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A Madonna rózsája. 

A Nemzeti-színház ismét bemutatóra 
készül. És ismét magyar darab bemutató-
jára. Nem lehet elégszer és elég örömmel 
hangoztatni, milyen derekas munkával 
szolgálja az ország első színháza azt a 
hivatást, amelyet a neve és hagyományai 
szabtak ki neki. 

Az újdonságot Hevesi Sándor irta, aki 
kitűnő név rögtön, mihelyt irodalomról és 
szinházról van szó. A sikerek hosszú se-
rege sorakozik a neve 
mögött. Legutóbbi nagy 
sikere az „Apja fia" 
volt, amelyre a Magyar-
szinház kitűnő előadá-
sából emlékszünk. A 
darab azóta vigan járja 
a külföldet és Hevesi 
azóta vigan irja az uj 
darabokat. Mert tele 
van ötlettel és a szin-
műirásnak nincsen te-
rülete, ahol nagysze-
rűen ne érezné magát. 
Most például három 
teljesen kész darabja 
várja az előadást. „A 
kölcsönkért feleség" a 
cime annak az operett-
librettónak, amelyet Zerkovitz Béla szá-
mára irt s amelyet a Király-szinház fog 
bemutatni. „Adolf" a cime annak a há-
zasságközvetitő vígjátéknak, amelyet a 
Magyar-szinház fog bemutatni. És most 
itt van „A szent Szűz rózsája", amely 
nemes, emelkedett hangú renaissance-dráma 
s amelyet most mutat be a Nemzeti-szin-
ház. És hogy igen kitűnő darab, aziránt 
már eleve sem lehet kétség. Amit Hevesi 

ir, pláne színpadra, arra látatlanban rá 
lehet mondani, hogy jó. 

A darab alapötletét egy Balzac-novel-
lában olvasta Hevesi. A „Contes drolati-
ques" cimű novellaciklus egyik darabjá-
ban. De ezt aztán annyira átformálta, 
annyira megváltoztatta, hogy nem maradt 
belőle, csak az összeütközés primőr-ötlete. 
A mese más, a miliő más, a személyek 
mások, sőt a Balzac novellája vicces no-

vella, ez a darab pedig 
komor és véres végző-
désű, széles lélegzetű 
dráma. 

Arról szól a törté-
net, hogy Lorenzo da 
Montone, a rettegett 
condottiere, szép és 
gazdag lánynak köti be 
a fejét. A szépséges, 
szőke Isotta várat visz 
hozományul az urának. 
A várba beleül a férj, 
a várnép felett Matteo 
parancsol, a férj zsol-
dosainak kapitánya, de 
a várat senki sem is-
meri, csak az asszony. 
A zegzugos bástyák, a 

rejtett folyosók csak egy 
uj várnép előtt. Van ott 

még homályos, titkos járás, amelyet csak 
Isotta maga ismer, mert ő itt nőtt fel apró 
gyerekkora óta. 

Az asszonynak, mikor a darab kezdő-
dik, szeretője van. Gianetto a szeretője, a 
léha renaissance-gavallér. Azon az uton 
jár hozzá, amelyet csak az asszony ismer. 
A bűnös szerelem jól el van rejtve. De 

Hevesi Sándor, a „Madonna rózsája" szerzője. 

titkos járások, a 
része tárul fel az 
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mégis megtörténik: Lorenzo da Montone 
rájön, hogy a felesége megcsalja. A vár-
kapitánytól még azt is megtudja, hogy az 
a bizonyos harmadik titkos rejtekúton jár 
be az asszonyhoz. 

A condottiere vallatóra fogja az asszonyt. 
De hiába. Isotta néma, mint a sir. Lorenzo 
dacosan és sötéten indul táborba. A bosszú 
kezdődő müvét jó kezekben tudja. Matteo, 
a kapitány megígérte neki, hogy estére 
kézre adja a csábitót. 

Isotta retteg, mikor egyedül marad. 
Tudósítani akarja Gianettót, hogy az éle-
tét veszedelem fenyegeti, De ekkor rémül-
ten látja, hogy senki sem mehet ki a vár-
ból. Még ő maga is csak ugy, ha a kapi-
tány csatlósai kisérik. Az asszony rettegve 
belenyugszik a fogoly állapotba és abba 
i kinzó bizonytalanságba, hogy a kedvese 
meg fog-e menekülni. 

Ekkor fordulat történik. Isotta meg-
tudja, hogy olyan ember t^ r tanak a ked-
vesének, akit ő nem is ismer. Öreg cse-
lédje, Barbara elmondja neki, hogy egy 
Renato nevü ífju olthatatlanul szerelmes 
Isottába. A vár Mária-kápolnájában van a 
Szent Szűz szobra, amelyet Isottáról farag-
tak. Az ifjú már hónapok óta mindennap 
fehér rózsát rak a szobor lábaihoz, hátha 
az imádott asszony megérti a g y n g é d 
vallomást. 

Isotta egy pillanat alatt készen van a 
tervvel. Feláldozza ezt az ismeretlen ifjút 
és igy megmenti Gianettót. Csakugyan ugy 
intézi a dolgot, hogy a szerelmes Renato 
bejöjjön hozzá a kápolnából a várba. Most 
szemtől-szemben áll azzal az ifjúval, aki 
imádja őt s akit fel fog áldozni szeretője 
kedvéért. Renato olyan rajongó, tiszta és 
szerelmes, olyan megragadóan forró és 
annyira szűzies, hogy Isotta egyre jobban 
érdeklődik iránta. Az ifjú kiönti a szivét 
előtte s az asszonyt meghatja ez az ember-
feletti erejű, mégis tiszta szerelem. Hirte-
len ráeszmél Gianettóval való viszonyának 
földi és bűnös voltára. Most már érzi, 
hogy Gianetto akár vesszen is el, de ezt 
a szerelmes ifjút meg kell mentenie. El-
dobja első tervét és meggyőzi Matteót, a 
várkapitányt, hogy Renato ártatlan. 

De a dolog nem megy ilyen könnyen. 
Matteo belemegy abba, hogy Renato nem 
a szerető. De akkor követeli az igazit. 
Isotta időt akar nyerni. Most már Gianet-

tót is kiadná, csak előbb Renatót küld-
hesse ki a várból a szabadulásba. 

De most már Renato nem megy. A 
szerelme nem engedi. Olthatatlan lángo-
lása odaforrasztja az imádott asszonyhoz, 
akinek fel akarja áldozni magát, mert érzi, 
hogy itt életre-halálra folyik a végzetes 
játék. És most már Isotta is ott marasz-
taná a fiút, jöjjön, aminek jönnie kell. De 
nem meri. piros rózsát talált a kápol-
nában, pedig Renato fehéret tett oda. Ezt 
a csodát a Szent Szűz művelte, hogy a 
bűnére figyelmeztesse őt. 

És most kiderül, hogy a piros rózsa 
mindig piros volt. De nem Renato tette 
oda, hanem földi és érzéki szenvedélyé-
nek jeleképpen Gianetto. Isotta nem keres 
többé kifogást. Mámorosan hull a szerel-
mes Renato karjaiba, aki még nem csókolt 
asszonyt. 

És a legcsodálatosabb, legforróbb sze-
relem hajnalán Isotta mindenre el van 
szánva. Ki fogja adni Gianettót, hogy 
Renato megmaradjon neki. Meg is adja a 
toronyból a rendes fáklyajelet, amelyre 
Gianettónak jönnie kell. Majd jön és éle-
tével fizet. 

Csakhogy Gianetto nem jön. Mert 
bizony még előtte való reggel titokban 
megházasodott és elment. És Renato sem 
akar elmenni a várból. Az első csók má-
morító varázsa ott tartja szerelmese mel-
lett. Az első csók hadd legyen az utolsó, 
így is történik. A condottiere megjő a 
táborból és megöleti felesége kedvesét, 
Renatót. Isotta pedig utána hal egy éj-
szaka támadt, de egy életre szóló szerel-
mének. 

Elbeszélésnek leirva is pompás, nemes, 
izgató és forró történet. Mennyivel jobban 
kell hatnia ennek a gyönyörű mesének a 
szinpadon. ahol a keretet a renaissance 
pazarul pompázó díszletei és ruhái adják, 
a szerepekbe pedig a Nemzeti-színház 
művészei adnak életet. Hevesi Sándor 
évekig volt a Nemzeti-szinház rendezője 
és most megint az: jól ismeri a színház 
művészi erőit. És az előadásról nem is 
kell mást mondani, mint két igen nagy 
nevet. Isottát Márkus Emma, Renatót Beregi 
Oszkár játssza. 

HIRDESSÜNK A „SZÍNHÁZI ÉLET"BEN. 
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Szerző a darabjáról. 
A Madonna rózsája szerelmi dráma, amely-

nek magvát egy Balzac-féle humoros novellából 
vettem. Én ebből a magból egy tragikus sze-
relmi történetet növesztettem ki, amelynek a 
veleje az, hogy egy asszony, egy várnak az 
úrnője hűtlen az urához és titkos uton keresz-
tül bejáratja magához a kedvesét. A helyzet 
ugy fordul, hogy az asszony a kedvesének az 
életét egy módon mentheti meg : ha föláldoz 
érte egy másikat, egy idegen közömbös em-
bert. És Isotta a vár asszonya becsal a várba 
egy fiút Renatót, aki titokban már hónapok 
óra rajong érte — s akit oda akar vetni a 
hóhéroknak. De amikor szembekerül a fiúval, 
akinek ő az első és egyetlen szerelme, s aki 
még sohasem csókolt asszonyt — elveszti a 
gyilkos tetthez való bátorságát — és meg 
akarja menteni. Csakhogy most már ezt a fiút 
csak egy módon mentheti meg : ha föláldozza 
a másikat. 

beszélgetés 
Körnvjei Çéldval. 

Budapesten mindenki és min-
denütt szívesen fogadták a rövid 
időre közénk visszatért művészt, 
Környei Bélát, de sehol se ün-
nepelték olyan kedvesen, sehol 
nem volt az öröm olyan őszinte, 
mint kávéházi törzsasztalánál, hol 
ismét elfoglalta elárvult helyét. 

