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1820. őszén történt. H bécsi Práter-
allee vén gesztenyefái már erősen 
hullatták leveleiket, a Szt. István to-
ronyban éppen delet harangoztak, 
midőn egy furcsa, hamuszínű b.'rka 
állott meg a bécsi »Bárány« fogadó 
előtt. Négy magyar színészt hozott az 
ócska hintó az osztrák császárvárosba, 
melyből legelébb is nagyúri grandez-
zával Kilényi Dávid színházi direktor 
szállott ki, méltóságteljesen karját 
nyújtva Dérynének, Magyarország és 
a Kilényi • színtársulat ezidőszerint 
első énekesnőjének. Déryné addig 
unszolta, kérte, sőt szerződésszegés-
sel fenyegette a fösvénységéről hires 
direktort, mig az fájó szivvel bár, de 
beleegyezett, hogy a primadonnát sa-
ját költségén lelviszi pár napra Bécsbe, 
fl t á r s a ságho f j i ég két szinész : Ecsedi 
Jozefa és VáMtbelyi Károly is csat-
lakozott, s igy négyen, vidáman jó-
kedvűen felkészültek a bécsi útra. 
De azért az utazás nem volt minden 
boszuság nélkül való. Mint minden 
igazán szép kirándulás, ugy ez is -
haraggal kezdődött. Nevezetesen Dé-
ryné még Sopronban, honnan elin-
dultak volt, összetűzött a direktorral. 

Hiába Kilényi, ki világéletében nem 
volt gavallérember, ezúttal sem ta-
gadta meg önönmagát. Képzeljék csak: 
ekhós szekéren akarta Bécsbe vinni 
a primadonnát ! »Micsoda - pattant 
fel Déryné, - engem^parasztszekéren 
akar Bécsbe vinni ? Én nem megyek«. 
De kedves Tekintetes Asszony, sza-
badkozott Kilényi, nekem nincs hin-
tóm. Hol vegyek? Nekem mindegy, 
akárhol! felelte Déryné. Én paraszt-
szekéren nem megyek. Kerítsen vala-
hol ! Hát keritett is aztán Kilényi hin-
tót, - mert a primadonnákkal, már 
100 esztendővel ezelőtt sem volt okos 
dolog dacolni, - de biz abban nem 
volt sok köszönet. Inkább szürke volt, 
mint fekete ; a kopott szerszámokhoz, 
meg a sovány lovacskákboz, csak a 
zsiros ködmenü kocsis illett. De tovább 
vitatkozni már nem lehetett, mert 
Kilényi úgyis sokallotta a sok költsé-
get. Félő volt, hogy komolyan meg-
haragszik, aztán egyszeriben vége 
lesz a szép utazásnak. Déryné azzal 
vigasztalódott, hogy egész uton ma-
liciákat mondott a direktornak. Ezzel 
legalább megkönnyebbült a lelke, ám-
bár az t ócska bintó ettől sem lett 
szebb... 

H Bárányban azután megebé-
delnek a mi színészeink. Hogy jól-e, 
vagy rosszul, nem irja Déryné. Egy 
biztos: Kilényi fizetett. Ebéd után el-
indulnak a magyarok Bécset nézni. 
Déryné vörös baját, finom, filigrán 
termetét erősen megbámulják az oszt-
rák sógorok, flmint igy járnak-kelnek 
a bécsi utcákon, egyszerre csak ma-

Déryné Bécsben. 
...»bizony én nem ta-

lálok itt semmi bámulni 
valót. Nekem az én ked-
ves Pestem sokkal job-
ban tetszik, mint ezek 
a sötét, fekete, magas 
bázak. Itt minden oly 
barátságtalan. Pesten 
pedig oly világos, de-
rült.« (Déryné naplója 
I. 444 l.) 
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gyar nyelven szólítja meg őket valaki. 
Egy magastermetü, deli gárdista. 
»Uraim ! maguk magyarországiak« ? 
•Igen, feleli Déryné. Színészek va-
gyunk, s felrándultunk kissé körül-
nézni, bogy mondhassuk, mi is vol-
tunk Bécsben.« »Hát sobase voltak 
Bécsben?« »Nem.« »No ugy bajos 
volna mindenüvé bejutni, ahol nézni-
való van. Én Leibgardista vagyok, az 
udvar nincs itt, s jelenben nem va-
gyok szolgálatban. Örülni fogok, ba 
mint idegeneknek, s földieimnek szol-
gálbatok. Én mindenüvé elvezetem, s 
minden látni méltót megmutatok.« 
Kilényiék megörülnek a kedves aján-
latnak, s másnap reggeli 9 órára ta-
lálkát adnak a testőrnek, a Bárány 
fogadóba. 

Este a Burgszinbázba mennek a 
színészek. Stuart Máriát adják, Schrö-
der Zsófiával Erzsébet szerepében. 
Déryné igaz elragadtatással nézi a 
nagy művésznőt, csak Kilényi menne 
már szivesen. Éjféli 12 óra van, (óh 
régi, boldog idők !) s még csak a har-
madik felvonásnál tartanak. Egy mel-
lettük ülő némettől megtudják, hogy 
egy másik színházban, hol 4 felvo-
násos vígjátékot adtak, most balletre 
kerül a sor. Ha kicsit igyekeznek, 
még idejében érkeznek. Nosza felke-
rekednek Kilényiék, s elmennek bal-
letet nézni. Déryné valósággal elszé-
dült a sok látnivalótól. 

Másnap reggel, pontban 9 órakor 
beállít a Bárányba a gárdista. Leg-
elébb is a Burgba kalauzolja a ma-
gyar vendégeket, bol a Mária Terézia-
lakosztályt tekintik meg. Dérynét kü-
lönösen az a megható pietás kapja 
meg, mellyel az elhunyt nagyasszony 
dolgait kezelik. Egy igazi asszonyos 
mozdulattal, már meg is igazítaná a 
királyi bársonypaplant, mely az ágy-
ról, a deszkázatra hullik le. De a 
copfos, parókás, öreg komornyik meg-
magyarázza: »ugy kell annak marad-
nia, mint ahogy Ő Felsége az ágyból 
kilépett.« 

Délutánra azután megelégeli Kilé-
nyi a sok mulatságot. Felülkerekedik 
benne az üzletember, s elmegy kissé 
üzlet után nézni. Bármennyire is til-

takozik Déryné, elviszi a társaságot a 
bécsi zsibvásárra. »Ugyan mit cipel 
bennünket a rongybódéba ?« kérdi 
Déryné. Majd csak olyan ócska viselő 
ruhákat árulnak ott, mint a pesti zsi-
dópiacon«. »De, mondja Kilényi, nekem 
vásárolni valóm lesz ott. Fele áron 
megkapok mindent«. Hát amint oda-
jutnak, csak eláll Déryné szeme-szája 
a sok szépség láttára. H legpompá-
sabb, térdig arannyal bimzett atlasz 
tubákat, gálafrakkokat, mindenféle 
nagyszerű szinpadi iellemöltözeteket 
árulnak itt. Hát ki adja el? 

Die Kammerfrau vom Hof. R ki-
rályné, amit nem visel többé, odaaján-
dékozza kedvenc öltöztetőjének, az 
meg eladja, minthogy nem viselheti. 
Volt is dolga Kilényinek. Megvásárolt 
mindent, amit csak tudott Dérynének, 
kinek mint mindig, ezúttal is fogytán 
volt a pénze, csak egy selyemtrikóra, 
néhány barettere, tollra tellett. Este 
az Operába mentek: Varázsfuvolát 
játszák. De már máshova nem mehet-
nek, mert Déryné lábát a kis szoros 
cipő a sok járásban ugy összetörte, 
hogy megdagadt, mint a pampuska. 

Másnap vasárnap és nagy ünnep-
ség van Bécs városában. H gárdista 
már nem is jöhet el, szolgálatban van. 
Ferenc császár hazaérkezett, s kiko-
csizik a Práterba. H mi színészeink 
nem tudnak hova tenni az örömtől: 
szemtől-szembe fogják látni a császárt. 
Kilényi rögtön ajánlkozik, hogy ő majd 
kalauzolni fogja a társaságot. De akár-
milyen ügyes, furfangos direktor volt 
Kilényi, rendezőnek mégis kontár ma-
radt. Egy kis rendezési hibával, már 
megint elrontotta Déryné mulatságát. 
Déryné kéri, hogy fogadjon fiakkert, 
de ebbe Kilényi semmi szin alatt nem 
egyezik bele. 

»Nagyon költekeztem, mondja, majd 
haza se tudunk menni, hanem én 
megszököm, magukat meg mind be-
zárják«. Végre aztán nagy könyör-
gésre belenyugszik Déryné, bogy a 
szegény, szerencsétlen hamuszínű bár-
kát vigyék sétakocsik ázni. H többiek 
is vigasztalják, hogy lesz ott még több 
faluról bejött, ócska hintó. 

Délután 4 óra van. Fi sok pompás 
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equipagetól, aranytól, ezüsttől csillogó 
lószerszámtól gyönyörű paripáktól, 
deli lovasoktól, csak ugy fénylik, ra-
gyog a bécsi chaussée. Kilényiék a 
sok remek látnivalón ugy elcsodálkoz-
nak, bogy észre sem veszik, bogy 
kocsisuk az ő ütött-kopott bárkájukat 
is besorozta az elegáns, könnyű foga-
tok közzé. Minden jól megy mind-
addig, mig a bécsi utcagyerekek észre 
nem veszik ezt a furcsa alkotmányt. 

Erre aztán kitör a botrány. H bécsi 
susztergyerek, mind körülállja a fa-
lusi hintót ; a csipős, kacagtató meg-
jegyzések csak ugy röpködnek a leve-
gőben. Kilényiék jól mulatnak az in-
cidensen, csak Déryné bocsátja le 
indignálódva a kalapja fátyolát. H já-
rókelők, sétálok mind kinevetik a 
hamuszínű bárkát, a gyerekek meg 
sivítanak, mint a vészmadarak. Egy-
szerre csak Kilényi, minden direktori 
méltóságától megfeledkezve, nyelvét 
ölti a visitó kölykökre. Hát ennél rosz-
szabb ötlet tán még sohasem volt a 
világon. Több se kellett az utcagyere-

keknek; olyan kavarodást csináltak, 
hegy végtére a policáj is beleavatko-
zott a dologba Kilényiék megmagya-
rázzák, hogy a kocsis hibája folytán 
történt az egész incidens, aztán ki-
szállanak a kocsiból s gyalog sétálnak 
tovább. Képzelhetni szegény Déryné 
kétségbeesését. Egy szerencse, hogy 
jött is már a császár, különben bizo-
nyos, hogy elsülyedt volna szegyené-
ben. »Hoch der Kaiser, hoch der Kai-
ser !« kiáltják mindenünnen, a mi szí-
nészeink minden bajukról megfeled-
kezve, boldogan, lelkesen, rajongva 
köszöntik a császárt, ki nyájasan bó-
logatva fogadja a magyarok tisztelgé-
sét. Erre aztán nem lehet Kilényivel, 
meg Vásárhelyivel birni. Előre rohan-
nak, a levegőbe dobálják kalapjaikat, 
ugy köszöntik újból, meg újból a csá-
szárt, ki végül észreveszi a két ide-
genszabásu embert, s mosolyogva int 
nekik kezével, mintha csak mondaná: 
Jól van fiaim ? Elég már ! 

- Drága, lelkes, aranykedélyű, 
magyar szinészek. 

Feiks Janö rajza. 
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H Práterben még elmennek valami 
színházba H darab se tetszik Déry-
nének, az előadás se. meg most már 
komolyan haragszik Kilényire. Rosz-
kedvű, ideges, rögtön indulni akar 
haza. flzt is megfogadja szentül, hogy 
Kilényivel nem utazik többé. H gár-
dista eljön másnap, de disgráciába 
esett, semmi kéréssel nem veszi rá 

Dérynét, hogy marad on. H két gebét 
befogják, Déryné bőrösládáját felkötik 
a bakra, s a szerencsétlen hamuszínű 
bárka, mely annyi kellemetlenségnek 
volt okozója, lassan kocog vissza Ma-
gyarország felé... 

Télen azután Komáromban játszik 
a társaság. 

Kálmán Ilonka. 

Nincs többé szivarinség. 
Ezt a hihetetlennek látszó mondást 

kell papirra vetnünk az alantirt kis 
históriával kapcsolatban és azt hisz-
szűk, már a cim is megdobogtatja a 
sok-sok szivarban szűkölködő szegény 
pesti polgár szivét. 

És mégis igy van: nincs többé szi-
varinség, ezt Fali Leó mondotta bol-
dogan, amikor a mult héten Sztambul 
rózsája jubileumára Pestre utazott. 

Igaz ugyan, bogy van egy kis tör-
ténete annak, amig Fall Leo szomorú 
arca vidáman mosolyogva eddig a 
boldogságig eljutott. 

Fali ugyanis szomorúan érkezett 
Pestre, elfelejtett Siivart hozni magá-
val Bécsből és tudvalevőleg Fali egyike 
a legszenvedélyesebb szivarosoknak. 
Éjjel természetesen Pesten nincsenek 
nyitva a trafikok és Fali Leó kétség-
beesetten hajtatott a Fészekbe. Itt pil-
lanatok alatt elterjedt a bir: Fali szo-
morú, Falinak nincs szivarja. És mi 
történt ? 

Ez történt, hogy Fali Leónak két 
perc múlva huszonöt szivarja volt. 

Ugyanis a Fészek-Klub minden tag-
jának jár szivarjegyre az igazgatóság-
tól naponta két-két szivar. flmint meg-
hallották az irót, karmesterek, újság-
írók fiataljai, hogy Falinak nincs szi-
varja, önzetlenül lemondtak egyik 
szivarukról a világhírű komponista 
számára, igy lett hirtelen Fali Leó 

boldog tulajdonosa huszonöt szivar-
nak, amennyi egy éjszaka tényleg 
szükséges egy olyan szenvedélyes 
szivarosnak, mint Fali Leó. 

flzóta boldogan meséli, hogy nincs 
többé szivavinség Budapesten. 

Ml LUSNE CSÈRNY PAULA 
NŐI DIVATTERME :: BUDAPEST 

V., VACl-OTCA St., 111. EMELET. (CLOT1LD P ( 
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Kálmán Imre Ischlben. 
Kálmán Imre a Csárdás-

királyné, meg a többi sok 
diadalmas operett szerző e 
Iscblben nyaral . H sok mun-
ká ju tél u t án megérdemelt 
nyár i pihenőre tért iscbli 
villájába, amelyet az idén 
vett Kálmán Imre. Ugylát-
szik a világbirü muzsikusok 
kedves helye lesz lassankint 
Ischl, pompás parkjával, 
nagysze rű kirándulóhelyei-
vel : mert Lehár Ferenc, 
Kálmán Imre kiváló kollé-
gá ja szintén Iscblben nyaral, 
mint villatulajdonos. 

De a p ihenés Kálmán 
mrénél munkáva l is jár. 

Hz egyik bécsi operett szín-
háznak ir nyár i tartózko-
dása alatt u j operettet a 
kiváló szerző és ez az 
operett - furcsa az első pil-
lanatban - Budapesten sohasem fog 
szinrekerülni . Ugyanis Kálmán Imre 
a Zsuzsi kisasszony motívumait, amely 
da rab viszont Bécsben nem került 
sz inre - használ ja fel egy u j szöveg-
könyvhöz, a-
melyet Össtrei-
cber és Reichert 
i r tak a világhírű 
komponista szá-
mára. H történet 
egy kedves pik-
tor-história, a 
melyet a szer-
zők egész új-
sze rű módon 
dolgoztak fel. 

Egész egyéni 
módon dolgo-
zik. Sokszor két 
n a p sem csinál 
semmit. Ilyen» 
kor séta utakat 
tesz, másnap 
aztán reggel ki-
lenckor odaül a 
zongorához és 
mellette marad 
éjjel kettőig is. 

R villája emeletét lakja Kálmán 
Imre, három hatalmas terem van itt 
berendezve a számára , két zongora 
áll a ker tre nyiló nyitott ablakok mel-

Össtreicher, Kálmán uj M.issary Fritzi a Cs í rdás - Kálmán Imre Kálmán Imre 
operettjének szövegírója királyné berlini kreálója nővérei 

Ebed az iscbli|villában 
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tett s ba megunja az egyiket átül a 
másik billentyűi elé. 

H kirándulásaiban bü kisérője Sári 
kutyája, ez a kutya egy pillanatra 
sem válik meg a hires gazdától, ak-
kor is ott piben a lábai előtt, ba ven-
dégei vannak, pedig gyakran vannak 
Kálmán Imrének vendégei is. 

fl jóismerősökön, barátokon kiviil 
a mult béten a családját : szüleit és 
nővéreit látta vendégül Kálmán Imre, 
aki tudvalévőleg ép oly jó fiu, mint 
amilyen kiváló zeneszerző. 

Iscbli villájában látogatta meg 
Fritzy Massary is Kálmán Imrét, aki 
a berlini Metropol Tbeaterben már 
kétszázszor játszta a Csárdáskirályné 
főszerepét és a Metropol Theater igaz-
gatósága most kötött véle ujabb szer-
ződést, amely további 200 fellépésre 
kötelezi a kiváló berlini művésznőt. 

