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Sebestyén társulatánál.
ML zt a cimet is lehetne adni en»
nek az Írásnak, bogy »a temesváriakBudán«, csakhogy
ez bizonyos mértékig meghamisitása
volna az igazságnak. H Fővárosi Nyári
Színházban működő társulatnak hivatalos cime ugyanis »Buda-temesvári
színtársulat« és eszerint szigorúan
véve a dolgot, a logikus sorrend értelmében tulajdonképen a budai színtársulat játszik télen Temesvárolt, nem
ped'g a temesvári Budán. Hz érdekes

színháztörténeti kérdést, hogy hogyan
fejlődött ki ez a kétéletü színtársulat,
nem akarjuk e helyen boncolni. Mi
csak a ténynél maradunk : hogy a
kedves, rokonszenves temesváriak
megint itt vannak és hogy mi budapestiek őszintén örülünk a viszontlátásnak. Nehogy félreértés legyen. Nem
csak azért örülünk, mert a budai színkör megnyitásával sok régi jó ismerősünket üdvözölhetjük újra körünkben, hanem azért is, mert a budai

Étsy Emilia

Gatetta Ferenc, énekes bonvivant
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szezon kezdete egyidejűleg azt is jelenti, bôgy Budapesten nyáron át is
kapunk. nivós, komoly és változatos
színházi előadásokat.
Bizváat, minden skrupulis nélkül
Írhatjuk le, mert még csak nem is
adunk előlegezett dicséretet. Sebestyén
Géza, a buda-temesvári társulat kitűnő
és népszerű igazgatója működésének
első esztendeje után a második kezdetén már tudjuk, hogy mit várhatunk
a vezetése alatt álló fiatal, izmos művészgárdától. Sebestyén egyúttal az
első szeretettel viszontlátott tagja a
társulatának. Talán őt ismerjük legjobban az egész temesvári gárdából,
hiszen itt nőtt fel előttünk, innen in«
* dult el mint kitűnő szinész, hogy mint
épen olyan kitűnő szinházdirektor térjen vissza. Hz Akadémiából kikerülve
Kolozsvárott kapott szerződést, de már
az első évben felkerült vendégszere-

pelni a Nemzeti Színházban, ahol exponált, nagy szerepekben aratott számottevő sikert. Itt fedezte fel tehetségét Bsöthy László, aki sietett lekötni
a vezetése alatt akkor újraszervezett
Magyar Színházhoz. H Wesselényiutcai színházban töltött tevékeny évei
még élénk emlékezetében lehetnek a
budapesti közönségnek, mely nem egyszer ünnepelte Sebestyén Géza kiváló
alakításait.
Hzután egyszerre felcsapott színházigazgatónak, még hozzá az ország
egyik legnagyobb vidéki színházában.
Hkik jól ismerték, féltették. H jó szinész rendesen kevésbé jó direktor.

Hprlby Sándor

Lakatos Ilonka

Sebestyén megmutatta, hogy megáll
az ellenkezője is : mintadirektor lett.
H temesváriak lelkesednek érte és a
mult nyáron a budaiakat bódította
meg a pestiekkel együtt. Kitűnő szin*
házi érzéke megsúgta, mivel lehet
hatni és bálára kötelezni a publiku»
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mot, artlsztikus törekvéseivel magas
nivóra emelte a vidéki színészetet,
melynek művészi bitelét nagyban növelte értékes igyekvése. Drámát, vígjátékot operát és operettet egyforma
tökéletességgel tud előadni társulatáv a l ^ a mult évad műsorának váltó»
zatossága élénken hangoztatta, hogy

Pajor ÖdSn, operaénekes

Papp Manci

Sebestyén Géza mindenekfelett művészi produkciókat akar nyújtani.
Hogy mire készül az idén Budán
Sebestyén társulata, az egyelőre szigorú titok, fi temesvári direktor nyári
szereplése alatt is hű marad elveihez,
hogy nem igér, hanem tényekkel és
meglepetésekkel szolgál, fiz első bét
műsora izlelitőt adott a változatosságból : kilenc előadáson kilenc különböző darab került szinre. Volt köztük
operett, népszínmű, klasszikus tragédia, opera, vigopera, modern dráma,
vígjáték és mindegyik stílusosan,
kerek, tempós előadásban a legjobb
hatással érvényesült.

fi bűvészek kedvelt kiszólását va»
riálva azt mondhatnók: »hozzáértés
nem boszorkányság«, fiki ugy tud
színházat vezetni, mint» Sebestyén
Géza, annak nem kunszt kilenc előadásra egymásután kilenc különböző
műfajú darabot kitűzni. Igaz, hogy a
hozzáértésen tul van még egy nagy
szerencséje is: a kitűnő társulat. Vi»
szont Sebestyén igazolja a közmondást, ïnert ő valóban a saját szerencséjének kovácsa ez esetben, minthogy ezt a kitűnő társulatot ő maga
válogatta össze.
fi buda-temesvári színtársulat a
vidék legjobb erőiből rekrutálódott.
Vannak kőztük ujak, kiknek neve
csak az idén lesz még népszerűvé és
sokszor emlegetetté és vannak a régi
jó ismerősök, akiket lelkes ovációkkal
köszönt a közönség. Eljött temészetesen újra Étsy Emilia, a legsokoldalúbb színésznő, aki komor tragédiák-
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énekesnőkben sem. Lakatos Ilonkánál
egyformán kell dicsérni a hangját, a
táncát és a temperamentumát. Mint
Marcsa a Mágnás Miská'ban elsőrangú
alakítást nyújtott és már fel kell hívnunk a figyelmet Grisi-jére a Három

