
Tibor Dezső, Bársony Edith, Balassa Ernő, 
Báchy Irén, Gazda Ilona, Helvei Erzsi, Simándi 
Irma, Rá< ay Aranka, Tatnay Margit, Nagy 
Margit. -1917. Megyeri Károly^ Kondor Miklós, 
Arányi József. Kertész Erzsi, Roboz József, 
Magyar Anna, Virág Rózsi, Balder Teréz, 
Langer Alfréd. Összesen 216. 

Voltak azonban olyan növendékei 
is, akik nem beiratkozott hallgatói 
voltak iskolájának. 

így például K rály Ernő, Nádor 
Jenő, Fedák Sári, Kosíry Emmy, fliler 
fldelina, Montbag Ilona (Berlin) For-
ray Rózsi, Nagy Teréz (Nemzeti Szin-
báz) Kasics Eszter, (Magyar Szinbáz) 
Tanay Frigyes, Fodor Oszkár (székes-
fehérvári direktor), Perczel Sári - és 
most a legutolsó évjáratból Zöldhelyi 
flnnus, aki Aradra szerződött prima-
donnának, Ferenczy Icén és Fabinyi 
Kató, Hegyi flnna és Bellák Miklós, 
akiket Beöthy Lásiló szerződtetett és 
Sugár Tery, ki már többször fellépett 
a Király Szinház színpadán. 
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O, Teréz! 
— R Vigszinház legfrissebb operettsikere. -

Ó, Kézi, ó, Teréz ! 
Ez a sóhaj száll most városszerte 

ég felé, még pedig a Gilbert meló-
diája szerint érzelmesen, majd paj-
kosan. Meg vala irva, bogy nem ma-
radhat el a biteles szöveg, amely elő-
ször Berlinben, a Theater des Wes-
tensben bangzottffel és amely villám-
gyorsan terjedt el mindenütt, abol 
énekelnek, muzsikálnak. H Fräulein 
von Amt az eredeti cime az uj ope-
rettnek, amely most a Vígszínházban 
is a legszívélyesebb fogadtatásra ta-
lált és amelynek komponistája nem 
hagyta cserben azokat, akik ujabb és 
ujabb slágereket vártak tőle. 

Pécby Erjsi »0, Teréz!- I. felvonásbeli 
toalettje. Angelo skizze. 

Hz In der Nacht és a Puppcben, 
du bist mein Augenstern kigondolója 
be is váltotta, amit tőle vártak és 
több más megvesztegetően dallamos 
nóta közben megajándékozta a vilá-
got az Ó, Terézzel is. 

Teréz a hőse a nem egetverő, de 
annál kedvesebb, vidám és mulatsá-
gos cselekménynek, amely körül az 
u j dalok koszorúja fűződik. Teréz egy 
egyszerű, de bájos telefonos kisasz-
szony, akit Förster Róbert megszeret 
és akit ez az ifjú hamarosan nőül 
vesz, mielőtt beleszólhatna Félix bácsi, 
a nagybátyja, akinek bizonyára más 
tervei vannak vele. És a bácsi pont-
ban az esküvő napján érkezik, ami-
kor már a násznép gratulál és ró-
zsákat hintenek az uj pár lábai elé. 
És egy menyasszony jelöltet is hoz 
magával a bácsika. Margit kisasszony 
szemeltetett ki, hogy R.bert felesége 
legyen. Szegény Róbert nem meri be-
vallani Terézt és kinjában ráfog :a a 
menyecskére, hogy az Brückner Leó-
nak, a Róbert régi barátjának a fele-
sége. Ez meg nem esik jól Margitnak, 
akinek bizony Leó jobban tetszett 
Róbertnál és aki busán látja, amint 
az ifjú párért érkező autóba Teréz-
zel bizony Leó száll be, aki viszont 
kénytelen belemenni ebbe a játékba. 

Félix bácsi mitsem sejt. Félix bácsi 
boldog, hogy Hfrikából Európába ér-
kezett és nemcsak az öccsét fogja 
megházasitani, hanem maga is meg-
találja ideálját, azt az irónőt, akinek 
regénye eltörülhetetetlen nyomokat 
hagyott a lelkében. 

El is mondja Róbertnak az esetet: 
- Kezembe akadt egy könyv és 

ez a könyv lett a végzetem. Már a 
cime is milyen gyönyörű: Kései... 

- Kinek a kései ? - kérdi Róbert. 
- Ostoba vagy. Nem olyan kései!... 

Kései boldogság. Egy művésznő nap-
lójegyzetei... Képzeld csak, egy apát-
lan, anyátlan árva volt. Hlig hogy a 
világra jött, a könyörtelen szülők meg 
akartak tőle szabadulni. Ott feküdt a 
kis csesemő egy kosárban a folyó 
partján, elhagyottan és ekkor.. 

Róbert megint közbeszól: 
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- És ekkor jött a Fáraó leánya 
és kiemelte Mózest a vizből... Tudom, 
eí-t már olvastam valahol... 

Félix bácsi tiltakozik a profanálás 
ellen és folytatja elbeszélését: 

- Egy szép napon egy előkelő ur 
utazott arra felé a vasúton. Mivel a 
a táj szépségeit akarta élvezni, be-
csukta a Bädeckert és kinézett az 
ablakon. 

Szóval az előkelő ur megmenti 
a kislányt, akiből nagy művésznő 
lesz, de szerencsétlenül ment férjhez, 
mert az ura mindennap reggel hattól« 
hétig tettleg bántalmazta. 

- Épen hattól hétig? Miért? 
- Mert mindennap reggel hat 

órakor jött haza és hét órakor már 
el is ment. 

H művésznőnek leánykája szüle-
tett, aki már eladósorban van. És 
most Félix bácsi keresi a művésznő 
regényének szerzőjét, Hgátbát, akit 
el akar venni és keresi a leányt, aki-
ről gondoskodni akar. 

Félreértésből Félix bácsi egyszerre 
csak Terézben látja a keresett leányt 
és Teréz anyjában Hgáthát, az irónőt. 

Izgatottan várja, hogy a mamát 
megismerje, de azért elmegy egy 
kicsit zülleni, mert hát Afrikában nin-
csenek éjjeli kávéházak. 

Csak másnap jut abba a hely-
zetbe, hogy szemtől-szemben állhat 
Hgáthával. Borzasztóan izgatott : 

- fldj egy csillapitó-szert, könyö-
rög az öccsének, kremzeleszt vagy 
szublimátot... 

Végre együtt van Bettyvel, aki a 
Róberttől nyert kissé hiányos infor-
mációk alapján annyit tud, hogy nem 
szabad a bácsit ellenmondásokkal 
ingerelni és mindent ráhagy a regényt 
és az irónőt illetőleg. Ebből egy tré-
fás dal kerekedik ezzel a refrénnel: 

Lem, lem, szerelem, a szerelem 
mint olyan, 

Nem vehetem, nem vehetem ko-
molyan, 

Mert hogyha egyet bőszen meg-
szeretsz, 

flzt mondja sicc és kész a hecc. 
Ekkor azonban a két fiatal nő is 

megismerkedik és Teréz elárulja Mar-
gitnak a titkot: ő a Róbert felesége 
és Leó szabad. Énnek pedig az a kö-
vetkezménye, hogy Félix bácsi egy-
szerre csak két csókoiódzó párocskát 
talál: Terézt és Róbertet, Margitot és 
Leót. Ebbe még belenyugodnék, de 
amikor kisül hogy az, akit ő figáthá-
nak nézett, Betty, a mama, akinek 
semmi köze irodalomhoz és kinek 
jóravaló tisztességes férje van, nagyon 
megharagszik és kiakarja tagadni 
Róbertet. 

De végül meggyőződik róla, hogy 
figátba soha nem is létezett. R Kései 
boldogság szerzője egy bosszú sza-
kállú, bozontos hajú öreg ur, aki 
álnévképen használta az Hgátba ne» 
vet. Meg is jelenik a derék Hosen-
knopf Mihály, aki Rosenknopf fígátba 

Szentgyörgyi Mattba -Ó, Teréz!- I. felvonás-
beli toalettje. Angeto skizze. 
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néven irogatott és szemérmes mosoly-
lyal adja tudtára az elhűlt Félix bá-
csinak : 

- Ne tessék rossz néven venni, 
bogy kikosarazom, de házassági aján» 
latát a legjobb akaratom mellett sem 
fogadhatom el... 

Félix bácsi aztán beéri azzal, hogy 
Róbert és Teréz családi tűzhelyénél 
megtalálja a maga kései boldogságát 
is. Ezt annál inkább megérdemli, 
mert Sarkadi Aladár olyan jc kedé yü, 
kedves ember-képen ábrázolja, akinek 
szívből juttat a közönség minden jót. 
Haraszthv Hermin mintaanyós, de 
nem bohózati értelemben, hanem 
olyan formában, hogy bárcsak min* 
den anyós ilyen minta szerint ala-
kulna. 

Péchv Frzsit nem kell külön be-
mutatnunk; régi jó ismerőse közön-
ségünknek, amely kecses megjelené-
seért, ezüsttiszta hangjáért annyira 
szereti. Kertész Dezső is régi isme-
rősünk, de ezúttal egészen u j alak-
ban mutatkozott be és finom éneké-
vel meglepetést keltett. H vidám jele-
netekben ép oly frappáns, mint ami; 
lyen behízelgő az érzelmesekben. Ő 
egyike a Vigszinház legtalentumo-
sabb tagjainak. 

Uj tagokként mutatkoztak be Szent-
lyörgyi Márta és Járay Sándor. S^ent-
györgyi Márta, a Lenke buga, elegáns, 
diszkrét játéku és ke lemes énekü 
primadonna. Járay Sándor vékony, 
de nyúlánk, korrekt énektudásu és 
biztos fellépésű szinész. 

Pártos Gusztáv kicsi szerepében 
is kitett magáért, valamint Győző 
Lajos is. Bárdi ödön a rendező sike-
rült munkáján kívül még az iró gro-
teszk figuráját is színpadra vitte. Ste• 
phanidesz Károly lendülettel dirigált. 

Hogy a külsőségek ragyogóak vol-
tak, azt felesleges hangsúlyozni, ez a 
darab nem egy nyári operett, mint 
ahogy sokan mordották, hanem egy 
komoly őszi siker, amely méltó a Vig-
szinház eddigi sikereihez. 

Esténként telt ház könryekig ka-
cag és hangosan mulat az Ó Terézen 
és ez a fontos. 

\ lUrv^í' 
ÉL Jbxxrtwfr*' 

Lapunk barátja ragyogó 
arccal jelent meg helyisé" 
günkben. Általában egy pár 
nap óta, mióta ugy döntött 
jövőjére vonatkozólag, bogy 

szini pályára a legkomo-
lyabb hivatalossággal is rálép, 
tele van a jövőbe vetett szi-
lárd bizalommal, munkakedv-

v"— vei, sőt leendő nagy karrier-
jének sikereiből büszkeség dolgában már 
előleget is vesz. 

— Most jelentek meg a szinésziskolák 
értesítői és beiratkozási felhívásai, amelye-
ket már megelőztem. De az értesítők igen 
érdekes dolgokat tartalmaznak. 

— Nos? 
— íme itt van a Szinészegyesület színész-

iskolájának az elmúlt tanévről szóló értesí-
tője. fí bevezetés azt mondja, bogy nincs a 
színinövendékek között fiu. Csupa lány. fl 
fiukat mind elviszik katonának. Na már 
most: a következő bárom-négy év alatt 
végző fiatal színészek hallatlanul kapósak 
lesznek. 

— Ebből mi következik? 
— Hz, bogy én minden különösebb fárad-

ság nélkül a legragyogóbb szerződést fogom 
kapni. 

— És miért mondja ezt el nekünk? 
— Meggyőzés céljából. Meg akarom 

győzni önöket, hogy az az előleg, amelyet 
most akarok kérni, egészen biztos pénz. 
Uraim, adjanak nekem néhány száz korona 
előleget. 

Erre a példátlan vakmerőségre elképedtünk, 
fí segédszerkesztő megdöbbenve kérdezte: 

— Honnan veszi a bátorságot?... 
— Pardon, csak meg akarom mutálni, 

bogy komolyan a színészi pályára készülök. 
Zugligeti érvelése meggyőzött bennünket. 

Csakugyan átnyújtottuk neki a kért előleget. 
Egy koronát. 

G LE NCZ ER IRÉN K v Ä S 8 
S VÁLLALATA :: 

BUDAPEST, VI., FELSÔEROÔSOR-U. 38 
Telefon: 166—38. Telefon: 166—38, 
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Illusztrált színlapok. 
H mozisoknál ez régi divat, - ba 

egy uj darab jön az igazgató művészt 
bivat - és plakátot rajzoltat tussal, 
festékkel a nőről, - aki a főszerepet 
játsza a drámában, melynek a cime: 
H Sors Mindenkit Megőröl. - R szin-
báz sem maradhat bátra aztán ebben 
- plakátot rajzoltat minden direktor 
a lehető legszebben - a szintapjáról, 
amely műsorán ép van - s ezentúl 
a pesti szinlapon kérem mindig egy 
kép van. - Például a hires »Csár-
dáskirályné« szinlapján legyen - egy 
vidéki csárda, amely Király Adolfé s 
Király ur egy nőt feleségül vegyen -
e Csárda tehát egyrészt Királyé, - vi-
szont a felesége csárdás Királyné. -

Könnyebb a példa a »Favorit« szin. 
lapján ó, - legyen rajta egy ló, - amely 
utolsónak jön be: ez a Favorit. - S h a 
érdekel ezentul]valakit, - hogy képzel-
jük a »Dollárpapát« el bát fesse, - a 
piktor az öreg Dollárt s a papa a 
fiait kezén vezesse. - S »0 Teréz« szin-
lapja nem merész, - ba rajta van egy 
vén Teréz. - »Stambul rózsája« aKirály 
szinlapja ormain, - nem lebet más, mint 
egy rózsa Konstantinápoly tornyain. -
H »Tengerre magyar« szinlapját meg 
se kell magyaráznom, oly világos -
de végül legyen a pesti lányok kedve 
is virágos - és »Balaton Rómeója« a 
szerenádját a vizbenrebegi, - a táblán 
fenn ül Julia s lenn (repedj meg sziv !) 
a Beregi ! 

