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KjosáryEmmy önmagáról 

K- edves Szerkesztő Ur, arra 
^ kér, hogy irjak valamit ön« 
J magamról. Mit Írhatnék? Az 
• irás nem az én mestersé« 

gem. Az én mesterségem két irás 
közé esik. Először irnak nekem. 
Aztán irnak rólam. És minden szí« 
nésznő meg lehet elégedve, ha a 
sok irás közt ugy meg tud hu« 
zódni, mint én. Eddig éppen ugy 
többnyire jót irtak nekem, mint 
ahogy aztán jót irtak rólam. 

Ha a különös alkalomkor mégis 
kezembe veszem a tollat és színész* 
nő létemre olyat teszek, ami a nők* 
nek nem szokott jól állani, akkor 
tűnődve nézek magamba és a lelkem 
rejtett színésznői titkai után kuta« 
tok, mit mondhatnék el valami olyat 
ami a színésznő közönségét érdes 
kelheti, amit még nem mondtam és 
nem mutattam senkinek? Hasztalan 
kutatok, nem találok ilyet. A szí? 
nésznőt az teszi színésznővé, hogy 
megvan benne az a nő is, akit a 
színpadon éppen ábrázolnia kell. Én 
már sokféle nőt játszottam életem« 
ben, szerepem szerint kellett előke« 
lőnek, kacérnak, naivnak, ravasz« 
nak, lányosnak, gőgösnek, fáj dal« 
masnak, hidegnek, hóbortosnak len« 
nem. Ezt mind teljes lelkemből ját« 
szottam, a színpadon teljes lélekkel 
azzá igyekeztem lenni, amit a szerep 
jelentett. Nincs bennem semmi a vi« 
lágon, amit két kézzel ne adtam volna 
a közönség elé. 

Legalább is megpróbáltam. Ha ma< 

gamba nézek és olyan vizsgálatot 
tartok, mintha gyónnék, egy komoly 
és lelkes szándékot látok végigvo« 
nulni egész színésznői életemben: 
minden erővel és minden képesség« 
gel megcsinálni a feladatot. Hogy jó 
primadonna vagyok«e, arra nem tu-
dok felelni. De hogy nagyszerű pris 
madonna akartam«e mindig lenni, 
arra határozott igennel felelek. Akár« 
ki olvassa ebben a pillanatban ezeket 
a sorokat, annak én tetszeni akar* 
tam. Vegye tudomásul uram, vagy 
asszonyom, aki jelen gyónásomat ol« 
vassa, hogy nagyon=nagyon tetszeni 
akarok önnek. Ezért minden munka, 
minden tanulás és minden lázas igye« 
kezet. És ha sikerül tetszenem és ón 
tapsol, akkor nagyon boldog vagyok. 

Hogy mi fog állani rólam a magyar 
színjátszás történetében, mikor már 
régen nem leszek, azt el sem tudom 
képzelni. Lehet, hogy tiz sor. Lehet, 
hogy egy oldal, hiszen még fiatal va« 
gyok és még olyan sok szép minden 
történhetik velem. De ha a kezembe 
adnák a tollat, hogy én irjam meg a 
magamról szóló sorokat, nem tudnék 
szebbet írni, mint ezt: a mesterségem 
mindig szent volt nekem. 
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U O S Ä R Y " E M M Y 
nyokat , Szepesolaszin és Iglón vizs-
gázott. 

Tizennégy éves volt, klasszikus 
szépségű szőke diáklányka, mikor a 
Kosáry«család felköltözött a Szepes« 
ségről Budapestre. Vagy helyesebben 
szólva: leköltözött. Kosáry Emmy 
kora gverekségétől kezdve nagyon 
muzsikális volt. Rendkívüli zenei ké« 
pességeit hamar felismerték, de a 
családja még nem tudta akkor, mi« 
lyen i rányban fognak országos hírre 
fej lődni ezek a képességek. A bak* 
fislánv zongoraművésznő akart lenni. 
Szendy Árpád egy jeles növendéke. 
Woi t i tz Margit, taní tot ta több évig 
zongorázni. A taní tvány igen tehet* 
ségesnek mutatkozot t , ma is kiiü« 
nően zongorázik. 

Mégsem zongoraművésznő lett be* 
lőle. A család — gondos nevelést ad* 
ván a lánykának — énekelni is tanít« 
tat ta . N e m kellett nagyon sokáig 
keresni az énekmesternőt : Herald La« 
josné, a ki tűnő hang«pedagógus, kö« 
zeli rokona a Kosáry«familiának. He« 
raldné jó szeme rögtön felismerte a 
nagy tehetséget és a pedagógus pasz« 
szionátus örömével fogott hozzá, hogy 
ezt a kincset kifejlessze. 

Ekkor Kosáry Emmv pályája el 
volt döntve. Rendkívüli szorgalom« 
mai, tel jes odaadással, szívvel«lélek« 
kel tanult , mindig u jabb buzditást 
kapva meglepően gyors előrehaladás 
sától. Tizenhét éves korában, mikor 
más még úgyszólván gyermek, ő már 
tökéletes iskoláju operaénekesnő volt. 
Próbát énekelt az Operaházban és ez 
a próbaéneklés valóságos szenzáció 
gyanánt hatot t . Egyszerre tele lett az 
egész szinházi és zenei világ a szőke 
beauté hírével, aki épen olyan eU 
ragadó és hóditó szépség, mint ami« 
lyen tüneményes énekesnő. 

A Kosáry«családnak volt akkoriban 
egy bizalmas bará t ja , But tykay Ákos. 

letrajzot írni B. Kosáry Em« 
• rnyről nem nagyon nagy fel« 
adat. Annyi ra fiatal még, 
hogy igazában nem sok do« 

tör ténhete t t vele életében. Ha 
mégis sokkal több tör tént , mint a 
szép hölgyekkel az ő korában tör« 
ténni szokott , az is tenadta rendki« 
vüli képességeinek köszönhető. De 
éppen ezért még előtte vannak az 
igazi sikerek, még az eddigieknél is 
nagyobbak. 

Kosáry Emmy most huszonhét esz« 
tendős, 1891 május 31«én született a 
sárosmegyei Kisszebenben. Bűbájos 
szőke baba volt, a sárosmegyei hires 
uriélet miliőjében élte első gyermek« 
éveit a csöppség. Ot t volt kisgyerek, 
aztán elemista, ma jd magánúton ta« 
nulni kezdte a középiskolai tudomás 

A hatéves Kosáry Emmy 
Streliszky felv. 
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.SZTAMBUL RÓZSAJA" 
Streliszky felv. 

Hozzáértő ember volt, zongoramű« 
vész, komponista és az énekhang, 
meg a szinházi világ kitűnő ismerője. 
Ő beszélte rá az i f jú énekesnőt, hogy 
ne az opera, hanem az operett terén 
keresse az érvényesülést, mert Butty« 
kay ugy látta, hogy a kislány zenei 
és egyéb színpadi kvalitásai az ope« 
rettíszinpadon gyorsabban bontakoz« 
hatnak ki. A jó tanács hatot t : Beöthy 
László, a Király«szinház igazgatója, 
szerződtette Kosáry Emmyt a társu« 
lata tagjai közé. 

A sárosi urilányka tehát színpadra 
lépett. A sikerei nem is maradtak el. 
Mindnyájan emlékszünk még a Ki« 
rály«szinháznak erre az idejére, hiszen 
mindössze tiz esztendeje történt az 
egész. A Rubensíféle Hollandi leány, 

a Straus«féle Varázskeringő, a Jacobi« 
féle Jánoska és a Szirmai«féle Tán« 
cos huszárok járták akkoriban. Pet« 
ráss Sári volt a primadonna és Fé« 
nyes Annus volt a csodagyerek Ko« 
sáry Emma a kezdők nehézségeivel 
bíbelődött, végigcsinálta minden fia« 
tal színésznő izgalmait a szerepek kö« 
rül, learatta a szépségének és tehet« 
ségének szóló első tapsokat és ugyan« 
ez időben ezekhez a nagy eseménvek« 
hez egy még nagyobb járult: férjhez 
ment. Buttkay Ákos addig járt jó 
tanácsaival a házhoz, addig kisérte 
figyelemmel a szép lány szinpadi bol« 
dogulását, mikor egyszerre a dolog 

.HAMUPIPŐKE" 
Streliszky felv. 
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— amint mondani szokták — elmér* 
gesedett . Esküvő és boldogság lett a 
vége, Buttykayék, akik páréves háza« 
sok már, most is ideális házaséletet 
élnek és gyönyörű leánykájuk a leg« 
boldogabb o t thonná varázsolja a há« 
zuk tá já t . 

De visszatérve a tör ténet fonalá« 
hoz: But tykayné megvált a Király« 
színháztól. Csak a színháztól, — a 
színésznői pályától nem. Egyelőre 
folyta t ta az énektanulást , Heraldné 
gondos figyelme tovább csiszolta és 
tökéletesí tet te gyönyörű szopránját . 

Húszéves volt a szőke gyerekasz« 
szony, mikor két önálló ária« és dal« 
estét adot t Berlinben. A koncertter« 
met ki tűnő közönség töl töt te meg, a 
magyar énekesnő-már a legelső szám« 
mai elragadta a berlinieket, pedig 
azok Hempel Frida gyöngysor«szerü 
fu tamaihoz voltak szokva. A két 
hangverseny a szakadatlan ünneplés 
hosszú sorát jelentette. A művésznőt 
már az első koncert után meghivták 

,MAJUS KIRÁLYNŐJE" 
Streliszky felv. 

próbaéneklésre a Königliches Opern« 
haus hatalmasságai. 

Kosáry Emmy tehát egy szép na« 
pon elment a Königliches Opernhaus« * 
hoz és próbát énekelt. Húszesztendős 
magyar operett«szinésznőnek, ami ő 
akkor volt, még nem igen adatot t 
meg, hogy igy meghívják Európa 
egyik legelső operaházához. És a tár« 
saság, amely előtt énekelnie kellett, 
elég nevezetes emberekből állott. Ot t 
volt a hires Straus Eduárd, az akkori 
főzeneigazgató, ot t volt Dröscher fő« 
rendező, ot t voltak a berlini opera« 
élet legfontosabb emberei. A magyar 
színésznő egy Mozart«áriát énekelt 
nekik: a Varázsfuvolából énekelte az 
Éj kirá lynője hires áriáját . Rendkivüli 
sikere volt, és ez a siker akkor sokat 
és nagyot jelentet t . Hempel Frida ép« 
pen akkor szerződött Amer ikába és 
a berliniek kapva«kaptak volna az u j 
szoprán«fenomén szerződtetésén. Meg 
is kezdték a szerződtetési tárgyaláso« 

Buttvkay Emmchen, Buttvkay Ákos, Kosáry 
Emmy a rákosszentmihályi villában 
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kat. De Kosáry Emmy nem kötöt te 
meg a szerződést. À férje akkor már 
a Zeneakadémia oszlopos tanára volt 
és ebben a minőségében Budapesthez 
kötött ember. Kosáry Emmy a ra=> 
gyogó berlini szerződés helyett a halL 
gatást választotta az ura oldalán. 

A berlini nagy siker persze bejárta 
az európai sajtót és Budapestre is eh 
hallatszott. A budapesti Operaház 

igazgatója Mészáros Imre volt akko« 
riban. ö vendégszereplésre szólította 
fel a hirtelen ekkora applombbal fel« 
tűnt művésznőt. Akkor szerződött 
ide Balling, aki egy délben két áriát 
hallgatott végig Kosáry Emmytől a 
színpadon: az Éj királynője áriáját 
és a Lakmé csengetyiUáriáját. Bal« 
ling, teljesen elragadtatva, most már 
maga sürgette legjobban a 'vendég-

„CSARDASKIRALYNÉ" 
Streliszky felv. 
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játékot. Ki is tűzték a Lakmét. 
Ekkor jött az operaénekesnők 

réme, a légcsőhurut. Kosáry Emmy 
a kitűzött vendégszereplés előtt egy 
héttel megbetegedett. Az, hogy a ven« 
dégjáték elmaradt, nem is a nagyobb 
bik baj volt. Most már a hangjára 
kellett vigyáznia, hogy egyáltalán el 
ne veszítse. Hónapig tartott t a ku« 
rája, hosszasan élt Abbáziában és 
csak nagysokára épült fel teljesen. 

Mikor aztán visszajött, az Opera« 
ház megindította vele a szerződtetési 
tárgyalásokat. Akkor már gróf Bánffy 
Miklós volt az Operaház vezetője. Ö 

szerződtette a művésznőt; a szerző« 
dést, amely két évre szolt, 1912 ju« 
niusában írták alá. Kosáry Emmy 
azon az őszön már mint szerződött 
tag lépett fel, még pedig olyan sze« 
repben, amely nagyon a szivéhez nőtt: 
1912 október 26«án volt az Operaház« 
ban Buttykay Ákos „Hamupipőke" 
című szép operájának a premierje. 
Ezen a premieren a szerző felesége 
énekelte a címszerepet. Nemsokára 
elénekelte a Lakmét is, valamint az 
Éj királynőjét is a Varázsfuvolában. 
Ezeket a fellépéseit a közönség és a 
kritika egyhangú elragadtatása jutal« 
mazta. Az Operaház olyan koloratur« 
énekesnőt kapott benne, aki az egész 
magyar opera«életnek egyik legfonto« 
sabb és legjelentősebb támaszává le« 
hetett. 

.CSÁRDASKIRALYNÉ" 
Streliszky felv. 

„MÁJUS KIRÁLYNŐJE" 
Streliszky felv. 
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De nem igy tör tént . Kár régi dol-
gokat rekriminálni. annyi azonban 
bizonyos, hogy Kosáry Emmy mind 
r i tkábban kapot t szereplési alkalmas 
kat . Énekelte ugyan a Május király« 
nőjét , aztán Á m o r t az Orfeuszban, 
énekelte a cár leányát a Godenov 
Borisban, de ezek apró szerepek. 
Nagy szerepet, a Mignon Philineját 
kivéve, egyet sem kapot t . Éppen olyat 
nem, amely a szerződésben állott-
magas szoprán koloratura«szerepet, 
például a Travia tá t , a Hugenot tákat , 
a Hof fmann meséit, a Dinorát soha« 
sem énekelhette, sőt az is megtör« 
tént , hogy az 1914—15 szezonban 
egvetlenegvszer sem lépett fel. Az 
énekesnőnek pedig ugy kell a szerep« 

lés, mint a halnak a viz. A színész-
nőt, hiáha gyakorol otthon reggeltől 
estig, csak a Közönséggel való kon« 
taktus élteti. 

Bécsben ekkor óriási sikert ara tot t 
a Három a kislány, amelynek zenéjét 
Schubert műveiből állították össze. 
Az operet t magyar bemutatási jogát 
a Vígszínház szerezte meg és par ex« 
cellence zenei eseménynek szánta, 
Harsányi Zsolt tal fordí ta t ta le, Schu« 
bert szerepére Környei Bélát szer« 
ződtet te és mikor Médi szerepére 
személyesitőt keresett , ideálisabb szi« 
nésznőre nem is gondolhatott , mint 
Kosáry Emmy. Az Operaház vezető« 
sége nem tagadta meg a vendégsze« 
Teplési enegedelmet attól a művész« 

O T T H O N , A Z O N G O R A MELLETT 
Streliszky felv. 
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nőtől, akit csak néhanapján foglal« 
koztatott . És Kosáry Emmy, a kolo« 
ratur«énekesnő, fellépett az operett« 
ben. 

Ez a színházi emlékünk már sokkal 
közelebb van, semhogy nagyon em« 
lékeztetni kellene rá. Kosáry Emmy 
olyan sikert aratott, amilyenre kevés 
példát lehet találni az u j magyar ope« 
rett történetében. Bűbájos szopránja 
feledhetetlen pillanatokat adott az 
operett«közönségnek, finom megjele-
nése, hódító szépsége olyan sikerek 
út já t nyitották meg neki, amelyekről 
a komoly és hivatalos Operaházban 
még fogalma sem lehetett. 

Ugyanez év őszén Beöthy László 
sem maradt tétlen. Az uj prímádon« 
nát, aki az operett«közönséget egy 
csapásra meghódította, mindenáron 
le akarta kötni a színházához. Fényes 
ajánlatot tett Kosáry Emmának, ha 
Kálmán Imre uj operettjének, a Csár« 
dáskirálynőnek eljátssza a cimsze« 
repét. A művésznő sokáig habozott, 
nem egykönnyen szánta rá magát, 
hogy az opera klasszikus zenei leve« 
gőjét az operett könnyebb atmoszfé« 

rájával cserélje fel. 
De aztán határozott. Felbontotta 

az Operaházzal kötött szerződését 
és leszerződvén Beöthyhez, ismét rá« 
lépett az operett útjára, amelyen an« 
nakidején elindult. Ma már láthatja, 
hogy az operett nem nivóbeli, hanem 
csak műfajbeli alapon különbözik az 
operától és Planquette meg Suppé 
meg Straus János* kétségkívül na« 
gyobb szellemei a kulturának, mint 
némelyik unalmas opera jelentéktelen 
és rég elfeledett szerzője. 

A Csárdáskirálynő óriási sikere el« 
választhatatlan Kosáry Emmytől. í 
Kétszáztizszer játszotta ezt és két« 
százszor játszotta a tavaly juniusban 
szinre került Sztambul rózsáját. Min« 
den darabnál rekordot és valami egé« 
szen ujat jelent az ő szereplése. A 
Sztambul rózsája volt az első ope« 
rett, amely en suite táblás házakkal 
úszta végig a kánikulát és ment be a 
télbe, és A pacsirta volt az első Le« 
hár«operett, amely először Budapes-
ten látta meg a napvilágot, hogy in« 
nen induljon világhódító utra a Ko« 
sáry Emmy sikerének márkájával. 

A T E N G E R P A R T O N 
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Lehár belépő«áriául olyan koloratura« 
kádenciát komponált a Kosáry Emma 
számára, amelyhez fogható nehéz 
ária kevés akad a legnehezebb ope« 
rák egész irodalmában. Lehár az ope« 
ret t je zongorakivonatában is kinyo« 
matta ezt a számot, mintegy kűri« 
ózum gyanánt, emlékéül egy bámula« 
tos énekesnőnek, aki játszva — a 
szó szoros értelmében játszva — 
énekli el a kábitó nehézségű ékitmé« 
nyes számot. A külföldi előadásokon 
ezt a belépőt nem is fogja senki utána 
énekelni. 

Most A pacsirtát énekli és dédelget 
tett primadonnája az ország közön« 
ségének. Ez a pé'dátlan népszerűség 

csak kezdete egy karriernek, amely« 
nek merészen felfelé haladó íve kl 
tudja, hol fog megállani. Szeretik 
tapsolják, imádják, — ő a magyar 
operett«énekesnő, aki a magyar zene« 
élet történetében máris hervadhatat« 
lan emléket állított magának. 

Magyarországon ma sokkal nagyobb hiva=» 
tása van a színpadnak, mint annakelőtte. 

A magyar nyelv örök fennmaradásának, év« 
ezredek multán való eleven életének a sajtó 
mellett a szinpad a legszentebb biztositéka. 

Molnár Ferenc. 

„CSARDÁSKIRÁLYNÉ" 
Streliszky felv. 

.HAMUPIPŐKE" 
Streliszky fe 
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ménye. Olyannyira, hogy megvan a véle» 
ménye —• Emmyről is. 

— Mint mamával nagyon meg vagyok 
elégedve a mamával — mondta Emm« 
chen a Színházi Élet munkatársának — 
és mint primadonnát is nagyon jónak 
tartom. Eddig két szerepeben láttam és 
mondhatom, mindakettőt kitűnően ját« 
szotta. Nagyon kedvesen játszik és szé» 
pen énekel, én is tapsoltam neki. A fér« 
fiakat nem szeretem, nem szép tőlük, 
hogy előbb megszomoritják a színpadon 
a mamát, azután elveszik feleségül. Nem 
is értem, hogy a papa ezt miért engedi... 
Azt szeretném, ha a mama addig nem is 
lenne primadonna, amig én akkora nem 
leszek, hogy minden este elmehessek 
vele a színházba . . . 

IÇosâry Emmyről 
az öltözte önője 

A komornyikja előtt senki nem lehet 
nagy ember — ez régi bölcseség, melyet 
ugy lehetne a színházi életre átforditani, 
hogy az öltöztetőnője előtt senki nem 
lehet nagy művésznő. Ez a bölcseség is 
sántit azonban, ha Kosáry Emmiről van 
szó, mert a primadonnáról még az öltöz« 
tetőnője is a legnagyobb szeretettel és 
elragadtatással beszél. Megkérdeztük a 
derék Szentesnét, Kosáry öltöztetőnőjét, 
aki ragyogó primadonnai pályafutása óta 
segédkezik az aranyos Emmy mellett es« 
térőhestére. Ezt a választ kaptuk: 

— Nincs aranyosabb nagysága, mint 
az én nagyságám, én csak ennyit mond« 
hatok. Mindig jókedvű és soha nem ha« 
ragszik semmiért és senkire. Igaz, hogy 
nincs is oka rá, minálunk soha nincs 
rendetlenség, soha nem hiányzik semmi, 
minden pontosan megvan és a helyén 
van és minket mindenki szeret, ami ter« 
mészetes, mert minket nem is lehet nem 
szeretni. Azt olvastam egyszer, mert én 
sokat olvasok, hogy a pontosság a kirá« 
lyok erénye. Nem hiába a színházak ki« 
rálynője az én nagyságám, ő a legponto« 
sabb és legrendesebb primadonna, akit 
életemben láttam. 
' I áll i > Ul l̂ l'É^HÎ l 'I Ul IL 

Sajnos, hogy a nagy szinmüvészek miiem» 
lékei nem szállnak át az utókorra, azok csak 
elvetett mag, mely későn termi meg gyümöl» 
csét s az ifjúságot nagyratörni buzdítja. 

Feleky Miklós. 

Emmchen — Emmyről 
Emmchent ma már épugy ismeri egész 

Budapest, mint Emmvt, mindenki tudja 
erről a gyönyörű csöppségről, hogy az 
aranyos primadonnának a kisleánya. Ál« 
lapítsuk meg, hogy Emmchen nevezetes 
hölgyike volna a mamája nélkül is, any» 
nyira szép, okos és fölényes, mindent 
tud már és mindenről megvan a véle» 

..HÁROM A KISLÁNY" 
Streliszky felv. 
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Látogatás J^osáry Emmy 
ének tanárnő jenéi 

Krisztinavárosi szalonjában ül He« 
raldné, Kosáry Emmy felfedezője, első 
énekmesternője, aranyos szürkeselymes 
biedermeyer fotelben, fölötte a falakon 
kopott fényképek, régi szerepek búsla« 
kodnak, mellette a zongorán csendes 
nippek hevernek és Heraldné mesél a 
Színházi Életnek, mesél elmélázva a 
múltba, mintha előtte állna a régi, kis 
Kosáry Emmy, a Zeneakadémia zongora-
tanszakának növendéke. 

Mert a primadonna — amint Heraldné 
meséli — eredetileg zongoraművésznőnek 
készült. Ezért hozták a szülei Pestre, 
ezért költöztek ők maguk is ide. A kis« 
lány tanult szorgalmasan, a Zeneakadé« 
mián tanult és nagy volt a kétségbeesés, 
a szomorúság, mikor egy napon a tanár, 

Szendy kijelentette, hogy Emmyből 
mégsem lehet zongoraművésznő, mert 
gyenge szervezetével nem birja ki a napi 
6—7 óra gyakorlást. A szülők siránkoz« 
tak és elpanaszolták a dolgot Herald 
néninek, aki csak ugy vigasztalásul azt 
tanácsolta, hogy küldjék fel hozzá Em« 
myt, ha van egy „kis" hangja, akkor 
majd ő csinál belőle énekesnőt, van az 
is olyan pálya, mint a zongoraművésznői. 

A másnapi próbán Emmy hangja meg« 
felelt, elkezdődtek a leckék és a kislány 
tanult, tanult azután fáradhatatlanul, nem 
maradt volna el egyetlen egy óráról 
sem, sőt mikor Heraldné a Csillag« 
völgybe ment lakni, még oda is kijárt 
fagyban és hőségben egyaránt. 

A szorgalomnak aztán meg is lett az 
eredménye. Szerződtették a Király«szin« 
házba a Dollárkirálynő és a Varázs« 
keringő főszerepeit eljátszani. Emmy 
örült a szerződtetésnek, de szégyelte is 

Kosáry Emmy és ének tanárnője, Heraldné 
Alexy felv. 
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magát a klasszikusan szigorú Heraldné 
«lőtt és nem merte neki, aki operaéne« 
kesnőt akart nevelni belőle, az örömhirt 
elmondani. Heraldnénak azonban feltűnt 
Emmy hangjában valami uj, különös, 
valami idegenszerű csengés, igy pattant 
ki a szerződtetés, ami ellen annyira kis 
kelt a klasszicitásra oly féltékeny He* 
raldné, hogy Kosáry Emmy nemsokára 
ott is hagyta a Király«szinházat. 

