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Hány jövendőbeli Blaháné, Fedák, 
Márkus Emma, Hegedűs Gyula, 
Törzs Jenő jár jelenleg a pesti ut-
cán, hányan remélik közülük, hogy 
valamikor belőlük lesz az a nagy 
nő, akiről egész Budapest beszél, 
hányan egyeznek ki a sorssál ötven 
százalékra, vagyis arra, hogy a szín-
padon talán nem lesznek égbe-
kiáltó sikereik, de autójuk, hat-
szobás lakásuk, finom szobalányuk, 
házimilliomosuk akkor is lesz, 
ha sohasem kréálhatnak égy uj sze-
repet a Vig-ben vagy a Király-ban: 
efelől nem igen van megbízható 
statisztika. De bizonyos, hogy ez ifjú 
szőkékben, fitosorifjjakban és római 
arcélüekben nem mindig a színpadi 
sikerek ambíciója mozog, hanem az 
udvari, lakásokban, főzelékszagú fo-
lyosókon, villamosok zsúfolt perron-
ján született vágy, hogy életüket — 
ha némi engedmények árán is — 
szebbé, könnyebbé, csillogóbbá te-
gyék, mint a mamájuké, vagy a nagy-
mamájuké volt. 

Nem vagyok morálprédikátor, meg 
tudom érteni a fiatal szivet, mely a 
házmesterlakás nyirkosságából a fél 
emelet szőnyegeire vágyakozik, meg-
értem az örök asszonyi nosztalgiát 
is, a fényes, szabad és sablonos elő-
ítéletektől nem korlátozott élet iránt, 
mely oly kápráztató tűzzel ég el a 
színpadi levegő oxigénjében. De a 
tizenhét, tizennyolc és tizenkilenc 
éves kis emancipáltakat, akik se-
lyemharisnyás lábacskájukkal gon-
dolkodás nélkül rúgják föl az évez-

redek alatt kialakult erkölcsi törvé^ 
nyeket, csakhogy a maguk eletét 
kellemessé tegyék, még sem szabad 
összetévesztenünk a hivatottakkal és 
tehetségesekkel, akik ma még talán 
'félretaposott sarkú cipőben járnak, 
kanapén alusznak és maguk mos-
sák ki a blúzukat, de az autónál, 
hatszobás lakásnál és szuszogó mil-
liomosnál is gyakrabban gondolnak 
a jövőből eléjük tündöklő estére, 
mikor majd kétezer torok reked el 
és négyezer tenyér pirosodik ki tisz-
teletükre a bíborszínű nézőtéren. 

A szinésziskolában, ahonnan a jö-
vendő tropikus pillangói kirepülnek, 
két tipus v a n : a mondain-életről ál-
modó kis ravasz, aki csak egy Farkas 
Imre költemény elszaValásáig merül 
el a művészetbe s az entente-tisztet 
sokkal csábítóbbnak találja r mint a 
legszenzációsabb szerepet és a ko-

Kürthy Böske, Illés Böske, Kulka Margit, 
Soproni Lili, Surányi Mártha a Nirschy-iskola 

növendékei 
(Vasadi felv.) 
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moly rajongó, aki képzeletében 
messze a közönség ezrei fölött szár-
nyal a hir és a diadalok szárnyain. 
Haragudni a léha kis kolibrikre se 
szabad, akik előtt a .gazdag barát, a 
földi kényelem, talán a kétes nép-
szerűség jelenti az emberi boldog-
ságot, — istenem, melyik nő nem 
vágyakozik a jólét csillárjai alá ? — 
de a művészettel kapcsolatban csak 
a másik, a ritkább tipusról szabad 
beszélni : arról, s mely a l'art pour 
l'art jelszót irja a lobogójára, mely 
sokkal többre becsüli a színpadot, 
semhogy csupán a könnyű, a virá-
gos, a léha és gondtalan élet felé 
vezető hidnak tekintse. 

Fiatal gavallérok, àkiknek a jó 
megjelenésű kis barátnő épp ugy 
hozzátartozik a mindennapi életük-
höz, mint a reggeli fürdő és öreg 
bácsik, akik a kalandok kámfor-injek-

CSENGERI ILONKA 
legközelebb Sebestyén Géza társulatánál lép 
fel a „Vasgyáros" hősnő szerepében. A fiatal, 
igen tehetséges színésznő Kolozsvárt járt a 
Fekete Mihály-féle szinésziskolába, onnan 
került S7atmárra, ahol jelentős sikereket ara-
tott. Most, hogy szüleit az oláhok kiutasították 

Erdélyből, velük együtt Peslre költözött. 

ciójával élesztgetik elernyedt idegei-
ket, a vidám órák, szellős barátsá-
gok, könnyű és kellemes izgalmak 
jelképezőjét látják a könyveit szoron-
gató szininövendékben, a banális 
erkölcsi kódex fölött lebegő, jószivü 
gyermeket, aki gömbölyödni kezdő 
vállaival merészen kiemelkedik t 
nyárspolgárság tengeréből. De, akik 
a virágos dsungelben járatosak, jól 
tudják, hogy a szinésznövendékekről 
szóló pesti népmonda csak kis rész-
ben igaz : kemény és acélos energiák 
épp oly nagy számmal találhatók a 
csipkés blúzok alatt, mint az aranyos 
és erkölcstelen reménységek Szappan-
buborékjai. A kedves palántákból 
nemcsak diadalmas és letört barát-
nők kerülnek ki, hanem pompás virá-
gok is, melyek a szemünk láttára 
fognak kinyilni nemsokára a pesti 
színpadokon. 

Az üvegházak, melyekben neve-
lik őket, derék és lelkiismeretes ker-
tészek gondjai alatt állanak : a szolid 
Akadémia, a Szinészegyesület isko-
lája rég mintaszerű intézetekké lettek, 
a finom Rákosi Szidi szeme éleser 
és biztosan felismeri az igazi tehet-
séget, a nagyszerű Rózsahegyi Kál-
mán pedig, akii#k kristályos művé-
szete és természetessége szuggesztív 
hatással van minden növendékére, 
egy húszéves fanatikus lelkességé-
vel tökéletesiti az anyagot, mely a 
társadalom minden rétegéből a kezébe 
kerül. Nemes és nyugateurópai stilusu 
mesterek ülnek a katedrákon, ahol 
a modern művészet igéit tanítják. Ha 
tőlük függne, csupa Rachel, Sarah 
Bernhardt, Rèjane, Varsányi Irén gu-
bózkodnék ki a zajos lányseregből, 
mely iskolazárás után az utcákat ci-
peli. Fájdalom, arra még ők se képe-
sek, hogy a kolibriket, akik a pacsirták 
és a fülemülék között keveredtek, tril-
lázó énekes madarakká változtassák. 

A „Színházi Élet" apróhirdetése 
Eladnék színpadi szerzőnek két, víg-

j á t ékban kitűnően alhalmazható viccet. 
Ajánla tokat „Az egyik eredeti" je l igér 
kérek. Szenes ember 
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Fedák Sári — Bécsbe szerződött 
Betegségéről, majd szerencsés és örven-

detes gyógyulásáról adtunk még kevéssel 
ezelőtt hirt e hasábokon és Fedák Sári 
üdén, frissen, pompásabb színben és erőben 
mint valaha, legközelebbi programmjának 
előkészítésén dolgozik már. Ez az embernek 
is kitűnő művésznő mindig a tettek embere 
volt és most is hamarosan átesett a pro-
grammkészités gondjain. Fedák Sári már 
döntött : elszerződött Bécsbe az Apollo-szin-
házhoz, ahol szeptember elején kezdi meg 
száz estére teijedő vendégjátékát. 

A magyar színházi közönség tehát egy 
időre elveszti Fedák Sárit, amely már is-
mételten lelkesen ünnepelté a múltban a 
kiváló magyar művésznőt. De amilyen fá j -
dalmas nekünk Fedák Sári távozása, annyira 
kell, hogy örömmel és büszkeséggel töltse 
el a magyar színházi publikum szivét. Az 
ünnepelt Zsazsa Trau igazgatóval, a bécsi 
Apollo-Theater vezetőjével történt megálla-
podása értelmében a „Mágnás Miska" női 
főszerepét, Marcsát fogja játszani. A pompás 
Bakonyi-Szirmai-operett bécsi bemutatójá-
nak jelentőséget, súlyt fog adni Fedák Sári 
fellépése, de nekünk még fontosabb az a 
körülmény, hogy a magyar színpadi mű-
vészetet oly specifikusan képviselő művésznő 

éppen egy ennyire magyar operettben lép 
fel az egykori császárvárosban. A „Mágnás 
Miská"-nak nem csak a szerzői magyarok, 
nem csak a muzsikája magyar, hanem 
magyar a tárgya, a levegője is és hogy 
nem elbécsiesitett magyarság fog bevonulni 
az Apollo-Theater színpadára, arra biztos 
garanciát nyújt Fedák Sári lénye és mű-
vészete. 

Ezért kell örülnünk Fedák Sári bécsi szer-
ződésének, bármilyen sajnálatos is, hogy 
hosszú ideig nem fogjuk látni a magyar 
színpadon. A művésznő a mult héten irta 
alá szerződését, amelyet Trau igazgató bol-
dogan és büszkén vitt magával Bécsbe. A szer-
ződés csak száz estére kötelezi a művésznőt. 
A partnere Mágnás Miska szerepében König 
lesz, a bécsiek népszerű operettkomikusa. 
Augusztus közepére tehát Fedák Sári Bécsbe 
utazik, hogy teljesítse azt a nagy kulturmisz-
sziót, amely ehhez a vendégszerepléshez 
fűződik. 

Nagyon várják Fedák Sárit az amerikai 
magyarok is és az Unió nagy magyar lapja, 
az Amerikai Magyar Népszava egyre-másra 
hozza a róla szóló cikkeket, de az amerikai 
vendégszereplés most egyelőre halasztást 
szenved. 

A Rákosi-iskola növendékei a wStambul rózsája"-ban 
(Papp felvétele.) 
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valóra is váltani. Sajnos, nem tehettünk 
egyebet, mint fölirtuk a szininövendékszivek 
titkos és forró vágyait s most idenyomatva 
őket abban reménykedünk, hogy vannak 
rajtunk kivül még csodatevőbb és jobb 
szivü tündérek : a szinházdirektorok . . . * 

A Rákosi-iskola növendékei közül : Körösi 
B. Zoltán a Leányvásár Rottenberg szerepét 
szeretné játszani a Király Színházban. Arányi 
Manci Nebántsvirágot a Városi Színházban. 
Villám Vili a Leányvásár Bessijét a Király 
Színházban. Aczél Ada a Mágnás Miska 
Marcsáját a Király Színházban. Papp László 
bármilyen jó szerepet, bármilyen jó szín-
házban. László Andor a Leányvásár Tom 
Migglesét a Király Színházban. Beck Elly 
a Gésák Rolly Pollyját a Revü Színházban. 
Vaszary Piri a Falu rossza Feledi Boriské-

jét a Vigszinházban. Vaszary János a Dolo-
vai nábob leányénak Tarján Gidáját a 
Nemzeti Színházban. Hajnal Matild a Timár 

A Rákosi Szidi-szinésziskola tanári kara és növendékei 
(Papp -, 

Arról a zsibongó, friss, fiatal seregről 
írunk, amelyik szerte a főváros néhány 
iskolájában lázzal és őszinte lelkesedéssel 
készül arra a színes pályára, melynek szí-
nészet a neve. Szininövendékekről írunk itt 
és szivesen irunk róluk. Az ifjúság varázsát 
jelentik ők, a reményt, a beteljesülés remé-
nyét, a hitet és az ambíciót. A jövő kertje 
ez a pár csokor fénykép, a jövő színházá-
nak oszlopai, eljövendő hírességek, szuny-
nyadó, még meg nem született népszerű-
ségek, ma még ismeretlen nevek, de ki 
tudja, holnap, vagy holnapután nem fognak-e 
versenyt ragyogni a Blahák, Varsányik, 
Fedákok nevével ? I 

Interjús és fényképes körutunkban min-
denütt élénk örömmél fogadtak bennünket 
& n övendékek. Körénk sereglettek és olyan 
halálos komolysággal diktálták be kíván-
ságaikat, mintha valóban mi lennénk ama 
nevezetes jó tündérek a népmesékből, akik-
nek módjában áll a kívánságét azonnal 
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Liza címszerepét a Vígszínházban. Kiajnik 
Mária minden jó szerepet szeretne játszani 
a Royal Orfeumban, ahová szerződött. 
Marton Erzsi az Éva boszorkány címszere-
pét szeretné játszani a Nemzeti Színház-
ban. Balogh Juci az Ördög Selyem Cinkáját 
szeretné játszani. A Corvin-filmgyárhoz 
szerződött. Halász Döntyi minden jó operett-
szubrette szerepet szeretne eljátszani. Dugasz 
Jolán a Leányvásár Bessy-jét szeretné el-
játszani Aradon. Gárdonyi Lajos a Szent-
ivánéji álom Zubolyát szeretné eljátszani 
a Nemzeti Színházban. Molnár Zoltán az 
Ördögöt a Vígszínházban. Pásztor Árpád 

a Mandarint Miskolcon. Latabár Kálmán 
a Pillangó főhadnagy Csollánját a Király 
Színházban. Wertheimer Dezső a Sztambul 
rózsája Flóriánját a Revü Színházban. 
Bányász Zoltán a Cigánygrófné Mózsiját 
Pozsonyban. Jung Karolin a Sztambul ró-
zsája Midilijét Nagyváradon. Zenta Zelico 
a Leányvásár Lucyét a Városi Színházban. 
Bosnyák Jolán a Luxemburg grófja Juliette-
jét a Király Színházban. Sövény Zsazsa 
a Bánk-bán Melindáját a Nemzeti Színház-
ban. Kroda Kálmán a Mágnás Miska Miská-
ját a Király Színházban. Rott Ferenc édes-
apja Rott Sándor szerepeit szeretné játszani. 

À Rákos i - i sko la n ö v e n d é k e i : 
1. Krajnik Mária, 2. Dugasz Irén, 3. Reinhardt Pista, 4. László Imre, 5. Bihari Imre, 6-
Szabó Gábor, 7. Koseczki Teréz, 8. Farkas Margit, 9. Arányi Maris, 10. Vaszary János, 11-
Hajnal Márta, 12. Bányász Z., 13. Huszár Margit, 14. Csepke Böske, 15. Erdős István, 16. 

Makra Imre, 17. With Erzsi, 18. Bosnyák Jolán, 19. Merkó József, 20. Szabó Béby 
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Hujber György a Csárdáskirálynő Edvinjét 
Kassán. Csepke Böske a Mágnás Miska 
Marcsáját a Király Színházban. Sándoi 
Anna szintén a Mágnás Miska Marcsáját 
a Király Színházban. Uray Böske is a Mág-
nás Miska Marcsáját — de Debrecenben, 
Zégon- Wurm István a Velencei kalmár 
Shylock-ját a Nemzeti Színházban. Via 
Juci a Mágnás Miska Rolláját Kolozsváron. 
Tredi Manci a Bánk-bán Melindáját a Nem-
zeti Színházban. Somló Imre a Leányvásár 
Tom Migglesét a Király Színházban. Egyed 
László a Luxemburg grófja Bazil Bazilovicsát 
a Király Színházban. Keller Elza a Csárdás-

királyné Silviáját a Királyban, vagy Ameri-
kában. Erdőssy Lajos a Bánk-bán Ottóját 
a Nemzeti Színházban. Moser Ferenc a 
Sztambul rózsája Flóriánját Kolozsváron. 
Bihary Imre az Ember tragédiája Ádámját 
a Nemzetiben. Merkó József a Kaméliás 
hölgy Armandóját Kolozsváron. Stattmüller 
Irma Leányvásár Bozsóját a Királyban. 
Keieburg Blanka a Cornevillei harangok 
Serpolettejét a Királyban. Farkas Antal a 
Mágnás Miska Baracsát Kolozsvárott. Andai 
Béla a Leányvásár Harrisonját a Királyban. 
Bánhegyi Mihály a Mágnás Miska Baracsát 
a Királyban. Farkas Margit az Otthon 

A Rákos i - i sko la n ö v e n d é k e i : 
1. Egyed László, 2. Androvits, 3. Kalmár Manci, 4. Erdőssy L., 5. Hermann Böske^ 
6 . B Ó C 7 , 7 . Csolnoky Edith, 8 . Burger, 9 . Kovács, 1 0 . Vály Elza, 1 1 . Csemezy Otty, 1 2 . Antók: 
Ferenc, 13. Bársony Zsuzsa, 14. László Andor, 15. Kiinszler Manci, 16. Wurm István,. 

