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Magyar dekadeTTTtir.
„Pesten ma minden, a szerelemtől a művészetekig üzleti 

alapokra van fektetve s nem képez ez alól kivételt a szin- 
ház sem .“

Egy nagyon okos barátom mondta ki nemrégiben ezt a 
szomorú tényt; kell, hogy minden objektiv gondolkozásu 
ember igazat adjon neki.

Az okokat a direktorokban, publikumban —  és talán 
elsősorban —  a sajtóban találjuk meg.

Legkevésbbé a direktorok hibáztathatok. Magánszinház- 
nak —  s nálunk a legtöbb az —  elsősorban az üzlet fontos, 
hogy exisztenciájukat biztosíthassák —  az utolsó évtized 
szinházi történetében számos példáját láttuk, hogy pusztán 
idealisták sosem boldogultak. (Magyar esetek közül elég, ha 
a Medgyaszay-szinházat említjük.)

De az üzleti érdekek mellett a művészieket sem szabadna 
teljesen figyelmen kivül hagyni.

Mert abba, hogy „minek játszassak jó darabokat, mikor 
a rosszak is telt házat csinálnak“, mégsem szabadna az urak
nak egyszerűen beletörődni; ha ez a „beletörődés“ még olyan 
kényelmes is.

Valaha arra tanítottak bennünket, hogy a színház nem
csak szórakoztat, hanem művelődésünket is elősegíti, nevel 
a művészetek megértésére.

Erre a „nevelésre“ soha úgy rá nem szorult a közön
ség, mint ma, mikor Thalia templomait nagyobbára az a
bizonyos „uj“ elem tölti meg, amelyiknek háború előtt nem 
volt módjában a szinházbajárás.

S ez a „nevelés“ soha nem ment volna olyan könnyen, 
mint ma, mikor egyrészt mindent —  tehát: értékest is —  el
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fogad a közönség, másrészt a sajtó, legkülönösebben az uj, 
nemzeti irányú sajtó igen nagy mértékben gyakorolhatná 
nem megvetendő befolyását.

Szinházi szempontból azonban nagyon szomorúak a 
sajtóállapotaink. Mert eltekintve a soronként fizetett kriti
kák dicstelen kultuszától, az a körülmény, hogy szinpadi 
szerzőink többsége újságíró, sőt nem egy esetben színikriti
kus, egymagában megmagyarázza, miért kerülik napilapjaink 
az őszinte kritikát. Rosszul értelmezett kollegialitásból és 
a „ma nekem, holnap neked“-től való félelemből.

Ilyen körülmények között a szaklapokra hárulna a fel
adat, a közönség ízlését helyes mederbe terelni. Szaklapjaink 
azonban sajnos egyáltalában nincsenek; hogy a magukat 
„szinházi újság“ -nak nevező orgánumok anyagi érdekből a 
leglehetetlenebb darabról is dicshimnuszokat zengenek, köz
ismert.

Mindezt összevéve jóformán nem is csodálhatjuk, hogy 
sehol a világon annyi siiány, i abszolút értéktelen 
darab színre nem kerül és sikert nem arat, mint Budapesten. 
(Ennek bizonyítékait lapunk következő számaiban lesz alkal
munk kézzelfoghatóan nyújtani.)

Ezeknek a példátlanul szomorú állapotoknak legsúlyosabb 
következménye, hogy a külföld máris fél , máris bizo
nyos ellenszenvvel kezeli szinpadi termékeinket. S csak 
természetes, hogy elfogultságában nem tesz kivételt; igy a 
rossz darabok exportálása —  ezéit *verik ma nálunk a rek
lám nagydobját! —  hamarosan oda vezet, hogy jó darab
jaink sem fognak senkinek kelleni.

Ha igy folytatjuk, hamarosan elvesztjük a külföld előtt 
hosszú évek verejlékes munkájával megszerzett irodalmi hite
lünket —  hogy pedig milyen fontos az a bizonyos „jó hír
név“ , nem szorul külön magyarázatra.