A további két évi tanulás óriási hasz« 
nára lett a művésznőnek. A hangja kis 
fejlődött teljesen, az Operához szerződ« 
tették és most, hogy a Királysszinháznál 
van ideiglenesen (ezt hangsúlyozza Hes 
raldné), talán ez is hasznára van, mert 
nagyban növeli iátszóképességét. 

— De meglátják — mondja bucsuzóul 

Heraldné — ott lesz csak igazán nagy 
Emmy, majd háború után, a hangverseny« 
dobogókon és az operákban, mert egy 
énekesnő, aki megerőltetés nélkül, origi« 
nál hanggal tudja énekelni „Az éj király« 
nőjét", az szerez babérokat könnyebb 
műfajokban is, de az őt igazán megillető 
sikereket majd csak a klassziksokban 
aratja. 

A közönség egyetért az ősz tanárnő« 
vei, akit a Színházi Élet együtt mutat be 
fényképen nagyszerű tanitványával, va« 
lóban, az aranyos primadonna tudna 
nagy sikereket aratni operákban is, de a 
közönség aligha fogja elengedni az ope« 
rettszinpadról, melynek tüneményes gvor* 
sasággal legnépszerűbb primadonnája 
lett. 

.HAMUPIPŐKE" 
Streliszky felw 

HÁROM A K1SI.ANY" 
Streliszky felv, 
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Hogyan született a „Kis Juliska '? 
Lehár Ferenc levele a Színházi Élethez 

A drámai művészet nem egyéb, mint az em« ki Bolnai néven színészkedett; 1855-ben tagja volt 
beri testnek a térben megnyilvánuló ritmikus a N emzeti Színháznak, (öt követte A praxin 
mozgása. Georg Fuchs. Julia' — Batthyányné — ki Budai néven 

• *• működött Molnár Györgynél, végül Fesletich 
Andor gróf, a Nemzeti Színház volt igazgatója 

Az első magyar gró[-szinész Bethlen Miklós, és a vidéki színészet volt felügyelője.) 

u\ 
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Az erősebb 
irágvasárnap előtt három nap» 
pal megvolt a várvavárt nagy 
kettős premiere: a megujho» 
dott Várszínház és egy értékes 
magyar dráma nagysikerű be» 

mutatója. A színház nobilis Ízléssel fel» 
frissült nézőterének intim, finom képét 
a főpróba délutánjánál szebbé, színesebbé 
tette az esti házavatás szokatlanul elő« 
kelő közönsége. Ragyogó színházi kép 
bontakozott ki a kristálycsillárok fehér 
fényében, olyan közönség töltötte meg 
a földszinti széksorokat, a páholyokat, 
az erkélyt, amilyenre ritkán van pclda 
nálunk. Mintha vén Budavárának régi 
udvari élete tért volna vissza ez estére 
az öreg falak közé: történeti nevek mai 
viselői tekintettek le ránk, a magyar társ 
sadalom szine«java, a születés és a szel« 
lem arisztokráciája ott volt ezen a be» 
mutatón, ösi nevek és ősi ékszerek soka« 
sága, de mai emberek és gyönyörű asz* 
szonyok, gyönyörű lányok. Az ismerős 
személyiségeket szinte észre sem veszi 
a szem a női szépség igéző gyűjteménye 
mellett. Amerre fordul a tekintet, egy 
ujabb szépségtipus, ujabb klasszikus pél« 
dája az igazi magyar női szépségnek. 

A fény és pompa és érdeklődés nem 
annyira a megfiatalodott szinháznak szólt, 
mint inkább a bemutatóra kerülő darab« 
nak és előkelő szerzőjének, aki a szín« 
lapon a szerény, de a magyar irodalom» 
ban már régen jóhangznsu Kisbán Miklós 
név mögé húzódik. Ez Ránffv Miklós gróf, 
az iró, a zenész, a szobrász, a festő, a 
szinpadi rendező és az ideális színház« 
igazgató, aki a hősi mítoszban játszó két 
darabja, a „Naplegenda" és „Á nagyúr" 
után most modern társadalmi problémát 
visz a színpadra „Az erősebb" cimü drá» 
májában. 

Halkszavu, finom lelki válságokat fel« 
szinre vetítő darab Bánffv gróf drámája, 
írójának minden sokoldalúsága bámu« 
latos ökonómiával érvényesül benne: 
dialógusai zengenek, mint halk finom 
muzsika, alakjai plasztikusak, húsból és 
vérből való emberek, akiken csak szín* 
padi disz a név és a rang, melylvel az 
iró felruházta őket, a szavak ereje jel» 
lemzi a külsőségeket, a környezetet, a 
színhelyet és a végsőkig leegyszerűsített 
formák elárulják a kitűnő, modern szin» 
padismerőt. A Várszínház színpadának 

és nézőterének intim méretei lehetővé 
teszik, hogy a darab ugy és azzal érvé» 
nyesüljön, amilyennek írója elgondolta. 
A csökkentett méretek lehetővé tették a 
legnemesbb, legegyszerűbb és legfino» 
mabb játékstílushoz való visszatérést és 
a közönség hosszú idő után ismét olyan 
zsánerű színjátszást élvezhet, amilyenben 
nekünk régen nem volt részünk. 

A bemutatóval egyidejűleg megjelent 
„Az erősebb" könyvalakban is. Különös, 
kifinomult irásmü ez a darab. Bánffv gróf 
szerzői utasításaiban, amelyek hasonla« 
tosak azokhoz, amelyeket Shaw Bemard 
szokott alkalmazni, ott lüktet a színészek 
hangi a, vére, szive és olvasva is kidom» 
borodik előttünk az egész megrázó dráma. 

Nézzük csak, mit mond a szereplőiről 
Kisbán Miklós: „Gyerőházy Julián gróf, 
a család legidősebb férfitagja, széniora. 
Az egész hitbizománv, az uradalom, az 
erdők, a kastély is, mindenestől az övé. 
Magas, szikár, szélesvállú ember. Már öt* 
venéves agglegény, haja erősen dere» 
sedik, de a mozgása fiatal és ruganyos; 
semmi öreges nincs rajta. Kissé magasan 
hordja a tejét, természetesen, modoros» 
ság nélkül, mint aki hosszú időn át meg» 
szokta, hogy maidnem minden körben ő 
a legelső, az, akihez fordulnak, akitől kér» 
nek, akinek akarata, véleménye döntő. 
Határozottan beszél, de parancsoló hang» 
súly nélkül, erre nincs szüksége, hiszen 
az akarata amugv is parancs. 

Gyerőházy Imre gróf, Julián féltest* 
vére: sokkal fiatalabb bátyjánál, csak hu» 
szonhat éves; nagyon hasonlítanak egy» 
máshoz. Ugyanaz a magas, vékony ter» 
met, ugyanazok a mozdulatok, de Imre 
véznább, gyöngébb, mint a bátyja. Mell» 
betegségének nincsenek feltűnő nyomai; 
csupán arcán némi pirosság, modorában 
némi idegesség. Nem köhög. 

Marianna, Imre felesége; alig egy hó« 
napja hogy házasok. Szép rózsahusu, üde 
és egészséges: nagvon fiatal, de nem 
gvermekszerü már. Még nem egészen ki» 
nyilt virág, de már nem bimbó sem, épen 
a kifeslés igéretdús korában. A haja na» 
gyon szőke és nagyon göndör, akárha 
örökös vihar lobogtatná az arca körül 
kondor, indokolatlan aranyhabokban. A 
járása mintha tánc volna, valami halk, 
nagvon halk zenére, melyet csak ő hall. 
„Má", igv hívják a családban. Marianna 
igen hosszú volna; és ő ezt a nevét sze» 
reti, különlegesnek tartja, egyedül őreá 
találónak, ezt a becéző, rövid gyermek» 
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dadogásban keletkezett nevét: Má! 
Gyeröházy Teréz grófnő, öreg hajadon, 

Julián és Imre nagynénje, kit „Teréz 
tánt"«nak szólítanak. Azonos tipusu 
ezekkel, de még keményebbé formálta 
vonásait az idő. Magas ő is, szélesvállu, 
sovány. Kora dacára, — tul van már a 
hetvenen — nagyon egyenesen jár, na« 
gyon erélyesen. Mindig talpig feketében, 
csipkefőkötővel a fején, egybeszabott ta» 
lárszerü ruhákban. Hosszú aranyóralánc 
van a nyakában, akár valami lovagrend 
jelvénye volna. 

Az Orvos. Egészen rendes ember. Va« 
lószinüleg pápaszemet visel. 

Báttai öreg komornyik. Nappal fekete 
frakkot visel, fekete nyakkendővel, és 
mintázatlan szürke nadrágot; este rendes 
frakköltözetet. Meg nem számlálható 
évek óta van a háznál. Mértéktelen dölyf 
sugárzik borotvált arcáról, az egész főúri 
család gőgjét ő hordozza, mint valami 
hivatalt. A szolgálatát lassú méltósággal 
végzi, mintha valamely nagyon mély 
misztérium jelképes, titokzatos cselek* 
vését hajtaná végre. 

Végül két huszárlibériába öltözött inas 
is szerepel; néma személyek, kik csak 
sarkantvupengéssel vonják magukra a 
figyelmet." 

íme: ezek „Az erősebb" szereplői. Itt 
állnak előttünk és megkezdik a játékot: 
egy darab való élet. Hét képből áll a da* 
rab, ezekben pereg le gyorsan, feltartóz« 
tathatatlanul egy irányba törekvően a 
dráma. Bánffy gróf megkapó pontosság« 
gal jelzi a színhelyeket. Az első kép helye: 
„Nagy társalgó a hitbizományi kastély« 
ban. A falakat klasszikus izlésü falfestés 
boritja, zöld« és narancsszínű alapon 
szürke lombdisz, melyet itt«ott fekete 
szeöélyek szakítanak meg sáfrányos sza« 
Iagmintákkal váltakozva, a XIX. század 
első éveinek modorában. Ugyanebből az 
időből származik a zöld selyemmel be= 
vont bútorzat, a jobboldalt álló kandalló 
és a fölötte lógó tükör. Ez az egyetlen 
tárgy, mely a falak sima mintázatát meg« 
szakítja. 

Talpig üveges ajtók nyilnak a terembe, 
a háttérben három, félkörben egymás 
mellett, melyeknek üvegje mögött fehér 
patyolatfüggöny van kifeszítve, elől bal« 
ról negyedik ajtó, mely az erkélyre vezet. 

Jobbról a kandalló mellett egy«egy ka« 
rosszék, beljebb asztalka és a tűzzel 
szemben még egy karosszék. Balról ke« 

revet és még egy«két ülés. A kandalló és 
a kerevet mögött hosszúszárú érciám» 
pások, melyek a padlón állanak és ma« 
gasra emelt fejükön, zöld selyemernyőt 
viselnek. A falak mellett egy«egy kínai 
váza unatkozik oszlopszerüen állványon. 

Este van. A lámpák és a csillár meg« 
gyújtva. 

És kezdődik a dráma. Az öreg hajadon 
Teréz tant és Báttai, a hűséges öreg ko> 
mornyik vannak a szinen. Csendes, halk« 
szavú beszélgetésükből megtudunk min» 
dent, családi tradíciókat, összefüggéseket, 
mindent, ami történt és közömbösnek 
látszó szavakból sejthetünk mindent, ami 
történni fog, aminek történnie kell. 

A történet maga egyszerű és majdnem 
mindennapi. Gyeröházy Imre gróf meg« 
nősült, fiatal, szép, kívánatos lányt vett 
el, de két nappal az esküvő után meg« 
betegedett. A tüdejét támadta meg az a 
kór és a mézeshetekben nem szabad 
többé szeretnie. Senki sem tudja, hogy 

KOSARY EMMY, KIRÁLY ERNŐ 
„Csárdáskirályné" 

Streliszky felv. 
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beteg volt már akkor, amikor megnősült, 
•de titkolta baját, hogy övé lehessen az, 
akit szeret. Megérkezik féltestvére, a 
szénior, Julián gróf. Egészségtől duzzadó 
ötvenéves ember. Nem akarja, menekül 
előle, küzd ellene, de nem tehet róla: a 
fiatal, szerelemre termett asszony bele« 
szeret. Küzdenek érzéseik ellen, a férfi 
az erősebb, de az asszony gyengesége 
leveszi lábáról. A férj a betegek éleslátá« 
sával megérez mindent, fél és gyanak» 
szik és mikor megbizonyosodik — meg« 
hal. És a halott most odaáll kettejük 
közé, ő lesz most az erősebb, aki emlé« 
kével megakadályozza boldogságukat. 
Julián gróf menekülni akar az emlékek 
elől, de mikor utoljára találkozik az imá« 
dott asszonynyal, be kell látnia, hogy 
valóban van valami, ami mindennél erő» 
sebb és aminek hiába szegül ellene ő is. 
Ez a szerelem, a legnagyobb magasság 
és, a legnagyobb mélység az emberi élet« 
ben jás ennek az apoteozisával fejeződik 
be Bánffy gróf darabja. 

„Az erősebb" nagyszerű feladatok elé 
állitja a színészeket és Váradi Aranka, 
Cs. Alszeghy Irma, Odry Árpád, Uray 
Tivadar és Pethes Imre kitűnően oldot« 
ták meg ezeket a feladatokat. Boldog az 
a szinház, ahol a főigazgató hálás szere« 
peket ir és olyan szinészei vannak, akik 

M . Pécsi Blanka és Gábor Andor a Tátrában 

így játsszák el ezeket a szerepeket. 
A bemutató óta immár ötször került 

előadásra „Az erősebb" és azok, akik 
eddig látták, biztosak benne, hogy rövi» 
desen lekerül Budáról Pestre, hogy az« 
után innen gazdagítsa a magyar darabok 
virágzó exportját. 

Színi Gyula 

Nini 
A Szini, 
Akitől Rossini 
Jó szini« 
kritikát kapott . . . 
A Pesti Naplóban 
Sorai ütik a 
Szerzőket, 
Bármiről ir kritikát, 
Az mind Színikritika 
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„Legkedvesebb szerzeményem 
A „Színházi Élet" azzal a kérdéssel for» 

dult a világ legkiválóbb zeneszerzőihez, 
ír ják meg, melyik a legkedvesebb szerzes 
ményük? Ezzel amegszólaltatással kettős 
célt szolgálunk: a zeneszerzők föltárják 
lelkük egysegy titkos érzését, a közönség 
pedig kottában olyan gyűjteményt kap a 
.Színházi Élettől, mely ritka érdekességet 
•és értéket jelent. Strauss, Lehár, Fali, 
Kálmán és a többiek valamennyien a legs 

nagyobb és legszeretetreméltóbb kész» 
séggel válaszoltak kérdésünkre és olyan 
gazdag vallomás és kottagyüjteményünk 
van együtt, mely elé jogos várakozással 
tekinthet a közönség. Mert feltűnő és érs 
dekes, hogy a legtöbb zeneszerzőnek 
nem az a szerzeménye a legkedvesebb, 
mely a legnépszerűbb volt és a legnas 
gyobb sikert aratta, hanem az, amelyik 
megokoltan legközelebb áll a szivéhez és. 

A l l e g r o , ma non t r o p p o . Szirmai Albert. 

..ONGOR A. 
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valamely felejthetetlen hangulat szülötte. 
Értékes szerzemény és drága emlék! Ezt 
adja a Színházi Életnek ez a gyüjte» 
ménye. 

Az első zeneszerző, aki vallomást 
tesz és legkedvesebb szerzeményét adja: 
Szirmai Albert. Ezeket irta a Színházi 
Életnek: 

Kedves Incze, 
azt kérdezed tőlem, mi a legkedve*« 

sebb szerzeményem? Ennél kelîemetle» 
nebb kérdést keresve sem találhattál! 
volna számomra. Akármennyire biztos is,, 
hogy őszintétlennek fogsz tartani, kény* 
telen vagyok kijelenteni neked, hogy se*, 
milyen szerzeményemtől sem vagyok el«-

Refrain. 
EGYÜTT. 

susztert , hogy sze - r e t o. 

stacc. 
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ragadtatva. Hidd el nekem, ha „kedves" 
zenére gondolok, nem a magaméra gon» 
dolok. De ha már mégis kénytelen vagyok 
a magam dolgait a „kedves" szó mértéke 
szerint osztályozni, akkor is csak olyan 
értékelés lebeg előttem, hogy ehhez vagy 
ahhoz a dolgomhoz milyen emlékek füz» 
nek. Fájdalom, az emlékeimmel is ugy 
vagyok, hogy szivesebben nem beszélek 
róluk. Ha az ember ott tart, ahol én, hogy 
minden elkövetkező születésnapjára és 
éveinek növekvő számára csak rettegő 
undorral tud gondolni, akkor minden 
emlék, még a legszebb is, csak fájdalmat, 
a visszahozhatatlanul elmúlt ifjúság fáj» 
dalmát jelentheti. 

Ha ezzel a kesernyés érzéssel végig 
futok tiz éves zeneszerzői működésemen, 
akkor mindjárt a kezdet kezdetén, a 
„Táncos huszárok";on akad meg a sze» 
mem. Kevéssel azután, hogy első ooerel» 
tem a „Sárga dominó" tizenkilenc elő» 
adással dicsőségesen megbukott a boldo» 
gult Vigoperában, a Táncos huszárok 
hozták meg számomra az első igazi szin» 

padi sikert. Rajna Ferenc kedves, leányos 
bájosságu szövege és Szép Ernő csilin» 
gelő versei voltak a kísérőim, mikor a 
Király.-szinház szinpadán a színházi siker 
(ó beh hamar muló!) mámorát először 
érezhettem. Ezért kell kiemelnem sok 
szép fájdalmas emlékem közül éppen ezt 
a darabot és ebből is külön az ,,lei»pici 
női cipő"=ről szóló dalt, amellyel, kedves 
Incze, lapod mai számában olvasóidnak 
kedveskedni akarsz. 

Ugy»e, emlékszel te is erre a naiv kis 
dalra? Emlékszel rá, milyen felejthetet» 
len bűbájjal énekelték és táncolták Pet» 
ráss Sári és ötvös Gitta! Hová lett Pet» 
ráss Sári, hová lett ötvös Gitta és hová 
lettek a „táncos" huszárok!? 

Ez 1908»ban volt, kedves Incze, a földi 
boldogság és béke valami borzasztó tá» 
voli évében! Engedd, hogy megtöröljem 
könnyes szememet és egy szót se szób 
jak többet. 

1918 március 22=cn. 
Tisztelő hived 

Szirmai Albert 
T A N C (& harraadilt strófa után). 
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SOPRANI <? âolc.e(danrando nel fondn) m oltó 

Vtioi tu Tempo fiiVfl.l7.t>rt-j-r58) 

Kés/ler l'uccini uj operájából, „A fccskc'Vből. 

mindig nem ismerik. 
A Manon Lescaut, a Pillangó kis« 

asszony, a Bohémélet, a Tosca és Nyugat 
leánya komponistájának uj darabja „A 
fecske" cimet viseli. Ez a fecske termé« 
szetesen egy nőt jelent, egy szép színész® 

háború elzárta tőlünk az eleven 
ellenséges szerzőket: Puccini uj 
operája már tavaly szinre ke« 

Montecarlóban, nálunk még 
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nőt, akinek Párisban, a második csá* 
szárság Párisában, palotát és fényes mó* 
dot tart egy gazdag ember. Az első fel* 
vonásban nagy társaság van együtt a szi* 
nésznőnél és ekkor egy vidéki ifjú keresi 
a gazdag urat, egy régi ismerőse küldte 
hozzá ajánlólevéllel. A tapasztalatlan, 
ábrándos vidéki legényke halálosan bele* 
szeret a színésznőbe. Még pedig ugy, 
hogy nem is tudja, kit imád. A színésznő 
akinek szintén megtetszett a fiu, egy 
diákbálra megy el a Bullier*táncterembe. 
Itt talál egymásra a szivük és a fiu azt 
hiszi, hogy valami egyszerű, szegény 
nőcskével van dolga. Mikor legjobban 
szeretik egymást, akkor derül ki, hogy a 
nő kicsoda. Nem maradhat szerelmese 
mellett, szabadság és gazdag napfény kell 
neki, mint a fecskének, elrepül, volt, 
lines. A téma erősen hasonlít Heltai 
Jenő darabjához, a Masamódhoz. Adami 
nevü fiatal olasz költő irta meg és nagyon 
érdekes — véglegesen csak háború után 
fog tisztázódni — hogy az olasz szerzők 
hogyan vették kölcsön a Heltai témáját. 
Tudatosan*e, vagy csak ugy kéz alatt. 

A dolog hisztorikuma ugyanis az, 
hogy háború előtt volt Puccininak egy 
megegyezése a bécsi Carltheaterrel, amely 
szerint bécsi librettisták operettszöveget 
irnak neki a Masamódból. A terv a há* 
ború miatt abbamaradt, de a témát meg* 
irta neki Adami. 

Az operán meg lehet látni, hogy ere* 
detileg operettnek készült. Puccininak ez 
a legkönnyebb és legnépszerűbb muzsi* 
kája összes darabjai között. Igen sok 
benne a zárt szám, a duett, a tercett, a 
magánszám, a táncduett. Csupa behi* 
zelgő, édes melódia, különösen sok a da* 
rabban a valcer. Az egész operát a há* 
romnegyedes tánctaktus dominálja. 

A budapesti előadás jogát a Városi 
Színház szerezte meg, amely Harsányi 
Zsoltot bízta meg az uj Puccini*opera le* 
fordításával. De előadni még akkor sem 
Tehetne, ha a színház eltekintene a szerző 
olasz voltától, mert nem lehet megkapni 
az opera zenekari anyagát. Zongorakivo* 
nat átcsúszott egy*kettő az ellenséges ha* 
tárokon. Igen körülményes uton hozzá 
tudtak jutni a kottához azok, akiknek jó 
zenei összeköttetéseik vannak kifelé. A 
fordító birtokában is van egy példány, 
féltve őrzött kincs, ebből közöljük mu* 
tatvány gyanánt azt a pár taktust, 
amelyet a Színházi Élet húsvéti számá* 

ban talál most az olvasó. 

R " I A N R \ M A R»I TT 
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Részlet Puccini uj operájából, „A fecskédből. 
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HANGVERSENY ÉS MÜVÉSZESTÉLY 
BELGRÁDBAN. A magyar kultura végvárá» 
ban, Belgrádon, előkelő magyar, német, osz» 
trák és szerb közönség előtt, anyagi és er» 
kölcsi sikerekben gazdag jótékonycélu hang» 
versenyt és művésztestélyt rendezett a 37. 
gyalogezred hadialbum^alapja javára. Részt 
vettek: Hegyi Anna, Batizfalvy Elza, Kom» 
lossy Emma, Demény operaénekes, Kornstein 

hegedűművész, Komjáthy zeneszerző, Piró, 
bécsi karmester, Gyöngyösi festőművész és 
Major Henrik, a kiváló karrikaturista. Az in« 
ternacionális társaság különösen sokat tapsolt 
Hegyi Annának, a Királysszinház fiatal mű* 
vésznőjének, aki hangjával és játékával egy» 
aránt a legnagyobb sikert érte el. Mindkét 
estélyt Krajcsovics alezredes személyesen ren» 
dezte. A művészi vezetést Imre Sándor vé» 
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Jl budapesti és országos 
szépségverseny 
eredménye 
Budapesti győztesek: Kosáry Emmy és 

Beregi Oszkár. 

Színházi Élet országos és bu» 

Ëdapesti szépségversenye véget 
ért. örömmel jelentjük és álla» 
pitjuk meg, hogy az az általá» 
nos választói jog, melyet mi 

adtunk, szavazási kényszer nélkül is a 
szavazók hatalmas tömegét mozgósította. 
Azok a számok, melyeket alább közs 
lünk, beszédes számok, arról tesznek bi« 
zoüyságot, mennyire összeforrtak egys 
mással Színházi Élet, szinház és nagy» 
közönség és hogy a mi kedves közönsé= 
günk mennyire szereti a szavazásos szép= 
ségversenyeket. 

ü t héten át tartott a verseny és ezidő 
alatt 

249.173 szavazatot 
küldtek be hozzánk, tehát alig néhány 
száz szavazólapot nem használtak fel ol« 
vasóink. Résztvett tehát a szavazásban 
csaknem mindenki és pedig az ország 
minden részéből. Ahol vidéken szintár» 
sulat van, ott a helyi kedvencekre sza* 
vaztak, ahol nincs színtársulat, ott pesti 
kedvenceikre adták le a szavazatokat. A 

budapesti 
szépségversenyre 123.826 szavazatot kap» 
tunk, ebből 

76.293 szavazat esett Kosáry Emmyre, 
aki igy abszolút többséggel lett a buda* 
pesti szépségverseny női győztese. 