JZvurïT 
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Uj műsor a Qelváros 
színházában, 

Fi krónikás, ki a kulcslyukon ki-
leste a Modern Szinpad szezonnyitó 
műsorának ünnepi előkészületeit, ko-
moly zavarban van, mikor beszámo-
lót kell adnia erről a gazdag válto-
zatú és már épülő félben is nagyará-
nyúnak mutatkozó, csillogó estétől. 
H pompásnál pompásabb kis dara-
bok, megelevenedett ötletek, édes«bus 
hangulatok közül melyiket válassza 
ki elsőnek, elmondjon-e mindent róluk 
s ezzel illetéktelenül eléje vágjon a 
felfokozott érdeklődésnek? fl problé-
mák közepette a legkézenfekvőbb utat 
választjuk: a látnivalók egyszerű re-
gisztrálását, felsorolását. Ügy hisszük 
ugyanis, hogy a puszta felsorolás is 
oly gazdag és változatos képét adja 
e műsornak, hogy az egymagában 
sem érdektelen olvasmány... 

H Modern Szinpad volt az első, 
amelyik az u. n. zenei képek eleven 
illusztrálását, pantomimszerü, szines 

színpadi ábrázolását meghonosította 
az országban. Chopin, Bach, Grieg 
néhány dala, kisebb melódia-ciklusa 
elevenedett igy csodálatosan finom és 
szubtilis valósággá a tavalyi szezon-
ban és a közönség tüntető lelkese-
déssel és szimpátiával fogadta Bárdos 
igazgató ezen szinpadi kísérleteit. 

Hz ilyen zenei képekből az uj 
műsorban is kap Ízelítőt a közönség. 
Ezúttal Schubert néhány csodálatosan 
mély szépségű dala testesül meg, 
természetesen, - a valósághoz szi-
gorúan ragaszkodó - stílusos keret-
ben. Nem az elnyűtt, elbidermejere-
sitett Schubert, hanem a komoly, 
mély az igazi zseni, akinek Bárdos 
direktor sokskáláju tudásával és ala-
pos tanulmányai során meglátta a 
tragikus sorsú zeneköltőt. 

Külön érdekessége a hangulatos 
apróságnak, hogy Medgyaszay Vilma 
viszi a fő női szerepet benne : ezúttal 
mint elmélyedt, komoly dalénekesnő 
lepi meg sokrétű kvalitásaival nagy-
számú rajongóit. Ez a csodálatos, 

Pártos Gusztáv (Max) 
Alexjr íelv. 

Járay (Róbert) - Pécby Erzsi (Margit) 
Vigszinbáz. - »0, Teréz!«. 
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nem mindennapi képességű művésznő 
most - ugy tetszik - tehetsége ze-
nith] én ragyog. Olyan, mint a legpom-
pásabb keleti gyöngyszem, akárhon-
nan nézzük, mindig uj szinek opálo-
zódnak bársonyosan raj ta; bármilyen 
ruhára, bárminő környezetbe illesz-
szűk, mindig u j fényt és ragyogást, 
mind pompásabb értékeket mutat. 

Fi prózai müvek során sorra ke-
rül Harsányi Zsolt megkapó kis já-
téka a Kisasszony, mely Kökény 
Ilonát és a szinte elvonatkoztatottan 
finom szépségű Mészáros Gizát jut-
tatja hálás, tehetségük ragyogtatására 
különösen alkalmas szerepekhez. 

Egy másik egyfelvonásos a Stradi-
várius c. groteszk játék, (magyarul 
operett) melynek szerzője Bródy Miksa 
és hogy is mondjam... ejnye, ez any-
nyira komplikált história - és annyira 
érdekes is egyben-hogy érdemesnek 
találjuk elmondani. 

Bródy Miksa ugyanis egyik legna-
gyobb magyar napilapunk megbízatá-
sában künn járt Zürichben. Történe-
tesen ugyanakkor vendégszerepelt ott 
a párisi Comédie-Francaise társulata. 

Bródy Miksa, ki mindig szerelmese 
volt a vérbeli francia színészetnek, 
természetesen ha csak alkalma nyí-
lott, ott töltötte estéit. Hkkor fogam-
zott meg benne az elhatározás, hogy 
a legbájosabb egyfelvonásosát a fran-
ciák műsorának, - ha törik, ha sza-
kad - megszerzi Bárdos igazgató 
számára. 

fl dicséretes, szép törekvés azon-
ban mindjárt az elején csúfot vallott 
egy igen egyszerű dolgon: a határ-
zárlaton. fi határon szigorú férfiak 
könyörtelenül elvettek minden kézira-
tot, kőztük a Stradiváriust is. Nem 
használt semmiféle könyörgés. 

Bródy Maxi azonban nem hagyta 
annyiban a dolgot, fiiig érkezett meg 
Bécsbe, elhatározta, hogy emlékezet-
ből leirja a kis darabot. S így is tett. 
Azonban, - mint akinek evés köz-
ben jön meg az étvágya, - mire be-
fejezte, nehéz volna megmondani, 
mennyi belőle az eredeti francia ötlet 
s mennyi ragyog benne Bródy Miksa 
finom, franciás szelleméből... így ke-
rül a budapesti közönség elé a Stra-
divárius... 

Bárdi (Mibály) - Sarkadi (Förster) Kertész^(Leó) - Szentgyörgyi Márta (Tetéz) 
Vigszinbáz. - » 0 , Teréz!-. Aiexy tetv 
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Egy eredeti kis magyar operett-
apróság is szerepel az uj műsorban. 
Szerzője az operett'librettók csengő 
szimbólumokkal dúsan megkoronázott 
királya: Gábor Andor, mig a meg-
kapó, dallamos muzsika Szirmai/ Al-
bert zeneszerző talentumát dicséri. 
Szereplői : Kökény Ilona, Vendrei tata 
és két friss tehetség, u j tag: Antal 
Ella és Földvári> Géza. 

Se szeri, se száma azonban a ki-
tűnő tréfáknak, melyeknek szerzői a 
kabaré házi tréfa-triásza: Gábor An« 
doc, tiarsányi Zsolt és Szenes Béla. 
Egy egész csomó hangulatos dallal 
szerepel a műsoron a fenti triászon 
kivül a tehetséges, fiatal Balassa Emil 
és a kabaréchanson magyar klasszi-
kusa, Ernőd Tamás, kik Reinitz Béla, 
Szirmay Albert és mások zenéjére 
irtak olyan dalokat, amelyek egyma-
gában, az egyfelvonásosok nélkül is 
biztosítanák a műsor tartós és elvi-
tázhatatlanul diadalmas sikerét a fél 
szezonon át. 

Kéri Pál »Hz Est- munkatársa 
Feiksné Lánczy Margit rajza. 

XIV. fcajos. 
fl Magyar Szinfíáz legközelebbi újdonsága. 

Aki elolvassa a Magyar Szinház 
évadnyitó bemutatójának cimét világ-
ért se gondol,on borzongva valami 
komoly történelmi drámára. Egyálta-
lán nem dráma, hanem bohózat sőt 
semmi köze az eredeti értelemben 
vett történelemhez. Cimét egy Lajos 
nevű főpincérről vette, a »XIV« elő-
nevet pedig onnan, hogy egy tizenhá-
romtagu babonás társaságba felhozat-
ják a kávébázból - tizennegyediknek. 

Hogy jelezzük és előre érzékeltet-
hessük, micsoda kacagás-áradatoknak 
lesznek tanúi nemsokára a Magyar 
Szinház edzett falai, hát eláruljuk, 
ugy indiskrétül, még a következőket: 
Mindez egy bankár előkelő vacsora-
estélyén történik, hol is a becsöppenő 
főpincért egy dúsgazdag és különc 
bárónak mutatják be, ki szeszélyből 
visel csak pecsétes és meggyötört 
frakkot. Hogy ebből azután a francia 
bohózatokat megszégyenítő kacagtató 
helyzetek milyen sokasága alakul ki, 
- azt tessék majd megnézni. Még 
csak azt áruljuk el, hogy koronázat-
lan XIV. Lajos szerepét (Berlinben a 
híres Pallenberg kacagtatta görcsökig 
ebben a szerepben a németeket,) Gyár-
fás Dezső vállalta, (ehhez azután nem 
kell kommentár) mig a többi szere-
pekben Vágó, Tarnay és Forray Rózsi 
ragyogtatják utolérhetetlen humorukat. 

Az elsőrangú bohózat^ Frank és 
Vlheim, egy nemsokára* a Fleurs és 
Cáillavet- ékat_ meg szégyenitő,^német 
társascég munkájakjkbez bőkezű bar-
maciiknak Gábor Andor járult, a szel-
lemes és ötletektől sziporkázó3; fordi-
tással. így a bohózat a legteljesebb 
siker minden előjelét és követeimé^ 
nyét magában hordja. 
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Intim Pista, bogy milyen filmen lát-
juk már végre újra Fedák Sárit? 

- Nem egy hanem tiz Fedák film 
is készül. H Hungária filmgyár kerek 
100.000 koronáért szerződtette le erre 
a tiz filmre Fedák Sárit és a bét ele-
jén már megkezdik az első felvételeit. 
»Három bét« a darab cime. Garas 
Márton irta Glyn angol iró regénye 
után és ő is rendezi, h második fel-
vonás yacbt jelenete külön szenzációja 
lesz a Zsazsa filmek, de nem kisebb ér-
deklődésére tarthat számot a darab 
végén egy balkáni koronázási jelenet 
báromezer szereplővel. 

Juj de érdekes lesz -lelkendezett 
Kató - melyik moziban fogják ját-
szani ? 

- f l z t hiszem még nem lebet előre 
tudni, fl Hungária filmgyár ba elké-
szült a film bemutatja és akkor a 
mozgószinbáz tulajdonosok egymásra 
licitálnak. 

így van ez a mozinál. 
-Mondja csak Pista -szólalt meg 

Kató -igaz»e, bogy Jókai regényéből 
a «Kőszivü ember fiai«-ból színdarab 
készül ? 

- Készül? Már készen van vele. 
Hevesi Sándor dr. Tizenkét képre 
osztva irta meg színpadra és Beőtby 
ugy tervezi, hogy két estére osztja be 
az előadást. Két egymást követő na-
pon lesz a premier és azután folyta-
tólagosan egy nap az első másnap a 
második részt adják. 

- Mondjon még valamit erről az 
eredeti ötletről. 

- Egy szót sem többet. Szombat 
este Hegedűs Gyuláéknál Máriabes-
nyőn Ilona napot ünnepeltük ott pat-
tantotta ki Beöthy a tervét mondott 
még egyebet is róla, de meg kellett 
ígérnem, hogy nem árulok egy kukkot 
sem magunknak. De hát két ilyen kis 
ördög, kiszedik az emberből, a féltve 
őrzött titkát is. Van azonban egy ér-
dekes újságom a maguk számára. 
Kosztolányi Dezsőből háziúr lett. 

- HogyLtörtént az eset? Mondja 
el gyorsan! 

- H gyogó tollú poéta a Fehér-
vári-ut 32 s ám alatt lakik. Egyszer 
elpanaszolta a redakcióban, bogy a 
báziurával differenciái vannak. Bará-
tai erre érintkezésbe léptek egy bank-
kal és megvétettek a házat a Koszto-
lányi részére. Neki csak annyit kell 
törleszteni amennyi házbért fizetne. 

így lett Kosztolányiból háziúr. 
Egy kicsit szomorú azért, hogy ba 

egy tojás, vagy sajtkereskedő házat 
vesz az egy rendes dolog. Mig Ma-
gyarország egyik legnagyobb poétája 
igy jut ahhoz, hogy a saját házában 
lakjon. Rögtön menjenek és nézzék 
meg a nevezetes budai házat, amelyik 
Ráskai Ferenc darabjának konkur-
rense lesz. Ugy tódul majd oda is 
a nép. 

-Mindjárt indulunk, de bucsuzóul 
mondjon meg valamit. 

- Mit mondjak? Molnár Ferenc 
uj darabjának a cime: »H vőlegény« 
lesz. November elejére tervezi a Nem-
zeti a bemutatót. Még egyet: Kerényi 
Gabi a Városi Szinbáz primadonnája 
nadrág szerepben lép fel a megnyitó 
előadáson. 

- Mikor nyilik a Városi Szinbáz. 
-Szeptember 15 és 20-ika között. 

Isten velők. Sietek Faludi Jenővel 
megyünk megnézni, hogy halad az 
építkezés. 

- Házasság nincs? 
- De lesz. Kardos Géza a Víg-

színház kedves tagja eljegyezte Gyar-
matby Icát, Gyarmat hy Sándor deb-
receni nagybirtokos lányát. Hz esküvő 
tavasszal lesz. Pá! 
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Az Apolló első műsora. 
Nagyszerű fejlődésének utján jelen-

tős állomáshoz érkezik uj szezonjával 
az Apolló-kabaré. Megújhodott a régi 
helyiség, a közönség, melynek számára 
néhány nap múlva megnyílnak a ka-
baré kapui, nem fog ráismerni a régi 
hajlékra, mely most már igazán túl-
nőtt egykori keretein és >a pár év előtti 
pesti moziból igazi párisi kabaré lett. 
Modern, intim és mégis tágas nézőtér, 
pompás szinpad, ragyogó és kényelmes 
vesztibül, hall, dohányzó és büffé, szó-
val minden külső eszköze is megvan 
már annak, hogy a közönség a legjobb 
és legnemesebb szórakozást találja meg 
az Apollóban. 