Sebestyén Mihály

ban ép ugy megállja helyét, mint
pajzánhangu vígjátékokban. Szépségéért, tehetségéért egyformán ünneplik
Budán és Temesvárott. Hz operák
hősnője viszont Kovács Margit, ez a
nagykulturáju, intelligens koloraturénekesnő, kinek naç yszerü alakításaira
még a mult nyárról szivesen emlékszünk vissza. Reméljük, hogy az idén
is gyakran lesz Budán operaelőadás
és gyakran hallhatjuk Kovács Margitot, kinek orgánumán egyáltalában
nem érzik meg a temesvári szezon
fáradalma.
Hz operaelőadások másik erőssége
Székely Ilona, kinek drámai szopránja
szinte nem is illik a budai aréna
méreteihez. H Pillangó kisasszony,
Mignon, a Bohémélet Musette-je, a
a Tosca tartoznak legjobb szerepei
közé, melyekhez az idén előreláthatóan bemutatja nekünk repertoárjának
többi értékeit is. Nincs hiány operett-

a kislány-ban. Papp Manci nemrég
vizsgaelőadásokon működött közre,
ma kész primadonna és tehetségével,
fiatalságával nagy jövő előtt áíl. Mint
Rolla grófnő megérdemelt nagy sikert
aratott és előreláthatóan növelni fogja
ezt a sikert Stázi szerepében.
Külön hely illeti meg Dióssy Nusit,
akit ez alkalomból nem kell és nem
is lehet már bemutatni a budapesti
közönségnek. Dióssy Nusi haza jön,
amikor nyárra ellátogat hozzánk, hiszen itt lett naggyá és országosan
népszerűvé, mikor egy egész évadon
át énekelte a Zsuzsi kisasszonyt és
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Sebestyén Géza a mi Vígszínházunktól bódította el. Dióssy Nusi a temesváriak kedvence télen, a budaiaké
nyáron és az 6 kedvéért megy a
Csikágónak nevezett városrészből is
egy sokszor hallott régi operettet újra
megnézni a pesti polgár. Lehet primadonnának nagyobb sikere, diadala
a mai üzemzavaros, villamosmizériás
világban ?
Sebestyén Géza társulatának drámai művésznői nemcsak az igazgató
kitűnő szemét, hanem egyik rendkívül
népszerű művészünk pedagógiai működését is dicsérik. Ugyanis mind a
kettő - Rózsahegyi Kálmán tanitvá-

nak higgadt kulturáltsága egy kész,
nagystílű tragikát mutatnak. Temesvárott a Boszorkányban és a Vörös
talár-ban aratott nagy sikereket, Budán mint Elektra mutatkozott be rendkívül nagy hatást keltve. Kétségtelennek látszik, hogy az idén Zala Lili
fog a budai színházi évad alatt az
érdeklődés központjában állni.
H másik Rózsahegyi-tanítvány, Regős Mária, a krisztinavárosi színház
megnyitó előadásán az Elnémult harangokban mint a pópa leánya mutatkozott be. Kulturált beszélőmüvészete
nemesén átgondolt játéka komoly és
nagy föladatokra képesitik. Bizonyára
sokat fogunk még róla hallani és irni.
H pompásan összeválogatott társulat bölgytagjai még Bacsányi Paula,
aki komoly megfontoltsággal játssza
a drámai anyaszerepeket, a szép Jósika
Mici, aki társalgási szerepekben ép
olyan jól megállja helyét,* mint az éne-

Sebestyén Jenő

nya. Hz egyik Zala Lili, egy előkelő
Váci-u^cai ékszerész^ szép," fiatal leánya, aki £csodálatosjj gyorsasággal
jutott el a művészi fejlődés ama fokára, amihez másoknak hosszú évek
kellenek. Gyönyörűen zengő orgánuma,
plasztikus megjelenése, mozdulatai-

Diósi Nusi
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kesékben, S. Szilágyi Rózsi, kinek
diszkrét művészetét a színjátszás minden fajában jól fel lebet használni,
továbbá Postás Piroska, aki a kisebb
szerepeket tölti be példásan. Nem
szabad megfeledkezni Ujjné Dinnyési
Juliskáról sem, aki a legsokoldalúbb
színésznő,' minden szerepet tud és
mindenben kitűnő, legyen az tragédia, vagy vígjáték. Külön biressége,
bogy Romeo és Juliánban Sarah Bernhard példájára nem Júliát, hanem Rómeót játszotta már. Ő volt az első
magyar női Romeo és ebben a szerepében is kitűnő volt. Kómikai szerepekben elsőrangú Vágóné Berzsenyi
Margit, akit már nem egyszer akart
szerződtetni aNemzetiSzinház. Vágóné
azonban csak nyáron szereti Pestet,
még inkább Budát és hü marad az.ő
Temesvárához.
Ezek után pedig kiről szóljunk el*

sőnek a társulat férfitagjai közül? Ha
a hang erőssége, az alak délcegsége
szerint akarjuk felállítani a sort, az
élére Galetta Ferencet kell tenni, a
magyar vidék egyik legnépszerűbb
énekes bonvivantját, akiben ennek a
szerepkörnek minden tartozéka ideáli*
san egyesül, fiz idei nyári séjour
Galettának utolsó szereplése a budatemesvári társulatnál, mert ősztől
kezdve a Városi Színház tagja. Horti
Sándort, a legkedvesebb buffó-komikust még abból az időből ismeri jól
a budapesti közönség, amikor a Városi Szinbáz mint Népopera fénykorát
érte. Ebben az időben aratta legszebb

Ujj Kálmán

Székely Ilonka

sikereit a fővárosban Kertész Vilmos
iç, aki külföldi sikerek után lett ismét
magyar tenorista és most Sebestyén
operaelőadásainak főerőssége. Végül
a harmadik egykori népoperai tag a
rokonszenves Pajor Ödön, a vidék
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legjobb torreadorja, kinek baritonja
még mindig egyre fejlődik.
Sebestyén társulatában minden
szerepkörre kitűnő színész áll az igazgató rendelkezésére. Fi budai közönség régi kedvence Sebestyén Mihály,
aki az idei megnyitó-előadáson a fiatal

Tihanyi Vilmos

Ujj Kálmánné

református lelkész szerepében kapta
az első tapsokat. Fi legkellemesebb
szerelmes színész. Fi másik Sebestyén,
a Jenő, a vidék legjobb táncos színésze. Fiatal, elegáns, kedves és kitűnő bangja is van. Ősszel elveszti a
vidék, Budapestre jön végleg: a Városi Szinfíáz szerződtette. H világ legszerényebb embere a népszerű Ser»
főzy György, ez a sokoldalú érdemes
művész, aki egyformán értékes alakításokat nyújt drámai és énekes szerepekben. Sokoldalúságban versenyez
vele Ujj Kálmán, aki a tragikustól
kezdve a komikusig minden szerep-