64.196 szavazattal pedig Beregi Oszkár 
nyerte meg a férfiszépségverssnyt. A 
többi szavazatok megoszlottak. 

A vidéki 
szépségversenyre 125.347 szavazatot ad« 
tak le. A szépségversenyek győztesei 
városok és színtársulatok szerint: 

Szeged: Déry Rózsi és Sugár Gyula; 
a szavazók közül a győztes fényképét 
nyerte: Vértes Margit és Vadász J. 

Szabadka: Révész Ilonka és Tibor 
Dezső; a győztes fényképét nyerte: Tw 
czits Lujza és E. Böske. (Kérjük teljes 
nevét közölni.) 

Temesvár: Jósika Mici és Medgyaszay 

Jenő; a győztes fényképét nyerte: J?e* 
ményi IIa és Wilheim L. 

Nagyvárad: Vigh Manci és Tompa 
Béla; a győztes fényképét nyerte: SzoU 
nok Ilona és Deutsch Kató. 

Debrecen: Heltai Jenő és Horváth 
Nusi a győztes fényképét nyerte: KáU 

lay Mimi és Koppányi József. 
Arad: Horváth Mici és Róna Dezső; 

a győztes fényképét nyerte: Keller Etu$ 
és Kállay Irén. 

Pozsony: Verő Márta és Falus Imre; 
a győztes fényképét nyerte: Reisner 
Dezső és Brandt Mia. 

Kolozsvár: Poór Lili és Várkonyi Mi* 
hály; a győztes fényképét nyerte: Nagy 
Margit és Pongrúcz G.sné. 

Kassa: Biller Irén és Lukács Pál; a 
győztes fénykénét nyerte: Pajkossy 
Márta és Bárdos Zoli. 

Pécs: Bartkó Elza és Tihanyi Béla; a 
győztes fényképét nyerte: Mécsey Vilma 
és Babies Ida. 

Miskolc: Pintér Böske és Latabár Re* 
zső; a győztes fényképét nyerte: Cson-
tos Miklós és Berényi Gyula. 

Győr: Bihary Böske és Molnár János; 
a győztes fényképét nyerte: Bruder 
Ilonka és R. Gizi. (Kérjük teljes nevét 
közölni.) 

Szatmár: Borbély Lili és Szalma Sán* 
dor; a győztes fényképét nyerte: Ozorai 
Sári és Béla István. 

Székesfehérvár: Wirth Sári és Majthé-
nyi László; a győztes fényképét nyerte: 
B. Rózsi (Kérjük teljes nevét közölni) és 
Klein Sándor. 

Sopron: Czakó Mici és Balla Kálmán; 
a győztes fényképét nyerte: K. Sarolta 
(Kérjük teljes nevét közölni) és Kiss: 
Imre. 

Kecskemét: Lányi Lulu és Fekete 
László; a győztes fényképét nyerte: Csi* 
szér Etel és Marosy Lili. 

Lúgos: Fátyol Heddy és Tarnay Béla; 
a győztes fényképét nyerte: Stroján 
Oktávka és Megyery Etel. 

Zombor: Karácsonyi Ili és Tarnay 
Béla; a győztes fényképét nyerte: Lede* 
rer Aranka és Mattas Aranka. 

Nyitra: Fáskerty Maca és Gömöry 
László; a győztes fényképét nyerter 
Schuller Valy és Ammer Emmi. 

Tábori posta: I—621: Lábass Juci, 
Csortos Gyula és Rajnai Gábor. 
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JÓSIKA M ICI TEMESVÁR M ED GYÁSZ AY JENŐ 

A SZÍNHÁZI ÉLET SZÉPSÉGVERSENYÉNEK GYŐZTESEI 

DÉRY RÓZSI SZEGED SUGÁR GYULA 

VIGH MANCI (Nagyvárad) RÉVÉSZ ILONKA (Szabadka) 
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A S Z Í N H Á Z I ÉLET S Z É P S É G V E R S E N Y É N E K G Y Ő Z T E S E I 

GYŐR BIHARY n .o tvE MOLNÁR JÁNOS 

LÁNYI LULU (Kecskemét) HELTAI J E N ö (Debrecen) 

HORVA RÓNA DEZSŐ (Arad) 
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A S Z Í N H Á Z I ÉLET S Z É P S É G V E R S E N Y É N E K G Y Ő Z T E S E I 

VERŐ MARTA POZSONY FALUS IMRE 

BILLER IRÉN KASSA LUKÁCS PAL 

GÖMÖRI LÁSZLÓ (Nyitra) VARKONYI MIHÁLY (Kolozsvár) 
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A SZÍNHÁZI ÉLET SZÉPSÉGVERSENYÉNEK GYŐZTESEI 

TIHANYI BÉLA (Pécs) 

PINTÉR BÖSKE (Miskolc) 

BORBÉLY LILI (Szatmár) 

CZAKÓ MICI (Sopron) 

SZALMA SÁNDOR (Szatmár) T A R N A Y BÉLA (Lúgos) 
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KÁROLYI LEONA és GALETTA FERENC 
Városi Szinház: „Hóvirág". 
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Kovács fÇàroly A Lányok napja 

A jó szerep jelenti a dicsőséget, a tap* 
sot, a jó kritikát, a szerződést, a jó fizetést, 
az egész életet. 

Rakodczay Pál. 

Nem az a jó szinész, aki az életben ját« CORTHY MIRA 
szik, hanem akinek a játékában van élet. a Belvárosi Szinház u j tagja 

Divatosnak lenni és népszerűnek és 
komolynak és értékesnek, zeneszerzők 
régi álma ez. Szivvel irni muzsikát, mely 
közel jusson a nagyközönség szivéhez, 
otthon legyen a kis szalonokban és vi« 
dáman hangozzon a széles utcán, ez si« 
került Kovács Károlynak, aki gyorsan 
lett a legnépszerűbb pesti zeneszerzők 

egyike. A „Csákója mellé a virágom 
tűzte" cimü háborús dalával vette elő« 
ször szárnyára a hir, az „Öszszel arra 
ébredünk" tette népszerűvé, mely való« 
ban egyike a magyar dalköltészet gyön« 
gyeinek. Ezidei slágerei: Egy dal, egy 
csók, egy üzenet és a Nem köt magához 
semmi emlék cimü dalok. Most énekli 
nagy sikerrel Hollós Terus a Fővárosi 
Orfeumban Jársz^e még Budára alko« 
nyatkor? cimü gyönyörű dalát. 

Húsvétvasárnap lesz a Lányok Napja 
mulatsága a Vigadóban. A műsor dél» 
után négy órakor kezdődik, a részletes 
Programm a következő: 

Prológ. Irta Környei Zoltán, elmondja 
Zinspr Klárika. 

Félötkor a nagyszínpadon Rákosi Szidi 
iskolája művésznövendékeinek előadása. 

Félhatkor a nagyszínpadon a Modern 
Babaszinpad gyermekművészeinek elő» 
adása. Szinrekerül az uj áprilisi műsor. 

Hétkor a nagyszínpadon müvészhangt 
verseny a fővárosi színházak kitünősé» 
geinek közreműködésével. 

Félnyolckor a kisteremben Szabad 
Szinpad:Kabaré, melyen a közönség kö» 
réből bárki közreműködhet. 

Nyolckor a kisteremben ballet és mo> 
dern táncelőadás. 

A nagyteremben nyolc órától első» 
rangú cigányzenekar mellett záróráig 
tartó táncmulatság lesz. 

Lesz e gazdag műsoron kivül virág» 
csata, zsurtáviró, szépségverseny 

A fenmaradt jegyek vasárnap délig 
4 koronáért kaphatók a Színházi Élet 
boltjában, Erzsébet«körut 29., Zipser és 
König zeneműkereskedésében, Andrássy« 
ut 4., A Nap körúti kiadójában és na« 
gyobb dohánytőzsdékben. 
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jfíz ezüst 
róka 

Herczeg Ferenc világhíres 
Kék rókájával versenyez 
hirben, dicsőségben, szép* 
ségben és népszerűségben 
az „ezüstróka". Ragyogó 
„színdarab" ez is, nagy* 
szerű szin és értékes darab 
&,s abban is hasonlít a pom* 
pás vígjátékhoz, hot»v ttv~* 
vésznő hozza .„színre": Lá-
bass Juci, a szép és elegáns 
primadonna. Az ezüstróka 
szerzői a Dán Testvérek, 
ez az előkelő császári és ki* 
rályi udvari szücs*cég, mely* 
nek prémjei mindig divato* 
sak és népszerűek voltak és 
amely most az ezüstrókát 
avatta a szezon uralkodó 
prémjévé. Képünk Lábass 
Jucit mutatja be azzal az 
ezüstrókával, melyet a Dán 
Testvérektől kapott és 
amelynek mef^lenése nvo* 
mán egész hölgyáradat in* 
dult meg az előkelő üzlet 
felé, mindenki ezüstrókára 
vágyik. A chinchilla mellett, 
lelvet Góthné Kertész Ella 
tett szenzációsan 
rüvé, most az ezüstróka az 
álmoksálma. De igazuk is 
van a nőknek: nincs szebb 
a chinchillánál és az ezüst* 
Tokánál . 

A SZERENCSE. Kertész De» 
zsönek a Vígszínház talentu» 
mos színészének, furcsa sze» 
repe van a Románcban. Az első 
képben még a színpadon van, 
aztán három felvonáson át el. 
tűnik, hogy végezetül az epiló» 
gusban i«mét szóhoz '••••••.cin. 

Kertész Dezsőt a múltkoriban meginterju» 
volta Berényi. 

— Mondd Dezsőkém, nem unatkozol az első 
és utolsó kép közötti hosszú kényszerszünet* 
ben? — Dehogy unatkozom, — nevetett Kertész, 

— sőt, minden előadáson áldom a jó Istent, 
hogy igy ütött ki a dolog. Hát nem szerencse 
az, hogy a nagyapa saját élettörténetét és . 
nem a tizenkét felvonásból álló — Ember 
tragédiáját meséli el nekem... 

I *** 
Játékszín a világ, szjnjátszók az emberek, a 

játszani való darab a történet munkája. A roi» 
lékat a szerencse osztogatja ki, nézők a 
filozófusok, a lózsikhan és zártszékekben 
a gazdagok ülnek, — muzsikát mellé a bolondság 
csinál és a kárpitot le s feil az Idő vonja. 

Sokféle c. lapból. (1832£, 
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-Jl Szin házi Élei gyermek* 
délutánja a Modern Baba 
Színpadon 

Az volt a jelszó: gyermekművészek 
« művészgyermekeknek! És lett belőle 
vidám délután a Modern Baba Színpad 
mézőterén és színpadán. Igaz, hogy min* 
den megvolt ehhez a sikerhez, a gyér* 
ínek=művészek nagyszerű előadása és a 
művészgyermekek fölvonulása erre a 
délutánra, mely a Modern Baba Színpad 
produkcióián kívül azt is Ígérte, hogy a 

•Színházi Élet kiflit ad uzsonnára kis ven* 
dégeinek. A műsor gazdag volt és mulat« 
ságos, a gyermeksereg végigbámulta és 
végigkacagta a csöpp Szécsy Ferkótól 
•egészen a még kisebb Intim Pistikéig va* 
ïamennyi kis és kisebb szereplőt, nagy és 
•őszinte sikere volt az egész műsornak és 
a műsorban mindenkinek, Lubinszky» 
család gyermekművészeinek. Csendőr 
Etusnak, Patzky Juunak, Bársony Ró» 
zsikának, Egressy Rózsinak, Kalina Ma* 
jának és Kalina Ilonkának, aki a zongora* 
kíséretet látta el. 

A nézőtéren ott volt csaknem az 
•egész művész gyermek világ. Kosáry Em> 

IFJ. RADÓ ANTAL 
•az Apolló Kabaréban szinrekerülő „A sarki 

lámpás alatt" szerzője 

mike komoly kritikai szemmel figyelte a 
színpadi produkciókat és nagyon megvolt 
elégedve. Király Kató viszont boldogan, 
ujjongva tapsolt állandóan. A Törzs* 
gyerekek élükön Bubával szintén ámul6 
szemekkel és nagy tetszéssal kisérték az 
elő adást. Nem igy Harsányi András, 
aki súlyos kritikai megjegyzéseit egyálta* 
Ián nem titkolta. Karinthy Gabinak 
minden nagyon tetszett, de megmaradt 
a fölényes mosolynál, Cserna Junkót, 
aki már nagy kisasszony, mint zenebará* 
tot főleg a dalok érdekelték, Radnóti 
Gyurit viszont a kifli foglalkoztatta, ő 
ugyanis háborúban született és még soha 
életében nem látott kiflit. Radó Gyuri, 
aki minden gyermekdarabot megnéz, 
egy habitüé komolyságával figyelte az 
előadást. 

És igy tovább, figyeltek, tapsoltak, 
csillogó szemekkel bámultak, örültek, 
boldogok voltak valamennyien. Szünet 
közben a gyermekművészek friss, ropo? 
gós kifliket osztottak ki a vendégsereg 
között. A szigorú közélelmezési minisz» 
ter hiába haragszik meg, ezen a délután 
non valódi, igazi, friss, ropogós kiflit 
kaptak a gyerekek. De ha haragszik, hát 
próbáljon haragudni Rózsahegyi Kálmán« 
néra, aki a Színházi Élet fölkérésére vál= 
lalta a kiflisütést és olyan kifliket pro» 
dukált, hogy a pesti pékek elbújhatnak 
mellette — visszamenőleg is. 

A REVANS. „A princ" egyik 
előadásán újságírók diskuráltak 
Gábor Andor nagysikerű vig* 
játékáról. Amikor bonckés alá 
vettek a darab összes szépsé» 
geit, arra a témára is kitértek, 
hogy az uj magyar darab oszto* 
zikse majdan ama magyar szin^ 

padi termékek sorsában, amelyek a külföldre 
is elkerültek. 

— Én bizonyos vagyok benne, hogy Gábor 
darabja bejárja majd egész Európát; — erő» 
sitgette az egyik ujságiró. — Elvégre az el« 
mult évek folyamán annyi külföldi herceg' 
járt Budapesten, illő tehát, hogy egy magyar 
„Princ" is visszaadja végül ezeket a — vizir 
teket. 
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Kértem őket, 
A szerzőket, 
Az erösebb s a Princ szerzőjét, 
Továbbá, kik a sorokat rójják: 
Az Uri divat, Hotel Imperial, 
S A kóristalány íróját, 
Kell, hogy legyen valami abban, 
Hogy valamennyi fölsorolt darabban, 
Hercegek, grófok s bárók szerepelnek, 
Biztosan az lesz az oka ennek, 
Hogy most már nemcsak a házmes-

terlányok, 
Hanem az arisztokraták is 
A színpadra mennek. 

* -

Viszont elismerem, hogy jogos 
S arra van ok, 

Hogy egy Herczegh 
Egy Árva László királyról 

Irt darabot. 
* 

Értesítem erről kegyedet, 
Alig várom már, hogy behozzák 
A dohányjegyeket, 
Mert ha dohányjegy lesz, 
Végre-valahára, 
Kegyed is elmehet majd 
A Vígszínházba, 
Kettévágom ugyanis 
A Princessassjegyemet 
És az egyik felével 
A Princhez elmehet. 

« 

A Modern Szinpad 
TegnapróUmára, 
Átváltoztatta cimét 

Belvárosi Színházra, 
Aki ezt a változást 
Esetleg nyugtalansággal nézi, 
Sietve megnyugtatjuk: 
Csak a név változik, 
A művészet és a siker 
Marad a régi. 

* 

Hogy milyen nett a 
Galetta, 

Kiért leányszivek ezre dobban 
Azt misem bizonyítja jobban. 
Hogy neki, akárki meglátja, 
Még májusban is lesz 
Minden este 
Egy friss csokor — Hóvirágja. • 

Tudatom azokkal, akiket illet, 
E helyen, 
Hogy a férfiszépség versenyen 
Gyárfás is kapott 
2513 szavazatot. 

Mákvirág. 
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z igazgató csak jó húsz perc 
múlva tért vissza az irodájába, 

^ átadta a pénzt és a leszámolást, 
aztán udvariasan felkérte a 
küldöncöt, hogy tolmácsolja üd< 

vozletét a Roskadozó felek szerzőjének. 
— Maga talán rokon vagy jóbarát? — 

kérdezte a sápadt fiatalembertől, aki egy 
automata szögletességével gyűrte bele a 
bankjegyeket a pénztárcájába. 

Erre a kérdésre azonban a ravasz igaz? 
•jgató riem kapott határozott választ, az 
ismeretlen elpirult és dadogni kezdett, 
-ami Perkáty Zsoltot még inkább megerős 
sitette abban a hitében, hogy ez a nagy 
ïnamlasz könnyű zsákmány lesz a Tapir 
mester detektivjének. 

— Kérem — mondta egy elhárító gesz» 
tussal — minden távolabb áll tőlem, 
semhogy a titkukba behatolni akarnék. 
Elvégre mindenkinek joga van hozzá, 
hogy az inkogniíóját megőrizze, s őszin= 
tén szólva, engem sokkal jobban érdekel« 
nek egy darab kvalitásai, mint azok a 
külsőségek, melyek a szerző személyé» 
hez fűződnek. En tőlem akár rablógyil« 
kos is lehet a megbízója, a fődolog az, 
hogy minélelőbb irjon megint egy olyan 
kitűnő drámát, mint a Roskadozó falak. 
A szinház olyan intézmény, ahol az elő* 
élet igazán keveset nyom a latban. 

E szavak után útjára bocsátotta az át» 
látszó ifjat, de mikor az ajtó becsukó» 
dott mögötte, izgatottan rontott ki uira 
a nyugodtan dolgozgató titkár szobájába. 

— Majorek, ha most fülön nem csip* 
jük a nagyságos urat, akkor sohal Tudja, 
hogy ki követi nyomon ezt a fiatal 
idiótát? 

— Kicsoda, igazgató ur? 
— Az öreg Sáfrány, a Tapir mester 

legkitűnőbb nyomozója. Ez a vén fiu, 
bár közel jár a hatvanhoz, ma is a leg» 
jobb detektiv egész Budapesten, akihez 
még a hires londoni és newyorki légó» 
nyek is iskolába járhatnának. Kocsin kö» 
veti, nehogy villamoson vagy valami 
egyéb alkalmatosságon megszókhessék 
előle, s szinlapragasztó legyek, ha két 
órán belül pontosan nem fogjuk tudni a 
titokzatos szerzőnek személyleirását! 

Majorek helyeslőleg bólintott, de 
ugyancsak nagyot nézett ő is, mikcsr « 
híres Sáfrány, másfélóra múlva, fáradta® 
és magából kikelve rontott be az emeleti 
irodába. 

— Nos? — kérdezte Perkáty Zsoii 
— Nos? — visszhangozta a titkár. 
— Uraim, — mondta elkeseredve ai 

öreg detektív — innen=onnan negyren óv 
óta űzöm a mesterségemet, önérzettel á"e 
lithatom, hogy nem tartozom a legügyet-
lenebb fickók közé, de így még nem ve* 
zettek az orromnál, mint most. 

— Elszalasztotta? — kiáltott föl a/ 
>ató. 
Ki hagyta siklani a kezei közül? - -

csapta össze kezeit Majorek. 
— Elszalasztottam és ki hagytam sík» 

lani a kezeim közül, még pedig olyan 
körülmények között, melyeket a legosto» 
bább kezdő is szégyelhetne. Mondanosst 
se kell, ugye, hogy a szinház kapujától 
kezdve a sarkában vokam s ugyanarra a 
villamosra szálltam föl, melyre ő, mig a 
kocsim lépésben követett bennünket, ö 
is átszálló jegyet váltott, én is, ő ©sta 
bán kifelé bámult az ablakon, én ugy tel» 
tem, mintha lázasan olvasnám Az E$! 
hírrovatát. A Podmaniczky«utcánál mind 
ketten átszálltunk a liget felé, s egymás 
után ugrottunk le a Szondysutca tájékán 
Itt gyalog mentünk egy darabig, de &r 
ismeretlen utóbb hanyag lépésekkel b'.-
torkált be egy régi, háromemeletes H / 
kapuján. Vén róka vagyok, akit elavul: 
truc'íökkel nem lehet tévútra vezetni, te» 
hát legelőször is arról győződtem meg, 
hogy nem*e valami átjáró házzal vas 
dolgom, melynek túlsó kapuján kényei» 
inesen eltűnhet az ember. Nem átjáró 
ház volt, — ezt rögtön megtudtam a ház» 
mestertől, aki nyugodtan pipázott a kapu 
előtt. Azt is hallottam, mikor az isme» 
retien hangosan tudakozódott a házmes» 
tértől afelől, hogy bizonyos Bogdányi 
nevü orvos itthon van*e? „Igen, első 
emelet hat" — mondta a házmester. 
Nyugodtan letelepedtem tehát a szem» 
benlévő kávémérés egyik asztalához, s a? 
ablakon át lestem, hogy az idegen a dok« 
tortól visszatérjen. De negyedóra, félóra, 
másfélóra is elmúlt, s én még mindig 
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hiába várakoztam. Gondolhatják, hogy 
ez szöget ütött a fejembe, fizettem tehát, 
átballagtam a házmesterhez, aki még 
mindig ott pipázott a kapuban. 

„Mondja, annyi sok paciense van an» 
nak a Bogdányi doktornak?" — kérdez« 
tem tőle. „Nem, uram, — mondta a de» 
rék ember — nála kétshárom nap is el» 
múlik, anélkül, hogy egyetlen beteg is 
meglátogatná." Most már rosszat kezd« 
tem sejteni, s kíváncsian fölballagtam az 
eaieletre. Elvégre az orvos rendelőszobát 
jába az idegen ember is feltűnés nélkül 
bejuthat! Elhatároztam, hogy rheuma 
ürügye alatt fogok körültekinteni a la« 
kásban, de ugyancsak nagyot néztem, 
mikor a lompos cseléd ajtót nyitott, s a 
kérdezősködésemre kijelentette, hogy 
senki sincs odabenn a gazdájánál. „Az 
előbb se jött valaki hozzá?" kérdeztem 
elhűlve. „Nem — mondta — a nagysá« 
90s ur ágyban fekvő beteg, s most még 
i kerületi betegsegélyzőbe se jár." Ki» 
derült, hogy a mi ismeretlenünk még a 
lábát se tette be a doktor lakásába, s 
ugy eltűnt, mintha egyenesen a föld 
»yelte volna el. Az orvos után tehát csak 
azért tudakozódott, hogy engem félre» 
vezessen, s én, öreg szamár létemre, ugy 
felültem neki, mintha egy nedvesorru 
boltosinas lennék. Mire lejöttem, már a 
házmester se volt a kapuban, — tehát 
észrevétlenül elsurranhatott. Mostanig 
ott lebzseltem az utcán, de bezzeg vár» 
hattam, hogy mégegyszer meglássam a 
fakó ábrázatát! Arra is gondoltam, hogy 
tálán a padláson, a pincében, vagy a zeg» 
zugos, hátulsó lépcsőn bujt el valahová, 
de nem volt annak többé hirediamva se 
az egész házban! A házmesterrel együtt 
kutattunk át mindent, mert a jó ember 
beleugrott abba a mesébe, hogy tolvajt 
keresek. Az ál»hülye szőrén»szálán meg» 
szökött, s képzelem, milyen nagyot ne» 
vetett a markába, hogy az öreg rendőr» 
kutyát elbolonditotta. 

A detektív szégyenkezve hajtotta le 
hatalmas fejét, Majoreknek még a szája 
is nyitva maradt bámulatában, az igaz» 
gató pedig oly kétségbeesetten tekintett 
maea elé, mintha egy kedvenc kanárija 
röpült volna ki a szeme láttára a nyitott 
ablakon. 

— Ezt ugyan jól megcsinálta! mondta 
dühösen. 

— Uram, negyven éve vagyok ezen a 
pályán, de yehhez hasonló szégyen még 
sohase történt velem. Kinézték volna 
önök ebből az ostoba arcból, hogy ilyen 

agyafúrt csirkefogó»ész rejtőzik mögötte? 
A fejemet tettem volna rá, hogy egy ár« 
tatlan hülyével van dolgom, ez a hülye 
azonban megmutatta, hogy ugy vezet as 
orromnál fogva, ahogy neki tetszifc. 
Uram, régen bizonygatom én már azt, 
hogy az emberi arcvonásokkal sokkai 
jobban lehet hazudni, mint az eleven be* 
széddel. 

Mit lehetett volna egyebet tenni, mint 
belenyugodni a megváltozhatatlanba s 
útjára bocsátani a szegény detektívet, 
aki oly ábrázattal távozott el a színház» 
ból, mintha hirtelen megeredt volna «z 
orra vére. Az igazgató, miután felgyis» 
lemlett haragját kíméletlenül beleöntötte 
abba a teIefon»beszélgetésbe, melyet ké» 
sőbb Tapir mesterrel folytatott, újra 
hozzáfogott a munkájához, Majorek pe-
dig oly megszégyenülten sompolygott ki 
az irodából, mintha egyenesen ő volaa 
az oka, hogy a sápadt fiatal ember keres 
ket oldott. 