Még egyszer hangsúlyozzuk: soha nem lesz könnyebb 
kilábolni ebből az irodalmi fertőből, mint ma.

Hisszük, hogy akad néhány becsületesen gondolkozó 
vezető ember, —  a többiek biztosan utánuk fognak igazodni.

Ha nem —  bátran kitűzhetjük a fekete lobogót.

Z. K. A .
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Anagramma-am margana.
Szörnyű módon bögyömbe vagy kedves Incze Sanyika 
Amióta Pest anagrammarhaságra Palika,
Amióta anagramma nótát húz csak a cigány,
Amióta befütött nekünk a mister Szénhiány,
Amióta megtudtam, hogy e közkedvelt uj d urna 
Szociális termelésed egyetlen produktuma 
S azt hiszem odakerülök az anagramma miatt,
Ahol az angolszabásu kényszer-zubbony a divat.

Anagramma ammargana taaagranna 
Ahá na
Bambagramma marhagramma 
Legjobb magyar poétámmá 
Kahána.

Azt mondják anagrammául Fedák suvixot jelent 
Király Ernő füle-müle, nem is tehetségtelent.
Lábass Juci, Kosáry imádó princess Anettát.
Kettőér liptai pedig, első Ferenc Galettát.
Puccini anagrammául Zerkovitznck ejtendő,
Gyárfás Dezső hercig hasikája hét szűk esztendő 
S mert „ki korán kel“ anagramt lel, ma Pesten ez az elv 
Doktor Frimmnél érettségi tárgy az anagramma nyelv.

Már az anyósom tyúkszeme is anagramma-beteg, 
Anagrammával fekszem és ammarganával kelek 
Állítólag egy bolond volt az aki kitalálta 
De ötletét Incze pince Sándor elplagizálta.
No de sebaj! Schwartzer bácsi tudja mi az ellenszer,
S kuraképen három hektó keserüvizet rendel 
S ha ez se használ beteszem minden pesti újságba,
Hogy „Halandzsa gyere haza, minden meg van bocsájtva!“

Kovács Kálmán.

EREIM R9SSIR9SI99
masán énskiskola

VJ!., E R ZSÉ SSr-K Ö ftU T 4 9 - t 2 .
Uj tanítványok felvétele (as iskola 
mag lett nsgyobbitva) egésa napon át. 
Nyilvános vizsgalungversenyek és 
hásihangversenyek a Vi g a dó b a n .
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Két bemutató.
i.

Nemzeti Színház.
fekete lovas.

Dramatizált regény. S a legna
gyobb dicsérés, amit elmondhatunk 
róla : bár a regény eredeti formá
jában nem volt színpadra való, a 
darabon — nem érzik, hogy regény
ből készült.

A téma azonban (a „Hét sváb“ 
alapötlete) így sem dráma-tárgy: 
A bánáti svábok „megmagyaro- 
sodása“ a szabadságharc alatt.

A darab felépítése mesteri, nyelve 
költői; olyan erősségei ezek Her- 
czeg Ferencntk, melyek kétségen
felül biztosítják neki irodalmunk
ban az egyik vezető helyet.

A mai időkben rendkívüli hatásra 
számíthat a „Fekete lovas“, nacio
nalista tendenciája, mely miatt a 
kommün alatt nem kerülhetett színre, 
a legjobb reklám.

Az előadás — Csathó rendezte • #
—  ) o .

Mihályfi és Gál Gyula erőtelje
sen kidolgozták az idősb és ifjabb 
Hoffer alakjait.

Gáy András honvédszázadost, 
a fanatikus magyart Kiss Ferenc 
játszta; uj színész, fiatal, tehet
séges.

Lansky ezredest, az egyenes- 
íelkü, nehezen megalkuvó osztrák 
katonát Haidu József személyesí
tette : ember volt.