17. Stadtmüller Irma, 18. Papp Laci (Papp felv.) 
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Magdáját a Nemzetiben. Hermann Böske 
a Leányvásár Bozsóját a Király Színházban. 
Cholnoky Edit a Mágnás Miska Marcsáját 
Szegeden. Knöpfler Carmen a Kis Lord 
Cedriekjét a Magyar Színházban. Temesvaiy 
Géza a Gróf Rinaldó Ádám Gyurkáját a 
Király Színházban. Húszai Margit a Luxem-
burg grófja Angéláját a Király Színházban. 
Reinhardt István az Ördög címszerepét 
Debrecenben. Csepreghy Erzsébet az Ár-

mány és szerelem Lujzáját a Nemzeti Szín-
házban. Baracsi Gizi a Sztambul rózsája 
Midiliját a Király Színházban. Horváth 
Rezső a Sztambul rózsája Achmedjét a 
Király Színházban. Takács Rózsi a Sztambul 
rózsája Midiliját Temesvárott. Papp Mihály 
a Legénybucsu Ottinghausenjét a Király 
Színházban. Tomka Lehel a Mágnás Miska 
Miskáját. 

A Rákos i - i sko la n ö v e n d é k e i : 
I. Kindlovich János, 2. Halász Juliska, 3. Hujber György, 4. Klára Villy, 5. Kaller Elza, 
6. Beck Elly, 7. Latabár Kálmán, 8. Sövény Zsazsa, 9. Baracsi Gizi, 10. Urbán Lujza, 
I I . Balog Juci, 12. Vaszary Piri, 13. Marton Erzsi, 14. Körösi Zoltán, 15. dr. Pethes, 
16. Frokán, 17 Rott, 18. Lárics Dusán, 19. Aczél Ada, 20. Katzburg (Papp felv.) 
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Az Országos Szinészegyesület iskolájának 
növendékei igy nyilatkoztak : Szomjas Paula 
minden szép sanszont az Apollo Kaba-
réban. Bihok-Bánky Ida a Lili bárónőt 
Győrben. Kulcsár Anna a Leányvásár 
Luciját Kölnben. Róna Aladár a Nők ba-
rát ja De Ryonját. Szabó Miklós a Három 
a kislány Schubertjét. Mezey Dénes a Bo-
hémélet Rodolpheját. Kertész László a Csár-
dáskirálynő Edvinjét Kassán. Bródy László 
minden jó drámai szerepet a bécsi Sascha-
filmgyárnál. Pálfy Blanka az Aranyvirág 
Miss Ellenjét. Rolkó József Aranyember Bra-
zovits-át. Mérey Gabi a Lili bárónőt. Ador-

ján Erzsi Romeo és Júliából Júliát. Czettel 
László Peer Gyntet. Lánczy Mária j ó szub-
rett szerepet a Feld Színházban. Lovászy 
Teri Leányvásár- Lucyjét Kaposváron. Rönk 
Miklós Árva Lászlót a Nemzeti Színházban. 
harmath Rózsa jó szerepet a Star 'fi lmgyár-
nál. Csáky Paula az Ördög Jolánját a Vig-
szinhában. Miklós Marcell az Ördögöt a 
Vígszínházban. Fejős Tercsi a Százszorszép 
Gigijét Kassán. Mende Klári az Ezüstsirály 
Marittáját Kaposváron. Trombitás Györgyi 
a Mágnás Miska Marcsáját. Gerle György 
az Ezüstsirály gróf Cziákyját. Somody 
Kálmán Rómeót. Várdy Pál a Lili bárónő 

A Szinészegyesüle t i~i$kola n ö v e n d é k e i : 
1. Erdélyi Lenke, 2. Nóvák Margit, 3. Varga Sándor, 4. Váradi Pál, 5. Róna, 6. Lánczy 
Mici, 7. Horváth Böske, 8. Kertész László, 9. Sebők Marcsa, 10. Sebő Miklós, 11. Bicondy 
László, 12. Kohut Illy, 13. Somodi Kálmán, 14. Nádas, 15. Bilek Ida, 16. Gerle György, 

17. Vargha László, 18. Trombitás Györgyi/ (Papp /elv.) 
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Frédijét. Varga László a Hamletet Temes-
váron. Barabás Elemér az Andrássy-uti 
Színházban minden jó szerepet. N. Soltész 
Kornél a Carmen Escamilloját Temesváron. 
Varga Sándor Othellot Párisban. Losonczy 
Lonczi az Otthon Magdáját Miskolcon. Hor-
váth Böske a Csárdáskirálynő Stáziját. Hilcke 
Irma a Lili bárónőt. Angyal István Lili bá-
rónő Gróf Illésházyját. SzaAo|Gábor a Rígo-
lettot Olaszországban. Tóth Magda a Teri-
két Pozsonyban. Mányoki Kató a Csitrit Pé-
csen. Zol án Böske az Elektrát a Nemzeti-
ben. Orsoiya Erzsi a Pygmalion Elizáját a 
Vígszínházban. Erdélyi Lenke a Vengerkák 

Annáját. Sebők Irén mindent szeretne já t -
szani az Andrássy-uti Színházban. 

» 
Harmadik utunk a Rózsahegyi-iskolába 

vitt, ahol a következő kívánságokat jegyez-
vük föl : Németh Juci Romeo és Julia Júliá-
ját . Szabó Juci a Szigetvári vértanuk Anná-
ját Győrben. Vitt Éva a Princ Milikéjét 
Kassán. Jerdy Vali a Star-filmek főszerepeit. 
Jankovich Klári a Nordisk-filmek főszerepeit. 
Bérczy Géza a Sasfiókot a Nemzeti Szín-
házban. Károlyi Vilmos jó szerepeket a 
Belvárosi Színházban. Hugó Lajos Scapin 
furfangjait Szegeden. Cseiey Miklós az An-

A Sz inészegyesü le t i - i sko la n ö v e n d é k e i : 
1. Orsolya Böske, 2. Tóth Magda, 3. Máté István, 4. Lengyel Irén, 5. Sas Rezső, 6. Antal 
Ida, 7. Pálffy Blanka, 8. Barabás, 9. Angyal, 10. Zoltán Böske, 11. Szomjas Paula,12. Mende 
Klári, 13. Mezei, 14. Virányi Lenke, 15. Fejes Teri, 16. Soltész, 17. Gyulai Marien, 18. 
Mányoki Kató, 19. Rolkó, 20. Bryson Ibi, 21 Zeitel Imre, 22. Sebők Irén (Papp felv.\ 
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nuska Baloghját Zacharenky Sándor az 
Apollo Kabaréban komikus szerepeket. Si-
monyi Tera az Apollo Kabaréban cseléd-
nótákat. Tőkés Arany jó szerepeket a Royal 
Orfeumban. Kövesi Böske Amerikában ope-
rettet kiván játszani. Harmat Mary az Uri 
divat Pauláját. Szűcs László jó szerepeket a 
Fekete macskában. Vatady Alfréd a Szerelem 
vására Gastonját Temesváron. Illés Margit 

a Belvárosi Szinházban naiva szerepeket.. 
Dárday Viktor a Sasfiókot a Magyar Szín-
házban. Hódy Ili a Kamélias hölgyet a Ma-
gyarban. Kalmár Rózsi Taifun Ilonáját Sze-
geden. Gyuió Ilona Berlinben mozizni. Vaiga-
Gyula a Kaméliás hölgy Armandját. Halmos 
Jenő a Szerelem vására Gastonját. Falus Erzsii 
a Taifun Iionáját a Vígszínházban. Simon 
Janka filmszerepeket. Timkó Mati'd jó sze~-

l . Hollós Boris, 2. Illés Manci, 3. Sztics Laci, 4. Hódy Illy, 5. Csemezy Olga 6. Farkas Marcit 
(Papp Rezső felv.) 
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repeket a Corvin-gyárnál. Erdődy Zoltán jó 
szerepeket a Fasor-Kabaréban. Pál Erzsi a 
Tanitónőt. Vigh Miklós a Csokoládé katona 
Bumorliját. Barasics István a Mágnás Miska 
Miskáját Kassán. Hollós Róza a Szerelem 
vására Laviniáját Debrecenben. 

A Boross-iskola növendékei ezt mondták : 
Deák Ferenc a Szókimondó asszonyságban 
Napoleont, Vaszarits Vilmos a Patika Ba-
logh Kálmánját a Belvárosi Színházban. 
Bánszky Endre külföldi filmgyárhoz szeretne 
szerződni. Juhász Magda a Tanitónőt a Vig-

A Rózsahegy i - i sko la n ö v e n d é k e i : 
I. Bérezi Géza, 2. Egri Béla, 3. Kalmár Rózsi, 4. M. Krasznay Lenke, 5. Tőkés Aranka, 
6. Harmath Hédi, 7. Jankovich Klári, 8. Barcsai Pista, 9. Cser Ágnes, 10. Szabó Juci, 
II. Németh Anci, 12. Falus Erzsi, 13. Vargha Gyula, 14. Kernál Viktor, 15. Hübsch Erzsi, 
16. Váradi Alfréd, 17. Pataki Miklós, 18. Harsányí Poldi, 19. Cserei Miklós (Papp feh.y 
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színházban. Vince Vali a Lion Loát a Ma-
gyarban . Vidor Blanka főszerepet a Corvin-
gyárnál . Sass Éva Elektrát. Székely Imre a 
Sasfiókot az újpesti Népszinházban. Turóczy 
az Andréssy-ut i Színházban a Kávécsarnok 
Alajosát. Sebenyi Chapó Ildikó az Andrássy-

uti szinházhoz szeretne szerződni. Vigh J. 
Ernő a Kedélyes Kabaréba szerződött. Göll-
nei Aladár Solnerst Miskolcon. Majtényi 
Mária a Remény Rózáját az újpesti Nép-
szinházban. Tiszai Andor jó szerepeket a 
Corvin-gy árnál. 

Negyven évvel ezelőtt... 
— Fáy Szeréna — mint szininövendék — 

Lujza" szerepére vagy az érzelmes vígjá-
tékokra utalta megjelenése, — a harmadik 
egészen vígjátéki vagy szubrett megjele-
nésű volt, „sem nem szőke, sem nem barna, 
az igazi magyar fajta", mint a régi népdal 
mondotta. Előttük fiatalember állott, a ré-
gebbi, szerényebb modorú hirlapirók fajá-
ból, kin meglátszott, hogy a próza mellett 

szivesebben műveli 
a verseket, mert 
haja hosszú volt és 
kék szeme ábrán-
dosan merült el a 
fiatal hölgyek szem-
léletébe. 

— Mondják, bá-
jos hölgyeim, hová 
vannak szerződve ? 
— kérdezte a fia-
tal hirlapiró a most 
végzett és végbi-
zonyítvánnyal ellá-
tott ifjú művésznő-
ket. Szerénát nem 
kell hogy kérdez-
zem, mert ő a miénk, 
a Nemzetié; de 
Kegyed szép Ma-
tild és Kegyed, bá-
jos Evelin, melyik 
vidéki szinház lesz 
oly boldog, hogy 
tagjai közé sorol-
hatja. 

— Én még se-
hova sem szerződ-
tem, — mondá le-
mondó sóhajjal a 
szép Borovszky Ma-
tild, a szőke baba, 
kinek oly hamar úsz-
tak könyben szemei. 

Az Urnák 1880-ik esztendejében, junius 
hava elején három szép lány állott az akkor 
Szini Tanodának nevezett iskola egyik szo-
bájában. [A magas barna, klasszikus szép 
arcélével, szénfekete hajával és lángoló fe-
kete szemeivel predesztinálva volt a tragikai 
múzsa szolgálatára ; — az aranyhajú, len-
virágszemü kis lányt vagy a „halvány 

FÁY SZERÉNA 
szininövendék korában 
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— Ugy létszik, én nem kellek a ku-
tyának sem, — szólt kacagva Medgyaszay 
Evelin. Az oklevelem itt van, de a szerző-
dés, az nincs. 

— Legjobb szerződés volna férjhez menni, 
ugye édes Tildám, — mondotta derülten 
Szeréna, kinek a Nemzeti Színházzal meg 
volt szerződése, azon fényes föllépte után, 
melyet mint szini növendék Vörösmarty 
„Csongor és Tündé"-jében „Az Éj" szere-
pében végzett. Ez egy monologra után 
azonnal lefoglalta őt Paulay igazgató s 
negyven év óta Szeréna „Az Ej" minden 

előadáson. Ez volt az első darab, melynek 
főpróbájára a kritikusokat meghívta a szín-
ház s azóta vannak Budapesten nyilvános 
főpróbák. Hogy Márkus Emilia bá jos Tünde 
lesz, hogy a »kis Mihályfi" (újonnan szer-
ződött tag) igen szépen fogja Csongor sze-
repét szavalni, erre el voltunk készülve, de 
hogy Jászai Mari milyen brilliáns Mirigy 
boszorkány lesz és Szeréna mily fölséges 
„Az Éj", ezt nem gondoltuk. A főpróba 
után ama fönn említett fiatal kritikus, ki az 
egész darabot könyv nélkül tudta, gratulált 
Szerénának és igy szólott még : 

A Boross - i sko la n ö v e n d é k e i : 
I. Vigh Miklós, 2. Vincze Vali, 3. Bánszky Endre, 4. Szentgyörgyi Lili, 5. Juhász Magda. 
6. Deák Ferenc, 7. Vaszarits Vilmos, 8. Vidor Blanka, 9. Majthényi Mária, 10. Székely Imre. 
I I . Galassó Momerto, 12. Majtényi Mária, 13. Gyúró Ilona, 14. Chapó Ildikó, 15. M. Ákos 

Paula, 16. Losonczy Ilonka (Papp R. felv.) 



14 5ZINHÄZI Elf ET 

— Drága Szeréna, fogadja meg egy 
tanácsomat : ne álljon föl a monolog köze-
pén, mint a főpróbán tette. Kegyed nem 
nő, nem test, mely helyzetét változtathatja, 
Kegyed elvont fogalom, ennek nincs lába, 
melyre fölugorhatik a pathetikusabb helyek' 
nél, hogy ismét leüljön. A mindenütt el-
terülő csillagos é j nem ugrálhat, annak 
meg kell őriznie mozdulatlanságát. 

— Lássa, erre nem gondoltam, — szólt 
Szeréna — köszönöm. Ugy-e, máskor is 
megmondja, ha kifogása lesz bármely alaki-
tásom ellen. 

