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W j g ? ivirágzott a legszebb pesti 
B ^ M , rózsa. Kinyílott, széttárta 

illatos szirmait és az illa» 
J/L w - tától részegek ma a pestiek. 

H sok-sok nyiló virág között, a kertek és 
parkok illattengerében ma a legszebb, 
a legkedvesebb pesti virág : a Stam-
bul rózsája . . . 

H virág olyan mint az élet, amely-
ből született, a föld, amelybe a gyö-
kerei kapaszkodnak: - romantikus... 
Hz egyik percben még messzi kelet 

ezer pompáia, iveit kupolák és karcsú 
minaretek fölé tűzött diadém : a leg-
szebb stambuli rózsa - ezer titkok 
selymével fátyolozattan, - egy félóra 
múlva nagy-kockás európai utirubá-
ban, hanyag vonalú bavelokban és 
libbenő matrózsapkában üti fel egy 
svájci hotel virágos halljában szőke 
fürtökkel koronázott fejét. H gyökere 
még a keleti fantáziába, a régi, szentté 
avult szokások törhetetlennek látszó 
formaságaiba kapaszkodik, de a lelke 

•Sztambul rózsája« I. felvonásának díszlete. - Középen Király Ernő (Achmed). A i e x y f e i v . : 
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már friss, ruganyos, müveit, finom és 
kulturált: - európai. H két világné* 
zet élesen szembefordul egymással 
és szinte kinálva kínálja egy erőteljes 
dráma viharos fordulatait. De az irók 
szelídebbek. Megelégszenek egy me-
leg, hangulatos romantiká u, kedvesen 
megnyugtató végű játékkal és Stam-
bul rózsája, a bűbájos Kondja 6ül, 
operett deszkák fölé került. Talán a 
a legstilszerübben ide, hisz szint és 
illatot, örök frisseséget, bervadhatat-
lanságot a muzsika biztosit neki, Fali 
Leó csudálatosan szép muzsikája az 
élet^elixir, amely megvédi a Stambul 
rózsáját a virágok közös és szomorú 
sorsától: - a rövidéletüségtől. 

H pesti nyárnak a legillatosabb 
virága lesz a Stambul rózsája és sok-
kal hűségesebb, mint a többi virá-
gok. Mát régen; hervadtan hevernek 

majd a többi rózsák, jószagu emlé-
keként a tovatűnt nyárnak, de a Stam-
bul rózsája akkor is friss lesz, pom-
pázó és hóditóan illatos és lát;uk ma 
a nyári ég alatt az ellövendő tájké-
pet, hirdetőoszlop a Király Szinbáz 
előtt, tél van, szállongó hó, jégvirág 
az ablakokon, tülkölő autók és vág-
tató kocsik . . . vidám, ragyogó szín-
ház esti publikum . . . messzi, békés, 
havas december . . . s a plakáton még 
mindig mosolyog a betű: minden este 
a Stambul rózsája! 

És méltán. R meséje magában is 
attrakció, de a köntös, amelybe a Ki-
rály Színház öltöztette a Stambul ró-
zsáját - különleges színházi esemény. 
Hz Ezeregyéjszaka képes könyvéből 
kivágott lapok ezek és hangos szóval 
dicsérik a díszlettervező művész: Már-
kus László ezerszínű fantáziáját. 

Kosáty Emmy k é t tubája a »Sztambvl rózsája« I. felvonásában. Angeio rajza. 
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H karmester hármat kopog az áll-
ványán, a nézőtéren elhallgat a sus-
•torgó beszédmoraj és az orchestronból 
buján ömlenek a melódiák - az első 
felvonás nyitánya. 1/incze Zsigmond 
karmesteri pálcája nyomán lendül, 
hullámzik, dalol és harsan a muzsika, 
a finoman ivelő akkordokat groteszk 
eleven melódiák váltják fel, egy ha-
talmas finale és zugó taps a néző-
téren. Fali Leó a nyitánnyal meg-
nyerte a versenyt. R közönség azon-
ban nem ér rá tapsolni. Libben a 
függöny és csodás panoráma tárul a 
bámuló szemek elé. Kelet pazar képe 
ragyog a színpadon, eg y török leány-
szoba puha pompája, kerevetek, se-
lyempárnák mindenütt, ezreket érő 
szőnyegek és az ablakon tul Konstan-
tinápoly megkapó látképe. H szoba 
tulajdonosa Kondja Gül, Stambul szép-
séges rózsája, akit atyja, Kemal pasa 
odaigér Fkbmednek, a török pénz-
ügyminiszter fiának, török szokás sze-
rint a leány tudta és megkérdezése 
nélkül. De Kondja mást szeret. Tit-
kon és szomjazón findree Leryt, a 
francia regényírót, akit csak írásai-

ból ismer, regényeiből, amelyben a 
török nőemancipáció törhetetlen hivé= 
nek vallja magát, a verseiből, amely-
ben poéta sziv dobog és Kondja sze-
reti európai lelkével a másik messzi 
idegent és nem akar Hcbmed felesége 
lenni. Levelet ír Findree Lerynek poste 
restante Svájcba és elpanaszolja baját 
Midilinek, hűséges barátnőjének hulló 
könnyek között. Midili vigasztalja 
Kondját, biztatja, hogy tartson ki 
Hndree mellett és elárulja, hogy neki 
is van egy szerelmese, ugyan nem 
hős, nem költő, de kedves fia Müller 
bácsinak, a hamburgi nagykereske-
dőnek és Flóriánnak hívják. Flórián 
Midilitől kapott meghívása folytán be-
toppan és elmeséli titokban, hogy ő 
feleségkereső útban jár Konstantiná-
polyban. H papája a milliomos cég-
társával pörben áll, mert annak is 
van egy fia, keresztnevén Sámson 
Mária Vilmos . . . 

- Leány ez a Vilmos? - kérdi 
nevetve Midili . . . 

- Ez a Mária férfi - magyarázza 
Flórián és ő is nőtlen, mint én és 
igy nincs gyerek, nincs örökös, ezért 

H »Sztambul rózsája« bázi főpróbáján. Vincze karmester, Kosáry Emmy, Lub nszky Tibor, 
^-y^liw ÉÊPMe^ Rátkai, Latabár, Lábass Juci, Czakó Gyula rendező. Alexy felv. 
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fl »Sztambuí rózsája« II. felvonásának egyi jelenete. - Baloldalt^KirályJErnő. Aiexy teir . 

van a pör. Megmagyarázza Flórián, 
bogy most feleséget keres, mert ötven» 

ezer koronát igért az öreg Müller 
minden gyerekért és ő már elköltött 
százbuszonötezret, szóval 

- Két és fél gyerekkel jövök már 
a papámnak . . . 

Midiiivei megegyeznek, bogy őt 
veszi el Flórián feleségül. Hz ő boldog« 
saguk teljes. Hcbmed házassága azon-
ban nem megy olyan könnyen. Kondja 
köti magát, bogv ő európai, őt bódítsa 
meg a vőlegénye, őt rem lebet csak 
ugy odaígérni s ba Hcbmedbez kény» 
szeritik, akkor sem lesz soba az övé.. 

H második felvonás Hcbmed laká-
sán játszik, amelyet pompázó szépsé-
gében az uj asszony számára rende-
zett be. Hz ablakok a Boszporusra 
nyilnak, ideugrik ki a hatalmas er-
kély is, este van. a nyugvó tenger 
vizén ezer lámpa fénye reszket. Kondja 
lakodalmára, abova ősi szokás szerint 
minden török nő megbivás nélkül el-
mehet, beszökik női ruhában Flórián,, 
bogy elszöktesse Midilit Svájcba. Hz 
esküvő után Hcbmed és Kondja egye-
dül maradnak. Kondja ragaszkodik a 
kívánságához, bogy bódítsa őt meg 
előbb az, aki feleségül akarja és négy 
hetet tüz ki a bóditó játék idejéül. 
Hcbmed nem akar belenyugodni,. 
Kondja nem tágit, azt azonban meg-
engedi, bogy együtt vacsorázzanak. 
De nem többet, mert Európában i& 
ez a szokás, először egy jó tekintet* 
másnap egy jó szó, két bét múlva az 

Rátkai Márton - Flórián. Alexy teiv, 
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az első csók s aztán esetleg négy bét 
múlva. . . 

- Ugyan kérem - vág közbe 
Hcbmed — Európában eddig én min« 
dig a végin kezdtem... 

- Hát Európában idegenek is ül-
nek igy eqyütt a vacsoránál? - cso-
dálkozik Ko adja. 

- Európában - mosolyog Hcb-
med - nem idegenek a kettecskén 
vacsorázók - bázas a férfi is, a n5 
is, - de legtöbbnyire jelen nem levők 
házastársai. 

Kondját a tánc, a muzsika, a pezsgő 
elbcditja és Hcbmed nem akarja karjai 
közül kiengedni ifjú bitvesét, Kondja 
a terraszra menekül előle, fel az er= 
kélyre, bezárjaaz aj tót és készül Sváicba 
az ismeretlen Hndree Lerybez. Hcb-
med végső szükségében elárulja, bogy 

Hndree Lery az ő irói álneve, de 
Kondia nem bisz néki és a vőlegény 
egyedül marad a nászéjszakán. 

H barmadik felvonás Svájcban ját-
szik a «Három a mézesbét»-bez cím-
zett szálló halljában. Ideszökteti Midi-
lit, már mint a feleségét Flórián és 
idejön Kondja Hndree Lery után. Fló-
rián már bárom napos mézesbetes és 
kéri Midilit, bogy ne szólitsa őt többé 
ugy mint idegent - banem becézve, 
például jugy, bogy Bocikám. És fel-
hangzik fi hires Bocikám'.dal ; ~ 
SilMIDILI :50aj,lbogy milyen egy uj férj, 

Néba borzasztókat kér. 
FLORIHN : Egy a vágyam, egy, csak egy,.. 
- * Ml DI LI : így ez bárom napja megy. 
FLORIHN : Tévedés ! Nem csók kell, lásd, 

Egyet kérek, semmi mást: 
Mondd azt, bogy kis Bocikám, 
Mondd azt, bogy kis Bocikám, 

Kosáty Emmy második felvonásbeli toilettjei. (fl. kalapokat Molnár Gizella kreálta.) 
Angelo rajza. 
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Király Ernő - Hcbmed Alexy fel*. 

Fi többi szó nem ilyen csuda jó, 
Nem ilyen, de nem ám. 
Én édes szép pofikám, 
Mondd azt, bogy kis Bocikám, 
Csak annyit mondj : 
Bocikám, Bocikám, Bocikám 

MIDILI : Nem létezik Bocikám, .-
Nem létezik Bocikám... 

FLÓRIÁN : De bogyba ezt, csakis ezt 
Csakis ezt viharozza szivem, 
Mondd már, bogy kis Bocikám;! 

MIDILI : Kapsz csókot szép Bocikám,, 
Nem létezik Bocikám, ^ -, 
Sose mondhatom ezt "nem, nem. 

FLÓRIÁN : Hozzád mindig bü leszek, 
Három kosztümöt veszek, 
Villát, autót kap kegyed, 
S harminchat! kenyérjegyet. 

MIDILI : Ezt már aztán nem hiszem . . . 
FLÓRIÁN : Lám pedig megeskiszem . . . 

Mondd azt, bogy kis Bocikám, 
Mondd azt, bogy kis Bocikám, 
fí többi szó nem ilyen csuda jó, 
Nem ilyen, de nem ám. 
Én édes szép pofikám, 
Mondd azt, bogy kis Bocikám, 
Csak annyit mondj : 
Bokikám, Bocikám, Bocikám. 

MIDILI : Nem létezik Bocikám... 
Nem létezik Bocikám, 

FLÓRIHN : De bogyba ezt, csakis ezt 
Csakis ezt vibarrozza szivem, 
Mondd már, bogy kis Bocikám ! 

MIDILI]: Kapsz csókot szép Bocikám, 
Nem létezik Bocikám, 
Sose mondhatom ezt nem, nem! 

Flórián és Midili itt találkoznak 
Müller papával és nehezen, de bele-
egyezik 5 is a házasságba, amikot a 
fiatalok megsúgják neki, bogy a gye-Kosáry^Emmy - Kondja Aiexy;feiv, 
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rck már biztos és Flórián nyeri meg 
a vagyont jelentő pört. 

Kondja is megérkezik a szállóba és 
a hotel kis szemtelen, versben beszélő 
liftboya megmutatja a sarokban 
ülő Fícbmedet neki, bogy az az flndree 
Lery. 

fl kis boy mindig versben beszél 
és saját bevallása szerint mint a mé-
zeshetes hotel benfentese már nagyon 
blazirt, de azért amikor meglátja Kond-
ját, ökölbe szorítja csöpp kezét és 
kacsint hozzá: 

- Ilyen vas nő! 
Kondja most már szívesen bele« 

egyezik a házasságba és órák alatt 
leszaggatják a kalendáriumon a négy 
heti előjátékot Kondja: a Stambul ró-
zsája és a legboldogabb férj: Achmed, 
alias Flndree Lery. 