Kürthy György Leitmeritz főhad
nagya kissé színtelen.

Kedves és közvetlen a kis Ághy 
Böske (Bábi), markáns Hofferné 
Alszeghy Irma.

Sugár Károly (Mita) nem tehet 
róla, hogy mindenképpen jelenték
telen, papírmasé alakot kellett a 
színpadra vinnie.

II.
Belvárosi Színház.

Szigligeti Rózsája.
Őrülünk ennek a felújításnak; 

úgy látjuk ebből, Bárdos dr. vissza
tér az irt. de lomhoz,melyet az „Uj
Színpad“ bukásakor hütlenül el
hagyott.

A  színpad — berendezését Tőry 
és Pogány tervezték — stílusos, az 
előadás is.

Simonyi Mária (Rózsa) és Petheö 
(Toldi) tehetségük legjavát nyúj
tották.

Harsányi Rezsőről tudjuk, hogy 
sokoldalú művész, Harlekin-figurá
jának egyetlen hibája, hogy kissé 
túlzott.

Herczeg Ferenc lendületes beve
zető előadást irt a darabhoz, me
lyet Bárdos igazgató rendezett.

BÁNHIDY ILONA a Duraparti színház tagja.
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A  pumpkirályok szivarjai.
Azt hiszem felesleges jelezni, 

hogy az örök ifjú Nyárai Tóni a 
cimszereplő, illetve azok a sziva
rok, amelyek sajnos (Tónira nézve 
sajnos) nincsenek. Köztudomású, 
hogy Budapestnek nincs még egy 
olyan precíz kalendáriuma, mely
ből olyan pontosan meg lehetne 
állapítani a sokadikéi,mint a szi
varozó Nyárai Tóni. Mert ha meg
pillantod Tónit a Körúton, amint 
egy Médiából bodor füstöt ereget 
barátom, akkor elseje van, sőt 
annyira elseje, hogy mondhatnám 
nulladika. Másodikán, harmadikán 
TrabukdF, tizedikén Brittanika ese
dékes. Tizenötödikén Kurtanikát 
ropogtat. Ezentúl Poíyamkát szi. 
(Potyanika az a szivarfajta, amit 
potyán kap a szerencsés halandó: 
Allah növessze meg a szakállát.)

HEGEDŰS FERE NC az Operaház örökös tagja.

Erről jut eszembe, hogy a múlt hó 
vége felé Tóni és riválisa Latabár 
Árpád, (magyarul Latyi) találkoztak 
a New-Yorkban. Tóni gyenge albán 
dohányjegyet, Latyi ellenben egy 
méltóságos Regalityit szit. Ekkor 
Tóni elhatározta, hogy megvágja 
Latyit, egy szivar erejéig. (Elhatá
rozását csak azok tudják kellően 
méltányolni, akik azt is tudják, 
hogy Latyit még soha ember fia 
nem tudta Palira venni.) Az egész 
New-York feszülten figyelte a pump 
matadorok mérkőzését. Az első 
összecsapásnál Latyi megesküdött 
Tóni boldogságára, hogy csak ez 
az egyetlen szivarja van, Tóni vi
szont Latyi boldogságára esküdö- 
zött, hogy nem hiszi. Hosszú csa
tározás után végre Latyi egy ele
gáns mozdulattal kivette szájából 
a füstölgő menyországot és át akarta 
adni Tóninak, de az szomorúan 
legyintve igy szólt: „nem számba 
vehető", mire Latyi tovább szívta, 
Tóni pedig engem vágott meg a 
szivar erányában.