Isten látja a lelkemet, hogy máskor is 
megmondottam, néha kíméletlenebb igazsá-
gokat is, de Szeréna soha sem neheztelt 
ért« meg. Angyalibb türelmü művésznőt 
nem ismertem nálánál, minden megjegyzést 
megszivelt, gondolkozott felette s ha jónak 
találta, elfogadta és aszerint cselekedett. 
Azonban az is bizonyos, hogy nem sok 
kifogást találhattak bevégzett alakításain, 
mert mély gondolkozó lévén, minden sze-
repét tökéletesen kidolgozta, mielőtt szín-
padra vitte volna. S milyen nagy ünnepel-
tetésekben lett volna része, ha német szín-
padra lép s nem marad magyarnak I Pedig 

nagy tehetségéhez képest mily csekély 
jutalomban részesité hazája, nemcsak anya-
gilag, de szellemileg is. Még ma sem érte 
azt el, hogy némely szerepet, melyre pedig 
hangja, ez a mély harang-csengésű, csodás 
zenéjü orgánum, alakja és fényes tragikai 
tehetsége első sorban képesitené, megkap-
hasson. A régebbi mellőztetés miatt hagyta 
el egy izben a budapesti Nemzetit és szer-
ződött pár évre Kolozsvárra, hol igazi 
csillaga volt a ^színháznak, bálványa a kö-
zönségnek, miről az öreg gr. Teleki Sándor 
ezredes is megemlékezik emlékirataiban. 
Mikor aztán Jászai Mari a Vígszínházhoz 
ment, vissza kellett hozni Szerénát, hogy 
néha lehessen tragédiákat is adni, ne csak 
komédiát mindig. 

Fáy Szeréna istenáldotta művésznő, kit 
e .pályára a rajongó lelkesedés vitt. ínség-
ben végezte el az iskolát, egyszer elájult 
a próbán, mert aznap nem volt mit ennie, 
szép leány volt, kaphatott volna gazdag 
pártfogót, de becsülete árán. Inkább koplalt, 
de megmaradt tisztának s így küzdötte ki 
az elismerést, mely n«pn maradhatott el. 
Ma művészete mellett előkelő állású úri-
ember neje és egy derék orvos édesanyja. 

Rózsahegyi Kálmán a növendékeivel 
(Papp felvételé) 
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Színészeink és Íróink, 
•akik ma hatalmas sike-
rekkel a hátuk mögött 
állandóan az egész 
város érdeklődésének 
középpontjában álla-
nak, szintén voltak nö-
vendékek és diákok, 
szintén féltek kegyet-
len és haragos taná-
roktól, azt hitték, hogy 
életük függ a holnapi 
feleléstől. 

Együtt ' já r tak az 
.Akadémiára Csortos 
Gyula, Törzs Jenő, 
Rátkai Márton, Z. Mol-
nár László, Paulay Er-
zsi, Harmath Hédi, Vá-
radi Ili, Berky Lilly, 
Kürthy József, Hajdú 
József, Bársony, Gere, 
Vándory Gusztáv, Ga-
ras Márton, Judik Etel. 
1903-ban végezték el 
az Akadémiát és a leg-

LÁBASS JUCI 
növendék korában 

és este a jókedvű 
társaság kivonult a 
zöldbe. Az este kedé-
lyesen és kellemesen 
telt el, a növendékek 
gondolkodás nélkül et-
tek, ittak. Fizetésre 
került a sor, a vezető-
ség Csortos, Törzs, 
Rátkai és Z. Molnár 
visszavonult a főúrral 
számolni és akkor ki-
derült, hogy a számla 
nemcsak az előirány-
zott költségeket, de a 
társaság egész vagyo-
nát meghaladta vagy 
husz koronával. Nem 
tudták, hogy intézzék 
el a dolgot, már-már 
megesett , Váradi An-
taltól kérték husz 
koronát, amikor Z. 
Molnár egy nagyszerű 
ötlettel megmentette 
a társaságot a szé-

1 
-1 

TÖRZS JENŐ 
növendék korában 

FORRAY RÓZSI 
növendék korában 

jobb osztálynak tartották a ta-
nárok, Váradi Antal volt az 
osztály atyja, ő gondoskodott 
a szegény növendékek vacsorá-
járól, gyakran az egész társasá-
got meghiva vacsorára vala-
melyik közeli vendéglőbe. Egy-
szer azután a növendékek vi-
szonozni akarták a tanár ur 
szívességét és egy este, amikor 
nem volt dolguk, meginvitálták 
Váradi Antalt az egyik hűvös-
völgyi vendéglőbe vacsorára. 
Váradi szabadkozott egy ideig, 
nem akarta a meghívást elfo-
gadni, végre azonban ráállt 



ID SZÍNHÁZI BLET 

RÁTKAl MÁRTON 
növendék korában 

gyentől és valódi tulaezüst 
omega óráját keseriiszivvel 
adta oda a főpincérnek a 
husz korona fejében. A fő-
pincér elfogadta, a fiuk há-
lás szívvel köszönték meg 
az áldozatot és Z. Molnár 
óra nélkül ment haza. 

Együtt jártak Rákosihoz 
Nádor Jenő, Máté Sándor, 
Neogrády Dóra, Hudacsek 
Nelly, Gyenge Anna, Petheő 

VÁRADI LILI 
>i növendék korában 

Attila. Dr. Tóth tanította az 
irodalmat és szigorúan meg-
követelte, hogy mindenkinek 
legyen tankönyve. Könyve 
azonban csak egy fiúnak 
volt. Ugy oldották meg a 
dolgot, hogy amikor a tanár 
névszerint kihívott minden-
kit és megnézte, megvan-e 
könyve, a tiuk és lányok 
ugyanazt a könyvet vitték 
ki. Egyszer azután rájött a 
tanár a csalafintaságra és 
nagyon szigorúan megbün-
tette növendékeit. 

Pártos Gusztáv, Lábass 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
növendék korában 

Jucival, Oláh Böskével, Sze-
les Elzával, Abonyi Gézá-
val járt együtt. Egyszer első 
éves volt, hangversenyre 
hívták meg Ungvárra. Akkor 
minden valamire való szí-
nész hangversenyeken à la 
Nyárai, sárga felöltőben 
kuplézott. Pártos Gusztáv-
nak nem volt sárga felöl-
tője, beszaladgálta a fél 
várost, míg végre Rátkai 
megsajnálta és kölcsön adta 
felöltőjét, amelyben a Luxem-
burg grófjában játszott. Pár-
tos levitte a felöltőt Ung-
várra, büszkén hordta éjjel-
nappal míg egy Szép napon 
elszakadt. A pesti szabó 

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ 
növendék korában 

harmincöt forintot kért a ka-
bát rendbehozásáért . Pártos 
sokalta az összeget és ugy, 
rongyosan adta vissza Rát-
kainak. Rátkai borzasztóan 
megharagudott és sokáig 
nem is beszélt Pártossal. / 

Som/ár Zsigmond, Ta nay 
Frigyes, Kardos Andor Rá-
kosihoz jártak. Eszükbe ju-
tott egyszer, hogy összehoz-
nak egy szininövendék-egye-

GYÁRFÁS DEZSŐ 
növendék korában 
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sületet. Meg is kezdték a" taggyüjtést, 
összeszedték a beiratási dijakat, amikor a 
tanári kar tudomást szerzett a mozgalomról 
és betiltotta. A be-
szedett beiratási és 
tagdijakkal nem tud-
tak%it csinálni, össze-
hívták az alapító ta-
gokat és elmulatták 
az egészet. 

Uray Tivadart kita-
gadták, amikor szini-
növendék lett. Pénze 
nem volt, gyakran elő-
fordult nyáron, hogy 
kénytelen volt minde-
nét eladni, csak nad-
rágban és felöltőben 
járt. Egyszer kizárták 
az iskolábó', mert ami-
kor egy igazgató meg-
sértette egyik kollega-
nőjét, Uray a leány 
védelmére kelt. Ezért 
távoznia kellett az is-
kolából. Később vissza-
hívták, sőt tandíjmen-
tességben részesítették 
egészen addig, míg le 
nem vizsgázott és meg nem kapta az ok-
levelet. És elindult karriert csinálni Uray. 

De nemcsak a színészeknek vannak növen-

PAULAY ERZSI 
növendék korában 

VARADI ARANKA 
növendék korában 

dékkori kalandjaik, hanem az 
irók is szívesen emlékeznek 
vissza diákkorukra. így, a 
multbanézés szemüvegén ke-
resztül sokkal barátságo'-
sabb színben tűnik fel min-
den és a visszaemlékezés 
sokkal kellemesebb, mint a 
történet átélése. 

Színi Gyula együtt járt 
a Markó-utcai gimnáziumba 
Pásztor Árpáddal, Csergő 
Hugóval, Paris Pállal. Hato-
disták voltak és megalakítot-
ták az ifjúság irodalmi kö-
rét. Modernek voltak a fiuk, 
Bródy, Heltai, Kóbor, Makai 
irodalmáért lelkesedtek, a 
magyar tanáruk pedig Csá~ . 
szár Árpád teljesen a Kisfa-
ludy társaság szellemében 

nevelkedett és elitélt mindent, a mi modern. Az 
u j irodalmi kör egyszer nagy felolvasó-ülést 
rendezett. Csergő Hugó feladata volt, hogy a 

modern irodalomról, 
Szini Gyuláé, hogy a 
festészetről felolvas-
son. Csergő felment 
a pódiumra, olvasni 
kezdett, eljutott kö-
rülbelül a tizedik mon-
datig, amikor Császár 
tanár ur nem birta to-
vább hallgatni Csergő 
fejtegetéseit, odament 
hozzá, gallérjánál fog-
va leemelte a székről 
Evvel véget ért a fel-
olvasó-ülés, Színi nem 
olvashatta lel tanulr 
mányát, csak Császár 
tanár ur tartott hatal-
mas beszédet a mo-
dern irodalom harco-
sai ellen. 

Karinthy Frigyest 
Lenkey Henrik taní-

totta magyarra. Akkor 
jelent meg Lenkeynek 
egy könyve, Karinthy 

mint jó tanítvány megvette a könyvet és 
a legutolsó padban ülve, a pad alatt szor-
galmasan olvasott. Az előadásra nem figyelt. 

BÁTHORY GIZI 
növendék korában 
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Észrevette ezt Lenkey tanár ur és dühösen 
rászólt : 

— Karinthy, te már megint valami marha-
ságot olvassz. Hozd csak ide azt a buta 
könyvet ! 

És Karinthy a legártatlanabb arccal vitte 
ki Lenkeynek a saját könyvét : 

— Tessék, tanár ur. 
Szomaházy István magyar tanára lapot 

szerkesztett, hetenkint megjelenő szép-
irodalmi hetilapot és Szomaházy ötödik 
gimnázista korában álnév alatt szorgal-
masan irt a lapba. A tanár nem tudta, hogy 
Szomaházy az a magát megnevezni nem 
akaró nagyon tehetséges iró, akinek ő egyre-
másra küldte a meghívásokat és a fiút 
bizony alaposan összeszidta az iskolában, 
ha valamin rajtakapta. Egyszer aztán Szoma-
házy megsokalta a dolgot, és miután előző 
délután is kapott a szerkesztő úrhoz meg-
hívást, beállított a lakására : 

— Eljöttem, tanár ur 1 
— Mit akarsz ? 
— Tanár ur hívott. 
— Én ? Téged ? 
— Tessék a levél. 
A tanár elolvasta 

elvörösödött, ránézett a 
levelet, elsápadt, 
fiúra, azután fel-

támadt benne a tanár és haragosan för-
medt a gyerekre : 

— Hát ilyen haszontalanságokkal foglal-
kozol te ? Takarodj I 

Korcsmáros Nándor negyedik reálba járt 
és nagyon szerelmes volt egy kisleányba. 
A szerelem megihlete és egy nap a kci^t-
kező verset vette el tőle algebratanéra : 

Iskolába jártam, 
Számolnom kelletett, 
1 + 2 az 6 
Adtam ilyen feleletet. 

Tanitóm mond : kevés ez 
S a nádvessző csapott, 
S ón az egy még két csókra gondoltam. 
Amely megért hatot. 

Nagyon szigorú ember volt Balázsi Dénes, 
aki Nádas Sándort tanította a magyar 
nyelvre. Mackó-nevű ember, a haját felfelé 
fésülte,dörmögve beszélt, de nagyon, nagyon 
ió ember volt. Egyszer Nádast az egész 
osztály előtt megszégyenítette. A tavaszról 
irtakdolgozatot és Nádas Sándor így kezdte: 

Tavasz van. Felhangzik az első virág-
áruslány szava : Ibolyát tessék. 

Balázsi elolvasta a dolgozatot és mély 
megvetéssel fordult Nádashoz : 

— Újságíró I 
Balázsi Dénes tagja 

az Otthonnak és min-
den évben egyszer-
kétszer feljön az Ott-
honba megnézni, mit 
is csinál volt tanít-
ványa, Nádas Sándor. 

Rózsahegyi Kálmán a növendékeivel 
(Papp /elv.) 

Mind, színészek, mű-
vészek, írók, újságírók, 
költők, mind átélték a 
diákkor kedves, ba-
rátságos éveit, amikor 
még csak fegyverkez-
tek, hogy harcba kezd-
jenek az élettel. És 
soká, nagyon soká 
eszükben* marad az a 
sok kedves, deriis epi-
zód, történet, amely 
mindakkor történt, mi-
kor még táskával, vagy 
könyvekkel a kezük-, 
ben igyekeztek az is-
kolába és amikor még 
félve és a mély tiszte-
let hangján mondták : 

— Tanár ur, kérem. . . 
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Akik már szerződést 
kaptak 

SZARVAS SÁNDOR 
a mult szombat délután nagy sikerrel ját-
szotta a Vigszinház növendékelőadásán „A 

nők barátjá"-ban de Sinn ose szerepét 

Beck Elli szubrett, Miskolcra. 
Far baki Elli énekesnő, Pozsonyba. 
Csepreghy Etel naiva, Szegedre. 
Németh Anna szubrett, Kaposvárra. 
Mende Klári szubrett, Kaposvárra. 
Tóth Magda naiva, Kecskemétre. 
Geszthy Erzsi énekesnő, Pozsonyba. 
Zoltán Erna naiva, Miskolcra. 
Sebők Irén szubrett, Miskolcra. 
Lánczy Miciszubrett, Budapesti Színházhoz. 
Falus Erzsi hősnő, Nyíregyházára. 
Szűcs László naturburs, a „Fekete Macs-

kához". 

Pataky László hősszerelmes, Székesfehér-
várra. 

Harmath Évi naiva, Székesfehérvárra. 
Koltai B. társalgási színésznő, Szarvasra. 
Gáspár Etel szubrett, Szarvasra. 
Bérczy Géza hősszerelmes. Pozsonyba. 
Hollós Bora drámai szende, Szegedre. 
Illés Manci drámai szende, Hódmező-

vásárhelyre. 

BAÁN LILLY, " 
a „Fekete macska" naivája sikerrel szerepelt 

a „Hogy kell férjet fogni" cimü revüben 

Feltűnően sok idén a szerződéshez jutott 
^ növendékek száma, pedig a szerződések 
í nagy részét csak a vizsgálatok befejezése 
r ' után, julius, augusztus hónapokban kötik 

meg leginkább. Már most szerződést kap-
tak a következők : 

László Andor bonviván, a Király-Szin-
házhoz. 

Aczél Ida szubrett. Szegedre. 
I KvajnikMária szubrett, a Royal-Orfeumhoz. 
' Stróbl Böske szubrett, Győrbe. 

Korányi Mária hősnő, Miskolcra. 
Orsolya Erzsi hősnő, Kecskemétre. 
Antal Ida naiva, Kecskemétre. 

Holczmonn Iréri énekesnő,Székesfehérvárra. 
Róna Aladár szereimesszinész, a Vígszín-

házhoz-
I Gárdonyi Vilma naiva, Kapjsvárra. 
I Molnár Irén társalgási színésznő, Székes-

fehérvárra. 
Fejes Tercsi szubrett, Kassára. 
Palánkay Margit énekesnő, Sopronba. 
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Réjane 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ 

Réjane meghalt és mint ez csak 
asszonytól telik — hátha még ez az 
asszony francia és színésznő s ugy, 
hogy a halálával is szenzációt oko-
zott. Mintha csak a ravatalán került 
volna elő a keresztlevele, most tud-
tuk meg róla, hogy alaposan tul v .»It 
az ötvenen, sőt valamivel a hat-
vanon is. 