Nagy volt azonban a meglepetés a 
színháznál, mikor a posta másnap u jab i 
levelet hozott a Roskadozó falak szerzy» 
jétől. Ez állott benne: 

„Oh, jámbor direktorom, hát Örs 
még mindig ragaszkodik ahhoz a fixa 
ideájához, hogy detektívek utján fogja 
föllebbenteni az inkognitómat? őszinte 
jóindulattal tanácsolom önnek, hogy 
tegyen le minden reményről, — engem 
még az amerikai Pinkerton»vállalat 
se tudna megcsípni, hogy csípnének 
hát meg a szegény, pesti nagy boto» 
sok, akiket minden külvárosi gyermek 
ismer! Mulatságos volt nézni azt az 
agyonizzadt, öreg embert, aki egy nagy-
pohár rossz kávéval maga előtt leske* 
lődött a szemközti butik ablakából, 
oly mulatságos votl, hogy ön is agyoa* 
kacagta volna magát, ha látta volna! 
Csakúgy ragyogott a kövér tarkója s 
buzgalomtól és a ravaszságtól! Nem, 
igen tisztelt mesterem, ilyen parlagi 
eszközökkel nem lehet lépre csalni egv 
modern drámaírót, akinek minden 
eféle true már régóta a kisujjában van. 
Nem tudja, hogy ki mostanában a vi« 
lág legelső detektivje? Megnyugtatha« 
tom, hogy az se tudna túljárni az esze» 
men, hát még az a becsületes mester» 
ember, aki még mindig az ő mult s :á» 

Kölcsönkönyvtár 
®msírA»sw-öt S,  l una r t a l é i tfflftatam í 
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zadbeli eszközeivel dolgozik! 
A pénzt egyébként köszönöm, na» 

gyon jól esett! Ittam belőle egy pohár 
médocot az ön egészségére! A jövő* 
heti, jubiláris előadáson ott leszek a 
színházban s ha jó a szeme, fel is fe« 

dezhet a földszinten. Nézzen végig » 
legelső hat soron, s egy kis szerencsé-
vel bizonyosan rá fog bukkanni az öv> 
őszinte tisztelőjére, a budapesti Fatis 
Negrára." 

(Folyt, köv.) 

E G Y K É M É N Y S E P R Ő : 

Megédesíti ezt a keserű 
Jelent. 
Sem kéményseprő, de a színháznak 
Mégis szerencsét jelent. 

BLAHANÉ: 

Leírhatatlan a kedvessége 
És bája; 
fin a nemzet csalnnániia voltam, 
ő a nemzet „Pacsirtá"-ja. 

N Á D A S S Á N D O R : 

TROCKIJ: 
üdvözlöm benne 
Minden eszménynők ékét, 
Egy oly urasággal, melynek 
Ilyen színésznője van, 
Igazán meg kell kötni a békét. 

Szeretem a Fedákot, 
.4 Petrásst, a Lábasst, 
De mégis azon tűnődöm legtöbbet: 
A „Pacsiila" méri nem szereti a Xádaslf 

„ A S Z A M Á R " V I C C L A P : 
pp.ci kedvence ő 
Máris, 
Ezt tudja róla 
A Szamár is. 
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BEÖTHY LÁSZLÓ: 

Nem lári-fári, 
Hogy minden jó primadonna 
Sári. 
Példa rá Fedák, Petráss Sári 
És most — Ko-Sári. 

ÜAMLET: 

Emmi vagy nem Emmi . . . 
Ha az itt a kérdés, egy pillanatig 
Sem szabad kétségben lenni. 

9RAUN SÁNDOR A NAP FŐSZERKESZ-
TŐJE: 

Hogg mennyire tehetséges 
Ezt nem sejti ő se, 
Ha fellép, mindig ő 
.4 Nap hőse. 

«PUFI: 

Fene azt „A pacsirtá"-tl 
\em nézem többé ezt meg, 

Mert ha Kosáryt látom, 
í aufínaörtól mindiárt hi2ni kezdek. 

EGY VIRÁGKERESKEDŐ : 
Kosáry! 
Ilozzúd vándorolnak üzletem 
Minden virágos kosári. 

FEDAK SÁRI: 

Az én nyilatkozatom 
Ennyi: 
Ha nem volnék Fedák, 
Kosáry szeretnék lenni. 

A SZOCIALISTÁK: 
Ha választójogunk lesz, 
Mi 
A primadonnák közt őt 
Fogjuk választani. 

EGY FÖLDMŰVES: 

Kosáry szintén 
Vet és arat 
Mint én. 
Ha jó a darab 
Ne-uet és dia*alt arat 



38. oldal SZÍNHÁZT FL.FI 

'4M CSAK TUM 
Intim Pista, hogy honnan veszi a 

Színházi Élet azt a Voguetot, amit itt 
Iát a kezünkben? 

— Persze, hogy tudom. Nagyon ért 
dekes és nagyon komplikált utón 
szerzik, de megígértem, hogy nem 
árulom el. Tudok én diszkrét is lenni, 
csak nem látszik meg rajtam. 

— Hát akkor meséljen valamit gróf 
Bánffy Miklósról. 

— Nagyon érdekes ember. Gróft 
nak is kitűnő gróf, írónak is kitűnő 
iró. Embernek pedig roppant eszes, 
érdeklődő és éleslátású. Kitűnően van 
informálva mindenről, ha én nem 
volnék Intim Pista, akkor azt mondat 
nőm, hogy ő az. Belát az emberek 
veséjébe és az emberek óriási sokat 
ságának ismeri minden diszkrét és 
apró vonatkozását. A mágnásvilágot 
,}nr>pn ntvan pontosan ismeri, mint 
Bmhémiit, meri a Nemzeti Kaszinót 
ban vacsorázik, de viszont az Erdélyi 
Borozóban ebédel és Bvódy Sándor 
az intim barátja. Hétfőn este Ambrus 
Zoltán, Herczeg Ferenc, Molnár Fet 
renc és Heinrich Gusztáv társaságát 
ban szokott vacsorázni, ilyenkor írót 
barátaival felnéz az Otthonba is, úgy 
feketezik ott, mint akármelyik hírt 
lapiró, de viszont tud lenni elötáncos 
is az udvari bálon. 

— Családos ember? 
— Nem, nőtlen ember. A Reviczky« 

utcai Bánffytpalotában van ősi 
pompával berendezett lakása. Itt lat 
kik az atyja, gróf Bánffy György főt 
ajtónállómester is, akiről elmondhat 
f-om, hogy 1867tben Ferenc József kos 

ronázásakor aranysarkantyús vitéz 
voit. Bánffy Miklósnak egy nővére 
van, aki Barcsay Tamásnak, néhai 
Barcsay Domokos, a „fejedelem" 
öccsének a felesége. 

— Az erősebb premierje után volt 
bankett? 

— A szerző a Nemzeti Kaszinóban 
látta vendégül a szereplőket. A va-
csorát az úgynevezett libateremben 
tartották meg. Jelen voltak gróf Bán* 
ff y Miklós, gróf Zichy István, Ab 
szeghy Irma, Várady Aranka, Odry 
Árpád, Uray Tivadar, Paulay Erzsi.. 
Pethes Imre, Barthos Gyula, Onódi 
A kos, Fedák Sári, Bródy Sándor, Moh 
nàr Ferenc, Szép Ernő. A vendégek 
egy része aztán felment báró Hait 
vany Lajosék budai palotájába, ahol 
a szomszédos várszínházi bemutató 
után rögtönzött estély volt. Itt a kö? 
vetkezők voltak jelen: báró Mada-
vassytBeck Gyula és a felesége Hai* 
vany Lili, Tószögi Albin és a felesé* 
ge, László Ferenc és Lenkey Hedvig, 
Vészi Margit, Feiks Jenő és Lánczy 
Margit, Harsányi Zsolt, Zakovszkv 
Antal, Keéri-László Imre, Herczeg 
Ferenc, Márton Miksa, Náday Béla, 
Kéri Pál, Rajnai Gábor, Hirsch Ah 
bert, báró Hatvany Endre, Lengyet 
Menyhért és a felesége, Petrovics 
Elek, báró Papp Géza. 

— Ez már aztán társasági Mi te$s 
a konstantinápolyi venae^nzercples' 
sel? 

— Még nem tudni. Beöthy László 
már hazajött, most még meg kell t& 
nácskozni konstantinápolyi tapasz* 
talatait ElsnertBubna vezérkari ez* 
redessel. 

— Miket mesél Beöthy Konstante 
nápolyról? 

— Sok érdekes dolgot. Többek 
közt megvigasztalt a pesti konflisnál? 
lapotok dolgában. Elmondta, hogy 
egy bérkocsitut Konstantinápolyban 
a mi pénzünk szerint hatvan koroná 
ba kerül. És ott is rettenetesek a száh 
lodai viszonyok. Lakáshiány van. 
mint nálunk. Erre elmondtam neki, 
amit maguknak is elmondok, hogy 
Molnár Jenő, a Borsszem Jankó szer* 



SZÍNHÁZI ÉLET 39. oldal 

kesztöje, aki most fog házasodni, 
nem kap lakást. Már teleszaladgálta 
az egész várost, mégsem kap lakást. 
Karinthy ajánlott neki végül egy 
könnyen kapható gyönyörű négyszo* 
bás lakást a Dunaparton, amelybe 
azonnal be lehet költözni. Mikor azt 
tán Molnár mohón és izgatottan kér-
dezte, hol az a lakás, Karinthy ártati 
lan arccal felelte, hogy Pakson. 

— Régen nem beszélt nekünk Nagy 

Endréről. Mi van vele? 
— A jövő hónapban jótékony kön 

utat tart Erdély városaiban. Mindéf 
nütt előadást tart és minden jövedeh 
met a katonák özvegyeinek és árváit 
nak ad, még az útiköltségei is maga 
fedezi. Most pedig kezüket csókolom. 

— Hová megy? 
— Elmegyek a tavaszi tárlatra, 

megnézem a Bayor Gizi portréját, 
amii Merész Gyula festett róla. Pá. 

Tarján Vili előadása 
az Urániában 

Uránia«szinház felolvasó aszta« 
Iánál csütörtökön délután Tan 
ján Vilmos, Az Est kitűnő 
munkatársa jelent meg. „A bün 

' vi'áoa" cimen tartott szabad 
előadás a rendőri krónikák sze« 
replőiről és embereiről, akikrlő 
eddig csak a nagyszerű riport« 

iiiihan ^rámolt he a közönségnek. Kide« 
rült első szinházi debütjén, hogy Tarján 
Vilmos épen olyan kitűnő előadó, amilyen 
vérbeli riporter és ujsáairó. Közvetlen, 
könnved társalgási modorban adta elő 
mondani valóit, amelyet az Uránia szin« 
házban összegyűlt közönség állandó tap« 
sokkal szakított meg. 

És a közönség . . . Az külön szenzá« 
ció volt. A „ió Vili* — ahogy uiságiró 
kartársai becézik — a kitűnő Tévé (T. V.) 
tiszteletére megjelent az ő közönsége: 
irók, újságírók, színészek, színésznők, a 
rendőrség képviselői, tisztelői és végül 
barátai az „Otthon=kör"«ből, ahol Vili a 
második életét éli. Ott láttuk az egyik, 
páholvharr báró Gutmann Vilmosnét, 
báró Gutmann Henrik képviselővel, a 
másik páholvban Fedák Sárit egv harma« 
likban Gombaszögi Fridát, egy negye« 

lükben Montag Ilonát, egy nagy páholy« 
han Miklós Ändert, Az Est főszerkesztő« 
jét gárdájával: Salusinszky Imre szer« 
kesztővel, Cserna Andor, Ruttkay 
György, Erénvi Nándor, Faragó Miklós 
és Barnhás Béla hirlapirók társaságában. 
.Vz oldalpáholyok egyikében Sándor 
László főkapitány alakja tűnt fel Incze 
Scndor, a Színházi Élet szerkesztője tár« 
saságában, míg a jobb páhqlysorban 
Foltért Károly ült a feleségével, Halász 

Lajos dr. külön páholyban ült, amint ki» 
jelentette „Vili tiszteletére" és onnan 
tapsolt kitartóan és szenvedéllyel és ei 
alkalommal a legnagyobb tréfacsináló ha« 
lálosan komolyan vette a dolgát . . . 
Azután az egyik sarok páholyban ai. 
„Otthon kör" csokra díszelgett: Welsz 
Rudolffal (az iróvilágban csak Rudi nc> 
ven szerepel,) dr. Jetiinek Auréllal, Ilelial 
Hugóval az élén. A földszinten ott lát-
tuk: Guthy Somát, Szép Ernőt, dr. Gál 
Jenő ügyvédet, Radó Richárd, dr. Erdélyi 
Jenő, Szamosi Armand, Györy Károly (a 
feleséével) hírlapírókat, Arányi Dezsői, 
Nengebaner Vilmost, dr. Mayer Ákost, 
Miklós Lászlót, Kálmán Jenőt. Feiks 
Jenő feleségével, Lánczy Margittal 
jelent meg. Egy másik csoportban Sfras« 
$pr "ichái-d és Knrda Sándor állott. Ezen» 
kivül hogyan tudnánk még felsorolni azo« 
kat akik Tarián ismerősei tisztelői és jó 
barátai közül mind jelen voltak?! 

Az előadás végén zajosan megtap» 
solták a? előadót és mint a nagy prima« 
donnák ünneplése után, amikor az Uránia 
kancán kijött az összesereglett barátok, 
é'>'il-nn Sánval ismét megéljenez« 
ték a „ió Vilit" és Zsazsa a teljes hatás 
kedvéért autogrammot kért tőle. 

t * iAir nf~' i t iffuifl 

Nálunk a színház mélyebb jelentőségű ügy, 
mint egyebütt, mi — s méltán — azt nemzeti-
ségünk kiegészítő részének tekintjük, midfifc 
az másutt mulatság helye. 

A Petőfi társaság első síinésznótagjai ïiti*} 
Mari, a Nemzeti Szinhôz tragik&ja. 

Újházi] Ede első fizetése a Nemzeti Szinháíhj i 
(1870-ben) évi 800 frt volt. 
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^ szereposztás 
színigazgató kifelé is nagy ur 
(már tudniillik ha jól megy neki), 
de befelé különösen az. semmiféle 

»foglalkozásban nem ad a kor-
mányhatalom olyan élet és halál 

feiert való uralko.dást, mint a színháznál, 
i t iat len kezdő színész és színésznő álma a 
szerep. Mindegyik meg van róla győződve, 
hogy nagy tehetség, de hogy ezt meg is mu-
tathassa, ahhoz szerepre van szüksége. A 
színházi kommünikékben már nincs is szá-
munkra címe annak a régi frázisnak, hogy 
„a művésznek ezúttal széles skálájú szerep-
bea lesz alkalma csillogtatni képességeit", 
pedig ebben van egy szó, ami a szinész éle-
téi jelenti : az alkalom. A szinész lehet a vi-
lág legragyogóbb tehetsége, még szerepet is 
kaphat, de ha a szerep túlságosan kicsi, vagy 
nem is kicsi, de nem neki való, akkor nincs 
l i t e re , megbukik, nem beszélnek róla, elfe-
iejíik. le jár ja magát, vége. 

\fc. * darab szerepeit kiosztja, az élet 
és -aalál ura. A jó szerep meghozza az ér-
vcBV'-süleíU a sikert, a reklámot, a dicsősé-
gei »purtbbi gázsiemelést, mindent. Ezért 
nem uktaiat) tünet, hngv a színigazgatók ál-
tatában edzenek a nőknek. Minden nő 
leik' melven "gv színésznő szunnyad és ez 
a? Ântudatoi. vagv öntudatlan álom a szin-
Í£:-4/íMtnt<s varia a valóra váltást. 

« t< vpet ugyani* a színigazgató osztja 
ki. r-/ • izinigazgat.-v felségjoga és köröm-
«t.*!<dt--ii i* -/ol»ta Nem euv neve 

zetes szereposzlási afférról tud a szinházi 
krónika. Nálunk az u j abb generáció szinházj 
emlékei között az a szereposziási affér voit 
a leghíresebb, amely Beöthy László és gróf 

Bán ff y Miklós között tört ki a „Nagyúr" 
című darab szerepeinek kiosztásakor. Ebben 
a szerző a női főszerepet Gombaszögi Fridá 
nak szánta, Beöthy azonban Aczél Ilonának. 
Akkor még mind a két művésznő ai Magyar 
Szinház tagja volt. Szerző és színigazgató 
nem tudták intencióikat összeegyeztetni, hir-
iapi cikkek és in ter júk követték egymás? 
A darab végre is ugy került szinre, hogy &t 
illető szerepben Aczél I lonának volt sikere, 
de Bánffy, mivel a szinház az ő írói inten 
cióit nem honorálta, mes; sem jelent a be-
mutatón és nem vállalt közösséget nagy ss 
kert aratot t darabjával . Később titokban 
inkognito nézte meg az előadást az erkély 
egv eldugott helyéről. Beöthy akkor a hir 
lapi csata néhánv in te r jú jában kifejtette 
liosv a szereposztást az igazgató benső è» 
kizárólagos jogának tar t ja . 

Az uzus valóban most is az : a szerep 
osztás félő! az icazpa'ó dönt. Mikor azon 
ban ennek nincs komolyabb akadálya, min-
den igazgató respektálni szokta a szerző ki 
vánsácait. Ezen a téren Ambrus Zoltán meni 
el a leemesszibb határig, aki maga is iró és 
a Ipgsazdagnbh kritikusi mult áll mögötte, 
ft minden alkalommal respektálja az irót. 
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De természetesen olykor neki Is meg kell 
tagadni kívánságokat . A magánszínházaknál 
ez meg gyakrabban megesik. Mert például 
mig bedák Sárinak nem volt fix szerződése, 
min t most, csak esetről-esetre vendégszere-
pelt, manden operett-szerzőnek az volt a 
legelső kívánsága, hogy a női főszerepet 
Zsuzsa játssza. De ez nemcsak a színigazga-
tón tordult meg, hanem magán a művésznőn 
is. Beóthv például hiába akar ta volna a 
Zsuzsi kisasszony címszerepét Fedák Sárival 
játszani, bedák Sári éppen akkor ment át 
játszani a Vígszínházba. A szerzők tehát 
u tána vitték a darabot . Ekkor azonban Fe-
Ják ment el a Vígszínháztól, a da rab Diósi 
Nusival került színre és a szerep körül há-
rom nagy színházi pör keletkezett, mignem 
egy egvezség valamennyinek végét' vetette. 

Megesik néha az is, hogy az író — tit-
kos okokból — egy jelentéktelenebb hölgy-
aek aka r ja osztatni a da rab j a nagy szerepét. 
Viszont fordítva is megesik : a színigazgató 
annak a da rabnak a főszerepét, amelvtől 
afiiti vár túlsókat, nem a színház s t a r j ának , 
hanem egy inásodrendü csillagnak osztja ki, 
hogy a főp r imadonna erejét és érdekessé-
gét a következő, fontosabb da rabra pihen-
tesse. l lvenkor kész az affér . De a színházi 
ilférek r i lkán végződnek komolyan, a pre-
mier tapsai nagyon>hamar gyógyít ják a se-
il eket. 

A szerzőnek mindenesetre nagy befo-
yása van a szereposztásnál. Mennél jelen-

tékenyebb szerző, annál nagyobb. És mivel 
alindon színháznál vannak úgynevezett mel-
lőzött tehetségek, a szerzőt, mihelyt hire já r 
t-gy u j da rab jának , a megkörnyékezések 
egész r a j a seregli körül : mindenki tőle kér 
szerepet, mer t az igazgatónál m á r próbálta , 
attól nem kap. A szerző néha élni nem tud 
a ilven szerepfőzések közepette és tudunk 
vé rző t , aki belevetette a szerződésébe, hogy 
neki a szereposztásba nincs beleszólása. Így 
kerülhetett csak ki rengeteg haragot és 
siegsértődést. Mert egv szerepnek esvetlen 
színésznő örül csak és öt haragszik érte. 
Vkármelvik kapja , mindig lesz öt, aki ha-
ragszik. 

Operet t-szinházaknál a ránylag köny-
svebb a szereposztás, mint másut t . Itt 
sgvanis minden szerepkörnek már eleve 
íoegvan a maga embere és az operettek már 
nemzetközi használatra is rendesen usv ké-
szülnek hosv ne okozzanak szerenosztási 
komplikációkat' . Az operett rendes t ípusában 
f a n e°v énekesnő kowiolvabb természetű 
«zerenpel. van egv szubrett kisebb ének-
k a r i a t o k k a l , de töW) tánccal, van egv éne-

kes bonviván, aki az énekesnő partnere, vati 
egy bonviván-komikus, aki a szubrett par t 
nere s egy segédszinésznő, ezzel öt embere 
m á r a pr ior i megvan minden operelt-sziu 
háznak. , 

Énekes szánházaknál, valamint prózai 
színházaknál is, ha fontos slágert já tszanak 
van egy úgynevezett második szereposz La* 
is. Ilyen második szereposztás kétféle van 
Van' az elsővel egyenrangú ; különöse» 
operaházakná l divik, hogy az opera -u jdou 
Ságokat felváltott erőkkel játsszák. Van a> 
tán olyan második szereposztás, amely biz 
tositó tar ta léka az elsőnek. Operetteknél 
szokás, hogy a főbb szerepekre mindig van 
ta r ta lékban egy másik személyesítő, aki i v -
tanul la , de csak akkor van rá szükség, ha y 
pr imőr , vagy pr im őz hirtelen lemond, ilyen-
kor azonnal felhaiszolják a beugrói és m 
előadás meg van mentve. De az is igen sok-
szor megesik, hogy a második szereplő soha 
nem is jut hozzá a szerep el játszásához. 
A legbravurosabb ilven beugró szinésznfl 
H a r n u t h Ilona volt a Királv-szinháznál. 

A szereposztás az igazgató i rodában -v 
szerző részvételével történik. Operetteknél » 
karmester , meg a rendező is jelen szokott 
lenni. Az igazgató előtt olt van a szerepek 
névsora és ott feküsznek a már kiirott sze 
repek, naevobbak és kisebbek. A szerepekrt 
mindiár t rá i r ' ák a k ö z a k a r a t a i megáMapi 
toU személyesítő nevét, aztán a színházi 
szolga veszi b i r tokába a paksamétá1 . Hón» 

alá csapja a szereposztó könyvei es mi» 
den szereplőtől aláírást vesz, hoL>v a szerep-fí 
megkapta Aki rossz szerepet kapót jZ » 
szegéiiv szerephordón tölti ki a meiget, tie 
aki 'ős/erei et kapott, a/ viszont «•• >>• ^n *>• 
s7.er<-i>íioi dót tömi borra \ H lóval 
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Jft huszonötödik után... 
tyA zsámbéki földesúr" sikere a Royal 

Orfeumban. 
A huszonötödik előadás semmiben 

sem külömbözött az elsőtől. 
A huszonötödik előadáson is ugy 

ünnepelték az idei bőtermésü színházi 
évad legnagyobb operett»slágerének szer« 
zőit: Nagy Endrét és Zerkovitz Bélát, 
Kiint a bemutatón és szűnni nem akaró 
kacagás jutalmazta Virágh Jenő alakitá» 
sát, aki a konjunkturaszülte uj földbirto» 
kos (Weisz Mór Marcell) szerepében 
igazán utolérhetetlen. Méltó partnere 
Felhő Rózsi, a humor»szubrette. aki mint 
„agrárné" jelmezben, gesztusban és hang» 
lejtésben igazi, vérbeli művésznő. Bartos 
Olga üde szépségével és kellemes hang» 
fával különösen a Szécsi Ferenccel eléne« 
kelt és eltáncolt keringővel „Mert ez a 
két szép szem". Sándor Stefi és Szirmai 
Vflmos. Lieszkowszky Aranka, Kardos 
József és Perénvi kitűnő játékukkal 
í»ind. rászolgálnak arra a fergeteges 
tapsra, amely eddig minden előadáson a 
cézőtérről felhangzott. És „A zsámbéki 
földesúr" diadalmasan közeledik a 100»ik 
előadás felé 

Bár zsúfolt házak előtt megy még a 
^márciusi műsor a Royal Orfeum igazga» 
tósága a közönség érdekldőését egyre 
t'azdagabb műsorral viszonozza. Apri» 
irsra a leghíresebb külföldi varieté»attrak» 
ciókon kivül rendkívül érdekes magán» 
számokat állított be a játékrendbe. Ismét 
hallhatjuk majd Papp János gyönyörű 
baritoniát. ki szabadságidejének letelté» 
?eL mely idő alatt Wien»ben egy csa» 
pásra lett a közönség kedvencévé a 
Zerkovitzídalokkal, hódító körútra indít 
egv bűbájos nótát „Bözsi ne sirjon . . . " 
a címe, persze Zerkovitz Béla irta a sző» 
vegét is. zenéiét is. Nem tévedhetünk, 
ha megjósoliuk, hogy sokszor, nagyon 
sokszor fogjuk még ezt a nótát hallani 
színpadon, zongorán, gramofonon, ci» 
üánvbandában egvaránt. Áprilisra uj 
táncsláőer is készült a Zerkovitz boszor» 
kánvkonvháján: „Nem tudom mi az 
oka^" Sándor Stefi és dr. Erdélyi Géza 
kreálják az újdonságot, mely ötletben, be» 
állításban teliesen ujat és meglepőt 
nyújt. Na és hogy táncolják! Ezt látni 
kell, mert ma ez a táncospár egyedül áll 
az országban a maga nemében. 