Az Opera-kávéháznak egészen 
speciális közönsége van. Opera-
házi szólisták, aztán a zenekar 
tagjai, néhány ujságiró, sok zene-
tanár, zeneszerző, elismert nevű 
és sok titkos muzsikus. 

A falakon köröskörül zene-
iskolák hirdetései, hangversenyek 
plakátjai, az asztalokon kottapa-
pírok, a ruhatárban hegedütokok. 

A bejárattól balra, a sarokban 
a diszasztal, a kávéház központja : 
a hires Ney-asztal. Fölötte már-
ványemléktábla jelzi, hogy itt ült 
mindig Ney Dávid és ide járnak 
most is Operaházunk legkiválóbb-
jai. Környeinek is ez volt a törzs-
asztala. 

Most, hogy néhány napra fel-
jött Budapestre, elnéztünk a Ney-
asztalhoz, mert sejtettük, hogy 
Környeit itt megtaláljuk majd. Környei Béla — mint Lohengrin. 

És amikor első szerelméből kiábrándulva, 
egy uj szerelem tüzében megtisztulva mindent 
jóvá akar tenni s vezekelni akar az életéért 
— éppen a második, az igazi szerelmét nem 
mentheti meg a haláltól, — mert az első ked-
vese, akiért még a gyilkos tettől sem riadt 
vissza — rég messze jár és kivül van a tra-
gédia világán. 

Madonna ismeri az igazi szerelmet, — de 
az élete árán, éppen ugy mint Renato, akit 
először — ismeretlenül meg akart ölni — s 
azután már a saját élete árán sem tud meg-
menteni. 

A tragikus szerelmes párt a Nemzeti szín-
házban P. Márkus Emilia és Beregi Oszkár 
játszák. 
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Próba után tényleg átjött a kávéházba. 
Megkértük, hogy mondjon el egyet-mást 
mostani vendégszerepléséről és legköze-
lebbi terveiről. 

— Budapesti fellépésem csak rövid 
ideig „ tartó vendégszereplés volt, mert 
máris utazom vissza Bécsbe, hová fix 
megállapodás köt. 

A császárváros közönsége igen nagy 
szeretettei fogadott és hiszem, hogy a 
jövőben sem vonja majd meg tőlem ki-
tüntető jóindulatát. 

— Bécshez állandó szerződés köt. A 
jövő esztendőtől kezdve szerződéses tagja 
leszek a Hofopernek. De a szerződésem 

SZinUÁZi ÉLET 
olyan, hogy lehetővé teszi azt is, hogy 
sürün vendégszerepelhessek egyéb helye-
ken is. A budapesti vendégszereplésekre 
vonatkozólag végleges megállapodásunk 
van már. A szezon folyamán körülbe-
lül húszszor lépek fel Budapesten. 

A jövő évre vonatkozólag nincsenek 
még végleges megegyezéseink, de való-
színű, hogy hasonló módon egyezünk 
majd meg . . . 

Ami a pesti szereplésemet illeti, őszin-
tén és igazán örvendek, hogy ismét talál-
kozhatom pesti közönségemmel, melynek 
legszebb emlékeimet köszönhetem. 

— Uraim, — harsogta fel-
háborodva Zugligeti, miután or-
kán gyanánt beviharzott a szer-
kesztőségbe, — önök újságot 
irnak, kötelességük segíteni raj-
tam ! A sajtó áldozata vagyok. 

— Hogy-hogy? — kérdez-
tük ezúttal kivételesen némi 
érdeklődéssel. 

Rögtön elmondom. Felmen-
tem a New-Vork-kávéház iro-
dalmi karzatára, hogy megvacso-
rázzam és csakugyan hozattam 

is két pohár vizet. Melléje újságolvasás gya-
nánt a Színházi Életet vettem a kezembe. Erre 
egy nagyhajú ember odajött és igy szólt. «On 
színházi dolgokkal mer foglalkozni az irodalmi 
karzaton, mikor a világ legszenvedélyesebb 
vitája folyik afelett, hogy ki az isten : Gyóni 
Géza-e, vagy Ady Endre ?» Erre azt feleltem : 
«Mi köze hozzá maga csirkefogó?» Mire ő 
pofon vágott és igy kiáltott : «Takarodjék innen 
és olvassa a Világot, amely az adisták állás-
pontját képviseli.» A pofon rögtön feltűnt ne-
kem. Kezembe vettem tehát a Világot és át-
ültem egy másik asztalhoz, ahol egy katolikus 
tábori lelkész ült hadnagy fivére társaságában. 
A hadnagy odalépett hozzám és igy szólt : 
«Uraságod froclizza ezzel a zsidó lappal a 
bátyámat?» Es pofonvágott. Majd igy folytatta : 
«Takarodjék innen és ha már olvas, olvassa 

az Alkotmányt.» A második pofon, bevallom, 
némileg bosszantott. Átültem egy harmadik 
asztalhoz és tüntetően az Alkotmányt olvas-
tam. Erre felállt egy önkéntes káplár és igy 
szólt : «A mikepércsi rabbi fia vagyok. Engem 
akar maga horgolni, maga piszok ? !» És 
pofonvágott. A harmadik pofon már dühbe 
hozott. Elszánt bátorsággal kiáltottam: «Hát 
mit olvassak?» Mire ő igy felelt: «Takarodjon 
innen és olvassa az Egyenlőséget !» Kezembe 
vettem az Egyenlőséget és egy negyedik asz-
talhoz ültem. Itt felemelkedett egy tagbasza-
kadt hadnagy és szó nélkül pofonvágott. «Mi 
ez ?» — kérdeztem stentori hangon. «Egy pofon, 
— mondta ő, — Gyóni Géza egy barátjától, 
annak a piszok fráternek, aki mudernek zsidó 
lapját olvassa. Tessék a Budapesti Hírlapot 
olvasni :» Erre visszaültem arra a helyre, ahol 
legelőször leültem és tüntetőleg a Budapesti 
Hírlapot olvastam. Mire megjelent az előbbi 
hosszú hajú bősz irodalmár és felkiáltott : «Nem 
volt elég egy pofon, te gazember, a Rákosi 
párt maradi lapjával mersz te engem héklizni ? 
Rögtön hozasd a Nyugatot.» Es újra pofon 
vágott. Én megőriztem hidegvéremet és a Nyu-
gatot kértem, de a Nyugatot ellopták. Most 
ide jöttem tanácsot kérni. Mit olvassak ? 

— Olvassa a Nyugatot, — vélte a segéd-
szerkesztő, — hátha megint pofonvágják. 

— Az nem zseniroz, — mondta Zugligeti, — 
de akkor kérek egy koronát, hogy Nyugatot 
vegyek. 

Zugligeti átvette a koronát. Aztán a homlo-
kára csapott. 

— Most jut eszembe, hogy minek olvassak 
én lapot egyáltalában? Nem fogok olvasni. 
Legalább nem kapok pofont. 

Önérzetese i zsebretett egy skatula cigaret-
tát és eltávozott. 

Külön terem. ILLÉS CUKRÁSZATA Külön terem. 
1915. évi november hó 1-től E R Z S É B E T - K Ö R Ú T 39. sz. 

alatti ház helyiségeibe helyeztetett át. 
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Néhány estre 
Egy Környei nevű külföldi művész 
Jött vendégszerepelni Pestre. 
Nemde, érdekes, 
Hogy a kis 
Riporterek, mint mindig, most is 
Kisütötték, hogy magyar származású 
Ez az énekes. 

• 

Jó 
Olvasó, 
Ezt te 
Is hallottad talán már, 
Hogy a „Palika" az „Évikét" eljegyezte. 
Az esküvő szép lesz és előkelő 
És a szükséges „Karikagyűrű11 -t 
A Királyszinház adja elő. 

* 

Biztos egyszer ez, 
Hogy az a finánczseni, 
Aki sok pénzt szerez. 

Ne csodálkozzunk hát 
Ezen mi, 
Ha Zerkovitz bécsi uj darabjának 
Cime: „Das Finanzgenie." 

A gólya arról kerepel, 
Hogy Nádas Sándor tervei között 
Egy színdarab is szerepet. 
Hogy mi van a nádasban, 
Annak igazán a gólya 
Legilletékesebb megmondhatója. 

Beöthy színészeire mindig 
Nagyon kényes, 
De az Éviké címszereplőjéről 
Joggal mondhatja, hogy : Fényes. 

Háborús darabot igér íme 
A Magyar-színház egyik jövő hete, 
Körülbelül igy hangzik a cime: 
Seki Sebe. 

Szenes ember. 

Magyar-szinház — Éviké. 
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és Mészáros Imrétől, az Opera néhai igaz-
gatójától. A zene elméleti részével is fog-
lalkozott és például tizenöt éves korában 
ő vezette a reáliskola ének- és zenekarát. 
Érdekes : ennek a zenekarnak a prim-
hegedüse volt Ánisz Aladár, az Opera 
későbbi primhegedüse, a Nemzeti Orfeum 
mostani rendezője. Szóval, hogy vissza-
térjek : az uram nem is gondolt arra, hogy 

Zerkovitz Béla és családja. 

Zerkovitz Béláéknál. 

— Halló, nagysád, kérem a 158-84-et. 
Köszönöm. Halló? Az Eötvös-utca 29. sz. 
ház házfelügyelője? Mondja kérem, Zer-
kovitz urék a második emeleten, otthon 
vannak most? Igen? Köszönöm. 

Az Eötvös-utcai házban cselekedték 
meg Zerkovitz Béláék azt a különös dol-
got, hogy elköltöztek, mégis ott maradtak. 
Értsd : elköltözködtek a földszinti 
lakásból és a második emeletre 
mentek lakni. Itt kopogtat a 
Színházi Élet csatangoló munka-
társa, hogy Zerkovitzékról plety-
kázzon egy kissé az olvasóknak. 

A szép Zerkovitzné fogadja a 
látogatót lekötelező nyájassággal. 
Nagyon szép asszony és most egy 
kicsit érdekesen sápadt. Hogy 
miért, az a cikk végén fog kide-
rülni. 