Erre az elmés, fordulatos szöveg-
könyvre Fali Leó olyan muzsikát irt, 
amelyet dicsérő jelzővel megközelítő-
leg sem lehet jelölni. Mintája lehet ez 
a muzsika annak, hogy hogyan kell 
jó operett zenét irni. Csak egyszer kell 

hallani egy számot ebből a muzsiká-
ból, csak pár piilanatig a dúsan ömlő, 
bársonyos akkordokat és érezzük 
azonnal, hogy van valami uj ebben a 
muzsikában. Talán az lenne a legta-
lálóbb kifejezés ha azt irnók ide: 
üditő. Igen, üdítő ez a muzsika és fel-
szabadító, a buján ivelő lágy melódiák 
frissek, mint a nyári ég napfénye, 
illatosak, mint a virágzó aloe»bokrok 
és ábrándosak, mint a boldfényezüstje. 
De van humor is a zenében. És ez az 
ereje, hogy nem egyoldalú. Ha kell 
groteszk, komikus, kacagó és vidáman 
jókedvű egyszerre. Technikai bravúr 
dolgában pedig első helyen áll a kó-
rusok felépítése és a két finale fino-
man ivelő duettje. 

Hz első felvonásban flebmed belé-
pője: Seberezádom te légy... kezdetű 
érzelmes valcer legnépszerűbb kerin-
gője lesz nemsokára a pesti zongo-
ráknak. fl Kondjával énekelt duettje 
pedig a magasabb muzsikát kedvelők 
szeretetét nyeri meg. Midili-Flórián 
török táncos duettje brilliáns zenei 

Fi »Sztambul rózsája« III. felvonásának díszlete. Alexy telv. 
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tréfa, amely keleti motívumok kigu* 
nyolásából épül fel. 
fc H második felvonásban »Ez igy 
lesz ezután már, csinálunk uj diva« 
tott«... duett és Hcbmed és Kondja 
sláger keringője: »Csak valcert járj 
csak azt, arcodra rózsád fakaszt«... a 
legemlegetetebb dalok, de groteszksé-
gével elragadó Flórián női ruhás be-
lépője és Midiiivei való duettje »Flórián 
a bajszod ó be szúr«... 

H harmadik felvonás Bocikám dala, 
a »Nagyapám én édes ó papám« tercett 
és Kondja és Hcbmed finaléja a leg-
szebb számok. 

Hzt hisszük Fali Leó nyugodtan 
pihenhet egy ideig hietzingi villá-
jában, uj darabra sokáig nem lesz 
szükség Budapesten! 

És most szines tintába szeretnénk 
mártani a tollat, hogy méltóképen ír-

8 * 

Lábass Juci (Mi lili) és Kosáry Err.my (Kondja) Aiexy felv. 

bassunk azokról, akik diadalra vitték 
a Stambul rózsáját. 

Kosáry Emmy nevét kell először 
ideírnunk. Hz érzésben, amely iránta 
szivükben é!, van valami egészen uj, 
operett színésznő iránt eddig még 
soba fel nem támadt: a meghatottság-
Talán ez az egyetlen helyes szó, ame-
lyet véle szemben használhatunk. Van 
valami finom báj, operett színpadon 
eddig még soha nem látott, ebben a 
csodálatosan érdekes asszonyban. Szép. 
H feje angol grafikusok ceruzájára 
emlékeztet, a termete a francia long-
cbamps=i versenyek fir.om vonalú dá-
maira és a szemei kecskeméti, szép 
magyar lányok csillogó szempárjára. 
Kitűnő művésznő, operai méretű hang-
ját nem kell újra felfedeznünk - -
mindaz amit eddig irtunk róla - köz-
titok, - de had áruljunk el még vala-

mit. Tehetséges ruha-
tervező. Hz a sorozat 
finom Ízlésre valló, 
raffináit vonalú gyö-
nyörű ruba, amelyet 
a premieren bemuta-
tott, mind odahaza 
készült Beöthy László-
né és Kosáry Emmy 
tervei és előkelő felü-
gyelete mellett. Pom-
pázott a színpadon, 
mint a legrejtettebb 
keleti kertek szépséges 
leánya, énekelt mint a 
daloló bülbül a mina-
retek karcsú tornyai 
mentén és hódított, 
mint az illatos nyár 
virágzó kerteinek leg-
ragyogóbb virága: a 
várvavárt Stambuli ró-
zsa. 

Hcbmed szerepében 
Király Ernő volt a 
partnere. Már férfias 
megjelenésével és nagy 
szerű török egyenru-
háival, (amelyek Wei-
ner és GrCnbaum re-
mek müvei) hóditott, 
de nemesen egyszerű 
színjátszó eszközeivel 
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Kosáry Enray harmadik felvonásbeli toilettjei. (fl kalapokat Molnár Gizella kreálta.) 
Angelo rajza. 

ujabb diadalt szerzett a többi régibez. 
f i szerep egy teljes és nebéz tenor-
parti és Király kifogástalanul, dicsére-
tesen megállta a belyét. flebmedet 
ugy állította elénk, abogy mi is el-
képzeljük az uj-török ifjút. Belül igazi 
európai, müveit, finom és kulturált, 
kivül katona, ruganyos, izmos, gyors 
mozdulatu könnyen lobbanó igazi 
török férfi volt. Megint egy uj oldalá-
ról mutatkozott be Király Ernő à a 
közönség ujjongó lelkesedésével fo-
gadta kedves művészét. 

H vidám párt: Midilit és Flóriánt, 
Lábass Juci és Rátkay alakították. 

Lábass Juci kedves elevensége, bá-
jos fiatalsága, vidám iókedve, finoman 
ivelő bang; a és táncoló tehetsége Mi dili 
alakjának kölcsönzött érdekességet. Ru-
hái: a nagyszerű Berkovitsné kreációi 

esemény számba mentek, flbánv uj 
szerepében láttuk még Lábass Jucit 
jnindig jobb volt, érdekesebb és meg-
lepőbb. Ez a szerepe is felülmúlja az 
eddigi sikereit, csak azt nem tudiuk, 
hogy hol fog végződni ez a felfelé 
baladó iv. 

Rátkav Márton Flórián alakjában 
megint olyasvalamit produkált, ami 
könnyekig tud kacagtatni. Kedves, ezt 
kell leírni róla, mert ez a sokszor el-
koptatott jelző az egyedüli, amely az 
eredeti értelmében megközelíti azt, 
amit vele szemben a szinpadi publi-
kum érez. Neki csak hívei vanr.ak,-a 
legnagyobb művészben is találnak az 
akadékoskodok hibát, de Rátkay Már-
tonról még sohasem hallottunk sehol 
egy rossz szót, róla csak a rajongás 
hangján beszélnek mindenütt. Flórián 
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szerepében újra láthattuk egyéniségé* 
nek ezer varázsát és boszorkányos tánc-
tehetségét, amelyhez külföldön sem 
találunk hasonlót. De külön meg kell 
emlékeznünk a női-ruhás jelenetéről, 
amelyhez hasonló hatású groteszk» 
operett alakítás még nem volt magyar 
színpadon. 

Feltűnést keltett a |premierközön= 
ség körében az a sereg újszerű ka-
lap=kreáció is és fejdisz, amelyek 
Kosáry Emmy és Lábass Juci fejét 
díszítették. Molnár Gizella Váci*utcai 
kalap-termét és finom Ízlését dicsérik 
ezek a kalapok, aki a Király és Ma-
gyár-Színház állandó és kedvelt szál» 
litója. 

Fiz öreg Müller jóízű bumoru sze-
repéből Latabár csinált egy piros arcú, 
kedves hamburgi figurát, Kemal pasa 
alakjában pedig Szirmai örök fiatalos 

férfiasságának örvendhettünk. Meg kell 
emlékeznünk még a kis Lubinszky 
Tiborról, aki nemrég a Hermelin Péter-
kéje volt, - e g y virgonc liftes fiu sze-
repében szaporította »hangos sikerei«»t. 

Minden dicsérő szavunk illesse Czakó 
Gyulát az operett nagyszerű, stílusos, 
rendezőjét, aki a Csárdáskirályné után 
n ost a Stambul rózsájával is megmu-
tatta, hogy vérbeli operett rendező, 
de dicsérnünkkell mérték nélkül az elis-
merésben Gábor Andort is, aki a for-
dítás mesterségét az uira*költés mű-
vészetévé alakította át s a sok har-
sány kacagás a nézőterén egyegy 
kedves tréfa után és a nagyszerű ope-
rett versek mind Gábor Andor kivé-
teles tehetségét hirdették. 

Igaz és nagy sikere van a Stambul 
rózsájának és a főpróbával kapcsolat-

Lábass Juci II. és III. felvonásbeli toilettjei Angelo rajza. 
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ban, mint rendesen, most is jó néhány 
kedves történetet mesélnek. 

Elmondunk néhányat. 
Bertba István a Peer öynt zeneka-

rát vezeti most a Magyar Színházban. 
H főpróbára ő is a Királyba sietett s 
a félhomályos folyosón egy elegáns 
szőke nőt pillant meg, olyan pompás 
ruhában, mintha flngelo tervezte volna. 
H nő kacérkodik Bertba Pistával. Se* 
lyembarisnyás lábát odanyomta Bertba 
Pista cipőjéhez és ő is kezdi komolyan 
venni a dolgot. Közelebb megy, a nő 
derekára teszi a kezét s ekkor ez 
mély, basszus bangón megszólal: 

- Szervusz Pista... 
Hangos vidám kacagás a nézők ré-

széről: - Rátkay Marci volt... 
* 

H második felvonásban Kosáry ci-
garettára gyújt. H kellékes merő szim-
pátiából a főpróbán Stambult készített 
az asztalra. 

— Szép, szép mondta vidáman 
Kosáry Emmy, de jobbat is érdelmnék. 

Hzcta minden este a gavallér Beöthy 
László jóvoltából a legfinomabb egyip-
tomiból, a »Simon fírtz«ból kap egyet 
Kosáry Emmy. 

* 

Fall Leó Szarajevóból érkezett 
Pestre a főpróbára. Délelőtt jött meg 
azzal a szándékkal, hogy még dél-
után elutazik Bécsbe, a feleségéhez, 
aki bepakolva várja, mert Svájcba 
utaznak nyaralni. H főpróbán annyira 
meghatotta az előadás szépsége, a 
ragyogó kiállítás Fali Leót, hogy sür-
gönyt menesztett a feleségének. 

FraujFall Hietzing 
bei Wien-

Sollt's mit meinen frakk 
sofort kommen Leo. 

(Fallné, Hietzing Bécs mellett. Frak-
kommal azonnal gyere. Leó.) 

P¥|T 
flzt hisszük a Stambul rózsája si-

kerének ez a sürgöny a leghangosabb 
hirdetője. 

Feiks r a j z a . 
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K o s d r y G m m y r u h á i . 
I. felvonás. Eredeti török bárem 

ruha rózsaszín creppe de soie-ból 
apró ezüst rózsákkal és gyöngydisz-
szel; hozzávaló törökös fejdisz, dus 
fátyollal. 

Pávakék ünnepi ruha aranybrokát 
szövéssel drágakő övvel, sok gyön-
gyei. Érdekes török fez, fantasztikus 
toll díszítéssel. 

II. felvonás. Fehér tüllből készült 
török esküvői ruba; egész különleges 
fejdisz, mely a mirtuskoszorut he-
lyettesíti ezüst derge-ből készült 
uszállyal átfogva. 

Halaványzöld rips de quandre-ból 
készült panierszetüen raffolt tánc-
ruha csipke flitterdisszel és eredeti 
Poiret fejdisz. 

III. felvonás. Nagy kockás szövet-
ből készült utiruba fehér posztógal-
lérral bojtos utisapkával. 

Fal£Leó kézírása a Szinbázi Elet olvasóinak-

riJ Fekete velour scbiffon és fehér 
panbársonyból ^kombinált nagystílű 
steppes estélyi ^ruba, orchidea alakú 

- drágakő ^applicatioval és egészen uj-
saerü fejdísszel és febérrókával. 

fíngelo. 

Rátkai (Flórián), Lábass Juci (Midili) Alexy feiv Rátkai Márton - Flórián Ale*y íelv-
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Gábor darab. Gyárfás Dezső 
mesélte a New-York kávé-
házban. 1 

- Debrecenbe mentem 
vendégszerepelni, a hábo-

rús viszonyok következtében azonban 
este hatig csak Szolnokig jutottam el. 
Ott kiszállítottak a vonatból. H szigorú 
kalauzba fülembe süvítette: 

- Éjjel egykor megyünk tovább. . . 
Mit csináljak egy idegen városban? 

Vettem egy kocsit és bementem a szín-
házba, ahol Mariházyék a Falu rosszát 
játszották. Egy hadnagy ült mellettem 
és az egyik felvonás-szünetben a foyer» 
ben hátamögött állva, véletlenül ki-

hallgattam s beszélgetést, amit egy 
szép kisleánnyal folytatott. 

- Képzelje, ki ül mellettem? 
- Biztosan egy nő. Szépasszony... 
- Nevetni fog. Nem találta el, de 

közel jár hozzá . , . Szintén Gábor 
darab . . . 

- ? ? ? 

- Gyárfás Dezső, alias Dollárpapa. 

MINDEN KOTTH ÉS SZINDHRHB 
megrendelhető: 

a -SZÍNHÁZI ÉLET« kiadóhivatalában 
VII., Erzsébet-körút 24. 

Szirmai Imre - Kemal pasa 
Alexy fel*.. 

Lubinszky Tibor 
KirálySzinbáz. -

- Liftboy 
«Sztambul rózsája«. 
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A Çurgszinhdz Budapesten 

Tiz estén át feg vendégszerepelni 
a Burgszinbáz kitűnő együttese a Víg-
szinbáz színpadán. Ez a tiz előadás 
elhozza Budapestre mindazt, amit a 
Burgszinházmüvészi műsorban, korhű 
kiállításban és előkelő interpretálóiban 
képvisel. 

fl bemutató előadás julius 5=én 
lesz, az »Esther« és 6oetbe »6escbwis> 
ter«-e van a műsoron és bemutatko-
zásra ad alkalmat Else Wohlgemutnak, 
a legszebb német művésznőnek, aki 

»Ob Nagyapám« tercett Rátkay ^Flórián), 
Latabár (Müller), Lábass (Midili), amelync'x 

3 kottáját e számban jközöliük. " > 
A l e x y j e l " . 