ben kitűnő. Hz énekes naturburs Fülöp Sándor, a drámai bős Bársony
Aladár, aki egyúttal a drámákat ízléssel, tudással rendezi is és értékes
tehetség Bodonyi Béla, akinek sok
sikere volt a télen Temesvárott.
Meg kell emlékezni Sebestyén Géza
hűséges segítőtársairól is, akik részben a színház művészi és adminisztratív vezetésében, részben mint színészek is kiveszik részüket a budatemesvári színház tevékeny munkájában. Elsőnek kell szólni Vágó István
igazgatóhelyettesről, aki a színház
gazdasági ügyeit intézi bámulatos
precizitással és lelkiismeretességgel.
Vállaira nehezedik az egész társulat,
a két színház sorsa, de erős vállai
kitűnően birják a terhet. Fi művészeti
titkár: Róna Valér, Fimi a színház
művészi ügyeihez tartozik, valameny-
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nyit ő intézi. Ezer keze van, mindenre jut idejéből. Olvassa az előadásra benyújtott kéziratokat és vissza
is tudja adni a legtöbbet, emellett
szerepeket is tanul, segédkezik a próbákon és nagy sikereket arat mint
komikus. Sikerekben gazdag színész
Tihanyi Vilmos, a főrendező is. Specialitása az operettek rendezése, pompás ötletei vannak, kitűnő a dekorativ érzéke, de kitűnő mint »Cigányprímás« is. Simándi József az ország
egyik legrégibb színházi karnagya.
Nemrég ünnepelték működésének harmincadik évfordulóját, mely alkalomból a temesvári közönség és a kollégák elhalmozták a tisztelet és szeretet
minden jelével. Albrecht Károly a másodkarnagy. Igazi komoly zenész, aki
csak a hivatásának él.
Ilyen társulattal természetesen félannyi ambícióval is lehet sikereket
elérni, mint amennyi Sebestyén Gézában van ! H népszerű temesvári
igazgató, ismerve társulatának nagy
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értékeit, természetesen nagyszabású,
kész programmal kezdte meg budai
évadját, a tervekből azonban egyelőre
nem akar semmit elárulni. Sikerült
mégis megtudnunk, hogy lesz egy
impozáns Shakespeare-ciklus a nyár
folyamán Budán, amelyen Romeo és
Julia, R velencei Kalmár, III. Richárd,
Othello, Hamlet, H szentivánéji álom,
Macbeth, Lear király kerülnek előadásra. Gazdag változatosságu lesz
az opera-szezón is, sőt lesz eredeti
operabemutató is. Előadásra kerül

Fülöp Sándor

Bacsányi Paula, anyaszinésznő

sok régi, már-már elfelejtett népszínmű, operett és szóhoz jut néhány
értékes tehetségű fiatal uj drámaíró is.
H budai színkör legközelebbi újdonsága a »Favorit« cimü operett,
melynek szövegét Grünbaum Fritz és
Starz Vilmos irta, a zenéjét pedig Stölz
Róbert szerzette. Fiz operett szövegét
Harsányi Zsolt fordította. E fényképfelvételek Singer Rózsi temesvári műtermében készültek.
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A Peer Gynt díszletei.

»S3
k ^Ma Budapest szinbázi életének legnagyobb szenzációja a Peer Gynt.
Fizok a kevesek, akik szerencsések
voltak !ésjátbatták a főpróbát, egyhangúan azon a véleményen vannak,
hogy nincs elég dicsérő szó, amely
csak megközelítőleg is magasztalhatná
ezt a nagyszerű művészi eseményt,

"Jósika Mici

Bodonyi Béla

amellyel a Magyar Szinház a pesti
publikumot megajándékozta.
H krónikás zavarban van, hogy
kiknek az érdemét dicsérje inkább : a
színészekét, akik megkapó erővel ábrázolták a költő szavait, a zenekarét,
amely méltó volt Grieg kivételes muzsikájához, vagy Márkus Lászlót, a
rendezőt, a díszlettervezőt, aki lelke
és mindene az előadásnak. Talán mind
a hármat egyformán. Mert a Peer
Gynt előadása olyan előadás, amelynélbármilyen igénnyel megjelenő néző
megtalálja azt, amit legjobban szeret.
H mély, szimbolikus életigazságok,
amelyek ugy kisérik és világítják Peer
életdrámájának az útját, mint a sötét
sziklák közt vezető ösvényt a fáklya-

fény - az irodalomra ébes publikum
elmélyedni szerető részét fogják lekötni, - a muzsikáért lelkesedőket
Grieg hatalmas Peer Gyntje, ez az
utólérbetetlenüt megkomponált zenei
költemény ejti extázisba - a színpadi
batást váró nézőt pedig a kiállítás : a
mindenség, az emberi élet költői panorámája ragadtatja csodálatra és ujjongó
dicséretre.
Nem akarunk elébe vágni a premiérnek, badd álljon csak itt a Peer Gynt
kiállításának, a diszlétezésének a képe,
amely magában véve is igazi művéssi
esemény.
$ P
Hz első kép napsugaras, lombos
begyoldalával, patakmenti kis malmával holland festőkre emlékeztet. Itt Ismerjük meg Peer Gynt-et, az izmos
húszesztendős ifjút és édesanyját,
Hase-t, Ingridet, Sollvejg-et s a dráma
többi szereplőit.
H napsugaras lankát uj kép váltja
fel : sziklák országa, itt lakik a Dovre
véne, a manók fejedelme zöldruhás
lányával. Imbolygó, szines gőzök és
tarka füst mellett járják a manók éjjeli táncukat a közéjük tévedt ember:
Peer Gynt körül.

10. oldal

SZÍNHÁZI ÉLET

Vágó né Berzsenyi Margit

Bordás Rózsi

nona vaier, timar

Vágó István igazgatóhelyettes, titkár.