Tehát Kálmán Imre nyugodtan 
nyaralhat tovább Iscblben. fl Csár-
dáskirályné folytatja diadalutját meg-
szakítás nélkül. És mikor majd egy-
szer a Csárdáskirályné is lekerül a 
.műsorról, (be messzi van a dátum!) 
- akkor készen várja az előadást az 
ui Kálmán operett, hogy elinduljon 
világot bóditó útjára. 

flddig meg kivár.8,unk Kálmán Im-
rének jó munkát és kellemes pihenést. 

Kálmán Imre Sári n vii kutyájával. 

Gg\J férj, l<ét f e l e s é g . 
fl budai nyári szinház uj magyar 

operettet mutatott be pénteken nagy 
sikerrel. Hz Egv férj, két feleség szö-
vegét Erdődy Mihály irta és a zenét 
Erdődy Elek verseire Reményi Béla 
és Kun Richard szerezték. 

fl bemutatót keresztül tapsolta és 
kacagta a közönség és a nagy siker-
ben egyenlő része van a zeneszer-
zőknek, a szövegíróknak és a nagy-
szerű előadásnak is : Pataki Vilma, 
Papp Manci, Jósika Mici, Bacsányi 
Paula, Galetta Ferenc, U j Kálmán, 
Horthy Sándor, Tihanyi Vilmos, Fülöp 
Sándor a főszerepekben minta-operett 
előadást produkáltak és a kiváló ren-
dezés is Tibanyi Vilmos érdeme. 

Ide irunk egypár kedves ötletet a 
darabból. 

* 

fl társaság a többnejüségről vitatkozik. 
Hogy milyen okos dolog volna, ba a kormány 
tekintettel a báboru folytán beállott férfi-
hiányra, kötelezővé tenné a többnejüséget. 
Mire az egyik megjegyzi : 

- Ha a kormány bebozná a többnejü-
séget, akkor egy ilyen párti, valóságos kor-
mánypárti volna. 

« 

Bendegúz feltárja a férfihiány keserű-
ségeit : 

- Kérem, statisztikai számokkal ki \ebet 
mutatni, bogy egy férfira pont harminc nő 
esik. Vagy fordítva: harminc nőre esik egy 
férfi Diplomáciai praxisból tudom... 

- Te is harminc nőre esel? - kérdi 
Kürt. - Bukom mind a harminc nőre. 

Bendegúz diplomáciai érdemeivel dicsek-
szik. fl-nire Kürt leinti: 

- Diplomáciai tapasztalataidat te a sze-
parékban szerezted... fi brazíliai császárnőt 
magam is ismertem. Lulunak bivták... 

- Igen, nála tettem szert a legbővebb 
ismeretekre... - feleli Bendegúz. 

• 

fl beszéd fonalát Léda Veszi fel és Ben-
•deguzboz fordul: 

- Hol is hagyta el ? 
- H nikaraguai hercegnőnél - mondja 

Bendegúz diplomata komolysággal, flmire 
Léda nevetve jegyzi meg: 

- flzt már régen elhagyta, maga ki» 
csalfa. 

fl gróf a kis bárókisasszonynak csapja a 
szelet. Nem tud választani a kettő közül. 
Ezt ki is fejezi: 
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- Egyik kedvesebb seivemnek, mint a 
másik. 

- Remélem én vagyok az egyik - fe< 
leli Margit. 

- Remélem nem én vagyok a másik -
reménykedik Klára, flmire a gróf folytatja: 

- Két rózsaszál a szépség rózsafáján. 
Nem is tudom, melyikhez nyúljak hamarább. 
Szeretném letépni egyszerre mind a kettőt 
és bepréselni — az imakönyvbe. 

- Tudja mit - szól közbe Margit -
préseljen inkább az anyakönyvbe. 

* 

Léda jutalomjátékára mindenki siet meg-
váltani a jegyét. 

- Siess fiam, válts jegyet. 
- Egy diplomata sohase siet - mondja 

Bendegúz — különösen, ba jegyet vált. 
- Maga még a menyasszonyával se vál-

tana jegyet — veti közbe Margit. 
- Mindenesetre váltanék, de retúrjegyet. 
- Retúrjegyet? 
- Igen, bogy a parti - visszamenjen. 

* 

flrról folyik a szó, bogy mit fognak a 
férjek csinálni két feleség mellett. 

- Két feleséget lehetetlen lesz meg-
csalni - sopánkodik Virág. 

- Sőt - magyarázza Kürt — a helyzet 
nagyon előnyös lesz. - Mert ba az egyik 
feleség rajta is kapja az urát, a fé t j egy-
szerűen azzal vágja ki magat, bogy most 
éppen a másik feleségét csalta meg. 

* 

- El vagyok látva mindenféle jeggyel. 
Tejjeggyel, vajjeggyel, szilvaieggyel, bab-
jeggyel, zabjeggyel, szappanjeggyel, kap-
panjeggyel és kefejeggyel... 

• Erdődy Mihály Reményi Béla 
Erdődy Elek flz »Egy férj két feleség- szerzői 

- Csak nem eszik kefét? - rémüldözik 
Margit. De Bendegúz nem zavartatja magát: 

- Van levegőjegyem, oxigénjegyem, nit-
rogénjegyem, vizjegyem, zsirjegyem és hogy 
meghalhassak sirjegyem. Hadigyetek vagyok 
tetőtől fatalpig, még a világra is - anyajegy• 
gyei jöttem. 

Porc, a szi ni direktor, aki bigámiában él, 
most, hogy a többnejüségnek felvirradt a 
napja, összehozta két feleségét, akik irgal-
matlanul elverik, összetörve kerül Kordo-
vay elé. 

— Hogy fog ön ma játszani ? Hiszen egé-
szen dagadt. 

- Legalább jobban domborítok - nyögi 
Porc. 

Kún Richard 

György gróf és kis menyasszonya azon 
veszekszenek, bogy mint fogják beosztani 
a bét napjait. 

- Hétfőn az enyém lesz - követelőzik 
Margit. 

- Kedden az enyém — mondja Klára. 
- Szerdán az enyém... 
- Csütörtökön engem szeret... 
- Pénteken meg engem... 
- Szombaton újra az enyém... 
- És vasárnap ? - kérdi a vőlegény. 
- Vasárnap szabad — mondja Margit. 
- Szabad - erősiti Klára - de nem 

szabad megcsalnia minket. 
- Ne feljetek, sobase fogjátok megtudni, 

melyiketeket csaltam meg. Csak aztán ti se 
csaljatok meg engem. 

- Ne féljen - mondja Margit - maga 
se fogja megtudni sobá, bogy melyikünk 
csalta meg. így aztán kvittek leszünk. 
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b : d a belépője . 
Részlet az »Egy fér j két feleség« operettből. 

Irta : Erdődy Elek. 
Selyemruha subog rajtam 
Illatos a testem, 
fl s.?emembe atropin van 
fiz arcomat festem 
Pókbálóból a harisnyám 
Kis cipőim szépek, 
Pedig ez a glocknis szoknyám, 
Subog ahogy lépek. 

KflR: 
Aranyos. Csudaszép Gyönyörű. 

LÉDA: 
fi pezsgőnek van dugója, 
fi színpadnak van súgója, 
S:ép asszonynak félhomályos 
Selymes budoárja -
S bár nem is függ össze ezzel, 
fibogy állok itt e mezzel 
Én vagyok a, én vagyok a -
Szintársutat sztarja. 

KflR: 
fl pezsgőnek nincs dugója, stb 

LÉDfl: 
Ha felmegyek a színpadra 
Minden férfi tapsol, 
Ezernyi szem rám tapadva 
Mint a krémet habzsol. 
S bogyba táncot lejtek éppen 
És a bokám lá tsz ik-
Minden egyes férfi szivben 
Pajkos ámor játszik. 

KflR : 
Aranyos. Csudaszép. Gyönyörű, 

LÉDfl : 
fi pezsgőnek nincs dugója stb 

KflR : 
fi pezsgőnek van dugója stb, 

LÉDfl : 
Ha a korzJn végigmegyek 
Napsiitétes délben, 
fl férfiak, mint a legyek 
Körülvesznek szépen 
fl lábamról verset ittak, 
Két szememről ódát 
S ahol vagyok a fülembe 
Húzzák ezt a nótát: 

KflR : 
Aranyos. Csudaszép. Gyönyörű. 

LÉDfl: 
H pezsgőnek van dugója, 
A színpadnak van súgója 
Szép asszonynak félhomályos 
Selymes budoárja — 
S bár nem is függ össze ezzel. 
Abogy állok itt e mezzel 
En vagyok a, én vagyok a -
Színtársulat sztarja! 

S z e n e t s z e m é r t . 

H mult beteli hirdetett pályáza-
tunkra özönével érkeztek és érkeznek 
még ma is a megfejtések. Fi sok sok 
levél és levelezőlap«tengerben igen 
sok a helyes megfejtés, ame'y azt 
bizonyítja, hogy a szinbázbajáró pub-
likum a kedves művésznőit már a 
szeméről is kép*s felismerni. Érde-
kes, hogy a helyes megfejtők jórésze 
nő, noha az ily^n pályázatoknál fér-
fiak szoktak a nyerők lenni. 

R közölt szempárok közül az 
1. Somogyi Nusié, a 
2. Harasztby Micié, a 
3. Gombaszögi Elláé. 
T\ helyesen megfejtők közül sorso-

lás utján az első dijat, az öt kiló po-
rosszenet, Jusztus Klára Budapest. 
Csáky-utca 32. 

a második dijat, Somogyi Nusi 
szem-fényképét a művésznő aláírásá-
val Czigler Lili, Rákcci-ut 86. III. 5. 

a harmadik dijat, Haraszthy Mici 
szem-fénykápét a művésznő aláírásá-
val Steiner Elza Budapest Kazinczy-u. 
39. I. 6, 

a negyedik dijat, Gombaszögi Ella 
szem-fényképét a művésznő aláírásá-
val Somló István Svábbegy Galgóczy-
ut 24. nyerte meg. 

H dijak szerkesztőségünkben át-
vehetők. 

ozu^/íifvermocfer. 
nói dmllerme 

ELSŐRANGÚ FŰZŐ SZALON, LEGJOBB 
:: MINŐSÉGŰ ÉS SZABÄSU FŰZŐK :: 

Mme SZTOJKOVICS ÉS SZLOVÁK 
VIII., NÉPSZINHÂZ-UTCA 53. V/2. :: LIFT. 
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Vlgszînhdzialç a 
Városi Színházban, 

H Városi Szinbáz tagjait kivétel nél-
kül bemutattuk ezeken a hasábokon 
és elmondtunk minden jót róluk, amit 
csak tudunk és most két olyan tag-
járól kell irnunk a Városi Színház-
nak, akik régi, jó és kedves ismerősei 
a publikumnak, akiket a Vígszínház-
tól bódított el a Városi Szinbáz. 

Péchv Erzsit és Csortos Gyulát, 
mert róluk van szó, nem kell bemu-
tatnunk a közönségnek. 

Péchv Erzsi, akit a Modern Szín-
padtól hódított el a Vígszínház, a 
Három a kislány Médijében és a Már-
ványmenyasszonyban ünnepelt és is-
mert meg igazán először a közönség. 
Rövid és dicsőséges a pályája; - talán 
példa nélküli, hogy ilyen rövid idő 
alatt ilyen országos névre tett szert. 
Rózsahegyi Kálmán növendéke volt, 
innen a Modern Színpadhoz került, 
abol különösen a nagy zeneszerzők 
Gcieg, Bach és a többiek zenés képei-
ben tünt fel, innen szerződtette a 
Vigszinbáz, ahol egyik siker a mási 
kat követte. R szombaton bemutatott 
»0 Teréz« főszerepét is ő játsza a 
Vigszinbázban és itt csodálhattuk egy-
aránt kedves temperamentumát, vi-
dám j kedvét, csengő hang át, flnom 
táncait. FI Vigszinbáztól ebben a sze-
repében búcsúzik a bá os művésznő, 
hogy a Városi ssinbáz egyik legked-
vesebb tagja legyen. 

Csortos Gyuláról mit í r junk? Za-
varban van a krónikás, meit minden 
jelző kopott és triviáiis arra, hogy 
megközelítőleg is körülírja az ő ezer-
oldalú művészetét. Talán az lesz a 
leghelyesebb, ha azt vetjük papírra.' 
a legnagyobb pesti férfi-gázsi val szer-
ződött a Városi Színházhoz, hogy 

annak férfi starja legyen. Talán elég 
a Zsuzsi kisasszony Falsetti-jére em-
lékezni, hogy előre is örülhessünk an« 
nak, amit Csortos Gyulától az operett 
színpadon fogunk kapni. H Hevesi« 
Harsányi-Rényi »Boldogult Sámson« 
cimü operettjében lép fel először, egy 
amerikai milliárdost játszik, s a sze-
rep a legkiválóbb operett-figura, amely 
valaha volt szinpadon. Csortos egész 
nagy ívelésű skáláját belevibeti ebbe 
a szerepbe. Onnan kezdve, bogy ra« 
gyogóan elegáns és hódítóan férfias 
- a legkacagtatóbb clawne-szerű ko-
mikumig ivei a szerep - igazán egy 
nagy színész művészi feladataként. 

Hogy pedig teljes legyen a siker, 
partnere Kerényi Gabi lesz, a szinbáz 
uj primadonnája, a táncos komikus 
szerepét pedig Sebestyén Jenő, és az 
énekes bonvivánt Galetta Ferenc ját-
szák. - íme »H Boldogult Sámson« 
igy indul a premier felé, a Városi 
Színháznak ígérve hatalmas sikert. 

Szentgyörgyi Márta, a Vigs inbáz tagja, az 
»Ob Teréz- női főszereplője. 
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Intim Pista, bogy mi van az u j Mol-
nár darabbal? 

- Gyerekek, Molnár Ferenc uj da-
rabja e pillanatban már Ambrus Zol-
tán Íróasztalán fekszik kiszerepezve. 

- Hiszen ugy volt, bogy a Víg-
ben adják - veti közbe Gizi. 

- Bizony ugy volt az. Mikor azon-
ban Molnár Ferenc befejezte a dara-
bot kiderült, bogy a férfi főszerepet 
Rózsahegyi Kálmánnak, a nőit pedig 
Bajor Gizinek teremtette az Ur Isten. 
Erre fogta magát Molnár és átadta a 
Nemzetinek a darabot. 

- Jaj de örülünk - kiáltották egy-
szerre a lányok - nagyon szeretjük 
a Bajor Gizit. 

- Bizony Bajor Gizi ama ^kivéte-
les tehetségek közül való, akiért a kö-
zönség és a szakmabeliek, egyformán 
rajongnak. Talán innen tudja meg 
majd ezt a jó birt, mert most a Tát-
rában van, ott piheni ki a szezon fá-
radalmait. Egy bét múlva hazajön és 
megkezdi a Bródy szezont. 

- Bródy szezon? Jaj de érdekes 
elnevezés. így hivják maguk az uj 
szezont ? 

- Ezt a nevet a Pesti Napló Kál-
mánt Ubulja adta. R dolog ugyanis 
ugy alakult, hogy a drága Sándor 
bá'ra van alapítva a szezon, ftfci a 
Lyon Lea nagy sikere óta hallgat. 
Pontos dátumokkal még nem szolgál-
batok, de körülbeiül elmondhatom az 
elkövetkezendő események sorrendiét. 
Szeptember közepén a Nemzeti fel-

eleveníti a »Dadát«, október elején 
lesz a Magyarban Fedák Sárival az 
u j Bródy premier. Novemberben a 
ballettjét adják az Operaházban. De-
cemberben a Nemzetiben az u j da-
rabját »H búzát« adják, januárban 
pedig a Magyar-szinbáz feleleveníti a 
»Medikus«-t. Ezért helyes a Kálmán 
Ubul elnevezése. 

- Mondja Pista - Kálmán Ubul 
ilyen jókat mond. Mi azt hallottuk, 
hogy ő rosszakat szokott mondani -
a nőknek. 

- flz bizonyos, bogy aki nem 
szereti a szókimondó embert az ne 
menjen a korzóra, premierre, kon-
zertre, vagy ba elmegy, kerülje el 
Ubult, mert ő egy jó vicc kedvéért 
képes még a nőknek is megmondani 
— az igazat. 

- Ha már igazságról van szó 
mondja el Pista mi igaz Ficél Ilona 
balesetéből ? 

- Hát az sajnos megtörtént, a 
mult héten. Ugy történt ugyanis, hogy 
báró Hatvany Lajos a Pesti Napló 
főszerkesztője, bázfelavatást rendezett 
- a Rítzben Ujjonnan berendezett 
budai palotája nem vo1t készen a 
megbeszélt estély idejére igy az in-
tim társaság a Ritzbe szorult. Innen 
vitte ház i a Hatvany autója Csathó 
Kálmánt s a feleségét Hczél Ilonát, 
SzomoryDezsővel a hűvösvölgyi Villába 
H villánál megállott az autó és Szo-
mory Dezső ki akarta segiteni Hczél 
Ilonát", flczél I'or.a a kiszállásnál el-
botlott és Szomory Dezső utána esett, 
fl Nemzeti szép művésznője kifica-
'mitctia lábát és Szomory is sérülése-
ket szenvedett, de az orvos aki az 
első segélyt nyújtotta, megnyugtatott, 
bogy rövidesen nem lesz semmi baja 
a budapesti művészi élet két kiváló-
ságának. 