Rátkai (Flórián), Lábass Juci (Midili) 
Alexy felv. 

egyszersmint a legjobbak közé is tar-
tozik. fl tavalyról ismert bájos Marie 
Mayen Reebat játsza és szívesen 
várja bizonyára a közönség a tavalyi 
kedvencét. Julius 6-án »Galleottot« a 
mindig modern Ecbegary müvét ele-
venítik fel és viszontlátjuk itt egy tra-
gikus szerepben Harry Waldent, aki 
majdnem minden este csillogtatni fogja 
kivételes tehetségét. Julius 7-én a 
»Nathan der Weise« a legújabb Burg 
korszakot fogja képviselni. Skoda 
templosa, Siebert Náthána külön érde-
késségé lesz az előadásnak, amely 
különben is legragyogóbb produkciója 
a Burgszinbáznak. Nyolcadikán »Gold-
fische« következik, amelyben Harry 
Waiden könnyed, vidám szerepben 
mutatkozik be. fl másnapi »Zwillings-
schwester« bősének ugyancsak ő ad 
szint, ez a szerep egyik leghíresebb 
sikere a nagyszerű művésznek. Grill-
parzer ezidei jubileuma folytán gyak-
ran lesz műsoron. így »Web' dem der 
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Hedvig Bleibtteu Else Wohlgemuth Marie Mayen 
fí Burgszinbáz Vigszinbázban vendégszerepló'Jmüvészei. 

Harry Waiden Carl von Zeska Hans Siebert 

lügt« tizedikén kerül szinre, 11-én 
»Libelei«, a sokszor méltatott érzelmes 
játék van műsoron, 12-én pedig a 
»Hässlicbe Ferante« főszerepében tap-
solhatunk újra Harry Waldennak és a 
nagyszerű együttesnek. H vidám da-
rab után a két utolsó napon a jubi-
láns Grillparzer «Medeá»»ját és »Iphi-
genie in Tauris-t« játszák. Bleibtreu 
asszony, a klasszikus játékrend büsz-
kesége alakítja Medea és az Iphigenie 

in Tauris főszerepét, méltó partnere-
ként Harry Waldennak. Hz emiitette-
ken kivül még különösen az uj nem-
zedék díszeinek: Rombergnekés Häus-
sermannak, valamint a jókedvű Zes-
kának lesznek hangos sikerei. 

Hzt hisszük az idei vendégjáték 
soká g emlékezetes lesz a komoly iro-
dalom hivei között és újból megpe-
csételi a magyar-német színházi ba-
rátságot. 
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Adler Adelina, 
On revient toujours — énekelték 

egy rég elfelejtett francia operában, 
melyből csak ez a birbedt mondás 
maradt fenn és ba a Tisza Kálmán-
teret vesszük kiinduló pontul, a sok-
szor és sokféle vonatkozásban emle-
getett mondás beteljesedik Fidler fíde-
lina pályafutásában is. fi Tisza Kál-
mán-téren tűnt fel és most kis kité-
rővel ismét visszatér oda, bogy gyö-
nyörködtesse majd hangjával a Városi 
Szinház közönségét. Első izben a régi 
Népopera szinlapjain tünt fel a neve. 
Külföldi tanulmányok után mint kész, 
pompás rutinu énekesnő került haza 
ez a kiváló magyar művésznő és egy 
csapásra megbóditotta a budapesti 
publikumot. Csillogó, egyenletes, kép-
zett, árnyalatokban és kifejezésben 
gazdag hangja tömören betöltötte a 
Népopera hatalmas nézőterét, művé-
szete pedig a legváltozatosabb műsor-
ban egyenlő értékekkel jutott érvényre. 

Énekelte a Traviatát és Évát a Mes-
terdalnokokban, Eleonorát és Elzát, 
Erzsébetet és Pbilinet, Racbát és Mi-
caelát. Mindegyik alakításban stílu-
sos és egyéni tudott lenni, mindegyik 
szerepben komoly zenei értékek nyil-
vánultak meg és minden alkalommal 
megkapta a személyének és művésze-
tének méltán kijáró lelkes elismerést. 
Fidler Fídelina rövid néhány hónap 
alatt Budapest egyik legnépszerűbb 
énekesnője lett és mikor a Népopera 
operatársulata feloszlott, a közönség 
mint kedves, jó ismerőst fogadta az 
Operaház színpadán, ahol uiabb sike-
rekre és művészi produkciókra nyilt 
alkalma. H Városi Szinház szerve-
zése most visszahódítja a Tisza Kál-
mán-térre Hdler Fidelinát. H jövő 
évadtól kezdv2 már az újjáalakított 
színházban fog énekelni, ahol ujabb 
komoly és nagy feladatok várnak rá, 
melyeket, ismerve tehetségét és ké-
pességeit - bizonyosan az eddigi-
sikerekhez méltón fog megoldani. 

fldler Fídelina, a:»Városi Szinbáz« tagja. 
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r e g é k Y 
IRTA . x . . 

MÜHLBECK KÄROLY 
ra jza iva l . 

H fiatal asszony mosolyogva és 
, látható kíváncsisággal nézett az újság« 
íróra.»1 

-Olyasmit akar elmondani nekem, 
amit az uramnak se szabad tudnia? 
kérdezte kissé ijedten. 

Laczfi komolyan bólintott. 
- Olyasmit. Talán nem túlzok, ha 

azt mondom, hogy ez az ügy még a 
Sembachok üzleteinél is fontosabb. 
Mindennél fontosabb, mert két becsü-
letes ember boldogsága forog kockán. 

Szebenyiné most leejtette ölébe az 
oltárteritőt, s egy percig kíváncsian, 
fürkészve és valami kifejezhetetlen 
csodálkozással tekintett a vendége 
szeme közé. H sihederlányszerü nai-
vitása, a szűziesen szelid pillantása 
belyett most valami asszonyos öntu-
datosság ragyogta be a vonásait s a 
riporternek ugy rémlett, mintha egy-
szerre tiz évvel megöregedett volna. 

- Laczfi, - mondta a fiatal asz-
szony nyugodtan és kék szeme szinte 
belefúródott az ujságiró arcába - Laczfi, 
maga most egy borzasztó újságot fog 
elmondani nekem, flzt fogja elmon-
dani, hogy az uram megcsalt, vagy 
megcsalni készül, ami voltaképpen 
egészen egyre megy. Ha azért keresett 
föl, bátran beszélhet, nem fogok meg-
ijedni. Meséljen el mindent, amit meg-
tudott, - a tiszta igazság az egyetlen 
orvosság, amivel a beteg házasságun-
kat meggyógyíthatja, vagy amivel egy 
céltalan szövetséget végképpen meg-
semmisíthet. 

Rózsás tenyerét gyöngéden rátette 
az ujságiró karjára, de Laczfira sem» 
mise ragadt a fiatal asszony komoly-
ságától, ellenkezőleg: hangosan és jó-
kedvűen elnevette magát, mintha csu-
pán egy ártatlan tréfáról lenne szó. 

- Kedves nagyságos asszonyom, ne 
használjon ilyen tragikus hangot, hi-
szen tulajdonképp csak egy éretlen 
gyermekcsinyről van szó. Maga épp 
oly jol tudja, mint én, hogy az ura egy 
rövidnadrágos fiúcska lelkét hordja a 
selyemtükrös smoking ja alatt. Hz ura 
is csak férfi, akinek az esze csak a 
negyvenedik éve után fog megjönni. 
Mi célja lenne a házasságnak, ha az 
okos asszonyok az éretlen férjeik egy« 
ügyüségeit el nem igazítanák? Maga 
elfelejti asszonyom, hogy a jó asszony 
nem csak felesége, hanem szerető 
édesanyja is a hites urának. 

Szebenyiné helyeslőleg bólintott, 
aztán ezt mondta: 

- így van és én mindent meg 
fogok tenni, hogy a rossz fiucskámat 
odatereljem a helyes útra. Mondja meg 
őszintén és cifrázgatás nélkül: ki az 
a nő, akivel az ostoba uramért f5l 
kell vennem az élethalálharcot? Bit-
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ran beszélhet, sokkal több erő van 
én bennem, mint amennyit maguk 
egy feleségnek nevezett bakfisról föl-
tesznek. 

Laczfi végignézett a fiatal asszonyon, 
- most csakugyan semmise látszott 
rajta többet abból a piruló süldőlány 
ból, akinek eddigi tapasztalatai után 
ismerte. 

- Drága nagyságos asszonyom, 
ismétlem, amit előbb mondtam, nem 
tragédiáról van szó, banem egy os-
toba diákkalandról, ami épp ugy el-
szédítette az ura fejét, mintba hirtelen 
alkoholt ivott volna. Ez a részegség 
nem igen szokott tovább tartani bu-
szonnégy óránál, csak vizes boragatás 
kell, amivel a lázongó vért az agyve-
lőből visszaszorítjuk. Hz ura becsípett, 
mint egy tapasztalatlan alkoholista, s 
a maga szeretete és okossága lesz a 
vizes borogatás, amivel az akut be-
tegségétől kigyógyítjuk. 

-Hogy bivják azt a nőt? kérdezte 
komolyan Szebenyiné, anélkül, bogy 
az újságíró hasonlatát kellőképpen 
méltányolta volna. 

H riporter azonban még mindig 
nem válaszolt egyenesen a kérdésre. 

- Hz urának, legyünk őszinték, soha 
se volt olyan gyermekkora, mint a többi 
hasonló korú kamasznak, aki már a 
házassága előtt átesik az összes gyer-
mekbetegségeken. Ebben a derék kis 
fiucskában, aki már tizéves korában 
virradatkor ébredt, s egy kitűnőt a 
természettanból a legszebb játéknál 
is többre becsült, voltaképp egy köte-
lességtudó jezsuita lelke élt, aki ájta-
tosan függesztette szemét az ég felé, 
s pajkos lapdajáték helyett a kápráza-
tos mennyei trónusra gondolt, amely-
nek lábainál majd szorgalmas kis 
diákok ülnek valamikor. Hz urának 
nem volt gyermekkora asszonyom és 
az ifjúkorát is épp ugy elsikkasztották 
tőle, mint a lapdáját, a lószőrhuszárját 
és a verekedő pajtásait. Szabad-e bát 
csodálkozni rajta, hogy végre mégis 
csak kitört belőle a vágy a földi mu-
latságok iránt s érett férfikorában ve-
tekedik azokra a diákcsinyekre, ame-
lyeken mi többiek már viharos kamasz-
éveinkben átestünk. 

H fiatal asszony megrázta a fejét. 
- Nem szabad csodálkozni és én 

nem is csodálkozom. De megmondja 
végre, hogy kinek bivják azt a nőt, 
aki az éretlen diákcsiny hősnője volt£ 

- H neve talán nem jelent semmit, 
hiszen a diákok eszményképei század 
évek óta ugyanazok maradtak. Egy 
kokett kis lány, aki tollseprővel áll az 
ablakban, egy lángolószemü asszony, 
akit nem ért meg az ura, egy cirkuszi 

lovarnő, aki aranycsillagos trikót vise], 
egy királynő, aki kurta rokolyában 
jelenik meg a rivalda mögött, vagy 
testbezsimuló selyem kimonóban fo-
gadja ottbon azokat a kiválasztottakat, 
akikért érdemes lángoló szenvedélyt 
szimulálni... Tulajdonképp mindegyik 
ugyanaz a tipus s mindegyik arra 
született, bogy a naivakat, a boldogta-
lanokat, az ostobákat elszédítse. Ér-
dekli most már, hogy melyik közülök 
az a boldog, akinek az ura az arany-
almát az ölébe hullatta? 

H fiatal asszony csöndesen maga 
elé nézett, aztán valami édes, öntuda-
tos és ravasz mosolygás ragyogta be 
az arcocskáját, valami drága mosoly, 
mely sokkal bájosabb volt, semhogy 
egy diáknak maradt nagy csacsi meg-
érdemelte volna. 

- Nem érdekel, - mondta a fejét 
megrázva, - annyira se érdekel, mint 
egy konybaszámla vagy egy mosócé-
dula. És tudja, hogy miért nem érde-
kel? Mert most már a maga leleple-
ző) e nélkül is néven tudom nevezni 
a drágalátos uram kedvesét. 

- Ob, azt én nem mondtam, bogy 
kedvese van. Hbboz ő a milliói dacára 
is gyönge legény. 

- H művésznőt tebát Tavasz Klári-
nak bivják. Százszor szebb, ügyesebb, 
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tehetségesebb és elragadóbb teremtés, 
mint én vagyok, sőt az se lehetetlen, 
bogy én is beleszeretnék, ba férfi vol-
nék, de bogy az uramat buszonnégy 
órán belül visszaveszem tőle, afelől 
egészen nyugodt lehet! 