Az uj szezonnak egyik nevezetes 
ujitása, hogy a kabaré egészen kivetkő-
zik régi jellegéből és az lesz, ami igazi 
rendeltetése: kabaré. Egy előadással es-
ténkint, nagyszerű, túlzás nélkül szen-
zációs, hosszú és gazdag műsorral. Csak 
természetes azonban, hogy régi hiveivel, 
szerelmeseivel, a fiatal lányokkal sem 
szakit egészen, az ő részükre az uj sze-
zonban hetenkint három délutánon fe-
hér kabaré lesz. 

Az uj külsőségek természetszerűleg 
maguk után vonták a kabaré műsorá-
nak nagyszabású gazdagodását és a mél-
tán népszerű művészgárda olyan kibő-
vülését, mely valósággal szinházi ese-
ménye lett Budapestnek. A legnevezete-
sebb: Rózsahegyi Kálmán szerződtetése, 
melyről már hirt adott a Szinházi Élet. 
Rózsahegyi neve és művészi egyénisége 
már magában véve kész programm. Uj 
szint, uj művészetet hozott Rózsahegyi 
a kabaré színpadára, az ő kivételes szín-
játszása uj jrókat inspirál. Másik uj 
erőssége az Apolló gárdájának Boross 
Endre, a Magar Szinház, régebben a 
Nemzeti Szinház kiváló művésze, aki az 
utóbbi években keveset szerepelt és aki 
reneszánszát fogja élni a kabaréban. 
Uj bonvivantja lesz az Apollónak Varsa 
Gyula, ez a kellemes és szeretetreméltó 
fiatal művész, a hölgyvilág kedvence. 

Egy rendkívüli karrier minden ki-
Wtásával kezdi meg színpadi szereplését 

az Apollóban egy uj csillag: Bálint 
Erna. A Szinészegyçsûlet iskoláját vé-
gezte, a Vígszínház akarta szerződtetni, 
de az Apolló, a nagyszerű kabaré jobban 
vonzotta a fiatal művésznőt, akinek 
szép, érdekes és művészi egyénisége 
gyorsabb és szélesebb érvényesülést ta-
lál a közvetlen művészet hóditó hajlé-
kában. Bálint Erna előkelő erdélyi csa-
lád leánya, neve művészi név, mely ha-
mar jócsengésü lesz a budapesti mű-
vészvilágban és a nagyközönség előtt 
egyaránt. Uj karmestere a kabarénak 
Erdélyi Paíat Leó, aki nemcsak első-
rangú karmester, hanem neves zon-
goravirtuóz is. Ezek az ujak. A régi, az 
úttörő és diadalmas gárda természetese^ 
együtt maradt. Élén a primadonna, a 
nagyszerű dizőz: Németh Juliská, azután 
Haraszti Mici, a legnépszerűbb vígjátéki 
színésznő, a legmarkánsabb és legked-
vesebb színpadi egyéniség: Vidor Ferike 
És a férfiak, Kőváry Gyula, az elmés 
konferancié, iró és színész, Maly Gerő. 
fíózon Gyula, Sándor József és Herczeg 
Jenő. 

Ez a művészgárda természetszerű-
leg a legelső Írógárdát sorakoztatja fel 
A kabaré kiváló igazgatója, Hervai Fri-
gyes, aki maga is ismert iró és újságíró, 
kötelező ígéretet kapott összes kiváló 
Íróinktól, hogy darabokat, jeleneleket 
és tréfákat írnak az Apollónak. Az első 
műsor már beváltja ezt az Ígéretet, 
olyan gazdagság van benne felhalmoz-
va, melylyel kisebb igényű színpadok 
egy fél szezonra el volnának látva. Leg-
értékesebb gyöngye a műsornak Heltai 
Jenőnek, a világhírű magyar irónak 
pompás egyfelvonásosa, a Hamduna. 
Egy szerelmi történetet irt meg Heltai 
az arab tudósról és a szépséges Hamdu-
náról, történetet az asszonyi fortélyról 
Hogy ez a történet csupa finomság, szel-
lemes és az irás gráciája, mondanunk 
sem kell. Hamduna szépséges megsze-
(mélyesitője Németh Juliska lesz, aki 
igazolni fogja, hogy vígjátékban is első-
rangú. A többi szerepek Boross Endre, 
Varsa Gyula és Bálint Erna kezében 
vannak. Heltai Jen6, a magyar kabaré-
irodalom úttörője és klassoikUsa mellett 
a mai kabaré első mestere Gábor Andor 
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irta a szezonnyitó műsor másik darab-
ját. Egy pokolian mulatságos bohósá-
got, melynek a cime is különös: Az 
arca fekete, a szive fehér. A kis darab 
tartalmát nem árulhatjuk el, az csat-
tanós és szenzációs meglepetés lesz. A 
harmadik darab operett, Vidéki kon-
cert a cime, szövegéi Harsányi Zsolt 
irta, zenéjét Reinitz Béla. Ez a zene kü-
lön meglepetés lesz. A darab főszerep-
lője Rózsahegyi Kálmán lesz, aki egy 
vidéki ripacsdirektort alakit, tehát tág 
teret kap nagyszerű művészetének. A 
többi szerepeket Kőváry, Gózon és Bá-
lint Erna játsszák, a fiatal művésznő fé-
nyes bizonyságát fogja adni sokoldalu-
ságának. A műsor nevezetes száma lesz 
Kőváry blüettje, az 0, tehén, melynek 
Címszerepét a népszerű Cimi domborít-
ja. asszisztense Sándor József lesz. 
Ezenkívül és a konferánszokon kivül 
még egy külön magánjelenete is lesz 
Kővárynak, ennek a cime: Cseréljünk! 

A magánszámok gazdag sora egé-

szíti ki ezt a példátlanul gazdag műsort. 
Németh Juliska Szép Ernő egy csoda-
szép sanzonját és Gábor és Harsányi 
egy-egy vidám dalát énekli, Vidor Fe-
rike uj szenzáció lesz dalaival, úgyszin-
tén Bálint Erna is. Irt egy kis kupiét, 
talán egy évtized óta először Heltai 
Jenő. Vidám magánszámmal szerepel a 
kabaré régi és uj tagja: Szenes Ernő. 
A dalok zenéjét Reinitz Béla irta, a mu-
zsikához tehát fölösleges minden di-

csérő jelző. 
Ez nagyjában ismertetve a kabaré 

programmja és első műsora. Ilyen a 
szezonnyitás, a szeptemberi műsor. Mi-
csoda fényes és gazdag igéret a jövőre! 

M SKűjyótér tű. 
Ttltfon : Í61-&S 

Márkus László díszletterve Heltai Jenő •Hamduna« cimü egyfelvonásosáboz. 
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A „Simon lovag éjszakája" 
szerzője darabjáról. 

Kedves jó Incze szerkesztő ur, tes-
sék elhinni, hogy nehéz dolog ez igy 
ideállani. Mert inkább tizszer nép 
gyűlés elé, mint egyszer irodalmi 
deresre. 

fiz olyan öreg legénynek, mint 
én, aki se nem édeskés, se nem ak-
tuális, alkalmatosabb porond a szín-
háznál a magyar politika. Ott is elég 
szép bukfenceket lebet vetni és ha 
felborul az ember, legalább a maga 
maszatjába hempergőzik belé. 

Jósika Mici Hotrtby Papp Manci 
(Matgit) (Bendegúz) (Klára) e g ű 

»Egy férj, két feles ig« Budán. S ' ^ A itf 

fl strandon is mulattat a »Szinbäzi Élet«. 

Hogy mért akarok mégis két he-
lyen hempergőzni egyszerre ? Hát en-
nek a véletlen az oka. Egyszer csupa 
véletlenségből kifeledkeztem a Hádi-
parkba. Olyan mondanivaló napom 
volt azon a délutánon és mindenfélét 
össze-vissza beszéltem. H Hadipark 
igazgatója ott állott a szinész cimbo-
ráim között és rámszólt: Nagyszerű, 
mért nem irja meg? - Kinek? kér-
deztem. - Nekem, mondta ő, mert 
neki is jónapja volt. - Mikorra ? -
Tegnapra, válaszolta. Ez délután hat 
órakor volt és másnap délután készen 
volt a darab. Neki ültem és azt az 
egypár lefogyott, elmúlt sóhajt, ami 
semerre se talált utat, mind belele-
heltem a kicsi, igénytelen, sietve ölel-
kező szavakba. így született meg a 
Bustyai várúr vagy ahogy a szinház 
átkeresztelte, a Simon lovag. 

Mit mondjak még ? 
Én csak egy kis mesécskét irtam, 

egy pár ölelkező szót, a többit mind 
ők csinálták: a mozgást, a zenét, a 
tüzet, a poklot és a kénkövet, az er-
dőt, a várat, a tavat, az éjszakát és 
a nappalt. Egyszóval mindent, ami a 
darabokat darabbá teszi. És a színé-
szek, akik a régi összetartozandóság 
jussán ugy deklamálják a játék sza-
vait, mint valami tiszta testvéri val-
lomást. 

Ugyanígy vagyok Incze szerkesztő 
ur híve Pilisi Lajos. 



Beöthy Baba felvételei Balatonföldvárról. 
1. Beöthy László és felesége. 2. Bródy Sándor és Beöthy László. 3. Beöthy Lászlóné. 

4. Beöthy László és Bródy Sándor. 5. Odry Hrpad. 



18. oldal SZÍNHÁZI FCLET 

KIS R E f e ^ N V j R T A 
BÚS FEKETE. LA5ZLÓ 

(8) 
Ella elvette maga mellől a holmiját és 

Laci odaült melléje. 
— Jól mulattak? - kérdezte csendesen 

a lány. 
— Nagyon kedves este volt - válaszolt 

a flu csillogó szemekkel. 
— S a búcsúbeszéd, Laci, az bogy sike-

rült? - szólt újra Ella mosolyogva. 
_ Laci nem válaszolt, elkomorodott. Ella 
már bánta, bogy eszébe juttatta a délelőt-
töt. Valahogy mindent el szeretett volna fe-
ledtetni a fiúval. Két szál febér rózsa volt a 
mellén, az egyiket letörte s a fiu gomblyu-
kába tűzte. 

m ü h l B e c k KÁROLY 
R A J Z A I V A L 

Ellának kezet csókolt s felrózsázva tér* 
vissza az asztalhoz. 

...Lassan, lassan kiürült a kávéház, fi ren-
des vendégek már régen hazamentek, de a 
fiuk még mindig mulattak ' jókedvűen. Ke-
mény Zoli irtózatos szorgalommal billiárdo-
zott Kempfnerrel, Tóth Lojzi pedig a kasz-
szirnő pultjára könyökölt és nevetve magya-
rázott neki valamit hosszadalmasan. H ci-
gány már csak a fiuknak búzta s az álmos 
pincérek csak nekik hajlongtak elkeseredet-
ten. Fülledt meleg volt a kávéházban. Ve-
rejtékezett mindegyiknek a homloka s kí-
vánkoztak ki a friss levegőre. 

fi csillagos éjszaka bűvösen simogatta a 
lázas arcokat. Nagyokat szippantottak kéje-
sen a friss levegőből s egymásba karolva 
mentek a bid felé. 

fi Gyik-utca sarkán Joó Laci befordult a 
csapat élén s a fiuk utána. 

- Hová, Laci ? - kiáltott feléje Kobáry. 
- Szerenádot adunk itt valakinek - rik-

kantott vissza Laci s a gyerekek ujjongva 
örültek a tervnek. 

- Hát csak menjetek - én ugy is baza 

- De jóba' vagytok - nevetett a direk-
törné feléjük. Laci elpirult, nem szólt sem-
mit, Ella válaszolt helyette is : 

— Bizony, mi ilyen jóba vagyunk... - gör-
bítette be mosolyogva a mutatóujját és meg-
kopogtatta vele az asztalt. 

fi szomszéd asztaltól ode-oda néztek 
lopva a fiuk, látták az egész virág-históriát; 
össze-összesugtak balkan és jelentőségtelje-
sen néztek egymásra. Kobáry is odapillan-
tott néha az újságja mögül, de amint talál-
kozott a szeme Laciéval, lekapta a fejét 
s beletemetkezett az esti lapba. 

Laci érezte, bogy már vissza kell menni 
bozzájuk. Sietve elköszönt a direktoréktól, 



SZÍNHÁZI ÉLET 19. oldal 

akartam mát menni - magyarázta Kobáry, 
mikor a gyerekek sebogysem akarták el« 
engedni. 

Látták a fiuk, biába minden kérés, Kobáty 
nem jön velük. Buésuzóul felkapták a leve-
gőbe. 

- Éljen, éljen! - rikoltoztak bangos to-
rokkal s a sarki rendőr mosolyogva nézte 
őket. fi polgármester fiának még oda is 
köszönt illedelmesen, fi fiuk pedig vitték 
a levegőben Kobáryt, az meg az esernyő-
jével balanszírozott a feje fölött : 

- Gyerekek, aranyos gyerekek, tegyetek 
le az istenért a földre, ez az egyetlen pa-
raplém van s mi lesz, ba eltörik... 

fi tárgyilagos könyörgésre eleresztették 
Kobáryt. fi tornatanár sietve menekült haza-
felé, örült, bogy végre megszabadult ép 
bőrrel közülök. 

fi fiuk csöndesen állapodtak meg az Ella 
ablaka alatt. Félkörbe álltak, Laci középre 
ment dirigensnek és felhangzott először 
balkan, majd erőre kapva a »Ballag mát a 
vén diák«... fi nyári éjszaka méla csöndjé-
ben erősen szárnyaltak a bangók, csengtek 
az éles fius-tenorok s néhány kamaszos mély 
basszus kisérte a melódiát, fi közeli házak-
ban fetébredtek a házőrző kutyák. 

Majd vígabbat kezdtek: 
fi plusz, bé plusz, cé kvadrát, kisangyalom, -
Nem tudom az algebrát, kisangyalom -
Logaritmus tangens pi, 
Rigler Sanyi ne hijj ki, kisangyalom... 