— Foglaljon helyet, — mondja 
a háziasszony — az uram mo-
mentán el van foglalva igen fon-
tos dologban ; amig bejön, addig 
vallasson engem. 

— Meséljen az uráról nagy-
ságos aszszony, ez bizonyosan 
kedves témája. 

— Ugy van, ez a legkedve-
sebb témám. De mit meséljek 
róla ? Talán azt fogom róla el-
mondani, amit kevesen tudnak : 
hogy lett zeneszerző. Egyáltalá-
ban nem indult annak, de mint 
a Zerkovitz-család minden tagja, 
gondos zenei nevelést kapott 
Ez hagyomány az uram család-
jában. Két nővére zongora-
művésznő. Ö maga hegedülni ta-
nult és pedig Waldmann Alberttől. 
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komponista lett. Szorgalmasan járt a mű-
egyetemre, építészmérnöki oklevelet szer-
zett, sőt ő maga is részt vett Hauszmann 
mellett az uj műegyetem építésében. Külön 
büszkeségem, hogy az uj műegyetem falába 
az uram is bele van vésve, mint az épít-
kezés egyik vezetője. Ö maga is azt hitte, 
hogy építészeti karriert fog csinálni és 
csak ugy mellékesen komponált egy-két 
nótát akkoriban. És technikustársai egyre 
jobban dúdolták ezeket a nótákat. A „Kató, 
szivem szép Katója" és a többiek egyre 
népszerűbbek lettek, a technikuskollégák 
folyton uj nótákat követeltek és az uram 
egyszer csak azon vette magát észre, hogy 
buzgón komponál. Nem is vette észre és 
zeneszerző lett belőle. Akkor különben még 
nem volt az uram. 

— Lássa, ez érdekes. Hogyan ismer-
kedett meg az urával? 

— Még érdekesebb, mint ahogy kép-
zeli. Terézvárosi csitri lány voltam, Bíró 
Ilonkának hívtak és a szüleim elvittek a 
a Royal-Orfeumba. Szécsi Magda akkor 
énekelte ott a Hulló falevelet. Engem ez a 
dal roppantul megfogott. De annyira meg-
fogott, hogy hazamenet bakfis fejjel a kö-
vetkező merész kijelentést tettem : „Sose 
láttam azt a Zerkovitzot, aki ezt a dalt 
irta, azt se tudom, hogy néz ki, de én 
ehez akarok feleségül menni." A szüleim 
előbb nevettek, de én másnap is csak ezt 
hajtogattam. Nem hagytam békét a mamá-
nak, aki aztán azzal lepett meg, hogy éle-
tem első zsurjára meghívta Zerkovitz Bélát. 
Mit meséljek tovább: ő maga legalább 
ugy tetszett nekem, mint a muzsikája. És 
az elhatározásból nem engedtem : csak-
ugyan feleségül mentem ahhoz, aki a 
Hulló falevelet i r t a . . . 

— Nagyon érdekes és kedves történet. 
És mivel az ura még mindig nem jelent-
kezik, legyen szíves valamit helyette el-
mondani a jövő tervekről. 

— Szívesen, az uram dolgairól mindig 
jól vagyok informálva. Tehát: most folyt 
le Bécsben a „Dis Finanzgenie" bemuta-
tója, amelyet Felix Dörmann szövegére 
komponált az uram. És már egyszerre két 
uj darabon dolgozik: az egyik egy ope-
rett, amelynek a könyvét Hevesi Sándor 
irta és a Királyszinházban fog szinre-
kerülni. A másik egy énekes bohózat, a 
librettóját Harsányi Zsolt irta. Egynek 

Bécsben lesz a bemutatója. Azonkívül 
persze sok dolgot ad az uramnak meg-
csinálni havonta azokat a sláger-nótákat, 
amelyeket Solti Hermin, Papp János, Szász 
Ilona és mások énekelnek. Talán érdekes-
nek fogja találni azt is, ha elmondom, 
hogy a Katonadolognak meg volt Ameri-
kában a nagy bemutatókat megelőző próba-
premiérje. A nagy bemutató a napokban 
lesz New-Yorkban. 

Zerkovitz Bélánét, amint látszik, élve-
zet meginterjuolni. De most már igazán 
kíváncsiak voltunk, mi az a fontos dolog, 
amelytől a házigazda nem szabadulhat. A 
kitüriő komponistára a gyerekszobában 
akadtunk rá. Ült a földön és automobilt 
játszott a fiával. Ez csakugyan olyan f< n-
tos dolog, amitől nem lehet szabadulni. 

D A S F S N A N Z C E N 3 E 
Q O P E R E T I t i N Î / ^ K T F N . 

F E U X D O R M A N N I O H A N S K O T T O W 
(CE/ANtUTEXiE vo~ F E L I X O O P M A N N ! 
, M V / I K VON. 

BELA Z E R K O V I T Z . 

Bárd Ferenc és Testvére zeneműkiadó cég enpedélvével. 



8. oldal SZinUÁZi ÉLET 

Zerkovitz Bélának mindenesetre fontosabb, 
mint egy interjú. De végzetét ő sem ke-
rülhette ki. Ő róla beszélt a felesége, most 
ő beszélt a fiúról. 

— Ez a kitűnő fiatalember — mondta 
büszkén — 1911 áprilisában született, 
tehát most már nemsokára négy éves lesz. 
Amint látja, a gyerekszoba direkt autó-
garázsnak van berendezve. Béla úrfinak 
(őt is Bélának hivják) dühös szenvedélye 
az autó és minden technikai dolog. Ugy-
látszik ő is építészmérnöknek készül, tehát 
ő is — zeneszerző lesz. Egyelőre az a 
foglalkozása, hogy engem nem hagy dol-
gozni. Nem vagyok képes néha órák hosz-
szat szabadulni a gyerekszobából. De 
őszintén szólva, nem haragszom érte. 

Most már csak ifjabb Zerkovitz Bélát, 
a négyéves automobilszakértőt kellett meg-
interjuolni. 

— Mi leszel, ha megnősz? 
— Soffőr. 
— És mit hoz az idén a Jézuska? 
— Egy kis testvérkét. Apa meg mama 

már megígérték. 
Itt elpirult a szép Zerkovitzné. És ebből 

az is kiderül, hogy miért volt egy kicsit 
sápadt. Karácsonyra Zerkovitz Bélának 
egy uj szerzeménye fog megjelenni a leg-
előkelőbb kiadócégnél, a gólyanéninél. . . 

Kartusch Lajzánál. 
Egy hely, amelyet a csatangolónak 

semmiesetre sem szabad kihagynia: a 
Hungária-szálló 414. számú szobája. Itt 
lakik a földkerekség legdrágább és Ieg-
fitosabb kis szubretíje. Kartusch Lujza, 
aki a bécsieknek legalább is olyan nagyra 
tartott lokális nevezetessége, mint maga 
a Szent István-templom. Most itt játszik 
Budapesten ; a Kristály-palotában ragadja 
el az embereket a „Kammerkatzerl" cimü 
kis darabban, amelyet az ő számára Ír-
tak. Az a zsúfolás, amely a nézőtéren 
jelen van bizonyítja a kis szubrett párat-
lan népszerűségét és az a hallatlanul ked-
ves temperamentum, amellyel a szerepet 
eljátsza, bizonyítja ennek a népszerűség-
nek igen helyes és érthető voltát. 

Kartusch Lujza az életben csak azért 
nem bájosabb, mint a színpadon, mert 
annál bájosabb már nem igen lehet. Min-
denesetre rögtön nyomban bele kell sze-
retni mindenkinek, aki beszél vele. 

— Nagy újság van otthon Bécsben, 
— mondja, — összevesztem a direkto-
rommal, Karcag Vilmossal. Ez már igy 
van, bizony összevesztem vele. Szerepen 
vesztünk össze, meg sok mindenféle apró-
ságon, ami összejött, hosszú história 
volna elmondani. Szóval megírhatja azt 
a tényt, hogy nem vagyok többé az Ander 
Wien-szinház tagja, ahol már egészen 
összenőttem a Lehár-sikerrel. 

— Nos mi lesz ezntán a Lehár-sike-
rekkel ? 

— Azokkal nem vesztem össze, olyan 
buta nem vagyok. Sőt mindjárt azt is 
megírhatja, hogy elszerződtem a Lehár-
szinháztól — a Lehár-szinházhoz. Tudni-
illik Lehár Ferenc is ott hagyta Karcagot. 
Az uj Lehár-operettet már nem az An der 
Wien fogja bemutatni. Hanem Jarno a 
Josefstädter Theaterben. Mit tesz Isten én 
is ide szerződtem. Itt fogjuk bemutatni a 
Lehár- darabot, amelynek „Der Reine Thor" 
a cime és amely a legszebb darab a vi-
lágon. És azonfelül még Treumann lesz a 
partnerem. A bemutató januárban lesz. 

— És itt hogy érzi magát ? 
— Egy szóval : nagyszerűen. Buda-

pesten már játszottam és sohasem tudtam 
eléggé örülni annak, hogy a pestiek sze-
retetükkel tüntettek ki engem. Minden-
esetre adja át meleg üdvözletemet a 
Színházi Élet olvasóinak. 
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A 
Újházi Ede, az örökké 

feledhetetlen Mester meg-
halt. Ott ültünk halálos 
ágya mellett, végigszen-
vedtük vele az utolsó órák 
borzalmait és amint egyre 
ritkult, akadozott a lélek-
zete, egyre erösebben sír-
tak fel emlékezetünkből a 
régi-régi napok emlékei... 

A Nemzeti kis kapujá-
nál... Gambrinus... Gundel 
Abbazia... a szivar, a mo-
solya, drága, meleg hangja, 
feledhetetlen nézésű szeme 
és szerepei. Színpadi ala-
kításai... 

A felesége mondia.hogy 
kedden. is, nagy betegen 
arra kérte, hogy olvasson 
fel a „Színházi Elet"-ből. 
Az utolsó percig érdekelte 
a szinház. 