Oly fölényes tudatossággal beszélt, 
a szeme ugy ragyogott a biztos győ-
zelem reményétől, bogy a riporter 
szinte elhűlve nézett végig rajta. Ez az 
okos, egészséges, erős asszony ugyanaz 
a személy volna a szelid kis kolostori 
növendékkel, aki jóformán a zárdai 
hálóterméből indult az oltár elé? Hát 
csakugyan lehetséges, hogy a gyerme-
kekből néha egy szempillantás alatt 
felnőttek lesznek? Laczfi e percben 
ugy érezte, bogy töviskoszoruja még 
fájdalmasabb, mint eddig volt: most 
már örökre és visszavonbatlanul sze-
relmes volt a drága kis nőbe, akinek 
karjaiba az ostoba szerelmesét vissza-
vezetni óhajtotta. 

H fiatal asszony szeme most ra-
gyogni kezdett, mint a gyémánt, alakja 
kiegyenesedett, mint valami királynőé, 
a hangja pedig, a csicsergő gyermek-
hangja, szilárdan és dallamosan csen-
gett, mintha egyszerre öntudatára éb-
redt volna fiatalsága legnagyobb és 
legvirágzóbb kincsének: a saját érté-
kének. 

- Mit gondol, lesz bozzá erőm, 
bogy a haszontalan uramat megregu-
lázzam ? -kérdezte most már gúnyo-
san, önbizalommal az ámuló kis új-

ságírótól, aki egy csodát megillető 
bámulattal nézett a diadalmas szép 
asszony szemébe. 

Laczfi komikusan bólinlott, majd 
igy szólott: 

- Nem mondhat olyat, amit most 
már vakon el nem hinnék magáról. 
Maga a legokosabb asszonyszemély, 
aki eddig életemben a szemçm elé 
került. Magát most már arra is képes-
nek hiszem, bogy az ura múzsájának 
szó nélkül ajtót mutasson...J 

Szebenyiné balkan és mosolyogva 
felsóhajtott. 

- Igen, ajtót fogok mutatni neki, 
mert a vaskereskedő nem arra szüle-
tett, bogy a múzsákkal szórakozzék. 
Laczfi legyen férfi: e pillanatban le 
kell mondania arról, hogy az uram 
még egyszer a maga remekmüveit 
megzenésíteni fogja. 

(Vége köv.) 

Benedek Margit 
= fényképészeti műterme = 
BUDAPEST, HAJÓ-UTCA 14. 
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Kûssa — Budapest. 
- Látogatás Bánbidy Ilonánál. -

fi ragyogó napsugárban fürdő 
dunaparti korzó sétáló közönsége né-
hány nap óta különös érdeklődéssel 
találgatja egy finom, karcsú, szőke 
szépség kilétét. Budapesti nem lebet, 
mert ba Pesten ilyen szép leány akad, 
azt ismeri már a korzó, színésznő 
sem lebet, pedig eleganciája, sikkje 
arra vall, mert a szép színésznőket 
pláne ismerik a pestiek. Ki lebet hát 
akkor ? 

fl Színházi Élet korzózó és napfür-
dőző barátai örömére sietve megad-
juk a feleletet: az a szép, karcsú, 

Bánbidy I lona ' ] 

szőke fehérruhás hölgy valóban nem 
pesti, de színésznő. H neve Bánbidy 
Ilona, eddig Kassán működött és ősz-
től kezdve a Vigszinbáz tagja. Töb-
bet talán nem is kell mondanunk. 
Hligba van szinbázkedvelő ember az 
országban, aki nem ismerné Bánbidy 
Ilona nevét és szépségét. Ittlétéről mi 
is csak közvetett uton értesültünk és 
siettünk a művésznőhöz, hogy meg-
tudjuk, mi hozta fel a nyári nagy 
melegben a fővárosba.j 

H Dunapalota egyik előkelő Ízlés-
sel berendezett dunaparti szobájában 
fogadott bennünket a korzó legújabb 
szépsége. 

- Hogyan? - kérdeztük - háta 
művésznő nem ment 
el a kassai társulattal 
Brassóba ? 

- Mint a mellékelt 
ábra mutatja, - neve-
tett Bánbidy Ilona, -
nem. Most természete-
sen azt is szeretné 
tudni, hogy hát akkor 
mit keresek Pesten. Be 
se várom a kérdést, 
megvallom : Faragó 
igazg ató kérésemre már 
most felbontotta szer-
ződésemet és én Brassé 
hetyett Budapestre jöt-
tem, ahová már úgyis 
régen vonzódik a szí» 
vem. Egyelőre facér 
vagyok: a kassai szín-
háznak már. nem ^va-
gyok tagja, a Vígszín-
háznak pedig még nem. 

g - Tehát itt fog nva-
ralni nálunk? $gg 

- Ohó, azért) mert 
facér vagyok, nem kell 
mindjárt azt hinni, 
hogy lustálkodni jöttem 
ide. Nyaralásról, pihe-
nésről szó sincs. Csak 
azért kértem már most 
szerződésem felbontá-
sát, hogy filmdrámák-
ban felléphessek. Már 
több budapesti film-
gyártól kaptam "megbi* 
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vást.' Most is csak a Corvin-gyár távi» 
ratára jöitem fel. Rzt szeretnék, ba 
elsősorban náluk játszanék. 

Pompás! Nem is tudtuk, bogy 
a művésznő annyira szereti a mozit! 

Szeretem-e ? Imádom. Mentől 
több filmen szeretnék játszani. Már 
van is több szerződésem. 

- És a Vigszinbáz? 
Még nem tudom, mikor fogok 

föllépni. Egyelőre csak annyit mond-
hatok, hogy türelmetlenül i várom a 
pillanatot, hogy már bemutatkozbas-
sam a pesti közönségnek. Néba|félek, 
de nagyon boldog leszek, ha majd 
a pestiek is megsze« 
retnek. 

baladja a százat, jól ismertek a kül-
földön is, számos kabarédalnak, zene-
kari szvitnek, keringőnek szerzője. 
Ujabb művei közül nálunk is nép-
szerükké lettek a Dunakorzóke-
ringő, a hangulatos Quodlibet, a 
Tavaszi egyveleg, az Jvresse d'amour-
keringő és a Dunapalota-keringő, mely-
nek egy részét lapunk más helyén be 
is mutatjuk. Caads Siegfried a jövő 
hónapban átteszi működési helyét a 
nyár tartamára a Császárfürdő kies 
kertjébe, ahol bizonyára ugyanolyan 
nagy és lelkes hallgatósága lesz, mint 
a Dunapalotában volt. 

Caads Siegfried. 
R neve sokak előtt 

talán kevésbbé ismert, 
mint rokonszenves sze-
mélye és művészete, 
pedig a budapesti kö-
zönség elitie sokszor 
gyönyörködött már és 
gyönyörködik most is 
Caads Siegfried sokol-
dalú tehetségében. Fi 
neve hollandusra vall, 
de ő maga német, ber-
lini születésű és jelen-
leg a Dunapalota-szálló 
karnagya. Zenei tanul-
mányait Berlinben 
Barth, Petersen és 
Friedländer professzo-
roknál kezdte meg, 
majd három éven át 
(1902-1904) Claude 
Debussy tanítványa 
volt Párisban. Két év 
óta Budapesten fejt ki 
nagy tevékenységet, 
mint a Ritz, a mai 
Dunapalota-szálló kar-
nagya és művészi quin-
lettjével nap-nap után 
lelkes ovációkra ra-
gadja hallgatóságát. 
Kompozíciói, melyek-
nek száma már meg- Bánbidy Ilona (»Farsang« - Kamilla) 
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A pénztáros. 
Ismertebb és biresebb ember sok akad» 

bat a színházban, mint a szinbázi pénztáros, 
de fontosabb nem igen akad. H jó pénztáros 
éppen ugy vinni tudja a szinbáz érdekeit, 
mint akár a primadonna. Első látásra ugy 
tűnik fel, mintha a pénztárosnak nem volna 
egyéb dolga, mint ülni a rács mögött, ádo» 
gatni a jegyeket, mig a készlet tart és a 
pénzt jól megolvasni. Mikor aztán elfogyott 
a jegy, akkor szépen becsukni az ablakot, 
kitenni a minden jegy fogytát hirdető táb» 
Iákat és pihenni a babérokon. 

Minden szinbázi pénztáros önérzetes ha-
raggal tiltakoznék ellene, ha valaki a dolgát 
csak ennyire becsülné. Hisz ezt eltudja vé-
gezni egy gimnazista is. fl pénztárosnak 
nagy és érdekes missziója van: ő rendezi a 
színháznak a sugólyukon innen eső részét. 
R színpadon a rendező rendez, a nézőtéren 
azonban hasonló hatalommal a pénztáros, 

fl pénztáros először is ismeri Budapest 

társadalmának azt a részét, amely az ő szín* 
házába jár. Minden budapesti színháznak 
megvan a maga törzsközönsége. Különösen 
a bemutató előadásokon szinte mindig 
ugyanaz a nézőtér képe ugyanabban a szín-
házban. fl törzsvendégeknek pedig sorra 
megvan a maga szeszélye. Hz egyik csak 
jobboldali páholyban szeret ülni, a másiknak 
feltétlenül a harmadik zsöllyesorban kell kiét 
szék, különben nem megy a színházba — és 
így tovább, fl pénztáros mindezeket a sze-
szélyeket betéve tudja. És biába hirdeti a 
színházi kommüniké, hogy az összes jegyek 
vasárnap reggeltől kezdve már válthatók a 
szenzációs bemutatóra, — ez enybén szólva, 
nem felel meg a valóságnak, fiz összes je-
gyek már akkor nem voltak kaphatók, mikor 
a pénztáros a bemutató előtt két héttel szá-
mot vetett otthon, bogy a rendes törzsláto-
gatókat hogyan helyezze el. — Mire ő a 
pénztárt a bemutató-jegyekkel kinyitja, akkor 
a fontosabb páholyok és földszinti helyek 
már kék ceruzával ki vannak huzigálva a 
színház nézőterének tervrajzán, amelyen a 
pénztáros ugy dolgozik, mint a vezérkari 
főnök a katonai térképen. 

Itt jön aztán a pénztáros szép munkája: 
a klasszikus elosztás és csoportosítás. H 
pénztáros tudja, hogy Retteginének Kondor 
udvarol. Ha tebát Retteginé a második jobb 
zsöllyesor ötös helyét kapta, akkor az okos 
pénztáros félreteszi a hatos helyet, mert 
holtbiztos, bogy Kondor másnap ezért a 
helyért jelentkezni fog. Ha Kőbalminé' és 
Febérné nagyon jó barátnők, akkor Felér-
nének Kőbalminé mögött ad jegyet, hogy jól 
érezzék magukat. H halálos ellenségeket a 
nézőtér távoli pontjaira ülteti, a titkos ud-
varlókat a földszint baloldalára, ha az intá-
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Faragó Ödön Brassóban. 
Színészet, magyar színészet van 

ismét Brassóban! Idestova egy esz-
tendő lesz, bogy a gyönyörű fekvésű 
Brassó szinbázában magyar szó hang-
zott. flzóta beteken át román kézen 
volt a város, melynek lakossága sirva 
menekült, azóta vitéz bonvédeink 
visszavették a várost, amely ma ugy 
gondol vissza az oláb invázióra, mint 
egy lidércnyomásos, gonosz álomra. 
És most ismét magyar színészek ját-
szanak Brassó szinbázában, a közön-
ség mint egy hadjáratból diadallal 
visszatérő vezért fogadta Faragó Ödön 
igazgatót, aki kitűnő társulatának élén, 
akárcsak az elmúlt esztendőkben, új-
ból letelepedett a hires 
erdélyi városban. 

Ilyen időtá.t, junius 
utolsó hetében kezdte 
meg a mult évben is 
brassói szezonját Fa-
ragó Ödön. Megnyitó 
előadásul Szigligeti 
nagyhatású színmüve, 
a II. Rákóczi Ferenc 
került szinre. Fi leve-
gőben akkor már ott 
volt a román árulás 
veszedelme, mégis a 
legszebb reményekkel 
indult meg az évad és 
a város magyar és 
szász közönsége lelkes 
érdeklődéssel pártolta 
a kassai társulatot. ' 
Faragó Ödön gárdája 
a nap-nap után vál« 
tozó kedvezőtlen hírek-
kel szemben is két hó-
napon át hiven és lel-
kesedéssel kitartott he-
lyén az exponált határ-
széli városban. R mű-
vészetnél sokkal fonto-
sabb, magasabbrendü 
cél lebegett a kitűnő 
igazgató előtt: hogy 
megnyugtassa az izga-
tott kedélyállapotu, ve-
szedelmektől remegő 
közönséget. Rkadtak 

ugyan vérmes pesszimisták, akik 
folyton menekülésre biztatták a kas-
sai színészeket, de a társulat biven 
kitartott, helyén maradt és a színját-
szás művészi eszközével épen a 
pesszimista lázongók riasztó hireit 
ellensúlyozta, fi kassai színtársulat a 
mult évben Brassóban nem csak kul-
turális, de hazafias missziót is telje-
sített. 

Faragó Ödön az utolsó percig re-
ménykedett. Sajnos, a remények nem 
váltak valóra. Augusztus 28-án 
este még a zsúfolt színház közönsége 
tapsolt a kassai színészeknek, éjjel 
már az egész város tele volt lázas 
sietéssel, bogy biztosságba helyezze 
mindenki magát és vagyonát. Előadás 

Faragó Ödön 
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Caads Siegfried karmester dirigál 

Hárembölgyek a Stambul rózsájában. 

után Faragó igazgatónak épen csak 
annyi ideje maradt, bogy a saját és 
társulata tagjainak podgyászát a szín-
báz helyiségében biztosságba helyezze, 
azután a pánikszerű tolongás köze-
pette nagy izgalmak árán kisietett a 
pályaudvarra, ahol gárdájával nagy 
nehezen helyet tudott szoritani a ma-
gyar színészetnek egy már eléggételt 
marhaszállitó kocsiban. 