De én sem estem a fejem lá
gyára, hanem standé pityeresszó 
megírtam ezt a cikket és megvág
tam a Bohémvilág szerkesztőjét 100 
korona erejéig. Hogy aztán ő kit s 
a ki még kit, s a még ki kicsodát, 
s a kicsoda kifenét, s a kifene ki
fiát, s a ki fia ki apját . . . .  vágta 
meg, azt nem tudom, csak azt jegy
zem meg, hogy hiába próbálta a 
100 koronát ötvenre dénzurázni, 
mert „Vagy van sajtószabadság, 
vagy nincs!“ kiáltással úgy állapí
tottam meg a demarkációs vona
lat, hogy végül kénytelen volt sa
ját dugájába dőlni és a pénzt 
csengő jancsibankókban kiutaltatni.

Kahána
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Repriz az Operaházban.
Hosszabb pihentetés után ismét 

elővette az Opera Rossini „A sze- 
víllai borbély“ c. vig operáját, mely
nek parádés szerepei bő alkalmat 
nyújtottak az Opera művészgárdá
jának, hogy az ittlevő külföldi mís- 
siók kivigyék jó hírnevünket — leg
alább a művészet terén. Sándor 
Erzsi, Rosina szerepében ezúttal is 
művészete javát adta, nagyszerű 
koloraturájával megérdemelt nagy 
sikert aratott. Figarót Szemere Ár
pád személyesítette, ki minden igye
kezete ellenére nem birla indis- 
pozitióját leküzdeni. Dalnoky és 
Vencell ízléses humorukkal sokszor 
megneveltették a publikumot. Gróf 
Almaviva szerepében már láttuk 
jobbnak is Székelylúdyt.

A rendezésről szólva, sehogysem

tudjuk elképzelni, hogy a 3. felvo
nás sötét színpadán milyen okból 
lesz egyszerre néhány percre vilá
gos. A célt sejtjük. Kün ugyanis 
vihar van, esik. igaz, hogy igy meg
világítva nagyon szép látványt 
nyújt, amint szakad az eső. De ez 
még nem indokolja, hogy a ren
dező nappalt varázsoljon a szín
padra, aztán mintha misem történt 
volna, újból sötét van. Ellenben 
egy-egy hossz ibb villámlás stilsze- 
rübben és indokoltabban szolgálta 
volna ugyanazt a hatást, melyet 
csak rontott a hosszú világítás. 
Egyébként az előadás jó volt, csak 
Rossini, úgy érezzük, más dirigenst 
képzelt Ábrányi helyett, mikor ezt 
az operáját megírta.

HOLLAY KAMILLA.
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Kell-e nekünk király?
A budapesti varró- és masamód- 

lányok I. Emőkéje elseje óta a Fő
városi Orfeumban vendégszerepei.

Ámbár köztudomású Pesten, hogy 
egy kukkot sem tud táncolni (igaz, 
hogy énekelni sem), csak azért is 
táncol.

Minden percben vártam, hogy 
na, most esik hasra szegény.

Csapnivalóan rossz számai van
nak, amit azzal próbál ellensúlyozni 
az agyon szcenirozott színpadon, 
hogy minden percben más-más lám
pát gyújt meg és kutyába se veszi 
a világítástkorlátozp legújabb ren
deletet. 15 perc alatt, amíg a szín
padon volt, csak 6 cigarettára 

’  gyújtott rá és egyéb „ “ játé
kával szórakoztatta a nagyérdemű 
közönséget.

Hát kell nekünk „ “ ?

Mondja, kedves Márkus Alfréd 
zeneszerző ur, nem tudja ön, hogy 
a jazz 2/ r es Ütemű, és ha igen, 
akkor miért fogja rá az ön egész 
közönséges 4/ i 'es rag-timejére, hogy 
jazz. Aztán mondja, miért nem csi
nál ön eredeti muzsikát, vagy ön 
is Zerkovitz-bajban szenved? Vagy 
azt hiszi, hogy már elfelejtették a 
„Palkó"-nótát. Térj eszedre „Frédi, 
te drága rajkó!“

A fenség, Békeffy László első 
komoly tárg\ u egyfelvonásosa azért 
nem kerül*. színre, noha a Madách- 
Szinház к о  T im iin  kéi nagy garral 
hirdették, n ért a direkció hirtelen 
belépett a ro> ía-pártba, már pe
dig a darab egy pár súlyos igazsá
got vág a koronás urak mélyen 
tisztelt fenséges fejeihez. Bánatpénz 
fiatal.