Meglepetést Ígérnek az artista»szá< 
uiok. melyek közül Arras»Trio, mint 

exotikus fegyverforgatók, Emillia Rosé: 
„antipodikus játékai", Fanela: „élő fest» 
ményei", Derringhton komikus kerékpár 
ros. Les Armands 1 3idomitott foxterri* 
errel, Olly May berlini tánemüvészná. 
Ro»ko»ko svéd manipulátor, majdnem 
mind teljesen ujak Budapesten. 

Solti Hermin és Virágh Jenő számára 
Weiner István irt pompás uj kuplékaí 
Az ő szellemességét és ötleteit külön di-
csérni felesleges, mert a neve már a jó^ 
kedv fogalmát jelenti. 

Jt Szamár 
Uj színt és hangot jelent a magyar 

lapok között ez a kedves, vidám, bohéra= 
hangú vicclap A szamár, mely Szene* 
Bélának a Színházi Életből is oly jól is» 
mert Szenes ember:nek és Kober Leónak 
az európai hirü festőművésznek szerkes?.» 
tésében jelenik meg. 

Különösen kedvesek és ujak A Sz&> 
már kéthetenként ismétlődő különszá 
mai, melyek közű! általános feltűnést 
keltettek: a „A esti forradalom", „Szin 
ház", „A pesti City", „Újságírók", „Csak 
felnőtteknek" stb. külön számok. 

A Szamár Szini Gyula vidám regí-
nyét közli. Több mint hetven kitűnő irt> 
és raizoló művész állandó munkatársa ? 
pompásan szerkesztett vicclapnak, mel\ 
hétről»hétre igazi eseménye a magyar 
humoros irodalomnak. 

A Szamár előfizetési ára negyedévre 
hat korona. Kiadóhivatal: Stáhly»űtca 13 
Minden uj előfizető — ki a Szinházs 
Életre hivatkozik — megkapja A Szarná' 
eddig megjelent külön számait 

Készülődés a húsvétra. — Faragd Géza rajza 
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Utazás 
egy nászajándék körül 

A Vígszínházban nemcsak a színház 
víg, a színészek is vígak. Sok jó és sok 
rossz vigszinházi tréfa közül most kép« 
ben és Írásban följegyznük egyet, mely« 
eil sokat beszélnek a Lipót«köruton. 
Még Kardoss Géza esküvője előtt tör« 
tént, hogy összesúgtak a színháznál, meg 
kellene tréfálni a vőlegényt, aki úgyis 
úszik a boldogságban. Szerémy elővett 

egy nagy iv fehér papirost, ráirta, hogy 
„Gyüjtőiv Kardoss Géza nászajándé« 
kára", mindjárt rákanyaritott pár száz 
koronát, amely példát azután követték 
valamennyien, csak ugy halmozódtak a 

százasok és ezresek — papiroson. Mert 
mindenki tudta, hogy az aláírás nem kö-
telező és az egész csak arra jó, hogy 

Kardoss Géza „véletlenül" meglássa a 
gyüjtőivet és elérzékenyüljön. így is tör« 
tént. Kardoss valóban meglátta „véletíe* 
nül" a gyüjtőivet és annyira meg volt 
hatva, hogy nyomban vett előzetes vi= 

szonzásul Szerémy születésnapjára egy 
drága cigarettatárcát. Nem papiron. 

Azután büszkén és boldogan elutazót: 
Debrecenbe az esküvőre. Gyarmathy 
Sándor földbirtokos szépséges Iza lánya? 
vette feleségül, és a családnak sietve ek 
dicsekedett, hogy milyen nagyszabású-
nászajándékot kap ő a kartársaitól. Fity-
málva nézte a rokonság szebbnél«szebí: 
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ajándékait, mik ezek a vigszinházi aján» 
dékhoz képest! De a nagy ajándék csak 
késett, egyre késett, a fölkeltett nagy 
kíváncsiság nem nyert kielégülést, Kar» 
doss már kínosan feszengett, ha aiándé» 
kokról beszéltek, végre azzal vágta ki 
kartársait: 

— Biztosan annyi pénz gyűlt össze, 
hogy egy sarokházat vettek Pesten és 
.azt igazán nem lehet postán elküldeni 
Debrecenbe. 

Ebbe azután belenyugodtak Debrecen» 
ben, megvolt a díszes esküvő, a fiatalok 

-azóta már meg is érkeztek Budapestre 
is meg is kapták a vigszinházi uászaján» 
dékot, mely ha nem is került tízezrekbe, 
.•ízért szép és értékes volt, méltó a víg» 
színháziakhoz és a kitűnő és boldog 
Kardoss Gézához. 

J t Stink í z i É et 

&sn iágs ceraplési i r o d á j a 

A Színházi Élët vendégszereplési iro» 
dája- hamar egyike lett a legnépszerűbb 
és legkeresettebb intézményeknek. Hogy 
mennyire az, nagyszerűen igazolja az 
alábbi névsor, melyből kitűnik, hogy 
müvésznőink és művészeink legkivá» 

Űóbbjai kötöttek szerződést a Színházi 
Élet vendégszereplési irodájával, a név« 
-sor a következő: 

Gál Gyula, a Nemzeti Szinház tagja, 
Fáy Szeréna, a Nemzeti Szinház örö» 

•kös tagja, 
Odry Árpád és Lánczy Margit, a Nem» 

^eti Szinház tagjai (együttes vendég» 
játék), 

Beregi Oszkár, a Nemzeti Szinház 
tagja, 

Paulay Erzsi, a Nemzeti Szinház tagja, 
Garamszeghy Sándor, a Nemzeti Szin» 

siáz tagja, 
Kerpely Jenő, Ábrahám Pál, Palló 

4mre, B. Marton Erzsi (együttes vendég» 
játék), 

Góih Sándor és G. Kertész Ella, a Vig« 
-izinházt tagjai (együttes vendégjáték), 

Bánhidy Ilonka, a Vígszínház tagja, 
Rózsa Lajos, a m. kir. Operaház tagja, 
Rátkay Márton, a Király»Szinház tagja, 
Jaques Lewis lengyel szinész és tár» 

•ísulata, 
Kiirthy György és Vizváry Mariska 

síegyüttes vendégjátéka). 

S Z Í N H Á Z I 

Enek a frakkról 
Irta: Szentmiklósi József, zenéjét szer» 
zctte: Rçinitz Béla. Az Apolló=Kabaré> 
ban énekli Ny ár ai Antal. 

Adjö vén frakk, búcsúzom tőled; 
öreg barátom — Ég veled! 
Nem járunk együtt bálba többé, 
Nem tangózunk át több telet. 
Nem borul rád több selymes asszony. 
Nem kezdünk együtt több viszonyt — 
És saját külön zálogházam: 
A Hofzacim se lát viszont. 
Nyugodni mégy, kiszolgált, vén frakk, 
A Telekutér eltemet... 
Ha föltámaszt a föpincérem 
Kérlek: ne nézz le engemet! 
Kérlek: ne nézz le engemet! 

Páris kreált szent gráciával... 
Boldog idők... Emlékszel még?... 
A báltermekben király voltál 
És én — én csak szolgád valék. 
A frakkok fejedelme voltál, 
Udvar, hódolás környezett; 
S ha lefoglaltak hébe-hóba, 
A végrehajtóm könnyezett. 
Most panzióba mégy barátom, 
De egygyel tartozol nekem — 
A cálkellnernek magyarázd meg: 
A te zsebed — az én zsebem, 
A te zsebed — az én zsebem. 

Ma este még egy randevúra 
öreg frakk eljössz énvelem; 
Bordótapétás budoárban 
Ma táncra vár a szerelem. 
Fáradt szárnyad tud még repülni 
És tudj ölelni, ugy mint rég! 
Pajtás a rózsás budoárban 
Egy asszonyszív ma lánggal ég. 
... Eléborulok kis babámnak: 
Imádott szentem, életem! 
Ha kopott frakkom nincs kedvedre — 
Kérlek: én le is vethetem, 
Kérlek: én le is vethetem. 
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Jt töltőtoll 
ok történet szól arról a szer» 
kesztőségi szobáról, ahol Farkas 
Imre, Harsányi Zsolt, Karinthy 
Frigyes és Kosztolányi Dezső 
dolgoznak együtt. Itt szoktak 

lefolyni a magyar zsurnaliszta»élet leg« 
mulatságosabb ugratásai és tréfái. 

Ezt a szobát most a töltőtoll«prob« 
kma tartja lázban. Tudni kell, hogy 
Kosztolányi a legnagyobb magyar töltő* 
toll«szakértő. Egész seregletre való töltő« 
tolla van szép aranyhegyekkel, mind« 
egyikben különféle tinta van, piros, zöld, 
fekete, lila. Karinthy Frigyes is nagyon 
szereti a töltőtollat, de elvesztette a ma« 

sáct. Egy szép napon tehát odaszólt 
Kosztolányinak. 

— Te Désiré, adj el nekem egy töl* 
főtollat. Neked van elég. 

— Nem adhatok, nekem mind kell. 
1 fanem van egy, amelyik elromlott. Azt 
lavitsd meg magadnak. Aztán az anya« 
fiakról majd beszélünk. 

Karinthy átvette a rossz töltőtollat, 
hazavitte, otthon nekifogott, furt, fara« 
tíott, reszelt, feszegetett, kalapált rajta és 
••égre keserves munka' után megjavi« 
totta. Egész kitűnő töltőtoll lett belőle. 
Diadallal vitte be a szerkesztőségbe. 
Mindjárt irt is vele egy paródiát vala« 
melyik színdarabról. Aztán kezdett al« 
kudozni. 

— Hogy adod? 
— ötven koronáért. 
— Egy rossz töltőtollért van lelked 

elkérni ötven koronát? 
— Nem rossz. Nagyszerűen tudsz 

vele írni. 
— Ja, mert én javítottam meg. 
— Az mindegy. Ha drágállod, add 

vissza. 
— t a a munkám akkor kárba vesz« 

soc n ? 
Ezen nem tudtak megegyezni. Hosz« 

s/u vitákat folytattak. Végre is abban ál* 
lapodtak meg, hogy döntőbirónak felk.' 
rik Harsányi Zsoltot. Harsányi kihall-
gatta a feleket, aztán a következő bölc^-
ítéletet hozta: 

— Frici a töltőtoll javításába két órai 
munkát fektetett. Isme—"'-n r>? irodain i 

munka mai árfolyamát, Frici egy óra» 
munkáját 50 korona értékűre becsülöm 
Befektetett tehát a töltőtoll javításába 
száz koronát. Ha visszaadja a töltőtolla*. 
Désiré köteles ezt a száz koronát megte 
riteni. De Frici hajlandó ötvenért a töltő 
tollat megvenni. Végső Ítéletem tehát ez 
a töltőtoll a Fricié és Désiré köteles méfí 
ötven koronát ráfizetni. 

Karinthy ezt az ítéletet nagyon okos 
nak és méltányosnak találta, de Koszté 
lányi hevesen tiltakozott. A vége az leit, 
hogy polgárháború tört ki és Harsányi* 
letaszították a bírói trónról. Uj döntőb; 
ráül behívták a szomszéd szobából Lo; 
desz Eleket, aki szintén egész rakomán -
töltőtoll birtokosa és nagy Penkala«szal 
értő. ü is kihallgatta a feleket és a kö 
vetkező ítéletet hozta: 

— Amit Désiré Fricinck adott, a r 
nem volt töltőtoll, az egy használhatat-
lan holmi volt. Ezt Frici visszaadhatja 
De amit Frici csinált belőle, az töltőtől:' 
és a töltőtollnak, mint olyannak virtuális 
tulajdonjoga a Fricié. ítéletem tehát a?, 
hogy a tárgy maga a Désiré tulajdona 
de irni csak Fricinek szabad vele. 

Kosztolányinak ez az Ítélet sem te' 
szett. Végre is közakarattal megálla 
podtak abban, hogy a problémát a Szin 
házy Élet közönsége elé terjesztik. Dönt-
sön a publikum. (Az elintézésnek ezt a 
módját különösen Karinthy helyeselte 
abban a titkos reményben, hátha akad" 
valaki az olvasók közül, aki egy jó töltő 
tollat küldene neki, amivel áz egész prob 
léma meg lenne oldva.) 

Tessék tehát hozzászólni. Mi történ 
jék a töltőtollal, amely e pillanatban bírói-
zár alatt van. Be van zárva a Harsány» 
fiókjába. 
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j* z J^poiió darabjai 
Az utcán hallottam ezt a beszélgetést: 
— Milyen az Apolló uj műsora? 
— Óriási! Tudod, adnak egy darabot, 

nem is egy darabot, öt darabot, nem is 
öt darabot, hatot, ej! nem is tudom el» 
mondani, barátom, ezt a műsort meg kell 
nézni! 

Az utcán beszélgető urnák igaza r an : 
ezt a műsort valóban meg kell nézni. 
Olyan műsor ez, melyhez hasonlót keve» 
set látott még az Apolló»kabaré elké» 
nyeztetett közönsége is. Minden, még a 
legrészletesebb ismertetés is csak hals 
vány leirása lehet a vidámság és elmés» 
ség ama halmozásának, melyet ez a mű» 
sor reprezentál. 

Kőváry Gyula, mint szerző, három kis 
tréfával is szerepel a nagyszerű műso» 
Ton. Legnagyobb sikere A hadimilliomos» 
aak van, mely zerfés blüett a legjobb 
fajtából: Egy hadimilliomosról szól, aki 
egy szeparéban mulat, hölgypartnere 
Vidor Ferike, a főpincér pedig Herczeg 
Jenő. Frenetikus sikere van estérőbestére 
Herczegnek, amikor A hölgyfodrász egy 
pompás paródiáját adja elő, ez a két 
nagyszerű szinész, Kőváry és Herczeg 
szinte versenyeznek egymással és álla» 
pitsuk meg, /10/fversenyben érkeznek be, 
a közönség valósággal halálra kacagja 
magát. 

A másik Kőváry»tréfa: a Csererokkan» 
tak. Fölzúg a taps, amikor szétmegy a 
függöny, a régi ismerősöket, Herczeget, 
a német és Kőváryt, a magyar katonát 
köszönti a közönség. Harmadik is vaa 
ezúttal: Sándor József egy siketnéma 
olaszt alakit. A három csererokkant el» 
téved és szállást kér egy parasztházban. 
De csupán két ágy van, a harmadiknak 
csak az istállóban, a kecske mellett jut 
hely. A magyar és a német katona nem 
birják ki az istállóban, olyan erős ,,il» 
lata" van a kecskének. Mikor azután az 
olasz megy ki az istállóba, akkor a 
kecske jön be panaszkodni, hogy ő nem 
birja ki az olasz „illatát". 

A harmadik Kőváry»tréfa az M. T. K. 
— K. P. Hogy mi a nyitja ennek a rej» 
télyes öt betűnek, azt nem áruljuk el, 
csak annyit jegyzünk fel, hogy ennek a 
tréfának is estérőbestére hangos hahota 
és zugó taps a kisérői. Kőváry játssza a 
férjet, Andai Terka a feleségét, Sándor 
József pedig a rejtélyes harmadikat. 

Kedves, hangulatos, finom és irodalmi» 
lag is értékes darabja a műsornak az a 

kis apacstörté»«t, melynek ifj . Radó An-
tal a szerzője! Gyönyörű a színpad is: 
hű ligeti részlet, egy paddal és egy sarki 
lámpással, mely alatt játszódik le a kis 
dráma. A könnyüvérü nőtől pénzt köve= 
tel kitartott szerelmese. A nő egy civé' 
dás után megígéri, hogy szerez. Arra visz 
az utja egy ifjút, aki most jön kissé itta« 
san az érettségi bankettről. Eldicsekszik 
a lánynak, hogy ezüsttárcája, aranyórájs 
és kétszáz koronája van, azután szerel« 
met vall neki, megöleli és szerelmesen 
megcsókolja. A lányt, aki nincs szokva 
vallomásokhoz és finomságokhoz, aay> 
nyira meghatja az ifjúságnak ez a föl* 
lobbanása, hogy amikor a kitartottja 
hogy kirabolja a fiút, azzal küldi el, h*g$ 
csak egy kisdiák, akinek nincs pénze. 
Azután gyöngéden betakarja a fiút, aki 
közben mámorában elaludt a padon. Ez» 
zel végződik a kis darab, melynek afi 
szerepét Németh Juliska játssza. Olya» 
alakítást nyújt, mely még azokat i« meg» 
lepi, akik ismerik és nagyraértékelik sok» 
oldalú talentumát. A kényes szerepbe» 
is teljesen megőrzi diszkrét finomságát, 
tökéletes érvényre jut tat ja a züllött a i 
meghatottságát; a közönség lélekzet» 
visszafojtva figyeli minden mozdulatát 
és lesi nemesen zengő szavait. Mály 
Gerő játssza a kitartott legényt, ez a/ 
őskomikummal megáldott talentu» 
megint brilliáns, olyan kitűnően alakit, 
hogy ezúttal nem nevetnek rajta, bá j 
reális megjelenési külseje provokálná a 
komkius hatást. A diák szerepébe» 
Gózon Gyula jut hálás feladathoz ás 
megérdemelt sikerhez. 

A Báró Trambolin fejezi be a nagj 
műsor első részét. Erről a pompás vi« 
játékról elég annyit mondani, hogy sze*' 
zője Földes Imre és a két főszerep Ha ' 
raszthy Miéi és Nyáray Antal kezébe»; 
van. Égy nagyszerű trükköt visz szks-
padra több világhíres vigjáték népszerű 
szerzője, a bárót, aki azt hiszi, hogy szí' 
vességből házasodik, szerelmes a felese 
gébe, akitől válnia kellene, de aki végűi 
is a felesége marad, mert amint kiderül 
a báró volt az, akit beugrattak a házas 
ságba. Ezt a franciás szellemű kis dara> 
bot franciás tempóban, de magyar MŰ» 
vészettel játsszák el Haraszthy és Nyá> 
ray, a közönség vidám feszültségben lew 
a fordulatot és nagyon meg van elé* 
gedve a kialakulással. Percekig zúg a 
taps, mikor a függöny összecsapódik.. 

A műsor második részének első áa» 
rabja a Nusi, egy Beda—Hervay»boh«» 
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zat, még pedig a javából. Amit Beda ki» 
talált, azt Hervay frissen, fordulatosán 
és sziporkázó ötletességgel alkalmazta 
magyar szinre, egy olyan pompás női 
figurát vitt színpadra, amilyent csak egy 
vérbeli szerző tud elképzelni. És ezt a 
•zerepét szerencsés gondolattal Vidor 
Ferikére osztották, aki a legragyogóbb 
színésznői sikerek egyikét aratja estéről» 
estére. Annyi természetes humor és m u 
gával ragadó vidámság van a játékában, 
hogy állandóan nyiltszini tapsokat kap. 
A súlyos helyzetben vergődő Don Juan 
és vőlegény főhadnagyot Hsrczeg Jenő 
játssza frappánsan és nagy sikerrel 
Boross Endrének egy tisztiszolga hálás 
és nagyszerű szerepe jutott, csinált is 
belőle olyan kabinetalakot, melyet nehe» 
jen fog elfelejteni az, aki látta. 

A gazdag műsort Szép Ernő falusi víg» 
játéka, „Gusztinak megjött az esze" íe< 
jezi be. Ez megint egyike a kiváló poéta 
elmés és fiiYom darabjainak és ami a fő 
benne, hálás és nagyszerű szerepe Ró* 
zsahegyi Kálmánnak, akit zúgó taps ko» 
szönt, amikor cigánykiséretíel megjele-
nik a színpadon és el nem fogyó derüli» 
ség kísér, amíg csak össze nem csapódik 
A függöny. Partnere, Haraszthy Mici eb» 
ben a szerepében is hódit szépségével és 
művészetével. 

Ez az, amit föl kell jegyeznünk a? 
Apolló uj műsorának darabjairól, és csak 
azzal végezhetjük, amivel kezdtük: ezt a 
műsort meg kell nézni. De ugy látszik, 
ezt nem kell hangsúlyozni a közönség» 
nek: a bemutató óta minden este élővé» 
teiben kapkodták el az összes jegyeket. 
'És ez így lesz még biztosan hetek hosszú 
során át, az Apolló igazgatóságának so» 
káig nem lesz gondja uj műsorra. Amíg 
ezt a műsort egész Pest meg nem nézte— 

FOLIK. Boross Géza, akit 
egyik legemlékezetesebb sikerét 
aratja esténkint a Modern 
Színpadon a Folik vagy nem fo» 
likkal, a héten a következő le» 
relet kapta: 

Kedves művész ur! 
Egy esztendő óta a legna» 

gyohb bosszúságom a vízvezeték. Azóta min» 
dig dühös vagyok, csak akkor lettem derült 
egy este, mikor öntől hallottam a Folik vagy 
nem folikot. De nemcsak engem hatott meg 
az ö n kupléja, hanem megindította a vizvezes 
léket is. Azóta folik. Üdvözli hálásan Major 
Béla. 

Ji rtioz ipáivázat eredményeit 
a Invő számban közöltük 

A Színházi Élet mozipályázatáaak 
zsűrije meghozta döntését, melyről egy«, 
előre csak annyit közölhetünk, hogy a 
zsűri odaítélte a három egy ezer koronád 
és a három ötszázkoronás dijat, mig ha' 
pályaművet dicséretben részesített. A 
zsűri kritikáját a pályázatról általában 
és a részletes eredményt a Színházi Élei 
jövő heti számában közöljük, mert e? 
a szám Mozüszám lesz, bő és részlete* 
ismertetése a nagyratörő és a világver= 
senyben máris győztesen helytálló'EB a > 
gyar filmnek. 

KALAND. Tarján Vili ax 

f; elmúlt hét csütörtökjén el*-
\ adást tartott az Urániában a 

g ! világáról. Előadás után megje-
lent az Otthonban, leült alséxj» 
a bizalomhoz cimzett pártiba 
mely arról nevezetes, hog« 

minden játszma után készpénzben azonsa,! 
fizetni kell. Tarján leült, elvesztette az eis» 
játszmát és amikor fizetői kellett volna, riatb 
tan ugrott föl. 

— Hallatlan — kiáltotta — ellopták a páni* 
tárcámat. 

— Hol? — kérdezték érdeklődve. 
— Az Urániában, ahol előadást t a r to t ta» 

Előadás előt még megvolt. 
— Hát miről tartottál előadást? — kérdez 

ték. i ^ f l 
— Hát miről? — felelte keserüe« Tarján. -

Hát miről? Arról, hogy miként védekezzünk 
a beiirők és zsebtolvajok ellen? 

• aa 
Ezt a történetet Szomaházy Istvántól haí 

lottuk. Nem garantáljuk, hogy igv történt, ic 
ha esetleg nem is igaz, jól van kitalálva. 

HÁROM A GRATULÁCIÓ 
^ Q I „A princ" bemutatóján t<h 

! tént. A második felvonás utáíj 
! lelkesen tapsoltak a jeles ssà 
J nészgárdának és Gábor Andor 

nsik, a népszerűsége tetőpontját! 
álló, jel ïs szerzőnek. Amikor 
tapsorkán lecsendesedett, Gá-

bor Góth Sándorhoz rohant, háromszor meg-
szorította a kezét és háromszor gratulált neki 

— Köszönöm a gratulációt, — mondotta 
Góth Sándor — de nem értem, mit jelent a 
háromszoros kézszorítás. 

Gábor Andor mosolyogva adta meg a fel 
világosítást: 

— Az első gratuláció szólt a kitűnő szinész< 
nek, a második gratuláció szólt az ötletes 
rendezőrek és a harmadik gratuláció szólt a 
Kelen Mária szerepét oly nagyszerűen játszó 
művésznő — férjének. 
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SíizdAsr eüs Mindet! 

&7Ïodcra to 

A,Tízezrek lsurjà~ tel 

K O R Z Ó D A I ^ . 
(Szőke Szakéi!,) 

Nagt) Hároljf 
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Refrain. 

Az első körhorizontos színpad Ausztria-Magyar-
országon a belvárosi Modern Színpad. (Előbb a 
-éfezrtai Hofschauspielhaus építette külföldön, — 
azután Reinhardt tökéletesítette.) 