Pl buda-temesvári társulat tagjai.
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Peer 6ynt a begyek közé menekül
Fönn az örök bó országában, maga«
építette kunyhójában húzódik meg, ide
jön utána a hű Sollvejg. Körös-körül
hó és jég a sziklákon s a fenyők zöld
gallyai jégkristályoktól terhesek.
Uj szin. Peer édesanyjának, Hasennek kunyhója. Peer Gynt gyerekkori
ágyán, tarka párnák közt haldoklik
az édesanya és eljátsza utolsó játékát megtérő fiával Peer* el. Hz ablakon
a lenyugvó nap szetid sugara köszönt
be, búcsúztatja a Szent Péter elé érkező Hasét s a nagy útra induló Peer
Gynt-et.
Libben a függöny és kelet tarka
pompája tárul elénk. H szultánságra
jutott Peer nyugvó ágyán hallgatja
rabnői énekét. Körül selyempárnák a
földön, a falakon nehéz brokát, itt
táncol Hnitra, a hatalmas szultánnak:
Peer Gyntnek kedvenc táncosnője.
Peer elalszik, álmában feltűnik a
hegyek közt maradt kis kunyhója, a
havas tájon a régen elhagyott bű nő
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és felhangzik Sollvejg édes*bus dala.
Majd a Memmnon szobrával társalog Peer Gynt a sivatagban, Egyiptomban. Reggeli szürkület árnya a
fövenyen és messzi keleten a sivatag
mély kék ege.
Majd hirtelen fekete függöny szalad
le és előtte játszódik Peer jelenete a
kiszabadult őrültekkel.
Uj változás. Sülyedő hajó a tengeren. Viharos naplemente. Peer Gynt
megöregedve, csizmában, matrózruhában, utasként a sülyedő hajón.
H két utolsó kép a csöndes, fájdalmas temető és végül Peer Gynt megtérése a szülői házba, ahot meghal
Sollvejg karjai között.
Hmit a mai kor művészete diszletezésben, fényhatásban és szinpadi
szerkezetekben csak nyújtani tud, az
mind ott van a Magyar Szinház színpadán. Olyanok ezek a képek, mint
egy-egy élő tájkép : a kék ege igazi
ég, a fája élő fa és vihara hájókat tép
és vitorlákat rombol.
(b.'f. t.)

H Fészek vidám társaságának egyik kis különitménye mostanában a
Városliget árnyas fái alatt a Gundel-féle vendéglőben költi el ebédjét. Ott
vannak minden délben pontosan Náday Béla és a felesége, Tasnádv Ilonka.
Tolnai Hkos, a kitűnő festőmővész és Bruchsteiner Ferenc a népszerű cégtáblagyáros, akit köznyelven csak Bruki-nak nevez mindenki. Ez a társaság
most a Városliget olyan déli híressége, mint egykor volt a Vampeticsnél a
legendás Ujházy-asztal.
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SZÍNHÁZI ÉLET
Pesti irodalmi tekintély
Leszet.
• •

Ugy látszik
H Király Szinbáz
Nyáron is ijátszik;
Kérem,
Nem lehetne berendezni
Egy uszodát a nézőtéren ?

fl színházigazgató igy sóhajt '
Fel:
Hej, nem igaz a közmondás:
Ki korán kezd, aranyat
lel.
»
R Magyar Szinház körül
Már nagy az iró'tábor,
De a két legnépszerűbb szerző
Drégely Gábor.
«

fl dolog igy áll:
Kártyázzál, igyál,
Négy
Szép nyakkendőt végy
És hangos légy,
Hkkor is ordits, mikor
Eszel
És ne félj, nincs semmi,
Mi lábadról leszel,

-A l<özönség pőréből.
(Panaszos levél)

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
H napokban az Operaházban vol«
tam a férjemmel. H mai záróra-rend«
szer mellett kora délután, világos nappal kezdték az előadást, ugy, hogy
ozsonnára már nem is futotta az időből. Hz első felvonás után a buffetben erősítettük magunkat a még következő szellemi élvezetekre, azután
átvonultunk a dohányzónak nevezett
keskeny körfolyosóra. Hz uram el akart
szívni egy cigarettát és mit tagadjam:
én is vágyódtam néhány szippantásra.
H folyosón a legvibaredzettebb kávéházakat megszégyenítő füst gomolygott, a pamlagokon ültek, a fal mentén
végig álltak a dohányzók és bár két
apró ablakon működött a szellőztető,
a levegő a szük helyiségben még dobányos embernek is elviselhetetlen
volt. Egyszerre pompás mentőötletem
támadt. Hopp, hiszen itt van a gyönyörű, teremnek is beillő erkély, amelyet Ybl mester egyenesen arra teremtett, hogy a közönség ide] vonuljon ki
felvonásközökben egy kis levegőre.

fl Pesti Naplóba gyakran ir
Hatvany Lajos színházi cikket,
Nagyokat és piciket.
Ez az író jól teljesiti mindig
R feladatot, mit rá kirónak,
Szép, bogy e lap ily nagy teret aá
flz igyekvő fiatal irónak.
SZENES EMBER.

Mily nagy volt azonban meglepetésünk,
mikor a kilincs megnyomására az ajté
nem engedett. Hz erkélyre nem lehetett kimenni. H közelünkben állók,
mosolyogva tekintettek ránk: ők már
szintén megpróbálták. De bát akkor
mire való az erkély ? Miért nem nyitják ki ebben a gyönyörű nyári időben, amikor már úgyis áldozat színházba járni, pláne ha hat órakor kezdik az előadást? Csak nem aa az
operaházi vezetőség álláspontja, bogy
tüzrendészeti okból nem ajánlatos dohányzó embereket az erkélyre engedni? Vagy talán attól félnek, fcogy
az erkélyen át jegy nélkül fog valaki
bemászni a nézőtérre? Kedves Szerkesztő Ur, fejtse meg ezt a problémát,
vagy ha nem tudná, kérdezze meg az
Operaháztól. Tisztelettel
Dr. K. F-né.

Előfizetőinkhez.
Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akidnek az előfizetése junius hó 1 -én járt le.
annak megújításáról haladéktalanul gondoskodjanak, hogy a lap folytatólagos
küldése fennakadást ne szenvedjen.

A *Szinhází Élet* kiadóhivatala.