Ella fölriadt odabenn, fiz ablakhoz ment 
s a tolló keskeny nyílásán kilesett a hold-
fényes utcára. Megismerte a fiukat. Elmoso-
lyodott. Rég nem érzett meleget lopott ez az 
éjszakai kórus a szivébe. Visszament az 

ágyába és gondolkozott, bogy mit tegyen. 
Felcsavarta a villanyt, pár pillanatra kivilá-
gosodtak az utcai ablakok, majd újra sötét 
lett. 

fi fiuk éljeneztek a felvillanó fényre, majd 
bucsuzóul eldanolták, bogy: »Csak egy kis-
lány van a világon«... 

Egy szerencsétlen fiáker csikorgott el 
ekkor mellettük, fi fiuk megrohanták: mind 
a tizenhármán felmásztak a kocsira. Egymás 
nyakán, de fenn voltak mindnyájan: a hág-
csóra is ültek néhányan és egy fiu a feljárón 
gubbasztott. 

- Hová fiatalurak? - kérdezte a kocsis. 
- fiz állomásra, ott nyitva van a ven-

déglő - intézkedett Joó Laci. 
fi kocsis ostort búzott, subintott egyet a 

levegőbe és nyikorogva, lassan megindult a 
fiákker. fi két szegény ló búzta a kocsit a 
hajnalodó éjszakában megadással, nagyokat 
nyerítve. 

* 

- Na gyerek, mi volt az éjszaka ? - kér« 
dezte az ebédnél Lacit a bátyja. 

- Semmi különös - válaszolt elgondol-
kozva a fiu. 

- Jól van no - bagyta abba a kérde-
zősködést a bátyja és szakértelemmel szür-
csölgette az aranyszínű levest. 

Laci nem evett. Hiába hozták a kedvenc 
ételeit, a töltött galambot, a túrós palacsin-
tát, - egy két harapást kóstolgatott min-
denből, nem többet az istenért sem, haszta-
lan kínálgatta a nénje. 

- Ez a gyerek vagy beteg, vagy szerel-
mes - állapította meg a jó asszony s felin-
dultan sajnálkozott a tönkrement ünnepi-
ebéden. 

- Betegnek nem látszik épen - mosoly-
gott hunyorgatva a bátyja, - debát ne zak-
lassuk, majd megjön az étvágya magától. 
Ott is hagyták az asztalnál a fiut. Laci örült 
hogy egyedül maradt. Kóválygott a feje. 
fiimos is volt még egy kicsit: a borgőzös 
szokatlan éjszaka rajta hagyta a nyomát. 
Nyújtózott egyet a verandán, vette a kalap-
ját s ment az utcára. 

fi Gyík-utca sarkán befordult: már egész 
természetesnek találta, bogy Ellához megy. 
fiz öreg Králik néni — Ella háziasszonya -
régi ösmerősként köszöntötte a kapuban. 

fi lány is megörült Lacinak. Két kezét 
nyújtotta neki hosszan, mosolyogva. 
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- Haragszik rám? - kérdezte Laci. 
- Ujyan mért haragudnék? 
- fízért, bogy megzavartam... azaz bogy... 

megzavartuk az álmát. 
- Hát istenem - Lacika, ba ezen a vi-

déken az a szokás, bogy a fáradt álmos em-
bereknek éjszakai nyugodalmát felénekelik, 
én megadással nyugszom bele a változtat-
hatatlanba... Különben nem tudom mi célja 
volt az egésznek. Ha magának valami mon-

danivalója van: eljön és elmeséli nekem 
szépen, érthetően. Minek azt egy egész da-
lárdával énekeltetni ? 

fl flu leborgasztotta a fejét, nem válaszolt. 
- Na azért ne vegye olyan nagyon a 

szivére a dolgot. Ha valaki olyan kicsi fiu, 
mint maga Lacika, bát meg lebet neki sok-
sok gyerekességet bocsátani. 

(Folyt, köv.) 

Pf tUKER DÓRH veqytisztité intézet* 
legszebben fest és tisztit 

BUDHPE8T, VI., NflöYMEZÓ-UTCfl 14. SZ. 
T e l e f o n : 3 - 0 1 szám. 

HALÁSZ VILMA 
M O D E R N M Ű V É S Z I F É N Y K É P E Z Ő M Ű T E R M I 
IV., K R I S T Ó F - T É R 2. — - VÁCI-UTCA S A R O K . 
K I R A K A T U Q V A N O T T . ) 

MILUSNÉ CSERNY PAULA 
NŐI DIVATTERME :: BODAPEST 

9, VACI-OTCA 34.. III. EMELET. (CLOTILD-PALOTJ) 

Berlini 

Kozmetikai Intézet 
Hoffmann Marian 

Budapest, VIII-, József-körut 43. 
Telefon József 49—61. 

— Mindennemű hajszálak végleges eltávolítása villannyal, — 
Szeplő, májfolt, pat tanás, mittesserek, szemölcs, arcmassage, 
irchámlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel 
kezeltetnek jutányos bérletben. : Vidétiek levéiiieg nyern k 
diszkréten felvilágosítást : Mar ian a r c h i m l a s z t ó , s z e p l ő -
k r é m , s z f f r v e s z t ö i r s 10 k o r o n a (tOrv. védve) : Fogad 
egész napon át : Tanítványok felvétetnek mérsékelt dijazáa 
— = mellett, = = = = = = 

Róth Lóna 
női ruha divattevme 
l/A, Anker-köz 2. 

Művésznők! 
ÉNEKTHNFLRNŐNÉL gyors, mű-
vészi kiképzést nyerhetnek. Spe> 
cialista Cabaret és Operetteben, 
magyar, német, francia, angol da-
lok, hangversenyszámok betanítá-

sában. :: Fogad 2 -4-ig. 
IV., Irányi»u. 21=23, félemelet 4/B. 

Forróságban S S f S 
nél legkitűnőbb batásu a finoman kellemes 
illatosviz. Bárki állandóan készitbeti. Recap-
tet küldöm 2 korona beküldése ellenében. 
Pontos, olvasható Cimet kérek. - FÜLÖP I. 

Budapest, II, Zsigmond-utca 84- 85. 
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És mégis 
Jó Beöthyszelek fújnak. 

összefacsarodik az ember szive, 
íme 
Fejlődik Budapest mindenben. 
Hátulról, oldalt, 
Keresztbe, szemben, 
S a becsületen ott esik a folt: 
fl Városi Szinbáz kisebb lesz, 
Mint a Népopera volt. 

Hz aloe egyszer nyilik 
Száz évben 
S ez éppen 
H különbség közte 
S a kabaré között, 
Mert régi pesti láz, 
Hogy kabaré nyilik itten, 
Egy évben száz... 

fl Vígszínházban, 
Egy uj darabban 
Öt férfi főszerep van. 

Csak természetes ez: 
fl Cime 
•Féltékenység» lesz. 

MÁKVIRÁG. 

Nem tom, mért mondják: 
Nem oda Buda, 
Mikor Sebestyénért 
Oda van Buda. 

R Vígszínház mát 
Kivágta a rezet, 
Hz Ó, Terezet, 
Melyről mindenütt 
Dicséreteket ontnak, 
Engem nem érdekel más, 
Csak e rész, 
Bejelentettek-e 0 Te réz 
fl fémközpontnak. 

hue egy naptári csoda, 
Nem találják önök is újnak? 
Most augusztus van 
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Hollós Rózsi és Teti Erlaufsccn. 

Hol nyaralta /Vlodern Színpad? 
R Modern Színpad estéről-estére 

zsúfolt házak mellett tartja az előadá-
sait. R nézőtéren nem hallani mást: 
jaj de kedves, jaj de szép, milyen gyö-
nyörű... szóval a közönség meg van 
elégedve. R kulisszák mögött azonban 
még midig az elmúlt, nagyszerű nyár 
emlékeiről beszélgetnek. 

lAedgvaszay Vilma a tengerért lel-
kesedik. Susakon nyaralt, fürdött 
egész nap, nagyszerű társasága volt. 
»Minden szép és jó volt«... ezt hajto-
gatja mindig a kedves Mimi. 

Mészáros 6izi Tátrában és a Bala-
tonban nyaralt. R Tátrában fogyott a 
saját a költségén, Balatonban pedig 
meghízott - a más költségén, ugyanis 
egy kedves barátnője vendége volt. 

Kökény Ilonának hatalmas prog-
rammja van. Marienbad, Karlsbad, 
Franzensbad és Fenyőbáza. Különösen 
Fenyőházáról tért visza fájó szívvel 
és szalmaözvegyen. Fiatalabbnak érzi 
magát tíz évvel és alig várja, hogy az 
ura is Pestre jöjjön! 

Hollós Rózsi Erlaufsee-n nyaralt. 
Hegyet mászott, úszott, evezett és 
mindamellett öt kilót hizott is. Közben 
pedig anatómiát tanult, mintabogy 
illik egy szorgalmas medikáboz. 

Nagy Margit Balaton mellett nyaralt 
és hogy hoditott, azt a szíves olvasó 
úgyis tudja. 

Homoki Paula a siófoki strandon 
nyaralt. Hzonkivül Felsőmagyarorszá-
gon utazott és Bécsben is volt tanul-
mányúton. 

Ürmössy Hnikó pedig az aranyak 
városában: Körmöcbányán töltötte a 
nyári szabadságot. 

R férfiak közül a direktor csilád-
jávai, két nagyszerű fiával és felesé-
gével Balatonlellén nyaralt. 

Vámos Árpád, a színház agilis tit-
kára Susákon nyaralt és ballotta Póla 
bombázását, ami szerinte hasonló a 
király születésnapján hallani szokott 
mozsárdurrogáshoz. Szóval néki harci 
élménye is volt. 

I/endrey Kassánnagy sikerek mellett 
a Nyári Színpad állandó vendége volt. 

Boross a nyáron is dolgozott. Sze-
rinte helyes is ez igy, »mert csak ugy 
szép az élet, ha van hozzá dobány«... 

Medgynszay Vilma Susákon, középen Sajó Géza. 
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,<j Erődfje nő Borossal kabaréköruton 
volt és balatoni nyaralása alatt mint 
illik egy színész-történeti iróboz: ku-
tatásokat végzett. 

Gellért Lajos a Star felvételein Dal-

máciában játszott és ott barnult meg 
csokoládé szinüre. 

Banden; Dezső Medgyaszayval volt 
Turnén: Szeged, Kaposvár, Debrecen 
stb. tapsolt nekik lelkesedve. Utána 
Tatatóvároson pibent családi körben, 
bol hetenként nivós hangversenyeket 
rendezett. 

Békeffy László, mint a Pallas film-
gyár rendezője nyaralási cimnek ezt 
mondta b e : J5zsef 29-11 délelőtt 
6-12 ' ig , d. u. 2-8ig. 

Somlár katonai szolgálatot teljesít, 
igy hát be K e l l e t t érnie nyaraló helyül a 
Fészek-Klubbal és a New York kávé-
házzal. 

Urav Tivadar a kassai Nyári Szín-
pad vendége volt. 

íme ilyen mozgalmas nyara volt a 
Modern Színpadnak! 

HAJDISZEK SZEMERÉNÉL 

Dt. Bánócay Dezső családiával Tatatóvároson. Géza 

Kökény Ilona Fenyő házán. 
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Színházi l<alamitdsol<. 
fl jó színházban olyan a rend, mint a 

katonaságnál. Nem is képzeled, tiiztelt ol-
vasó, milyen nagy gonddal és éberséggel 
dédelgetik a kulisszákon tul az illúziódat. 
Minden szónak a belyén kell lenni, minden 
embernek a fedélzeten. Száz meg száz em-
ber egész nap csak azon vigyáz, bogy a 
néző kedvét lesse. Mint abogy minden jó 
boltban a vevő jóindulatára vigyáznak. 

Mégis megesik a kalamitás. Vagy valaki 
Megbotlik a drámai jelenetben és banyatt* 
vágódik, vagy valaki elkésik az előadásról 
ét a türelmetlen közönség csak a függönyt 
bámulja. Ilyenkor elképzelhetetlen bübó van 
a sugólyukon tul. H rendező a baját tépi, az 
figyelő artikulálatlan szavakat kiabál, a szín-
házi szolgák egymáson gázolnak keresztül 
rohanásukban, a titkár tajtékozva csattog-
tatja a telefon csapját, bogy jelentkezzék már 
•z a központ, általában bolondok házához 
basonlit a szinbáz bátsó fele. Mint a feltúrt 
hangyaboly, ugy nyüzsögnek a jó színháziak 
és még hetek múlva is borzadva emlegetik 
a batesetet. Néha azonban nevetve is. Mert 
a kalamitásokban is megkeresik a bohémek 
azt, ami vidám. 

fl leggyakoribb kalamitások ugy történ-
nek, bogy valamelyik főszereplő elkésik. 
Nincs ott idejében és nem lebet kezdeni az 
előadást, fl színházak rendszerint tartalékról 
is szoktak gondoskodni a nagyobb szere-
peknél és a szinbázi bázi törvények nyom-
tatott füzetében az is benne van, bogy min-
den tag köteles a lakásán meghagyni, ha 
pár óránál hosszabb időre távozik hazulról. 
Mikor baj van, libegő staféták szaladnak a 
tartalékok lakására, a dublőr, vagy dublőz, 
(ez a tartalék erő színházi neve) őrült iram-
ban roban a szinbázboz, öltözködik, mint a 
villám és megmenti az előadást. 

Egyszer Jászai Mari felejtette el, bogy 
tel kell lépnie -flz aranyember- előadását. 
Jászai Mari igen rendes és kötelességtudó 

tag, senki sem gondolt rá, bogy nincs az 
öltözőjében, flz utolsó pillanatban derült ki 
a baj, mikor már késő volt szalajtatni érte. 
Valahonnan" [előrángatták Teréza mamának 
Paulay Edénét, aki a szerepet akkor már 
régóta nem játszotta. Úgyszólván bevonszol» 
ták a színpadra. De a közönség nem Ivett 
észre semmit. Paulayné szívdobogást kapott 
az izgalomtól. 