- I^az, hogy Dömötör Ilona is 
beteg ? 

- fl sr.épbangu és nemkevésbé 
szép művésznő a János szana-
tóriumban fekszik, de megnyugtató 

. jelentést kaptam, bogy nemsokára fel-
'kelbet a beteg ígybót. 

- fl bájos Solvejget - Szentgyör« 
gyi Idát feketébe láttuk. Kit gyászol? 
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- Hz édes apja balt meg az el-
múlt béten Balatonföldváron. H ked-
ves öreg ur 73 éves koráig mindenki 
szeretete közepette élt. Szeraán dél-
ben temették el Budapesten és a 
Beöthy színházak tagjai szivük mélyé-
ben együtt gyászolnak Szentgyörgyi 
Idával. 

- Rokona Szentgyörgyi Ida, Szent-
györgyi Mártának, aki a Vígszínház-
ban most »Oh Teréz« főszerepét 
játsza ? 

- Csak névleg. Szentgyörgyi Márta 
Lenkének buga, akinek a Magyarban 
még operett szinbáz idejében voltak 
jelentős sikerei. Még egy újság bátra 
van. Hz alig busz éves Urai Tivadart 
a Modern Színpadtól elvitte Hmbrus 
Zoltán a Nemzetibe. H fiatal színészre 
nem kisebb feladat vár, minthogy 
Herceg Ferenc »V. László«*jának a 
a címszerepet játsza a premieren. 
Egészen bizonyos vagyok benne, hogy 
derekasan megállja a helyét. 

Most megyek gyerekek a lóver-
senyre, mert Lenkeffy Icának jó tip-
peket Ígértem. Szirmai Imre a Király^szinbáz igazgatói 

irodájában 
Berta Pista karmester felvétele. 

Szirmai Imre direktor. 

Szirmai Imre a Királyszinbáz 
direktora. Igaz ugyan, hogy csak 
helyettes, de ez is elég nagv pozi-
c ó. Uqyanis a Királynak Beöthy 
László és Lázár Ödön a direktora. 
Lázár Karlsbadban van, Bcöíby 
László pedig a napokban Bala« 
ton-Földvárra utazott és az ide-
nyomott levél értelmében Szirmai 
Imrét bizta meg a helyettesíté-
sével. Teljhatalmú jogokat adott 
reki az előlegek megtagadására 
és a fényképe is abban a pilla-
natban örökiti meg, amikor elő-
kelően visszautasítja az előleg-
kérőket. 

Dehát vajszive van Szirmai 
Imrének és mégis... mégis kiutalt 
500 korona előleget Latabárnak. 
Jól tette! 
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Szent-Istvánnapi ünnepély a Margit-
szigeten. — A Tarka Est 

»H 6yermekért« országos gyer-
mekegészségügy társaság 19-iki mar-
gitszigeti ünnepélye grandiózusnak 
Ígérkezik. 

Hz előkelő rendezőség, a müvé« 
szek egyarái t lankadatlan buzgalom-
mal dolgoznak az est sikere érde-
kében. 

Hz ünnepély rendezőségének el-
nöksége már magában véve is sikert 
jelent. Gróf Károlyi Lászlóné, gróf 
fllmássy Györgyné, gróf Hpponyi Hl-
bertné, Barczy Istvánné, Berzeviczy 
Hlbertné, Bien Jáno né, gróf Des-
sewffy Emiiné, gróf Edelsbeim Gyulay 
Lipótné, Grünfeld Miksáné, Goldscbei-

R. Türk Berta Siófokon. Vajda Józsi felv. • 

der Miksa, gróf Haller Györgyné, báró 
Hatvany Sándorné, báró Hatvany Ká-
rolyné, báró Herczog Erzsébet, pándi 
Horváth Zsigmondné, Jendrassik Ernő-
né, dr. Jobbágy Sándor, gr. Karátsonyi 
Jenőné, gr. Kbuen-Héderváry Károlyné, 
gr. Klebelsberg Kunóné, Klein Gyuláné, 
Kirchner Hermanné, érdi Krausz Si-
monné, Lánczy Leóné, Lónyay Sándor-
né, Lukács Györgyné, báró Madarassy-
Beck Gyuláné, gr. Mikes Hrminné, 
Neumann Hrminné, özv. báró Pireth 
Lajosné, Russó Illésné, Schwarz Félix-
né, gróf Szécbeny Lászlóné, Steiler Hn-
talné, báró Szentkereszty Béláné, Szir-
may Oszkárné, gróf Teleki Sándorné, 
Tormay Cecil, Turnofszky Dezsőné, 
Ugrón Gáborné, Vázsonyi Vilmosné, 
gr. Vay Gáborné, lovag Wahl Oszkárné, 
Wabrmann Edéné, gr Wilczek Frigyes-
né, báró Wlassics Gvuláné, gr. Zicby 
Jánosné, gr. Zichy Rafaelné, gr. Zse-
lénszky Róbertné, Zombory Ricbardné. 

Külön iroda foglalkozott az ünnep-
ség rendezésének előmunkálataival és 
ennek az irodának fáradhatatlan ve-
zetői dr. Lévai Tibor »H Gyerme-
kért« társaság főtitkára, Ozoray Sán-
dor és Berger Jenő voltak. 

Hz ünnepély jövedelmének célja, 
hogy a bevonultak gyermekeinek és 
a badiárvák létfenntartását elősegítse. 

H gyermekegészségügy orsza'gos 
javítását, különösen a bevonultak 
gyermekeinek és a badiárváknak in-
gyenes gyógykezelését és táplálékkal 
való ellátását tűzte ki céljául »H Gyer-
mekért« Országos Gyermekegész-
ségügyi Társaság. H társaság elnöke 
Lukács György v. b. t. t. orsz. kép-
viselő, a Magyar Tudományos Aka-
démiában a társaság alakuló közgyű-
lésén tartott megnyitójában vázolta a 
társaság feladatát. Hz anya- és cse» 
csemővédelemnek megvannak a maga 
szervei, - úgymond - de a gyec-
mekegészségügynek eddig társadalmi 
szerve nincs. Ott, aboi a Stefánia-
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Szövetség kiadja kezéből a fonalat, 
ott fogja folytatni a munkát az u j 
társaság. Gyermekgondozókat, rende-
lőket, ottbont és idővel gyermekkór-
házat fog felállitani. Nemzeti feladat 
ez, amely a regenerálást, a nemzet 
föllenditését leginkább hivatott elő-
mozdítani. 

H társaság élén a társadalom szine-
java, legjobbjaink állanak és ha va-
laki egyszer a háború társadalmának 
képét akarja megrajzolni, a sebesült 
katonák ápolása mellett kell, bogy 
szerepeljenek a beteg gyermekek gon-
dozásában kitűnt önzetlen munkások 
nevei is. 

Ez a társaság rendezi a mai nagy 
margitszigeti ünnepet. 

H 4. hidászzászlóalj sajnos nem 
vehet részt az ünnepségben olyan 
mértékben, mint azt kezdetben tervbe 
vették, mert a zászlóalj legénységét 
időközben fontos munkálatok elvég-
zésére sürgősen elvezényelték a fővá-
rosból és igy a hidászok tervbe vett 
bar ászati mutatványai helyett a ren-
dezőség a cserkész-csapatok nagysza-
bású harcászati mutatványait illesz-
tette a műsorba. 

Hz ünnepély részletes műsora a 
következő : 

d. u. 3 órakor a magitsziget! M*c 
pályán labdarugó mérkőzés a Fővá-
rosi Ifjak Atlétikai Köre Diák csa> 
pata - Cserkészcsapat között. 

D. u. fél 5 órakor a margitszigeti 
felső vendéglő nagy termében 

Nagy gyermek előadás, 
rendezi Gyöngyi Jolán. 

H gyermekünnepély műsora a 
következő : 

1. H hős magyar sebesült katona 
és ápolónő története. Előadják Müller 
Ibolyka és Ausch Erzsike. 

2. Vigyázó Laci háborús kalardjai. 
Elősdja Vigyázó Lacika. 

3. Tréfás kettős. Előadják Weisz 
Ernő és Arany Irénke. 

4. Nagy eszményi tánc. Előadja 
Radó Lilike. 

5. Humoros előadás, tréfák és éne-
kek. Előadja Kalina Margit a kis pri-
madonna. 

6. Facipős tánc. Előadják Reich 
Klárika és Reich Lilike 

7. Komikus egyveleg. Előadja Weisz 
Ernő. 

Nemesbegyi Tibor zongoraművész, Dezső Alajos rajzolőművész, Márffy Ödön festőművész, 
Palló Imre az Operaház tagja, Simonyi Mária a Magyar-Szinbáz tagja, Kerpely Jenő gor-

donkaművész, Pór Bertalan festőművész és felesége, a siófoki fürdőorvos. 
Összetar tá» a Balatonban. Vajda Józsi feiv. 
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8. Ausch Tibike hazafias költeményt 
szaval. 

9. Baba primadonna előadás. 
10. Együttes énekek az összes je-

lenlevő gyermekeknek. 
Esti 7a órakor Basa bácsi mesél 

a gyermekeknek a felső szigeti nagy-
vendéglő dísztermében. 

Délután 5 órakor a Mac pályán 
Nagy Hadijáték 

bemutatja a cserkészek csapata a kö-
vetkező műsorral: 

1. Felvonulás katonazenekarral 
2. Táborütés katonai sátrakkal. 
3. Nagy hadijáték, melynek kere-

tében bemutatásra kerül: Tábori-
konyha, telefonvezetés, terepfelvétel, 
mentési gyakorlatok, morse távi cóte-
lep felállítása, hídverés stb. stb. 

4. Tréfás versenyek 
d. u. 6 órakor nagy labdarugó 

mérkőzés a Ferencvárosi Tornaklub 
I - M a g y a r Htlétikaiklub I között. 

Este 7 órakor a margitszigeti víz-
tornyon nagy dalhangversenyt tart 
a Budapesti Polgári Dalkör. 

Este 7 órakor a margitszigeti 
strandon 

cserkész - derby. 
Versenyfuttatás S^ent István di,-

ért. Indul 20 cserkész telivér. 
A Margitszigeten felállított sátrak: 

Szent István vásár a következő 
sátrakkal : 

••«"Starr 

Homoki Paula Siófokon. 

Vf 
1. Virág-sátor. Vezetője dr. Jend» 

rassik Ernőné. 
2. Mézeskalács-sátor. Vezetője Tur• 

novszky Dezsőné. 
3. Gyümölcs-sátor. Vezetője Steiler 

Jlntalné. 
4. Pezsgős sátor. Vezetője Wahr-

mann, Edéné. 
5. Etelmiszer-sátor. Vezetők Kotányi 

Bözsi, Nelly és Klári. 
6. Pék sátor. Vezetője Russó Erna. 
7. Trafik-sátor. Vezetője Grünfeld 

Miksáné, Klein Gyuláné és Popper 
Kamilla. 

A felső szigetre vezető ut mentén 
8. Török-sátor. Vezetője Achmed 

Hikmetné, török főkonzul neje, és 
Jellinekné Lind Marcella. 

9. Cukrász-sálor. Vezetője Neuber-
ger Bianka. 

10. »Szinházi Elet« sáior. Vezetői 
Melovszky nővérek és Káposztás Duci. 

A zenepavillon mellett: 
Szótőzsde. 

Nagy tréfás sorsjáték. Minden szó 
nyer. H játékban való részvétel díjá-
nak értéke, mellyel minden játszó há-
rom szetagot kap. Két szótaggal már 
főnyeremény érhető el. Hz összeállító 
szóért járó nyeremény azonnal átve-
hető a kiállítási csarnokban. R meg-
vásárolt szótagokat a játékban részt-
vevő közönség egymás között csere-
berélheti. (Ezért lett a játék neve 
»Szótőzsde«). Sátorvezető Sonnenfeld 

fli szépségverseny 
eredményt este 6 óra-
kor hirdetik ki. 
Különböző látványos-

ságok. 
A világ csodája. H 

legritkább látnivalók 
muzeuma. 

Tábori telefon. Min-
denki ezen a telefonon 
beszélhet a fronton 
levő vőlegényével. 

Gyorsfényképészet. 
Tcéfás felvételek. 

Humoros látványos* 
ságok. 

»' v §1 

$ V 1 

-, - "ifc 

Vajda Józsi felv. 
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Este 9 órakor nagy tűzijáték a 
strandon. 

Este 10 órakor a margitszigeti 
Nagyszálloda halljában 

Tarka Est, 
aM.kir . Operaház, Vigsz'nbáz és Mo» 
dem Szinpad tagjainak felléptével. 
Rendezik: Góth Sándor és Bárdos 

Arthur. 

Műsor: 
1. Dalnoki Viktor dr. Bajazzok 

Prolog. 
2. Marschalkó Rózsi és Székelyhídy 

Ferenc dr. műdalok. 
3. Major Henrik. Karikatúrákat 

rajzol. 
4. Boross Géza. Aktuális dalok. 

5. Attak. Jelenet irta: Villányi An-
dor. Szereplök: Mészáros Giza, Úray 
Tivadar, Gellért Lajos. 

6. Kökény Ilona. Vidám dalok. 
7. Bűvös szék. Tréfa. Irta: Karinthy 

Frigyes. Szereplők: Államtitkár: Góth 
Sándor. Minister: Boross Géza. Sziv 
Sándor,- iró : Békeffy László. Máltai, a 
szab. ügyek referense : Uray Tivadar. 
Dr. Fulda, egy. tanár : Bánóczi Dezső. 
Berta, az államtitkár felesége : G. 
Kertész Ella. Genius : Gellért Lajos. 

8. Medgyaszay Vilma. Dalok. 
9. Fedák Sári. 

10. Vendrei Ferenc. Humoros előadás. 
H zongora kíséretet dr. Szirmai 

Albert zeneszerző látja el. 

HAJDISZEK SZEMERÉNÉL 

Csortos Gyuláné és Csortos Mária Marienbadban. 
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AZ UJ APOLLÓ. 
Szeptember elsején megnyitnak az 

Apolló kapui és a közönség meglepe-
téssel és örömmel fogja megállapítani, 
bogy egy u j Apolló kabarét varázsolt 
az igazgatóság nagyszerű művészem-
berek segítségével a régi helyére. 
A rövid nyári szünet alatt szinházzá 
alakították át az Apollo-Kabarét és ez 
a ssó: szinbáz teljes mértékben meg-
illeti azok után, amiket ott láttunk. 

Mert elmentünk és megvártuk az 
uj Apolló-Kabarét a közönség szemé-
vel. Az első ami feltűnt, hogy két ol-
dalt patkóalakban kényelmes, széles 
ball nevü folyosót építettek a helyi-
séghez. Ezen a két folyosón kényel-
mes rubatá ak, pihenő és várakozó 
helyek, büffck fog a közönség kényel-
mére és rendelkezésére állni, azonkí-
vül innen nyílnak a páholyok bejárói 
is, mert az oldal páholyokat teliesen 
szinbázszerüen képeztette ki a bőkezű 
igazgatóság. Befelé baladva első pilla-
natra az u j szinpadon akad meg a 
szeműnk, ez a szinpad mélyebb és 
szélesebb a r^gmél és minden fajta 
nagyarányú művészi feladat megoldá-
sára alkalmas hely; a nézőtérről a régi 
mozirendszerü páholyok eltűntek, be-
lyükbe, amint már emiitettük, teljesen 
szinbázszerüen uj páholyok kerültek 
és az emeletre pedig egy egészen uj 
erkély épült. A szinpad mögött kényel-
mes, minden komforttal berendezett 
öltözők épültek - ezeket veszi észre 
a vizsgálódó szem az első pillanatra 
mint építészi változásokat. De ez nem 
minden. 

A bőkezö igazgatóság a szinbáz 
dekorativ kiképzését Márkus Lászl ra, 
erre a kiváló tervező művészre bízta, 
aki egyúttal mint e'sőrangu színházi 
ember ellátta az átalakítást végző épí-
tészt is nagyszerű tárná sokkal. 

Alkalmunk volt Márkus Lászlóval 
a. most folyó készítő munkákról be-
szélgetni. Elmondta, hogy a háborús 
gazdasági konjunktura, a munkás és 

anyag hiány miatt nagyon meg van 
kötve a tervező művész keze. Igye-
keztek azért mégis minden tőlük tel-
hetőt megtenni. Az uj oldalfolyosókat 
szobaszerüen festették, intim hangu-
latot varázsolva ezzel a néző elébe, 
selyem függönyökkel, virágdíszekkel 
pedig a két saroknak intérieur-hangu-
latot adnak. A nézőtér is teljesen újra 
díszítik, intim meghitt képet kap az 
egész színház s a szinpad uj batal-
hatalmas piros bársony függönye tel-
jessé teszi a színház-hangulatot. 