SZÍNHÁZI ÉLET

Az előkelő modell.
T\ szobrok és képek születése min«
dig sok személyes intimitást rejt ma»
gában. H figurális csoportok vásznon
is, képen is sok modellt kívánnak és
ezzel kapcsolatban sok érdekes apró*
ságot tud a képzőművészetek pletykakrónikája. Mindenki tudja, bogy Rrany
János szobrának mellékalakját, Toldit,
a daliás Pékár Gyuláról mintázták.
Munkácsy Honfoglalásán ott van Jókai
is, az ősi lovagok között. Sőt a modern
idők egyik legritkább képzőművészeti
raritásán, az ezerkoronás bankón, egy
bires bécsi szépség feje ábrázolja a
nőalakot.
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Lányi Dezső, a kiváló szobrász,
elkészitette Erzsébet királyasszony
szobrát. Fel kell jegyezni az utókor
számára, bogy ennek modellje nem
volt más, mint Hettyey Aranka, a
Nemzeti Színház tagja. H szobrok alkotója az ő délceg szépségében találta
meg az alkalmas modellt a királyasz»
szony alakjához.
Érdekes és különleges színésznői
siker ez. Hettyey Hranka sok királynét játszott már a színpadon. De
aligha volt szerepe, amelyet jobban
szeretett volna, mint ezt. Egy királyasszony szépségét szoborban hirdetni,
ennél színésznő számára senkisem
találhat ki szebb és előkelőbb szerepet.
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Hát nem emlékszik? 1917-benláttuk egymást
utoljára.
- No és most ? - kérdezte ijedten Bróm
- Darabot fogok írni ! - kiáltott fel Bróm
doktor este, lefekvéskor és hangjában olyan doktor.
vészes elhatározás csendült meg, bogy ösz»
- Most 1927-et irunk.
szeborzongott volna, ba balja valaki.
Bróm doktor előtt elsötétült a világ, de
- fi jövő évtized regényét fogom meg- Feri bácsi kedélyes hangja magához téritette.
- Nemrég Szilviáéknál voltam. Épen
írni ebben a színdarabban, - folytatta ter»
vezgetéseit Bróm doktor. - Egyelőre ugyan Bónit várták, meg a negyedik gyereket. Namég nem tudom, mi lesz tiz év múlva, de gyon boldogok és az öreg Lipót Mária a
azért megírom. Igen. fi főszereplők a mos- legjobb nagyapa, fiz egész kompániából
tani darabok bősei lesznek. Óriási lesz. Vi- egyedül én csúsztam le. Hiába! fi lányok, a
lágsiker lesz. Szobrot fognak emelni nekem. lányok! No mindegy. Nem is ezért jöttem
doktorkám. Nézze csak: Írja alá ezt az ivet.
- Micsoda iv ez?
- Semmi különös - felelte kissé zavartan Feri bácsi, - izé irodalompártolás . . .
Jókai összes müvei . . . Havi részlet öt korona . . . Ugy-e aláirja!
Bróm doktor nem irta alá az ivet. Mit
tagadjuk: kidobta Feri bácsit. Nem meggyőződésből, hanem megszokásból. Minden ügynököt ki szokott dobni.
- Lám, lám, vigéc lett a Feri bácsiból sóhajtozott.
Nem volt többé kedve az Íráshoz, fejébe
nyomta kalapját és lesietett az utcára. Egy
ideig cél nélkül sétálgatott, aztán felszállt
egy autóbuszra.
- Tessék jegyet váltani! — szólt a kalauzné.
.
Bróm doktor sietve a zsebébe nyúlt, de
a következő percben ijedten bele kellett kapaszkodnia a lelógó szijjba.
- Marcsa! Valóban maga az?
- No nézdd csak, ki van itt! - kiáltotta
Már ugy is érezte magát, mint egy szobor,
mert a múltkori meghűléstől még mindig a még mindig fess Marcsa. - fldj isten
fájt minden tagja. Bróm doktor azonban doktor ur, de rég nem láttam.
- Hát Miskával mi van ? - kérdezte
ezúttal nem törődött a testi fájdalmakkal.
Kiugrott az ágyból és magára kapva igéző Bróm doktor megindultan.
- Emlékszik még a szenny es emberkére?
pongyoláját, Íróasztalához ült. Fehér papirt
tett maga elé, tollát bemártotta a tintába és Látja ez szép. Ott van ni az is, ő vezeti a
leirta nagy, gömbölyű betűkkel: »Első fel- masinát.
vonás, első jelenet«. Ebben a percben csenBróm doktor kiült a soffőr mellé, fi soffőr
gettek. Bróm doktor bosszúsan csapta le a Miska volt, aki boldog örömmel szorította
tollat és kiment az előszobába ajtót nyitni. meg Bróm doktor kezét ugy, hogy az majd— Feri bácsi! - kiáltott [fel meglepetve. nem sírva fakadt.
- Ne haragudj, — üvöltötte - hiszen
- Feri bácsi, itt, nálam!
— Bizony én vagyok, kedves doktorkám! tudod kérlekalássan, hogy vazsmegyei gyeSzép magától, bogy tiz év után is felismeri rek vagyok.
- Miska! — rebegte megilletődve Bróm
a szegény embert.
doktor, — hogyan kerülsz ide ?
- Miféle tiz év után?
- Protekcióbul - kiáltotta vidáman Miska.
- Ejnye, ejnye doktorkám! Maga ugy
— fi gazdám, Baracs Imre ur, (az isten éltesz, mintha a tiz esztendőt átaludta volna.

Á jövő évtized regénye.
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hogyan jutottak baza. Se Király, se
szépasszony felesége.
- Hpropó:, Szépasszony. Mondja
csak, mi van Ódry Árpáddal?
- Mostanság .betegeskedik egy
kicsit, de remélhetőleg nem komoly a
dolog, H mult vasárnap délután a
Hadifogoly előadása után rosszul lett,
ugy bogy este a Kaméliásbölgyben
Ivánfinak kellett eljátszani a szerepét.
Most ritkábban játszik és a szezon
végén hosszabb pihenőre indul. H jövő
szezont remélhetőleg makk egészségesen fogja megkezdeni.
Intim Pista, amit itt ott batlani lehet:
- Kívánjuk neki tiszta szivünkből.
mi igaz a sok készülő házasságból? Hanem az uj szezon megkezdéséről
- Hogyne tudnám. Fel tudom lévén szó, mit tud a Városi Szinház
pontosan sorolr.i valamennyit, junius terveiről?
25>én van az esküvője Lugosi Bélá- Faludi Gábor már átvette az
nak, a Nemzeti Szinház tagjának, épületet és már megkezdette az átSzmik Babyval, Szmik Lajos ügyvéd, alakító munkálatokat. Egész sor szenudvari tanácsos lányával. Azonkívül zációs terve van a fiának, Faludi Jenőmenyasszony Bayor Gizi, de az ő es- nek, aki a szinbáz igazgatója lesz.
küvője még nincs kitűzve, most külön- Például?
ben is családi gyásza van. És meny- Például a megnyitó darab. Szöasszony a Nemzeti Szinbáz még egy vegét Harsányi Zsolt és Hevesi Sándor
kitűnő művésznője, de annak a nevét irják, zenéjét Rényi Hladár komponem szabad megmondanom. Viszont nálja. Olyan jó darab lesz, hogy Fameg szabad mondanom, hogy Bakó ludiék a darabötlet puszta elmondáLászló, a Nemzeti Szinház kiváló mű- sára több ezer korona előleggel kövésze megházasodott : elvette feleségül tötték magukhoz a szerzőket. Most
Lenczy Hedviget, a Magyar Szinház pedig kezüket csókólom, mert szaladok.
bájos fiatal tagját. Ennyi boldogság
- Hová?
csak elég együtt?
- Hát hová? Jegyet szerezni is- Egyelőre elég. De kikötjük, hogy merőseimnek a Peer Gynthez. Pá.
a jövő héten is szállítson egy pár szerelmi házasságot. Most beszéljen nekünk a Király Színházról. Hiszen ott
most Fedák Sári és Kosáry Emma
együtt lesznek ! Hiszen ez nagyon érérkezett. - Kizárólag elsőrendű minőség !
dekes.
- Nekem mondja, a szinésziskolai Vidékre utánuétiel, nem
A P " korona
tanárnak? De még milyen érdekes! tetszőt becserélem; uagy
|
tucatja
Ok maguk örülnek legjobban neki. û pénzt Di55zaadom. —
Együttes jövendő sikereik örömére
Márton Miksa meghívta őket a minap Saját gyártású nyafthendő-különlegességek
vacsorára az egyik evezős-klub dunai stb. rendkiDiil jutányos áron kaphatók. - Arlap ingyen.
csónakházába. Sok illusztris vendég Nyakkendőház (László Andor)
volt jelen. Hz est clouje az a tréfás
köszöntő volt, amelyet Molnár Ferenc
mondott Beöthy Lászlóra, mint leendő M I N D E N K O T T H É S SZ1NDHRHB
képviselőjelöltre. Igen vidám volt a megrendelhető :
hangulat és például Király Ernőék
a »SZÍNHÁZI ÉLET- kiadóhivatalában
egyáltalában nem emlékeznek rá,
VII., Erzsébet-körűt 24.