Szerdán már eszmélet-
lenül feküdt. 

Két héttel ezelőtt, mikor 
meglátogattuk, oly vidám 
és oizakodó volt, mim a 
régi időkben. November 
5-éről beszélt, az Ujházi-
napról, mikor az összes 
vidéki színházak az ö tisz-
teletére Ujházi-estét ren-
deznek. Nyugodt, békés 
gondnélküli napokról ál-
modozott és a tavaszról, 
mely bizonyosan meggyó-
gyítja annyira, hogy újra 
felléphessen. Mert arra 
pillanatra se gondolt, hogy 
végleg elbúcsúzzon a szín-
padtól. 

Szerda estéfői egészen 
halála percéig mély álom-
ban feküdt. Csak egyszer-
kétszer riadt fel egy-egy 
pillanatra. 

Szerdán délelőtt még a 
borbélyt hivatta. 

— Nem lehetek ilyen 
borotválatlan. A borbély 
jöjjön minden nap. Ha be-
teg vagyok, akkor is. 

Csütörtökön délben ösz-
szerezzent, mintha megis-
merte volna a hangunkat. 
Keze idegesen szántott vé-
gig a takarón és csak akkor 
nyugodott meg, mikor meg-
találta feleségének kezét. A Mester legutolsó fényképe. 

Mester meghalt. 



10. oldal 

És ekkor nagy nehezen, görcsösen erőlködve 
felemelte, egészen ajkáig emelte az asszony ke-
zét és megcsókolta. 

Ez volt a Mester utolsó öntudatos mozdulata. 
Ettől a perctől kezdve öntudatlanul feküdt. 

A várva várt november 5-ének első perceit még 
megérte. Éjfél után három fertállyal, egy fájdal-
mas mély sóhajjal kilehelte drága, áldott lelkét. 

A fájdalom szavai szürkék és tompák. Nincs 
szavunk, mely a színházi világ nagy veszteségét 
ki tudná fejezni, mely méltón siratná meg a 
színészt és az embert. 

A jelzők kopottak, a szavak fájdalmasan 
semmitmondók. 

Mit mondjunk, mit irjunk ? 
Újházi Ede meghalt ! 

Vidám epizódod a /Vlestcr 
életéből. 

A mester életét és művészetét talán leginkább 
az jellemezi, hogy valóságos kis irodalom fejlő-

A 18 éves Újházi. 

SZinUÁZi ÉLET 

Újházi 1875-ben. 

dött ki vidám eseteiből és mulatságos tréfából. 
Szolgálatot kívánunk tenni az Újházi-irodalomnak, 
ha tréfái közül mi is elmondunk néhányat. * 

Csöndes nyugalommal sétál Újházi Ede a 
dunaparti korzón, mikor hirteten eléje toppan 
egy piros-pozsgás vidéki ur. 

— Jó napot, kedves Mester ! — harsogta Új-
házi felé. Fogadjunk egy británikába, hogy nem 
ismer meg! 

Újházi ránézett az idegenre, belenyúlt a belső 
zsebébe, ki húzott egy britanika szivart, a meg-
lepett ember kezébe nyomta és pokoli nyuga-
lommalí igy szólt: 

— Ön csakugyan megnyerte a fogadást. 
És mintha mi sem történt volna, tovább sétált. * 

Ez Újházi tanárkodása idején történt. A Mes-
ter óráján az Akadémia növendékei valósággal 
boldogok voltak, mert senki olyan közvetlenül 
nem érintkezett velük, mint ö. De persze az is 
megtörtént, hogy előadás közben — délután lé-
vén — kissé elszunyókált a Mester. Ilyenkor a 
ravasz tanítványok elmarkirozták mondanivalóikat, 
de bezzeg irgalmatlanul kezdték szavalni, ha a 
Mester negyedórai sznnyókálás után felriadt ál-
mából. 

— Nem jól van — szólt ilyenkor Újházi. — 
Csak mondjátok ugy a verseket, mint amikor 
aludtam. Akkor volt jó, mert akkor természe-
tesen beszéltetek. 

* 

A Nagymama premierjét — amikor énekes 
színmű lett Csiky darabjából — Újházi Ede való-
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Újházi, mint Crampton mester. 

Újházi 1886-ban. 

ságos sirva hallgatta végig. A mester nagyon 
meg volt hatva Blaha Lujza csodálatos művé-
szetétől, ugy, hogy valósággal megeredt a könnye. 

Az első felvonás után ő volt az első. aki 
felsietett Blaha Lujza öltözőjébe gratulálni, 
t v ' - Lujza te . . . te . . . te isten 

— Na, na Edus! — kiáltott nevetve Blaháné 
és megfenyegette a Mestert — de hogy végre ki-
nyögted, mert már biz'isten azt vártam, hogy-
szokásod szerint az következik, hogy „te . . . 
te . . . — marha !" 

* 

Újházinak egyszer egy fiatal szinész boldogan 
mutatta a menyasszonya arcképét. A menyasszony 
rendkívül csúnya volt, de hát a Mester nem akarta 
kedvét szegni a fiúnak és valami olyast mondott, 
hogy a fiatal vőlegény sugárzó arccal tette zsebre 
a fényképet. 

Odamegy valaki Újházihoz és megkérdi : 
— Mit mondott, Mester, annak a fiúnak a 

menyasszonyáról, hogy igy meg van elégedve? 
A mester elneveti magát. 
— A menyasszonyáról nem szóltam én egy 

árva szót sem. 
— De hát akkor mégis, miért volt olyan 

boldog ? 
— Tudja kérem, — szólt — Újházi — nekem 

uj módszerem van. Hiszen tudjuk, milyen kelle-
metlen az, ha valaki a menyasszonya arcképét 
mutogatja és véleményt kér. Még jó, ha szép a 
leány. Az ember azt mondja ! „Szép, gyönyörű 
szép" és az ügy el van intézve ; de ha véletle-
nül csúnya a leány, mint a jelen esetben is, ak-
kor a tapintatos embernek valósággal tojástáncot 
kell járni, ha nem akar a vőlegénynek kelle-
metlen igazságokat mondani. Némelyek azt mond-
ják ilyenkor : „Érdekes arc !" Mások igy kiálta-
nak fel : „Pompás fotográfia !" A legelkoptatottabb 
frázis, amiért a jóravaló vőlegények már pofozni 
szoktak, ez: „Sok jóság sugárzik ki a szemé-
ből !" Az én módszerem azonban kitűnő. Ezt al-
kalmaztam most is. 

— És mi az ? 
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— A vállára ütöttem a fiúnak és igy kiáltot-

tam fel: „Mégis csak pompás fickó — maga!" 
* 

Amikor a Qundelt még Vampeticsnek hivták, 
Újházi Etle volt akkor is a vendéglő disze és 
fénye. Egy nyári estén egy fiatal festőművész 
tréfát akart csinálni abból, hogy Újházi a ven-
déglő királya. Kapta magát és fölvitte levesét a 
terraszon ebédelő Mesterhez. 

— Mester, — mondta — panaszom van a 
vendéglő ellen. Legyet találtam a gombalevesben. 
Itt van ni. 

— Jól van, fiam — mondta a mester. — Te 
találtad ? 

— Én. 
— Bravó ! Nagyon szép tőled, hogy idehoz-

tad nekem. Más ember ezt eltitkolta volna. De 
te megtaláltad és elhoztad, hát csak tartsd meg 
becsületességed jutalmául. 

* 

A Mester fiatalabb éveinek egyik legszenzá-
ciósabb és legmegindítóbb szerepét „A minisz-
terelnök előszobájában" című darabban játszotta. 
Egyszer egy délelőtt csomagot hozott Ujházynak 
a posta. A csomagban mindössze egy nedves 
zsebkendő volt és egy pár soros kísérőlevél. A 
kisérlölevél igy szólt : 

„Elküldtem ezt a zsebkendőt, amelyet tegnap 
este tele sirtam. Maga drága, ragyogó művész." 

* 

Valahol vidéken szerepelt két estén a Mester 
és a direktor könyörgött, hogy maradjon ott a 
harmadik estére is és játsza el bölcs Náthánt. 

Minthogy azonban másnap este fél tiz óra 
tájban feltétlenül el kellett utaznia, sehogy sem 
akarta a direktor indítványát elfogadni, aki hogy 
korán vége legyen az előadásnak, nagy húzások-
kal akarta a darabot előadni. Addig siránkozott 
azonban, mig végre nagynehezen beleegyezett a 
megkurtított előaoásba. 

Másnap este gyorsan lepergett előadás után, 
a Mester már kocsiba akart szállni, amikor a 
„helybeli intelligencia" a patikus vezetésével kül-
döttségileg jött megköszönni a felejthetetlen szín-
házi estét. 

Újházi türelmetlenül hallgatta a szónokot, 
mert alig néhány perc választotta már el a vonat 
indulásától, amikor hirtelen felugrott a kocsiba 
és félbeszakította a szónokot. 

— Uraim, — kiáltotta a kocsiról — a beszéd 
másik felét csak akkor hallgathatom meg, amikor 
én is el mondom önöknek a Bölcs Náthán másik 
felét. 

Intett a kocsisnak, aki a lovak közé csapott 
és a meglepett küldöttség csakhamar messze 
maradt a háta mögött. 

* 

A Mester egy vidéki színtársulatnál vendég-
szerepelt és két vendégföllépése között volt egy 
este, amikor nem játszott. Unalmában végignézte 
az élőadást, még pedig nem a nézőtérről, hanem 
a kulisszák mögül. Schiller „Teli Vilmos"-át ját-
szották. 

A mucsai Teli éppen azt a hires monológot 
szavalta, amely igy kezdődik : „E szük ösvényen 
kell jönnie . . ." De roppant emelt hangon mon-

dotta, sőt valósággal bömbölt a közönség felé 
fordulva. Újházi Ede nem birta tovább, a kulisz-
szák széléhez lépett, a kezeiből tölcsért csinált 
és ugy suttogta be a színpadra, a szinész felé: 
— Marha ! Ne bömbölj olyan hangosan, mert el-
riasztod Qesslert. Akkor aztán lesheted itt hol-
nap reggelig ! 