— Jaj, Fcsak már a nagy jeleneten tul 
volnék! — bajtogatta^a kulisszák között. 

- Hiszen már tul van rajta! Kitűnően 
ment! — mondták neki nevetve. 

a nagy jeleneten. Egy másik alkalommal ép-
pen igy Csillag Teréz miatt volt baj ugyan-
csak a Nemzeti Színházban az -Agglegények-
előadásán. A művésznő betegen lépett fel 
és az első felvonásban elájult. Az előadást 
mindenáron folytatni kellett. Hevesi Sándor, 
a rendező, gyors elhatározással egy kis pró-
bát rögtönzött a második felvonásból Csillag 
Tetéz szerepének kihagyásával. A második 
felvonás le is ment baj nélkül. A harmadik 
felvonásra a futárok elékeritették Gerő Linát, 
aki tiz éve nem játszotta a szerepet, de vi-
tézül beugrott és baj nélkül el is mondta. 

Tavaly Szirmai Imrével történt, bogy Bu-
dán rekedt közlekedési zavarok miatt, holott 
a Népoperába kellett volna sietnie, bogy 
-fl/ elvált asszony- törvényszéki elnökét 
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játssza. Nagynebezcn egy omnibuszt talált, 
felugrott, egy batost nyomott az ámuló ko-
csis kezébe, bogy siessen, sőt maga is az 
ostorral kezdte biztatni a lovakat. Ugyancsak 
tavaly történt a Népoperában, bogy Dömötör 
Ilona elájult az öltözőjében közvetlenül az 
előadás kezdete előtt. Nem tudták eszmé-
letre téríteni. Már báromnegyedórája vára-
kozott a közönség. Ekkor végre megjelent 
bárom tartalék-szinésznő, akiket küldöncök 
hajszoltak fel fiákkeren és autótaxin. De 
ugyanekkor Dömötör Ilona is magához tért 
és nagy késéssel mégis csak elkezdték az 
előadást. 

fl legutóbbi lekésési eset nemrégen a 
Kitályszinbázban történt. Lábass Juci valahol 
Visegrád vidékén mozit játszott egész nap 
és mikor délután visszaindult Pestre, az 
automobilt defekt érte. Vonaton mát nem 
volt elérhető az előadás. Itt a színháznál 
rémütt futkosás és izgalom közepette várták 
a művésznőt, végre is Sugár Teri, a Rákosi-
iskola növendéke ugrott be a szerepbe. 

Hites szinbázi kalamitás volt a Magyar 
Színházban a »Gyges és Tudo« esete. Csortos 
Gyulának, a főszereplőnek, differenciája 
támadt Beőtby Lászlóval. Keményen össze-
különböztek és Csortos még aznap elszerző-
dött a Vígszínházhoz. Hz előadásra pedig 
nem ment el. Gyges igen nagy szerep volt, 
a szinbáznál mindenki a baját tépte. Gere 
Zsigmond vállalkozott rá, bogy eljátssza. El 
is játszotta. Ei volt eddig a legnagyobb be-
ugrás. 

Gyakoriak a toalett-kalamitások a szín-
padon. Rátkai Mártonnal történt »H mexikói 
leány« második előadásán, bogy mikor az 
etőirt jubbubúú-kiáltással beugrott a szín-
padra, a nadrágja kettérepedt, sőt nemcsak 
kettérepedt, hanem egyszerűen kettévált, fl 
felvonást nem is lehetett végigjátszani. 

Igen jól végződött Fedák Sári toalett-bal-
esete a »Göre Gáaor Budapesten« cimü re-
vüben. H darab egyik előadásán Fedák Sári 
az öltözőiében várta az utolsó jelenetet. Hz 
öltözőben függöny mögött üldögélt - csak 
egy pongyola volt rajta, más abszolúte 
semmi, — a függönyön innen pedig a szin-
báz nébány barátja üldögélt, fl függönyön 
keresztül beszélgettek Zsazsával. Zsazsa mel-
lett oda volt dobva a székre a felveendő 
Salome-ruba: n^khálós, roppant simulékony 
szövetből készült toalett, egy darabban tie-

omló. Hirtelen betoban az ügyelő és kétség» 
beesve kiált: 

- Rögtön tessék bejönni! Elkésett! 
Fedák Sári csak két mozdulatot tett. Hz 

egyikkel ledobta magáról a pongyolát, a má« 
síkkal magára dobta a Salome-rubát és ba» 
nyattbomlok rohant a színpadra, fl sima 
ruha igézően feszült a szobortermetén, az 
egész nézőtér ámulva szemlélte a pompás 
jelenséget. Minden gukket feléje szegeződött. 

Óriási tapsok jutalmazták a toalettet, fl bal-
eset nagy sikerré változott és Fedák Sári 
ettől az estétől"kezdve - mindig igy vette 
fel Salome ruháját. 

fl szereplők rosszulléte is gyakran okoz 
bajokat az előadásnak. Gombaszögi Margit-
tal történt annakidején a »Kék asszony« elő-
adásán, bogy elájult, összeesett a színpadon 
és oda zuhant a rivalda lámpasorához, 
amelyben akkor még gázlángok égtek, fl 
földszint első sorai riadtan ugráltak fel: 
félni lehetett, bogy a kék asszony könnyű 
kék tubája lángot fog a gázlámpáktól. De ez 
szerencsére nem történt meg, Gombaszögi 
Margitnak nem esett nagyobb baja. 

fl bugát, Gombaszögi Fridát, a Magyar 
Szinbázban a »Halló« előadásán egyszer 
idegroham fogta el. Sírógörcsöt kapott és 
beütött egy ablaktáblát, flz ablaküveg szi-
lánkjai komoly sebeket ejtettek a karján. 
Erősen vérzett és a baleset miatt nébány 
napig nem is léphetett fel. Később annál 
nagyobb tapssal fogadták. 

Kevés hijján katasztrófát okozott egyszer 
maga a közönség, mikor Madeleine Dolley, 
a szép francia színésznő vendégszerepelt 
a társulatával Budapesten, fl műsoron egy 
finom, vidám francia társalgási darab szere-
pelt. Egyszer csak átbató, erős éter-szag 
kezdett elterjedni a nézőtéren, flz emberek 



2 8 0 , D A L SZÍNHÁZI ÉLET 

nyugtalanul szimatoltak. Ugyanekkor a szín* 
falak mögül egy éles, hisztériás női sikoltás 
hallatszott. Valaki a nézőtéren ugy megré-
mült, bogy tüzet kiáltott. Többen felugráltak 
és már-már pánik tört ki, mikor aztán nagy-
nehezen sikerült a publikumot lecsillapítani, 
fiz történt mindössze, bogy egy fcancia szí-
nésznő az öltözőben görcsöket kapott, si-
koltozni kezdett és étert szaqoltittak vele. 

fi rosszullet termeszetesen máonemú is 
lehet, fi színpadon gyakran okoznak bajokat 
az olyan színészek, akik bosszúra nyúlt 
pezsgős ebéd után kissé illuminálva jönnek 

játszani. Egy vasárnapon Rátkai Márton ke-
resztelőre volt meghiva. Tetemes pezsgő-
fogyasztás után érkezett a színházba, bogy 
részt vegyen -H limonádé-ezredes- délutáni 
előadásán. Ebben a szerepben előirás szerint 
kilenc pohár pezsgőt kellett meginnia. Meg 
is itta. Előadás után szörnyű éhséget érzett. 
Elszalasztotta tehát az öltöztetőjét a keresz-
telőre, hogy hozzon neki abból a kilünő 
jegelt pontyból, ami délben olyan jó volt. 
fiz öltöztető hozta is a pontyot, de pezsgőt 
is hozott hozzá. Estére, mikor »H cigány-
prímás« következett, Rátkai ugy ki volt ké-
szítve, bogy ezen az estén az operett a Rát-
kai énekszámai nélkül került szinre. 

fi hires nevezetes néhai fejedelem, Bar-
csay Domokos csinálta meg viszont Kolozs-
váron, bogy »fi pálinka« cimü antialkobo-
lista darab bemutatóján megbivta ebédre a 
darab főszereplőjét, Szentgyörgyi Istvánt és 
estig kvaterkázott vele. fi tréfa sikerült is: 
Szentgyörgyi bátyánk kissé ingadozó lába-
kon mennydörgött aznap este az alkohol 
ellen. 

FRUCHTMANNÉ 
N Ó I D l V A T - T E R M E 
B U D A P E S T , IV. VÁCI -U . 10. 

Darabonként 30 fill, ellenében a kiadóhivata 
portómentesen küldi a következő számokat 

.Ciklámen" szám 
„Kisasszony férje" szám 
„Jókay-film" szám 
,Három a kislány" szám 
„Mágnás Miska" szám 
„Egy magyar nábob"szám 
„Bernát Bácsi" szám 
„Hermelin" szám. 

Egyenként 40 fillér beküldése ellenében a 
„Farsang", „Dollárpapa", „Gólem", „Kék 
róka", „Vengerkák", „Tengerre magyar" 
„Márványmenyasszony", „Peer Gynt" 
„Milliomos Kati", „Sztambul rózsája" 
számokat. — A „Medgyaszay" és a „Csár-
dáskirályné"-Album egyenként l kor. — 
A „Fedák Sári" és a „Beregi" Album ára 

. • J B g f e , 60 fillér.g , _ . 
" Kiadóhivatal: Erzsébet-körut 24. szám. 

Az összeg postabélyegben is küldhető. 

MODES ALICE 
KALA' S A L O N ] A 
IV. KER., VÂCI-UTCA 8., I. EMELET. 

E l e g á n s r u h á k m S ü i S n t 
DEUTSCH Panni női divatszalonjában 
Szervita-tér 1. 1.1. Szénássy Gyula fellett. 

tfius- és sy*iin*xrului-kaiőnies«s»ftt*k 
n. gy választékban. 

Kúcs Ambrusne RökK Szilárd-utca 4 ) 
Kosztümök készítése elfogadtatik 

f / A l J F ^ G Q V J fényképészet* 
l l V V L O O l műterme 
VI„ NAGVMEZŐ-ÜTCZA 36 - LIFT 

~ Ü H I M T Ő S P E C I A L I S T A 
F R E Y B E R G E R A L F R É D 

BUDfiPEST.IV , VÄCI-U. « TEL.:87-47 

tiasenfeld Olga fiiző terme 
Budapest, IV. Semmeliveiss u. 14. /I.e. 8 

M 

(PIN 
JNÔ! D/VATTLRtlí 

A HÁL VÁNY-1/46.1 

M I N D E N K O T T A ES SZÍNDARAB 
megrendelhető! 

a -SZÍNHÁZI ÉLET- kiadóhivatalában 
VII., Erzsébet-körút 24. 
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A Phönix filmgyár első 
bemutatója. 

A Projektograph rt., amely a mii-
vésáet annyi ágában produkált mái-
éi sö rangú dolgot, az idén filmgyárat 
alapított „Phönix" név alatt és ez a 
filmgyár a napokban mutatta be a saj-
tónak és a szakköröknek első filmjeit. 

Ez a bemutató, ünnepe volt a ma-
^yar filmiparnak. Olyan filmekei lát-
t.unk, amelyekről boldog szívvel és lel 
k'esedéssel ..állapítottuk meg egyhau-

'guan: külföldi piacokon is versenyké-
pes filmek. A nagyközönség nem is 
iUdja. mi mindent jelent èz a körülírás. 

..Jelenti, hogy olyan magyar filmek ke-
rülnek a piacra ,.Phönix" márkával, 
ít melyek megállják a helyüket azon a 
piacon, ahol a világhírű amerikai, dán 
és német cégek minden tekintetben ki-
fogástalan és bravúrosan elkészített 
filmjei forognak. 

Két filmet láttunk és mindkettőn 
dicsérnünk kell elsősorban annak tech-
nikai tekintetekben való elsöranguságát. 
ctendezését, nyugodt, következetes sce-

nariumát, kiállításának: az intérieur és 
a. szabad felvételek szépségeit és last 
non least a nagyszerű alakításokat, ame-
lyek hangos szóval hirdetik, hogy mi-
lyen jó színész a magyar színész. 

A gyár rendezője Kertész Mihály, 
aki évek óta csak a filmnek él. De nem 
hiába. Amit most produkál: az kifogás-
talan. Elsőrangú filmrendező, tudatos, 
erős kezű, finom, s ha kell kápráztató, 
minden sikerül, amit csinál. Van egy 
kerti ünnepély a „Senki fia'.' cimü fii 
men, amelyet utolérhetetlen szépséggel 
rendezett. 

A gyár dramaturgja Vajda László, 
ki mint filmiró és mint «cenârium-ké-
szíté bizonyította be ezúttal egy ,uj. ki 

váló tulajdonságát. A magyar filmeknek 
eddig mindig az volt a hibája, hogy 
képsorozatot kaptunk, nem összefüggő 
drámát, vagy vígjátékot, amely követ-
kezetesen folyik, egyik részt a másikba 
kapcsolva. A Phőnix-filmek nagyszerű 
nyugodtsága és fölényes mesevezetése 
Vajda László érdeme. 

A színészekről is szeretnénk sok-
sok jót elmondani, ha volna elegendő 
jelzőnk, amely csak megközelítőleg is 
elárulná, amit érdemelnek. 

Az először bemutatott „Az utolsé 
hajnal" cimü film-drámán Kramer Leo 
pold egy mély és ezeroldalu film-szi-
nészí intelligenciájával Jelentkezik, Ba 
lassa Jenő a legelsörangu filmfigura, 
direkt erre született, Ujj Kálmán pedig 
kettős szerepében bizonyította újra 
kvalitásait. B. Marton Erzsi szépségével. 
Cläry Lotte vidám fiatalságával erős 
ségei a filmnek. 