Sok ezer gallér
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A 3 8 . gy. e. m a j á l i s a .
Olyan kedves volt, mint egy jókedvű
diákmajális, olyan látványos, mint egy
nagyszabású ünnepély, színekben olyan
tarka, mint egy finom szövésű szőnyeg,
melynek virágai: rengeteg, mosolygó
leányfej. Pünkösd vasárnapján a legteljekebb siker jegyében folyt le a 38.
jyalogezred budapesti pótzászlóaljának
margitszigeti ünnepsége.
A tisztikar rendezői zseniálitásáról
az elismerés legszebb szavaival kell
megemlékezni. Mindenről gondoskodtak,
ami a közönség szórakoztatására szolSálhatna. Maga a sziget ünnepi díszben
várta a nagy tömegekben hömpölygő
népáradatot. A zászlódiszes sátrak sorai
között eredményesen folyt a jótékonyvásár, melynek sikerét már eleve biztosította ;az, hogy Budapest legszebb
lánykáit összpotositották ide. Ezen a
jótékony vásáron ezer kedves dolgot
vásároltunk, sőt hála két ötletes urilánynak, Sándor Erzsikének r és Sándor
Ibykének - csodák csodájáig — még
cigarettát is ! Rengeteg fáradtsággal
ötezer-cigarettát vásároltakJsaját pén
zükön.v Mondani sem kell, hogy szép
összeget juttattak ezzel a jótékony cél
nak. merCa közönség valósággal szét-

kapkodta értékes árujukat. Méltán megérdemelték tehát a hálás ezred jutalomérmét és az aranykönyvi köszönetet.
Persze kabaré is volt. Három színpadon játszottak egyszerre. Kurucz
Jánost illeti dicséret a rendezésért, Kun
Menyhért, Mérő konferált. Igen nagy
sikert aratott Hollós Terus és Róza,
Hadrik Anna, Kovács Lili, Homoki
Paula, Pártos Jenő, Demény, Körmendy
Árpád és melegen köszönte meg a közönség Szász Menyhértnek az ismertnevü fiatal poétának felolvasását.
Nagy közönség nézte végig a 32.
és 38. pótzászlóaljak önkéntesének futball-mérkőzését, százhatvan lány jelmezes táncát, a tréfás futóversenyt és a
virágcsatát. Az erkölcsi eredmény a legszebb anyagi sikerrel járt: a majális
százötvenezer koronát juttatott jótékonycélra. A gyönyörű eredményérti egész
sereg kitűnő hölgynek és urnák jár ki
az elismerés és hála szava. * ^ : i A szépségverseny szintén szép jövedelmet hozott a Mollináry-árváknak. Első
dijat 2700 szavazattal Garai Nusika
nyerte el.- A házigazda fszerepét a
Mollináry pótzászlóalj ezredese, Deutsch
Henrik töltötte be nagy előzékenységgel és fáradhatatlan buzgalommal.

Jelenet az <5 görög klasszikus táncból.
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A budai ház.
- Ráskai Ferenc uj darabja. -

R hivatalnoklány szerzője uj dara»
bot irt, a cime A budai ház és vígjáték 3 felvonásban. H budai ház-at,
ép ugy, mint a Hivatalnoklány-t Sebestyén Géza adja elő a Fővárosi
Nyári- Színház színpadán. Ráskai már
a Hivatalnoklány nyal beigazolta, hogy
lehet nyáron is téli sikert csinálni.
R Hivatalnoklány-t tudvalevőleg Otto
Eisenschütz »Der goldene Mittelweg«
cimen már németre is lefordította, mint
azonban értesülünk, a Neue Wiener
Bühne Die Beamtin cimen adja elő a
jövő szezonban); arról nem is szólva,
hogy a Hivatalnoklány a vidéki színpadoknak is egyik legnagyobb sikert
aratott műsordarab ja lett. Ráskai uj

darabja »R budai ház« vígjáték. R témája az, hogy fiatalember talál egy
lányt; a szó legteljesebb értelmében
találja éspedigájultan aligetben,éji időben. Hazaviszi a lakására. Közben elmegy hazulról. Ezalatt egy kissé különc gazdag ur önző céljaira elcsalja
lakásáról a leányt és elrejti őt egy
kis budai házba.
R fiatal ember érre elindul megkeresni a talált és oly hamar elvesztett leányt, amig csak föl nem leli.
Hogyan és mint történik mindez, arról
szól Ráskai darabja, melynek első két
felvonása izgalmasan drámai menetű,
a harmadik pedig csupa meglepően
fordulatos vidámság. R szerepei egytői--egyig kitűnőek. Szereplőik dolgában
azonban Sebestyén igazgató még nem
döntött.

Vilmos
Pajor Ödön Székely Ilonka Sebestyén Géza Kovács Margit Gatetta Fer«» nc Kertész
(Rodolph;kWKÍ)

(Marcel, festő)

(Musette)

Buda-temesvári társulat. - »Bohémélet«.