A Theatrom nemcsak a nyelv pallérozását, 
kellemessé tételét, de egyúttal elterjedését is 
előmozdítja, sőt szelídíti és maradandóvá teszi 
a nemzeti karaktert. (Honderűsből, 1835.) 

korzózik a kőzsé-günk szinej^M, Jtten jár &z. ö-kőrcsor-ctí. esle hd-z* JHen jár 3 gttljjd-
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róm doktort legédesebb ebédutáni 
álmából éktelen kiabálás riasztotta 
fel. Gazdasszonya, a derék Trézsi 
néni állt előtte és karjával hado» 
nászva, ujongó hangon harsogta 
feléje: 

— Nagyságos ur! Nagyságos ur! Megjött!... 
— Ki az ördög jött meg? — morogta bo» 

szusan dr. Bróm, miközben nagyokat nyújtóz» 
kodott — Talán a pénzeslevélhordó? 

Trézsi néni már nem tudott feleletet adni, 
mert valaki hátulról szelíden félretolta és egy 
torzonborz külsejű, marcona harcos állt Bróm 
doktor előtt. Fejen bozontos kozák süveg 
volt, lábain hatalmas csizmák, huszárnadrág, 
de közös gyalogsági tiszti bluz fedte alacsony, 
tömzsi termetét, az oldalán pedig hosszú ba» 
jonet fityegett. 

— N'em ismersz meg, ugv»e, cimbora? — 
kiáltotta a jövevény jókedvűen. 

Bróm doktor megdörzsölte a szemét és ha» 
ragosan dörmögött: 

— Már megint egy buta álom! Mindig igy 
van. ha töltött káposztát eszem. Itt van ni, 
most meg az én Aszpirin barátom lép elém. 

mint kozák generális . . . 
Mikor azonban az idegen valóban átölelte 

Bróm doktort, ugv, hogy annak a csontjai is 
megropogtak hele. a derek köz» és váltóügy» 
véd végre ráeszmélt, hogy ezúttal nem az 
álom űz vele incselkedő játékot, hanem saját 
életnagyságában rég eltűntnek hitt barátja, dr. 
Aszpirin Oszkár áll előtte. 

— Valóban te vagy az, Oszkár? — kiáltott 
vidáman talpra ugorva. — Hozott isten! Hon» 
nan jösz? Mi van veled? Azt hittük rég meg» 
haltál. 

— Azt a bolondot bizony nem tettem meg 
— felelte nevetve a vendég. — Hanem én 
igazán azt hittem, hogy itthon már senkit 

sem találok életben. Hány tábori lapot i r t á ig 
de-'egyre sem kaptam feleletet. Vagv talán 
meg se kaptad a lapjaimat? 

— Bizony barátom, — felelte Bróm doktor 
— egyet se kaptam. A gorlicei áttörés után 
i'gy eltűntél, mintha föld nyelt volna el. Azt 

mondták a Dunajecoe fulladtál lovastól együtt, 
megsirattunk, de azért valahogyan mégis csak 
reménykedtünk. És lám. most itt vagy! Hát 
hol jártál? 

— Bizony, jó messze voltam innen — fe» 
lelte dr. Aszpirin. — Szibériába vittek fog» 
ságba, ott töltöttem hosszú, keserves hónapo» 
kat Mikor azután a szabadság szele kezdett 
arrafelé is fujdogálni, több társammal együtt 
en is nekikerekedtem, meglógtunk és meg se 
álltunk a galíciai határig. Kct és fél hónapig 
tartott a vándorlás, de megérte: most végre 
itthon vagvok. Egvenesen 1 emhergből iövök, 
most érkeztem meg. de mielőtt hazatérek át» 
öltözni, gondoltam, felnézek hozzád Szeret» 
ném veled tölteni az estémet. Akarod? Valami 
színházba mehetnénk . . . 

— Nagyon szívesen! Hogvne, ahová akarod, 
ujongott Bróm doktor. — hiszen olvan régen 
nem voltunk együtt színházban 

— Hát hova menjünk? — kérdezte dr. Asz» 
pirin. — Miféle darabokat játszanak mosta» 
nában? l.emberghen ugyan vettem néhány 
„Színházi Élet"»et. de a sok uí rlstrabciinet 
bizonv mc-g nem tudtam megiegvezni 

— Hát a Királysszinházban adiák ,.A pa» 
csirtá"<t. I ehár pompás operettjét a Vigben 
„A princ"»et. a Magyarban a „Hotel Impe» 
rial"=t. a Nemzetiben az ,,1'ri divat"-ot . . . 
Én mindegyiket láttam - mondta Bróm dok» 
tor — nekem egészen mindegv, hova me» 
gvünk, ugvis csak a te kedvedért megvek. 
Tudod mit paitás? Hazamenet vedd meg a 
jegyeket és este jöjj értem. 

— Valóban, ez lesz a legjobb — örvendett 
dr. Aszpirin a szerencsés megoldásnak — 
Hát isten veled, a viszontlátásra. 

A két ióbarát melegen megrázta egymás 
kezét, meg is ölelték egymást, el is érzéke» 
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nyültek kissé, azután Bróm doktor kikísérte 
vendéget az előszobába. Hogy becsukódott az 
ajtó Aszpirin dr. mögött, Bróm doktor ráfor» 
ditotta a kulcsot a zárra, kiszólt a gazdasz» 
szonyának, hogy készítse elő estere a szmo» 
kingját és ne zavarja, mert dolgozni akar, az» 
után visszament szobájába. 

— Most tulajdonképpen a Weisz contra 
Hirsch ügyben kellene megcsinálnom a feleb» 
bezést. — moríondérozott magában Bróm dok» 
tor, — de van még elcg időm, ha már feléb» 
resztett ez az Aszpirin legédesebb délutáni 
álmomból, legalább nyugodtan elolvasom előbb 
Az Est-.et. 

Ezzel leheveredett a széles bőrdivánra, feje 
alá nyomkodott egy selyempárnát, amit 
egyik szép kliense küldött számára ajándékul 
hálából, hogy elválasztotta az urától, kitéri» 
tette maga elé kedvenc lapját és el kezdte 
olvasni Adorján Andor stockholmi jelentéseit. 

Alig jutott tovább az első soroknál, melyek 
hírül adták, hogy Oroszországban ismét visz» 
szaállitják a carizmust. mikor az előszobai 
csengő ismét megszólalt és pár pillanat múlva 
ott állt előtte barátja, dr. Aszpirin, ugyan» 
abban a jelmezben, amelyben az előbb felke» 
reste, csak éppen frissen megborotválva, meg» 
tisztálkodva. 

— Kaptam jegyeket „A pacsi rtá"»hoz, — 
harsogta jókedvűen a meglepett Bróm felé, — 
egy hordártól vettem, de átöltözni nem tud» 
tam, mert minden holmimat megette a moly, 
Hát most csak gyerünk, gyerünk! Nem kell 
mindig lustálkodni, te álomszuszék. 

Már húzta is magával Bróm doktort, aki 

meglepetve szabadkozott: 
— De kérlek, így csak nem mehetek? 
— Ugyan, baratom, — méltatlankodott Asz» 

pirin — ha nekem jó igv, neked is jó igv. 
Menjünk valahová ozsonnázni, közben pedig 
elmondod nekem az összes színházi eseménye» 
ket. 

Bróm doktor átengedte magát sorsának, he» 
Ívesebben dr. Aszpirin kemény karjának és 
ment rég nem látott kedves barátjával. Pár 
perc múlva már a körúton járt a két jóbarát 
és Bróm doktor javában beszélt a szezón 
nagy színházi eseményeiről. 

— Hopp, — kiáltotta egyszerre, —• egy kis 
toaletthibát azért mégis rendbe kell hoznom. 

Megengeded úgyse, hogy egy tiszta gallért ve* 
gvek Ezzel a gyűrött gallérral mégse mehe» 
tek színházba! 

— Kcrlek. ahogy parancsolod — felelte 
szolgálatkészen dr. Aszpirin. 

Éppen egy uri divatáruüzlet előtt haladtak 
el és benyitottak a tükrös ajtón. Kedves, mo» 
solygós. borotváltképü, szerénymosolyu em> 
ber jött feléjük. 

— Parancsolnak az urak? 
— Nini — kiáltott örvendve Bróm doktor 

— Juhász Péter uram! Hát magának most itt 
van az üzlete a körúton? 

— Tetszik tudni. — mondta bizalmas han» 
gon Juliász ur. - - a háborús konjunktura. Jól 
rregy a Vis bolt, jól megy, hál' istennek. A 
régi helyhez sok szomorú emlék fűződött, tet» 
szik tudni olvan volt. mint egv magánvos fa 
a Városligetben, hát ide költöztünk Azután 
meg Paulácska is. akarom mondani, a felesé» 
gem . . . 

Bróm doktor a kassza felé tekintett és ku» 
tató szeme találkozott az eg\kori Paula kis» 
asszonv, most már Juhász Péterné szelid. me» 
Içg pillantásával. 

— Csókolom a kezét, nagvságos asszony! 
Jól vannak, mint örömmel látom. 

— Jól, jól — felelte Juhászné — de azt 
sohasem fogoin megbocsátani az elődömnek, 
hogy azokat a gummiköpönyegeket nem en» 
gedte megrendelni Képzelje, milyen nagvszerü 
üzleteket lehetne most velük csinálni! 

— Egy harminckilences dupla gallért a 
nagvságos urnaV — szólt Juhász ur a pult 
mögött álló segédhez, aki szótlanul dobozokat 
rakott a pultra. 

Bróm doktor odalépett. 
— Nini. Fülöp ur! Hát maga is itt van még? 
— Untauglich vagyok, kérem — felelte 

mentegetőzve Fülöp ur. 
— Nem ugv értem, — siette magát kima» 

gvarázni Bróm doktör, — hanem, hogy meg» 
maradt a cégnél. 

— H á t h o g y n e m a r a d t a m volna meg! O l y a n 
j ó f ő n ö k ö t , min t Juhász ur, úgyse t a l á lnék 
sehol . A korai zá róra is ke l l emes : most akár» 
miko r e lmehe tek az O p e r á b a , m á r Kétszer is —-
lá t t am a h a t t y ú t a Loheng r inben 

Az ajtó hangos robajjal felnyílt és egy 
hangos, joviális úriember lépett be az utcá» 
ról. Juhász ur elébe sietett. 

— Méltóságos uram, igazán ez nagy sze» 
rencsel 
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Bróm doktor a gallérok közt válogatva, oda-
hajolt Fülöp úrhoz: 

— Csak nem? 
— Do igen, jól méltóztatik látni. Gróf 

R c h h o r n . . . Még mindig a kuncsaftunk, ná« 
lünk vesz mindent, a politikai beszédeit meg 
csak P a u l . . . a nagyságos asszonynak diktálja 
le. Képzelje csak, doktor ur, a választójog 
çllen akar felszólalni a bizottságban. 

— Nos és? — kérdezte sokatmondóan 
Bróm doktor. 

— Hát bizony, bizony, szokott olyankor is 
diktálni, amikor Juhász ur nincs itthon. Mert 
hát a főnök ur katona, helyiszolgálatos és az» 
t á n . . . no, de ne szólj szám, nem fáj fejen» 
Ha ezt Molnár ur tudta volna! 

Nagyot sóhajtott FÜIÖD ur és Bióm doktor 
is nehezedni érezte a szivét. Gyorsan a próba» 
fülkébe vonult, felvette a tiszta gallért, a régit 
•i.í'soniagoltatta, fizetett Paula asszonynak, 
Ti ;*szorongatta Juhász ur kezét és kisietett 
A -/pirin doktorral az utcára. 

K.-.-A délután volt ínég, verőfénye», meleg 
tavaszi délután. 

— Menjünk egy kávéházba —- inditvá» 
nyozta Bróm doktor. 

Aszpirin ráhagvta. Elindultak az Andrássy» 
ut felé. A Király»utca sarkán Bróm doktor 
melyen megemelte kalapját egy elegáns tár» 
saság előtt. Gyönyörű tavaszi kosztümben 
egy mosolygós, viruló szép asszony jött fe» 
léjük egy kövér néni és egy kedves pirosarcu, 
fehérhajú bácsi között. Előttük egy felvidéki 
dajka, szines pántlikás ruhában gyermekko» 
csit tolt. 

— Csókolom a kezét, nagyságos asszonyom! 
— kiáltotta Bróm doktor, azután karon fogva 
barátját, bemutattta a szép asszonynak. 

— Dr. Aszpirin barátom, Christie Endrénc. 
Aszpirin bemutatkozott a többieknek is és 

megpacskolta a kocsiban ülő baba arcát. 
— Hát Endrével mi van? — kérdezte Bróm 

doktor. 
— Képzelje csak, doktor —-felelte Christin 

Endréné, született Tabódy Anna — még min» 
dig a tengere"ket járja. Eddig már nettó negy» 
venezer regisztertonnát sülyesztett el. Igaz, 
hogy megkapta a „pour le merite"»et, de már 
igazán ideje lenne, hogy hazajöjjön. Ha nem 
volna itt a mama, meg a jó Géza bácsi, iga» 
zán nem tudnám, mit csináljak. 

— Hát méltóságod nem megy az idén a 
Riviérára? — kérdezte Bróm doktor Tressel 
gróftól. 

— Bizony, amig ez a fránya háború tart, 
nem mehetek — felelte Géza bácsi tettetett 
bosszúsággal. — Hanem jó lesz bietni. Este 
lesz és megfázik a kis bandi. 

Bróm doktorék elbúcsúztak a társaságtól és 
tovább mentek az Oktogon felé. A Kovács» 
kávéházban minden asztal el volt foglalva. 
Bosszúsan kifelé akartak éppen indulni, mikor 
a főpincér utánuk sietett. 

— Tessék, doktor ur, a tükör aiött van egy 
asztal. Csak ketten ülnek, egy lőhadnagy a 
feleségével, meg fogják engedni. Tessék, ké» 
rem . . . 

Már vitte is őket a tükör felé. ahol való» 
ben csak egy elegáns fiatal pár tartott megszáll» 
va egy nagy asztalt. Beleegyező mosollyal m*» 
tattak helyet az érkezőknek, akik haditeat 
rendeltek rummal. Mikor elhelywkcdtek, 
Bróm doktor jobban szemügyre vette asztal» 
szomszédjait és egyszerre meglepetve kiáltott 
föl: 

— Csak n e m ! . , . 
— Dc igen, — felelte nevetve a főhadnagy 

— én vagyok, Almásy főhadnagy. Már azt 
hittem, meg se ismer. A felesége ne t . 

— Ah, Anna . . . azaz pardon, m -ltóságos 
asszonyom — örvendezett Bróm doKlor és 
sietve bemutatta barátját Almásyéküak — 
Hát mégis. 

— Tudja Bróm, — vette át most a szót 
Anna egy tökéletes úriasszony hangján — 
ugy volt az, hogy mikor Almásv el «'itt a Ho» 
tel Imperiálból, még maga se tuJU, .n:tc\Té 
lesz velem. Csak vitt magával, mint egy ize» 
szelyt, hogy legyen kit kínoznia, san>trgat» 
nia. De azután minél közelebb éit'ink Ma» 
gvarországhoz, annál jobban megértettük egy» 
mást és hazaérkezve hamarosan megtartottuk 
az esküvőt. Tudja»e, ki adott össze bennün» 
ket? Pongrácz János, a tábori pap, akit Sri» 
ráky altábornagy a mi kedvünkért szabadsás 
golt. 

— Gratulálok! — mondta széles mosolyhyal 
Bróm doktor. — És főhadnagy ur most itt» 
hon marad? 

— Egyelőre — felelte Almásy. — Hiszen 
tudja: Elvesztettem a meggyőződésemet. Most 
feljöttünk egy kicsit szórakozni. Egy kedves 
vendéget várunk, azzal megyünk este az or» 
feumba. Nem is értem, hol marad. 

Ebben a pillanatban hosszú aranygombos 
kabátban, sapkáján „Telefon" felírással, ősz 
szakállú bácsi lépett az asztalhoz. 

— Bocsánat, — mondta — a méltóságos 
asszonyt kérik a telefonhoz. 

— Nini, Éliás — kiáltott föl meglepetten 
Bróm doktor, — hát maga ott hagyta a Ho» 
tel Imperiált? 

— Bizony, hogy az Anna kisasszony, par» 
don, hogy a méltóságos asszony elment, nem 
volt többé ottmaradásom. Most itt vagyok 
telefonos. Jó mesterség ez is. Cecc . . . csak 
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ugy röpül a pénz. Csak az a Józsefsközponi 
no volna . . . 

— Menj Anna, — mondta szelideft Almásy 
— bizonyára Ularszky lesz. Mondd, hogy itt 
bevárjuk. 

— Mi azonbaj» nem alkalmatlankodunk to» 
vább — mondta Bróm doktor és Aszpirin 
barátjával együtt elbúcsúzva Almásyéktól, in* 
dult a kijárat (elé. 

A kávéház közepe táján Aszpirin hirtelen 
feszes glédába vágta magát és tisztelgett egy 
katonás tartású öreg urnák, aki fekete zsa» 
kettben teázott egy utolsó divat szerint öl» 
tozött hölgy társaságában. 

— Meg vagy bolondulva! — rántotta meg 
Aszpirin kabát ja szárnyát Bróm doktor. — 
Hogy lehet igy egy civilnek szalutálni. Hiszen 
az egv szjnész, Virányi a Magyar Színházból. 

— Fenét színész — mindta Aszpirin. — Ez 
Juskievics tábornok, egy nagvo» kedves, de» 
rék ur, akivel a jokaterinosziávi fogolytábor» 
ban ismerkedtem meg. 

— Hát ismered a Biró darabját? — kér» 

KONDOR GYULA Ä 
elsőrendű cipőkülönlegességei 

JÓ HflTÓJÚfeKElLEMES IZÚCUKODk^ 
«TOROKÛREG FERTŐTLENÍTÉSÉBE* 

GABOR A N D O R vígjátéka 

A PRINC 
könyvalakban megje lent 

Ára 5 korona . Pos taköl tség 55 fillér. 
Megrendelhető a péna elöze es beküldése rr ellett a BZIN-
HÀZI É1:ET kiadóhivatalában, VII., BrzsCbe-kiimt 29. -í. 

Pompás kivitelben megjelent ,a 
» S Z Í N H Á Z I É L E T « 

(bármely évfolyamra használható) 
B E K Ö T É S I TÁBLÁJA 

dombornyomása födelén KOSÁRY EMMA fényképével, 
ára K 6, szállítási dij 50 fi.1er. Az ősszeg előzetes 
beküldése ellenében azonnal megküldi a ki dó-
hivatal : VII. kerület, Erzsébet-körut 24. szám. 

Regina női knlap különlegességei 
IV., Veres Pálné utca 7 

dczto álmélkodva Bróm doktor. 
Aszpirinnek azonban nem volt ideje felelni, 

mert a tábornok már odalépett hozzájuk és 
barátságosan üdvözölte őket. 

— Persze, az urak nem ismernek meg Így 
mindjárt civilben. Hja, most már ur vagyok 
én is. Elég volt nekem is a fogságból, pedig, 
mondhatom, jól bántak velem ezek a lov4» 
gias magyarok. No, de itt a béke, megyek 
haza. Már útitársam is van. Lát ják? Csinos, 
mi? 

— Nagyon ismerős, de nem tudom, hol lát» 
tam — mondta tűnődve Bróm doktor. 

— Hehehe, — nevetett Juskievics tábornok 
— erőltesse csak meg kissé az emlékező te» 

F ' I T »HI || M IF, W V , 7 1 « L1^1 * ' L ' É ' ^ V ' " ^ ^ 

• Marton Nővérek divatsza-
I? 6 m i n 3 ,on'a-iv- aaris-bazárG-sz-

Koronaher^eff-ulca sarok 

Gulyás Pál 
cipészüzlete 

A mal rendkívüli nehéz időkben súlyos 
probléma a cipővásárlás, mivel az egész 
vonalon bőrhiány van és a beszerzés 
sok nehézséggel jár, — ám azért van» 
nak a fővárosban olyan üzletek, ahol 
tudnak ssgiteni a bajon; ilyen üzlet a 
Gulyás Pálé, ahol a h'áboru konjunktura 
csak feller_dihtette az üzemet, — lag» 
alább ennek tudhaté be, hogy ott sok 
a megrendelés és mi türés»tagadás: aki 
jó, tartós, elegáns cipőt akar, annak 
várakozni kell, mig rá kerül a sori A 
kitűnő hírnévnek örvendő üzletbea sü< 
rün fordul meg az arisztokrata*világ, 
mert tudnivaló, hogy a GulyisAèXt 
cipők könnyűek, elegánsak, finomak, 
mondhatnók: beszédesek, tehát termé» 
szetesnek találjuk, ha az előkelőség itt 
vásárol. A megrendelők névsoréból kl» 
ragadunk egy pár nevet, miat gróf 
Andrássy Sándor, gróf Béldy László, 
gróf Dessewffy Elemémé, báró Gunde» 
rus Hugóné, gróf Hunyady Ilona és 
Imre, gróf Pcjacsevics Endre, gróf Szi» 
tóezkyné, gróf Telekvné, gróf Wimpfen 
Szigfried és Frigyes, gróf Zichy István, 
báró Hatvany Károly és még számosan 
vannak az arisztokrata világból. A Bel» 
város ezen előkelő üzlete IV., Kaplony» 
u. 3. alatt van. 
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hetségét. Hát nem emlékszik? A Városi Szín» 
házban: Hajnal Lili, a primadonna, a kórista» 
lányból lett gróf Valkóy Lászlóné. Képzelje 
csak, az a pernahajdcr gróf faképnél hagyta 
ízegénykét. elváltak. A gróf a harctérre ment, 
Lili pedig fölcsapott kóristalánynak. De most 
kijön velem Oroszországba. Hm, ha az az AI» 
másy Galíciából hozhat menyecskét, miért ne 
vihetnék innen! Nem igaz? Én ölötztettem 
fel. Mit szól hozzá? Ugy»e, tudok még öltöz« 
tetni? 

— Csak azután le ne tépje róla is a drága 
Holzer«ruhákat — mondta magában Bróm 
doktor, — de hangoä szóval szerencsés utat 
kívánt a tábornoknak és miután Aszpirin uj» 
ból tisztelgett, indultak kifelé. 

— Most már értem, miért hasonlított ugy 
a tábornok asztalánál ülő hölgy Kerényi Ga« 
bira ,— mondta az utcán Bróm doktor, de 
Aszpirin nem értette. 

Korán volt még színházba menni, elsétáltak 
a nyugati pályaudvarig, onnan akartak visz» 
azafordulni. miko^ a villamos állomásnál egy 
csengő, trillázó hang vonta magára figyel» 
műket. 

— Lám, lám, ez a doktor Bróm már meg 
fa Ismeri 

Bróm doktor előtt egy viriiló szépségű, bá» 
jos fiatal asszony állt divatos tavaszi ruhában. 
Mellette pörgekalapos, magyarbajuszos, pot» 
rohos bácsi. 

— Nini, Juliska, maga az? — örvendezett 
Bróm doktor. 

— Semmi Juliska — sietett közbevágni • 
potrohos magyar. — Az jányom Zápolya Sán» 
dorné, piktorfestőné. Nem tudja az ur? 

— No de ilyen meglepetés! — kiáltott Bróm 
doktor. — Bocsánat, do nem tudtam róla sem» 
m i t Szivből gratulálok. Hát hogy»hogy? 

— Tudja, édes Bróm doktor — mondta Tö< 
rök Pál gazduram szép menyecske»!ánya — 
mikor maguk elmentek a Királycszinházból, 
mégis csak kiderij'J-, hogy Sándor engemet 
szeret igazán. A V ilma nemcsak velem szem» 
ben volt csalfa, hanem vele szemben is. Kép» 
zelje csak: Ferenczy Árpáddal szűrte össze K 
levet. Mikor aztán Sándor rájött, hogy bc< 
csapták, sietett utánunk és egy«kettőre meg» 
volt a lagzi. Nagyon boldogok v a g y u n k . . . 

— öcsémuram persze messziről jött, — for» 
dult Pali bácsi Aszpirin felé, — nem tudja, 
mifélék vagyunk mink. Hej, pedig amikor én 
még fiatal voltam és behajtat tam Temesvárra, 
a vásárra . j 

LEGÚJABB OPERETTEK: 
Lehár : „Pacsirta". 2 füzetben. Egy-egy füzet 

ára ... K 4.80 
Komiáti: „Kórístalány". 2 füzetben. Egy-egy 

tüzet ára K 4 öt) 
Benatzky: „Hóvirág". 2 füzetben. Egy-egy 

lüzet ára K 4.60 

Kaphatók : Bárd Ferenc és Fia zenemű-
kereskedéseiben, Budapest, IV. ker., Kossuth 
Lajos-utca 4. szám és VI, Anrirássy ut 1. sz. 