Nem akartuk tovább terhelni Már-
kus Lászlót, akit munka közben zavar-
tunk, elköszöntünk tőle azzal az ér-
zéssel, bogy az Apolló-Kabaré bizo-
ryára egyike lesz a legszebb pesti 
színházaknak. 

Az ilyen ragyogóan előkelő szin-
báz, mint az u j Apolló természetesen 
lehetővé tesz minden nagyarányú mű-
vészi .vállalkozást elárulhatjuk: sok-
sok meglepetés vár a kíváncsi publi-
kumra. 

Olyan változatos, minden igényt 
kielégítő műsort boz az Apolló már 
bemutatójával is a közönség elé, bogy 
erről fognak beszélni betekig minde-
nütt, ahol esak szinbázbajáró ember 
megfordul. 

A régi tagok közül a legjava az 
idén is gyönyörködtetni fogja az Apolló 
Kabaré hűséges publikumát, de lesz-
nek, illetve vannak uj tagok is, akik 
közül egynek elájuljuk a nevét: Rózsa-
hegyi Kálmán. 

Azt hisszük, ez igy minden jelző 
nélkül leírva is sokat jelent. Rózsa-
hegyi Kálmán neye ,me|lé már nem 
lehet jelzőt irni, de nem is kell: az ő 
őserejü talentuma hem szorul r.í di-
csérő jelzőre s a közönség bizonyára 
ujjongó ôçëmmel, fogja tudomásul 
venni, hogy Rózsahegyi Kálmánt, kiről 
az a bir szállongott, hogy bucsut 
mond a Kabaré szinpadnak-viszont-
láthatja az Apollo színpadán. 
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a fiu mellett, mintba azt mondaná : Hát itt 
vagyok — és várta, bogy most mi lesz. 

fl flu a zsebébe nyúlt, elővette a Színház5 

Újságot, flbogy meglátta Ella a nevét az 
első oldalon, kikapta a kezéből. Mobón ol-
vasta a sorokat: látszott, bogy meg van elé-
gedve. Lassan hajtotta össze az újságot és az 
anyjára gondolt. Hogy fog örülni, ba majd 
elolvassa I flztán Ollynak is küld eg, et -

(7,) 
Laci felnézett és aztán balkan beszélni 

kezdett: 
— Sok furcsa szó kavarog a szivemben 

Ella és ne nevessen rajtam, hogy még sem 
tudok szólni, flz ajkán olyan tiszta mosoly 
ül és oly finoman fehérlik a képe, bogy nem 
merek szólni, csak nézem alázatosan, megin-
dultan és minden szavam elmerül szivemben... 

- H á t most mit csinált, most nem beszélt? 
— kacagott fel hangosan a lány, majd anyás-
kodva megigazította a fiu nyakkendőjét. Néha 
néha odaért a keze a forró arcához, ilyenkor 
megsimogatta: 

- Tartsa egyenesen a fejét! 
Künn, a liget szélén állapodtak meg. Egy 

elsárgult, lekaszált fü-kazal tetejére ültek és 
vállig süppedtek a szagos szénába, fl lány 
levette a kalapját, szőke bajával könnyű szél 
játszott. Érezte, hogy ő az erősebb, ugy ült 

majd leforditják neki - gondolta - s a Tusi-
nak is Szegszárdra, badd irigykedjen... 

— Ki itta? - kérdezte Laci felé fordulva. 
Laci nem válaszolt, de mosolygó tekinte-

tével elárulta, bogy ő. fl lány a kezét nyúj-
totta. Volt valami furcsa ebben a kéznyuj-
tásban. Nem köszönő mozdulat volt ez, in-
kább ugy vitte a fiu felé a kezét, mint valami 
ajándékot... 

flztán a ridiküljébe tette az újságot, flmint 
kinyitotta nebány fénykép hullt ki belőle és 
képeslevelező-lapok. Kikötő városok árbó-
cos hajói, messzi tájak színes házai hevertek 
előttük a füvön. Mind egy irás — gondolta 
Laci - amint egyenként felszedte őket a 
földről. 

Idegen sorok voltak, valami szláv nyel-
ven, talán horvátul, flz aláírás mindig egy: 
Olly. Tágranyilt szemmel, fájó vonaglással 
az ujjaibán adta vissza a lapokat. Olyasva-
lamire gondolt, ami eddig sobsem jutott 
eszébe. 

fl lány sietve magyarázta: 
- Egy régi barátomtól kaptam a lapo-

kat. Denjovic Olly, fregatt hadnagy... Polá-
ban. Nézze, u g y e szép gyerek?-s már mutatta 
is a fényképét. 

RAJZAIVAL. 
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Vállas, izmos, lesült képii tengerész tiszt 
nevetett Lacira a képről, - febér hibátlan fog. 
sorát mutogatva. 

- Tőlem admirális is lebet - morogta 
Laci rosszkedvűen s bosszan nézte az arcké-
pet. Vetélytárs: ez volt az első gondolata, 
amely visszatartbatatlanul szakadt fel belőle. 

flz ég a város felől borulni kezdett. H 
nyárfák levelei ezüstösen bimbálództak a 
levegőben és eső szagot bozott messziről 
« szél. 

Siettek bazafelé. 
- Eljön délután bozzám ? - kérdezte az 

uton a lány majd birtelen elhallgatott. Érezte 
ezt nem lett volna szabad mondani, ez tul 
van már a játékon. Szerencsére nem ballotta 
meg, nyugtatta meg magát - mert tényleg, 
Laci nem válaszolt. Szótlanul, leborgasztott 
fejjel ment mellette. 

- Ugyan min töri ann j i r a azt a buksi 
fejét? - mosolygott a lány. 

- E s t é r e lesz az érettségi bankéit, nekem 
kell a bucsu beszédet mondani, azon gon-
dolkozom - válaszolt fanyarul a fiu. 

- Mindeneseire szép, bogy még az én 
társaságomban is ilyen szorgalmas, de nem 
baj... - berzenkedett Ella és a Royal előtt el-
köszönt Lacitól. 

- Ebédelni megyek - mondta. 
Gyerek vagyok, tacskó -háborgo t t magá-

ban a fiu. Mit is gondoltam magamról! Mit 
akarok és mit akarhatok én tőle. flrra gondolt, 
amire eddig még sohasem, hogy Ella már 
harmadik éve szinésznősködik a vidéken.,, 
egyedül. Szép, fiatal, kedves lány és egy ilyen 
lány nem maradhat örökké szent! flztán meg 
az embereknek másutt is van szive meg 
szeme! Haragudott magára, hogy erre egy-

Berlini 

Kozmetikai Intézet 
Hoffmann Marian 

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

— Mindennemű hajszílak vígleges eltávolítása villannyal, — 
Szeplő, májfolt, pat tanás, ra:ttesserek szemölcs aicmassags, 
' . rchíinksztís, manieur stb. ga a i t é l t biztos eredménnyel 
kezeltetnek jutányos bérletben : Vidi • .ek iev t l ik? nyernek 
diszkréten 'elvíiágositáat : M a r i a - a r c h i i n l a s z t ó , s z e p l ö -
krém, c z ö r v e s z t ß á r a It i o r o n a (tőrv. védve) : Fogad 
egész napon át : Tanítványok felvétetnek mérsékelt díjazás 

- mellett, -

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

Készitek arany, ezüst ékszert Brilliáns-
ékszert átalakítok, veszek tört aranyat 
:•: drága köveket é* zálogjegyet :•: 

Róth Lóna 
női ruha divatterme 
VI., Anker-köz 

Szep lő , májfolt ,pör5ené5,arctiszlállanság 
ápolására és gyógykezelésére meglepő, biztos hatású szer 

Aranyvirág-kré 
mely párszori használat után az arcot bársonysimává és 
hófehérré teszi. Hozzávaló A r a n y v i r á g - s z a p p a n és 
A r a n y v i r á g - p u d e r fehér, rózsa és krém színben 

nagyban elősegíti a krém használatát. 

A r a n y v i r á g - k r é m i r a . 5.— k o r . 
A r a r y v i r á g s z a p p a n . S.— k o r . 
A r a n y v i r á g - s z a p p a n . 5.— k o r . 
::: Kapható az egyedüli készítőnél ::: 

Gerő Sándor gyógyszerésznél nagykörös, 137. 

F E M I N A n 

» 
MARTON N Ő V É R E K DIVAT-SZALONJA 

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

B U D A P E S T , IV., HARIS-BAZÁR 6. SZ. 
KORONAHERCEG-UTCA SAROK, FÉLEMELET. 

MODES ALICE 
K A L A . " S A L O N J A 6 

IV KER., VÁCI-UTCA 8., I. E M E L E T . 

Női divat nagy áruház 

ELSNER 
Budapest, Koronaherczeg-u, IC. 

IV., Cálvin-tér 
Fiók-üzletek: VIL, Rákóczi-uí 32 

II., Buda, Fő-utca 5 2 
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szer sem gondolt, h Keppicb Karcs i -a fiatal 
főjegyző kisérte a múltkor is baza, - emle-
gette magában Tótb Gyurka tegnapi szavait, 
amiknek akkor binni sem akart... ökölbe 
szorult a keze, szeretett volna valakit megverni 
bárkit, nem bánta, bogy kit, csak ütni, ü ni, 
ez volt a vágya... 

fíztán lassan lehiggadt Nem igaz, nem 
igaz,.. - gondolta sokszor és elszégyelte, hogy 
igy megbántotta a lányt riadt gondolataival. 
Csöndesen bocsánatot kéri tőle, bűnbánó 
érzésekkel maga előtt balkan és bűnösnek 
érezte magat. 

* 

- Hát csak szépen, mértékkel mulassa-
tok tovább, mi öregcsontok baza megyünk 
- szedelődzködtek össze a tanárok ugy 
éjfél felé a kaszinóban. F5 fehér asztal vázá-
iból egy-egy rózsát vittek emlékül magukkal, 

minden évben igy szokták ezt az érettségi 
bankett után. Volt köztük olyan, akinek már 
harminc ilyen emlék-rózsája volt otthon le-
préselve, elmúlt bucsubankettek asztaldí-
szeiből. És szaporodtak a rózsák évről évre, 
ráncosodtak az arcok s őszültek a hajak 
egyre fehérebben. 

H kaszinó kapujában elköszöntek a fiuk 
a tanároktól. 

- fl Royalba megyünk - adta ki a jel-
szót Joó Laci s a gyerekek utána. Nem ma-
radt velük senki, csak Kobáry, a tornatanár. 
Vele már minden fiu pertu volt este óta. 
Fiatal, gyerek'ember volt a tornatanár, a 
fiuk ezelőtt sem vették szigorúan tanár 
számba: jó pajtásnak nézték. 

Mámoros, hangos jók'dvvel csörtettek be 
a kávéházba. Egy nagy kerek asztal mellé 
telepedtek le s Kobáry alá egy hatalmas bőr-
fotelt keritettek. 

Pár perc múlva feketék, sörös és boros 
üvegek tömkelege bevert sz asztalon szerte 

széjjel. Rendelkeztek a fiuk egymás után, 
mintha eddig se csináltak volna mást, egész 
életükben. 

jjjfl színháznak is vége volt már ekkor. 
Künn Siálingóztak az emberek hazafelé. Szí-
nészek jöttek a kávéházba s a direktorékkal 
Ella is belépett. Elmosolyodott, mikor meg-
ismerte a fiukat s kedve:en köszönt vissza 
nekik. 

R direktor intett Lacinak s a fiu odament 
bozz ájuk. 

- Mond Laci, mért vagytok ebben a me-
legben mind ilyen borzasztó ünnepi fekete 
tubában ? 

- Vacsorán voltunk. Érettségi bankett 
volt a kaszinóban. 

- Vagy, ugy, - bólingatott a direktor s 
kövér kis kezével szaporán szemelgetett egy 
szőlő fürtöt. 

(Folyt, köv.) 

HALÁSZ VILMA 
M O D E R N M Û V Ë S Z I R É N Y K F I P E Z Ö M Ó R E S » ? 

I V . , K R I S T Ô F - T Ë R J. - — V Á C I - U T C A S A S O K , 

( K I R A K A T O O Y A N O T T . ) 

P R U K E R D Ó R H vegytisztité intézete 
legszebben fest és tisztit 

BUDHPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCfl 14. SZ 
T e l e f o n : 3 - 0 1 szám. 
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Előadási jog fenntartva. 

Isten veled... gondolj reám/... 
LIPTflY KÁROLY 

Zenéjét szerzé : Dr. GARAMI BÉLA 

IPARMŰVÉSZETI SZALON 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 21. 

Batikolás. Porcellánfestés. Művészi mon-
tirozás, Selyem lámpaernyők, állólámpa 
és mindennemű iparművészeti különle-
: : : gességek készen és s terv szerint. : : 

M&SÊÊ S a a s * ' 

^NEK. 

f ve - led, búcsuzzunk mind-o -

jioNOORA. 
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Lent« lamentabile. 

aG£(/C& 
_ rÓ3csef 

IScfTeR, 
HUMPCJT, IV. Ztczwrcí 

vfyási^a mjlAufyifan. t+fzxltt 
Ctuean /iÚKftft 44JC tíémedrú ixAtúrál 
SttMO£MN£Mx} JZÓHAljiauK £J / owstcs) 

HY*nr  
I M N . M I M > N N . I I.'..IIIL.M)IIIIIU 

hâsenfeld Olga fiiző terme 
Budipest, IV. Semmelweias-u. 14. H.e. 8. 
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8 E P E K ÉS TELJES FEL 

r t R Ï R h r t Z U § Z E R E L É S JUTÁNYOS 1 1 fa0N BESZEREZHETŐ! 

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 

B U D A P E S T IV , SOTÖ-Ü. 2. . g g ^ A * 

Forróságban 
nél legkitűnőbb batásu a finoman kellemes 
illatosviz. Bárki állandóan készítheti. Recap-
tet küldöm 2 korona beküldése ellenében. 
Pontos, olvasható cimet kérek. — FÜLÖP I. 

Budapest, II., Zsigmond-utca 84-85. 
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A g a z d a s á g i i g a z g a t ó . t 

fl névtelen bősök adják a színházi világ 
nagy hadseregét. Ha egy táborba gyüjtenők 
a pesti színházakhoz tartozó összes embe> 
reket, mindenkit meglepne, bogy ebben a 
nagy sokaságban milyen kevés a színész 
és milyen nagyon sok az olyan, akinek a 
publikum sem nevét, sem foglalkozását nem 
ismeri, fl badijelentések katonáéknál is a 
tábornokokat nevezik meg, a közlegényeket 
nem. fl színháznál is a pi imadonna meg a 
bonviván neve szárnyal az országos nép« 
szerűség magasságában, viszont a gazda-
sági főnököt és a keze alatt dolgozó sok-
sok embert sohasem közlik a képeslapok és 
sohasem emlegetik a kuplék a kabaréban. 

Pedig hogy milyen fontos szerve a szín-
ház nevű intézménynek a gazdasági igaz-
gató, arról igen hamar meggyőz akárkit egy 
séta, amelyet tegyünk meg például a Víg-
színház gazdasági irodáiban, fl Vígszínház 
Lipót-körúti frontja a publikumé, a színját-
szásé. Itt nincsen adminisztratív dolgokkal 
foglalkozó iroda. Tágas bejárók, nagy foyer, 
lépcsők, üvegajtók, nagy térség és kényelem. 

De az épület hátsó oldala már ^más képet 
mutat. Sok kis ablak rendes sorban, sok 
iroda és szoba ablaka. Ezek között a máso-
dik emeletnek az a sarokszobája, amely 
részint a Pannonia>utcára, részint a Víg-
színház háta mögé néz, a gazdasági kancel-
lár, Wister Ernő rezidenciája. 
P. Wister igen kedves és kitűnő ember. Ar-
ról nevezetes, hogy neki van Pesten a leg-
több dolga. Eddig is legtöbb volt, de mivel 
most már javában kezeli a Városi Szinbáz 
adminisztratív ügyeit is, megvalósította azt a 
mondatot, ami különben frázis gyanánt hang-
zik: felülmulta önmagát. Reggeltől-estig ott, 
trónol az irodájában, ba ugyan nem vonul 
vissza az igazgatóság tagjaival valami fő-
benjáró tanácskozásra, szóval ott ül reggel-
tői-estig és a látogatók szakadatlan sorát 
fogadja. Mindig simára borotvált arca egy-
formán nyájas mindenkihez, cvikkere egy-
formán biztatólag csillog boldogra, boldog-
talanra egyaránt. 

Mert ebben az irodában a különféle em-
berek olyan skálája fordul meg, amilyen 
regényírók jellemző tollára méltó. Ami igen 
természetes, fl s?inbáz temérdek pénzt for-

gat meg és a szerelmes szí-
nésztől kezdve a tapétásig, a 
nagy írótól kezdve a nyom-
dás inasig, a külföldi vendég-
től kezdve a kottamásolóig 
mindenki pénzt viszel a szín-
háztól. fl pénz-utalványozást 
és az utalványozás előtti — 
hol hosszabb és véresebb 
bol könnyebb és rövidebb — 
tárgyalásokat mind itt végzik 
a gazdasági hivatalban. Öt-
ven-hatvan ember mindennap, 
egyik a másiknak a kezébe 
adja a kilincset. 