* 

Ez a jóizü történet vándorszínész korában 
esett meg Újházival Egy derék csizmadiamester-
nél lakott a művész. Reggelenként, amikor Új-
házi elment hazulról, a csizmadiamester soha-
sem mulasztotta el megkérdezni tőle: 

— Hova megy, művész u r ? 
— Próbára — felelte Újházi minden reggel. 
Mikor már vagy két héten keresztül minden 

áldott nap ezt a választ kapta a csizmák atya-
mestere, egyszer csak nem állotta meg szó 
nélkül: 

— Ugyan mi az Isten csudáját próbál annyit 
a művész u r ? Ha látja, hogy nem megy, miért 
nem hagyja inkább a b b a ? ! 

* 

A Nemzeti-szinház egyik főpróbáján történt, 
hogy Márkus Emilia, mielőtt a függöny felment 
volna, odalépett a sugólyuk elé és leszólt a 
súgónak. 

Kérem, nekem ne súgjon az előadáson. Olyan 
jól tudom a szei epemet, hogy csak zavar, ha sug. 

Utána Gál Gyula adta ki utasításait: 
— Nekem csak az első szavakat adja fel. 

Többre nincs szükségem. 
— Nekem — szólt — csak súgjon fel minden 

szót pontosan és hangosan. Majd én meghányom-
vetem magamban, hogy mit közöljek a szövegből 
a közönséggel. 

A Mester gazdaasszonya a Mester kutyájával. 

HINDENBURG !Törvénvesen ^dVe 
, , . , , M a g y a r o r s z . , A u s z t r i a 

rugalmas k e r é k t a l p N é m e t o r s z á g r é s z é r e 
e g y e d ü l i g y á r o s : -sva1 

GRÓF JENŐ Budapest , VIII,, l ó z s e f - u . 61. 
T e l e f o n , J ó z s e f 20-14 T e l e f o n J ó z s e f 28-14 
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A Mester legnagyobb sikerei: 1. Kapi György. 2. Pont Biquet család. 3. Tiborc. 
4. Crampton mester. 5. A sztrájk. 
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ugyanezt tette. A két 
nő egymásnak esett és 
kiki a másiknak a haját 
tépte. A vitás esetet a 
Zalaméai birónak kel-
lett elintézni. Közben 
egy kis incidens történt. 
Palika a botránytól való 
félelmében kiugrott az 
ablakon. Éviké bánatában utána ugrott. Erre a 

Zalaméai biró rendkívül 
felháborodott és igy szólt : 
„Büntetésül köteles az is 
kiugrani az ablakon, aki 
ezt a marhaságot álmodja." 
Szegény Brómot ekkor a 
Tetemrehívás két alabár-
dosa bekísérte a terembe 

és az ablakhoz ve- 1 
zették. Bróm be-
hunyta a szemét és 
kiugrott. És rögtön 
fel is ébredt. Mert 
az ágyból valóban | 
kiugrott. Mit tett J 
erre mérgében dok- 7 

tor Bróm ? Bevett még 
egy brómot és elhatá-

> rozta, hogv jó volna el-
! kobozni Őnagysága ru-
I háját. Milyen vonzó lát-
! vány volna igy a szin-
I padon Őnagysága . . . 
I Ezzel az édes ábránd-
ít képpel aztán elaludt. 

Bróm doktor megnézte az Őnagysága ruháját 
a Vígszínházban, ahová nagy küszködés után 
végre jegyet tudott kapni. A szép lányok ugy fel-
borították lelki egyensúlyát, hogy brómot kellett 

bevennie. Ettől aztán ugy 
elaludt, mint a bunda. 
És természetesen rögtön 
álmodni kezdett. Almá-
ban legelőször is meg-
jelent a vigszinházi Ő-
nagysága, aki meg volt 
hiva a Legénybucsura. 
Igen érdekes társaság 

volt ez. Jelen volt a Korzó szépe, mellette ült aZala-
méai biró, emellett Lyon Lea, ő mellette Palika, 
aki tüzzel-vassal udva-
rolt Évikének. De a ban-
kettet nem kezdhették, 
mert Környey még nem -
jött meg Bécsből. Ennél-
fogva várakoztak és vá-
rakpzás közben a Zala-
méai biró tüzzel-vassal 
elkezdett udvarolni a 
Korzó szépének, Palika is tovább folytatta Évi-
kével a flörtöt. Őnagysága és Lyon Lea azonban 

petrezselymet árultak. 
Ekkor nyilt az ajtó és 
hattyúját pórázon ve-
zetve belépett Környey, 
mint Lohengrin. Lyon 
Lea a nyakába borult, 
de ugyanekkor Őnagy-
sága a másik oldalról 
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Levél orosz 
fogságból. 

Baróti József, a 
szegedi színház jeles 
tehetségű tagja szin-
tén azok közé a szí-
nészek közé tarto-
zik, akik derekasan 
kivették részüket a 
háború veszedelmei-
ből, bajaiból. 

Mint hadnagy 
vonult be, rövidesen 
aztán főhadnagy lett. 
Kétszer sebesült meg 
és ismét a frontra 
ment. Igen exponált 
helyen küzdött. Egyszerre aztán nem jött 
többé róla semmi értesítés. Senki se tudta 
mi lett vele. Most végül megérkezett a 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) Rész.-Társ. kiadásában 

Dudapest , VI., Andrássy-ut 21. 
ÁRA K 1.40 

Minden k ö n y v k e r e s k e d é s b e n k a p h a t ó ! ! Környei Béla. .Hercegkisasszony."^ 

levele, melyben szüleit értesiti arról, hogy 
sebesülten orosz fogságba jutott, de* már 
sebe gyógyulóban van. 



16. olda! S/Ím IA7Í ÉLET 

/Vlészdros Gizi költeménye. 
C, Nem mi állapítottuk meg, hanem a 

Vígszínház közönsége. 
— Olyan ez a napernyő, mint egy 

költemény! Természetes a Mészáros Gizi 
napernyőjéről van szó. Egy napernyő, 
mely ötletesebb minden humoristánál, 
szebb a legragyogóbb úrhölgynél, ragyo-
góbb a legfényesebb bálteremnél, paza-
rabb, finomabb, kedvesebb mindennél, 
szóval : a világ leghangulatosabb költe-
ménye. 

Egy ihletdus percben tervezte a gyö-
nyörű művésznő azt a napernyőt, mely 
gondoskodott arról, hogy a pesti zsurok 
ne maradjanak téma nélkül. 

A költemény, azaz a napernyő, három 
versszakból, pardon, három párhuzamos 
ernyőrészből áll. Ilyet még nem láttunk, 
de bizonyos, hogy a szinpadon sokan 
fogják utánozni. A Schossberger-cégnél a 
remek költemény kiadójánál, már eddig 
is igen sokan érdeklődtek hasonló ernyők 
után. Bár nem hisszük, hogy az utcán 
viszontlátjuk Mészáros Gizi kompozíció-
ját, bizonyos, hogy a szinpadon még igen 
gyakran megforgatják bájos primadonnák 
hófehér kezei. 

Az óvatos szerző. 
Egy vidéki társulat, mondjuk : a dunapentelei, 

helyi szerző darabját mutatta be. A helybeli 
gyógyszertár nagyműveltségű tulajdonosa három-
telvonásos drámát irt. Háborús drámát. Roham 
is volt benne, kém is, orosz nagyh-rceg is, zsidó 
katona is, szóval minden, ami jó és drága. A 
darab cime. „A nagyherceg törvénytelen fia." 

A színigazgató maga járt házról-házra a je-
gyekkel. És estére megtelt a színház. A gyógy-
szerész ott drukkolta kulisszák között, fényedre 
vasalt ferenejóskában, mert a frakkját kölcsön 
adta a hősszerelmesnek. A függöny felgördült és 
Dunapentele nézni kezdte a háborús drámát. 
Borzasztó hosszú volt az első felvonás, de men-
nél tovább tartott és mennél rettenetesebb rém-
jelenetek következtek, mennél vérfogyasztóbb 
borzalmakat hozott a színpadra a szerző, — a 
közönségen annál vidámabb és fesztelenebb 
derültség volt észlelhető. Az első felvonás 
végén, mikor a nagyherceg rájön hogy a kém, 
aki mérgezett tőrrel megakarja őt ölni, a saját 
törvénytelen fia, már általános nevetés tört ki. 
De mikor a függöny lement, a dunapentelei 
intelligencia már csak udvariasságból is egetverő 
tapsban tört ki és elkezdte kiabálni: „Szerző! 
Szerző ! !" 

A szerző benn drukkolt a szinpadon. Holt-
sápadtan támaszkodott egy papirsziklára és iz-

fatott volt. A közönség tovább tombolta: „S'erző! 
zerző ! !" Végre szétnyílt a függöny és kibukkant 

a — rendező. És igy szólt: 
— Pardon, hölgyeim és uraim, a szerző kér-

dezteti, hogy . . . micélból méltóztatnak hívni ? 

ODAKÜNN 
HA PIRKAD A H A J N A L . . . 

Eredeti műdal zongorakísérettel 
Szövegét irta Mácsánszky Kálmán 
Zenéjét szerzette Kováts László. 

Megrendelhető ZALA MÓR zenemükeres-
kedésében Budapest, VI., Teréz-körút 2. sz. 
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készségének és finom humorának láttára. 
Mindez aktuális, hogy most az Éviké-
ben játszik egy bakfist Rónai Lici. Nem 
tudni és valóban nehéz eldönteni, hogy 
ebben a kedves kis szerepben szebb e, 
vagy pedig jobb. Mindenesetre minden, 
ami szép és ami jó. 

Ezelőtt négy-öt évvel 
a sziniakadémiai vizsgá-
kon mindenkinek feltűnt 
egy feltűnő szépségű és 
feltűnő tehetségű úrilány. 

— Ki ez? — Kérdez-
ték az avatlanok. 