REiNERNÉ SZEPESSY TUSSI 
KŐI KALAP ÜiLF.TK 

Budapest , !V.. Koronaherceg-n. (Harís-RSz) 

arckrémek, poudere::, szap-
pan és a csodás hatá u 

Decolletage pu 1er riz mindenütt kaphatók. 
Főraktár. Székely Vilmos Budapest VIII., 
Rökk Szilárd-u. 10. Telefon Jó, set .'5—87. 

Kovács Károly : 
Egy dal, egy csók, egy üzenet . . . 
Nem köt macához semmi emlék . . . 
Utoljára hallgasson meg . . . 
Reggelre mindig elfogy a pénzem... 
Szép szőke asszony ! hagyjuk a 

szerelmet 
Azt hiszem esa'ódtam őnbeu I 

Zerkovi tz Béla : 
Húzzad szét a függönyt . . . 
Csuda jó do og a szere em . . . 
Egy egész elsőrangú táncl 
Nagysádkám ! ! 

Eys í e r Ödön: A pesti lányok csókja 
3.— kincs . . . Keringő« dal a Pityu grófból 3 — 
3.— Szirmai Albert : Boross Géza műsorából t 
3. — Folik, vagy nem folik ? és a Rór-dal 4.— 
3.— Oroszországban m ndenki zsidó ! 3.— 

Ugy szeretnék lógni ! Egy lyukkal 
2.50 beljebb a nadrágszijjat ! 4.— 
3.— Szegény magyar vér (Háborús dalok 

gyűjteménye) - 8.— 
3.— A nyolcadik osztály... 3.— 
3.— Ui milliomosné szive bánata 2. s0 
3.— Olasz ég alatt 2.50 
3.— Ötvös Adorján : Kerek a káposzta. . . 2.50 

Postaköltség minden kottánál külön 45 fillér. 
Megrendelhetők a Színházi Etet kiadóhivatalában Budapest, VII., Erzsébet»kőrDt 29• 
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— Ugvan édes apám, — szólt feddő han« 
gon a fiatal asszony — csak nem fogja el« 
mondani előre a doktor urnák a legnagyobb 
«lágert? 

— Igazad vanl — mondta Pali bácsi. 
Jött éppen a hatos villamos, arra felkapasz* 

kodtak mind a négyen, ideje volt színházba 
tnenni. A Király«szinház előtt elváltak. Török 
ur meg a lánya a Csengery-utca felé mentek 
tovább, Bróm doktorék pedig az előcsarnokba 
igyekeztek. Ebben a pillanatban ragyogó ba» 
tár állt meg a színház előtt, a libériás inas le» 
ugrott a bakról, kinyitotta a kocsi ajtaját, 
melyen egy gyönyörű fiatal asszony libbent 
a járdára. Mikor két apró topánja földet ért, 
visszafordult a kocsi felé és odaszólt a benn« 
ülő frakkos fiatalember felé: 

— Ne késs sokáig, Tiborka! 
— Csak egy fél órára megyek a kaszinóba, 

azután nálad vagyok, Mil ikém— hangzott a 
kocsiból, amelynek ajtaját becsapta az inas. 

A kocsi ismét elindult, a köréje sereglő kö< 
zönscg pedig halkan, áhítatosan suttogta: a 
F rinc, a princ . . . 

Bróm doktor mélyen megemelte a kalapját 
a »zinházba igyekvő asszony előtt: 

— Csókolom a kezét, kegyelmes asszonyomt 

Aszpirin doktor megragadta barátja karját: 
— Te Bróm, ki volt ez az előkelő ur a Ito* 

csiban? 
— Oortl Károlyvári Tibor herceg. 

És ez a gvönyörü asszony? 
Varsányi Irén. 
De hiszen a herceg azt mondta ,Milike"f 

JfcÄ*Äi» Mis i 
W l t e r a t > 

B4hóoil-aS 7*. - A kaTiüia-
Sio H o n á t b 6 n » U ««• 
wikai. À «láFilntl ke>tíi«iyí-
R4ÏÛ« eí«s«»'»B>gr® «äi 
Mtiolcftr, 
VtMJdaaoa VU* Pétot kivié 

immtá&smmssás 

s i p i aapl árban fcaválíok 
ÜEtzert, esíüstOt, «Aiogoédu-
Ût bármiről mas:» háborús 
tobMl veeze*.. BCHWARCZ 
JBusóbes-ter 7. laàm Béesi-
<ku »»rok. Telefon: 168-77 

jfotH oiwmn. »IM» Esgr non TATOTTM 

\ELLPÚZÓK »CüSNUntettaiH MÛTÎOM» 

Ondoiálás, ieiu«.8á£{ hajtej-tegj 
miiiicui«, arc**:, kézfinomító sze-
rek. pipern és illatszerek, liaipót» 
lék ok nacy raktára. Olcsó árak. 

í'oniánjmv B.-RÉ Btpsz nhái-iitea 16. sz. 

MäKDEN KÖNYV 
megrendelhető a Síin» 
házi Blet kiadóhivata» 
ban, Erzsébet-körut >9t 

WEBSZ S Z A K O R V O S 
•rvo.i r«Ditcl 5 intézet. — Eist©. o&aiagâ 
gyógyít ideggyÖDgcséi'et, uíjwbaíwt «m 

ündape«t,V.i, Doh&ny-o.£* 
Reodc! d. «. 10—12, d. u. 4—7, twfe- jtí 
Isncpuap d. a, 10—12. Vid&úk»* 

vilr* díjtalanul, diaikritu vibuMb 

IPARMŰVÉSZETI SZALON 
BUDAPEST, VIII., B A R O S S . U T C A 21. IL EM. 

Mthrészï ielycm fámpaernyők. minden* 
aemű iparművésze'* kül^n^^rgséffek.Késhet» 
és tcsr szerint. Korabeli antik bátorok. 

fi V A ü S S U N K Á Z m m & V S á Q A : 

n z e h ő i e b b 
fitinmll 7 Kt-pben Irta Kltban Mlklol 

Ára 3.69 kor. 
BiAW'iíl külttég f>5 fillér. Kapható a „Színházt Elet" 
kUiIôtnva'Hlàhnii, VII. bor.. Erzsébet-körút 29. szam 

Most Jelent meg a Kultura /?«-
g nyiúranak legújabb kötetet 

MJHJP HSS0MT 

Ji J \ZEP FIU 
hnrrtitotta íoml\óZ.\ 

A Kultura Könyvkiadó R-T. Kapható: a Színházt 
kiadósa. 4 könyv áru 9 kor. Élet Kiadóhivatal 'ban, 
Postaköltség 55 fill r. Ml, Erza b-t-körut 29 
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És miért szólítottad te kegyelmes asszonynak? 
— Drága barátom, — felelte Bróm doktor, 

kolnnp elmegyek veled a Vígszínházba, ot t 

majd megmagyarázok mindent. Mest egyelőre 
menjünk „A pacsirtá"»hoz. 

Befelé indultak, de mikor Aszpirin az ajtó» 
ban felmutatta a jegyeket, a jegyszedő össze» 
ráncolt szemöldökkel nézett rajtuk végig. 

— Ez nem jó jegy. Lopott jegy — mondta. 
— De kérem, — hebegte Aszpirin — egy 

hordártól vettem . . . 
— Annál rosszabb — szólt zordonan a 

jegyszedő. — Biztos ur, kéreml 
Rendőr lépett «da hozzájuk, a jegvssedő 

előadta röviden a tényállást, mire a rend őre 
megragadta Bróm doktor kar já t és minden 
ellenkezése dacára húzni kezdte magával . . . 

Ebben a pillanatban Bróm doktor felnyitott» 
szemét. Villanylámpa égett a szobában és 
Trézsi néni szelíden rázta a pamlagon heverő 
gazdájá t 

— Doktor ur, mindjárt hét órai Jó lesz öl-
íözni, azonnal jön Aszpirin doktor. 

Bróm doktor szempillantás alatt talpon volt 
és miközben fejét a hideg tus alá tartotta, 
bosszúsan dörmögte magában: 

— Nem szabad töltött káposztát ennem! 

Amig az emberi élet érdekelni fogja az em> 
bereket, addig minden este az élet elől az élet 
játékaihoz fognak menekülni a színházba. 

Molnár Ferenc. 

LEGSZEBB KABARÉDALOK 
GYŰJTEMÉNYE 

SAJÓ GÉZA 
HANGULAT 
Sxa'lajos ípo Mi(Fm d Tamás) 
Takarás (Emid Tara.is) 
Mi látogat is ( m d :m1s) 
A doV.tor ur (Ernőd Tamás) 
Varsó (Gábor Amior) 

cimü füzetben meg-
jelent dalai Nádor 
Mihály szerzeményei 
Minden ti bs (Harjánvi Z oli) 
Sí ; ia olí (Som só Zotián) 
A p ou pi JO da a (Sok ly Znlti«) 
Dal az ifjúság viiíröl (Emid T.imís) 
Az angol ha ona (Lovâ.iy Károly) 

ÁRA NETTO S KOR. 
Megjelent és kapható Bárd Ferenc és 
Fia zenemükereskedáse!ben, Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 4. és Andrássy-ut 1 

MEDGYASSZAI VI LEVI A LEGSZEBB 
DALAI SZÉP ERNŐ VERSEIRE 
Nádor Mihály zenéjével .Poézis' 
cim alatt jelentek meg. A szép 
.*. kiállítású füzet tartalma : V 

Gyerekjáték Kávé és kifli 
Gyűrűk Medai lon 
C h a n s o n A trombita 
Szeretnék Párlsban élni Jégvirág 
Bucsu az iíjuságtól Adj a nőnek 

ÁRA NETTO 8 KORONA 
Megjelent és kapható Bárd Ferenc és 
F:a zenemGkeresketíésében, Budapest, 
Kossuth La_03-utca 4 . és Andrássy-ut 1 

A MODERN SZÍNPAD 
legújabban megjelent slágerszámai 

Szirmai-Ernőd A nyolcadik 
osztály . H e t é n y i - H e i d e l -
b e r g - S o m l y ó ! S z e r e t n é k 
néked bolgogságot adni. 
EGY-EGY DAL ÁRA 3 KOR. 

Megjelent és kapható Bárd Ferenc és 
Fia zenemGkereskedéseiben Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 4. és Andrássy-ut 1 

AZ APOLLÓ KABARÉ 
LEGÚJABB NAGYSIKERŰ SZÁMAI: 

E r b é - S z é p E r n ő : „Kop-kop" 
E r b é - E m ő d : „ R a n d e v ú " 

E r b é - B a l a s s a : „ I lyen az asszony" 

EGY-EGY DAL ÁRA 3 KOR. 

Megjelent és kapható Bárd Ferenc é s 
Fia zenemOkereskedéseiben, Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 4. és Andrássy-ut 1. 
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Előfizetőinkhez ! 
A SZÍNHÁZI ÉLET ELŐFIZETŐINEK rohamosan megnövekedett 

száma egyre nagyobb feladatot ró a kiadóhivatali személyzetre. Ez okból 
kérjük nb. előfizetőinket — a mennyiben lehet — szíveskedjenek a kiadó* 
hivatal munkásságának megkönnyítéséhez hozzájárulni. A pontos és za* 
vartalan kezelés céljából fontos, hogy tisztelt előfizetőink az előfizetés 
megújítására szánt összeget a lejárat előtt legalább két héttel küldjék be. 
A szelvényen a nevet és lakcímet — kérjük — tisztán és olvashatóan 
megírni, úgyszintén ugyanarra a szelvényre — tévedések elkerülése végett 
— szíveskedjenek rávezetni a beküldött összeg rendeltetését. Cimválto* 
zásnál tessék az uj cím bejelentésénél a régi cimet is feltüntetni. Itt je» 
gyezzük meg, hogy minden uj előfizetőnk, ha legalább egy negyed évre 
— 8.50 — előfizet, ajándékba kap két ünnepi albumot. Kiadóhivatal: VII., 
Erzsébet'körut 29. 

MOST JBLENT M E G ! 
Brasche-Lázár Alfréd 

Az az áthozott pénz 
eimö regényének máso-
dik kiad sa. Ara ö ko- Megrendelhe tő a SBÍB-
rona. Pos taköl t ség 5öiiU. házi É le t kiadóhivata-

lában, Budapest , VII., 
E rz sébe ' -kö rú t 26. si_ 

UJ KÖNYVEK! 
ABONYI ÁRPÁD : A vörös Regina. Re 

géay. Ára K 8 . -

CSERGŐ GYULA: A tehetséges nő és 
ejíyeb vidám jelenetek. Ára K 3.— 

ANATOLE FRANCE: A vörös liliom. A nagy 
trancia költö legéidekesebb könyve. K 8.— 

KÁRPÁTI AURÉL : Három régi esztendő. 
Regény. Ara K ó.tO 

SZOMORY DEZSŐ: Az isteni kert. No-
vellák. Ara lí 7. 

SZÖLLŐSI ZSIGMOND: Párbaj a korzón. 
Neve.lás. Ára K tí.— 

PnstakSítséf kfitetenkiot 65 f. Megreadelh«W a 
Színházi Elet kiadóhiv., Brzsébet-könit 29. 

KARINTHY FRIGYES 
aj humoros regénye 

IQéremalássan János 
a „BORSSZEM JANKÓ '-ban 

jelenik meg 

MIKOR ELŐFIZET 

S Z Í N H Á Z I É L E T « 
az utalványon rendelje 
meg kotta- és könyv-
szükségletét a „Szitiházl 
Élet" -nél. Kiadóhivatal 
ErzSébet-körut 29. sz. 

UJ REGÉNYEK! 
Bonyi Adorján : bzwrenad K ß.*>0 Kerenczl Árpad 
N:nija fonartalma lí 6*— Anatole Kiauo^: A ruiös 
liliom. K s.— Harsán\l uélnrn A ki istály nézők. 
K 7' — Káipati Aurélt Három regi eíztendö K >•«># 
Lázár István: A Miele grótne. K. 7— Ks*y-t>*ry 
kötetnél a postaköltség f>5 filler Meeren-'e betftK- a 

„SZÍNHÁZI ÉLET"-nél, Erssébet-körut 29 
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JMegriyilt 
a i Ujp e $ ti Népszin ház 

Újpest az ország egyik legnagyobb vá» 
rosa, mely egész télen színészet nélkül 
volt, ami annál nagyobb szomorúságot 
jelentett az újpestieknek, mert a rossz 
közlekedési viszonyok alaposan megne» 
hezitették, hogy Pestre járjanak szin» 
házba. Érthető tehát az a nagy és lelkes 
öröm, mely azt a hirt fogadja, hogy újra 
állandó színészet lesz Újpesten és a Nép« 
szinháíhan április tizedikén egy kitűnő 
színtársulat kezdi meg előadásait. Szaba* 
<fos László, a „Nyitravármegyei Nemzeti 
Színház" igazgatója vonul be kiváló tár» 
sulatával Újpestre. 

A Szahados*társulat kiváló tagjai: 
Véo.h Gizi. Balázs Rózsi, Fáskerti Maca, 
Zsolnai Manci, Molnár Kató, Földes 
Elza (drámai művésznő, a Vigszinház 
volt tagja) Gömöry László énekes bon« 
vivant, Ernyei János, Nagy Gyula, Bö* 
ezörményi Béla és maga Szabados igaz» 

gató, aki egyike a legkitűnőbb színészek« 
nck. 18 tagu katonazenekar egészíti ki a 
társulatot. 

A megnyitó előadáson, április 10«ért, 
a Sztambul rózsája kerül bemutatóra. 
Egész sor előkelő vendégszereplést ter« 
vez Szabados igazgató, aki tervbe vette, 
hogy néhány operát is előadat az Újpesti 
Népszínházban. 

SZORGALMAS ZENÉSZEK 
Margarin ur és neje elment H 
filharmóniai hangversenyre. Az 
első zenedarab lejátszása után 
hosszabb szünet következett és 
ez idegessé tette Margarin urat. 

— Hát most mért nem ját« 
szanak? — kérdezte idegesen. 

— Te boldogtalan, — rivallt rá a felesége 
— most pauza van, pauza alatt pedig nein 
játszanak. 

— Mindig mondtam, hogy a vigszinházi ze> 
nészek érnek a legtöbbet, — elmélkedett 
Margarin ur. — Azok csakis a — pauza alatt 
játszanak. 

E L E G Á N S R U H Á K 
fcószfllnek m6rtéb szertat 

Deutsch Panni női divatszalonjában 
Srervitff.tér 1. !. 1. Szénássy Gyula felett. 

M A U T N E R N E 
E L S Ő R A N G Ú NŐI 

VÂCI-U. , FELEM. 17 
TELEFONSZÁM 47-74 

Németh Erzsi női kaiapierme 
Vl„ Andrássy-ut L 

t«BKBMM»SIMaB a&M&XiiKA • 
m. 

CSILLÁROK. 
legmodernebb kivitelűén, óriási vá 
lasztéK^an, készpénz vagy törleszté" 
sos Kölosfindíj ellenében. Gáztürdő" 
kályhák, gaz üzhelyek, gázsütők' 
gázlözfiu és gázvasalók kaphalók : 

* fi 

^ Auer*fény, VI. Vilmos császár^ut 3 x 

H E R C Z E G T E S T V É R E K 
SZERVITA-TÉR 5. I. EM. 

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

LIFT. 
ÚJDONSÁG 
MODELLEK 
tvacjv választék 

Viszketegséget, somört, rüht 
a leggyorsabban elmulasztia a dr. Plesch 
o lá.-iéle eredeti, törvenyesen védett o 

SKflBOFORM BflRNAZSIR 
Nem piszkít, teljesen szagtalm. Próbatégely K 2.80, nagy 
lógHy K 4. , e-iiládi ad,ig K 11.—. Budapesten kapható : 
'örök józ^eí gyógyszertárában, Kiraly-utca 12 szam. 
Videkr« megrendelési cini : Dr. I'iesch lí. Korona-gyogy-
sze tára (*yör« — „8kabotorm*-vé«ijegyre ügyeljünk! 

Kot&l CÜÁSS.Á.A iiAÁUtOé ïCAÎt» 
Wœya, fényképészeti mSteres* 

S a á E p e s í , 
1*«- 8 . shüAom 

" S A M A J O ' - S Z A L O N 
VII., ERZSÉ3E1-TÉR 16, FÉLEMELETEN 

S Á R I , M RlSKA, 
JOLÁN,a Hungária-
ttirdő -/.alkalmazottai 

Höígvjodrdsz 
Jtrcápoiás 
Manikür 
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—-T ZSÓFI VISSZA VONUL. 
fcjogy kicsoda Zsófi? önök nera 
tudják? Dehogy nem: Zsófi 

l »I Góthné Kertész Ella komor» 
nája — volt. Csak volt, mert 
most már nem az. De milyen 
komorna volt a Zsófi, ö volt 

az, aki mindent jobban tudott, aki intézke« 
de t t és rendelkezett, aki mindig mindent el< 
végzett. Vidéki direktorokkal egyszerűen Zsófi 
állapodott meg vendégszereplések dolgában és 
a Góth*párral már a bevégzett tényeket: da« 
rabot, előadás napját, honorárium mértékét 
közölte. Szóval nemcsak komorna volt, hanem 
•6 folt minden, röviden a Zsófi. És ez a de« 
Ték Zsófi most bucsut mondott Góthéknak, 
mer t visszavonul a magánéletbe. Hogy miért? 
Hja , a háborús konjunktura. Zsófi ugyanis 
még békeidőben vett megtakarított pénzecs» 
kéjéért egy kis szőlőt. Ez akkor nein volt 
nagy dolog, de most nagyot fordult a világ 
sora, néhány hektós terméséért Zsófi most 

nehéz ezreseket kapott. Ezért a komornaosx« 
tályból egy váratlan elhatározással átlépett e 
vagyonos osztályba. A Vígszínházba ezután is 
eljár Zsófi, de már nem az öltözőbe, hanem 
a földszintre, zsöllye első sorba, ahogy ez egy 
meggazdagodott szőlőbirtokoshoz illik. 

KETTEN, AKIK TAPSOL» 
TAK. A koncertek ugylátszik, 
halhatatlanok. Valamikor, ami« 
kor ritka volt a zsúfolt hang» 
versenyterem, csakúgy rendez, 
ték magánmüvészek és magán» 
művésznők barátaik unszolására 

az önhangversenyeket, mint most, amikor a 
legjelentéktelenebb hangversenyre is elővétel» 
ben kapkodják el a jegyeket. Siker persze 
nem mindig van az ilyen hangversenyen, csak 
a rokonok és jóbarátok sütnek el egy kis tap» 
sot pukkasztásul vagy vigasztalásul. Kálmán 
Jenő Akos, aki ezen a néven a Zöldségköz» 

Budapest, Horonaherm 
esrg u. IO. IU. Calvih-tér 

Fióküzletek Kákócai-
ut 32, II. 8uda,Fő-u.iSS 

női divat nagváru fiává 

Berlin! 

Telefon 
jÓZSÍsl 
d£—Sí. 

OZMETÍKAI 
I N T E Z E T 
Hoffmann Marian 

Budapest, VIIL, József-korut 43 
DflüdtsiiiimO halsiálib físleoet sllávülifasa villáimra!. 
Baeplß, májfolt, pattanás, mtttesserek, szemölcs, arcmaMage, 
RTCàinilasïtAs, manicnr stb. garantált biztos eredménnyel 
kezeltetnek Jutányos bérletben. — Vidéklek levélileg nyernek 
diszkréten felvilágosítást. — K i r i m í r c h á m l s s s í í , CZfiplŐ-
ferém, siörvEszlö i r a 10 koraim itBrv. védve). - Kogud 
«geßs napon it. —,Tanítványok fő.vétetnek mérsékelt dija 
•I mellett. . 

NOI-TÂVÂSZI — o s z " : 
robmantok. felöltök, köpenyek, blúzok, aljak, 
pnnfrvolák készen és méret szßrint kaphatók : 
Budapest, VII., Hársfa-utca 18, földszint 

BODNÁR JÓZSEF 
szűcsmester ßu(japest, V., Nádor-u. 15. Téli 

ruh&k biztosítással molvkár el-
leni megóvásra eltogadtatnafc 

US1 

Elsőrangú füző-»szaíon, 
legjobb minőségű éi szabású fűzik 

Szíovák Ottóné 
Népszinhái>atca 53. szám V/2. lift! 

MOD 
N Ő I H 

. mim 
k A I . A P T E R M f i 

Budapest, V ker., 
Nagykorona-u. 6,1 
TViefnn : 121—44. 

m a j s z a l a a a t s s r 
a rc , mell és kar ró l vég leg utayorn nélkül csak d*. 
M&czinek módja szerint lehet k i i r tani . In t éze tembe« 
k a p h a t ó olyan szer is, mely percek alatt nem vég leg , 
de bos«zabb időre veszi le a h a j s z á l a k a t . Szópsóg, Üde, 
fiatal, tiszta a rc az „ A r i " emai l borogatóvizzel 6« 
szépségápolás i sze rekke l érhető el. Uaje l tavol i tó , h a j -
•zökJiö, bő r fehé r i tö -k rém, kebe l -k rém, púder , szappan , 
ha miasztó Postai szé tküldés . Leve lek re válasz. G A 0 0 
A R A N K A kozmet ika i intézete , Budapes t , VI eb med 
sanl tán-ut 13. szám. T a n í t v á n y o k f e lvé t e tnek . 

en NDJV megrendelhető a .Szín« 
házi É!et" kiadóhivatal 
iában, Srzsébet-körut 29. 
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pont vezérigazgatója, viszont Ubul néven még 
mindig a javíthatatlan zenebarát és humorista, 
a minap végighallgatott egy ilyen hangver» 
Bemyt. Hangverseny után megkérdezték, volt»e 
«iker. 

— Csak két úrral találkoztam, aki tapsolt 
— felelte. 

— Kikkel? Két úrral? 
— Valóban, két úrral. Immel és Ammal. 

hogy a nő, az a libuska és a férfi, 
gtfíiár. 

a — 

A gyermekdélutánról jól sikerült fölvételt 
készített Papp Rezső. A kcpet a Sziniiáa» 
Élet legközelebbi számában közöljük. 

• * » 

A Szinházi Élet szépségversenyének ama 
győzteseit, akiknek fényképe a húsvéti szárru 
ban nem jelent meg, legközelebb mutatjuk be 
olvasóinknak. 