Wister mester kezén ke-
resztül mennek először is a 
tagok fizetései. Mát ez is épen 
elég munka. Egyik tagnak 
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kivül pedig egyik-másik tag 
előlegért jelentkezik azzal 
az utalvánnyal, amelyet 
Faludi Gábortól sikerült 
kipréselnie. Ne is beszél-
jünk a szezonvégtő!, ami 
kot minden ;t»g nyaralási 
előlegben dolgozik, vagy a 
szezon elejéről, mikor min-
den tagnak elfogyott a 
nyári pénze és a télre be-
szerzés céljából ujabb elő-
leg-offenzivákkal kisérli 
meg az igazgatóságnál a 
front' áttörést. 

B szerzők és fordítók 
dijait is itt intézik el. Itt 
számitják ki a napi kassza-
tappottok alapján a szer-
zőnek és fordítónak járó 
tantiémeket, itt kezelik 
azokat az előlegeket, ame-
lyek nébány ezer koronás 
zálogával a színház egy-
egy magyar iró érdekes uj 

előlege van, annak részleteit le kell vonni ; a 
másiknak letiltása van, azt állandóan eviden-
ciában kell tartani, a harmadikak a szerződése 
ugy szól, bogy bavonta csak bizonyos számú 
fellépést kell teljesítenie, ba többet játszik, 
bizonyos kulcs szerint tulfellépti dij jár 
neki, ezt állandóan jegyezni és könyvelni 
kell. És igy tovább. Gázsinapokon azt se 
tudja Wister, bogy bol a feje. Gázsinapokon 

darabját siet lekötni. Minden összeg egy-egy 
akta. Némelyik akta tízezer koronás, né-
melyik pedig csak száz. De egyformán a 
könyvelés, utalás, kimutatás, nyugtatás mun-
kája tartozik mindegyikhez. 

flztán meg a jegypénztár, az is éppen 
elég munka. Nem is jegypémtár, hanem 
jegypénztárak. Hz előadások jegyeit nem 
csak a szinház kasszájánál, banem jegyiro-

dákban is árulják, fí gazdasági 
hivatal mindennap megkapja ugy 
a színházi pénztártól, mint a 
jegyirodáktól az eladott :f jegyek 
árát szép bankó- és aprópénz 
csomóban, aztán megkapja az el 
nem adott jegyeket egy sokkal 
kisebb csomóban (bála a jó sze-
zonnak), végül megkapja az el-
adott jegyeknek azt a felét, amit 
a jegyszedő szakított le a jegyed-
ből, nyájas olvasó, mikor be-
lépsz a nézőtérre, aztán bedobja 
abba a ládába, amely direkt 
ezeknek a fél-jegyeknek az össze-
gyűjtésére szolgál, fl gazdasági 
hivatal aztán átvágja magát a 
különféle tételek ellenőrzésén. 
De ezenfelül még az a dolga is 
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megvan, bogy mindennap statisztikát ké-
szítsen az e!5z5 nap bevételi történetétől. 
H Vígszínháznak pontos és áttekinthető sta-
tisztikája van attól, bogy fennállása óta 
melyik napon bány zsöllyét, vagy bány er-
kély negyedik sor ülőhelyet adtak el. Ér-
dekes, hogy eszerint a statisztika szerint a 
közönség leginkább a páholyokat vásárolta 
a Vígszínház huszonegy éves pályafutása 
alatt, majd az első zsöllyesorok és az erkély 
első sorai következnek népszerűség dolgá-
ban. Csinos munka ez a jegy-ellenőrzés, a 
bevételi összegek mindennapos rovatolása 
és könyvelése huszonegy éven keresztút. 
Ezt persze Wister nem maga csinálja Van 
erre a színháznak főpénztárosa, könyvelő-
személyzete, négy pénztárosa és gárdája (is. 

fí gazdasági igazgató hadseregének ez a 
táborkara. De a hadseregnek tisztikara és 
persze legénységi állománya is van. fí teljes 
műszaki személyzet, ahogy Wister hadsere-
gét nevezik, csoportokra van osztva, fi cso-
portok a következők: 

1. fí színházi szabó-mübeiy. 
2. fí színházi asztalos-mübely. 
3. fí színházi festő- és kasirozó-mühely. 
4. fí színházi díszletraktár. 
5. fí színházi szer-, kellék- és butortár. 
6. fí színházi világítási csoport. 
7. fí színházi fodrász- és 

parókakészitőmübely. 
8. fí színházi öltöztetők 

csoportja. 
9 fí színházi szolgák cso-

portja. 
10. fí szinbázi jegyszedő-

személyzet. 
11. fí szinbád külső ruha-

táti személyzet. 
Mintegy száz ember van 

ezekben a csoportokban. Min-
Üen csoportnak külön főnöke 
Van: főszabó, főasztalos, fő-
kellékes, fó'világositó, főjegy-
szedő, és a többi, fí szinbáz 
ugyanis a saját műhelyeiben 
csináltatja újdonságaihoz a 
díszleteket, legújabban még 
a bútorok nagyrészét is. Itt 
készülnek majd a Városi Szin-
báz díszletei is. 

Mikor egy-egy újdonság 
előkészületei megindulnak, a 
rendező 76b Dániel, StoU 

Károly, Bárdi Ödön, vagy más, megcsinálja 
a díszlettervek szerint az általános előter-
jesztést. Ezt aztán az egyes csoportfőnökök 
feldolgozzák: kiki előterjesztést tesz a maga 
szakmájáról, fíz asztalosmunkákról a főasz-
talos csinál előterjesztést, miután bekérte a 
fakereskedőtől és a többi illető anyagszálli-
tótól a költségvetést. Ugyanígy tesz a fő-
szabó, aki megcsinálja a kosztümök előter-
jesztését, mellékelve a szövetkereskedő, meg 
a divatáru-cég költségvetését. És igy tovább, 
fí rendező összerakja az összes előterjeszté-
seket, összeadja az összes költségvetéseket 
és mindezt átnyújtja a gazdasági igazgató-
nak. fíz igazgató aztán elkezdi szépen ki-
utalni az ezreseket, fí műhelyekben izgal-
mas és idegesen siető munka folyik, itt asz-
tal készül, ott piros frakk, másutt szőke 
paróka. Minden fázist rögtön jelentenek a 
gazdasági hivatalban. 

De ezekkel még nincs kimerítve a gazda-
sági igazató dolga, fí Vígszínház gazdasági 
hivatalával szoros nexusban még két altru-
ista intézmény is 'müködik. fíz egyik az Ön-
segélyző Egyesület, a másik a Nyugdíjintézet. 

fiz önsegélyző, hivatalos minősítése sze-
rint »mint szövetkezet«, olcsó kamat mellett 
kölcsönöket ad tagjainak, fíz Önsegélyzőbe 
persze csak a szinbáz szerződött tagjai lép-
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betnek be. Igen ügyes intézmény ez az ön- amely tapstól és dicsőségtől elzárva ko-
segélyző. Hogy az egymásért való kezesség moly irodahelyiségben, amerikai Íróasztalnál 
éz az ebben rejlő károsodási ves edelem ne szolgálja szórakozásod nagy ügyét, 
tegye tönkre a tagokat, a köl-
csönvevők kötelesek a kölcsö-
nösszeg erejéig életbiztosí-
tást kötni és a kötvényt aztán le-
tétbe helyezik az Önsegélyzőnél. 
Hz egész intézmény természe-
tesen nem nyerészkedésre ren= 
dezkedett be. Tiszta jövedelme a 
Nyugdíjintézetet illeti. 

Et a Nyugdíjintézet, a színház 
kebelében működő másik altru-
ista intézmény, fí lányos mamák 
figyelmébe ajánljuk, hogy a vig 
színházi színész harminc évi mii' 
ködés után legalább 5250 korona 
nyugdijat kap. fiz intézet félté' 
telei is igen jók, mert a síinbáz 
igazgatósága is szivén viseli ? 
Nyugdíjintézet boldogulását és 
évente csinos összegekkel járul 
hozzá a tőke gyarapításához, fl 
mai fiatalokat majdan mint jói 
szituált nyugdijasokat szemlél» 
betjük. 

Ennek a két intézménynek 
komplikált ügykezelését is a 
gazdasági hivatal végzi. Ol-
vasó, ba a nézőtéren ülsz, és az 
előadásban gyönyörködöl, gon-
dolj a gazdasági hivatalra is 

V I , NAGYMEZŐ-UTCZA 36. — LIFT. B u d a p e s t , V., Vi lmos c s á s z á r -ut 46. s z á m 
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U 29. a Fővárosi Orfeumban. 
f H Fővárosi Orfeum uj évadnyitása 
a budapesti színházi élet szenzációja 
volt. A »Tengerre Magyar«, énekes, 
táncos revü, amely a május végével 
berekesztett mult szezon nagy sikerű 
attrakciója volt, most is, vonzó ere-
jének teljében estéről estére zsúfolt 
házakat csinál. 

A revü, amely nyári időben a pá-
risi szinbázi életnek legnagyobb ese-
ménye mind g, nálunk eddig még 
nem sok sikert aratott műfaj volt ed-
dig, de a »Tengerre Magyar« meg-
törte a jeget és olyan revü sikert ho-
zott, amely utmutatásul szolgál a 
jövőre nézve is, bogy a pesti nyár 
sohasem fog revü nélkül lenni. 

A Tengerre Magyar sikerében nagy 
része van elsősorban a kiváló Írók-
nak. Kövessy Albert a szöveg szerzője 
egyik legkiválóbb munkájának tekint-
heti a Tengerre Magyart, mint bohó-
zatot is, és Szenes Béla vigan perdülő 
verseire irt muzsika pedig, amely 
Márkus Alfréd talentumát hirdeti, 
egyike a legkedvesebb operett muzsi-
káknak, amelyet valaha hallottunk. 

A revü nagy sikerében azonban 
mégis csak két dolognak van legna-
gyobb része. Az egyik a kiváló elő-
adás, a más k pedig az a nagyszerű 
scenikai hatásokra felépült modern 
látványosság-sorozat, amelyet a Fővá-
rosi Ocfeum bőkezű igazgatósága a 
»Tengerre Magyar« 
előadásaival a kö-
zönségnek nyújt. 

A régi, a mult 
előadásokban is 
megcsodált látvá-
nyosságokon kivül 
egy ujjal is szolgál 
ezúttal a Tengerre 
Magyar. Egy ten-
geralattjáró teljes 
felszerelésével, mű-
ködésben mutat-
kozik be a Fővá» 
rosi Orfeum színpa-

dán, amely egymagában is utolérhe-
tetlen attrakció. 

Kállay Sándor, aki a hajóskapi-
tányt alakítja, az egéss nyarat mű-
szaki ismeretei gyarapítására fordí-
totta, hogy felelősségteljes posztját 
hűen betölthesse. Kraetke Fílbin, az 
egész technikai rész zseniális terve-
zője maga is részt vesz az U munká-
jában, ahol különben az előadás alatt 
kilenc ember dolgozik. 

Ha még hozzá vesszük a fentiek-
hez, hogy Gyárfás Dezsőt állandó 
vendégként és Ferenczy Károlyt szer-
ződött tagként láthatja a közö.iség a 
Fővárosi Orfeum színpadján viszont, 
azt hisszük, elmondhatjuk, hogy talán 
soha sem indult ilyen kedvező jelekkel 
a szezon elé a Fővacosi Orfeum mű-
vészi személyzete. 

Megnyílt Rózsahegyi Kálmán sziniiskolája, 
amely már annyi talentu-

mot adott az u j magyar színészi gárdának. 
Jelentkezni d. u. 3 - 5 lebet, VIII. Népszinbáz-u" 
22. Telefon József 31 - 05. 

TELEFON 
: 177-50 : K O V Á C S A N N A 

NŐI RUH H DIVATSZALON 
A »Fényűzés Elleni Liga« által elismerő 
•oklevéllel« és »bronzéremmel« kitüntetve 
IV., HARISBAZÁR 5. SZÁM, II., 2. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal 1 

( ^drárcsi M o j i i k ü t - S m l ó r u 
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&>edihür> 
^/JrcápoUts 
^ i ï h u f o è w i a 1 fiik zJlóberlné 

IV. oJCLCjyótér 1.<sz. 
Telefon: 164.-65. 
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Sebestyén (Péter), Lakatos Ilonka (Paula) 
Fővárosi Nyári-Szinbáz. - »Favorit«. 

Huszár Károly, Budapest közked-
velt »Pufiia« egy tengeri szörny sze-
repében fog bemutatkozni. Fi hadve-
zetőség külön engedélyt adott a gyár-
nak, hogy a felvétel elkészitbetése 
végett művészeit az Adriához szállít-
hassa. 

f i tenger partján azután epymás 
mellé kerültek az impozáns terjedelmű 
Pufi és a cérna vékonyságú Kurd 
Viktor. Kurd eleinte irigykedve nézte 
jó bőrben lévő kollégáját, de azután 
kajánul elmosolyodott és megelége-
detten dörzsölte kezeit. 

- Minek örülsz ugy Viktor? -
kérdi Pufi. 

- Hogyne örülnék, - feleli Kurd, 
- mikor arra gondolok, hogy milyen 
veszélytelenül fogok én melletted fü-
ödbetni. Mire az a bizonyos fiumei 

cápa, amelyik éppen most aktuális 
téged lenyel, én már régen kint le-
szek a vizből! 

Pufi gúnyosan nézett végig Kurdon: 
- Çsakbogy kifogtam én a cápán 

barátom ! Hát nem vetted észre, hogy 
direkt pénteken, egy hústalan napon 
rendeztettem a fölvételt? 

A Star Filmg^dr 
udvardn. 

Köztudomásu, hogy ma már nemcsak 
az operette színházak öltözőit keresik 
fel a szinbázi babitüék, hanem a film-
gyárak műtermeit is, mert hát hama-
rosan kiderült, hogy ezek a műtermek 
a színházak folyosóinál is különb 
találkozóhelyei a szebbnél szebb mű-
vésznőknek. Ezért a legmodernebb és 
legravaszabb szinbázi rókák mosta-
nában a Star gyár hatalmas és fény-
űzéssel berendezett szalonjaiba igye-
keznek bejutni, mert tudják, hogy ma 
ott van az irodalom és művészet elit-

jének találkozó helye, kik közé be-
juthatni a legkívánatosabb művészi 
szenzációt jelenti. 

Természetes, bogy ahol ennyi mű-
vész ember találkozik, ott nincs hiány 
szellemes ötletekben és ezek közül 
lestük el az alábbiakat is. 

6ótb Finnieról, a gyönyörű, karcsú, 
szőke hősnőről folyt a szó, aki a 
»Leopárd« cimü filmdrámában egy 
valódi, eleven leopárddal kerül szem-
lől szembe. 

- Borzasztó, - jegyzi meg valaki 
- és nem fél? 

Már hogy félne, veti közbe Deésy 
Hlftéd a főrendező. H leopárd, az 
csak egy leopárd, de Gótb flnnie olyan 
karcsú, mint egy párduc, olyan haj-
lékony, mint egy kigyó, a szerepében 
olyan féltékeny mint egy tigris és 
olyan bátor, mint egy oroszlán. Hát, 
hogy félne ezek után egy leopárdtól ? 
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A f i l m k u l i s s z á i m ö g ü l . 
Mit boz a jövő moziszezon? — Mit csinál-
nak a magyar i lmgyárak ? - Mit kapunk a 
külföldről ? — fl nagy moziprimadonnák 

munkái. 
Irt« : Radó István.' 

Nemcsak a színháznak, a filmnek 
is vannak kulisszái. És ahogy a szin-
házakban nagyban folynak már az 
előkészületek a jövő szezonra, ugy 
folynak a munkálatok a filmbürokban 
is. Igaz ugyan, hogy egy kicsit kom-
plikáltabb a sora a filmszezon elő-
készítésének, mint a színházi szezon 
előmunkálatainak, de annál többen 
dolgoznak is rajta. 

H színházban ott kezdődik a sze* 
zon előkészítése, hogy az ismert és 
kevésbbé ismert írók és zeneszerzők 
nyári pihenésük képen egy-egy müvet 
megirnak, benyújtják a színházakhoz, 
a színházak kiválogatnak öt tiz, mond-
juk tizenöt darabot és nekilátnak az 
első darab előkészítéséhez. Ez az első 
darab, de legfeljebb a második darab 
azután olyan siker, hogy a többi tiz 
darabnak nagyon sokáig kell várni, 
amig csak az előkészítésig eljut. 