H kassai színészek a legteljesebb 
bizonytalanságban hagyták el tiz hó-
nappal ezelőtt Brassót és szomorúan, 
meggyötörten, hosszas viszontagságok 
után tértek vissza Kassára. Faragó 

Ödön"r azonnal tovább sietett Buda-
pestre, hogy a minisztériumnak jelen-
tést tegyen a történtekről és állami 
segítséget kérjen károsult társulata 
részére. H színházi ügyek vezetője, 
dr. Majovszky Pál miniszteri tanácsos 
megértő szeretettel fogadta a kassai 
színészek ügyét, megfelelő anyagi 
kárpótlást utaltatott ki és gondosko-
dott róla, hogy az elveszett díszletek, 
jelmezek és egyéb felszerelés ujakkal 
pótoltassék. Hz állami segítség mel-
lett Faragó ödön is nobilis módon 
gondoskodott művészgárdájáról: ép 
ugy fizette a gázsikat, mintha még 
mindig Brassóban játszanának. ví 

Hz izgalmak kiheverése után ősz-
szel újból megkezdte működését Kas-
sán a társulat és a sikerekben gaz-
dag téli szezon után most ismét vi-
dám szívvel, bizakodással teljesen 
utazott Brassóba, ahol lelkes szeretet-
tel fogadta őket a közönség. Faragó 
a szezon legjobb újdonságait vitte 
magával, bőséges és gazdag reperto-
árról gondoskodik és a színház esté-
ről* estére tele van ünneplő közön-
séggel. Mintha sohasem lett volna a 
románoknak pünkösdi királyságok 
Brassóban. 

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

A «Színházi Élet» kiadóhivatala. 
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Higócz jViarisl{a. 
H Városi Színház tagja lesz Rigócz 

Mariska szeptembertől kezdve, akinek 
bizonyára szép sikerei lesznek az uj 
szinbáz falai között. Hz eddigi sze-
replése is biztat szép jövővel. H Király 
Szinbáz tagja volt tavaly, ott játszotta 

a Császárnéban Ludvigsburg hercegnő 
és a Legénybucsuban Stella szerepét 
akkor, amikor Lábass Juci más felada-
tot kapott. Most a Bárdos Kabaré tagja 
volt, innen szerződtette a Városi Szin-
báz, hogy egyik tehetséges tagja legyen 
az uj színháznak. 

Rigócz Mariska. 
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Intim Pista, bogy mi volt a Sztambul 
rózsája premierje után? Ilyenkor min-
dig bázi összejövetelek szoktak tör-
ténni. 

- Én ne tudnám? Hiszen jelen 
voltam. Előadás után a Royalba men-
tünk vacsorázni. Jelen voltak Beöthy 
László és a felesége, mint házigazdák, 
aztán Fali Leó és felesége, aztán Grün-
wald, az egyik szövegíró és felesége, 
az- összes szereplők, továbbá Buttykay 
Hkos Kosáry Emma férje, Solti Hermin 
Király Ernő felesége, dr. Martbon 
Miksa és Bárd Ferenc. Nagyszerűen 
megvacsoráztunk a Royalban >ztán 
ki játszottuk a zárórát. 

- Hova mentek?' 
- Felmentünk a Színházi Élet szer-

kesztőségébe. Ott már fel volt terítve 
egy kis bideg harapnivaló és egy kis 
még hidegebb innivaló. H falak »Sztam-
bul rózsája« képekkel voltak diszitve, 
az asztalon »Sztambul rózsája« leve-
lezőlapok várták, hogy kiki aláírja és 
elküldözze őket. 

- Jól mulattak? 
- Hz nem is szó. H házigazdát 

azzal büntették a vakmerő vendéglá-
tásért, bogy fél hétig nem hagyták le-
feküdni. Fél hétkor aztán megkegyel-
meztek neki. 

- Jaj, de érdekes mutatság lehe-
tett. Miket mondott az a drága Kosáry? 
Nem panaszkodott, hogy meleg van? 

- Nem. Sőt nagyon boldog volt. 
Eszébe sem jutott a meleg. 

- Pedig én nagyon sajnáltam sze-

génykét, mikor a harmadik felvonás-
ban bejött a svájci szállodába abba* 
a fekete-sárga ródlizó kabátban. Szir-
mai is téliesen volt öltözve. Hogy bír-
hatták ezt ki? 
~ - Ha nem mondják meg senkinek, 
elárulom a titkot. Kosáry Emma meleg 
kabátja Monna Vanna-kabát. Hlatta 
nincsen semmi a világon, csak egy 
trikó. Hasonlóképen van öltözve Szir-
mai. így aztán mindaketten kibírják. 

- Jaj, de érdekes. Erre igazán nem 
gondoltam. 

- Maguk a Peer Gyntnél sem gon-
doltak rá. Pedig ugyanez a dolog ott 
is előfordul. 

- Igazán? Kivel? 
- Ott is van egy téli jelenet. Törzs 

Jenő és Szentgyörgyi Ida ugy fel van-
nak öltözve, mint az eszkimók. Még 
sincs melegük, mert a téli kosztüm 
alatt nincs semmi . . . 

- Nagyszerű, hogy. maga miket 
tud. Mi van még? Hallottuk, hogy 
Rózsa Lajos beteg. Mi van vele? 

- Már jobban van. Egy Tosca-elő-
adáson megrándította a derekát és 
ügyet sem vetett rá. De később ágy-
nak esett, kiderült, hogy medence izü-
leti csontbártyagyulladást kapott. Már 
szerencsésen túlesett az operáción is. 

- Jó, hogy eszembe jut : azt a 
pletykát hallottuk, hogy Hervav Frigyes 
nem akar kabaréigazgató lenni. 

- Szó sincs róla. Persze, hogy nem 
igaz. Hervay máris nagy kedvvel és 
ambícióval dolgozik az Hpolló szep-
temberi megnyitó műsorán. Mindig 
újságírókból lesznek a jó színigazga-
tók. Példák rá Rákosi Jenő, Hmbrus 
Zoltán, Beöthy László, Heltai Jenő, 
Bárdos Hrtur, Nagy Endre, Bálint 
Dezső és még egy sor kitűnő név. 
Most ez a névsor ujjal bővül. Szenes 
Béla, aki az Írásait »Szenes ember« né-
ven szokta aláirni és maguk is jól is-
merik, ősztől kezdve igazgatója lesz a 
Royal Orfeum sörkabaréjának. 

- Hova szalad? 
- Jegyet szerezni a Burg-előadá-

sokhoz. Csőtörtökön már kezdik a Vig-
színházban. Viszontlátásra az első elő-
adáson. 

- Viszontlátásra. 
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Tóth 011\?, 
Utoljára a bakfisnap alkalmából 

volt nyomtatva a név ezekre a hasá-
bokra, amikor megírtuk róla, bogy 
láttuk a Vigadóban és kecsesen, ked-
ves ritmussal járt el Gallai Nándorral 
egy angol táncot. flkkor megírtuk Tóth 
Ollyról, hogy szép és jól táncol... 

fl mult héten a Király Színházban 
találkoztunk újra véle, Rákosi Szidi 
iskolájának vizsgaelőadásán, amely in* 
tézetnek egyik legtalentumosabb tagja 
Tóth Oily. Operettben láttuk és meg-
állapítottuk róla, hogy ügyes, tempe-
ramentumos, vidám, ha kell, groteszk 
- igazi operett primadonna - palánta. 

És a mult pénteken betetőzte az 
eddigi sikereket. Rákosi Szidi évad-
záró vizsga-előadásán a Falu rosszá-
ban ugy játszotta Bátky Tercsit, hogy 
dicséretére vált volna oly színésznőnek 
is, akinek a háta mögött hangos sike-
rekkel gazdag mult van. flz eddigi jó 
tulajdonságai mellé ez alkalommal az 
sorolható, hogy kitűnően énekel, szép 
hangja van és bogy bánni is tud a 
hangjával - a m i érthető is, bisz Dévai 
Janka kitűnő énekiskolájából került ki. 

Ennyi sok jó tulajdonság mellett 
csak szép jövőt tudunk jósolni a szép 
Tóth Ollynak és hisszük, hogy nem 
csalódunk a jóslatunkkal. 

Tótb OUy. 
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flárom szerep . 

H Miliomos Kati budai bemutatóját 
végre pontosan ideírhatjuk. Jul. 3-án 
este fél nyolckor lesz a premier és a 
kezdésnek fél nyolc órai jelzése egy-
szersmind azt is jelenti, hogy lesz 
valami újság ekkorra a zárórával is. 

- Záróra kitplás: jó omen - mondja 
boldogan Tihanyi Vili, a budai szin-
ház rendezője - . . . de mi azt hisz-
szük, hogy a Milliomos Katinak jó 
ómenre sincs szüksége, mert van he-
lyette három olyan szerepe, amely a 
színfalak mögött dívó nyelven «ziccer», 
azaz biztos. 

Hzt szokták mondani, hogy egy 
operett lehet sok tekintetben kissé 
elirott is, de ba egy jó szerep van 
benne és ez jó színész kezébe kerül, 
akkor biztos a siker. Milyen sikere 
lesz hát a Milliomos Katinak, annak 
a Milliomos Katinak, amely egyrészt 
nagyon jó operett, másrészt nem egy, 
hanem három parádés szerep van 
benne !? 

fi bécsi Apollo nagy sikerének is 
itt kereshetjük az alapját. Három jó 
szerep, három jó szinész: - siker. 

fiz egyik maga a Kati, a mosogató-
lány szerepe, aki egy váratlan örök-
ség folytán Milliomos Kativá lesz. Igaz 
ugyan hogy később elröpülnek a mil-
liók, mert a távirati-öröklés téves volt, 
de Kati mégis boldog, hisz egy egész 
felvonáson keresztül milliomosnak 
érezheti magát, aki «ezer pengőt is 
költhet naponta». Ezt a szerepet Mizzi 
Zwerenz játszta Bécsben, Budán pe-
dig Diósy Nusi, aki kedves tempera-
mentumát, vidám jó kedvét és csengő 
hangját adja kölcsön Milliomos Ka-
tinak. 

Kati barátja Szedlacsek Villy a 
szomszéd mozi kikiáltója, aki mozi 
nyelven beszél és vidám szemtelen-
sége is mozistilusu. fi revü-operettek 
és a tréfák ismerős alakja volt eddig 
is, most kap először helyet egy bárom 
felvonásos operettben és azt hisszük 
jó helyet kap. Fritz Werner hires bécsi 
szerepét Sebestyén Jenő alakítja és 
méltó vetélytársa lesz a bécsi kollé-
gának, hisz megvan benne minden jó, 

ami a bécsiben van és ehhez járul 
még az ő boszorkányos tánctehetsége. 

fiz elaggott zenetanárt Maurico 
Mayer Morellit, Otto Sachs szerepét 
Horthy Sándor gyúrja át a saját ké-
pére. Jó szerep nagyon a vidám Mayer 
alakja, aki mindig magas cé-ben akar 
beszélni és mégsem hallani sohase a 
hangját. Horthy jóizü humora sokáig 
emlékezetessé fogja tenni ezt a ked-
ves figurát. 

H kiállítás is meglepetés lesz. Uj 
díszleteket készített a bőkezű igazga-
tóság, amelyet Lás2lcffy tervei szerint 
Végh István festőművész festett meg. 

Tehát julius 3-án este félnyolc-
kor . . . a viszontlátásra ! 

•— • -.î 

rf budai 

íé^ráxüflestvérek kiadása budciposLs 

R Fővárosi Nyári Szinház julius 
13-án, pénteken mutatja be a »Hiva-
talnoklány« szerzőjének izgalmasan 
érdekes, amellett elmésen derűs 
uj színdarabját, fi nagy sikerre szá-
mító mű már megrendelhető a Szín-
házi Élet utján, fi könyv, melynek ki-
állítása három színben, litográfiái uton 
készült címlapja révén szenzációsan 
szép, 4 koronáért kapható. 
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Vera Aranka 
a Rakosi-iskola növen-

déke. 

Szolnokon Maribázy Miklós színtársulata 
működik a közönség nagy érdek-

lődése mellett. M. Turcbányi Olga, Fekete 
Rózsi, Maribázy Baby, Maribázy Miklós, 
Róna Zoltán! Szalóky Dezső a társulat erős-
ségei. Változatos műsorukon van a Csárdás-
királyné és a Kék róka, most pedig a Három 
a kislány bemutatója következik, fí társulat 
karnagy a fiatal, talentumos Donath Jenő. 
Kabaré-turné. Minden esztendőben ilyenkor, 

de az idén szokatlanul nagy-
számban indulnak vidéki turnéra fővárosi 
müvészcsapatok. Hz egyik ilyen csapat élén 
Boross Géza, a Modern Színpad népszerű 
komikusa áll. Tagjai között van: Herczegb 
Jenő, az Apolló kabaré ismert művésze, Gel-
lért Lajos éí Erődi Jenő, a Modern Szinpad 
tagjai, Faragó Sári, a Fővárosi Orfeum ked-
vesbangu szubrettje és Palotay Elza opera-
énekesnő. fí zenei részt Czeglédy Gyula 
zeneszerző látja el. fi müvészcsapat meghí-
vást kapott Kolozsvárra, Szatmárra, Debre-
cenbe, Szabadkára, Szegedre és az ország 

minden nagy^ városába. Hisszük, bogy a 
vidéki nagyvárosok örömmel fogadják azokat, 
akik elviszik hozzájuk a jókedvüket és egy-
úttal a téli pesti szezon legszebb gyöngyeit. 
Szarvasi szinbáz. Krémet Sándor jeles tár-

sulata a szarvasi nyári 
színkörben megkezdte sikeres nyári szezon-
ját. Első előadásként a »Csokoládékatona« 
Strauss nagyszerű operettje került színre. 
H közönség szívesen fogadta a darabot és 
tapsaival köszöntötte a darab főszereplőit: 
Holdy Jucit, Füredi Ilonkát, Pápainét, Szen-
tes Jánost, Deák Kornélt és fírdai Endrét. 