A második bemutatott filmnek ..A 
senki fia" a cime és végig kacagta * 
publikum mind a négy felvonását. Csor 
tos Gyula egy brilliáns szerepben főié 
nyes művészettel emelkedik az eddigi 
filim-szerepei fölé. Kevesebb szimpa-
tikus formájú színész van az egész vilá-
gon nála. Gyárfás Dezső egy gazdag 
parvenü alakjában felejthetetlen alakí-
tást nyújtott, öshumor van benne és ez 
mindent megmagyaráz. Lajthay Károly 
egy báró, Sziklai József egy gróf kiváló 
alakításával dicsérik önmagukat. A höl-
gyek közül a szép Lenkeffy Ica és a/ 
utolérhetetlen Haraszthy Hermin, mint 
mindig, most is kiválót produkáltak. 

Nagy sikere volt az első bemutató-
nak, várjuk tehát várakozással ós fi-
gyelemmel a következőket. 
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„Simon lovag éjszakája" 
a Hadi-Pariban. 

jóimon lovag éjszakája" ez a cime 
Pilisi Lajos romantikus lovagkori szín-
játékának, amelyet hatalmas szabad 
színpadon, kiépített díszletek és örök-
lőid lombú fák közt mutattak be a 
Hadiparkban szombaton este. A darai) 
meséje a következő: 

Csák várában az ősz Csák Simon 
az ur, akinek egyetlen fia, László, egy 
jobbágylányba szerelmes. Pók Mihály 
tirapi, a belső cseléd, aki örökösen a 
jobbágylányok körül hemzseg, szemet 
vet Piroskára és elspionkodja a fiatalok 
szerelmét Csák Simonnak. Az ősz vezér 
kurta törvényt csap. Kisepriizteli a 
jobbágylányt és beteges apját a földről, 
ameddig Csák az ur. László lovag vadá-
szaton van és csak a vár bolondjától, a 
hűséges Cickétől értesül a történtekről. 
Megfordítja a lovát és a kíséretét, dt' 
a m ig visszaérkezik, addig már megje-

Pilisi Lajos, a »Simon lovag éjszakája-
szerzője. 

lent a szinen Csurmóné Malefika, aki 
jó ezüst tallérokért vállalkozik, hogy 
vagy Pók Mihályhoz tereli a leányt, 
vagy ha kell inkább elveszejti. A kisep^ 
rüzött jobbágycsalád esetten bandukol 
el a várudvarról, egy csatlós és egy ba-
rát kiséri őket. A tó partján megpihen-
nek, ott köszönti rájuk az alkonyt 
Csurmóné a boszorkány és itallal kínál-
ja őket. Legelsőbben Piroska iszik a 
Malefika butykosából, majd a többiek 
és egymásután a földre szédülnek a bó-
dító italtól. így, ahogy elkábultan %fe-
küsznek, Csurmóné nagy kört huz az 
esett csatlós kopjájával és Belzebubot 
szólítja. Az ég nagyot mennydörög, a 
tóba mennykő csap bele, a víz kénköves 
lángokat okádik és megjelenik az ördög. 
Csurmóné jelenti, hogy uj hiveket ho-
zott és egyenként bemutatja őket. Az 
ördög intésére megelevenedik az erdő és 
a tó környéke, szörnyek és boszorká-
nyok bújnak elő a bozótból. A boszor-
kányok anyja a barát hátára ugrik, egy 
másik a csatlóst nyergeli meg, a többi 
Piroska jobbágylányt hajtja, akit az 
apja jajgatva védelmez. A boszorkány-
táncnak egy mennydörgés vet véget. Az 
ördög alámerül, a boszorkányok szétre-
pülnek, kisüt a hold és az elkábultak 
ott ülnek a padon, a patak partján. 
Éjszaka van. Legelsőbb a barát ébred 
és a faluba fut, utána a csatlós és ezek 
ketten föllármázzák az egész falut, hogy 
boszorkányok törlek rájok. A várban 
ezalatt kürtösök jelentik, hogy Omode 
nádor lánya vadásztársaságával a vár-
kapuk előtt áll. A várúr és a csatlósok 
elősietnek a nádorlányt, a vár jövendő 
asszonyát köszönteni. Lakoma indul, 
hegedősök, regösök zenélnek, énekel-
nek, az apródok fáklya-táncot ropnak 
A dáridóba csakhamar belevegyül a falu 
moraja. A falu megkötözötten hozza a 
Malefikát és a jobbágylányt. Törvényt 
követel és máglyát rak a vár udvarán. 
Cicke, a bolond, kétségbeesetten érke-
zik meg és kopját tör Piroskáért, de a 
csatlós sereg elnyomja. A Malefikát el-
égetik. Amikor Piroskát is a máglya 
felé cipelik, bevágtat László lovag, szét-
csap a csőcselék között és riadtan kérdü 
mi történt itt. Az ősz vezér felel: a 
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nép ítélt és tüzpróbát kíván. Lúszló azt 
kérdi a kacagó Omode lánytól: Omode 
lány, tennél te próbát jámborságodért.' 
Tennék, ha vón' kiért — mondja a ná-
dorlány. — Hát nekem van kiért 
kiáltja László és a jobbágylánnval a 
lobogó máglya tetejére ugrik: íme, hitet 
teszünk. A máglya elalszik, a nép földre 
borulva kiáltja: Csoda, csoda! Az ősz 
lovag meghatottan köszönti a megme-

nekiilteket, az Omode udvar eltávozik. 
A kastély harangja uj várurnöt köszönt: 
a jobbágylányt. 

A főszerepeket Kürthy József, Z. 
Molnár László, Fehér Gyula, Pállfy Bo-
riska, Madari Ella játszák, azonkívül 
még 300 színész, ugy hogy utolérhetet-
len látványos produkció mindig este a 
Hadi Park arénájában a Simon loixiy 
éjszakája. 

K o n f l i s . t ö r t é n e t . 
Csórtos Gyula, Z. Molnár László, Rátkai 

Márton és Horváth Tutyu együtt végezték a 
sziniakadémiát és a régi barátságot most, 
mikor már mind a négyen a beérkezettek 
díszes gárdájába tartoznak, époly melegen 
ápolják, mint azelőtt. 

E barátságból kifolyólag a mult béten 
egy társasvacsorát rendeztek a ligetben a 
kéményseprőnél és bizony a vacsorának 
csak éjfél felé lett váge. fl ligetből a Fé-
szekbe szerettek volna bejutni, de bizony 
sebol sem volt birtelen egy jármű, amely 
bévibette volna Sket. Végre, hosszas várako-
zás után feltűnt egy szerencsétlen konflis, 
^mélyet balsorsa erre hozott. Természetesen 
megrohanták mind a négyen a kocsit, fl ló 
a szemtanuk állitása szerint mikor Horváth 
Tutynnak került szembe szomorúan lógatta 
» fejét és az első két lábával egy kétségbe-
esett pukkedlit csinált előtte. 

fl kocsis értette a dolgot: 
- Hát azért csinál ez igy kérem, - ma-

gyarázta - , mert ép nyolc óra hosszat sza-
ladt ma és ilyen fáradtan bizony az urak is 
szomorúak volnánk, amikor hazafelé tartva 
még egy ilyen súlyos fuvar akad... 

Nem használt azonban a védekező mon-
dat sem. Felültek mindanégyen á kocsira. 
Horváth Tutyi a bakra ült, a többiek hárman 
a kocsi belsejébe. Tutyu egész uton froclizta 
a bennülőket, bogy neki milyen nagyszerű 
helye van, nem kell szorongni és azonkívül 
szívja a drága nyáréjszakai friss levegőt. 

fl bennülök csak hallgattak és amikor 
egy fiákker poroszkált el meltettük nesztelen 
kiszálltak a rozoga konflisból, átültek a 
fiákkerbe és gyors vágtatágban előbb értek 
a Fészek elé. 

Tutyu ott maradt a bakon gondolatokba 
merülve és csak a Fészek előtt fordult hátra 
és megdöbbenve látta, bogy üres a kocsi. 

Dühösen fizette ki a négy személyes pót-
dijas fuvart és robant fel a Fészekbe, fl töb-
biek már asztalnál ültek és harsogó kaca-
kacagással fogadták Tutyut. Mikor Tutyu 
szemrehányással fordult feléjük, letorkolták: 

- Te csak ne beszélj, neked nagyszerű 
helyed volt... 

Boross és Erődi Jenő kabaré turnén 
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MDÉK A HOZiGÉPRŐL 
; p ! A \ m m b m w 

I. Két éve csinálnak magyar filmet. 
Ha az az egy kellemes nem volna, hogy 

mindent meg lehet lezdeni elülröl is, most nem 
tudnám, hogyan fogjak hozzá ehhez a szédítően 
nagy témához, amelyhez képest Wagner Nie-
helung-trilógiája csak egy ötletszegény, gyer-
mekes koncepció. Ô mozil — kiálthatnék fel 
most a jól bevált sablón szerint, ó mozi, mi-
lyen hatalmasak a te téreidl Édes kis nagy kö-
zöségem, aki zamatos ozsonna, vagy bö vacsora 
titán kényelmesen beülsz az előre lefoglalt pá-
holyülésedbe, vagy miután már csak ott kap-
tál helyet, öblös fentartott helyedbe ülsz, átad-
ván magad a filmművészet fenkölt élvezetének, 
gondolsz-e vájjon arra, hogy a film, ami képe-
ket és szineket játszik neked a vásznon, nem 
éppen ugy bújik készen elö a földből, mint a 
•sárgarépa, hanem igen súlyos és komplikált 
procedúrák révén lesz egy gyilkos vegyitermék-
ből. a lőgyapotból a legfejlettebb kultura egyik 
legfejlettebb művészeti kifejező-eszköze: a moz-
gókép? Édes kis nagy közönségem, én tudom, 
hogy te se gondolsz rá. Hogy te tudod és 
óhajtva sejted, hogy a mozinak nagyszerű in-
timitásai vannak. Hogy fantasztikusnál fantasz-
tikusabb, érdekesnél érdekesebb dolgok kerge-
tik egymást a mozi kulisszái mögött, hogy a 
film, mig holt matériává magasztosul, a legele-
venebb, a legpajzánabb életet éli. Csakhogy 
nagyon, de nagyon rosszul elégítették ki a kí-
váncsiságodat eddig. Akik a filmhez értenek, 
akik „működnek benne", lázasan siető és titko-
lózó emberek, akik nem akarták kipletykázni, 

.mit csinálnak és mit hogyan csinálnak. E sorok 
irója büszkén fogja emlegetni mindig, hogy az 

(flső volt nálunk, aki e téren a közönség barát-
íjául szegődött. 

* 

Legjobb lesz, ha bevezetés gyanánt dióhéj-
ban elmondjuk a magyar film fejlődéstörténetét. 
N'em kell messzire visszamennünk, hét évet 
mindössze. Ekkor született meg az első magyar 
film. Bizonyára sokan emlékeznek még rá, hogy 
az akkori mozidarabok közé, amiket bizony még 
nem irtak élőkelő irók, hanem inkább hátsó-
lépciő-novellákból merítették az izagalmas té-
mákat a gyárosok, mint illeszkedtek be előbb 
még félszegen, azután meg túlságosan nagy 
:ipplombbal is a magyar aktuális filmek. Angol-
itiagyar football-match volt a Csömöri-uti pá-
lyán, öt nap múlva már látható volt filmen a 
mdzgószinházakban. Népünnepély volt a Margit-
szigeten, nosza, csütörtökön este már ki-ki fel-

"í^st 
fedezhette a maga kellemes arcvonását az 
Apollo, vagy az Odeon vásznán. A magyar fil-
mek legnépszerűbb alakja József 'főherceg lett, 
akinek hadgyakorlatait, alcsuti vadászatát, ki-
rándulásait minden hónapban megörökitette 
egy-egy mozgókép.' Egy lelkes, fáradhatatlan 
mozi-előharcos, Neumann József járt-kelt foly-
tonosan az „anyag" után az operatőrjével, aki 
viszont talán az egyetlen mozifelvevőgépet vitte 
a hátán, ami akkor Magyarországon található 
volt. És egy nap teljesülhetett legszebb álma 
Neumannak. Az történt, hogy Haverda Mária 
megölette az édesanyját. Óriási szenzáció volt 
és Neumann darabot csináltatott a hires bűn-
ügyből. Végre, végre megvolt a nagyszerű ,film-
téma és megszülethetett az első igazi magyar 
mozidarab. 

A következő határkő a magyar film fejlő-
déstörténetében a Sárga csikó volt, amit a pá-
risi Pathé-cég egy kiküldött operatőrje Kolozs-
várott, Janovics Jenő igazgató kitűnő társula-
tával játszott el. „Bombaüzlet" volt ez a magyar 
film a leleményes francia cég számára. Egykori 
hiteles feljegyzések szerint 104 példányban má-
solták le Párisban a filmet s mint ^exotikus 
szinmii" szinrekerült az egész világon. Még a 
háború második évében is találkozni lehetett 
vele — Romániában. A Pathé-cég rutul hálálta 
meg, hogy olyan pompás üzlethez juttattuk. 
Csepreghy ártatlan népszínművét propaganda-
eszköznek küldte le az oláhoknak. Azt a cimet 
adták a filmnek, hogy „Egy magyarországi ro-
mán kinzsenvedései Magyarországon. Eredeti 
helyszíni felvétel." Könnyű volt a darabet oláh-
kinzásra kijátszani. A témája az, bogy Bakaj 
Andrást ártatlanul vetik tömlöcbe a csendőrök. 
A Bakaj Andrást egyszerűen elnevezték Kloska 
Mironnak. erre aztán olyan jól vágott a dolog, 
hogy esküdni lehetett az eredetiségére. 