Réjane volt a legérdekesebb, a 
legkedvesebb, a legpárisibb színész-
nő. Gazdag és rendkívüli egyéniség. 
Sardou, Dumas és Meilhac fény-
korában kezdte, a mérnökileg kicir-
kalmazott scène a fairekben, nagy 
tirádákkal, amelyek ugy oda voltak 
tűzve a felvonás végére, mint para-
dicsommadár tolla a kalapra. Végezte 
a legmodernebbeken, Bataille és Bern-
stein még óriási sikereket köszön-
hettek neki és a közbeeső állomás, 

ő játszhatta a komoly, az iro-

Réjane, Sardou Viktorral 

dalmi francia komédia két klassziku-
sát, Henri Becque „Párisi nő"-jét és 
Porto-Riche „Szerelmes asszony"~át, 
a modern lélektani vígjátéknak ezt a 
két elmulhatlan szép alakját, figurá-
kat, amelyekre száz évek múlva is 
emlékezni fognak, mint Molière Ág-
nesére és amelyek először benne öl-
töttek testet. Micsoda skála a. „Pá-
risi nő" és a „Szerelmes asszony", 
akik nélkül az utolsó harminc esz-
tendő színháza nem az lett volna, 
ami — és a másik oldalon a Szó-
kimondó asszonyság-tói az „Izrael" 
Anyahercegnőjéig (Bernstein e külö-
nös darabjában összesen egy nő sze-
repel, az is szinlap szerint ötven éves), 
akit Réjane még aránylag ifjan ját-
szott, úgynevezett művészi önfelál-
dozással, olyan korban, amikor még 
fiatalabb dámákra is reflektálhatott 
volna. És senki nem kényszeritette 
rá ezt a szerepet, csak művészi 
érdeklődése és becsvágya, hiszen 
Croucy hercegnő szerepét Réjane már 
a Théâtre Réjaneban játszta, mely-
nek gazdája és direktora ő volt és 
férje, a tehetséges és érdekes Porel. 

Modernségben későbbmeghaladták 
Susanne Desprès és a nagy színpadi 
reformátornak, Antoine mesternek 
egész iskolája. Réjane nem volt egy 
a szó naturalisztikus értelmében vett 
emberalkotó, mértföldekre esett pél-
dául a Duse-stilustól. De igazi szí-
nésznő volt, a kis ujja hegyében is 
nagy és nagyszerű komédiásnő, aki 
hallatlan meggyőző erővel, véres 
igazsággal élte hazug életét az ő 
hősnőinek és az ő jeleneteinek. Nép-
szerűsége, érdekessége, sokoldalu-
sága ezért verte a többiekét. Mások 
lehettek igazabbak a kórbonctan és 
a lélekelemzés szabályai szerint, de 
a közönség neki hitt, mert ő volt 
igaz szinészileg és szinpadilag. O 
győzött. 

Páratlan beszélő és pointirozó ké-
pesség volt. Már ezért is verhetetlen 
azokban a darabokban, amelyeknek 
tündöklő ereje az elmés, a mélyen 
vágó párbeszéd. 

• • • • 
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Látogatás Góthéknál, 
akik szinésziskolát nyitnak 

Most Góthné Kertész, Ella vésziét a szót : 
— Párhuzamosan a szinészkurzussal, tár-

saságbeli hölgyek és urak oktatásban ré-

Góth Sándor nagyon előke-
lően, finom Ízléssel berendezett 
dolgozószobájában ülünk. A 
nagyszerű művész már teljesen 
egészségesen ül Íróasztalánál s 
mellette a legszebb pesti ta-
nárnő: Góthné Kertész -Ella. 
Mert Góthné tanárnő lett. Góth 
pedig tanár, szinésziskolát nyi-
tottak Góthék. 

— Valóban igaz, — kezdi 
az intervjut Góth Sándor — 
szinéizképző-kurzust nyitottunk. 
A kurzus két évre terjed s mi-
után csak szorosan gyakorlati 
dolgokról lesz szó, növendé-
keinktől megkívánjuk azt a bizo-
nyos műveltségifokot, amelyre 
egy színésznek szüksége van. A 
kurzus felöleli majd a színpadi 
oktatás minden ágát : dráma, 
operett, opera, filmábrázolás, 
rendezés a tanszakok. Növen-
dékeinket együtt tanitjuk még 
pedig — és azt hiszem ez u j 
és meglepő egyszeire ketten, 
mert tanítási rendszerünk rész-
ben szemléltető is. Ezt mi már 
kipróbáltuk és kitűnően bevált.-
Hogy egy példát említsek : 
gyakran igen tehetséges fiatal 
színészeket látunk, akik sok 
mindent meg tudnak csinálni, 
de bizonyos technikai dolgokat 
képtelenek megcsinálni. Ilyenek 
a sirás, nevetés, ezeknek külön-
böző lelki helyzetekben való kü-
lönbözősége, a sikoly, jajkiál-
tás stb. mér most ha például 
egy leánynövendékkel foglalko-
zom, akinek egy szerepben sikí-
tani kellene, én képtelen va-
gyok erre megtanítani, ezt meg-
mutatni neki. De itt a felesé-
gem, ekkor ő mutatja meg a 
növendéknek, hogy kell sikí-
tania egy hölgynek. így ered-
ményt sokkal gyorsabban és 
biztosabban érünk el. 

SÁRVAY RÓZSI 
Magyar Szinház — ,A kis lord" 
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szesülnek majd : szavalat, szónoklat, tiszta 
kiejtés, nyelvhibák korrigálása lesz az ok-
tatás anyaga és illemtan. A növendékeink 
valamelyik fővárosi drámai színházban néma 
és beszélő kisebb szerepekben is nyernek 
foglalkoztatást. Különben a kurzus szep-
tember 15-én kezdődik, beiratkozni mér most 
lehet, mindennap 2—3-ig. 

Pont három óra volt. Gyorsan beirat-
koztunk n Góth-féle sziniiskolába. Mert 
ettől a két ragyogó művésztől biztosan 
tanulni lehet, muszáj volt beiratkozni 
hozzájuk. 

> 

KOVÁCS KÁROLY 
a szép dalaiért népszerű zeneszerző és Ko-
vács Albert gordonkatanár vezetése alatt 
álló zeneiskolában (Thököly-ut 80.) vasárnap 
volt a növendékek vizsgahangversenye. Meg 
kell állapítani, hogy Kovács nem csak finom 
és hangulatos dalokat tud csinálni de kiváló 
zenepedagógus is. Ezt bizonyította valamennyi 
vizsgázó növendék, különösen Simon Imre, 
Válint Károly, az Uhory-lányok, Stiausky 
Aranka, Egressy Rózsi, Székely Lily. Steiner 
Olga, Völgyi Lily és a hatesztendős Kiss 
Tibor. Kovácsék zeneintézetében a hegedű, 
zongora, gordonka és énektanszakokon nyá-

ron át is folyik a tanítás. 

Bonbonnière père et 
Bonbonnière fils! 

Irta : KŐVÁRY GYULA 

Egykor : 
A „Bonbonnière", nevének megfelelően, 

pici, skatulyaszerü helyiség volt a Teréz-
köruton, ott, ahová később a Mozgókép-
Otthont építették. A Bonbonnière volt Pes-
ten az első kabaré. Itt kezdtem a pályámat j 
ón is 13 évvel ezelőtt, mint a kabaré e l s ő i 
száma. így lesznek az elsőkből utolsók ! . . . ^ 
Az akkori kabaré, eltérően a mostaniaktól, 
állott : egy rendkívül finoman és csinosan 
berendezett, intim nézőtérből, ahol teritett 
asztalok mellett vidáman vacsorázó társa-
ság ne'zte az előadást és a miniature szín-
padból, melyről esténként a legközvetle-
nebb, a legfrissebb, minden nagyképüskö-
déstől ment szinész- és írógárda ragyog-
tatta kifogyhatatlan ötleteit. A Bonbonnière 
mulattató, decens, ritka szellemességü mű-
sora fogalom volt Budapesten ós az or-
szágban. 

És most : 
A „Bonbonnière", nevének megfelelően, 

pici, skatulyaszerü helyiség lesz az Erzsé-
bet-köruton, ott, ahol azelőtt a Royal-Ka-
baré volt (a Royal-Orfeam épületében). A 
Bonbonnière lesz Pesten ismét az első ka-
baré. De nemcsak időbeli sorrendben, ha-
nem érdemileg is. Itt akarom befejezni ka-
baré pályámat, mint borotvált, térdig érő 
szakállú öregember. Ez az őszkor megnyíló 
kabaré, eltérően a mostaniaktól, fog állani 
egy rendkívül finoman és Ízléssel átalakí-
tott intim nézőtérből, ahol teritett asztalok 
mellett, gondtalanul vacsorázó és füstölő 
társaság fogja élvezni az előadást és egy 
gyönyörű kis színpadból, melyről esténként 
a főváros első írógárdája és mosolygó-
szemű pompás fiatal színészek ragyogta t -
ják majd kifogyhatatlan ötleteiket. À Bon-
bonnière mulattató, decens és ritkaszelle' 
mességü műsora éppen olyan fogalom lesz 
Pesten, mint volt édes apja : Bonbonnière 
senior. Az ifjú, ambíciótól és erőtől duzzadó 
vállalatot én fogom vezetni, ha ugyan a 
fentemiitett szerencsés körülmények közt 
egyáltalában vezetésre szorulna és nem 
menne magától is. 

A műsort nem kisebb emberek fogják 
szerkeszteni, mint : Hajó Sándor, Szoma-
házy István, Szép Ernő, Karinthy Frigyes, 
Szöllőssy Zsiga, Harmath Imre, ZHahy La-
jos, stb. stb., színészeink pedig a fiatal ge-
neráció legkiválóbbjai. Közönségünk pedig 
a legkedvesebb, leghálásabb és legelnézőbb 
pesti közönség lesz. Annyira elnéző, hogy 
biztosan elnézné majd reggelig is az elő-
adást. 
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Keleti Juliska hazajön 
Amerikából 

Ki ne emlékezne még Keleti Juliskára, 
a kitűnő primadonnára, aki sikereinek tető-
fokán itthagyta Magyarországot és egy szép 
napon kiment Amerikába. A háború előtti 
esztendőben hagyta el Budapestet, ahol az 
utolsó esztendőben a Fővárosi Orfeum szin-
padán'eratta sikereit. Egyenesen New-Yorkba 
hajózott, ahol csakhamar jobbnál-jobb szer-
ződésekkel kinálták meg. Bejárta fél Ameri-
kát és mindenhol dicsőséget szerzett a 
magyar névnek. Egy darabig jöttek róla 
a hirek, majd megszakadt Amerikával az 
érintkezés és senki sem tudta, mi történt 
a szép Keleti Juliskával ? Nem régiben azt 
híresztelték róla, hogy Amerikában lérjhez 
ment, mások azt beszélték, hogy meghalt. 
Az előbbi hir és — szerencsére — az 

' utóbbi is valótlan. Keleti Juliska él, férjhez 
sem ment, hanem New-Yorkban játszik most 

; is és az ősszel hazajön. 

A napokban hosszú levelet irt Pestre, 
amelyben leirja az amerikai állapotokat és 
jelenti, hogy nemsokára indul hazafelé. 
Legújabb fényképét is mellékelte Keleti 
Juliska, amelyet közöl a „Színházi Élet". 
Megható a levélnek utolsó része, ez egy-
szerű szavak, amelyekkel a művésznő ha-
zája iránti szeretetét jellemzi. Minden jel-
zőnél és minden frázisnál ékesebbek a 
levélnek ezek a sorai : 

„Én az ősszel indulok. Szep-
tember előtt már nem mehetek. 
Istenem, hogy vágyom haza, 
azt az érzést leirni nem tudom : 
a honvágy rettentően kinoz. Az 
a szegény, szerencsétlen, legá-
zolt, megtiprott szép Magyar-

Kábeleim: FelekyNewyork F E L E K Y K Á R O L Y Alapíttatott 1890. évben. 

színházi vál la la ta i 
Palace Theatre Building, New York 

Magyar színművekei, operetteket szinrehoz, d r á m a i és zenei kitűnőségeket képvisel Ame-
rikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. Megszerzi amerikai darabok előadás' 

jogát Magyarország területére. 

KELETI JULISKA 
Amerikában készült legújabb fényképe 

országom mindig előttem van, 
ébren-alva is mennél szeren-
csétlenebb, annál görcsösebb 
erővel, annál nagyobb szeretet-
tel ragaszkodom hozzá. Még 
mindig remélem, még mindig 
hiszem, hogy Magyarország nem 
volt — hanem lesz. Adja Isten, 
hogy ugy legyen I" 

A nagy sikerek, a pénz, a dicsőség, min-
den hiábavaló, a művésznő lelkében csak 
egy vágy é g : hazamenni. Hazajönni ebbe 
a szétmarcangolt, keresztrefeszitett, de majd 
dicsőséggel feltámadó gyönyörű, szent Ma-
gyarországba I 
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A művészi függetlenség 
— Désy-filmek — részvénytársasági alapon — 

Megírtuk néhány héttel ezelőtt, hogy Désy 
Alfréd, sok nagyszerű magyar film inven-
ciózus, kiváló tehetségű rendezője, az idén 
a maga vállalkozásában Désy—Hollay'film-
sorozatot készit. Az első film, A halál után 
a minap készült el s a házibemutatón, ahol 
először került a szakközönség elé, olyan 
rendkívüli tetszést aratott , hogy a film-
gyárak és filmkölcsönzők sorra ajánlották 
fel készségüket, hogy a grandiózus sorozat 
elkészítéséhez a legmesszebbmenő támo-
gatást biztosítják. 

Désy nem fogadta el egyik ajánlatot sem, 
mert művészi függetlenségét nem volt haj-
landó feláldozni. Ellenben szerződést kötött 
az Egyetértés filmkölcsönző részvénytár-
sasággal, a magyar mozisok központi köl-
csönzőjével s ráruházta a filmsorozat ma-
gyarországi forgalombahozatalának jogát. 
Most már egymásután készül-
nek el a diadalmas sorozat 
többi darabja is : A szürke-
ruhás lány, a Több, mint szere-
lem, az Egy az eggyel, az Újjá-
születés. A lovoodi árva és a 
Draku/a. A legtöbb film fő-
szerepeit maga Di'sy Alfréd és 
a nagyszerű Hollay Kamilla 
játssza. A felvételek egysége 
Tirolban készül, ahol festői tájak 
pazar színterei lesznek a film-
sorozatnak. 

Az Egyetértés filmkölcsönző, 
mely az egyik legnépszerűbb 
magyar vállalat, egyébként is 
egész sorával rukkol ki a nagy-
arányú szenzációknak. A Désy— 
Hollay'sorozaton kívül különö-
sen olasz filmeket hoz ki a jövő 
évadban, amelyek mindegyike 
kimagasló esemény lesz. Német 
film a Barberina táncosnő, de 
a német filmkészités elmúlt 
évi lagragyogóbb sikerű műve, 
amelyet egyfolytában hat hétig 
játszottak a berlini Ufa-Palast-
ban. Főszerepeit Lydia Sa/mo * 
nowa, Harry Liedtke és Otto 
Gebühr játsszák. Olasz filin a 

John Blick, izgalmas kalandordráma, a Sant 
Eglioi kolostor, a Kisért a mult, a Kacagj, 
Bajazzo és egy négy folytatásból álló 
kalandorfilm, az első ilynemű olasz attrakció. 
Nagy híre lesz még a Lili és a Lili házas-
sága cimü német filmeseménynek, s általá-
ban : az Egyetértés a megyar mozik egyik 
legismertebb márkája lesz a jövőben. 

A LENKEFFY ICA-SOROZATNAK hat filmje 
készül el őszig. A szépséges és tüneménye-
sen lehetséges művésznő valamennyi filmjét 
Márkus László rende7i, szcenáriumait pedig 
Vajda László írja. A Korona hat Lenkefíy-
filmje a következő lesz : A niasamóü, Heltai 
Jenő vígjátéka Meghal a mult, angol szinmü ; 
Az aranyszemii asszony, francia kalandor-
regény ; Don Quixotte kisasszony, Bródy Sán-
dor regénye; A sas utja, szerelmi kaland és 
A démonok iskolája, kalandorfilm. 