Uj magyar filmek, fí Mobil filmgyár ujabban 
I ismét nagyszabású mun-

kaprogrammot vált be. Még a nyár folyamán 
filmre viszi Gábor Jenőnek »fí mártir« cimü 
báromfelvonásos drámáját és »Svibák az én 
vőlegényem« cimü vígjátékát, fí gyár, mely 
a nyár alatt még több uj magyar filmet fog 
készíteni, a felvételekhez egy berlini rende-
zőt szerződtetett. 

Vera Aranka, 
H Rákosifi Szidi 

iskolájának szép jö-
vőjű növendéke. R 
legutóbbi vizsgaelő-
adáson is magára 
vonta a figyelmet 
kedves táncával, de 
szép ivelésü< hangja 
is van. Januárig lesz 
növendéke az isko-
lának, igy ebátíegy 
év alatt végzi el a 
tanfolyamot - de 
hisszük, hallani fo-
gunk róla ezután is 
sokszor. 



32. óidat SZÍNHÁZI ÉLET 

kisorsoltatnék a férj kisasszonya, vagyis egy 
jó nevelőnő. Vagy: szinre kerülne a Hóbér 
kötele és kisorsoltatnék a kötél bobéra, vagyis 
egy textil-szakmabeli árdrágító. 

- Először is a Hóbér kötele nem színda-
rab, banem regény. Másodszor mit csináljon 
egy árdrágitóval, aki megnyeri ? 

- Hát aki a turfon versenylovat nyer ? 
Eladja. 

- Na, de ki vesz árdrágítót? Ott egye 
meg a fene, abol van. 

- Legfeljebb nem veszi meg senki. Kü-
lönben pedig az árdrágitókról ne tessék ilyen 
megvetően beszélni, mert éppen most szán-
dékozom belépni közéjük. 

- Maga? Mit drágit? 
- Magamat. Kérek ezentúl minden béten 

két koronát. Nem vitatkoztunk Zugligetivel. 
Ezúttal a fogyasztók győztek. Zugligeti meg-
kapta látogatásának szokott árát, egy kato-
nát. flztán kidobtuk. | 

G L E N C Z E R IRÉN " v ^ Ä S 8 
= VÁLLALATA Ï 

BUDAPEST, VI., FELSÓERDÓSOR-U. 38 

Telefon: 166—38. Telefon: 166—38, 

H frontszinbáz Cattaróban játszott ezen « 
béten az ottlévő magyarok 

nagy örömére, innen autón szállitotta el 
az előzékeny Kriegspressequartier Cettinjébe, 
Nikita ősi városába a frontszinbázat. Innen 
Rieka-Podgoricára megy a jókedvű csapat, 
majd Skutari következik, fl frontszinbáz ked-
ves tagjait mindenütt bangos ováció fogadta. 

S e b e s t y é n C r z s í . 
2lUpnév a szinbázak világába«, de 
akik hallották énekelni és látták ját-
szani, tudják, bogy ennek a névnek 
rövidesen kitünö csengése tesz. H fiatal 
művésznő - ez a kép Lakmé szere-
pében ábrázolja - most végezte az 
Országos Szinészegyesület iskoláját és 
vizsgáin általános feltűnést keltett 
pompásan képzett, meleg, csengő szop-
ránjával, finom, művészi játékával és 
- last not least - ragyogó szépsé-
gével. Egy nagyszerű művészi karrier 
indul útjára azzal a szerződéssel, 
mellyel Faludi Jenő a Városi Színház 
számára biztosította a fiatal színésznőt. 

Sebestyén Erzsi." 

Lapunk elmés és derék ba-
rátja Zugligeti Ede, olyan 
finom mosollyal lépett be a 
szerkesztőségbe, amely sej-
teni engedte, bogy Zugligeti 
Ede valami igen sikerült és 
jóizü dolgot eszelt ki. 
C, -Csak szójátékot ne mond-
jon! - tette meg a segédszer-
kesztő a szükséges óvóintéz-
déseket. 

- Szójáték és szójáték között - mondta 
Zugligeti - nagy a különbség. Hz egyik szó-
játékban a szó a fontos, a másikban a játék. 
Hz enyémben az elmésség. S" 

- Ojjé! véltük rosszat sejtve. — ^ J 
- Nem kell megijedni. Csak arróW.van 

szó, bogy a Király Szinbázban most a Stam-
bul rózsáját adják. Már most kérem, a láto-
gatók közt ki kell sorsolni egy Stambul-ci-
garettát amely a Rózsa S. Lajosé volt. Mi 
történik ekkor ? Szinre kerül a Stambul ró-
zsája és kisorsoltatik a Rózsa Sztambulja. Ez 
nyár idején a kellő frissítéssel szolgál.&Ugy-e 
nagyszerű ? 

- Nagyszerű. -T*** 
- Na már most ezt állandósítani^lehetne. 

Szinte kerülne például a Kisasszony férje^és 
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SZÍNHÁZI VERSI KEK. 
Kannibálországba mentem 
Hlmomban bolond fővel 
És ott menten 
Találkoztam a kanibál nővel. 

Egy dalt dúdolt ő. 
Kedveset és mélát: 
Irigylem a Zerkovitz Bélát... 

Illető ur, ki betiverseket 
Ir itt, 
Megállapítja: Stambul rózsája 
Nyáron vicit 
És bárki bármit is 
Nyifog, 
Még soká virulni fog. 

Meglátogattam a tihanyi 
Visszhangot, 
Mely visszaordit 
Tiz hangot. 

fl hegytetőn, hol a visszhang 
Rival, 
Találkoztam egy ifjú művésznővel: 
Herendi Mancival. 

fl művésznő, kit a visszhang 
Érdekelt, 
Néhány hangot fütyült 
És énekelt. 

fl visszhang csodálkozástól 
Nem tudott szólni 
És holmi 
Hiábavaló kísérlet helyett, 
Elkezdett hangosan tapsolni. 

Bensőmben komoly barag 
jár át, 
Pí t. kormány már akarja 
fí pesti hölgyek kárát 
És mért nem maximáltatja 
H Csortos-autogrammok árát? 

SZENES EMBER. 

Karlsbadi levél. 
H magyar fürdőző publikum, amely 

az idén is nagyrészét teszi a karls-
badi közönségnek - természetesen 
magyarokhoz illően a szinbázbajárás-
ból is kiveszi a részét. H karlsbadi 
szinbáz nézőterén esténként hangos 
magyarszó járja és ismerős pesti fejek 
köszöntik egymást az esti villanyfény-
ben. Hz idei műsor legsikeresebb da-
rabja természetesen Karlsbadban is a 
Farsang, Molnár Ferenc mesteri finom-
ságú játéka és azokon az estéken, 
amelyeken a Farsangot játszák, még 
hangosabb a nézőtéren a magyar szó, 
még több ismerős magyar fejnek örül-
hetünk a bársony székek közt és az 
arannyal szegett páholyokban. 

Ha emléke még él is szivünkben 
a pesti nagyszerű előadásnak, még 
igy is : elfogultan sem szólhatunk el-
ismerés és dicsérő szó nélkül a karls-
badi előadásról. Gondos, intelligens, 
túlzás nélkül való előadásban láthat-
tuk a Farsangot ; Kamillát Irene Bäsch 
Brion, a szinbáz direktorának a fele-
sége játszta, tehetséges, finom, tanult 
színésznő, aki érdekes és értékes ala-
kítást nyújtott. H férfi főszerepet: Mik-
lóst egy igen tehetséges fiatat szinész, 
Camillo Triembacher játszotta nemes 
egyszerűséggel. Kálmán Ilonka. Irene Bascb-Brion 

a »Farsang« karlsbadi Kamillája. 
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PAhhAS. 
- EGY U3 MHGYHR FILMGYÁRRÓL. -

Egy uj magyar filmgyár alakulásá-
ról adhatunk hirt ezúttal az olvasóink-
nak. Pallas név alatt uj magyar film-
gyár alakult, amelynek művészeti 
igazgatója Békeffy László, a Modern 
Szinpad tagja, az ismert kabaré-iró. 

Hz ő művészi vezetése mellett dol-
gozik a gyár, amely egy felvételével már 
el is készült. H halhatatlan; asszonyé, 
négyfelvonásos fantasztikus filmdráma 
a kész kép, amelynek irója Békeffy 
László. H filmdráma női főszerepeit 
Paulay Erzsi, a Nemzeti Szinbáz mű-
vésznője és B. Gátby Gitta, a férfi fő-
szerepet Náday Béla a Nemzeti Szin-
báz művésze játssza. H darab többi 
nagyobb szerepeit Varsa Gyula és 
Fenyő Hladár játszák. H film ese-
ménye lesz az uj magyar mozi«mű-
vészetnek. 

H gyár másik filmje a »Föld rabjai« 
c.négyfelvonásos dráma,amelyet Emőd 
Tamás és Békeffy László irtak, a sze-
replői legelső magyar művészek lesz-
nek, de erőssége lesz a filmnek a tö-
megjelenetei is, amelyek ^ábrázolására 
800 statisztát [szerződtet a gyár. Egy 
teljes! parforce vadászat lesz a ' kép 
keretében,^mely magában véve is pá-
ratlan esemény. | 

H legközelebbi film »H vadmacska«, 
amelyet Daudet Hlfonz, ifj. Ho-
mont és id. Rietler regényéből irt 
Békeffy László a filmre. H regényből 
irt Dumas dráma sikeres művészi mű-
sor darabja volt sokáig a Nemzeti 
Színháznak. 

De nemcsak hazai filmeket készit 
a gyár, de magyar piacra hozza a 

külföld legkiválóbb filmjeit. Ezek közé 
tartozik »Dorián Dáre« Zelnik Frigyes 
világbirü berlini művész ötfelvonásos 
grandiózus kalandor drámája. Minden 
egyes jelenete bravouros film-attrakció. 

Kisérő műsorról is gondoskodik a 
gyár. Hz egyik egyfelvonásos vigjáték 
a »Gyöngypirula«, melynek főszerepét 
Boross Géza játssza, a másik a »Hadi 
szerelem «. Hktualis badiképekben pedig 
pedig slágere lesz a Pallas gyárnak a 
legutolsó olasz offenzíva felvétele, 
amelyet a gyár kiváló operatőre Kan-
turek a rajvonalban vett fel. O késziti 
a gyár hazai felvételeit is. 

Két egyfelvonásos amerikai drámát 
is hoz a piacra a Pallas, az egyik a 
»Dollár herceg«, a másik »H szerencse« 
csont«. H legkiválóbb amerikai gyárak 
remeke ez a két filmdráma. 

H darabok rendezésének művészi 
egységéről biztosit Békeffy László 
egyénisége, aki művészeti rendezője 
is egyúttal a sikerekre hivatott uj ma-
gyar filmgyárnak. 

Darabonként 30 fill, levélbélyeg ellenében a kiadó-
hivatal portómentesen küldiakövetkezőszámokat: 

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

Egyenként 40 fillér bélyeg beküldése ellenében a 
„Farsang", „Csárdáskirályné", „Dollár-
papa", „Gólem", „Kék rőka", „Vengerkák" 
számokat, 30 fillér beküldéséért a Beregi-
számot. — A „Medgyaszay"-Album ára 

1 korona. 
Kiadóhivatal : Erzsébet-körut 24. szám. 
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H tizenötéves szivar. H mos« 
tani szivarinségnek egy 
egészen specialis esete az 
itt következő. Dolgozik a 
Pesti Hirlap szerkesztősé-

gében egy nemrégiben még nagyon 
emlegetett Íróember. Vígjátékokat ját-
szott tőle a Nemzeti Szinbáz, librettó-
kat Konti zenéjével a Népszínház ; a 
vígjátékai közül a »Huszár szerelem« 
Bécsbe is kikerült ; ő volt az első ma-
gyar szinpadi szerző, akinek sokszor 
és sikerrel adták darabját németül is; 
a humoreszkjei, tárcái szintén fölötte 
népszerűek voltak. H neve : Murai 
Károly. Jó tizenöt éve, hogy hallgat. 
Névtelen hirekbe rejti aranyos humo-
rát. Hz irói kedvét azonban, ki tudja, 
hová tette. Igazán már csak szivarozni 
szeret. H minap aztán megesett vele 
is, hogy kifogyott a szivarja és nem 
volt a szerkesztőségben teremtett lélek, 

1 Aki adhatott volna neki. Nagyon el volt 
keseredve Murai Károly. És ha egy 
szivaros ember szivar bijján el van 
keseredve, az mindenre képes. Még 

Berlini 

kozmetikai Intézet 
Hoffmann Marian 

Budapest, VIII-, József-körut 43. 
Telefon József 49—51. 