(Mimi)

(Chaunard)
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UAllÓ MIUMG
ÏIBurgszinbàz a Vígszínházban. fl Vigszinház ideiszezónja vendégjárás
nélkül mult el, - azaz csupán idáig. De hiszen még nincs vége a szezonnak, flmi még
nem volt, még lebet, és bizonyára örömmel
veszi tudomásul Budapest közönsége, bogy
az idén is eljön a Burgszinbáz világbitü gárdája, bogy bemutassa előadásainak és mű-

Kroó iViargit.
Egyszeri próbaéneklés után szerződtette az Operaház ez év elején
Kroo Margitot, Dr. Diósy Béláné és Maleczky Bianca kiváló tanítványát, aki
mindjárt első fellépésével bizonyságot adott róla, hogy méltó erre a ritka
kitüntetésre. Recha nagy szerepét
énekelte a »Zsidónő«ben és komoly,
nagy feltűnést keltett nagyterjedelmü,
szépen képzett hangjával, stílusos
énekművészeiével. Most legutóbb Sztojanovics »Otelló mesél* cimü operájában énekelte a női főszerepet erős
drámai készséggel, nagy színjátszói
képességgel. Kroo Margit a jövő nagy
magyar drámai szopránja, kinek további fejlődése elé a legnagyobb érdeklődéssel és várakozással tekintünk.

Kroó Margit

vészeinek szin-javát. Olyan műsort állítottak
össze, amely valóságos mikrokozmosza annak
a nagyszerű szinészeti kulturának, amelyre
méltán büszkék az osztrákok és különösen
a bécsiek.
Akármilyen kitűnő színészek a Burgszinbáz tagjai, természetszerűen köztük is csak
kiemelkedtek egyes starok és épen az a
nagyszerű ebben a vendégszereplésben, hogy
a csillagok mind eljönnek. Köztük van Harry
Waiden, aki tavaly is itt járt nálunk és a
szószoros értelemben megbóditolta a budapestieket. Ezúttal egész sereg uj alakítását
fogjuk látni. H régiek közül talán csak a
Zwillingsscbwester bősének szerepét játsza,
amelyben kölönösen nagy volt a sikere. De
fogjuk látni egyik legremekebb alakitásá a
Hässlicbe Ferante címszerepében. Könnyed,
vidám játékot produkál a Goldfiscbe cimü
vígjátékban, majd pedig Grillparzer bites
művében, a Web'dem, per lügtben fogjuk
csodálhatni.
fl klasszikus játékrendben versenyre kél
vele a Burg másik büszkesége, Bleiblreu
asszony, aki Medea cimszerepét és az Ipbigéniát fogja játszani. fl modern irodalmat
képviseli Ecbegaray a Nagy Galeottóvat.
Különös érdeklődésre számíthat persze a
Bülcs Nátbán előadása, a Burgszinbáz egyik
legragyogóbb produkciója. Rendkívül fogja érdekelni szinbázbajáróinkat a Göetbe féle Testvérek, valamint a Grillparzer féle Esther is.
ftmint látszik, Grillparzer sokat szerepel
a műsoron, amit természetessé tesz a nagy
iró születésének századik évfordulója, amelyet a Burgszinbáz fényesen ünnepelt meg
Nálunk ie kegyeletesen emlékeztek meg
erről az évfordulóról, de az Aranygyapjú
trilógián kivüt más-Grillparzer mű nemigen
kerül magyar közönség elé.
Eljön a vendégszereplés során a bájos
Mayen kisasszony, akit a mult évi fellépések során is lelkesen ünnepeltek. Itt lesz
Wolgemutb asszony is, a legszebb német
színésznő, aki bizonyára nagy sikert fi»g
elérni nálunk i s . .
Két fiatal iró, Kaczér Illés a máris ismert
nevü regényíró és Szenes Béla
a Színházi Élet hasábjairól is jól ismert humorista (-Szenes ember«) közös munkával
fognak a színpadon bemutatkozni. Kaczér ülés
és Szenes Béla színdarabja, melyet a szerzők a napokban fejeztek be, bátomfelvonásos vígjáték.
fi budai nyári szinbáz a közönség hatalmas
érdeklődése és naponta zsúfolt házak mellett tartja előadásait.
Itt adjuk a szinbáz nagy érdeklődésre számot tartó jövő beti műsorát:
Vasárnap d. u. 1/23-kor »Legénybucs*«
este »Kis gróf« Diósi Nusi felléptével.
Hétfő: »Hivatalnok urak«
Kedd: »Mignon«
Szerda: »Vasgyáros«
Csütörtök d. u. Vs-kor »Kis gróf«
este »Piros bugyelláris«.
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Péntek: «Sevillai borbély
Somogyi Hdrienne felléptével
Szombat d. u. Va3-kor az első népszerű
opera-elő adás: »Hoffmann meséi«
Szombat este: »Dolovai nábob leánya«
Serák fllice, a Vigszinbáz tagja fellépt.
Vasárnap d. u VaS-kot »Nebántsvirág«
este: »Mágnás Miska«.
H Koronázási Induló, a Szinbázi Élet kiadá»
sában megjelent zene*
szám, amelyet Grosz őrnagyné szerzett, eljutott a legmagasabb belyig és Zita királyné
legkegyelmesebben köszönetét nyilvánította
a szerzőnek a főkamarási hivatal utján.
Hz uj szinésznemzedék igen tehetségesen
mutatkozott be a
Szinmüvészeti Akadémia szerdai növendékelőadásán. H megnyitó vivó.gyakorlatok után
a »Harag« cimű vigjáték került szinre. flndorfi Ida igen sokatigérő volt Lisette szerepében. Igen kedves szinpadi megjelenés és
határozott színjátszó tehetség. Szép sikere
volt Grill Lolának, Kutby Lászlónak és Visy
Ferencnek is. flz »flhol unatkoznak« szereplői
közül ki kell emelnüuk Leszkay Irént, aki
Susanne szerepében meglepő szinpadi készségről tett tanúságot, biztató Ígéret: Jankóvich Magda, Gárdos Nelli és Molnár Dezső
neve is. fl táncszámok során rendkívül sokat
tapsoltak Izsáky Margitnak, ki az »Aranyember« legutóbbi előadásán, mint Timea
igazán kiforrott előadással lepte meg a nézőket. Most mimikai táncával aratott nagy sikert. Izsáky Margit táncát Lőrinc Kornélia
ügyes szavalata kisérte.