Más ez a mozinál. fl mozi sokkal 
többet emészt, mint a színház. Buda-
pesten hetenkint mintegy tizenöt u j 
képet mutatnak be az elsőrangú szín-
házak, tessék elképzelni mennyi fil-
met emészt egy teljes 
szezon. És ezeknek a 
filmeknety a legnagyobb 
része már most a nyári 
szünet közben készül 
el, sőt egyrészük már 
szűkebb szakbemutató-
kon a szakközönség 
előtt le is tette a vizs-
gát és pedig előre meg-
mondhatjuk nagy si-
kerrel. 

fl filmgyárak tehát 
elkészültek munkájuk-
kal, melyhez rengeteg 

* Radó István a fiatal 
ujságiró gárda talentumos' 
tagja, a mozgóképipar ala-
pos ismerője, flz ú j szezon-
ban a »Szinbázi Elet« mozi-
ovatának vezetője. 

színész, tömérdek díszlet és technikai 
segédeszköz szükséges. fl filmgyárak 
készítményei közül aztán a film válla-
latok kiválasztják a nekik megfelelő 
filmeket, a filmkölcsönzők bemutatják 
az előkelő mozgóképszínházaknak, 
akik igy összeállítják azután a prog-
rammjukat. 

Háromszoros retortán mennek te-
hát keresztül a filmek, míg a közön-
ség elé jutnak és ez a háromszoros 
retorta biztosítja, hogy a közönség 
elé kerülő filmek valóban a filmter-
melés legjavát jelentik. 

Tekintettet arra az ismert tényre, 
hogy a kormány valutáink javítása 
érdekében eltiltotta a külföldi filmek 
behozatalát, majd később az általános 
tilalmat a behozatal korlátozására vál-
toztatta át. Ennek következtében a 
nagyközönségben már elterjedt annak 
a hire, hogy hiányt fogunk szenvedni 
a filmekben. 

Hát megnyugtathatjuk a közönsé-
get, bo;jy nem lesz hiány. Nem lesz 
hiány azért, mert a kormánnyal most 
folytatott tárgyalások azzal a kedvező 
eredménnyel kecsegtetnek, hogy meg-
felelő film fog bejöhetai, másrészt vi-
szont a gyönyörű szépen fellendült 
magyar filmgyártás is igen szép és 
nagymennyiségű filmet fog piacra 
hozni.-

Gótb Sándor nyaral. 
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H külföldi filmeken szerepelni fog-
tiak mindazok, akiket a közönség már 
eddig is megszeretett és megkedvelt. 
Henny Porten, Mia May, Erna Moréna, 
Else Fröhlich, Ebba Tomsen, Carlo 
Wieth, Gunnar Tolriaes, Robert War-
wick, Clara Kimball Young, Bern Fil-
kor, Fern Hndra, Maria Carmi... de 
ki tud;a elsorolni azt a temérdek ne-
vet, amelyek a közönségnek már va-
lósággal állardóan az ajkán forognak. 
Elég lesz talán, ha csak annyit mon-
dui k, begy mindenki ismét szere-
pelni feg és mindenki tul fogja szár-
nyalni az elmúlt szezonban produkált 
attrakciókat. 

Hogy a jövő szezon milyen sike-
res lesz, arra a legjobb bizonyíték, 
hogy a nagy vállalasok még a halot-
takat is a közönség szolgálatába ál-
lítják. Ez főképen áll Waldemár Psy-
landerre. Fi közönségnek ez a világ-
hírű kedvence tudvalevőleg a mult év 
végén meghalt. Igazán nagy kár érte, 
mert eredeti játékstílusával mindig le-
bilincselíe a közönség figyelmét. De 
Psylandernek maradtak postbumus 
filmjei és ezek a filmek kétségtelenül 
a jövő szezon attrakciói közé fognak 
tartozni. Tiz u j Psylander-film fog a 
jövő szezonban a közönség elé ke-
rülni és e tiz u j film a kiváló művész 
legértékesebb, legszebb alkotásai közé 
fog sorozódni. Legközelebb már rész-
leteket is fogunk elárulhatni erről a 
sorozatról, amely impozáns emléke 
lesz a kiváló művésznek. 

Psy lander népszerűségét a mult 
évben valósággal elérte egy rövid 
szezon alatt Olaf Fönss. Fi Homun-
culus kitűnő főszereplőjének nemcsak 
a népszerűség révén, hanem egyéb-
ként is érdekes összefüggése van el-
hunyt kollegájával. Olaf Fönss ugyanis, 
mint ismeretes, a Deutsche Bioscop 
gyár művésze volt és szerződését a 
gyár megbossMbitotta az 1917-18. 
szezonra is. Psylander viszont a Nor-
disk művésze volt és aa 1917-18. 
évre megvált a gyártól és a Kinogra-
pben gyárnál szerzett u j gárdát ma-
gának. Ez előkészítő munkában érte 
a hirtelen halál a nagy művészt. Fi 
kopenhágai Kinographen gyár vezető 

erő nélkül maradt és addig kerülgette 
a Koperhágából elszármazott Olaf 
Förssöt, míg Olaf Fönss is megpró-
bálta, hogy lebet-e búzájában is pró-
féta, ha már külföldön azzá lett és 
visszaszerzedött Kopenbágaba. Termé-
szetesen a Deutsche Bioscop nem 
hagyja annyiban a dolgot és 100.000 
márkás pert akasztott a művész nya-
kába szerződésszegés miatt. Fi nagy-
közönséget az egész perből azonban 
ugy hisszük, csak az érdekli, hogy 
Olaf Fönss a legjobb nevü dán mű-
vészekkel erőteljes attrakciókból álló 
sorozatot fog készíteni, amelynek első 
filmje már el is készült. 

H külföldi gyárak eseményeiről 
még hasábokat lehetne megtölteni, de 
legalább annyi helyet érdemelnek meg 
a magyar gyárak produkciói is. 

E gyárak közül az eddiginél na-
gyobb kibővített apparátussal és mű-
ködési körrel indulnak az u j szezon-
nak, a Corvin, a Star az Uber és az 
Hstra, amelyek már a mult évben is 
produkáltak nagyon értékes dolgokat. 
Nem tudjuk és nem is mondhatjuk el 
az összes művészek neveit, akik a 
magyar gyárak filméin szerepelnek, 
majd rátérünk arra a szezon folya-
mán, de annyit mondhatunk, hogy a 
legkiválóbb magyar művészek és mű-
vésznők nevei közül egy sem hiány-
zik abból a díszes névsorból, amely 
a moziszinlapokon lesz látható a jövő 
szezonban. 

H Corvin-gyár többek között Vár* 
konyi Mihállyal és Berky Lilivel hoz 
egy egész sorozatot és mindkét mű-
vész népszerűsége garancia e filmekre. 
Fi Corvin-gyár különben programm-
jába felvette ~a legkiválóbb modern 
magyar írek müveit. Eddig már elké-
szült Mikszáth Kálmán egyik müve, 
Szent Péter esernyőie, Molnár Ferenc 
Liliomja, Rátkai Mártonnal a fősze-
repben, Heltai ]enő Jaguár a és Ba-
bits Mihálynak H gólyakalifa cimü 
szenzációs regénye, valamint két pom-
pás népszínmű, Fi csikós és a Piros 
bugyelláris. 

H Star filmgyár is valósággal iro-
dalmi szezont csinál jövő évéből. Góib 
Fínnyval, Fi Kartbausi bc'sr.ője, ismét 
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Hz uj magyar filmvállalatok közé 
tartozik a Luxfilm is, amely ezidő-
szerint négy filmen dolgozik. Hz im-
presszárió cimü Winterri-filmen, a 
Jobbra én balra te cimű Werbezirk-
bohózaton, a Taifunon és Lux Terka 
hires regényén, az Isten fia öedög fia 
cimü fantasztikus drámán. 

starja lesz a gyárnak, szebbnél-szebb 
szerepekben és filmekben. H világ-
irodalom remekmüveit filmesíti meg 
€z a gyár a jövő szezonban és film-
jei közül már számos el is készült. 
Külön emiitjük meg a gyár egyik 
rendkívül érdekes szenzációját, H 
tytont. Ezt a darabot Huszár Károly, 
a közkedvelt Pufi irta, és ő játsza a 
főszerepet is a rendkívül érdekes és 
fantasztikus drámában, 

Hz Uher-filmgyár is nagyobb ap-
parátussal készül az u j szezonra és 
egy igazán nagv újdonságban része-
siti majd a közönséget. Hbban a kü-
lönös meglepetésben, hogy Fenyvesi 
Emilben, a Vígszínház kiváló művé-
szében, felfedezte a legnagyobb ma-
gyar filmművészek egyikét. H gyár 
legutóbbi szakbemutatóján a kitűnő 
témák, pompás rendezés és pazar ki-
állítás mellett Fenyvessy Emil játéka 
keltette a legnagyobb meglepetést. 

Szorgalmasan dolgozik a mult év-
ről már ismert Hstra filmgyár is. Hz 
obsitos, a Vengerkák, a Pál-utcai fiuk, 
H koldusgróf, és számos más nép-
szerű filmje van már munkában és 
főszerepeit Vándory Gusztáv, Szent-
györgyi Márta és mások játszák. 

Hz uj filmgyárak közül a legna-
gyobb apparátussal a Phönix-filmgyár 
indította meg üzemét. H Projectog-
rapb r. t. gyára ez és természetes, 
bo jy amilyen nagyarányú és értékes 
a működése a Pro-ectograpbnak, olyan 
amerikai stilusban kezdte meg mun-
káját a Phőnix-rilmgyár is. H gyár 
már legközelebb bemutatót is fog tar-
tani és a^kor lesz alkalmunk e szen-
zációkból külön beszámolni. 

dezett és irt, és amelynek főszerepét 
Paula y Erzsi játsza. 

Magyar filmen dolgozik a Gótb-pár 
is, akik egy rendkívül érdekes é3 
finom társadalmi dráma főszerepét 
játszák el, Kiss Sándor filmvállalata 
részére. 

Ha még megemlítjük, hogy a Pro-
jectograpb a legnehezebb és legfan-
tasztikusabb eszközök segítségével 
amerikai filmekről gondoskodott a 
jövő szezonra, ugy hisszük képet 
nyujtottunk a jövő moziszezónról és 
megnyugtattuk az aggódókat, hogy 
lesz filmünk elég. 

Hogy melyik film, mely színházban 
kerül bemutatásra és mikor, arra más 
alkalommal térünk vissza. 

H Pallas filmqyár is elkészült már 
első filmjével, H halhatatlan asszony 
cimü fantasztikus drámával, amelyet 
a gyár igazgatója, Békeffy László ren-

Diósy Nusi (Manon grófnő), Galetta (Klarafa) 
Fővárosi Nyári'Szinbáz. — »Favorit«. 
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Meg lehetnek győződve, bogy jelen toalet-
temhez is tisztességes uton jutottam. 

- És minek ez a nagy toalett ? 
- önök talán elfelejtették, bogy rendsze-

resen készülök a művészi pályára? JövendS 
hivatásomhoz méltó külsőt keltett őltenem. 

- Azok az idők rég elmultak, kedves 
Zugligeti, fl színinövendékek ma józanul 
öltözködő rendes fiatalemberek és nem 
Dicsőffi Lórántok. Maga is vegyen rendes 
emberi külsőt magára. 

- Gondolják? Mit kell evégből tennem? 
- Először is meg kell nyiratkoznia. Bor-

zalmas dolog ekkora sörényt hordani ebben 
a hőségben. 

- Nagyon szívesen. De most már önök 
lesznek kötelesek ajánlatuk anyagi konzek» 
venciáit is levonni. Kérek egy koronát nyi» 
ratkozásra. 

Zugligeti megkapta a koronát, flz ajtóban 
megállott. 

- Talán mégis meg lehetne hagyni a ha-
jamat ? Inkább nem fogok kalapot hordani*. 

És eltávozott tűnődni a kávéházba. 

Lapunk elsőrangú barátja 
u j jelmezben tisztelgett ná-
lunk. Haját még lobogóbb 
sörénnyé kócolta, fürtéi a 
zsenialitás nyilvánvaló látsza-
tát hordták magukon. Inggal-
lérja szélesen ki volt hajtva, 
láttatni engedvén barátunk 
erős ádámcsutkáját. Mellénye 
p ros szövetből készült, sárga 

rézgombokkal, hajdan nyilván valamely ura-
sági lovász délceg derekán feszült, most 
Zugligetinek ékesitésére szolgált, fl kabát 
feleite bizonyos sárga szint mutatott óriási 
kockákkal, ilyen kabátban játszották hajda-
nán a vidéki kémikusok a kedélyes apákat. 
Hasonló, bár inkább zöldesbe játszó nadrág 
ékesítette barátunk lábszárait, lábait pedig 
tenniszcipő fedte. 

- Hogy csipte ki magát ennyire? - kérdez-
tük meglepetten. 

- flz mindegy, — felelte Zugligeti, -
teljes életemben a tisztesség utján jártam. 

FARAGÓ SÁRI, a kedves naiva Boross társulatával bejárta a vidéket, nagy sikerrel vendég» 
szerepeit mindenütt. E kép a Béga part ján fürdés közben örökíti meg. 
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HALLO îitog 
FI Modem Színpad, Bárdos Arthur 

színháza a közönség 
nagy érdeklődése mellett nyitotta meg 
17-én kapuit . Zsúfolt ház ünnepel te a 
kedvenc művészeket, akik a mult 
műsor minden egyes számában excellál-
tak. Medgyaszay Vilma, Mészáros 6iza, 
Lukács Sári, Kökiíny Ilona, Ürmössy 
Hnnikó, Boross, Vendrey, Sajó, Gellért, 
Uray, Bánóczi meg a többiek mind 
rászolgáltak a közönség ünneplésére, 
fl Fleurs és Caillavet csipkefinom-
ságu operettje, Benda Jenő »Meg-
csal ?«-ja és Gábor Andor zenés blü-
ettje volt az est fénypontja, de a ma-
gánszámok is r a g y sikerüek voltak. 

SZABADOS PIROSKA a Kolozsvári Nemzeti 
Szinnâz tagja, »Egy magyar nábob« főszere-
pében. Szabados Piroskát a Színművészeti 
Akadémia színpadáról szerződtette Janovits 
Jenő dr. a Kolozsvári Nemzeti- Szinbá/boz 
s azóta kedvelt és talentumos naivája az 

előkelő társulatnak. 

SZÍNHÁZI ÉLET 

Nincs más tanúm, csal< 
az Isten !, . . 

Zenéjét és szövegét Ányos Laci irta. 

Nincs más tanúm, csak az Is teni-
Aki minden szenvedésem nézte .. 
Csak az tudja, bogy miattad 
Mennyit sirtam a szomotu éjbe! 
Egy kis bálvány, sápadt csillag 
Mikor az én szenvedésem látta 
Mintba szive, lelke volna 
Bánatában lefutott a 
sötét éjszakába... 

Ányos Laci, kedvelt dalköltő, aki saját szer-
zeményű dalait énekli zongorakísérettel a 
közönség nagy szeretete és érdeklődése 

mellett. 

Nincs más tanúm, csak az Isten!.. 
'\ki fenn ül a csillagos égben 
Csak az tudja mit szenvedek, 
De nem tudlak elfeledni még sem... 
Ne tépj össze minden reményt 
Nun tudod te, bogy mi voltál nékem! 
Éjszakánként százszor bivlak 
De a bálvány, sápadt csillag 
Nincs többé az égen!... 

Ányos Laci. 
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Myra Cottby, ez a neve a mozi világban, 
egy bájos társaságbeli hölgy-

nek, Wiisztner Ilonkának, aki a Star filmgyár 
filmjein, igy például a Ősember-ben fog be-
mutatkozni a pesti publikumnak. Hz összes 
rubáit Hngelo, lapunk művész-munkatársa 
tervezte. 

Müvészestély Fogarason. Fogaiason f. bó 9-én 
nagy müvészestélyt ten« 

deztek az alsószombatfalvai rokkantkórbáz-
ban üdülő rokkant színészek felléptével, fl 
tiszta jövedelem az alsószombatfalvai rok-
kant kórbáz javára fordíttatott. Felléptek : 
Neumann Bettyke, ki ügyes zongorajátékával 
sok elismerést szerzett, —R Lovas Imre rok» 

kant szinész kuplékat adott 
elő. Szentgyörgyi Árpád és 
Komlós Ferenc műkedvelők 
is ki 'ünő szórakozást nyújtot-
tak. Hz előadás rendezője 
Garay Béla rokkant szinész 
volt, aki nagy ambícióval fá-
radozott az előadás sikere 
érdekében. 

Egy diákkot története. Regény 
két részben. Irta 

Forró Pál. Freudnak, a világ-
hírű bécsi orvosprofesszornak 
korszakos munkái után egyre 
határozottabban bontakozik ki 
a pszibológusok előtt a gyer-
mekkor történéseinek rend-
kívüli fontossága. Ha telkünk 
mélyén felássuk a már régen 
elfelejtett és eltemetett gyer-
mekkori történeteket, egy-
szerre megvilágosodik és 
értelmet nyer sok titokza-
tosság. Ezekbe a gyermekkori 
misztériumokba kalauzol el 
bennünket Forró Pál egy ta-
lenturrios fiatal iró, érdekes 
és újszerű merészséggel, fl 
mindvégig lebilincselő olvas-
mány értékes irodalmi esemé-
nye könyvpiacunknak és si» 
kerére jellemző, hogy alig 
néhány béttel megjelenése 
után már második kiadása 
került forgalomba. 