Mindennemű hajszálak véglegel eltívolltása villannyal, — 
teplö, májfolt, pattanás, mittesserek, szemölcs, arcmassage, 
chámlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel 
teltetnek jutányos bérletben. : Vidékiek levéiileg nyernek 
zkréten felvilágosítást : M a r i a n a r c h í m l a s z t ö , s z e p l S -
} m , s z S r v e s z t O ira t ( k o r o n a (törv. védve) : Fogad 
8Z napon át : Tanítványok felvétetnek mérsékelt díjazás 

= = ^ = = mellett, = 

BÉCSI LEGDIVATOS \ Jb>r 
kosztümök, köpenyek, biti 
zok, ruhák é s pongyolá v 

állandó raktára --
Paksyné, Váczi-utca 57., 

FÉNYKÉPEZŐ POELESTEJÜTINY08 » fan I Ufa» hfcW ÁRON BESZEREZHETŐK 

W A N A U S JÓZSEF 
F É N Y K É P É S Z E T I S Z A K Ü Z L E T B E N 

BDPAPEST, IV., SÖTÓ-U. 2. . KÉRJE^AR. 

arra is, hogy emlékezzék régiekről' 
igen régi dolgokról. így Murai Károly 
emlékezni kezdett egy tizenöt év előtti 
jelenetre, melynek során egy azóta 
elhunyt kedves kollégájától, Wurm 
Hdolftól, a Pesti Hirlap akkori köz-
gazdasági szerkesztőjétől egy hosszú, 
igen nagyon hosszú, egy vastag, ig;en 
nagyon vastag szivart kapott. Murai 
megköszönte szépen, de azon melegi-
ben eldugta a szerinte nem elszini 
való szivart Íróasztal középső fiókjá-
nak leghátulsó felébe. Ez jutott most 
Murai Károlynak eszébe. És mert az 
Íróasztala a tizenöt év előtti még most 
is, egy szivarinséges férfiúnak minden 
lázával nyitotta ki és kutatta, át Író-
asztalának kérdéses fiókját. És . . . és 
szinte elállt a lélekzete a gyönyörű-
ségtől: a szivar ott volt. Kissé poros 
volt, kissé töredezett volt, kissé nagyon 
is ropogós volt, de szivar volt. Szivar ! 
És Murai színi kezdte és szítta órák 
hosszat. . . Istenem, ha igy egy napon 
rátalálna az ép tizenöt éve, isten tudja 
hova eldugott irói kedvére is . . . 

I C P U I D C C C D D s z i n é s z n ő k 

L C U n i i l L O C D D fiatalságuk meg-
tartására csakis BflLHSSfl-féle ugorka, 
tejet, szappant, krémet, poudert használnak 

Ándrássy-ut 58. Polgár. 

K O V Á C S A N N A T?7
L

7
EF°N 

NŐI RUHH DIVHTSZHLON ' 1 7 7 5 0 : 

fl -Fényűzés Elleni Liga- által elismerő 
•oklevéllel« és -bronzéremmel« kitüntetve 
IV., HHRISBHZHR 5. SZHM, II., 2. 

BÁRDOS és HERCZEG ^.kal^pkOlön. 
BUDAPEST, IV., VftCI-UTCH 8., FÉLEMELET. 
T E L E F O N : 171-18. :-: T E L E F O N : 171-1«. 

MILUSNÉ CSERNY PAULA 
NŐI DIVATTERME :: BODAPEST 

V., VACI'OTCA 31.. III. EMELET. (CLOTILD-PALOTi.) 

HERCZEG TESTVÉREK 
SZERVITA-TÉR 6., I. EM. - LIFT. 

E L S Ő R E N D Ű NŐI 
KALAP DIVATTEREM 

Ú J D O N S Á G . : M O D E L L E K . : NAOV V Á L A S Z T É K . 
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Dunapalota keringő. 
CHHDS SIEGFRIED szerzeménye. 
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II „ F E M IN A 
MARTON NŐVÉREK DIVAT-SZALONJA 

BLOUSEOK, PONGYOLÁK, JUPONOK, FRANCIA 
_ _ TOILETTEK R E N D E L É S S Z E R I N T ::::::: 

BUDAPEST, IV., HARIS-BAZÁR 6. SZ. 
KORONAHERCEG-UTCA S A R O K , FÉLEMELET. 

KESZTLER JENNY 
FŰZŐTERME :: BLOUSSALON 

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

V. KER , BÉCSI-UTCA 5., I. EM 4. 

Elegáns ruhák JSSnt 
DEUTSCH Panni női divatszalonjában 
Szervita-tér 1. 1.1. Szénássy Gyula fellett. 

M 
U H 1 M Z O S P E C I A L I S T A 

FREYBERGER ALFRÉD 
BUDAPEST.IV , VÁCI-U. 8. TEL.:87.47, 

„VÖRÖSMARTY " vegytisztitó és 
mükelme festő 
I N T É Z E T E 

IUDAPEST, VI., ANORÁSSY-UT 66. : : Be já ra t : Vörösmarty-utoa. 
l i ra a lat t TISZTITI : : Te lefon: 13-15. : : 24 óra a la t t FESTI 

Hasenfeld Olga fiiző terme 
Budapest, IV. Semmelweiss-u. 14. II. e. 8 
l / r t l Ï F C C U f é n y k é p é s z e r 
s \ v VLOO I műterme 
VI„ NAGYMEZŐ-UTCZA 36 - LIFT 
^f«ll*nilfllfI(llllllllfllIIIIIII| | ll | | | | l | | l l | | | | | | | | | | | |I | | | | | | | | | | tIIII | | |f | | | | | | | | | l | | l l | | | | lf | | | | | | | l | |ItC»9SIIU«*nMK«K8£îf^ 

ÍFRUCHTMANNÉ 
I N Ó I D l V A T - T E R M E 

( B U D A P E S T , IV. VÁCI -U. 10. 

EINLEGER ERNA 
NŐI KflLHP TERME 

BUDAPEST, DOROTTYA»UTCA 8. 

POSTL J. ékszerész 
IV., Semmelweiss-u. 19. (Rőser-bazár) I. em, 

Készítek arany, ezüst ékszert. Brilliáns-
ékszert átalakítok, veszek tört aranyat 
:-: drága köveket és zálogjegyet :-: 

Blus- éf Jyermekruhû-kOlônleiessél^ 
n a g y v á l a s z t é k b a n . 

Kúcs Ambrusné Rökk Szilárd-utca 4 ) 
K o s z t ü m ö k k é s z í t é s e e l f o g a d t a t i k . 
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A művész bosszúja. A bu-
dai színkörben a mult na-
pokbán telt báz tapsolt a 
»Kaméliás bölgy« perdülő, 

stílusos előadásának, fi címszerepben 
Hollós Rózsi ragadta el a budaiakat 
és a pestieket, akik egyenesen az ő 
ő kedvéért rándultak át a Duna túlsó 
oldalára, a partnere pedig Sebestyén 
Mihály - lett volna, fi művész azon-
ban hirtelen megbetegedett, az utolsó 
percben kénytelen volt lemondani az 
előadást és helyette Bársony vette át 
Armand szerepét. Sebestyén már job-
ban volt és a reggelinél Bársonnyal 
együtt nézte a fciss lapokat. Bizony 
akadt ezúttal - színészi szempontból 
- kellemetlen kritika is. Az egyik 
nagy lap referense, a »nyári kritikus« 
ur ugyanis nyilván szórakozottságból 
észre sem vette a szerepcserét és csak 
ennyit irt: »Sebestyén Mihály Armand 
néhány jelenedében szépen játszott...« 

Sebestyén dühösen fordult Bár-
sonyhoz. 

- Látod, ez a te müved." Ez a 
kritikus az idén már hétszer irt rólam 
és mind a hétszer megdicsért. Most 
az egyszer te játszottál helyettem és 
máris megváltozott rólam a véleménye! 

- Nem tudsz olvasni barátom -
felelte Bársony. - Ez a mondat tu-
lajdonképen azt jelenti, hogy Armand 
mindig jó volt, de ezúttal néhány je-
lenetet különösen jól játszott meg a 
szinész. 

Sebestyént azonban nem lehetett 
meggyőzni. Csóválta fejét és szidta 
Bársonyt, hogy elrontja az ő karrierjét. 

- No várj csak, - fakad ki végre 
Bársony, - ha még egyszer játszom 
helyettek, igazán el fogom ejteni a 
szerepet és ugy tönkreteszem a kar-
rieredet, hogy no!... 

i: Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal 1 :: 

v i a l i l v m u Â z 
H márványmenyasszony 
Operett 3 felvonásban. Irta: Blumenthal 
Oszkár. Fordította: Heltai Jenő. Zenéjét 

szerzette: Strausz Oszkár. 
Személyek: 

Pedák Sári 
Hegedűs Gyula 

Csatay J a n k a 
Péchy Erzsi 
Haraszthy Hermin 
Kertész Dezső 
Honthy Hanna 
Pártos Gusztáv 
Fehér Arthur 
Csáky Irén 
Szerémy Zoltán 
Győző Lajos 
Radó Nelli 

Niobe 
Dunn Péter, biztosí-

tási ügynök 
Harriet, a felesége 
Hetty, a leánya 
Missz Ellen 
Kornél 
Missz Miflon 
Innings 
Tomkins 
Molly 
Dr. Stephenson 
Szerelő 
Groom 

özv. Dr. BARNA Á.«né 
élővirág üzlete 
B U D A P E S T . 

Fő-üzlet: Berlini-tér 7. ezám. 
Fiók'üzlet: Lipót-körut 8. sz. 
Alkalmi csokrok, koszorúk, 
növények legolcsóbb árban 

kapbatók. 

X e m e t l i j á n o a 
czukrász 

Budapest, VIII., József-körut 18, szám 
Telefon : |ózsef 32—78. 

Braunné 
Blouse, pongyola, 
Jupon és jyermek-
r u h a-különleí essé jek 

tfflonvéd-u. 38. j^'gSSi: 

F Ü R D Ő R U H Á K 
és FÜRDŐKOPENYEGEK 

rendkívül jutányosán kaphatók: 
SZÉKELY JENŐ 

fehérnemű és vászonáru-ilzletében 
V., Kammermayer Károly«u. 2. 

(Szervita-tér sarok.) 

Blitz Adél * 
női divatterme 

Budapest, 
V. ker., Berlini-tér 4. sz. Telefon : 73-26. : : Telefon : 73-26. 

BAGOSSY MARA 
FÉNYKÉPÉSZ MŰTERME 

BUDHPEST, RÄKOCZI-UT 18. 
AMATŐR MUNKÁK ÉS H A R C Z T É R I FEL-
V É T E L E K K I D O L G O Z Á S A . 

VENGERKÁK. 
Színjáték, írták: Góth Sándor és Pásx-

tor Árpád. 
Személyek : 

Özv, Ránkayné 
Anna, a leánya 
Rosztov hercegnő 
Vladimír 

CSILLAG ERZSI 
fényképező műterme 
Budapest, IV. DeákFerenc-u. 17 
Telefon 123-13. 

Kende Paula 
Q. Kertész Ella 
Helvey Laura 
Góth Sándor 
Haraszthy Hermin 
Kertész Dezső 
Makay Margit 
Gazsi Mariska 
Csatay Janka 
Rónay Alisz 
Serák Alisz 
Horváth Lenke 
Balassa Jenő 
Zilahy Gyula 
Kemenes Lajos 
Kardos Géza 
Pártos Gusztáv 
Ditrói Mór 
Győző Lajos 
Varga Anna 
Kflrthy Sári 
Kész Rózsi 
Bárdy Ödön 
Fehér Artúr 

Somlárné 
Kelemen György 
Irma 
Karolin 
Irén 
Nelli 
Sári 
Gabi 
Osszip 
Szudakov 
Ribanov 
Alexejev 
Francia ur 
Szállóigazgatt 
Szooapincér 
Szobalány 
Lencsi 
Szakácsnő 
Detektív 
Rendőrtiszt 

legfinomabb színházi cukorka és 
csokoládé különlegességek 

Relsz Ábrahámnál Lipót-körut 23. 

W E I S Z SZAKORVOS 
orvosi rendelőintézet. — Biztos sikerrel 
gyógyít ideggyöngeséget, szájsebeket stb. 
Budapest, VI I . , Dohány-utca 39. sz. 

! rendel d.e . 10—12, d .u . 4 - 7 , vasár- és 
: ünnepnap d. e. 10—12. Vidékieknek le-

vélre díjtalanul, diszkréten válaszol. 
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K I I ^ L Í s / i n i w 

Csárdás királyné. 
Operette 3 felvonásban. Szövegét Irttt 
Jenbacb és Stein. Forditotta : Qáts 
Andor. Zenéjét szerzette: Kálmán Imn 

Szirmay 
Qerô 
Király 
SzentgyOrgyi 
Rátkay 
B. Kosáry E. 
urvEssy 
Latabár 
Egerjessy 

Sebestyén 
juhász 
Horváth 
Zöldhelyi 
Freund Irén 

Személyek : 
Lippart WeileribelB 
Anhilta 
Edwin Ronald 
Stazzi grófnő 
Boni 
Vereczky Sylva 
Rohnsdorff 
Feri 
Mac Grave 
Billing 
Mérő 
Szerény) 
Vihar 
Juliska 
Aranka 

m m m r a d y a d e l 
női divat műterme 
::: BUDAPEST ::: 

IV., rçeeskeméti~u. 13. 
Telefon: tfóxseí 34-67. 

RACZ JÓZSEF 
Hmyktphz <> arcképf««tő mStirm» 

BUDAPÉST IV. Calvia-tAr 8. 
H f l R O S L I P Ó T 

CUKRÁSZ 
NÉPSZINMÁZ-U. 37. 
Naponta friss sütemények. 