Hollay Kamilla, a „Désy-filmek" női főszereplője 
(Vasadi /elv.) 



SZiNHÄZI E t ET 2b 



26 SZÍNHÁZI ßLET 

Jffîtt+c» «UT 

INTIM PISTA, hogy miért nem lép 
fel már oly régen Gombaszögi Frida 
a Vígszínházban ? 

— Mert a szép Fr ic i már nincs is 
Budapesten. A múlt héten megkezdte 
nyári szabadságát és elegáns, nagy 
kofferei társaságában elutazott Buda-
pestről. 

— Nagy kofferek ? Eszerint hosszabb 
tartózkodásra utazott el a művésznő. 

— Ugy v a n - Nem lehetetlen, hogy az 
őszi szezonnyitásig már nem is látjuk. 
Budapestről egyenesen Bécsbe utazott 
és rövid ottartózkodás után folytatta 
útját Münchenbe, ahol hosszabb időt 
fog tölteni, majd a nyár második felé-
ben valószínűleg Olaszországba megy. 

— Hogy a külföldön maradjunk, nem 
tud valamit Beregi Oszkárról ? 

— Éppen kapóra jön a kérdés : Beregi 
Oszkár julius ötödikétől kezdve bécsi 
színész. Julius elsején lejár a szerző-
dése a Nemzeti Színháznál és öt nap-
pal később megkezdi vendégszereplését 
a Neue Wiener Bühne-nél, amely igen 
előnyös feltételek mellett biztosította 
magának hosszabb időre Beregi műkö-
dését. 

— Nem tud semmi közelebbi adatot 
Darvas Liliről, arról a szép, fiatal leány-
ról, akinek arcképét a mult héten kö-
zölte a Színházi Élet ? 

— Azt már tudják ugye, bogy Darvas 
Lili Góthék tanítványa és mult hétfőn 
mint Julia mutatkozott be a budai szín-
kör közönségének ? De azt bizonyára 
nem tudják még, hogy ez a debü egy-
úttal egy szépnek ígérkező karrier kez-

detétjelentette. Az előadáson megjelen 
Beöthy László, az Unió vezérigazgatói r, 
is, aki egy páholyból kisérte figyelem J 
mel Shakespeare tragédiájának budas 

előadását. Alig jelent meg az uj Julii 
a színen és alig mondta el szerepének 
első verssorait, Beöthy felugrott helyé-
ről és kisietett páholyából. Mire Julia 
első jelenete befejeződött, Beöthy már 
a színpadon állt, a kulisszák mögött és 
e szavakkal fogadta Capuleték leányát : 
„Kisasszony, el vagyok ragadtatva, ha 
Ön is ugy akarja, ősztől kezdve a 
Magyar Színház tagja lesz !" Dar van 
Lilit annyira meglepte ez a rapszodikus 
szerződési ajánlat, hogy alig tudott 
igent rebegni, de boldogan tette kezét 
Beöthyébe. Azóta hivatalos írásban is 
megpecsételték ezt a szerződést és 
Darvas Lili szeptembertől kezdve már 
a Magyar Színház színpadán fog mii- \ 
ködni. Ennél gyorsabban is alig kötöt-
tek még szerződést ! 

— Látja, ennek igazán örülünk. Igaz 
az, hogy a Scala-szinházban már Tompa 
Béla játssza Menelausz király szerepét ? 

— Igaz. A legérdekesebb beugrás volt, 
amit életemben láttam. Gyárfás Dezső 
késő délután mondta le az előadást és 
nagy zavar volt a pesti Scalában, hogy 
ki játssza el a kitűnő spártai király 
szerepét ? Ekkor érkezett a színházba 
Tompa Béla, aki nem lévén szerepe a 
„Szép Heléna" előadásaiban, tudvalévő-
leg felcsapott bütfésnek és művésziek 
helyett a közönség testi táplálékáról 
gondoskodik nagy igyekezettel. Bródy 
István karonfogta a büffés művészt és 
közöltevelea kérést,játssza el Menelausz 
szerepét. Tompa Béla vállalkozott a 
nehéz feladatra, „beugrott" a szerepbe és 
még a r ra is talált módot, hogy mint 
Menelausz király se hanyagolja el a 
büffét. 

— Ugyan ! Csak nem állt oda kosz-
tümben a kiszolgáló asztal mellé ? 

— Azt nem. de a második felvonásba4 
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dvaleväleg Szép Heléna férje végig-
tgy a nézőtéren is. Ezt az alkalmat 
-sználta fel Tompa Béla. Méltóság-
Ijes lépésekkel végighaladt a néző-
ren, azután odalépett a büffés-asztal-

oz, lámpája fénye mellett megcsinálta a 
ontos elszámolást és alkalmazottjaival, 
z után tovább sétált és folytatta sze-
epét. 

— Szóval egyesitette a hasznost a 
ellemessel . . . Nem tudja, mért nem 

ar mostanában Karinthy Frigyes az 
Otthonba ? Már több izben kerestük 
telefonon és sohsem találjuk ott. 

— Meghiszem azt ! Karinthynak most 
igazán nincs ideje arra, hogy az 
Otthonba járjor, mert saját otthonának 
megalapításán fáradozik. Másszóval : 
Karinthy, vagy ha ugy tetszik, Carinti 
— megnősül. 

— És kit vesz feleségül ? 
— Egy nagyon kedves, fiatal úri-

asszony t, egy budapesti ügyvéd elvált 
feleségét, aki azonban megtartotta a 
doktori cimet továbbra is, mert ö maga 
is doktor. 

— Ennek igazán nagyon örülünk és 
szívből gratulálunk a derék Karinthy-
nak. 

— Mit szól Törzs Jenő regényéhez ? 
Mi el vagyunk ragadtatva tőle ! 

— Már egész Budapest beszél „A 
fska te futáru-ról és Törzs Jenő épp 
olyan divatos iróvá lesz, mint amilyen 
divatos és kedvelt színész. De a szenzáció 
jogosult is, mert nA fekete futár* 
valóban elsőrangú regény és nagy 
irodalmi kvalitásokról tesz tanúságot. 
Nemsokára megjelenik német fordítás-
ban is, néhány hét múlva pedig már 
valószínűleg a második kiadás kerül 
belőle a könyvpiacra, mert az elsőt 
rohamosan szétkapkodják. Most pedig 
elsietek . . . . 

— De hová ? 
— A Vígszínházba, hogy megkapjam 

jegyemet „A hermelines nő" bemu~ 
tatójára. 

— Miért nem játszik Cséry Ida „A 
hermelines nő'ben ? 

— Nem akar operettben bemutatkozni 
a közönségnek. Szive az operához huzza 
s igy debüje októberre maradt, amikor 
is a Városi Színházban két opera fő-
szerepét énekli. Kezeiket csókolom, 
viszontlátásra ! 

Színészek és 
footballbirák mérkőzése 

— Primadonnák a pályán — 
Az a hatalmas érdeklődés, amely 

az írók és színészek footbaümérkő-
zését kisérte, arra késztette a Szín-
házi Elet-et, hogy az ilyen sport -
mérkőzéseket állandósítsa. Már most 
szombaton délután félnégy órakor 
megtartják a színészek és footballbirák 
első mérkőzését a Margitszigeten a 
Színházi Elet vándordijáért, amely 
most kerül először kiírásra. A győz-
tes csapat minden tagja megkapja 
a Színházi Elet nagy bronzérmét, de 
a vesztesek is kapnak kis bronzot. 
A mérkőzés birája Sebestyén Gézar 
a három hires Sebestyén footballista 
bátyja, akik közül Sebestyén Mihály 
a szinészcsapat kapitánya. A foot-
ballbirák kapitánya Fehéri Ákos. A 
mérkőzés előtt a színészek és foot-
ballbirák stafétái futnak száz, két-
száz, háromszáz méterre. Kabos Gyula, 
Tamás Benő, Torday Ottó, Rajz 
Ferenc fognak versenyezni, Vértes, 
Gerő, Schiller és Horváttal. Az első 
félidőben mókás futóverseny is lesz, 
amelyre eddig Rátkai Márton, Boross 
Géza, Szabolcs Ernő, Békeffy László, 
Szenes Ernő, Horti Sándor, Gallai 
Nándor és Pataki Ferenc .neveztek 
be. Az első félidőben Lábass Juci 
rúgja az első labdát, a másodikban 
Somogyi Nusi. Az értékes vándor-
dijjért legközelebb a zsokék és artis-
ták csapata is felveszi a küzdelmet. 

& 
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A hermelines nő 
A fehér prémbélésü köpeny csak Junius 

végén a rivalda fényében borul Máthé Rózsi 
vállaira, aki ma még egyszerű aljban, blúz-
ban, de szőke hajkoronájának teljes pom-
pájával próbálja a Vigszinház sötét szín-
padán a nyári évad nagy érdeklődéssel várt 
operettujdonságának, Jean Gilbert művé-
nek női főszerepét. Ez a főszerep, gróf 
Beltrami Marianna, a „hermelines nő", rö-
videsen ugyanolyan hires és népszerű lesz, 
ha ugyan nem még fokozottabb mértékben 
az, mint sok más világszerte ismertté vált 
operett hősnője. Stephanidesz Károly, a 
legtemperamentumosabb pesti karmester 
utolsó akkordjait játssza éppen annak a 
dalnak, amelyet Máthé Rózsi befejezett és 
a beálló kis szünetben alkalmunk nyilik 
arra, hogy néhány szót váltsunk a Vigszin-
ház u j vendégművésznőjével. 

— Váratlanul ért a Vigszinház igazgató-
ságának megtisztelő ajánlata, — mondta 
Máthé Rózsi, — hogy játsszam el Marianna 
grófné szerepét „A hermelines nő"-ben, de 
örömmel vállalkoztam rá. Igazán azonban 
csak most örülök ennek a reám bizott 
fontos feladatnak, amikor már ismerem 
a szerepet és a darabot, amely jóval 
több a köznapi értelemben vett operettnél. 
Érdekes, finom meséjü vígjáték ez, amely 
megállná a helyét zene nélkül is, de mert 
Gilbert irta a muzsikéját, hát csak egészen 
természetes, hogy igy, ezzel a zenével — 
még jobb. Cseppet sem bántam meg, hogy 
operaénekesnő létemre operettben lépek 
most fel. Gilbert egész sereg hálás zene-
számot irt és van szerepemnek nem egy 
része, amely szinte nehezebb énekesnői fel-
adatok elé állit, mint például Delila szerepe. 
De tul az éneklésen, végre mint szinésznő 
is bemutatkozhatom a budapesti közönség-
nek, amelytől már oly sok kedves biztatást 
és elismerést kaptam eddigi pályafutásom 
alatt. Hiszem és remélem, hogy meg lesz-
nek velem elégedve most is . . . 

Az operett fő férfiszereplője Környey 
Béla próba közben ezeket mondta legköze-
lebbi alakításáról : 

— Nagy örömmel készülök u j operett-
szerepemre, mert énekben is, játékban is 
elsőrangú, hálás feladatokat nyújt és min-
den operettszerösége mellett is megtart ja 

— hermelin nélkül 
azt az előkelő nivót, amely nélkül komol 
önérzetes művész ilyen könnyebb fajsúly 
szerepre nem vállalkozhat. Paltics ezrede 
szerepében minden kellék megvan ahhoz 
hogy komoly és művészi mértékkel mér 
hető — tenor-szerepnek tekinthető legyen 
és mert játékban, énekben egyaránt egyéni 
ségemhez illőnek érzem, nagy ambícióval 
foglalkozom vele. , 

A két főszerepen kivül azonban természe 
tesen számos más érdekes vezetőszerep van 
meg „A hermelines nó"'ben ós valamennyi 
kitűnő, vérbeli művésznek jutott. Ilyen pél-
géul a bariton-szerep, amelyet dr. Bársony 
Lajos fog játszani. A fiatal énekes, aki a 
művészi oklevéllel együtt szerezte meg a 
doktori diplomát, nemrég a Városi Szín-
házban mint Figaro mutatkozott be ,A 
szevillai borbély" egyik előadásán. 

A szövegírók rendkívül sok hálára köte-
lezik a komikus szerepek alakitóit, akik 
között a budapesti előadáson első helyre 
kerülnek a Sziklaiak, Sziklai József és 
Sziklai Jenő, mindketten kedvencei a Városi 
Szinház közönségének. Fontos szereplője a 
Gilbert-operettnek Lavalle Sophia kisasz-
szony, a primaballerina, akinek pompás 
szerepét a kedves Palésthy Irén fogja já t -
szani. Nem lehet semmi kétség aziránt, 
hogy Palésthy Irén ebben a szerepében is 
meg fogja hóditani a közönséget. 

Mire ezek a sorok megjelennek, mér csak 
órák választanak el attól, hogy „A hermelines 
nő* a fejedelmi prémbe burkolózva jelenik 
meg a Vígszínház színpadán, ahol a „Három 
a kislány" és a „Médi" példátlan sikerű 
bemutatói óta nem volt operettpremier. Most, 
hosszú szünet után ismét operett-premiert 
ad a Vigszinház és éppúgy, mint a két 
Schubert-operettet, ezúttal is merész, de 
biztos sikerrel kecsegtető gesztussal — a 
szezon végén, egy nagyszerű eredmények-
kel teljes év méltó befejezéséül és egy éppen 
ilyen eseménygazdag u j sz ;zon legszebb 
Ígéretéül. 

Poudre du Perle 
G y ö n g y - p u d e r 

Az elfikeUf vilAg BzépitSezere. 
Készíti : B P H 1 N X - M Ü V E K . 

Minden ezinben I Mindenfitt kapható. 
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Jellinek Morton és Zugligeti 
— Kész a Morton-szám ? 
Ezzel a felkiáltással rontot t be lapunk 

elpusztíthatatlan barátja, Zugligeti, a szer ' 
kesztőségbe. A sok vihart látott segéd-
szerkesztő a legnagyobb nyugalommal 
válaszolt : 

— Nincs kész. 
— De az Istenért, m ié r t ? — üvöltött 

Zugligeti — valahogy le ne késsünk vele ! 
Er rő l beszél ma egész Pest. ennél zse-
niálisabb téma nincs, muszáj egy Morton* 
számot adn i ! 

— Sajnálom — válaszolt a segédszerkesztő 
— már kész a növendékszámunk. 

— Hát legalább a fényképét hozzák a 
címlapon. „Amikor ő még növendék volt :" 

— Nem lehet. 
Zugligeti a lkudozni kezdett. 
— Talán az első belsőn, vagy a hátsó 

külsőn ? 
— Le késett mindenrőL 
— Emberek ! Hát nem engedelmeskednek 

az idők Jelinek ? Morton ma a legnagyobb 
primadonna, a legnépszerűbb, akit ezren 

gyűlölnek, áthoznak, szeretnek, imádnak. 
— Kik azok, akik imád ják? 
— Akiknek nem vitte el a pénzüket. 

Például én imádom. Engem egy koronával 
sem károsított meg. 

— Hagyuk a koronát — mondta zordonan 
a segédszerkesztő és begombolta a kabátját . 

Zugligeti halkan sóhaj to t t : 
— Morton egy félmilliárdot vitt el, maguk 

egy koronát sajnálnak tőlem. De tőle 
legalább ne sajnál janak egy cikkecskét! 

— Nincs helyünk rá. 
— Azt i r ják csak meg „hol nyaral az 

idén". Vagy hogy hová ment turnézni? 
Vagy hol vendégszerepel? 