A MEGFEJTÉS. Két kis 
esitri leányka álldogált egy kül» 
telki mozi bejárata előtt és 
nagy érdeklődéssel olvasta a 
műsort, mely többek közt Gum 
nor Tolnaes felléptét hirdette. 
A leánykák tanakodni keidtek 
afölött, hogy férfi avagy nő«e 

ez az előttük ismeretlen hangzású, külföldi 
moriszemélyiség. , 

— Én azt hiszem, hogy férfi, — mondta az 
egyik csitri és gondotkodó'an összeráncolta a 
homlokát. — Természetrajzban tanultam, 
O V I N I ' » I I I M* T I ^ A ' N ' U I ^ Q H I . ' I S A I > I » A < 

Az első magyarországi színházi tütty 1874 Ja-
nuár 13-án hangzott el a Neni7«ti Szjiiiiáabart, 
Faust opera előadásán, midőn SzÍRethy Ede ope-
raénekes lépett 'föl, de a várakozásnak nem fe-
lelt meg; erre az. erkélyen három ur elkezdett 
élosen fütyülni. (gr Esterházy Mikiés, bárói 
Baldácsy és gr. Bissimgen valtak az illetők.) M 
rendőrség csak az utóbbit büntette meg 50 frtra, 
a két előJkbi — eluliozott a fővárosból. Érdekes* 
liogv a rendőri büntetést megft'lebbe/ite a gróf 
és a belügyminiszter felo-lciotta a rendőrség vég-
Bését azzal mdokolva, hogy: „a füttyentés csak 
a nemtetszésnek egyik nyilvánulása módja, ettől 
pedig a közönséget eltiltani nem lehet". 

Pesti Napló 187*, 

Lampl J ó z s e f n é 
női divatszalonja 

VI., Vilmos csissir-at 33 

p T t H A J N Ö V E S Z T Ő 
aru i l . en rao^r no-a l>v«set tiövi<> idfi 
alat> dus • H iat riöves .t f s meg-aba iA-
lyozza a I n j ' i n lá^i m«*góvja a korai 
é szü l é s t , Kpv hónap ala t t l é p j e * e red-
mény! Ara 10 és 15 borona. A n&k «lia*« 

a 8Z' p ti a j ez<T< azt ápolni kelti 

BOTAR RSGSNA 
Bariapes' , VII., Sriseliri-i.8 ul s í 

SZABÓ LILI 
tLOKULu KuZMEi-l-
K-M' HÖLGYi-ODRASZ 

Hírem a hó gyek s?lves pártfogás 11 

manlkürs haj 
testószeti (fer-
me A'idríissy 
ut 36., meg 
nyilt. (Párisi 
Nagy Áruház 
?al szemben 

M A Z Z A N T I N I L A J O S 
a M. Kir 
v. baBetm©8<ere r « " ' T Á N C A K A D É M I Á J A 
Salon, ballet, sfinpad! táncok éa raoal-kiképz<.sro növendékeket napon-ta t e l v é n IL kerület. Fő-utca 12. fid 6—6. 

H A J S Z A L A K A T 
h ö l g y e k a r c á r ó l , k a r j á r ó i v é ç l ' g k i i r t ja fe»e-
ißsseggel a »Miracle* tórv. védett múdsaeréveí 

PolláK Sarolta 
oale l távol i té special is ta kozm. intézete ( A n d r á s s y - T i t 3 8 . 
I . e m . A Kagv Aruhá»z;ti szemben), Ár ta im^uan , fá fialom 
nélírfili ko e^és. Rögtöni hatás. Minden iddigi i te.tt iniuli 
óvakod junk után záróktól . — Vidékié a szet t utaaátássa. 
di8«ki^ten küldi. T e l e i o n 1 5 7 — 9 8 i 
F o p r a d e g ê s a n a p . S z é p a é p - h i b á k k e z e l é s e . A r o 
«röuöléa , a rc raa-ss i r .áza , a r c á p o l á s . 12 é v i m ű k ö d é n 

ÜHIKSZO SPECIALISTA 
Titíton . 
« - « . FREY8ERGER Ú L F R É D 

B u d a p e s t , ! V . , V á c i u l . 8 . 

V Á G Ó V I K T O R hölgyfodrasz-
és ma nik ü r-

t»rm ét áthelyezte R Â K Û C Z Y - U T 57 . 
Ondolîtciû SZAM AI,Á'MUNKÁCSY 
h a j m o s i s n a i f a - t é » K A V É S i Z M E L L B i T ) 

h a i s z A l u k r t •ftévoRtanf ré% îej sebutânyoat 
ée fájdalom nélkül a iegrövu:*-hfe> 

idő ala t t , CSAK berlini módrs berec<lexett intézetemben lel.et» 
Nálam út kapha tó szer, mely a ba>ittá lakat percek alatt el-
távolít,A, de mint minden ilyen eser, csak rövid idc i fe 
Szeplő, pa t t anás , sxemölca eltávolításai. Szépségápolás, ha)» tnertás, naitestéa, andtilálás, ŝ uieur jutányos bérietbeaL 
|u!(a haieltávolitó 5 koron«. — Julim mrcfebérité 6 koron«» 
Xl lLÍXl^k . Julia KezmeiiHai iRíézal 

UL£../LAT. L <UUu s t i ê t i t U ML 
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Halló, mi újság? 
FARAGÓ ÖDÖN kassai igazgató fáradha» 

katlanul dolgozik műsora élénkítésén. Az el» 
nault héten a Padlásszoba c. operett teljes 
sikert aratott. Kitűnő együttesben adták a 
jnult évad drámai slágerét, a kontinens szia» 
padja i t bejárt „Névtelen asszony"»t, melyben 
Füzess Anna, Faragó direktor. Lukács és 
Bérezi játszották a főszerepeket 

Dr. JA NOV ICS JENŐ kolozsvári társulata 
felújította Rostand Edmond híres romantikus 
színmüvét, a Cyrano de Bergerac»ot A citn» 
szerepet Fekete Mihály játszottta. Roxan 
Poór Liü és Christian Várkonyi Mihály volt. 
21»én Berky Lih ismét megkezdte vendégjátá« 
kát. Fellépett a Gésák, Erdészleány, Sztara« 
èu l rózsája és Mágnás Miská*ban. 

ÉNEKMŰVÉSZNŐ. Balázsy Erzsébet, Mar. 

chesine v. tanítványa, a párisi Opera Comique 
19 éven át v. művésznője, naponta 11'tői 5«ig 
felvesz tanítványokat. Elfogadna később jutá« 
nyosan nvári meghívást vidékre. IX.. Ráday» 
u. 38. f. 4. 

GUTH1 SOMANÊ ÊNEKISKOLAJ ABAN a 
csoport'énektanitáa március l«én kezdődött. A 
jeles énektanárnő a havi tandijat 30 K>ban ál» 
lapította meg, hetenkinti háromszori órával, 
hogv tehetséges, jóhangu, de kevésbbé tehetős 
növendékeknek is módot nyújtson a tanú» 
lásra. Beiratkozás és felvétel naponta 2—3 óra 
között délután. Rákóczi'tér 6. Telefon József 
102—87. 

kovács Károly 
össxas kostái kaphatok a 

Színházi Élet boltjában 
Buda oe S' VI 
Rr*>ébm ' őrut 29 

N A G Y M I H A LY 
Budapest, V,Vécl-ut 4. DROGÉRIÁJA 
fisappasok, >;!:.;•<.«rek, kötszerek, 
h««(anâ»l cikkeit legolcsóbb bo-
ruarMsI forráss. — KiuiafestA 
minden »lieben kaptató. TeteiGfl : IÖ0-9B. 

Poros. Ífist5s,tap*;as v. test tt znPat 

SZÉPEM É S J U T Á N Y O S Á N 
T K 7 T S T F e k e t e L a j o s tnltisztiiási vâJiala'a 

Rozsa utca 78. KZ., Ii. em. 9. njtó. 
Bemmi piszok. — Semmi rer detion-
t-ég. A »i-ztltá" nincs Idfthö« kötve. 

C s e r n v György 
N Ö I D I V A T T E R M B 

Téti. 134-76 Budapest, IVV Szervita-tér l e z . 
i . ..y.il m 
b e l v á r o s 
legoiok.lobb 

geiemeiet 

A nagyérdcBH* hölgyk£z5n-
•ég luv&s pártfogását kér'h 

£DS és SâBlSIà liSigyíeárisiOl 

(^(ylotke^P 

Örchesztiüai i s ^ o i a ? 

X., CSALÁD-UTCA 28. TAN FO LTA H AI • 
Telefon 1. Plasnika. 2. SItmik». 8. Mimika. fipirtai 
H - Í R P / torna. KlaiMíkns tánc. tótivegü-.nkoift. 

, Beiratkoiás egén «ven it («Mon «s estt-
®0—«5 t6r"ïkan a. a. 8-7-1?. Perenc-MSmt » . 

fOMfwrn. M«ri. 4r. M a n Val- -I» 

?S3;UÏ «ssatgaist. 
HérscKelt r n K R . r ^ a g y â n n u s 

© legáas h S l g p a r á s z és manikűr sir? m 

Andrassy-ui M. »am 

o- ország legnagyobb női divatkehi e áruháza 
Budapest f ti, IV, Koranahsrceg alee 14-16 szám 

ANGOL ES 
FRANCZIA 
C Z i P É S Z 

W l b 

BUDAPEST, IV-
VERES PÁLNÉ. 
UTCA 7. SZÁM 

A j O Z S I - s s r 
Váci^uíca 5. szám. 
Bejárat Türr István-u. 9. szâm. 

HgskMS- ÉK füiS-
feöíöíilggessÉgík 

Hfoi3YK&S9NA-U7SA S. SZ., I!. « M 
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Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
•orsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar iró színműve, a szerző 
»«játkezü aláírásával. (E héten Lengyel Meny» 
hért: „Charlotte kisasszony" cimü művét sor< 
•óljuk k i ) 

II. dij: Egy művészi arckép, a művész saját» 
kezű aláírásával. (E héten Kosáry Emmy alá« 
írásával elTátott képét adjuk.) 

III. dij: Egy színházi páholyjegy, a főváros 
egyik színházába. 

Mult heti számunkban közölt reitvény ir.eg« 
fejtése: „Foxtrott". Megfejtették 381*en. 

Gábor Andor: „A prine" cimü művét Fe» 
renczy Károlyné, Középlak, Péchy Erzsi alá« 
Írásával ellátott fényképet Molnár Dezső, 
VIII., Népszinház»u. 27. és a páholyjegyet 
Virág Imre, Csokonay»u. 4. nyerte el. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 szinházl vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzés 

sére nem vállalkozunk.) 
Dr. U. F.sné. 1. 36. 2. 19. 3. 6000 K. — G.. 

Gy. 1. Cime: Nagvdiőfa»u. 5. 2. New York« 
kávéház. — Sz. L. 1. 39. 2.^20 3. 36. 4. 70 000 
K. 5. 43. — Kassai olvasó. Működik még. — 
K. Aranka, Újvidék. Nem közölhetjük. — 
Dr. M. M. 1. Nem, de jó, ha van róla hizo* 
nyitvány. 2. A Szinészegyesületnél nyilván» 
tartják. 3. Izr. 4. Tenor hangja van. — Kó* 
mikus. 1. Bármelyikbe. 2. Havi 20 K. 3. Dél» 
előtt és délután van tanitás. 4. Jó mcgiele» 
nés; esti kurzus van. — Opera. 1. 26. 2. Rk. 
3. 16.000 K. 4. Nem. 5. Magyarm. 27. — R. 
]., Szeged. Oda szerződött. — Böske. 1. 16»tóí 
20dg. 2. Havi 40 K. — Joli. 1. 22. 2. Royal» 
szálíó. 3. Ref. 4. 18.000 K. 5. Esti 400 K. — 
R. J., Ungvár. 1. Az Újság szerkesztősége. 2. 
V„ Vilmos császármt 15. 3. Radnóthy József. 
4. Harsánvi Zsolt. — Fiatal iró. Az igazgató 
címére kell küldeni. — Ida. 1. 20. 2. Rk. 3. 
12.000 K. 4. Báró Aczélm. 3. 5. Nem. — 
Nelly és Baby. 1. Aréna.ut 19. 2. Rovabszálló. 
3. Nem. 4., 5. Nem. — J. Annus, Szigetmajor. 
A Pesti Hírlapnál megtudható. — Lily. Zsom» 

! Ëwm îrpn Ä ' s s 9 y i ü S i Ü Í i U l 11 U i ! sor ».38.Telefon 166-38 

ROSCHER 
Z S U Z S A N N A 

ÓI KALAP ÜZLETE 
M0DELUK ALAPOK 

Budapest, IV. kerület 
Egyetem-utca 5 — 7. sz 
Az »Erzsébet Királyné 
Szálló« épületében ooo 

EO&bftAíffl CYULANE 
HÔLGYFODRASZ-TERME 
Manikűr. - Kozmet ika. — Hajíts. 
t t » , — Elsórundf l hajmunka — f f . f^EsJ-s. 1 | 
í y u k a z a m v á g á s . - S z ó r v c t z t A a , Tlleíni< «I—IB. 

H A J S Z A L A H A T 
** Arc, mell és karrdl végleg eltávolítani a „ROSALIE" 
törvénye-sen védett szerre l , villaTiynyal vaJó keze lésse l 
l e b e t . Ar t ama t l an , fa jdalom né lkül i keze lés . P a t t a n á s t , 
•aemlői , szemölcsöt nyomta lanu l el t t intet . A r c m a s s a g e , 
O-mi o Iái ás , fésü lés és m&nfkfir j u t ányos b é r e t h e a . 
Ká.vn,k is k a p h a t ó oly s<zer, mr íy percek alat t e l t ávo-
l í t j a a haj*í7-álakat. Archámlaszt<!i készle t , mHv 8 nap 
a la t t a* arcról mimden foltot e l tünte t . Bör fehé r i tö , 
«ezplőkrém, p a t t a n á s k r é m és peude r . Disœkrét v idék i 

szé tkü ldés és levelezés . T a n í t v á n vok f e l v é t e t n e k . 

B U C H O L C Z N Ö V É R E S i 
" 1 î A C A I f C kozmet'kai intézet, Buda 

Í V U J í \ l- I J L pest. VII, Király u'ca 51, 
TerAzvárosi-temnlommal r7.embon ToWon : 146 6i) 

íéuyhépeszefí clhtieb naUUilata. 

SUDRPEST. 
tu., Siifö-ulca 2. szám. 

(Seûù fesraaC'Uir» 
Tmieten: S-ú7. Taimímn: $-ű7f 



sz ínház i é l e t 

bolya és Buziás a nyári állomáshelyei. — Ra* 
jongó 3. A Színházi Élet 10. számában kö» 
zöltük a színtársulatok névsorát. — Castor és 
Pollux. Tévedésből kimaradtak. — R. Kamilla, 
Alsószernye. 1. Nem szinészeti kérdésre nem 
válaszol a Színházi Élet. 2. 27. 3. Van. 4. 18 
év óta működik, — A művésznő rajongója. 
1. 24. 2. Igen. — Vidéki rendező. A Dandin 
György első előadása 1853. ápr. 19»én volt, 
a címszerepet László József játszotta; uj be« 
tanulással 1881. szept. 9»én, dr. Hevesi Sán» 
dor fordításában 1904. ápr. 16-án adták, Ga< 
bányiya! a címszerepben. — P. Julia. 1. Ko» 
tozsvárott. 2. 27 éves. 3. Nem, 4. Igen. 5. Ki? 
adóhivatalunknál megrendelhető. — Rajongó 
kislány. 1. Pontos cime nincs, katona. 2. Pes» 
ten. 3. Rk. — Hü olvasó. Nçm kapható. — 
Rózsaffy. Emiitett helyre tessék fordulni. — 
Kíváncsi ördög. 1. 27. 2. Rákóczi,=ut 51. 3. 
Roval*szálló. 4. Megrendelhető kiadóhivata» 
lünk utján. — Győri kislány. Nyitrai rajongó. 
Kaposvári barna. A Színházi Élet nem előfize« 
tőknek, tehát a példánvonkint vásárlóknak is 
készséggel válaszol, feltéve, ha a kérdések 
színházi vonatkozásúak. 

Aradi szavazó. Lehet. — Tp. 417. 1. 1896. 
Jul. 22*én született. 2. Rk. 3. 26. 4. 18.000 K. 
— Hü olvasó medika. 1. Palota*tér 5. 2. Szi< 
getíu. 38. 3. Alkotás.u. 7/b. 4. Rákóczi i t 51. 

— Princ. 1. 18J0. febr. 2«án született Aradon, 
2. 18.000 K. 3. Izr. 4. 42. 5. Izr. - M urica. 
Temesvárott működik. — Nelli. 1. Nem s/A* 
nésznő. 2. Izr. — Van Rhyn. 1. Igen. 2 Nem. 
3. Még nincs megállapítva 4. 1 év óta 5„ 
Nincs. — H. Dóra 1. Izr. 2. 18 000 K. 3. 
A r é n á i t 19. 4. Eltalálta. — K. Vilma Kox-
lozsvár. Színház — Kíváncsi leány. Nincs 
esti kurzus.. — Manci, Baja. 1. Igen. 2. El va» 
gyünk látva. — Színházi rajongók. 26 éves — 
Princ. Báró Aczél*u. 3. — T. G.. Rákospalota. 
1. 27 éves. 2. Igen. — Anonymus. 1. Van. 2. 
Az igazgatósághoz. — Kóristalány. 1. 24 2., 
3. Nincs. 4. 28. — Színházi raiongó, Pestujr 
hely. 1. Igen. 2. Vidéken. — O. B. 1. Igen. 
2. Palota*tér 5. — Tonest. 1. 27 éves. 2. Izr. 
3. Igen. 4. Megkülönböztetésül egy hasonló 
nevűtől. — S. R. Miskolc, összesen 400»on 
felül. — Elégedetlen. 1. Téves volt: 6. 2 Ki«-
rályrálv»u. 102. 3. Igen. 4. Nem. 5. A Révai 
Lexin G'hetü közt megtalálja. — Fogadás. 
Vidor Ferike. — Román front. Kiadóhivata« 
lünkhöz tessék fordulni. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Tivoliétében: BUS FEKETE LÁSZLÓ 

•práclsions-órák a legjobbak 
Kapható: »«n 3 , s s â m . 

I É K S Z E R O C C A S ' O 

MíHUTZ J. szűcs VI., Ó-UTCA 1. SZ» 
(Vilmos császár-út sar' n.y 
TELEFON: 63-31. 

[ ö f g y f o d r á s s l e r e m ] 
1 Pejmou&H, uB uh i ' i i . r«>aie«wl «fft/lltt K «.— | 

Krt« onilotiilás («i le .- .«! , gvCtt . . . K — 8 
Manicfir . K 1.30 — P e j cflr . . . K S - - | 

UMay.siicii lEúm I 
TL«; lüaiTtn-wir kOmelobrii) | Vaskoné 

NÓI KALAP KÜLÖNLEGESSÉGEK 

Maison Spivák 
mngol ér francia mái dloattererm 

Sudapait Vatyiror na.v K !' <*m. 

BUDAPEST 
IV.. Vficl-u. 3 1 - 3 3 Piaristák palotájában 

á d V á r o s » J ü ^ a n i fcursgaofó 

i X í l w 
a ÍM 

HÔLGYFODRASZ 
MANIKŰR-SZALON 
Arcápol át. Oodoláció. 
VI., Dabzrahái-u 10. A 
m. kir.Operaház mellett 

K o c h l i o n a , B ü d a p e t í 
uaiientí-8 2U.— H Jd..iiicure — 7t) f 

« e p s E l û h a î - u . Htlmnsa» t.— k Pedicflre —.70 t 
37. , I I . « m . a . 0/idol»lis —.70 P ircAnolin t . - K 

( L I F T ) tfesula* . - .71) P 



36. oldal SZÍNHÁZT FL.FI 

A ï udróbirdetés díjszabása 
10 exóig- 3 koron?, min-
den további szó 30 fillér. 
Vastag betűvel minden szó 50 ailér. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" 
A P R Ó H I R D E T É S E * 

As apróhirdetések ellen-
értéke bélyegben is be* 
külcflieiő a kiadóhivatalba 

Erzsébet-kSrut 24. 

G Y O R S I F A S T A N I T Ô I r ü s g á r a , 
» a g y g y o r s í r á s r a l e lk i i smere t e sen 
&15készit gyakor lo t t ok leve les gyors -
i r á s t a n l t ó n S . T i l l . K e n d e r - u u t c a 16. 
H I . em. 2. a. 

O P RA- Í3 magánéneket tanít, zene-
akadémiára előkészít máraákai« tandíjéi t 
Szllagjíné, okleveles operaóackesnö — 
Jelen kezés &—• óra kSzOU : Főherceg 
Bándor-u. 22. 

ZONGORA v a g y p ian ino m e g v é t e l r » 
kiadóhivatalába ktilíleiidS. Erzsébet -
kürut 29. Jelige „Zongora", 
kersteiik. Ajinlat a Sziuhiri Elet 
T Ö B B ESTÉLyT betölt«, folytatólagsa 
Qlmtéma eladó. Cím a kiadóban. 

Színházi Elei 
Korona 

6.40 

3.— 
12.— 

1014. évi 18 számból álló háborús 
csonka évfolyama — — — — 

1915. évi 10 számból álló háborús 
csonka évfolyama — — — — 

1916 évi 43 számból álló évfolyama 
1917. évi 52 számból álló teljes év-

folyam ára — — — — — 17.— 

Az összeg előzetes utalványozása ellenében 
bérmentve küldi a kiadóhivatal : 

BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 23. 

ükedvelők 
kis tréfák (Karinthy, Harsányi.) 

Gábor Andor, Kővári stb. 
Megrendelhetők a Színházi Élet kiadóhivatalában. 
I. sorozat, 10 darab ára K 3.50, II. sorozat, 10 
darab ára K 4.50. az összeg előzetes beküldése elle-
nében bérmentve azonnal megküldi a kiadóhivatal. 
Budapest, VII., ker., Erzsébet-körut 29. szára. 

Ipa r t e l ep ta Vt-
fizlet E r z s é b e t -
itől wt £4. oaám. ORVÁT 
H4ko*: Kossu th _ 

• "r KÉZIMUNKA-ÜZLETEI Vámház-korul 6 „ „ « « n i c m 
tip.t-körut 1« B U D A P E S T 

H y a k k e n d ő h á z ! 
L&SZLÓ ANDOR, 
Budapes t . 
IV., Kígyó-u tca S éa 
V., D;ák Fereno-u. 14. 
Csodaszép nyaiitcndSk 
enz-íag vá'asi'éttban. 

F e l t ű n é s t k e l t ő pa rw pamo?-
Iwn nyílt mac a ,,Nyakkendő-
ház" fióttja a V. Kieyó-n. ó. sz. 
ala ti Klotild-palotában. Olvasó-
ink szíves fitryelmebe ajánljak 
a szemnek nty ke'tves s a lélek-
nek oly Jóle 0, flflkeW l i iéss"! 
hti e-d^zott fizie'nn'gípliíntéf et. 

Darabonként 30 fill, ellesében a kiadóhiva-
tal portómentessn küldi a következő szá-
mokat 

„Ciklámen" szám 
„Kisasszony f é r j e " szám 
„Jókai-fi lm" szám 
„Egy magyar nábob" siá-v 
„Bcrrtáf bácsi" szám 
„Hermel in" szám 
„Bakfis" szám 
„Dióisi Nusi" szám 
„Szép asszony" szám 
„Bázilidesz Mária" szán; 
„Kökény I lona" szám 

Egyenként 40 fillér beküldése ellenében a 
„Farsang" , „Dollárpapa", „Gólom". „Kék 
róka" . „Vengerkák", „Tengerro magyar", 
„Márványmenyasszony", „Peer Gynt" , 
„Milliomos Kat i " . „Sztambul rózsáia" 
számoka/. — A „Medgyaszay" és a „C-sár-
tíáskirályné"-Album egyenként 1 kor. — 
A „Fedák Sár i " és a „Beregi" Album ára 
69 fillér, Somogyi Nusi szám 30 fillér, Hansi 

szám 30 fillér. Nagymama szám 40 
fillér. Molnár Aranka szám 40 fillér, Lábass 
Juci szám <0 fillér. Sugár Teri szám 40 
fillér, Ráfkai Márton szám 40 fillér, f£on-
tagh Ilona szám 40 fillér, G. Kertész Ella 
szám 40 fillér, Rákosi Szidi szám 40 fillér, 
Garamszeghi Sándor szám 40 fillér. Mészá-
ros Giza szám 40 fillér. Városi Színház 
szám 40 fillér, Németh Juliska szám 40 

I fillér. Magyar Szinház szám50 fillér. „Fél-
túkenység" szám 50 fillér, Boros Géza szám 
53 fillér, Vandergold kisasszony szám 50 
fillér, „Szere/6" s ám 50 fillér, Románc 
szám 50 fillér, Törzs Jenő szám 50 fillér, 
Uri divat szám 50 fillér, Hegedűs Gyula 
szám 50 fillér, Rátkai Máríe« szám £0 fillér, 
„Padlásszoba" szám 60 fillér. Molnár Fe-

renc AíbiKü 158 fillér. 

Kiadóhivatal: Erzsébefckörut 20. szám. 

Az összeg postabé?yeeb«n is küldhet5. 

„m&AgEzem" k S a y v t i a d í és n y o m d a r t . Bűii i j ieaá. 

á 



PINHÁZI ÉLET III. 

IPlUISDiEiR 



SZÍNHÁZI ÉLET 

KOSÁR Y EMMY — „A Pacsirta" Angela felv. 