Alkalmi megrendelések 
elfogadtatnak. 

TELEFON : JÓZSEF 34-50. 

STRMBUL ROZSHJH 
Operett 3 felvonásban. 

Zenéjét szerzette : Fali Leó. 

Az uvinők 
előkelő teint-
jét adja meg. 
Szabad szemmel az arcon 
láthatatlan, de mindamel' 
lett a legkisebb szépség-
hibát, szeplőt, pórusnyilást 
foltot, pattanást, ráncot, 
pörsenésta legtökéleteseb' 
ben lefedi. A bőrt bárso* 
nyossá, frissé, rugalmassá 
teszi. A zsiros bőrt ham-
vas, bágyadt felületté vál-

toztatja. 

Próbadoboz ára /.— kor. 
nagy doboz ára 2.50 kor-

Személyek : 
Szirmay 
B. Kosáry Emmi 
Király 
Lábass Juci 
Latabár 
Rátkai 

Szegedi Lili 
Juhasz Tusi 
Oóth Ilonka 
Holeczi 
Kecskés 
Völgyi Nusi 
Kassai M. 
Kerényi 
Bellák 
Lubius y 

Kemal pasa 
Kondzsa 
Achmed 
Szidili 
Müller 
Flórián 
Desireé 
Guzela 
Fatmé 
Durlane 
Emine 
Szobejda 
Bül Bül 
Dzsamilé 
Mohammed 
Direktor 
Liftboy 

I. felvonás. Kemal pasa szépséges 
leányát, Kondja Gült odaígéri Achmed-
nek, a török pénzügyminiszter fiának, 
török szokás szerint anélkül, hogy leá-
nyát megkérdezte volna. De Kondja eu-
rópai nevelésben részesült és ragaszko-
dik hozzá, hogy az ő leendő férje hó-
dítsa meg őt előbb, csak ugy lesz a 
felesége, már csak azért is, mert titkon 
szerelmes Andrée Lery-be, a francia 
regényíróba, akit csak írásaiból ismer. 
Kondja barátnője Midili, akit viszont 
Flórian szeret meg, aki fe.eségkereső 
útjában jut el Konstantinápolyba, mert 
az édesapja az öreg Müller cégtársával 
örökös pörben áll, hogy melyikük fia 
örökölje a céget — ugyanis mindkét fiu 
nőtlen és igy nincs örökös. 

II. felvonás. Kondja lakodalmára török 
női ruhában besurran Flórián, hogy el-
szöktesze Midilit Svájcba, mert már 
eddig elköltött 2 és gyerekre szóló 
1250O0 koronát, mert az öreg Müller 
minden gyerekért 50000 koronát igér 
Flóriánnak. Kondja nászészakáján kizárja 
Achmedet és készül Svájcba, az isme-
retlen Lery-hez. Achmed végső szükség-
ben feltárja, hogy az ő irói álneve 
Andrée Lery, de Kondja nem hisz neki. 

III. felvonás. Egy svájci szálló halljá-
ban keresi Kondja Ardrée Leryt, akivel 
eddig poste restante levelezett és nagy 
csodálkozására a szálló igazgatója Ach-
medet mutatja be neki Andrée Leiyként. 
Kondja igy már szívesen lesz boldog fe-
lesége Achmednek és az öreg Millier is 
beleegyezik Flórián és Midili házassá-
gába, mikor a fiatalok megnyugtatják, 
hogy a gyerek már biztos és Flórián 
nyeri meg a vagyont és céget jelentő 
pert. 

BLOUZ MODELLEK 
S A 1 Á T K É S Z I T M É N Y Ü 

H Í M Z É S S E L . r 

MÜHIMZES. : AJ0UR0ZAS. 
TELEFQN 146-23. 

B.-PEST, ANKFR-KÔZ 4 

SZABADOS ISTVÁN 
HÖLGY FODRÁSZ TERME 

V., NÁDOR-U. 19. SZ. 
TELEFON: 150-12. 
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É< mmpwsmm 
PEER 6YNT. 

Drámai költemény 4 telvonásban és 9 
képben. Irta: Ibsen Henrik. Kísérőzené-
jét i r la : Grieg Eduard. Fordítot ta: Se-
bestyén Károly. Színpadra alkalmazta: 
Eckart Dietrich. Rendező: Márkus László. 

Karnagy: Bertha István. 

Személyek : 

Törzs Jenő 
T. Halmy Mar 
Szentgyörgyi Ida 
Mihályi V. 
Kardos 
Kelemenné 
Hatvani 
Pécsi Blanka 
Kenessey 
Ferenczy 
Kabok 
Körmendi 
Kenessey 
Jolland Hedda 
Szilágyi Rózsi 
Nagy Margit 
Virág Rózsi 
Tisza Karola 
Réthey 
Z Molnár 
Vándnri 
/ fabók 
Pártos 
Tubái 
Kardos 
Bányái 
Sólyom 
Major 
Bera Paula 
Pappué 
Komárom 
BuscheR 
Déryné 
Földvárv 
Horváth" 
Bányai 
Jávor 
Kenessei 
Boniszer 
Miklósi 
Nagy Margit 
Virág Rózsi 
Sereg Marcsa 
Hátfalvi 
Ferenczy 
Korniss 
Major 
P a p p 
Eperjesi 
Szende 
Nemes Elza 
Szepeüi 
Sötér 
Buschek 
Sólyom 
Ferenczy 
Sebestyen 
Kerényi 
Sólyom 
Eckert 
Buschek 
Sereg Marcsa 
Székely Béla 
Határi 

Peer Gynt 
Aase 
Solvejg 
Helga 
Solvejg apja 
Solvejg anyja 
Haegstadt 
Ingrid 
Olaf 
Olaf apja 
Áslak, kovács 
A Dovre véne 
Udvari manó 
A zöldruhás 
1-sö) 
2-ik) pásztorleányok 
3-ik) 
Anitra 
Dr. Bergriffenfeldt 
Az ismeretlen utas 
A sovány személy 
A nagy sánta 
A gomböntő 
A rut fiu 
Hajó szakács 
Hajóskapitány 
Kormányos 
Kari, hajóinas 
1-ső) zsákhord $ 
2-ik) asszony 
Öreg ember 
1-ső) öreg asz-
2-ik) szony 
1-ső) 
2-ik) 

4-ik) legény 
5- ik) 
6-ik) . 
I-ső) 
2" ik> , A 
3-ik) leány 
4-ik) 

1-ső) 
2-ik) 
3-ik) 
4-ik) 
5-ik) 
6-ik; manó 
7-ik) 
8-ik) 
9-ik) 

I I - ik ) 
12-ik) 
1-ső) 
2-ik) áPO'ó 
1-ső) 
2-ik) h a i 6 s legény 
1-ső , . „ 
2-ik ) íerfl 

1-ső) 
2-ik) asszony 
Egy szakács 
üyászruház 

Koboldok, manók, madarak, boszorká-
nyok parasztok, őrültek, zenészek, ha-
jósok, öregek. Történik a mult század 
kezdetén és tart körülbelül a nyolcvanas 
évekig. Színhely: A Gudbrand völgye 
és a szomszédos hegyvidék, továbbá a 
marokkói partszegély, a Szahara, a kai-

rói tébolyda és a tenger. 

FŐDdrosi 
nyári színház. 

MILLIOMOS KATI. 
Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerezte 
Dosztal, szövegét Jenbach és Wilhelm, 

fordította Harsányi Zsolt. 

Személyek : 
Horthy Maurico Mayer Morelli 

énektanár 
Bacsányi Brunhilda, a felesége 
Ujj Kálmán Bivalyréthy Rókus gróf 
Jósika M. Viki a felesége 
Bársony Telkessy Niki báró 
Dióssy Kati, az énektanár min-

denese 
Sebestyén J. Szedlacsek Vili 
Fülöp Nándor főpincér 
Kohári Tóni) . , , 
Budai Frici) pincérek 
Szöllősy Kató Marci pikkoló 
Abayné Szerecsen inas 
Szepessy Sürgönyhordó 
Tibor Kifutó fiu 
Tör ténik: az I-ső felv. az énektanár la-
kásán, a Il-ik felvonás nyári mulató 
kerthelyisége, a III-ik felvonást előkelő 

szállóban játszák. 

I. felvonás. Morelli énektanárnál szol-
gál Kati mindeneslányként. Pribicsev 
vidéki jegyző togadott talált- lánya Kati 
és isy kerül a jegyző rokonaihoz, Mo-
relliékhez. Szedlaciek Vilivel, a szom-
izéd mozi kikiáltéjával van jó viszonyban, 
Kati és Vili bosszúból megveri Morelli 
tanárt az utcán, m«rt rosszul bánik 
Katival. Ezé r t a tanárék ki akarják dobni 
Katit, amikor a sürgönyhordó táviratot 
hoz Pribicsey bácsitól, hogy Kati 14 mil-
lió koronát örökílt . 

II. felvonás. Morelliék gyorsan vissza-
szívják a kidobást és boldogan ott tart-
ják az immár milliomos Katit és vigadni 
mennek együtt egy mulató kertjébe 
Katival. Véletlenül ott szolgál kisegítő 
pincérként Szedlacsek Vili és alig akar 
hinni szemének, amikor felismeri az ele-
gáns Katit. Katit az egész személyzet, 
továbbá Morelli és Vili is nőül kéri és 
érzi, hogy ezek csak a pénzért akarják. 
Olyan fér jet keres, aki őt magát szereti. 
Elhatározza, hogy áz első arramenőnek 
elajándékozza a 14 milliót és véletlenül 
Vili megy arra és övé lesz a nagy 
vagyon.! - r ^ - i i ^ r tJT 

III. felvonás. A meggazdagodott Vili 
a Ritzben bérel szobát Itt fogadja ven-
dégeit, köztük Katit is, aki ünneplőbe 
öltözve jön a szomorú hirrel, hogy a 
táviratot elcserélték a postán és nem 
neki, hanem a grófnőnek szól a milliós 
örökség. De a grófnő megígéri, hogy 
30000 korona hozományt ad Katinak, ha 
Vili elveszi feleségül. Vili boldogan rá-
áll a házasságra és megtartják mindjárt 
az esküvőt a Ritzben. 

BEVONULÁSKOENE 
FELEJTSE OTTHON AZ E6I.E0 Fßß-
PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 
TOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

= Kőzimunba-bfllenlegességek = Itgizlésastbb kiviUlbtn 
SZÉKELY VILMOSNÉ-nál 

II. Lővőház -u tca 7. S z é n a t é r mal la t t , 

H VHRflZSKERINGŐ. 
Operett 3 felvonásban. Irta : Dormann 
Félix és Jakobson Lipót. Fordította Mé-
rei Adolf, zenéjét szerzette Strauss 

Oszkár. 

Személyek : 
Ujj Kálmán XII. Joachim, Hessel-

Kassel uraik, hercege 
Székely Ilona Heléna hercegnő j j 
Horti Sándor Lothár gróf 
Galetta Ferenc Niki, ulanus hadnagy *j 
Fülöp Sándor Guszti, barát ja I J j 
Vágoné Margit Frederike 0 
Serfőzy Gy. Wendolin 
Róna Valér Sigismond, főlakáj 
Diósy Nusi Steingruber Franci 
Bacsányi Paula A cintányéros Fifi 
Balogh Antalné A b í g ö s Lizi 
ftbay Gyuláné A hegedűs Amcsi 
Zajonghy E. ' Inas 

„Azália" virágüzlet 
BUDAPEST, 

I., MÉSZÂROS-UTCH 4. SZÄM 
Alkalmi csokrok, koszorúk, 
növények, legolcsóbb árban. 

Három a kislány 
Énekes játék. Irta Willner is Reichert, 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét Schu-
bert Ferenc nyomán szilire alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek : 

Kertész Vilmos 
Galetta Ferenc 
Tihanyi Vilmos 
Vigóné Margit 
Kovács Margit 
Postás Piroska 
Jósika Mici 
Lakatos Ilonka 
Szepessy Manó 
Ujj Kálmán 
Bársony Aladár 
Sebestyén Jenő 
Horti Sándor 
Kohári Pál 
Zajonghy Elemér 
Bacsányi Paula 
Hatvani Mariska 
K. Szokol Margit 
Kőszegi Erzsi 
Odrv Gergely 
Serfőzy György 

Schubert Ferenc 
B. Schober Ferenc 
TschöH, udv. Ovcgei 
Mária, a felesége 
Médi 
Édi 
Hédi 
Griai Lucia 
Kupelwieser 
Vogl 
Brunéder 
Binder 
Novotny 
Stíngl 
Krautmeyer 
Házmesterné 
Weberné 
Rézi 
Róza 
Hárfás 
Énekes 

NEMESNÉ ÉS TÁRSA 
blous, pongyola, ét 
: fahérnemü-üzlete i 

Budapest, IV, Párisi-utca 4. 
Telefon 178-86 

FERENCZI JOUAI! Budapest, IV. Hehmed 
szultán-ut 21. — Régi és uj háziipari 
kézimunkák, néuviieletek, régliégek. 

Perzsaszőnyegek 
festmények tadtfe 

KÉZ ALA TT ===== 
FRIEDMAN 

Károly király-ut 3. szám 



SZINHHZI ÉLET 
ill. 

TÓTH OLLY, a Rákosi«iskola növendéke. 



IV. 
SZÍNHÁZI ÉLET 

1 

BÁNHIDY IEONfl, n Vígszínház uj tagja. 

Lengyel Lipót lithogíafiai és känyvnyomdai müintézete Buiapest , V., Visegrádi-utra 3. 