— Rónai Lici, — 
felelték a beavatottak, — 
igen kitűnő családból 
való úrilány, katonatiszt-
nek a lánya. Biztos, hogy 
nagy karriért fog csinál-
ni, mert páratlanul intelli-
gens, páratlanul szeretet-
reméltó és ami a fő: 
páratlanul tehetséges. 

Az év végén Rónai 
Lici leszerződött a szé-
kesfehérvári társulathoz 
egyenesen primadonná-
nak. Nem sokáig fog vi-
déken játszani, — mondta 
mindenki. És egy év múl-
va Rónai Lici csakugyan 
a Magyar színház tagja 
volt. Játszott is már azóta 
néhány szerepet és min-
dig feltűnt a szépségével, 
nagy tehetségével. Sőt a 
színház egyik legjobb ka-
balájának is bizonyult. 
A legnagyobb sikerekben 
mindig részt vett. Ő ját-
szotta a vidéki szubrettet 
a Sárga liliomban. Ö ját-
szotta az angol vállalkozó 
lányát a Mandarinban. 
O játszotta az egyik kí-
váncsi hölgyet a Halló-ban. És igy tovább. 

Társaságban arról nevezetes, hogy 
tőle hallani a legmulatságosabb elméssé-
geket. Az viszont az intelligenciájának a 
legszebb útlevele, hogy még sose bántott 
meg senkit és éppen ezért mindenki sze-
reti. Bohémia társasvacsoráin és estélyein 
ő a legkedvesebb vendég és az ilyen 
esték fénypontja az mikor kiáll a szalon 
közepére és utánozni kezdi Csillag Terézt, 
vagy Gombaszögi Fridát. Aki ezt már 
látta tőle, az álmélkodva csapja össze a 
kezét az éles megfigyelő-tehetség ekkora 
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A; második Lyon Lea. 

Amint várható volt, a második Lyon 
Lea, a film Lyon Leája éppen olyan kar-
riért futott meg, mint amilyent szülőanyja, 
a színpadi Lyon Lea. A Mozgékép-Otthon 
mult hete siker tekintetében az Alagút 
hét mellé sorozható. Molnár Aranka meg-
ható drámai erejű szavalata vezette be 
a Mozgókép-Otthon előadásain a Bródy 
Sándor darabját, amelyet visszafojtott lé-
legzettel, a drámai akciótól és a tökéle-
tes színjátszástól elragadtatva nézett végig 
a közönség 

Persze, a filmkarriér gyorsabb, mint 
a színpadi. Ma már a harmincadik elő-
adását is túlhaladja a film-Lyon Lea és 
ugyan (mily nagyszerű a film hatalma !) 
már a vidék nagyobb városaiban is gyö-
nyörködhettek Fenyvessi Emil, Rátkay 
Márton, Jákó Amália, Fodor Oszkár, meg 
Virányi Sándor pompás játékában. 

Boszorkányos egy szakma ez a mozi-
szakma. Hétfőn került szinre Pesten a 
Lyon Lea film — és hétfőn már Szege-
den, Nagyváradon és Pécsett is játszották 
a legnagyobb mozik Bródy Sándor csoda-
szép darabját a filmen. 

Persze, a darabból több másolat ké-
szült, s ezek a másolatok — a vékony 
filmtekercsen az egész darab, az összes 
díszletek, a pesti, budai, tabáni tájak, a 
színészek — járnak vendégszerepelni 
három-négy napra minden magyar városba. 

Amint ez bizonyos volt, a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánult meg mindenfelől a 
Lyon Lea iránt. Nincs az a kis vidéki 
falu, ahol hirét ne hallották volna a Bródy 
darab fenomenális sikerének, és nincs az 
a kis falu, ahol szinre ne kerülne idővel 
Lyon Lei. És itt derül ki, hogy milyen 
nagyszerű dolog a mozi. Mert ahol szín-

házat — komoly színészekkel — sohasem 
láttak még, a legkisebb faluban is van 
mozi — és ezekben az isten háta mögött 
való helyekben is szinre fog a Bródy 
darab a néma vásznon kerülni. 

Szóval a film hallatlan népszerűsége 
még a Lyon Lea hallatlan népszerűségé-
nek is használ. 

Nagyon természetes, hogy a Mozgókép-
Otthon után szinre kerül sok helyen, még 
Budapesten is a Lyon Lea. Gyakran lát-
hatjuk még a hirdető oszlopokon a Magyar 
szinház barna plakátjai mellett a Lyon 
Lea Moziplakátjait, e művészi szép fest-
ményeket. 

A napilapok is mind elragadtatva irtak 
a Lyon Lea-filmről, a szereplőkről, a ren-
dezőkről egyaránt. 

* 

A Lyon Lea mozikarriérje különben 
már éppen ugy tulcsapott Magyarország 
határain, mint a színdarabé. Berlinben és 
Bécsben, amely világvárosok most jófor-
mán egyedüli piacai a magyar filmeknek, 
páratlan érdeklődés nyilvánult meg Bródy 
Sándor darabja iránt, s a filmet már meg 
is vették több példányban ugy az osztrák, 
mint a német metropolisban. A Balkán-
ról és Skandináviából is jött a Lyon Lea 
után érdeklődés. Biztos, hogy ugy Romániá-
ban, Bulgáriában és Törökországban, mint 
a skandináv félszigeten és Dániában nagy 
kelete lesz a filmnek. Természetes hogy 
külföldön is meg fogja előzni a színdarab 
bemutatása a mozidarabét. Ez más szóval 
azt jelenti, hogy a mozidarab mindenütt 
a színházi darab óriási sikere után kerül 
a vászonra. 
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Porgesz Mór gordonkaművész változatos 
repertoárjával juttatta kifejezésre e zeneág leg-
tökéletesebb művészetét. Porges biztos kézzel, 
bámulatos kiforrottsággal játszik a gordonkán. 
Hatásos, finom és poétikus hangulatokat lud ér-
vényre juttatni e nem mindennapi hangszeren. 
Virtuozitásával nem egyszer magával ragadta a 
közönséget. Különösen a saját szerzeményű 
„Török tánc" cimii zenemüvével keltett nagy 
hatást, amely zeneművében mint jeles kompo-
nista sziporkázó ötletességről tett tanúságot. 

Kende Hilda zongoraművésznő Bethoven 
C/s-moll szonátáját jatszoita el mély átérzéssel, 
nagy hatás mellett. És mint Porges Mór zongora-
kisérője, nagy rutinról, bámulatos kézUchi ikáról 
tett tanúbizonyságot. Hisszük, ho^y a n űvésznő-
vel többször fogunk még találkozni a hangver-
senyterem dobogóján. 

G. J. 
* 

A jótékonycélt szolgáló művésztársaság külön-
ben, mint halljuk, most nagyobbszabásu turnéra 
indul. Az ország nagyobb városaiban, mint Sze-
geden, Aradon. Kassán, Temesváron, Kolozsváron, 
Debrecenben fog hangversenyeket rendezni Bizo-
nyos, hogy mindenütt méltó anyagi és erkölcsi 
sikerrel ! 

Sembrényi—Porges hangver* 
sen\? a Zeneakadémián. 

Zenekultúránknak és háborús társadalmi éle-
tünknek egyaránt kimagasló művészi eseménye 
volt a szombati hangversenyest, amelyet Sem-
brényi Artúr operaénekes és Purges Mór gor-
donkaművész rendezett a Zeneakadémia dísz-
termében. A jótékony cél érdekében tartott hang-
verseny nem remélt anyagi sikerrel járt a buda-
pesti német hadsegélyző javára, de nem kisebb 
erkölcsi sikerrel a közreműködő művészekre 
nézve. StÉfêîfei . . 

Ritkán lehet látni olyan szép publikumot, 
mint amilyen előkelő, impozáns sokadalmat von-
zott a Zeneakadémia dísztermében ez a zenei 
est. Jelenvolt maga gróf Fürstenberg Egon Ferenc 
császári német főkonzul is, akinek védnökségé 
alatt tudvalevőleg a hangversenyt rendeztek. 

A közreműködő művészek és művésznők kö-
zött főleg a három főszereplőnek, Sembrényi 
Artúr operaénekesnek, Porges Mór gordonka-
művésznek és Kende Hilda zongoraművésznőnek 
jutott ki bőven a sikerből. 

Sembrényi Artúr hangjának erőteljességével 
arról tett tanúbizonyságot, hogy nehezebb opera-
partiturák interpretálására is nagy hivatottsággal 
bir. Kifogástalan Verdi interpretálónak bizonyult. 
Emellett Schubert egyik dalát és Halász J-nek 
„Távol keletről" cimü magyar zeneművét énekelte 
sok bensőséggel. 

Sembrényi Artúr 
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HAHÓ MIUJ5ÁG 
Az Operaházban szorgalmasan folynak a „Név-

telen hősök" próbái. Erkel Ferenc 
remekművét, melynek szövegét Kern igazgató, 
zenéjét pedig Rékai karmester teljesen újjáfor-
málták, december elején adja elő az Operaház 
35 évi pihenés után. A rendezést maga Kern 
direktor végzi, a zenekart Kerner karnagy fogja 
vezényelni. A főbb szerepeket B. Sándor Erzsi, 
Serák Márta, Bársony Dóra, Székelyhidy, Szemere, 
Gábor, Hegedűs és Szende éneklik. 

A Király szinház legközelebbi újdonsága a „Kari-
kagyűrű cimü operett, melynek szövegét Urai 

Dezső es Zsoldos László irták, a zenéjét pedig 
Sztojanovits Jenő szerezte. 

A darabnak „A légionárius" volt a cime. A 
szövegkönyv igen érdekes és ötletes, muzsikája 
pedig^ tanúbizonysága Sztojanovitsnak, már a 
színpadon is sokszor szép sikért aratott zene-
szerzői tehetségének. 

A Király szinház együttese igen nagy gonddal 
készül a magyar szerzők darabjára, mely minden 
valószínűség szerint megtalálja majd az utat a 
közönség szivéhez és a gyors népszerűséghez. 