A következő film a Projectographnál jelent 
meg, cime ez volt: Az éjszaka rabjai. Szerzői 
Roboz Imre és Siklósi Iván, rendezője pedig 
Kertész Mihály. A főszerepet is ő játszotta el. 
Ez volt az első filmrendezése és filmszerep. 
Tisztességes sikere volt szerzőknek, címszerep-
lőnek, Kertész aztán nemsokára ki is ment Ko-
penhágába, olyan kedvet kapott a filmezéshez. 
S hogy nem hiába ment ki, az abból is látszik, 
hogy nem hiába jött vissza. Kertész ma az egyik 
legnagyobb nevű filmrendező. 

Nem sokkal ezután már jobban fellángolt 
nálunk a filmcsinálási kedv. Hunnia biográf cí-
men Faludi Miklós és Erényi Béla megalapítót 
ták az első nagyobb szabású magyar filmgyárat, ' 
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amely egész sor mozgóképet hozott ki. Ez az 
idő azonban még korainak bizonyult az igazán 
jó magyar filmek készítésére. Magyar rendező, 
magyar operatőr még nem volt, a franciáknak 
is csak néhány példányuk volt az igazán jóból, 
s igy csak a gyengébbekből juthat drága pénzen 
a Hunniának. A Hunnia azután beszüntette az 
üzemét. De működésének még ma is hálás a 
magyar kinematográfia. Üvegműterme sokáig az 
egyetlen volt, ahol jó belső felvételeket lehetett 
csinálni. Ma is elsőrangú. 

Az Uher udvari fényképész-cég 1914-ben ké-
szített egy szép magyar filmet, A nővérek cimüt. 
Mátrag Ida és Mátray Böske játszották a fő-
szerepeket benne. Aztán megint a Pathé szere-
pelt egy magyar filmmel. Beöthy Lászlóval tár-
sulva, a Magyar Szinház személyzetével filmre 
vette fel Biró Lajos ragyogó sikerű darabját 
„A sárga liliom"-ot. Persze, nagy sikere volt a 
filmnek is. 

A háború előtti év nyarán alakult meg a 
Proja filmgyár, a Projektográf és Janovics Jenő 
igazgató közös vállalata. Igen tehetséges filme-
ket produkáltak. Köztük „A tolonc"-ot, amely 
az akkori viszonyokhoz mérten példátlan sikert 
ért el. Fröhlich János és Fodor Aladár hírlap-

írók is ezidőtájt alapították meg filmgyárukat,? 
„Kino-Ripórt" cimen. Első filmjüknek „Tűzet 
kérek!" volt a címe, cselekménye pedig egy 
érdekes detektivtörténet. 

A háború első évének tavaszán temérdek 
ambíciót látunk. Uheréknél, akik már meg is 
szervezték, be is rendezték filmgyárukat Bolgár 
Samu filmkölcsönző társaságában, s kihozták az 
első két Fedák-filmet, a „Márta" és a „Rab-
iélek" címűeket. Igazi „sláger" volt mind a két 
film. Országszerte játszották őket, sőt még 
Ausztriában is. aminél akkortáj t nagyobb szó 
nem létezett. Várkonyi Mihály játszotta a férfi 
főszerepet a „Márlá"-ban. ö volt a legavatot-
tabb. Ez már akkor a második filmszerepe volt. 

1915. nyarán tizenkét Pro/a-film készült el 
Kolozsvárott. Az „Éjféli találkozás", „A börze-
király" és a többi. Valamennyire élénken em-
lékezünk még. Aztán, sajnos, kitört a háború 
Néhány hónapig halálos dermedtség ült a film-
csinálási ambíciókon. De végre is kettőzött erő 
vei ujhodott meg minden ezen a téren is. Jöt-
tek az aktuális háborús filmek. A sort a Lyon 
Lea vezette be, amit Korda Sándor és Pásztorif 
M. Miklós transzponáltak a filmre. Aztán jött 
a „Tiszti kardbojt". Aztán még egy csomó „ak-

fl^44=cs bakák frontkabaréjáról. - Dr. Berkovits állatorvos, Perl Ernő badapródjelölt, 
Bárdossy hadnagy különböző szerepeikben. 
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Suális'1. Minekutána lassanként rendes darabok 
is jöttek. A „Simon Judit", amely a Hungária 
filmvállalatnál készült Méreg Adolf rendezésé-
ben. Ez a film máig is tar t ja a rekordot a" ma-
gyar filmsikerek terén. Utána egy ftoff-film 
jött, majd egy Heffedüs-íHm, aztán, aztán jött 
még vagy egy tucat, vagy több is, és bizony, 
most látjuk csak, hogy közbül is kihagytunk a 
sorból még néhány nagy igyekezettel és tehet-
séggel készült m agyár filmet. 

» 

No és most itt van a tavalyi és az idei 
szezon. Most már meg se tehetjük, hogy nevén 
•evezzük a filmeket, amik készültek, annyi ké-
szült. És most már büszkén dagadozhat is a 
kehlünk: a magyar film a leggyorsabb karriert 
csinálta meg a világ valamennyi nemzetiségű 
filmje között. Az utóbbi két évben mindenhová 
beférkőzött, mindenütt megszerezte a polgár-
jogot a magyar film. Mert tehetségesek va-
gyunk, a mi ősi hibánk szerint. Kiderült köz-
ben még az is, hogy jobba'k vagyunk a néme-
teknél. 

Kik dolgoznak ma. komoly, nagytőkéiü. a 
legtöbbre* hivatott magyar gyárak? A Corvin, 
amelynek Janovics után Korda Sándor és Pász-
torg M. Móric lettek az igazgatói és most ala-
kul át a gyár hatalmas részvénytársasággá. A 
Phönix, amely a Projectograph alapítása. Meg-
lepő dolgokat fogunk látni tőle az idén. A Star. 
amelynek Rákosi Tibor tanár a művészeti igaz-
gatója. Amit az idén produkálni fog, felér akár-
melyik amerikai gyár ' produkciójával. Az Uher. 
amelynek üzleti formája betéti társaság. Csupa 
szenzáció idei programja. Az Astra-filmggári rl. 
Igazgatói Komjáthg János és Oláh Gyárfás Mi-
hály. Az Astrána'k is előkelő szerep jut az idén 
a középeurópai mösoTok ellátásában. A Lui, 
amelynek Lázár Lajos dr. és a Pallas, amely-
nek Bélceffg (László, a Modern Színpad tagja 
az igazgatója. És még néhány, inkább ad hoc 
-vállalkozás, amelynek mind ambíciója a jó film. 
a mindent felülmúló jó film. 

íme, idáig fejlődött a Magyar filmcsinálás 
hét elröppent esztendő alatt. 

« 

A férfi színészek közül óriási ambícióval 
készül szerepeire a kitűnő Old Arisztid. Állandó 
jelszava: Csak reálisan, mindent az életből el-
lesetten kel csinálni. 

Most azután, hogy a „Leoni Leó" oimü ka-
landor történetben, egy tolvajtanyán játszódik 
le egyik jelenete, addig könyörgött egy detek-
tív bará t jának, mig az egyik este csakugyan el-
vitte egy hírhedt külvárosi lebujba. 

Másnap ragyogó arccal állit he a próbára 
Old Arisztid. 

— Nos, hogyan sikerült? — kérdezik tőle. 
— Nagyszerűen, —• felel boldogan. — Kép-

zeljétek milyen szerencsém volt. A gazemberek 
olyan kitűnően játszottak, hogy ellopták az 
aranyórámat! 

::: Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal! ü: 

A liuszadil( honvéd hadosztály 

állandó frontszfnháza. 

R hires húszas honvédhadosztály-
nak, amelyhez a pesti, székesfehér-
vári, nagyváradi és debreceni honvé-
dek tartoznak, s amely másfél évig 
védte legendás vitézséggel »Európa 
poklát« - a Monte San Micbelét és 
a Doberdót - állandó frontszinbáza 
van. R hadosztály most a csöndesebb 
wolhyn vidéken piheni ki az olasz 
harctér borzalmas, de dicsőséges em-
lékű fáradalmait s igy gondoskodbatik 
arról is, hogy a hadviselés fáradal-
maiban kimerült katonák egy kis szel-
lemi táplálékban is részesüljenek; az 
ötlet a hadosztály vitéz parancsnokáé 
somorjai Lukuchich 6éza vezérőr-
nagyé. aki minden egyes katonáját 
ugy szereti, mintha az édes gyermeke 
volna s akit katonái iránt érzett sze-
retete vezetett arra a gondolatra, bogy 
a jelenleg csendesebb viszonyok kö-
zött harcoló hadosztály pihenő kato-
náinak állandó szórakozást nyújtson 
egy frontszinbáz felállításával. 

R társulat művészi vezetője Egyed 
Zoltán hadnagy, akinek »Szerződés« 
cimü egy felvonásában Medgyaszay 
Vilma kápráztatta el a Modern Szín-
pad tavalyi műsorán a pesti közönsé-
get, - a társulat tagjai pedig a had-
osztály csapataival szolgáló színészek, 
artisták és egyéb művészek - mind-
nyájan katonák - akik azonban a 
színpadon ismét átvedlenek az uni-
formistól - álomkorbeli emberekké: 
civilekké: színészekké... R társulatnak 
két »női« tagja is van. Fityfirity Tusi 
kisasszony a magyar cbansonette aki 
civilben fodrász, de akinek igen szép 
szoprán hangja vàn, és Brünhilda 
kisasszony, aki német operaénekesnő, 
civilben nőimitátor, jelenlegi beosztása 
előtt tiszti szakács volt. 

R társulat már meg is tartotta az 
első előadásokat az ezredek katona 
otthonaiban, mindenütt a legfénye-
sebb erkölcsi és anyagi sikerrel. Min-
den tiszta jövedelem a hadi özvegyek 
és árvák alapját növeli. 
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KÖRTHY BÖSKE, a Télikéit tagja, aki már sok operett sikernek volt a 
tényezője^ezen az ismerős színpadon, békés uton[ felbontotta"az aradijszin-

házzal kötött szerződését és megmaradt a Télikertnél."-
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HAUÓ MIUJSÁG 
fl budai nyáci színház jövő beti műsora 

újra meglepetésekkel 
szolgál. Hétfőn, a kedves és bervadbatatlan 
Nebántsvirágot játszák, kedden egy uj bohó-
zatnak: a Tessék Szellőztetni cimü mulatsá» 
gos komédiának lesz a premierje, amelyet 
szerdán csütörtökön és szombaton ismétel" 
nek. flz iró Horst Sándor, a Kék Egér és a 
hasonló nagysikerű Papa kedvence társszer-
zője, a forditó Hatsányi Zsolt. Pénteken Faust 
van a műsoron és vasárnap Strauss János 
kiváló operettjét a Tavaszt ismétlik. 

•fl Féltékenység« ez a cime a Vigszinbáz 
legújabb darabjának. Szer-

zője flrcübasew, a bires orosz iró, főszerep-
lői pedig Hegedűs Gyula, Csortos Gyula, 
Gótb Sándor, Fenyvessy Emil, Kertész Dezső, 
Kemenes, Gótbné Kertész Ella és Bánky 
Juci. Azt hisszük Ígéretnek ennyi is elég. 

Tavasz és Szerelem, a Városi Színház sze-
zonnyitó operettjének 

nagyban folynak a próbái, fl Városi Színház 
a legnagyobb gonddal készül a nagyszerű 
operett előadására, amelynek a zenéjét, ép« 
ugy, mint a Három a kislánynál, Schubert 
dalaiból állitoita össze Berté Henrik, fi fő= 
szerepeket fldler fldelina, Kerényi Gabi, 
Kruyswick flnnie, Harasztby Hermin, Károlyi 
Leona, Zádor Dezső, Sebestyén Jenő, Inke 
Rezső, Sik Rezső, Sziklay Jenő játsszák. Ér-
dekessége az előadásnak, hogy a színház 
primadonnája Kerényi Gabi nadrágszerepben 
mutatkozik be. 

Rosseb frontkabaré, Jól sikerült kabarét 
rendezett f.J)ó 17 én 

a 44. gyalogezred katonaottbona Ő felsége 
legmagasabb születésnapja alkalmából, fl 
frontkabaré, amelynek védnökségét az ezred 
parancsnoka, krupieci Bauer Gyula ezredes 
vállalta művészi színvonalú előadást nyújtott 
a nagyszámban megjelenteknek, a 44-es öz-
vegy és árvaalapnak pedig jelentékeny ösz« 
szeget juttatott. Megjelentek a frontbeli test« 
vérezredek tiszti és legénységi küldöttségei 
nagy számban, flz előadást Dr. Nagy József 
hadnagynak »Károly király születésnapjára« 
cimü saját szerzeményű hangulatos ap Mbeo« 
sisa nyitotta meg, amelynek elhangzása után 
a megielentek a kabaré védnökének felszó-
lítására báromszoros dörgő éljent kiáltottak 
a legfelsőbb badurra. fl kabarén Berkovits 
ál atorvos, Bárdossy és Magay hadnagyok és 
Perl Ernő badapródjelölt működtek közre, 
akiknek szereplését zajosan megtapsolták, a 
zenét pedig a 44. gyalogezred zenekara és 
cigánybandája szolgáltatta. 

fl Ciklámen Prágában. Gábor flndor Cil » 
lámenje óriási sikert 

aratott a prágai Landestbeaterben. flz osz-
trák írói kötökben mát régen ismert Gábor 

flndor, de a nagyközönség még keveset ol-
vasott tőle Prága környékén, fl páholyokat 
és zíöllyéket előkelő asszonyok, tábornokok 
és magasabb rangú tisztek töltötték meg. 
Lie6e Snitzler játszotta Magdát. Kifejező, 
mélynézésü bársonyszeme van, koromfekete 
baja, pompás alakja és ideálisan finom be» 
széde. O volt az egyedüli a színészek közül, 
aki teljesen beleélte magát a szerepébe. 
Magda szerepe slágerje lebet bármelyik szí-
nésznőnek, de nagy feladatot vállal magára 
az; amelyik jól el akarja játszani. Snítlzer 
Liese teljesen meghódította a prágaiakat, 
Magda kettős szerepében. Lehotait, (amely a 
németben Baron Feldeck), egy Snüblbetg 
Herbert nevű színész játszotta. Elegáns volt, 
szép, magas férfi, akibe sok prágai lány 
szerelmes. Szendrei (alias Emetich Nőiden) 
a szerelmes szinész fényes szerepét Würm-
ser játszotta sok igyekezettel, nagyszerű hu-
morral és helyes érzékiséggel. fl publikum 
természetesen el volt ragadtatva, mindun-
talan felhangzott egy-egy szó megjegyzés: 
Fényes, pompás, szellemes! fl Prágában ál-
lomásozó magyar tisztek is szép számmal 
voltak jelen, akik nyugodtan yették tudomá-
sul a prágaiak lelkesedését. Ok már tudják, 
ki az a Gábor flndor. Most a prágaiak is 
megtudták, f.] 

fl íVengerkák 50«ik előadásai'zsúfolt báz 
mellett folyt lé. Ün-

nepi előadása volt ez a Vígszínháznak, egyik 
legnagyobb sikere érte el 50 ik előadását. 
Pásztor Árpád az egyik szerző Tepiitzen 
nyaral innen küldte a következő sü gönyt: 
Vigszinbáz igazgatóság Vengerkák ötvenedik 
előadása napián hálásan köszöntöm az igaz« 
g at óságot és a szereplő művészeket. Pásztor 
Árpád. 