harmadik felvonása Miksa Ilona, Kulcsát
Juliska, Budanovits Mária, Kálmán Oszkár
és Kertész ödön közreműködésével, majd
Budanovits Mária és Miksa Ilona énekelték
nagy sikerrel a Windsori Vignők nagy duettjét és végül Jóéjt Pantalon url cimü vigopera került szinre, Hegedűs Ferenc és Palotay Árpád előadásában, fl zenekart a nagysikerű estén Szikla fldolf operai karnagy
vezette.

fiatal tehetségek tovább képzé«
sére okos megoldást talált Faludi Jenő, a Városi Szinház
(Népopera) direktora. H szini iskolák
végzett növendékéből egyet* egyet, aki
kivált társnői közül, ösztöndíjas tag«
nak szerződtette, ugy, hogy ezeket az
a szerencse érte, hogy a szokások
vidéki gyakorlatozás nélkül, mindjárt
fővárosi színházhoz kaptak szerződést.
Hz egyik ilyen fiatal tehetség Cseresnyés Böske, aki a Szinészegyesülét iskoláját végezte. Már a vizsgáin s azóta több koncerten is feltűnt, intelligens játékával s szép,
magas szopránjával.

A

Latabár búcsúja a pécsi közönségtől. Latabár Rezső, a pécsi színház
kedves táncos komikusa a mult hétfőn búcsúzott ünneplések közepette publikumától.
A Csárdáskirálynő Bónijában lépett fel s a
közönség meleg ünnepléssel, virággal és
emléktárgyakkal búcsúztatta kedves, távozó
művészét.
fl jövő nemzedék egyik legtehetségesebb
tagja Lánczy Mici, ki a
Molináry-bakák, május 21-én a Vigadó nagytermében rendezett jótékonycélu hangversenyén tünt fel. Kellemes csengésű, kristálytiszta hangja, rutinos fellépése bámulatba
ejtették a közönséget, melynek tetszését egyszeriben megnyerte ez a fiatal színésznő.
Pészek, a művészek klubja, májns barmicadikán tartotta ezidei tisztújító közgyűlését nagy érdeklődés mellett, fl lemondó
<3r. Bánffy Miklós polgári elnök helyett
Héderváry Lehelt, a szintén lemondó szinészelnök: Odry Árpád helyett pedig Hegedűs
Gyulát választották meg.
Opera estély Újpesten. Május bó 25-én az
Újpesti Zenemüvelő
Egyesület nagysikerű opera estélyt rendezett
a Népszínházban, a m. kit. Operaház tagjainak közreműködésével. Szintekerült a Faust

Cseresnyés Böske, a Városi Szinbáz
(Népopera) ösztöndijas tagja.

ftngelo kreációk a bécsi tutfról
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KÉZIMUNKA

„BALASSA"féle ugorkatejet, c r é m e t , p o u d e r t é s s z a p p a n t
h a s z n á l . P O L G Á R A N D R Ä S S V - u t 58.
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BARO BIANKA

H A J S Z A I ^ A K A T
az arc, mell és karról
R n c a i i o " törv, védeti
végleg eltávolítani a » r i U S a l l C
szerrel, vil
lannyal való kezeléssel lehet. Ártalmatlan, fájdalom
nélküli kezelés. Pattanást, szeplöt, szemölcsöt nyomta
lanul eltüntet. Arcmassage jutányos kivitelben. Nálunl
is kapható oly szer, mely percek alatt eltávolítja a hajszálakat, de természetesen csak rövid időre. A r c h á m l a s z t ó k é s z l e t 21.— k o r o n a , mely 8 nap alatt a;
arcról minden foltot eltüntet. B ö r f e h é r i t ő 6.— k o r
o o u d e r 5.— k o r o n a , s z e p l ô k r é m f.— k o r o n a
Tanítványok felvétetnek. — Discrét vidéki szétküldés
Levelekre válasz.
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D A C A r I I 7 « kozmetikai intézet Budapest
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v u . k e r > ( K i r á l y - u t c a 51 szán:
a Terézvárosi templommal szemben.
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Telefon József 14—i:

===== F O T O M Ü T E R M E
=
B U D A P E S T , II., M A R G I T - K Ö R Ú T 1.
TELEFON 95-18.
T E L E F O N : 95-18.
Kirakat a Margitszigeten !

KARDOS RÓZSI ÉS JUCZI
FÉNYKÉPÉSZETI

katonai és polgári szabó
díszmagyar és libéria készítő

Budapest, VIII. ker. Ullől-ut 48. iz

LOHR M A R I A - KRONFUSZ
ft I M m alti M ltgr*|IU ssipksttaiHM-,
IH.IJIJ.IU
» »» « •
ragyuuuu- M RWMSTVBS« ifon itsnwi
•DDftPin, VIII.
BAKOSB CTCA M. SS.
Fiókok : II., Pl ut» IT, IV., laki-at • 4a Saaakaaiitl-ataa M, VI., «lirliir-al I« éa Tar«a-k*rat
M, V., Baralaiaó-alaa «, VIII., J«aaal-k*rat I.
I

a
2A..

ALICE

KALAP
SALON}A
IV KER., VÁCI-UTCA 8., I. E M E L E T .

HERMES-VALLALAT

általános
ablaktisz

titás, lakástakaritás, szobapadló-beereszté8 ét
intézetek takarítása, pormentesités és féregirtáí
BUDAPEST, VIII. Szentkirályi-!! 6 : Tel.: József 42-59

I I I E I S Z A.-né
WNŐI

DIVATTERME

Budapest, IV., Károly király-ut 26. II.
ç i f f t a r t o ^

LEMBERT
FOTOMÜTERME
=
BUDAPEST,
VII.RÁKÓCI-UT36.
Fényképező kamarák s
minden fényképészeti
cikk legelső rendO minőségben és nagy választékban.
:-:

TEKriE^O
n/ypRES ?JLNÉ-Urm7
jzi jázftrc — '

Vámos Adolf
Budapest,

fényképészeti cikkek gyára és raktár*

VII., Király-utca 69. szám
(Király színház mellett)

g r

Kívánatra ár|e*yzék

bérmentve kOldetlk.
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Z f l L f l Z I R N E R LILLY

a buda temesvári szinház drámai hősnője.
Lengyel Lipót lithografiai és könyvnyomdai miiintézete Budapest, V., Visegrádi-utca 3. -

Székely Aladár
Telefon 1H—31

feiv.