Kirchner es. és kir. altábornagy a hadsegélyző-
hivatal feje felhívást intézett a vidéki 

színházakhoz, hogy a harctéren küzdő katonáink 
karacsonyfája javára előadást rendezzenek. Eddig 
Janouics Jenő dr. a kolozsvári Nemzeti szinház, 
Szendrey Mihály az aradi Nemzeti szinház és 
Nádasi József, a szabadkai szinház igazgatója 
jelentették be, hogy november hó végén egy-egy 
előadás tiszta jövedelmét e nemes célra juttatják. 
Biztosra vesszük a többi színházak csatlakozását. 

Szomory Emil, a „Katica" és a „Böském" szöveg-
írója, aki a háború óta mint hadi-

tudósító a harctéren tartózkodik, háborús riportjai 
között is időt szakított magának szinmüirásra : 
most fejezte be „A napos káplár" cimü libret-
tóját. 

Se ki, se be cimü igen mulatságos amerikai 
bohózatra készül a Magyar szinház. 

A darabot Hevesi Sándor ültette át magyar 
nyelvre. Szereplői: T. Forrai Rózsi — Carruthers 
Selmi, Virányi—Pallas Báthori Gizella—Knówles 
Bella, Latabár—Wilson, Dobos Margit—Annie, 
Pártos egészségügyi hivatalnok, Abonyi—az 
újságíró, Kenessey Pereces, Alföldi—Inas, Ván-
dorí—Tom Harbson, Fényes Annuska—Kitty, 
Z. Molnár—a betörő, Körmendy—Flammigen. 

Adolf címen Hevesi Sándor, a Nemzeti legköze-
lebbi újdonságának a „Madonna rózsája" c. 

darabnak szerzője uj darabot irt. Hevesi ezen-
kívül Jókai halhatatlan regényének „A magyar 
nabob"-nak dramatizálásán dolgozik. 

Lyon rabbi szerepét Almássy Endre veszi át. 
Almássy, mint a szegedi szinház 

igazgatója és elsőrangú színész általánosan ismert 
színházi ember. 

November 18-án lesz az uj szabadkai szinház ün-
nepélyes megnyitása, mely alka-

lommal Szendrey Mihály, az aradi Nemzeti 
szinház igazgatója tartja az elöljáró beszédet, 
Almássy Endre a szegedi szinház igazgatója 
Gyóni verseket szaval. A díszelőadáson a „Tisza 
virág" cimü Bródy—Vajda—Rényi-operettje kerül 
szinre. Az uj társulat, melynek élén Nádasi József 
igazgató kitűnő szinész áll, kiválóbb tagjai ; Radó 
Nelly, Révész Ilonka, Kisházi Sári Remete Géza, 
Thorma Zsiga, Sugár Gyula, Rónay Imre. 

Fehér Arthurt a Népopera volt jeles tehetségű 
tagját, aki a Budapesti szinház 

„Hajótöröttek" cimü darabjának sorozatos elő-
adásain gyönyörű orgánumával, mint drámai 
szinész méltán feltűnt, a Vígszínház a jövő év 
szeptemberétől kezdődőleg tagjai sorába szer-
ződtette. 

A győri szinházban igen élénken bontakozik ki az 
uj szezon. Dr. Patak Béla igaz-

gató legújabban a „Lyon Lea" bemutatójával és 
a „Fedora" reprizével aratott szép sikert. A 
Fedorában Markovits Margit játszotta a címsze-
repet igen nagy készséggel. A Bájos ismeretlent 
is előadták, ebben Szigethy Irénnek nyilt alkalma 
arra, hogy ujabb bizonyítékát adja tehetségének. 

Növendékelöadás. Szombaton délután 3 órakor az 
Országos Szinészegyesület isko-

lája növendékelőadást tartott, melyen „Fortunió 
dalai" cimü Offenbach-operett, a „8. pont" cimü 
egyfelvonásos és több hangversenyszám került 
előadásra. Szép sikert arattak : Gerő Erzsi, Cse-
resznyés Böske, Körmendi Sári, Hollán Fabi, 
Urai Tivadar és Sándor Antal. 

Esténként 
symfonikus házi 

zenekar. 

fl s z ínház i h ö z ö n s é g 

k e d ü e n c t a l á l k o z ó h e l y e ! 

Havi ebéd-bérlet 
- étlap szerint -
4 fogás 60 kor. 

Tulajdonos 

OLÁH GYÁRFÁS 
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Çol^gô lell<el{. 
Regényes történet 4 felvonásban. 

Rendezte Illés Jenő 
Bemutatja az Omnia-mozgóképpalota. 

Egy szerény, kedves úriember fordul 
meg mostanában névanapján a Ney-York-
kávéház irodalmi asztalainál, — akit 
alig hogy leül, máris körülvesznek szí-
nészek, irók és filmgyárosok. 

A legelőkelőbb, legjobbnevü berlini 
filmrendezők egyike, Illés Jenő az, aki 
olyan karriért csinált magyar létére Ber-
linben, mint igen kevesen. A legnagyobb 
német filmgyárnak a Literariának volt 
főrendezője Illés, és jónevü tárcaírója a 
legjobb német napilapoknak. Utóbb már 
nem akarta művészi képességeit idegen 
tőke szolgálatába állítani és maga kezdett 
dolgozni. E munkájának első eredménye 
a Bolygó lelkek cimü dráma, amely 
óriási berlini és bécsi siker után kerül 
hétfőn a Poló-filrrvállalat kiadásában az 
Omnia Mozgókép-Otthon műsorára. 

A nagy német napilapok a legnagyobb 
elragadtatás hangján irtak a Bolygó lel-
kek-tô\, amely tényleg a legfinomabb, 
legérdekesebb mozidarabok közé tartozik. 
Az Omnia közönségének valódi mély 
művészi élvezet lesz ez a darab, amely-
nél értékesebb, izgatóbb, érdekes témájú 
alig jelenik meg a mozikban. 

A darab fűszerepét Zelnik Frigyes, a 
Deutsches Theater kiváló művésze ját-
szotta el. Zelnik. aki első szerepeit Illés 
rendszerében játszotta el, ma már a leg-
jobb nevü moziszinészek egyike. A Bolygó 
lelkekben pompás szerephez jutott. Ez a 
darab nemcsak neki, a kitűnő német szí-
nésznek hoz dicsőséget, de a megérde-
melt erkölcsi sikert meghozza Illésnek is, 
no meg az Omniának is, amely a magyar 
rendező müvét sietett megszerezni magának. 

Az Omnia hétfőn, november 8-án 
veszi műsorra a bolygó lelkeket. 

R o z g o n i I l y . Mészöly felv 

„ Lehet, hogy az irodalombarátok az 
„Őnagysága ruhája" cimü darabnak hol-
landi jelenetét, vagy talán a sarkvidéki 
drámarészietet tartják legszebbnek, de az 
egészen bizonyos, hogy a pesti hölgyeket 
a nagy divat-felvonulás érdekli legjobban. 
Ismeretes, hogy Csortos, mint Jaquelin 
ételnemüekről nevezi el kreációit. A sok 
felvonuló ruha és gyönyörű nő között is 
igen nagy feltűnést keltett és a közönség 
különösen megtapsolja a pompás ruhát és 
szép hordozóját, a kedves Rozgoni Ilit. 
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Lengyel zs idó Dániában. 
Z. Molnár László hétfőn is 
fogta magát , mint rendesen, 

_ félnyolckor felkelt a kávéházi 
uzsonnaasztal mellől, elsietett a Magyar 
színházba, bement az öltözőjébe és ki-
maszkirozta magát púpos lengyel zsidó-
nak. Ö játssza ugyanis a Lyon Lea kis 
púposát, mint ezt mindnyájan tudjuk. 

Mire kész lett a maszkkal, éppen 
megszólalt az öltözőben a csengő, amely 
az előadás kezdetét szokta jelenteni. Zé-
molnár sietett, hogy le ne késsen. Éppen 
be akart lépni a színpadra, mikor egy 
rémült ember energikusan visszarántotta. 
Az ügyelő volt. 

— Mit rángatsz vissza? — kérdezte 
Zé ijedten. 

— Csak nem engedek be egy lengyel 
zsidót egy dán darabba ? ! 

Ekkor eszmélt rá Z. Molnár, hogy az-
nap este az Évikét játsszák. De ő már 
u?y hozzászokott a mindennapos Lyon 
Leához, hogy nem is jutott más darab 
az eszébe, Igazán az utolsó pillanatban 
rántották vissza a nemzetközi bonyodalom 
széléről. Mert ha egy galíciai lengyel 
zsidó belépett volna a dán család békés 
szobájába, az kétségtelenül élénk meg-
döbbenést keltett volna. 

Az udvarias Szőke Szakáll. 
A New-Yorkban történt, a 
billiárd-teremben. Az egyik 
asztalnál Szőke Szakáll, a 

népszerű kabaréiró és színész üldögél és 
nézi, nézegeti a billiardozókat. Két karam-
bolozó ifjú játék közben igen megszom-
jazott és sört rendelt. 

— Megengedi kérem, hogy az aszta-
lára tegyük a sörösüvegeket, kérdik a 
mindig vidám Szőke Szakálltól. 

— Tessék, tessék, feleli ő udvariasan. 
A két ifjú tovább játszik, közben pedig 
sorra hozatgatják az ujabb söröket. Eszükbe 
se jutott, hogy kissé tulgyorsan ürülnek 
azok az üvegek. Arra nem is gondoltak, 
hogy Szőke Szakáll, ki látszólag újság-
olvasásba merült, igen jónak találja a 
sörüket. 

Mikor távoztak, udvariasan elköszöntek. 
— Nagyon köszönjük szívességét, — 

mondták. 
- - Szívesen, máskor is, felelte halálos 

komolysággal Szőke Szakáll. 