Főpróba m Star filmgyárban. Szerdán 
délután tar tot ták meg intim körben a Star-
gyár Kossuth Lajos-utcai városi helyiségének 
próbatermében a legközelebbi bemuta tóra ke-
rülő filmek úgynevezett családi próbá já t , me-
lyen a szereplő művészeknek először nyílik al-
kalmuk alakításukat biráló szemmel megtekin-
teni s a főrendezővel az esetleg még szükséges 
változtatásokat megbeszélni. Ezúttal a Gorkij 
novellájából készült „Radmirow Katalin", 
George Sand „Leontim Leó", Pako t s József 
„Casanova" és Wilde „Dorian Gray" című drá-
mák kerültek bemutatóra és a nagyhatású fel-
vétel-sorozatok, a szereplő művészek és mfi-
vésznők pompás játéka, valamint a szinre ke-
rült művek irodalmi színvonalú filmátültetései, 
mély hatást tettek a megjelentekre, kik mele-
gen ünnepelték ugy a művészgárdát , mint pe-
dig a gyár technikai és művészi vezetőségét. 

Két egymá8banyiló, eleqáns bútorozott 
szoba kerestetik, a József«, vagy az 

Erzsébet-körúton, fürdőszobával,, fljánlato» 
kat ármegjelöléssel a kiadóba »Ur« jeligére. 
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Fényes Hnnuska szeren» 
cséje. Fi Vígszínház kassza-
sikere, az »0, Teréz« bázi 
főpróbáján történt, bogy a 
nézőtéren Dallos O ga, a 

szinbáz legfiatalabb és legtehetsége-
sebb tagjainak egyike, - kinek pedig 
nem is jutott szerep az operettben. 
Éljenzett, tapsolt, kipirult és csillogó 
szemmel figyelte az előadást - s igy 
a lelkesedéstől igen szép volt. Termé-
szetes, hogy a szünetben körülrajong-
ták a széptevők. Fi pajzán kedvű leány 
azonban folyvást sóhajtozott, am re az 
»udvar« sietett érdeklődni »miért« 
vagy »kiért« szállt ez a sóhaj? 

- Óh, - mondotta a kis művész-
nő szomorúan - milyen jó sora van 
Fényes Hnnuskának. 

- Ugyan miért, - kérdezték kar-
ban. 

Dallos Olly kerekre nyitotta a sze-
mét a csodálkozástól. 

- Istenem, hát ezt sem tudják. 
Más leánv férjhez megy és ura van . . . 
Fényes Finnuska is féribez ment, de 

s itt paizán-pityergősre fordult a 
szó - hogyan : vannak neki r- Uray. 

Nyári színészet. Egy vidéki 
fürdőhelyen színtársulat 
telepedett le néhány hétre. 
Fi színészek jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal ját-

szottak drámát, vígjátékot és operettet 
vegyesen, anélkül azonban, hogy a 
pesti nívóhoz szokott publikum részé-
ről valamirevaló elismerésben része-
sültek volna. Egyik délelőtt a színhá-
zat tátogató »kevesek« egy tagja sétált 
a színház mellett. Píóba volt és a szín-
padon nem szereplő színészek a szín-
ház előtti padokon üldögéltek. H ha-

bitüé megszólított egy borotváltképü, 
szinészkínézésü úriembert : 

- Mondja kérem, ön is a színtár-
sulathoz tartozik? 

- Igen, hangzott a válasz. 
- Sok dolguk van mostanában ? 
- Óh kérem, rengeteg ! Minden 

délelőtt prója, minden este előadás, 
minden harmadik nap uj darab, ez 
nagy, igen nagy munka. 

- Szóval, ön is sokat dolgozik, 
fáradozik ? 

- Sajnos, nem. R rengeteg munka 
közepette nekem van a színháznál a 
legkevesebb munkám. 

- Nem értem a dolgot. Maga talán 
a direktor? Vagy a rendező? fi sugó? 

- fi kérdésekkel agyonsújtott szín-
házi hozzátartozó savanyu arckifeje-
zéssel adta meg a ^választ. 

- Egyik sem. Én kérem a - jegy-
pénztáros vagyok. 

H hadidarab. Egy szigorú-
ságáról nevezetes »nyári« 
kritikus beszélgetett a mi-
nap Sebestyén Gézával, a 
Budai Szinkör kedves 

igazgató ával. 
- Nos, hogy van megelégedve az 

idei szezonnal? - kérdezte Sebestyén. 
- Nagyjában kitűnően, fiz opera-

előadások nivósik, az operettek ked-
vesek, a drámai előadások stílusosak. 

- Mégis ezt a kitételt használja, 
hogy »nagyjában«. Van tehát valami 
kifogásolni valója? 

- Eltalálta. Kifogásolom, hogy nem 
törődik az aktualitásokkal és nem hó-
dol a kor szellemének. 

- De kérem, - csodálkozott Se-
bestyén direktor - én csak szórakoz-
tatni kívánom közönségemet. Mi lett 
volna tulajdonképen az az »aktuali'ás« ? 

- Hát nem tud.a, hogy világháború 
van? Fiz egész nyár folyamán nem 
adatott elő egy »hadi« darabot. 

Sebestyén Géza gondo kozott né-
hány pillanatig, aztán rámutatott a 
közelben felragasztott színházi mű-
sorra : 

- Olvassa csak el kérem a mai 
esti műsorunkat: »Egy févj, két fele-
ség«. Hát nem hadi darab ez? 
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Különös kívánság, R közör-
ségnek, aki kényelmes a 
kabaré ülőhelyein, a legjobb 
és legnagyszerűbb műsoro-
kat élvezi végig, fogalma 

sincsen mennyi vesződség, nehézség, 
ujabb és ujabb akadály és probléma 
utján születik meg egy ilyen műsor. 
Mindig igaz ez a megállapítás, a leg-
igazabb azontan nyáron. Nyáron, 
amikor az irók szerteröppennek a világ 
négy tája felé s amikor az egész mű-
sort, melyet eredetileg telefonon és 
személyes megbeszélések alapján állit 
össze a műsorszerkesztő, most távirat, 
express- és egyszerű levél utján kell 
megszervezni. 

Ilyen postai, rendkívüli nehézségek 
közepette készült el az Apolló-kabaré 
első műsora is. H levelek egész gar-
madája röppent szét az iróvilág fan-
tasztikus cimeire, melyekben Hervay 
mester, az Hpolló művészeti vezetője 
különböző életveszélyes fenyegetéseket 
helyezett kilátásba az Apolló jónevü 
irói számára, ha a batáridő körül pon-
tatlanságok fordulnának elő. fl legtöbb 
levél Szép Ernő cimére ment el, aki 
súlyos visszaéléseket követett el az 
ujabb és ujabb határidők ellen. Nagy 
végtére megérkezett a kéziratcsomag 
és pedig a következő meglepő levél 
kíséretében. 

»Egyetlen Friczikém ! Hrra kér-
lek csupán, hogy a plakátokon a 
nevemet minél kisebb betűkkel 
szedesd ki, mert krónikus »letünési 
viszketegségben szenvedek...« 

H Városi Szinbáz. Hege* 
düs Gyulának egy szelle-
mes mondását portálják 
mostanában vigszinházi 
körökben. 

Bárdi Ödön, a Vígszínház tagja, 
megtekintette a minap az átalakított 
színházat és a látottakról bő referádá-
val szolgált. Végül, ezt a megjegyzést 
tette : 

- Tudjátok, hogy mi a legérdeke-
sebb? H Városi Színház nézőtere ki-
sebb lesz, mint a volt Népoperáé. 

Hegedűs Gyula, aki figyelmesen 
hallgatta Bárdi előadását, közbevágott: 

- No, akkor én még érdekesebbet 
mondok. Ha az igaz, amit te a néző-
térről állítottál, akkor a Városi Szín-
ház lesz a világ nyolcadik csodája. 

- Miért ? - kérdezték a színészek 
kórusban. 

- Hát csak azért, - szólt Hegedűs 
- mert kisebb a nézőtér és mégis -
többen lesznek benne. 

;—r— Pezsgős lumpolás. H Star 
műtermeiben javában foly-

mŰb nak Dorian Gray felvételei» 
melynek egyik jelenete egy 
előkelő mulatóhelyen ját-

szódik le pezsgős vacsora közepette. 
Désy, a fáradhatatlan főrendező, hogy 
•jól kihozza« a jelenetet, egy valódi 
üveg Eszterházyt hütetett jégbe. 

Geiger Richárd, a gyár hires gaval-
lér igazgatója egy sarokból nézi a 
jelenetet és végre is megszólal: 

- Mi ez? 
Désy megütődten releli : 
- De kérem igazgató ur, hiszen 

tetszik látni . . . pezsgős lumpolás ! 
- Micsoda ? Ez pezsgős lumpolás ? 

Na barátom, majd én megmutatom 
magának, hogyan kell egy ilyen jele-
netet rendezni ! 

Estére azután két automobilt hoza-
tott, beültette a jelenet összes szerep-
lőit és valamennyit kivitte a Berlini 
kertbe. Nem kívánjuk az estély rész-
leteivel izgatni olvasóinkat, csak a 
zárórai jelenetet áruljuk el, amikor az 
igazgató harminckét üres pezsgős-
üvegre, négy kidőlt pincérre, hat 
fárapt cigányra és tiz elázott színé-
szére mutatva, büszkén szólt oda 
Désynek : bát most nézze meg, így 
kell rendezni a pezsgős jeleneteket! 

Ezek után érthető, bogy a Dorian 
Gray pezsgős jelenete szenzációs lesz. 

Előfizetőinkhez. 
Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akik-
nek az előfizetése augusztus 1-én jár le, 
annak megújításáról haladéktalanul gon-
doskodjanak,. hogy a lap folytatólagos 
küldése fennakadást ne szenvedjen. 

A •Színház Éllet* kiadóhivatala 



SZÍNHÁZI ÉLET III. 

Pompás kivitelben 
megjelent a 
„Színházi Elet" 
(bármely évfolyamra használható) 

bekötési táblája, 
dombornyomásu födelén 
Kosáry Emma 
fényképével. 
Ára 3.60 K, szállítási dij 40 fill 
Az összeg előzetes beküldése el-
lenében azonnal megküldi a 
kiadóhivatal : 
VII., Erzsébet-körút 24. 

çifftartorà^ 
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ivy&EsTjiiM-imyi? ^ TT/. /A-rPr-r-^ ' / 

az arc, mell és karról P n c a l i p « tOrv, védett 
végleg eltávolítani a ( » n U S a l l C szerrel, vil 
lánnyal való kezeléssel lehet. Ártalmatlan, fájdalom 
nélküli kezelés. Pattanást, szeplöt, szemölcsöt nyomta 
lanul eltüntet. Arcmassage jutányos kivitelben. Nálunl 
is kapható oly szer, mely percek alatt eltávolítja a haj 
îzâlakat, de természetesen csak rövid időre. A r c h á m ' 
l a s z t ó k é s z l e t 21.— k o r o n a , mely 8 nap alatt a: 
arcról minden foltot eltüntet. B ó r f e h é r l t ö 6.— k o r 
n o u d e r 5.— k o r o n a . s z e p l S k r é m 6.— k o r o n a , 
Tanítványok felvétetnek. — Discrét vidéki szétküldés 
Levelekre válasz. 

D r \ C A r I P " « k o z m e t i k a i i n t é z e l B u d a p e r , 
» r W O r l H L - VII . k e r „ K l r á l y - u t o a 51 s z á n 

a Terézvárosi templommal szemben. 
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ív, v fynôi-uîoa 1. 

„FE MIN A" 
MARTON NŐVÉREK DIVAT-SZALONJA 

BLOUSEOK, PONGYOLÁK, JUPONOK, FRANCIA 
TOILETTEK RENDELÉS SZERINT ::::::: 

BUDAPEST, IV., HARIS-BAZÁR 6. SZ. 
KORONAHERCEG-UTCA SAROK, FÉLEMELET. 
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W A N A U S J Ó Z S E F 
F É N Y K É P É S Z E T I S Z A K Ü Z L E T B E N 

SODAPEST IV.SÖTÓ-Ü 2 K É R J E N AR 
Y Z c K E T ' JEQV 

LEGHÍRESEBB s z í n é s z n ő k 
fiatalságuk meg-

t a r t á s á r a csakis BflLflSSflféle ugorka-
tejet, szappant,krémet, poudett használnak 

flndrássy-ut 58. Polgár. 



GÁRDI KHROLfl, a Vígszínház uj tagja. 
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