— Azt a rendőrség is szeretné tudni. 
— Talán i r jon Karinthy egy Morton-

paródiát . Vagy a Szenes ember egy ver-
set róla: 

S ó h a j 
O h A o r t o n ! 
Szivemet te izgatod folyton. 
Röhögök az eltűnt kincsen, 
Hilyen jó, hogy egy vasam sincsen. 

fllszenes ember 

— Nem lehet. 
Zugligeti térdre borult lapunk egyik 

munkatársa előt t : 
— Erödi ur , válaszoljon a szerkesztői 

üzenetekben a következő kérdésekre : 
Morton imádó. /. Ki fedezte fel ? 2. 

Van-e most barátja ? 3. Igaz-e, hogy ked-
venc dala a »Reszt a tétek után". 4. Hová 
szerződött ? 

I mer i f ta i r e n d s z e r az éfcizerfaeresl tedeiein t e r é n . 
Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe a kitűnő hirnevü Het-
linger Henrik órás és ékszerész. Acégmagánqsoktólbizományba 
átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a legkedvezőbb fel-

tételek mellett áruba bocsájt. Ezen újítással ugy az eladó, mint a vevő 
részére nagy előnyöket biztosit. H E L U N G E R HENRIK lV.,Türr István-u. 9. 

félemaist (V&oi-atoa sarok.) 

w 
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ICA C U t i T U D J A , 
j \ 

INTIM PISTA, hol tartózkodik je-
lenleg az a cukros Jellinek Morton ? 

Ángelo rajza mélyen és keservesen 
sóhajtott : 

— Oh bár tudnám ! 

Zugligeti odavitte a kéziratot a segéd' 
szerkesztőnek. 

— Esetleg megelégszem ezzel a pá r sor 
Intim Pistával. 

Már választ sem kapott. 
— Hát nem lehet kapni maguktól semmit ? 

— sóhajtotta. * 
— De igen. Egy koronát, azt kaphat. 
Átvette és elrohant. Az ablakon át 

visszaszólt : 
— Tudják, mit veszek a koronáért? 

Valutát 1 
Zugligeti beleőrült a Mortoj?-esetbe. 

Farbaky Elly 
Legelőször a „Leányvásár" Lucy-jét j á t -

szotta, aztán a „Mágnás Miskában" Rolled. 
Mindakét szerepében feltűnést keltett isko-
lázott hangjával, nagyszerű játékával. A 
„Mágnás Miská"-ban való szereplése után 
rögtön leszerződtették, ugy, hogy a jövő 
szezonban már egyik operettszínházunkban 
látjuk Farbaky Ellyt. 

Már a Rákosi Szidi-féle szinésziskolában 
kitűnt, Rákosi Szidi asszony legkedvesebb 
tanítványai közé tartozott. Kevés növendé-
ket szeretett ugy a szigorú tanári kar, mint 
a kis Farbakyt, olyap tehetséges volt. Mi-
előtt elszerződött volna az előkelő pesti 
operettszínházhoz, négy nagy vidéki szín-
ház kínálta meg szerződéssel. Primadonna 
lehetett volna vidéken Farbaky. Egészen 
bizonyos, hogy Pesten is primadonna lesz 
belőle nemsokára. Különben az ősszel fel 
log lépni a Fővárosi Orfeumban, ahol egy 
nagyszerű amerikai burleszk operettnek 
fogja egyik főszerepét játszani. 

SZÍNHÁZ AZ ISKOLÁBAN. Kedves és finom 
ötletet valósított meg a mult héten a Mária 
Terézia-téri elemi iskola vezetősége: az is-
kola zászlóalapja javára a tanárok vezeté-
sével színielőadást rendeztek, amelyben az 
összes szerepeket apró fiuk és lányok, az 
iskola növendékei játszották. A tágas torna-
teremben felállított dobogón elhelyezett pri-
mitív kis színpadon megkapó és nem egy-
szer megható jelenetek peregtek le. Egy má-
sodik elemibe járó kislány nagymama-szerepet 
alakított. A hétéves kislZzerjMargit és a nyolc-
éves Szemzó'jGáspár baba-kabaréjelenetet adott 
elő rutinnal és eredetiséggel. A harmadik 
elemibe járó Czechnteister Ilonka született 
szubrett-tehetség. Az egyes darabok szere-
peiben kiváltak még Fischel Margit, Fazekas 
Juci, Winkler Ilonka, Richltng Mária, Konai 
Gabi, Richter Sándor, Csendes Erzsi, Csendes 
Aranka, Wiener Ilonka, Bleszkányi Klári, 
Cserna Juci, Füstös Mária, Vörös Anna. A da-
rabokat az iskola tanítói és tanitónői írták 
és a gazdag műsor és az előadás rendezé-
sében nagy pedagógiai érzésről és szeretet-
ről tettek tanúságot Balla László igazgató,! 
aki „Babaruha-varrás* címmel bájos gyermek-
szoba-jelenetet is irt, Falthisz Olga, Krausz 
Valéria, Tábori Piroska tanítónők. 

A 
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Vasfeszület 
A Budai Szinkör eredeti bemutatóinak so-

rát idén egy operaujdonsággal kezdte meg. 
Az opera cime „ Vasteszület", szövegét Bruno 
és Weleminsky írták, zenéjét Oberleithner 
Miksa szerezte. A bemutató nagy sikert ho-
zott a színháznak és a szinészeknak, akik 
kifogástalan művésii munkát produkáltak a 
nehéz operai interpretálásával. A „ Vas-
feszület" cselekménye egy kis dé) tiroli fa-
júban játszódik le. Az osztrák falu népe 
éíiandó határvillongások között él, ellensé-
ges indulattal viseltetik az olasz szomszé-
dok iránt. A gyűlöletet a falu kovácsa sem 
kerüli el, akinek olasz saármazásu felesége 
van, a szép Annina. Még növeli a falu ha-
ragját, hogy a szép Annina asszony jó 
szívvel fogad vendégül egy Ridicolo nevü 
olasz utcai énekest. Pedig nincsen közöttük 
semmi, a kovácsné pusztán honfitársát ked-
veli a legényben. A kovács amint megtudja 
a dolgot, nagyot gondol. Hogy kiengesztelje 
e falu népét, elhatározza, hogy egy vas-
feszületet készit a községnek, amelyet a 
hegytetőn fog felállítani. A vasfeszület ké-
szül, már készen is van, mikor az történik, 
hogy Ridicolo egy mámoros pillanatéban 
megöleli az asszonyt. A kovács, aki éppen 
kilép a műhelyből és látja ezt a ielenetet, 
minden nagyítását kész elhinni a pletyká-
nak. Az utcai énekest kiutasítja, a vaske-
resztet felcipeli a hegytetőre és elhatározza, 
hogy éjjel ráfesziti a feleségét. A harma-
dik felvonás a hegytetőn játszódik le. Ret-
tenetes vihar dühöng, sürü köd van és 
villámok cikkáznak. Rohan a kovács a hegyre 
föl, viszi a hátán a sikongó asszonyt. Né-
hány perc és mér rá is van feszítve a vas-
keresztre a szép Annina. És a hegyre fel-
vonuló processzió a feszület alatt mér a 
kovácsnak is csak élettelen tetemét találja. 

Hatásos és drámai ez a szöveg, a klasz-

szikus operalibrettókhoz képest is kiváló* 
Oberleithner zenéje pedig egyszerűen szen-
zációs. Hogy zeng a zenekar a drámai ké-
peknél és milyen lágy olaszos, mikor a 
szerelmet, vagy a kedves falusi életet akarja 
jellemezni I Nagyszerű a Vasfeszület zenéje, 
mind szimfonikus zene szöveg nélkül is meg-
állná a helyét. Nem könnyű muzsika ; de 
azért csupa szines melódia. A harmadik 
felvonás előtti , Vihar inteimezzo" f rappáns 
zenei kép. 

Az előadás meglepően stílusos és kifor-
rott. A kovácsné énekpartiját, amelyet a 
németek vendégszereplése alkalmával ná-
lunk Jeritza Mária énekelt, most G. Székely 
Ilonától hallottuk. Nagyszerű volt Székely 
Ilona a kovácsné szerepében, gyönyörű 
hangja és kifejező játéka kitűnően tolmá-
csolta a szép Annina vergődését. A kovácsot 
Pajor Ödön énekelte megrázó drámai erő-
vel. Ridicolo utcai énekes szerepében Hal-
mos J ános produkált kiválóat. De kitűnőek 
voltak a kisebb szerepekben a többiek is : 
Fülöp Sándor (Vörös Klaus), Paksy Sándor 
(Plébános), Kertész Lajos (Kleinthaler cipész). 
Ha még megemlítjük, hogy Simándy József 
karmester lelkes tudással vezette a zenekart, 
Tihanyi Vilmos rendezése kifogástalan, a 
kiállítás pedig szenzációs ; mindent elmon-
dottunk a n Vas feszület"-tő\, amely bizo-
nyára még sokáig fogja uralni a színház 
műsorát. 

Sebestyénék különben a „ Vasfeszület" 
után egy szenzációs reprizre készülnek, 
Offenbach operettjét az „Orfeusz az alvilág-
ban"-t fogjuk felújítani. A szövegkönyvet 
erre az alkalomra Tihanyi Vilmos teljesen 
modernizálta. A klasszikus operett Eurydi-
ké-jét Kulcsár Juliska, Orfeuszát Halmos 
János énekli, Jupiter szerepében Rátkay 
Márton fog vendégszerepelni. 
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Magyarvilág Abbáziában 
Nemrég- érkezett Budapestre Lakatos Vik-

tor dr., az abbáziai fürdők vezérigazgatója. 
Elmentünk a vezérigazgató úrhoz, hogy meg-
kérdezzük : mi újság Abbáziában. Pesten 
azt beszélik, hogy nagyszerű az élet odalent. 
Lakatos dr. most érdekes részleteket mesélt 
abból a boldog világból, amely a Quarnero 
tájékán fürdik, korzózik, hajókázik. 

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem azt, 
amit oly kevesen tudnak : Abbázia olasz 
megszállás alatt van. Eddig csak az ég és 
a viz volt olasz Abbáziában, most az egész 
élet olasz. Ebből azonban nem következik, 
hogy magyâr szót sem lehet hallani. Sőt í 
Magyar ember nem beszélhet egy őszinte 
szót magyarul, mert mindig akad valaki 
körülötte, aki mosolyogva vágja rá „ Ura-
ságod magyar" ? Olasz tisztek ugy köszön-
nek szép asszonyoknak az utcán, hogy 
„kézit csókolom", magyar Abbáziában a 
vendégeken kivül a kereskedő, a pincér, 
még az olasz úszómester is ! Maga Abbázia 
tulajdonképen nagy változáson ment keresz-
tül, az alatt az idő alatt, amíg el voltunk 
zárva tőle. Mér többé nem az a tömeg- . 
fürdőhely, ahol egymás hegyén-hátán tolong 
a rengeteg fürdőző, ahol egyáltalában nem 
lehet helyet kapni. Abbáziának jelenleg 
szinte egészen kisvárosi jellege van. Nagy-
ban hozzájárul ehhez, hogy a rengeteg pen-
zióból mir.d magánvilla lett, azután, hogy 
a kereskedelmi élet hihetetlenül kifejlődött. 
Egy gyönyörű város most Abbázia, ahol 
rengeteg a bennlakó, éppen ezért a fürdő-
életnek bizonyos előkelő exkluzív színezete 
van. Most kezd különösen éledni Abbázia. 
Eddig meglehetősen rossz volt a vasúti 
közlekedés, de most az ember felül reggel 
a vonatra Bécsben és este már ott is van. A 
nagy hotelek nincsenek nyitva, ezek helyett 
két világvárosi nagyszerű szanatórium ma 
nyilt meg a Jeanette és a Neues Kurhaus. A 
két szanatórium, amellett, hogy a legelő-
kelőbb luxushotel, valóságos jótétemény a 
tengerpartra ránduló, üdülni kívánók és bete-
gek számára. A Jeanette mindbelgyógyászati, 
a Kurhaus mind sebészeti utókezelő messze 
földön híresek, Olaszországban pedig egye-
dül állanak. Mikor az orvosi kongresszus 
volt a Kuihausban, a külföldi vendégek 
meglepetéssel beszéltek a nagyszerű be-
rendezésről. Vizgyógyintézete, zanderja, 
röntgen laboratóriumja, műtőterme, homok-
fürdéje, saját fogászata van a Kurhausnak. 
Aki ide bemegy betegen, akár egy hónapig 
ki sem kell mozdulnia, mindent megtalál 
amire szüksége lehet. Nem is beszélve a 

pompás tengerparti parkról, amelyben élve-
zet járkálni. És aránylag nem is drága a 
két szanatórium, amely mindakettő szín-
magyar vezetésű intézet. Naponta 40 lírába 
kerül az ellátás, szoba, gyógykezelés, bele-
számítva minden mellékköltséget is. Ellátás 
alatt pedig nem osztrák koszt, hanem jó 
zsíros és bő magyar koszt értendő ! 

A Jeanette-nek és a Kurhaus-naí termé-
szetesen rengeteg magyar vendége van. A 
magyar arisztokraták és a színházi és iro-
dalmi világ előkelőségei állandóan csak a 
két magyar szanatóriumot keresik föl, ahol 
mindig disztingváltan finom társaság van 
együtt. Jelenleg Szép Ernő ir verseket a 
Kurhaus parkjában és Glatter Gyula a hires 
festőművész fest szebbnél szebb tengerparti 
részleteket. Rätkay Mártonék és Kökény 
Ilona is nemsokára lemennek Abbáziába, 
ahol már lefoglaltak néhány pazar erkélyes 
szobát. (A Jeanette-ben minden szobának 
erkélye vagy loggiája van.) Közben egymást 
éjik a Kurhaus nagytermében a kitünőbbnél 
kitűnőbb mulatságok. Rengeteg bál van, az 
olaszok megőrülnek a táncért, minden este 
rendeznek táncmulatságokat. Ezenkivül ál-
landó tambura-hangversenyeket és quartette-
ket tartanak. 

— Gyönyörű Abbázia, a békét érezni 
benne, a Quarneron, a korzón, mindenütt. 
És csodálatos, hogy mennyi cukrászda van 
a városban, minden sarkon egy cukrászda. 
A cukrászdák szenzációja a „venki." Egy 
csokoládé a venki, finom töltött csokoládé, 
ezüstpapirba van pakkolva és minden egyes 
„venki"-re más-más versike van nyotnva. 
Az olaszok nagyon szeretik a venkit, kí-
váncsiak a versre, azért veszik annyira. De 
nem csak az olaszok veszik, amerikaik, 
franciák és magyarok is folyton csak a 
venkiért rajonganak. Ami még feltűnő 
Abbaziában, az az óriási bárkaélet. Olyan 
itt is minden akár a Lidón, akár Velen-
cében. A hölgyek és urak fürdőköpeny-
ben mennek ki reggel az utcára és abban 
vannak estig. Fürdenek, vitorláznak. Este 
pláne egészen velencés a hangulat. A vizén 
bárkák siklanak és énekelnek bennök. A 
korzón pedig valósággal internacionális tár-
saság hömpölyög. El kell menni és meg keií 
né*ni Abbáziát milyen szép és milyen nagy-
szerű az első igazi békeévben. 

r A d a i i á h o s 
téffi-dhrat, febérnemü- éj barison-f i l t í r ¥111.. Rákóezi-ut 61. 

(Népopera kivé«íz mellett) 

Nagy választék 
harisnyában, 

keztyfik, 
zoknik, 

férfiingek 
mérték szerint 

La Sphinx qui rit 
(Eaa de Toiletta) 

M i n d e n ü t t k a p h a t ó ! M a rcvne ! 

B r l l l l á n s o k a f , leszereltet" mindenkinél drá 

Sábban vesz Székely Emil ékszerüzlete. Budapest, 
irálv-otca 51. Teréz-templommal szemben. Címre 

tessék figyelni. Telefon : József 10ä-35 
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<57 vörös gyémánt 
<§3in^á3i regény 

Sírta: S ^ o m a ß d ^ y S f s t v á n (13) 

— Isten őrizz ! Ha valakiről, hát 
egy királyról csakugyan föl lehet 
tenni, hogy önzetlenül és apailag 
szereti a fiatal művésznőket. 