H Ö L Z E R 
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ 

BUDAPEST, 
IV., KOSSUTH LAJOS-U. 9 

HAJSZÁLAKAT 
h ö l g y e k a r c á r ó l , k a r j á r ó l végleg ki-
irtja felelősséggel a „Miracle" töiv. védett 

™ve?ze p o l l á k S a r o l t a 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzal 
szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni hatás. Minden eddigit 
felülmúl! óvakodjunk utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasitással diszkréten küldi. 
F o g a d e g é s z n a p . S z é p s é g h i b á k 
k e z e l é s e . A r c g ő z ö l é s , a r c m a s s z á z s 
a r c á p o l á s . — (12 é v i m ű k ö d é s . ) 

T e l e f o n 157—98. 
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A kijátszott hitelezők. 
Boross, a kabaré dédelgetett 
Borossá, arról nevezetes, hogy 
koránkelő ember. Inkább nem 

alussza ki magát, de a maga rendes dél-
előtti sétáját mindig megcsinálja. Csak 
elsején szokta magát ki aludni, mert 
akkor mindig bemutató van a kabaréban 
s ott különösen kialudt fejjel kell meg-
jelenni. 

De ezzel viszont az volt a baj, hogy 
Boross elsején sem tudott aludni, mert 
ezen a napon hosszú sorban jelentek meg 
a hitelezők a lakásán és minduntalan 
felköltötték. Minden óvóintézkedés hiába-
való volt, a hitelezők minden elsején őrült 
lármát csaptak. 

A kabaré most azzal a meglepetéssel 

szolgált önmagának, hogy elsején nem 
tudott uj műsort adni. A közönség még 
október utolsó napján is másnapra, meg 
harmadnapra váltott jegyet — az októberi 
műsorhoz. így azután a bemutatót nyol-
cadikára halasztották. 

Elsején délelőtt valaki találkozott Bo-
rossal, sétált az Andrássy-uton és az arcán 
mennyei boldogság ragyogott. 

— Minek örülsz olyan nagyon? kér-
dezte az ismerős. 

— Hogyne örülnék. Ma elseje van és 
a hitelezők azt hiszik, hogy otthon alszom. 
De nincs premier és korán felkeltem. Az 
üres lakás bevan zárva. Most ott állnak 
szegények és képzelem, milyen dühösen 
zörgetnek az ajtómon egész délelőt t . . . 

Színháziad a háborúban. 
E heti számunkban három derék szí-

nész katona képét mutatjuk be. 1. Stoll 
Béla a nagyváradi szinház kitűnő operett 
bonvivantja, mint póttartalékos vonult be, 
ma már szakaszvezető és egy vakmerő 
felderítésért a II. ezüst vitézségi éremmel 
ki van tüntetve. 2. Körmendi Árpád a 
Király szinház tagja, a Magyar szinház 
Körmendy Jánosának öccse a kárpáti har-
cokban súlyosan mngsebesült és a sze-
gedi kórházba vitték gyógykezelés céljá-
ból. Ott felgyógyulása után felsőbb enge-

déllyel felléphetett a színházban és az el-
esettek özvegyei és árvái javára eljátszotta 
az „Obsitos" címszerepét, nagy erkölcsi 
és anyagi siker mellett. — Körmendi Ár-
pád szintén dekorálva van a II. ezüst 
vitézségi éremmel. 3. Cseh István a buda-
temesvári szinház kedvelt szalonkomikusa, 
akit megsebesülve a tescheni kórházba 
vittek, ahol abban a szerencsében része-
sült, hogy a trónörökösünk előtt egy hang-
versenyen fölléphetett. Károly Ferenc Jó-
zsef főherceg külön megszólításával tün-
tette ki a kabaréest befejezése után. 

Stoll Béla Körmendi Árpád Cseh Iván 
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Tehet séges fiatal zene-
A j n s z e r z ő . E történet hőse egy 

* B fiatal zeneszerző, ki nagy 
p eréllyel és minden kínálkozó 

eszköz felhasználásával ka-
paszkodik egyre előbbre. A tehetséges fia-
tal zeneszerzőnek nemrég egy kottája je-
lent meg és a tőle megszokott adminisz-
tratív zsenivel látott hozzá rögtön a kotta-
árusitás szervezéséhez. Egy jó barátja a 
napokban utazott Debrecenbe. A pálya-
udvaron megleste barátját és lelkére kö-
tötte, hogy minden debreceni könyv és 
kottakereskedésben kérje az ő kottáját. 

lármát, hogy a kereskedők elszégyeljék 
magukat és azonnal megrendeljék a kot-
tát. Tedd meg kérlek, hiszen nem koc-
káztatsz vele semmit. 

A jóbarát megigért mindent és törekvő 
barátunk boldogan távozott a pályaud-
varról. 

Csütörtökön, hajnali négy órakor a 
táviratkihordó csengette fel legédesebb 
álmából. 

A táviratot barátja küldte. Ez állt benne r 

Kottát sajnos megkaptam. 
Küldj azonnal három koro-

— Veszekedj mindenütt, csapj nagy nát And or . 

KOTANYI PAPRIKA 

-Sellő Ilus. 

A nivós kabarétréfák és 
sziporkázó ötletek hazájában 
az Andrássy-uti Modern Szín-
padon, ahol Medgyaszay 
Vilma, Kökény Ilona, For-
gács Rózsi és Vidor Ferike 
akik a női starok, hol min-
den kis dalt kiforrott művé-
szettel adnak elő rutinos, a 
közönséget és a színpadot 
egyformán ismerő művészek, 
igazán nehéz dolog a régi 
tagok mellett egy ujabbnak 
arriválni. 

Sellő Ilusnak, ennek a 
kedves tehetségű fiatal szí-
nésznőnek aránylag nagyon 
rövid idő alatt sikerült ez. 
A kabaré közönsége nagyon 
megkedvelte és már éppen 
olyan kedvesen fogadja, mint 
a régi kedvenceket. 

Az uj novemberi műsor-
ban már slágerszámot hoz 
ki Sellő Ilus. Harsányt 
Zsoltnak „Mondok egy jó 
viccet" cimű igen ötletes 
kabarétréfáját adja elő. 

Az, hogy a direkció rá-
bizta ezt a kitűnő kabaré-
számot, azt bizonyítja, hogy 
a közönség Ítéletét most az 
igazgatóság is szankcionálja. 
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Horváth Ako 
kézimunka üzle 

BUDA PES 

Ipartelep és főüzlet: 
ERZSÉBET-KÖRUT 24. sz. 

Fiókok: Kossuth Lajos-utca 11. 
Vámház-körut 6., Lipót-körut 18. 

Q z e&ycr á g y u X ö - r ó ó 

elsöpörte a haszontalan és ártalmas francia 
és angol szépítőszereket. Manapság aki 
félti egészségét és tiszta, üde, fiatalos és 
városias arcot kíván, Dr . ^utassyriak, 
a hírneves kozmetikai orvosnak arcápoló-

szereit használja. 
Dr. Jutassy krém . . . 5 K 
Dr. Jutassy szappan 2 K 
Dr. Jutassy púder . . 5 K 

Kapható minden jobb üzletben. — Főraktár: 
K O Z M E T I K A I G Y Ó G Y I N T É Z E T , 
Budapest, VI., Kossuth Lajos-utca 4. szám. 

LOHR MÁRIA — KRONFUSZ 
A főváros első és legrégibb csipketisztitó-, 
vegytisztitó- és kelmefestő gyári intézete 

B U D A P E S T , V I I I . K E R . , B A R O S S - U T C A 85. SZ. 
F i ó k o k : II., F ö - u t c a 27, IV., E s k ü - u t 6 é s K e c s k e -
mé t i -u t ca 14, VI , A n d r á s s y - u t 16 é s T e r é z - k ö r u t 

39, V., H a r m i n c a d - u t c a 4, VIII . , J ő z s e í - k ö r u t 2. 

A LEGMEGBÍZHATÓBB 
BICIKLIS KÜLDÖNC A 

V E R S E N Y - B O V . 
Telefon József gg'gQ 

Emésztési zavarok és székszorulásban szenvedők már 
egyszeri használat u tán meggyőződéssel ismerik el, de 
orvosok is konstatál ják, hogy a 

f f 
ff 

table t ta orvosi és fisiologiai szempontból is a legjobb 
hashajtó és háziszer, mert nem a belek izgatása, de az 
emésztő és áthasonitó szerveknek a rendes működésre 
való segí tése által természetes módon fejti ki hatását . 

Ára: 1 doboz (25 doboz) I kor. 20 «II., 10 adag 50 till. 
Kapható gyógyszertárakban és drogéria üzletekben (angro). 
Főraktár Budapesten „Szent Péter" gyógyszertár Rákoczi-
tér 2. Török József Király-utca 12. Kochmeister Frigyes 
utódai Hold-utca 8. — Mintát küld képvise le te : Bónis 

István Budapest, Wesselényi-utca 35. 

ROYAL NAGYSZALLODA 
B U D A P E S T E N 
Éttermei megnyíltak. Ebéd teriték 4 K, vacsora 
teriték 5 K. Kitűnő konyha. Elsőrangú zene. 

DÁN TESTVÉREK 
cs. é s kir. udvar i s z ű c s ö k 

V., DOROTTYA-U. 5-7. 
( H I T E L B A N K PALOTA.) ::: 

H A J E L T A V O L I T A S 
hölgyek arcáról és karjáról . 

P o u í c a t i ^ " szerrel bárki ön-„ I X d V l b c U U magát kezelheti 
biztos eredménnyel . 

Orvosilag ajánlva. Fájdalommentes . 

IDEÁLIS s b KEBEL 
csak a „ R A V I S A N T " crémenek jiasználatával érhető el. 
Sikere páratlan a maga nemében. Ara 10 korona. Vidékre 
pontos utasí tással diszkrét szétküldés. Kezelés egész nap . 
BOTÁR REGINA specialista BUDAPEST, VI P. Eötvös-utca 34. 

" • _ _ _ ^ ^ ___ 

M é r s é k e l t 
árak ! 

BRULL IRMA M é r s é k e l t 
árak ! 

M é r s é k e l t 
árak ! NŐI KALAPD1VATTERME 

IV., PÁRISI-UTCA 1. :: TELEFON: 37-74. 

M é r s é k e l t 
árak ! NŐI KALAPD1VATTERME 

IV., PÁRISI-UTCA 1. :: TELEFON: 37-74. 
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