Uj alakú cape-ruba, cobolydisszel, mely^kreáció egyszerű 
vonalainál fogva az őszi divatszezon érdekessége. 

flngelo kreációja. 

Előfizetőinkhez. 
Kérjük a nagybecsű előfize-
tőinket, akiknek az előfizetése 
augusztus 15 én járt le, annak 
megújításáról haladéktalanul 
gondoskodjanak, bogy a lap 
folytatólagos küldése fenna-
kadást ne szenvedjen. 

H kiadóhivatal. 

Szabó Ferenc társulatának »Három a kislány« 
előadása Trencsén-Teplicen. 
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Ó, TERÉZ! 
Operett S felvonásban. Irta : Arnold és 
Okonkoväzky. Zenéjét szerzette Gilbert. 

Személyek : 
Sarkady A. Förster Félix 
Járay Sándor Robert, az unokaöccse 
Szentgyörgyi Tiréz, Robert felesége 
Kertész Dezső Leó 
Péchy Erzsi Margit 
Haraszthy H. Betty, Teréz anyja 
Szalay Károly Hagemann, Teréz atyja 
Pârto» Gusztáv Max 
Győző Lajos Péter 
Bardy Ödön Mihály 
Művészek, művésznők. Az I. és III. fel-
vonás Robert műtermében, a II. felvo-

nás egy nyaralóban történik. 
I. felvonás. Förster Robert a lako-

dalma napján értesül róla, hogy gazdag 
nagybátyjj , akiiől exisztenciája függ, vá-
ratlanul megérkezett Amerikáitól, még 
pedig azzal a célzattal, hogy megháza-
sitsa. Ijedtében letagadja férji mivoltát 
és csak mint vőfély szerepel. Férj gva-
nánt barátját, Leót mutatja be, aki kény-
telen-kelletlen vállalja a szerepet és el-
viszi Terézt az uj menyecskét. Margit, 
akit Félix bácsi Róbertnek szánt, meg-
szerette Leót, de látva, hogy Leó a Te-
réz férje, mégis nőül akar menni Róbert-
hez. Félix bácsi rajong egy Írónőért, 
akinek müve, a Kései szerelem, nagyon 
meghatotta. Félreértésből Terézt az iroi-6 
leányának nézi és amikor Teréz anyját, 
Bettyt, megismeri, benne tiszteli a ro-
mantikus sorsú írónőt. 

II. felvonás. Betty elkeseredve észleli, 
hogy Róbert máris elhanyagolja Terézt. 
Nein tudja mire vélni a dolgot. Félix vi-
szont azt látja, hogy Robert folyto» a 
.Leó felesége" után szaladgál, Margit 
pedig, akit Róbertnek szán, inkább von-
zódik Leóhoz. Már ezért is haragszik, de 
főleg elveszti a béketürését ,amikormeç-
tudja, hogy Bettynek férje van. Ott akarja 
hagyni az egész társasagot. 

III felvonás. Félix bácsit kbéki t ik 
azzal, hogy bemutatják neki a Kései sze-
relem igazi szerzőjét, aki hamarosan ki-
ábrándítja rajongásából. A fiatalok meg-
lelik boldogságukat. 

Legfinomabb színházi cukorka 6* 
osskoládé különlegességek 

4euz Ábrahámnál Lipót-körűt 23. 

Blitz Adél 
női divatterme 
Budapest, 

V. ker., Berlini-tér 4. sz. 
Telefon : 73-26. : : Telefon : 73-2«. 

N e m e t b J á u o a 
czukrlsa 

Sodapost. Vm., József-kCrut 18, « Jus 
Telefon : |ózseí 32—78 

VENGERKÁK. 
Színjáték, írták: Góth Sándor és Pási 

tor Árpád 
Személyek: 

Kende Paula Özv, Ránkayné 
G. Kertész Ella Anna, a leánya 
Helvey Laura Rosztov hercegné 
Góth Sándor Vladimir 
Haraszthy Hermin Somlárné 
Kertész Dezső Kelemen György 
Makay Margit Irma 
Oazsi Mariska Karolin 
Csatay Janka Irén 
Rónay Alisz Nelli 
Serák Alisz Sári 
Horváth Lenke Gabi 
Balassa Jenő Osszip 
Zilahy Gyula Szudakov 
Kemenes Lajos Ribanov 
Kardos Géza Alexejev 
Pártos Gusztáv Francia ur 
Ditréi Mór Szállóígazgaté 
Győz» Lajos Szosapincér 
Varga Anna Szobalány 
Kürthy Sári Lencsi 
Kész Rózsi Szakácsnő 
Bárdy Ödön Detektiv 
Fehér Artúr Rendőrtiszt 

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

H Í M Z É S S E L 
MÜHIMZÉS : AJOUROZAS. 

TELEFON 146-23. 

BUDAPEST, ANKER-KÖZ A 

Braunné 
B l o u s e , p o n g y o l a , 
j u p o n é s l y e r m e h -
ruha-kDlönleá«ssé$«K 

V . , | 1 o n v é d - u . 3 8 . : Â Î * 

klGÁLYi [s/inuÁz 
STHMBUL Rózsnjn 

Operett 3 felvonásban. 
Zenéjét szerzette : Fali Leó 

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

Szegedi Lili 
Juhász Tusi 
Góth Ilonka 
Holeczi 
Kecskés 
Völgyi Nusi 
Kassai M. 
Kerényi 
Bellák 
Lubinszky 

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

R b C Z J Ó Z S E F 
'l«yklpí«z <• »rcképfaitS mftim, 

BUDAPtST IV. C»Mi>-t*' 

Csárdás királyné. 
jpere t te 3 felvonásban. Szövegét irtáti 
enbach és Stein Fordította: Qábsi 
*ndor. Zenéjét szerzette: Káltnír Imi* 

Személyek : 
Izlrmar Lippart Weilerahrr.-
Oerő Anhilta 
Király Edwin Ronaltí 
Szentgyörgy! Stazzi grófní 
íátkay Boni 

Kosâry E. Vereczky S>lva 
3rv5ssy Rohnsdorff 
Uta bír Feri 
íperjessy Mac Qravt 
3 toll Biliing 
Sebestyén Mérő 
fohász Szerény I 
Hlorváth Vihar 
ZKdhelyi Juliska 
Freund Irén Aranka 

W E I S Z S Z A K O R V O S 
orvosi rendeléintézet. — Biztos sikerrel 
gyógyít ideggyöngeséget, szájsebeket stb. 
Budapest, VII . , Dehány-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. 

SZABADOS ISTVÁN 
HÖLGY FODRÁSZ TERME 

N Á D O R - U . 19. S Z 
T E L E F O N : 1 5 0 - 1 2 

= KésImunba-iilIOnligességek = 
l«glzlé»»bb klvlt.lb.r 

8 Z É K E L V V l L M O S N É - n « 
II. LSvóház-utu 7. :-: Szénttér mollotL. 
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Főodrosi Dyrdi színház. 

Egy férj, két feleség. 
Operett 3 felvonásban. I r t a : Erdődi Mi-
hály. Zenéjét Erdody Elekverseire szer -
ie t ték Reaiényi Béla és Kun Richard. 

Személyek: 
p a l e t t a Ferenc György gróf 
Pataki Vilma Leda 
Ujj Kálmán Kordovay báró 
Papp Manci Klára 
Horti Sándor Bwideguz 
Tihanyi Vilmos Virág báró 
• acsány i Paula Virágné 
Jésika Mici Margit 
Pfilöp Sándor Kürt 
Réna Valér Porc 
Tér ténik falun. Az utolsé felvonás a 

balatoni strandon. j f " 

' I. felvoíás. György gróf, akin már 
stak egy jó házasság segíthet, két báró-
kiiasszonynak udvarol. De nem tud vá-
lasztani Klára és Margit kdzött, mert 
• é g nincs t isztába azzal, hogy melyi-
keknek nagyobb a hozománya. Elszo-
ruló szivvel látja ezt Léda, a helybeli 
társulat primadonnája és trükköt eszel 
ki « gróf el en, hogy öt a baronesszek 
• e l l e t t lehetetlenné tegye. Jön Pestről 
egy távirat, mely jelzi, hogy a kormány 
• í g e n g e d t e a többnejüséget, sót tekin-
tettel a háború folytán beállott nagy 
érfihíányra, egyenesen kőtelezővé teszi, 

bogy minden férfinak egyszerre két fele-
sége legyen. György gróf kap a jó al-
kalmon és megkéri Klára és Margit ke-
i é t A beleegyezés megtörténik, a tár-
saság élteti az u j másfélpárt. 

II. felvonás. György gróf eljegyzését 
tart ja és ekkor megtudja a két meny-
asszony, akik már-már hajba kaptak, 
hogy a kormánynak esze ágában se volt 
dönteni a többnejűség mellett. Az egész 
csak Léda trükkje veit, melyben egy 
pesti ujságiró: Kürt és Klára fivére : Ben-
degúz jártak a kezére. Kürt szívesen 
vállalta a feladatot, mert régóta szerel-
mes Klárába, akivel egy pesti bálon 
megismerkedett. Bendegúz p e d g Mar-
gitért eped, akihez régi szerelem fűzi, 
de Virág báró nem nézi jó szemmel a 
könnyelmű, léha fiu udvarlását. Léda 
ekö tben váratlan örökséghez jut, de ga r -
das voltát egyelőre ti tokban tartja a 
gróf előtt Megérkezik végre a cáfoló 
távirat, mely közli, hegy a kormány a 
többnejüséget végleg elvei ette Az el-
jegyzés felbomlik, amire a gróf Lédához 
menekül, de Léda, hogy próbára tegye 
a gróf szerelmét, szintén kikesarazza őt. 

III. felvonás. A balatoni strandon 
Léda régi, szegéeyes ruhájában mutat-
kozik György előtt, aki most már kész 
öt teleségül is venni. De Léda még egy 
ntolsó leckének veti alá a grófot. Mar-
git Bendeguzé lesz, Kürt megkapja Klára 
kezét. György és Léda egymásé lesznek. 

B E V O N U L Á S K O R « * 
m. r H'SF. OTTHON AZ FSLEO F08-
PÊPST, MELY A F06AK ÉS S2ÁJÖR 
AM» 4SARA NÉLKÜL ÖZH ET ETLEN 

BHGOSSY MHRH 
— FÉNYKÉPÉSZ MŰTERME 

BUDHPEST, RÁKÓCZI.UT 18 
AMATŐR MUNKÁK ÉS HARCTÉRI FEL-
VET ELEK KIDOLBOZÁSA. 

Igazgató: B á r d o s Ar thur . 
IV. Koronaherceg-utca S 

Telefon 93-16. 
Kezdete o o n t b a n 1 / n ó r ako r 

M Ű S O R 

Vegyen el 
feleségül 

Operett. í r ták: Fiers, Cail« 
lavet és Claude Terrasse. 
(Medgyaszay Vilma, Vend-
rey, Boross, Uray). 

Megcsal? 
Játék. Irta: Benda Jenő. 
(Mészáros Giza, Bánóczi). 

Forgalmi 
zavar. 

Zenés blüett. Irta : Gábor An-
dor, a zenét: Nádor Mihály. 
(Kökény Ilona, Boross, Uray 
Gellért). 

Régi vicc. 
Tréfa. I r ta : Harsányi Zsolt. 
(Békeffy László, Uray, 
Gellért, Somlár.) 

Uj Gábor», 
Harsányi«, 

Békeffi-tréfák. 

DR. SZIRMHI ALBERT 
uj dalai. 

Kezdete pontban 7s9 órakor. 

OFNER I. oakorka-kűIiSnlegességet 
BUDAPEST IV. Ker«n«berM|-iitM S 

FőDáro5i 
nyári színház. 

H FHVOR1T. 
Operett 3 elvonásban, ir ták G r ű n b a u « 
Fritz és Sterk Vilmos, fordította Harsá-
nyi Zsolt, zenéjét szerzette Stolz Róbert. 

Személyek : 
Díósi Nusi Waldorf Manon g ró fn í 
Sebestyén Jenő Péter, börzei gynök 
Lakatos Ilonka Paula, táncosnő 
Tihanyi Vilmos Dr. Mann, közjegyző 
Bodonyi Béla Brodler, irodavezetője 
Galetta F. Klarafa Valeró gróf 
Horti Sándor Fieri M. A. 
Bacsányi P. Egy hölgy 
Radó Béla Hordár 
Simon József János inas 
Koháry Pál Antal, a gréf Inasa 
Abay Gy. Mici ) 
Ujfalusi B Fi fi ) kalap 
K. Szokol M. Nelli ) kisaa 
Balogh A. Lili ) 

I. felvonás. Kraffe Valério gr& tel-
jesen elszegényedett s azért egy tőzsde-
ügynök, akinek a gróf hallatlanul magas 
összegekkel adósa, mindenáron azt 
akarná, hogy a gróf gazdagon nősüljön, 
mert akkor remény volna rá, hogy a 
pénzét visszakapná. Több ízben össze 
ls hozza gazdag leányokkal, azonban az 
elszegényedett gróf mindvégig megma-
rad büszke spanyolnak s nem adja el 
magát hanem ; z esküvő előtt rendsze-
resen megszökik. 

II. felvonás. A tőzsdeügynök moi t 
u jabb házassági tervet forral. Kisze-
melte Mean grófnőt, ak inek rengeteg 
vagyona van és szerelmes a gróiba. De 
mivel tudja, hogy Valério grót azt hiszi, 
bogy a gazdag lányok ciak meg akarnák 
őt venni, a tőzsdeügynök tanácsára gép-
irókisasszonynak adja ki magát és így 
ismerkedik meg a gróffal. A gróf halá-
losan megszereti s Moan grófnőnek,akit 
személyesen nem ismer, levelet ír, mely-
ben tudat ja vele, hogy a házasságtól 
visszalép. 

III. felvonás. Két év után. A gróf 
dúsgazdag emberré lett. A szemfüles 
impressárió most sem nyugszik és két 
favoritt ját — a grófot és Paulát össze-
akarja házasítani, annélkül, hogy azok 
egymást szeretnék. A gróf azonban csak 
Manonra gondol, Paula pedig rendithe-
tetlen kitart a tőzsdeügynök mellett. 
Paula nem is bizik a gróffal való házas-
ságban, csak mikor az becsületszavát 
adja, hogy becsületszavát meg is fogja 
tartani, kezd belenyugodni a megváltoz-
hatat lanba és most már mint a gróf 
menyasszonya tér be az elszegényedett 
Manonhoz, akii ek egész vagyonát elját-
szotta ügyvédje a tőzsdén. Valerió azon-
ban nemtud ja feledni Maront , aki elvo-
nulva világzajától csak Valérió iránti 
szerelmének éi. Megtudja ezt a tüzee-
vérü spanyol gróf,- örömmel rohan sze-
relmese ölelő karjaiba. 

n n k o s L i r ó T 
C U K R Á S Z 

N É P S Z I N M ^ Z - U . 3 7 . 
Naponta friss sütemények 

Hlkalmi megrendelésen 
elfogadtatnak. 

TELEFON : JÓZSEF 34-so . 
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A BUDAI HÁZ. 
Vígjáték 3 felvonásban. Ir ta: Ráskai 

Ferenc, 
Személyek: 

Molnár Aranka Mici nevelőnő 
Ujj Kálmán Lovag Zip 
Vágóné Wirthné 
Sebestyén Mihály Encsy Zoltán 
Bársony Lohner 
Horti Sándor Láng 
Fülöp Veröczey 
Sertőzi Riger 
Róna Tönk 

FINOM FEHERNEMÜEK, 
ZSEBKENDŐK és DAMASZT-
áruk mérsékelt árért kaphatók 

SZÉKELY JENŐ 
fehérnemű és vászonáru-üzletében 

V„Kammermayer Károly-u. 2. 
Szervita-tér sarok.) 

« J ö i L L f l ö ERZSJ 
.-enyképező műterme 
Budapest, IV. De ax Ferenc-u. il 
tVlefon 123-13. 

özv. Dr. BARNA Á.=né 
élővirág üzlett 
BUD A P E S T . 

P3<Uzlet: Bertini-tér 7. szam. 
f iók-üzle t : Lipót-körut 8. sz. 
Alkalmi csokrok, kosboruk, 
növények legolcsóbb árban 

kaphatók. 

Előadás után találkozunk t 

„TISZA"-kávéházbar. 
Rákóczi-ut 74. - A kávéliázbsr 
Horváth Guszti muzsikál. 
A földszinti kertbelyiségben 
elsőrangú n ő i zenekar. 

Tulajdonof 
VIDA PÉTER kávtf 

MEMESNÉ ŐS T A R Ê,. 
b i o u a , p o n g y o l a , é« 

f e h é r n e m ű - ü z l e t e i 
í J a p e s t , IV, Párisi u i t a 4, 

T e l e f o n 178-86. 

ERENCZI JOLÁN Budapest, V. Meh-
* med szultán-ut 21. — Régi és uj 

háziipari kézimunkák, népvisele-
tek, régiségek. 