Le Rosier kisasszony megállt a 
szerpentin-uton s szeme, mely szinte 
világított a sötétségben, hidegen 
végigsuhant Andráson, mint a repü-
lőgép reflektora a sötét erdőség 
fölött. 

— Kedves barátom, maga alkal-
masint sokat olvasott színésznőkről 
a francia regényekben, de személye-
sen csak azokat ismerte, akik ellen-
állhatatlan férfiasságának meghódol-
tak. Rosszul teszi, ha ebből arra 
következtet, hogy az erkölcstelenség 
épp ugy hozzátartozik ehhez a mes-
terséghez, mint a púder vagy az 
ajkpirositó. Maguknál a tanyán talán 
nem igen hiszik, de a valóságban 
olyan színésznők is élnek, akik még 
a királyokkal és a nagyhercegekkel 
szemben is ladyk maradnak. Nem 
kell mindent elhinni, amit az ember 
az ócska kalendáriumokban olvasott f 

Oly hideg, tiszta és felsőséges volt 
a nézése, hogy András egyszerre el-
szégyelte magát előtte : a világ leg-
nagyobb művésznőjének kellett volna 
lennie, hogy ezt a tudatosságtól és 
önérzettől sugárzó pillantást szimu-
lálni tudja. Nem, ez a leány soha-
sem volt a király kedvese 1 András 
szivét valami ujjongó érzés dobog-
tatta meg : a tiszta, bátor és lobogó 

M i n d e n U t t k a p h a t ó 

— Szegény kis fiu, képzelem, hogy 
fél itt az ismeretlen felnőttek közt í 
Különben én sem igen vagyok jobb 
helyzetben, mint maga, — a csúf 
expresszvonat az én bácsimat is el-
vitte tőleim. 

— O királyi felségét méltóztatik 
a bácsijának mondani ? 

— Kedves mr. Domby (nem áll 
maga valami rokonságban azzal a 
Dombey-val, akifői Dickens regényt 
irt valamikor?) kedves mr. Domby, 

nekem ugy tűnik föl, mintha némi 
bágyatag iróniát méltóztatott volna 
belevegyiteni a kérdésébe í Maga is 
azt hiszi, hogy IV. Timót többet je-
lent nekem egy jó bácsinál? 
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tekintet mögül acélos erö es hófehér 
ártatlanság sugárzott feléje. 

András nem sok művésznőt ismert, 
aki a férfiasságának meghódolt, de 
egyre mégis vissza tudott emlékezni: 
tiz évvel ezelőtt, a szomszéd mező-
városka fogadójában, véletlenül össze-
barátkozott a szubrettel, aki hetyke 
huszársipkájában a Nebántsvirág-ot 
játszotta. Sűrű vére akkor lángra-
lobbant a fiuszerepében tetszelgő, 
karcsú leány láttára, de mikor ké-
sőbb, a fogadó éttermében, össze-
ismerkedett vele, gyorsan rájött, hogy 
nem földöntúli lénnyel van dolga. 
A kis Denise de Flavigny nem volt 
oly fiatal, amilyennek a színpadon 
látszott, kétségbeejtően jó volt az 
étvágya és éjfélután, fesztelen jóked-
vében, letegezte ót. Akkor azzal a 
meggyőződéssel tért haza tanyájára, 
hogy a színésznő, ha nem azokat a 
gondolatokat mondja el, amiket elő-
írtak számára, semmiben se külön-
bözik a többi csinos teremtéstől, aki 
szoknyát és vállfüzőt visel. Most, 
mikor a kaszinó felé vezető szerpen-
ün-uton önkéntelenül revizió alá vette 
tíz év előtti gondolatait, csodálkozva 
eszmélt rá, hogy a művészi egyéni-
ségek se egyformák, s hogy a fiatal 
teremtést, akivel sorsa összehozta, 
mélyebb szakadék választja el az 
Arany ökör szubrettjétől, mint egy 
japán gésát a jubileumát ülő pénz-
ügyi szemlésztől. 

Annyira elmerült gondolataiba, 
hogy ne n is válaszolt a megérde-
melt leckére, de La Rosier kisasszony 
most kedveskedve belekarolt. 

— Haragszik ? Ha jó barátságban 
akar élni velem, akkor sohasem sza-
had a sértettet adnia, mert mindent 
inkább el tudok viselni, mint a duz-
zogó és kedvetlen lérfit. Beavatom 
egy nagy titokba : az asszonyokat nem 
sértődésekkei, önérzet-fellobbanások-
kal, összeráncolt szemöldökökkel le-
het meghódítani, hanem örökös és 
egyenletes jókedvvel. Ez még a szép-
ségnél és a jellemnél is többet ér. 
Akarja maga, mr. Domby, hogy jó 
barátok legyünk egymással? 

— Hát még nem vagyunk azok? 
— Ha akarja, akkor gyakorolnia 

kell magát az önmegtartóztatás eré-
nyében : jónak, kedvesnek, vidám-
nak, béketűrőnek kell maradnia ak-
kor is. ha szeszélyeimmel vérig kín-
zom. Mert most szegény barátom, nem 
a bájos, idomítható átlag-nővel akadt 
össze, hanem egy önző hangulat-
bolonddal, akit egy francia krónika-
iró a minap a világ legtehetségesebb 
kis beszámithatatlanjának nevezett a 
Le Journal-ban. De ettől a hibámtól 
eltekintve egészen jó fiu vagyok. 
Elég erősek az idegei, hogy ezt a 
súlyos barátságot kibírja ? 

András megszorította Le Rosier 
kisasszony kezét s rögtön bebizonyí-
totta, hogy fogott rajta a tanítás : lel-
kes és sugárzó jókedv váltotta föl arcán 
a szelíd iróniát, mellyel előbb a király 
és a művésznő barátságát birálta. 

— Igen, szent ígéretet teszek, hogy 
béketűrőbb leszek a tevénél, hű-
ségesebb a kutyánál, jobbkedvü a 
fán ugráló mókuskánál, ha maga 
viszont megígéri, hogy azután min-
dig rajtam próbálja ki az idegeit. 
Ünnepies fogadalmat teszek, hogy az-
tán akkor is boldog arcot fogok vágni 
maga mellett, ha a fogfájástól ordítani 
szeretnék fájdalmamban. Szidjon le, 
kergessen el, ha rossz a kedve, csak 
hívjon vissza megint, ha az idegei 
újra elbírják a jelenlétemet. 
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— Szóval : rabszolgaság minden 
kikötés nélkül?; 

— Ugy van, teljes és föltétlen 
rabszolgaság. Akarja, hogy vérem-
mel irjam alá a szerződést ? 

— Nem, nekem elég a szava is. 
Ne felejtse el, hogy előre figyelmez-
tettem a beszámithatatlanságomra, 
arra is, hogy három dologtól irtózom 
az életben : a vörös céklától, a rizs-
puddingtól és a savanyu férfitól. 
Rendben vagyunk ? (Folytatjuk.) 

Krém, szappan, 
púder, sampon 
Kau de cologne 

i legjobb tolletfesiereli! K a p h a t ó k m i n d e n ü t t ! 
KAsüiti : Hullnia gyógvtár, Rpest, Erisébet-Wirnt 56. 
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KisKunhala* 77. u . 

A vidám műkereskedő 
A Ferenciek-terén jártunk a minap s meg-

álltunk a Cziráky-palotában lévő műkeres-
kedés kirakatában gyönyörködni. Egész sor 
ember nézi ott állandóan a képeket, oda-
benn pedig egy jókedvű mindig vidám, min-
dig hangos ember jár fel s alá az üzletben 
s kezeit dörzsölve legelteti szemeit a por-
tékán, az eladó, vagy épen amegvett képeken. 
SoJymosi Márton ez, a mindig vidám mű-
kereskedő. Régi emlékek jutnak eszünkbe, 
sok-sok év előttiek, amikor bemegyünk ez 
üzletbe. Solymosi most is a régi. Teli vai> 
anekdotával, hangos jó kedvvel, kedves em-
lékekkel. 

— Bizony-bizony régen volt az — mondja 
— amikor utoljára találkoztunk. Azóta sok 
minden történt : megöltek a vörösök, azutér» 
megöltek az oláhok : — hát lehet élni, mi-
kor ennyiszer megölik az embert ? . . . 

Különben Solymosi bácsi egész jó szín-
ben van. Körülnézek az üzletben, a falakon,» 
a földön, a karzaton mindenütt képek, is-
mert jóhangzásu nevek. 

— Hát csak fölvitte az isten a dolgát 
Solymosi bácsi ! Ki gondolta volna, hogy 
ilyen üzlete lesz magának még valaha itt 
benn a Ferenciek-terén a Belvárosban ? 

— Hát nem mondom — dörzsöli kezeit 
Solymosi bácsi — van valamim, ámbár va-
gyont nem szereztem. Nem is bánom, többet 
ér a szolid üzlet, mint a hirtelen meggaz-
dagodás. Látja, ha gazdag ember lennék, 
akkor talán most az 
volna az a Jelűnek 

én pénzemet is elvitte-
Márton vagy Morton 

vagy hogy hivták. ])e meg vagyok én elé-
gedve igy is az élettel, nem vagyok én so-
hasem rosszkedvű, pedig lehetnék. Elég sok 
bajon mentem én már keresztül. Régen volt 
az, amikor én az üzletet kezdtem, s nehe-
zen ment a dolog. Szekéren vittem hóban, 
sárban, esőben a kápeket egyik városból e 
másikba, ugy utaztam kérem mint egy 
apostol I . . . 

— Hát vannak-e még eladó képek a vilé" 
gon? kérdezem. 

— Csakis eladó képek vannak — feleli 
mély meggyőződéssel Solymosi mester s 
egész bizonyosan igaza is van. Ő bizonyéra 
jobban látja a dolgokat, mint mi, mert & 
a legbiztosabb szakértője a képek üzletének. 
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SZÉP HELENA 
Zenéjét i r ta : OFFENBACH 

Operette 3 felvonásban 
A versek HARMATH IMRE fordításai. 

Szövegét: MEILHAC és HALEVY. 
9. JELENET. 

Voltak, Agamemnon, Chalchas, Orestes, Achil-
les, a kél Ajax, Rachis, Hölgyek, Urak, Ki-

séret, Őrség fáklyákkal. 
(Mind rózsákkal díszítve, rózsás hangu-

latban, a színpad kivilágosodik.) 
Finálé. 

Menelausz. Elö görög királyok, elő ! 
Szivemben sóhaj leleplez, oh jaj, 
A szivem olvad, mint a vaj. 

Heléna. Minő blamázs ! 
Párís. Minő blamázs ! 
Menelausz. Ez a fogás. Ez a fogás igy 

[iqflagranti, mily pompás. 
Orestes. Most a mámor tüzborából 

[töltsünk kupát . 
Mind. Töltsünk kupát. 
Orestes. Csupa tüz hull a rózsafákról, 

[az angyalát ! 
Mind. Az angyalát! 
Orestes. Kacagjunk, mig vigan szivre 

[szivjuk május i l latát! 
Hisz az élet oly csekély, sokáig 

[üdvöt már nem ád. 
iAgamemnon. Nézd Menelausz. 
Kar. A király. 
Menelausz. Én vagyok én, mindenem fáj ! 

Oh jaj, nézzétek csak nőmet. 
[ezzel az úr ra l 

Ment a céda t i tkos randevúra. 
Kellett nekem a ru t Kréta tura 
Lelkemen fót. 

Mind. A lelkin fót. 
Menelausz. Ilyen se vót, 

Ilyen se vót, 
Elönt i arcomat a pír, 

[a szégyenpír. 
Agamemnon. Szégyen, blamázs. 
Achilles. Ajaxok. Szégyen, blamázs ! 
Menelausz. Lelkem, jaj de sir. 
Heléna. Sebére nincs a puszta földön 

[többé balzsamir. 
Achilles. Barátom, kár az orditás ! 

Hiszen magad vagy a főhibás. 
Menelausz. Én vagyok hibás? 
Mind. Te, senki m á s ! 
Heléna. A férjnek tudni kell, hogy már 

[ha messzi útról visszatér, 
Előbb egy pár sort i r jon ő. 
Hogy elkészüljön rá a nő. 

Fordí tot ta : KARINTHY FRIGYES. 
Az aj tón is kopogni kell, 
Hogy meg ne lepjük semmivel ! 
Dehát egy fess valódi ur . 
Megírja, hogyha jön, retour. 

Mind. Az aj tón is kopogni kell, 
Hogy meg ne lepjük semmivel ! 
Tehát | gy fess valódi ur , 
Megirjáv hogyha jön, retour. 

Menelausz. Majd máskor én is igy teszek, 
No, de most egyelőre csak 

[bosszút veszek. 
Agamemnon. Mit érdemel? Pusztuljon el. 

Rögtön elmégy, átkozott légy! 
Páris. Nem jöttem én csak Heléna 

[kedviért. 
Ha meg is lógnék mostan fessen. 
Később meg kell, hogy 

[szöktessem, 
Igy diktálta belém gimnazista 

[koromban 
Még Homér! 

Menelausz. Börtönt érdemel, pusztulj 
[azonnal el. 

Heléna. Távozz tehát vágyaknak 
szekerén, 

Gondolva mindig rád, hamar 
[követlek én, 

Csak menj , menj szivem. 
Mert a bosszú lángja rémitő. 
Nem véd senki sem, csak egy 

[szerelmes, gyenge nő. 
Mind. Csak menj , menj hamar , 

Mert a bosszú lángja rémitő. 
Dühünk tüzvihar , a tétovára 

nincs idő. 
Párís. Itt bármi vár is, dacolnom kell, 

A nevem az Páris, ne feledjük el. 
Botor, ki csügged, mig Vénusz 

[megvéd. 
Ez a nap csak ünnep ! 
Mert pásztorórázni jaj, de szép. 

Mind. Csak el, csak el! 
Páris. Ez a nap csak ünnep ! 

Nem félek én ! 
Heléna. Csak menj , menj szivem hamar , 

Mert a bosszú lángja rémitő, 
Nem véd senki sem, 
Nem réd senki sem 
Csak egy szerelmes gyenge nő. 

Páris. A tétovára nincsen már idő. 
(Függöny.) 

Eskil-ut 5. 
(Kloti ld-palota) 

Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye. 
C I T Y DROGERIA — 
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HARMADIK FELVONÁS 
(Tengerparti fürdőhely, élénk szin, fü rdő-
kabinok, nők és férf iak székeken. Eleven 

modern kép.) 
1. JELENET. 

Parthenis, Leona, Orestes, a két Ajax, majd 
Agamemnon, Chalchas. 

Leona. Nézd, az Ajax-f iuk jól néznek ki ! 
Parthenis. Jaj, de u n o m őket. Tavaly is 

folyton zaklat tak a tennisznél. 
Orestes. (Achilleshez.) Milyen a viz, 

Achilleském ? 
Achilles. (Komoran.) Nem tudom. 
Parthenis. Hát még nem volt b e n t ? 
Achilles. (Zavartan.) Nem, i lyenkor nem 

szeretek fürödni , mikor olyan sokan van-
nak. Inkább szandolinozni szoktam. 

I. Ajax. F á j neki a sarka. 
Achilles. Mindig a s a rkammal van bajuk. 

Ezt a m a m á n a k köszönhetem. 
Egy kisleány. FrissAmbróziát tessék. . . (El.) 
Agamemnon és Chalchas. (Jönnek fürdő-

ruhában.) 
1. Ajax. (A hölgyekhez.) Mi újság a vá-

rosban ? 
Leona. Nem tudom. A férjek vonata még 

nem jött be. Nincsenek u j pletykák, csak 
ez a Heléna eset. 

Agamemnon. (Chalchashoz.) Hallottad ? 
Orestes. Ki főzi mos t Pa r then i s t ? 
Parthenis. Hadd el p ipikém, nem kell 

engem főzni. 
Orestes. Szegény ember vizzel főz, fürdő-

vízzel. 
Leona. A királyné ötlete volt a szezon 

elején idejönni. 
I. Ajax. Rémes bo t rány volt, egy kicsit 

ki kellett szellőztetni. 
II. Ajax. Aztán mi keresni valója volt 

Spá r t ában? Hiszen Páris elutazott . 
Leona. Igazán e lutazot t? 
Orestes. El bizony, vitte az i rhá já t . 
I. Ajax. Te talán marad tá l volna az ő 

helyébe, második Ajax ? 
Orestes. Nagyon jól tette, hogy ellógott, 

nem tetszett nekem az az ember. Olyan 
arrogáns modora van. 

Leona. Nekem bizony tetszett. Azt mond-
ják. házat vett Helénának. 

II. Ajax. És mit szól mindehhez Mene-
lausz ? 

Qrestes. A nagybácsim az nem szól 
semmit , szegény, azt is lassan mondja . 

Rondó. 
Orestes. Vénusz ha ránk kacsint, a balga sziv 

Perc alatt lángra gyul, 
Mert a legszebb dal, h iába , egy 
Pikáns sanzon damur . 
És a férjet csak kacagják, 
Mig dühében dúlva fu l 
El Krétába, el Krétába, vak bohó ! 
Bősz Agamemnon is, a vitéz, 
Egy kicsit pórul jár t , 
Bár Otelló később élt, 
Mi t ud juk jól, hogy mit csinált, 
Épp azért csak vigasztalni 
Szoktam én szegény papát . 
El Krétába el ! Krétába el 1 Krétába 

[vak b o h ó ! 
(Mind el jobbra. A tömeg elszéled. Jön 

Heléna, u tána Menelausz.) 
2. JELENET. 

Menelausz, Heléna. 
Menelausz. Mit akarsz azzal a folytonos 

sóhajtozással. (Utánozza.) „Hát mégse volt 
á l o m ? Hát mégse vo l t?" Izé, — mi t is 
aka r t am mondani ? 

Heléna. (Türelmetlenül.) Ugyan, hagyj 
békén ! 

Menelausz. Nyolc nap óta egyebet sem 
hallok tőled, min t azt a . . . 

Heléna. Hagyj békén, ne szekálj folyton. 
Menelausz. Miért mondod folyton, hogy 

ne szekálj ? Mit is a k a r t a m mondan i ? 
Heléna. Nem hagysz békén? 
Menelausz. Csak azt mondd meg, mi az, 

ami nem volt á l o m ? 
Heléna. Nézd kérlek, én ide fürödni jöt-

tem és nem cin-cin bambamot játszani. 
Tehát hagyd abba a kérdezősködést. Felej-
teni akarok. E r t e d ? 

Menelausz. Felejteni ? Mit akarsz elfelej-
teni ? Én m á r elfelejtettem . . . 

Heléna. Aszt hiszed, tudsz r a j t am segíteni? 
Menelausz. Először azt mondod, hogy 

izé, aztán megint hogy izé. Én m o n d o m 
neked, hogy izé, a nő egy rejtély ! Egy izé. 

Heléna. Megfejtése a jövő számban. 
Menelausz. Igaza lesz annak a Str ind-

bergnek, ha m a j d szidni fogja a nőket. 
Heléna. Ismétlem, én ide fü rödni jöt tem 

és nem számítot tam rá, hogy el fogsz ki-
sérni. Nem b i rom elviselni, hogy folyton 
a s a rkamban vagy. 

Menelausz. A sarkadban vagyok? Előbb 
azt mondtad, hogy a gyomrodban vagyok ? 

„FOTO" 
fényképészeti 
* * szaküzlet 

BUDAPEST, 
ftákóczi-utSO. 

Eladás nagyban és Kicsinyben. Telefon: Jfízsef 2 8 — 3 2 , 
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Hát hol vagyok ? Es rni van avval az 
á lommal ? 

Heléna. Ami nyolc nap előtt volt. az 
már elévült, arról már nem kell beszélni. 

Menelausz. Itt nincs elévülés. És férfi 
jogaimnál fogva ragaszkodom hozzá. Mi-
hez is ragaszkodom ? Ja igenis, hogy ud-
variasan, de igenis a legnagyobb nyoma-
tékkal felszólítsam, miszerint legyen szí-
ves és sürgősen közölje velem, hogy mit 
érteni azalatt, hogy . . . 

Heléna. (Fenyegetve.) Mi alatt ? 
Menelausz. Hogy mit kell érteni azalatt, 

ïiogy . . . ejnye már elfelejtettem . . . Mit 
is akar tam mondani ? 

3. JELENET. 

Agamemnon, Chalctias, Voltak. 

Agamemnon Mi az, már megint vesze-
kedés ? 

Heléna. Jaj, nem birok ezzel az emberrel ! 
Ez a sok mur i borzasztó ! Fogalmatok 
nincs róla, mit csinál velem ! Undorító ! 

Menelausz. Én csináltam veled valamit ? 
É n nem csináltam semmit ! Én csak egy 
feívilágositást kértem, egy egészen egy-
szerű kis izét . . . azaz felvilágosítást, 

Heléna. Jó, hát megadom. De ne felejtsd 
el, hogy Spárta koronáját én szsreztem 
meg neked. 

Menelausz. Az igaz, de ha ez igy megy 
tovább, a kezemben hordhatom, mer t a 
fejemen nem fér ma jd el a szarvaktól. 

Heléna. "Halljam hát, mi a vád ? 

Menelausz. Te jobban tudod, mint én. 
Heléna. Halld hát a védekezésem. 
Agamemnon. Halljuk a védekezést. 
Hele'na. Tekinteted tudom, mért hüvős 

Ám. sose voltam hozzád bűnös. 
F á j e gyanú, e kegyetlen vád. 
Én csak nevettem a herceg sóhaját. 
Higy nekem szerelmetes babám. 
Hiszen minden csak álom volt 

[csupán, 
Ágyam felett rózsás ködfelleg szállt 
És muzsikált a szél, 
Varázs dalától szivem most is fél. 
Dalolt szél, a zengő szél, 
Egy i f jú ha j to t t én felém egy sajkát, 
Könyörgött s én megcsókoltam 

[az ajkát , 
Csak álom volt, csak á lom volt, 
Felhők mögé buj t a hold. 
Szerelmes álom volt, oly szép. 
Elbuj t felhők mögé az ég. 
Bár az á lom csábitása ugy befont, 
Akár a pók hajnalbibor pirkadásra, 
Még sem csattant bűnös csók. 
Amikor felkeltem reggel, a h ! 
Körülnéztem könnyes szemmel, ah! 
Azt hit tem, hogy alszom s ébren 

[voltam én. 
Drága Menelauszom, te jöttél felém. 
Hogy az álom szállt felém. 
Te akartad és nem én. 
Hibás te vagy, nem én,' 
Te vagy, ah senki más ! 

(Folyt, köv.) 
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Szerkesztői üzenetek 
i rovatban készséggel adunk felvilágosítást 

5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Vidéki színész. Májdling = annyi, mint 

"sztalék. Eredetét onnan vette, hogy ezen 
sztrák községben a színészek az esti jöve-
elmet egymás között felosztották. Nálunk az 
0-es években honosították meg és pedig 

aképpen, hogy az elsőrendű tag 1 forintot 
kapott. Ezt déli 12 óráig a direktornak a 
föld alól is elő kellett teremtenie, rnert az 
éhes színészek fizetés nélkül nem voltak haj-
landók komédiázni. A kórista 50 krajcárt 
kapott kosztpénzre. A májdling általában a 
kevés osztalék kifejezése. A nagyobb jövede-
lemnek fix um volt a neve. Ha a régi színész-
világban fixttmra szerződött a színész, az 
álmai netovábbja volt! — Régi előfizeté. 
Herczeg Ferenc Dolovai nábob leánya c. víg-
játékának 100-ik előadása 1907 január 29-én 
volt a Nemzeti Színházban. — F. Gy. Cegléd. 
Giacomo Meyerbeer (családi néven Beer 
Liebmann Jakab) Berlinben születeti 1791 
szept. 5-én, gazdag bankárcsaládból. Előbb 
Olaszországban t a n u l t . . . hol 1824-ben „11 
crociato in Eg'tto* cimű művével feltűnést 
keltett. Párisban ő hódította meg az opera 
színpadát a nagystílű operák előadásának. 
Meghalt 1864 május 2-án — Inczl. Köváry 

Gyula 1884 május 17-én született Rimaszom-
baton. Iskoláit a pesti piaristáknál végezte, 
azután beiratkozott a vígszínházt szinészisko-
lába és 1906-ban lépett színpadra. Első 
fellépése a Magyar Színházban volt a Gyöngy-
élet c. operettben, Mouillard közlegény 
szerepében volt. 

Sz. P. 1., 2. Címe : Scala Színház. 3. A 
Rózsahegyi-iskolába már most lehet beirat-
kozni a jövő tanévre. — Grete, 20. 1. Kiadó-
hivatalunk utján megrendelhető. 2. Egyelőre 
megvált. 3. Elvált. — Zenekedvelő. I. A Lo-
hengrin 1866 dec. 1-én került szinre a Nem-
zeti Színházban (a bécsi Operaházat meg-
előzve» a következő szereposztásban : I. Hen-
rik = Kőszegi, Lohengrin = Ellinger, Elza = 
Carina Anna, Telramund = Simon, Ortrud = 
Mányoki Ernesztina. 2. La Grange Anna hires 
operaénekesnő 1825-ben született Párisban. 
Első diadalát 1842-ben aratta a varenei színház-
ban, Riccinek „Chiara di Rosenberg" c. dal-
művében. 1848-ban gróf Stankovitshoz ment 
feleségül, de később ismét elvált; Jó ideig a 
Nemzeti Színháznak is büszkesége volt. — 
Hűséges olvas). Gyárfás Dezső 1882 szept 
18-án született Budapesten. Szinésziskotai 
tanulmányait a Vígszínház szinésziskolájábart 
végezte. Innen a Tarka Színpad szerződtette 
tagjai közé, majd a Fővárosi Orfeumhoz szer-
ződött. Neje : Déry Blanka, ki a Faludi Sán-
dor „Modern Színpadijánál kezdte pálya-
futását. — Váci bakfis. A Színházi Élet-betr. 
a nem előfizető olvasóinknak is készséggel 

Harmatos rózsa 
nem oly szép, mint az Ön arca, ha Keleti rózsa-
crémel és arcvizethaazn&l. Ára 3 0 és 2 0 K. 
Apostol-drogéria, Vili., Népszinház-utca 16. 
Tőr6k gyógytár, VI., Király a tca 12. szám. 

Alsó margitszigeti 
nagyvendéglő 
a legjobb pesti konyha 
Naponta Radies zenekara játszik 
Tulajdonos Márkus 

Hamis fogakat 
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É k s z e r t 
A r a n y a i 
Sz üstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

ü r á f n é , gyerinzMiyaiszalún 
ismét megnyiH 

a régi elsCrangn kivitelben, meglepő oloeóa és 
gyorsan készít gyermek- és női raháka t . 

IV. P&risi-nto» 1. 1/2, Telefon : »—24. 

Hajszálait végleg eltávolít B a r i l M a n a ï 
kosmetlkai Intézete. Mindennemű 
szépséghibák keseléae, szeplőíi-

tavoüus, ráncon kisimítása, arcçIzSlés és arcmasszái« 
jutányos bérletben. Budapest, VIL, AImá»sy-utca I 

Hamis fogakérty 
arany, ezüst és brilllinsért bárkinél többet fizet I Telefon 
GOLDNER KAROLY, VII, Rottenblller-u. 6*. | 135-8». 

PiasCOTïE BAR e h r W I ' m . l 
VI., Nagymexő-atca SO. 
Tula jdonosok : F E L D M A N ^ és S Z Á S Z 

ttXERTMOZI 
(Városl igeti fasor és 
Arófia-ut sarkán). 

H e t e n k é n t u j m ű s o r ! 
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szoktunk válaszolni 5 színházi tárgyú kér-
désre. — Uj előfizető. 1. Honthy Hanna 1916-
ban a Vigszinház tagja volt. 2. Azt méltóz-
tatik irni, hogy hallotta, hogy a színészek 
.ugrottak" az előadás alatt s kérdi mit jelent 
az? Az „ugrás" a színészek körében annyit 
jelent, hogy a kérdéses részt kihagyják, tehát 
átugorják. Ez akkor fordul elő, hogy ha va-
lami baj adja elő magát a szinen és ha abban 
a pillanatban a szereplők nem tudnak segí-
teni; ilyenkor odasúgják egymásnak, (esetleg 
a súgónak is) hogy „ugorni", — amire ki-
hagyják a kriminális részt és — hidegvérrel 
tovább folytatják az előadást,, Persze, az ug-
rásnak ügyesnek kell lenni, nehogy észrevegye 
azt a közönség. 

Férjhez alíar menni ? Akar nősülni? 
Kérje 204-ea bizalmas kimutatást adatokkal, arcképek-
kel. DAVIDOVICS, E r z s é b e t kö rú t 17. (Cégjelzéstelen 

Használati JÊSSS 11 fC 
utasítás a V 

I m i l " l e n f B ls biztosan c s o m a g b a n ! * e l tar tha t ja 

u K o r n é l K ü l 
b e f ő t t j e i t 

dundenGTT 
KAPÏAT0! 

minden háziasszony, ha 
k o n z e r v á l ó ezernek 

^ ^ „ S Z A L I K Ö " tsbl tt4k,lt 
használ. 

Hölgyfodrászat, oudulációv&l hajmosás, manikür, Bzép-
«ég&polás é s fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
œunka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 

Szántóné, VI . , Horn Ede-utca 12. sz. 

Kéfflényseprő-vendégló 
Aréna-ut 106. (A Műcsarnok mellett.) 

NAPONTA HANGVERSENY. 
A bohémvilág találkozóhelye. 

WALTZ GTÖRGY tulajdonos. 

ErMlánsof, aranyat t l T ^ l Z Z l ^ 
napi Árban veszek. Házhoz megyek. Telefon; 168—6» 
POSTL Ékszerész, IV, Semmelwels-utca 19., I. em. 

ndeES 
Intézet . 

Vn., Dohány-Qtoa 39. Rendel : 11—1 «• 4—7 Aráig. 

Modern párisi S Z É P S É G Á P O L Á S . 
Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, ráncok 
és összes szépséghibák kezelése. Kozmetikai szerek 
kaphatók. H e g e d ű s I t e m kozmetikai intézete, 

Budapest , IX., Ráday-a. 53 , 11/8. 

Szakorvosi" 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. julius 1. 

1 ' 

A megfejtést sápunk 1920. 28. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakai 
sorsoljuk ki: 

I. d i j : Egy fénykép. 
II. di j : Egy színdarab. 

111. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 24. számában közöM 

rejtvény helyes megfejtése: Jericza. 
Helyesen fejtették meg 35-en. 
Az I. dijat De'Leccassa Ilonka, IX., Üllői-ut 

97.1.11, a 11. dijat Vanizó Aranka, Vörösmarty-
utca 58/b. ajtó 4., a III. dijat Farkas Olga, 
VI., Gömb-utca 29. 1. 32. 

K szerkesztésért felelős: 1NCZE SÁNDOR 

/ í o p i d t l 

a pénzt, 
hogy eladja ócska hang-

lemezeit potom áron. 

LU cserealhalom 
8 régi vagy törött hanglemezért 
t e t s z é s s z e r i n t választhat egy 
jó karban levő l e g s i k e r ü l t e b b 

felvételű hanglemezt . 

Hangszerotthon 
F e k e t e Mihálynál , 

Budapest , VI I I . , József-körűt 9 . sz. 
Legújabb felvételű lemezek nagy raktára. 

A Sunt Gellért náné Parkja 
M E G N Y Í L T . 

Délután 5 órától zár-
óráig symphonikus 
hangverseny. 
Frenreisz István. 

x 