M ti INT. LENGYEL LI PÛT 
lUp̂PlST 

IËH 

Az uvinők 
előkelő teint-
jét adja meg. 
Szabad szemmel az arcon 
láthatatlan, de mindameh 
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. 

i S R r & U M 1 

VI Nagymező ufu 17 Tel: 93-* 

TENGERRE MAGYAR! 
Aktuális kiállitásos revü 6 képben 
dalokkal és táncokkal. Irta : KÖVESSY 
Albert. - A dalszövegeket irta: SZE-
NES Béla. —Zenéjét szerzet te: MAR-
KUS AlfréJ. - Rendező : KÖVESSY A. 

1. kép: Mindent a hazáért . 
Személyek : 

Huszár Károly Brunner Mátyás, sertés-
kereskedő 

Hollós Terus Irma, leánya 
Nóvák Mihály Rigó Oszkár, a korp»-

központ hivatalnoka 
Szepessy Vilmos Kristóf, szolgája 
Mezey Ilonka Anna, szobaleány Bru»-

neréknál 

2. kép: Reuter és Havaséknál . 
Személyek: 

Révész Jenő Reuter Bull, szerkesztő 
Vitos György Havas Olivér, riporter 
Hunter Emmy Kissy ) gépirókisasszo-
Balog Böske Bessy )i nyok 
Kovács Bel a Jonny, szerk, szolganő 
Kubinyi Margit Sing-Song Berta, szuff-

razsette 

3. kép: Jön a Zeppelint -
London bombázása . 

kép: A »Minerva« fedélzetén. 
Személyek: 

Kállai Sándor Hajóskapitány a [.Mi-
nerva" hajón 

Hunyadi Emil Bornemissza I., bankái 
Kövessy A.-né Regina, felesége ' -
Faragó Sári Csuklói Piri, kabaré-

énekesnő 
Nóvák Mihály Rigó Oszkár, tengeralatt-

járó parancsnok 
Szepessy Vilmos Kristóf, tengerészaltiiat 

5 kép: A tengeralattjáró! 
- A »Minerva« elsülyesztésc. 
- »U. 23« hazafelé. 

6. kép: Fiúméban. 
Személyek: 

Huszár Károly Brunner Maty»« 
Hollós Terus Irma 
Nóvák Mihály Rigó Oszkár 
Szepessy Vilmos i\ristóf 
Mezey Ilonka Anna 
Hunyadi Emil Bornemisza lg««c, 

bankár 
Kövessy Albertné Regina, felesége 
Faragó Sári Csuklói Piri 

Záróinduló. 

Kezdete 8 órakor. 
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rovatban minden színházi dologról színészről, Íróról kés i -
séggel adunk telviiágositást. 

Hngeló-rajongó. 1. Németországban votti 
csak e béten jött baza. 2. H szerkesztőség-
ben. - B. zászlós. 1. Havi 1000 kor. 2. 3 
évig. - László király. Kézimunka. — Szín-
házi Élet, Temesvár. H »Csárdáskirályné«-
albumot postára tettük, a »Három a kislány-
számnak 1 K. az ára. - Fp. 387. Fővám-tér 2. 
- D. Béla. P. Szt. Lőrinc. Szinészi kvalifi-
káció kell hozzá. - Nagykikinda. H klisé 
nagyságát tessék velünk megismertetni csak 
aztán tudunk végleges választ adni. - Panny. 
1. Tátra. 2. 21. 3. Szentgyörgyi Márta. 4. Nem. 
- Madonna rózsája . Nincs nálunk raktáron, 
- Nagysurány. 1. Nem szinbázi kérdés. 2. 
Grill Jolán. 3. Elvált. 4. Nincsenek. - HU a 
darab. Ezt a kifejezést akkor használják a 
szinbázi világban, ba az előadandó szinda-
rab a rendező megállapítása szerint már 
wegérett a nyilvánosság számára, - tebát 
készen van, alaposan elkészültek rá, alkal-
mas a bemutatásra. De használják akkor is, 

ba valamely szereplő bibája folytán késede-
lem áll be az előadás keretében, akkor is 
ugy mondják, bogy: »áll a darab«. Ez eset-
ben az ügyelő a felelős s a késedelmezőt 
büntetéssel sújtják. - Sz. Viola Miskolc. H 
kérdezett művésznő Kolozsvárt nyaral. -
Érdeklődő. Nem színésznő, - tebát nem 
tartjuk számon. - Gy. J. Nyíregyháza. 1. 
V« évre 4 korona. 2. Jelzett képet az illető-
től lebet beszerezni. - Liladominó Szeged. 
Csak a Fedák-album kapható, ára 60 fillér, 
fl többi elfogyott. - T. B. Nőtlen. - Blanka, 
Zombor. Ott lakik. - G. R. Nyíregyháza. 
Nem szinbázi kérdés. - J. M. 1. 2. Egyelőre 
nem mondják meg. 3. Kassai Nyári Színpad 
a cime. — Iris. 1. flndrássy-ut 89. 2. Sze-
mélynök-u. 16. 3. Festő a férje. 4. Veres 
Pálné-u. 19. - t ]. Itt vannak a fővárosban. 
- V. J. Nem közölhető. - K. M. 20. 1. Nőt-
len. 2. Temesvárott. 3. 29. - K. H. Újpes t 
Nirscby Emilia, Veres Pálné-u. 19. - Eper-
jesi. 1. Pásztory Miklós. 2. Géczy István. 3. 
Nem álnév, lapunk b. szerkesztője írja. -
G. F. 1. Még nincs bitadás róla. 2. 3. Töb. 
ben. 4. Nőtlen. 5. Cime a színháznál meg 
tudható. - O. L. 1. Kolozsvár, - téten Rá" 
kóczi-ut 36. 2. Jelenleg Balatonkenesén. 3" 
6800 K. - Nagybecskerek. 1. Ha tehetséges, 
igen. 2. Havi 40 K. - Győri érdeklődő. 1 
Forgácb Jenő jelenleg katonai szolgálato 

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

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

Blus- és Sy*rmekniha-kai5nl«!«cséjak 
nagy választékban. 

Kűca Ambruané R5kK Szilárd-utca *í. 
Kosztümök készítése elfogadtatik. 

fi24ZÓTERffEmJ2 

\ W / . / / Í r r t r r - / ' ^ t ' X TZí'JáOS^i 

Darabonként 30 fill, ellenében a kiadóhivatal 
portómentesen küldi a kővetkező számokat 

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

Sgyenként 40 fillér beküldése ellenében a 
„Farsang", „Dollárpapa", „Gólem", „Kék 
róka", „Vengerkák", „Tengerre magyar", 
„Márványmenyasszony", „Peer Gynt", 
„Mill iomos Kati", „Sztambul rózsája" 
számokat. — A „Medgyaszay" és a „Csár-
dáskirályné"-Album i-eyenként l kor. — 
A „Fedák Sári'4 és a „Beregi" Album ára 

60 fillér. 
Kiadóhivatal : Erzsébet-körút 24. szám. 
Az összeg postabélyegben is küldhető. 



SZÍNHÁZI ÉLET 39. oldal 

teljesít. 2. Cime VII., fllmássy-tér 16. II. 18 -
Lony. Köszönjük, — nem használhatjuk. — 
6 . L Szerecsen-u. Filmvállalatnál lehet ér-
deklődni. - Hü olvasó. Mi nem tévedtünk. 
- Feldpost 316 Orsz Szinészegyesületnél 
megmondják, VIII; Baross tér 9. - Zeneaka-
démista-jelölt. 1. Nem szinbázi kérdésre nem 
szoktunk válaszolni. 2. Nem szinésznő. — 
C. C. Kolozsvár. 1. Felvesznek nem éneke-
seket is. 2. Részletes felvilágosítást az iskola 
ad. Cime Csengeri-u. 28. I. Tessék kérését 
ott előadni. 3 kérdés. 1. Bognár Vilma mint 
népszinmüénekesnő 1860 jan. 23 án lépett 
föl először a Csikósban. 2. Rétby Mihály 
első fellépte 1860 ápr. 15-én volt a Vén ba-
kancsos Friczi szerepében. 3. Szigetby József 
u. e. év ápr. 9-én iépett föl először mint 
szerződött tag a Nemzeti Színházban a falu-
siakban. - Paróka, (a francia perruque, 
olasz parruca, spanyolul peluca, a pelo szó-
ol, a latin pilus. (szőr, hajszál.) Hz első pa-

'ókát Szent Lajos, Franciaország királya vi-
celte. Egyik keresztes hadjáratból, Paleszti-
nából , egészen megkopaszodva tért vissza s 
nnyja Bianca kasztiliai királynő, aki fiát va-
sósággal bálványozta, nagyon megütődött a 
hiányosságon. Ugy segített tehát rajta, hogy 
minden udvari lovag a hajából, föltéve, hogy 
a király bajához némileg is hasonlított, le 
vágatott egy-egy fürtöt, fl fürtöket ügyesen 

összevarta s a fejére rakta. — Hz allonge-
paróka középen elválasztott, a vállakra dús 
fürtökben bulló paróka, amely a francia ki-
rályok udvarából a 17»ik század vége felé 
terjedt el. Hajporozva hordták. fl parókát a 
magyar színészek már az első társulatnál 
használták, amire a »bajfodoritó« viselt gon-
dot. — Stud. med. Sajnáljuk, nem Közölhet-
jük. - Gyimesi hágó. 30 és 40 fillérért meg-
küldhetjük, a címeket tessék megírni. -
Feldpost 285. Vidéken vendégszerepel, a 
New Jork-kávébázban levele megtalálja. -
Színész. Nőtlen. - Szőke csoda. 1. Filmvál-
lalatnál tessék jelentkezni. 2. Vidéken van. 
3. 29. 3. 12000 K. 5. Izr. - Halasi olvasó. 
Tévedés, fiz »flranye-nber« dráma, 5 felvo-
násban, irta Jókai Mór. Első előadása 1884. 
dec. 3-án volt a Nenveti Szinházban, ezzel 
a szereposztással: Teréza Jászay, Timár 
Mihály-Nagy Imre, Noémi - P. Márkus Emi-
lia, Brazovics - Szigetby József, Zsófia - Szatb-
máriné, Kadísa - Kőrösmezei, fltbália - Helvey 
Laura, Krisztyán Tódor - N á d a y Ferenc és 
T imea-Fáy Szerén. - 100-ik előadása 1903. 
febr. 19-én volt. 

fl szerkesztésért felelős: 1NCZE SflNDOR 

távollétében BÚS FEKETE LÁSZLÓ. 

A „ S 3 I N H A Z I e b G T " 
1914 évi 20 számból álló 

hábo rús csonka évfolyama K 6. -
1915 évi 15 számból álló 

háborús csonka évfolyama K 4.50 
1916 évi 46 számból álló 

teljes évfolyama K 12. -
1917 évi 26 számból álló 

félévi évfolyama K 7.50 
flz öszeg előzetes utalványozása ellené-
ben bérmentve küldi a kiadóhivatal : 
VII., ERZ SÉBET-KÖRUT 24. SZ. 

Megnyílt a belváros legelőkelőbb 
HÖLGYFODRÁSZTERME 
IV., HARIS*BF1ZÁR 5. FÉLEMELET. 
fl n. é. hölgyközönség szives pártfogását kéri 
EDE és MARISKA bölgyfodrászok. 

M 
Ú H I M Z Ő S P E C I A L I S T P« 

FREYBERGER ALFRÉD 
BUDHPEST.IV . VÁCI-Ü.K. TEL. «7. 

Művésznők! 
ÉNEKTANÁRNŐNÉL gyors, m ü 
vészi kiképzést nyerhetnek. Spe 
cialista Cabaret és Operetteben 
magyar, német, francia, angol da 
ok, bangversenyszámok betanitá 

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

/ / 
C T -

y&gtjétár* 

ßirpalola 

t 



40. oldal SZINHflZi ÉLET 

Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között ba-
rn dijat sorsolunk ki. 

i. dij: Egy magyar iró müvét, a 
a ecző sajátkezű dedikációjával. (E 
H- ten Molnár Ferenc »Ismerősök« 
cimü müvét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép, e 
-nüvész sajátkezű aláírásával, t 
téten Király Ernő autogrammjával 
ellátott arcképét adjuk. 

III. dij: Egy szinbázi pábolyj f y. 
a fővárosi szinbázi előadások va a* 
melyikére. 

B megfejtések legkésőbb csütörtö-
kön estig szerkesztőségünkbe (V/I > 
Erzsébet'körut 24. sz.) küldendők 

Mult beti számban közölt rejtvi 
megfejtése: »Kellékes.« 

Helyesen fejtették meg 157-en 
B ^orsolásnálHerceg Ferenc »Arany 

begedü« cimü müvét Balázs M-né 
Budapest VII. Dohány-utca 62., Rát-
kay Márton aláirásával ellátott fény-
képét Bányainé Hermin Budapest 
VII. Dembinszky*utca 29. és a szin* 
bázi páholyjegyet pedig Haller Fri-
gyes Budapest Üllői-ut 7. számnyei te 
meg. 

F L L I . é s T Á R S A 
kefe», seprő» és piperecikkek raktára 
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY»UT 19. 

Művésznők 
R I T I K Ü L T , 
manikür - készletet 
és h a j d i s s t csak 

Szemeréné 
** ?<;'v 

vásárolnak 
e a k F e r e n c - u t c a 13. s z á m . 

uengyei üpot litográfiái és kónyvnyomdai mflintézete Budapest V., Visegrádi-utca J 



s z í n h á z i é l e t ni. 

A 

có. eó -udvwii 

oSîuda/ieàt /F. 
KOiSUTi-l LAĴ JJ-UTCA 

üj és használt írógépek 
kölcsöngépek, 
irodai kel'éhek, 
javító-műhely, 
sokszorosító • 

iroda. 
Telefon 145-47. 
Asztalos miifiely, 

nagy Dálaszlék amerikai irodabútorok-
ban Datamini hajlított fabútorokban 

„ T A U R U S " 
özv. MEISELNÉ V., Fürdő-u. 9. 

KéZ/MUHKA ÜZLETíf 

B U D A P E S T . 
ifiMrtLíP»?Őűzi[T> fâséâetâwu/M 
dómom > Kots ut A Wa/cs- utca / / , 
YámAdar Aörút ^ífiót/iárut M 

L O H R M A R I A - - K R C f t P U S Z 
X fMrM «1*4 M Hsriï'ÊS MMuttzItM-, 
vcgyä3ztft£- M Mnilütt ijcH hsttzsta 

• OPAPB8T, VIII. HB. , S U O I I ' S T U H. SS. 
M4kok: II., PS-atu IT, IV., Satia-Bl t •• l l l lkl-
aéll-alH II, VI., AadriMf-at I« •• Taréi-ktrat 

», V., Bimliuá alii «, VIII., ]4aaal-kêrat I. 

K A R D O S R O Z S ! c& J Ü C Z I 
P É N T K É r É S Z E T I r i ( ÍTCRCf1 

Y Á Q Z I ' U . 1 1 / B . T E L E F O N 1 0 3 - 6 0 . 

c4 /muc/m/im jincqlm 

9nMCi4 ß/tirciPÖK gsak 

CULYASPÂL 
96ÚRI cipelnie xem/iyw   

' 

hermes-valuut: általánsa 
ablaktisz 

titás, lakástakarítás, szobapadló-beeresztés é» 
intézetek takarítása, pormentesités és féregirtás 
BUDAPEST, VIII. Szentkirólyi-u 6. : Tel.: József 42-59 

MANIKÜR TERMEK 
Kossuth Lajos u. 3. Teréz-körút 12. 

Utcai bejárat. 
Elsőrangú kiszolgálás virakozás nélkül 

V» 

Fiu- és tsánykagyermekrubák 
legelegánsabb é> legdivatosabb kivitelben! 

Legújabb kalap- és rubamodellekt 
Tekintettel a mai drága és roisz szövetekre, 
vállalom felnőttek régi ruháiból is a legdiva-
= tosabb gyermekruhák készítését. = 
Ülajné K H R D O S Paula 
==_ fiu- és leánykagyermekruha szalonja . s. : BUDAPEST, IV., Deák Ferenc-utca 15. Itt. 5. : LIFT! e ) 

À X katonai és polgári szabó 
x i - C ® díszmagyar és libéria ké&zité 
Budapait, VIII. kar. Ullöl-ut 48. *z. Telefon Jäzief 14—11. 

•JCtfCJ3k>) 
JZZwui-utcai ver. 

„ V Ö R Ö S » « n " ~ -vegytisztitó és 
" " elj»c fe 

. . . T 1 Z I T E 
BUDAPEST, VI., ANDRASSY-UT 86. :: Bejárat: Vörö»marty-utoa 

i ra alatt TISZTIT! : : Telefon: 13-15. :: 24 óra alatt FEST 

BÉCSI LEGDIVATOSABB 
kosztümök, köpenyek, blú-
zok, ruhák é s pongyolák 

állandó raktára =  
P a k s y n é , V á c z i - u t c a 57., I I . , 9 . 



Lengyel Lioll Hlh . « » « a i * ' fclo „rav,nmdai milin.ezete BudaoML V.. Vi»e*rad. ,«ca 3, 