Gyászrovat.
Fájdalomtól megtört szívvel je

lentjük, hogy
Újhelyi Nándor uj darabja 

az 10000000000000000000000 
egy vasat sem ér.

Fedák Sári nem játszik többé 
osztrák operettben. (Hát eddig mu
száj volt herr Zsazsa?)

Zerkovicz Béla előfizetett 
a „Bohémvilág“ -ra ? ! ?

Robicsek Zoltán, a Munkások 
Gyermekszinházának volt direktora 
Mágnás Gyermekszinházat nyit.

Nagy Endre fejmunkát vállal.
Nádor Mihály válópert indított 

Néma Sándor ellen.
Király Ernő a legjobb pesti 

táncos.
Zerkovicz Béla róm. kath. (az

előtt ref., még azelőtt evang., an- 
nakelőtte unit., de legeslegelőször 
izr. volt.)

Budapesten 130000 zene
szerző él.

Szenes Andor uj kalapot vásá
rolt. (Az előbbi öngyilkos lett.)

Rövid időn belül egy uj 
(se füle, se) Farkas Imre da
rabhoz lesz szerencsénk.

Csortos Gyula (á la Psilander) 
fűzi magát.

Szeles Elza, Drégely Gá
bor stb. sajnos nem vándo
rolnak ki.

Múlt hó végén betörők jártak 
az Intim-Kabaréban. Szeles Elzán 
és a deficiten kívül minden „elemel- 
hetöV* elvittek.
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„ Ébredő“ m űvészek!!!
Aki valami szenzációs politikai 

riportot vár, az el se olvassa cik
kemet, mert bizony itt csak arról 
lesz szó, hogy a művészvilág jelesei 
reggel, esetleg este hány órakor 
szoktak felébredni. Érdekes, hogy 
a hölgyek sokkal frissebbek az urak
nál, akik között egy ismert fiatal 
kabarészerző tartja a rekordot, aki 
két naponként egyszer szokott csak 
felébredni és akkor is egészen vé
letlenül.

Az urak közt a népszerű Pufi a 
legfrissebb, ő már hajnali 9 órakor 
talpon van és este 6-ig reggelizik.

Viszont a gummiember Rátkay 
Marci olyan lusta, hogy szinte hi
hetetlen, elvből utál mindenféle 
vekker-órát és hasonló életkeseritő 
apró marhaságot,

Fedák Sári pont 10 óra 45 19” - 
kor ébred fel. Ő az, aki csodála
tosan napról-napra fiatalodik, ugy-

RÓNASZÉKI BÉLA a Djnaparti stinhríz rendezője.

annyira, hogy már maga sem tudja 
pontosan éveinek számát.

Kerényi Gabi 7 óra 40-kor for
dul a másik oldalára és úgy alszik, 
mint a közkedvelt bunda pont 
11-ig.

Hegedűs Gyula, Ferenczy Károly, 
Gyárfás Dezső és Boros Géza pa
pucs-hősök, akkor kell kibujniok 
az ágyból, mikor b. nejeiknek mél- 
tóztatni tetszik.

Újhelyi Nándor csak akkor tud 
felkelni, ha a talpát csiklandozzák.

A kedves fiatal Magaziner Bős
két a mamája és Mr. Korsóviz 
szokta figyelmeztetni, hogy illik 
felébredni is.

Nagy Endre álmában is konferál, 
de akkor nagy sikere van, mert 
állítólag igen szellemesen horkol. 
Ébred déli 1 2 11-kor.

Vigh Manczi arról álmodozik, 
hogy „nagy“ primadonna lesz. Te
kintve, hogy sem táncolni, sem éne
kelni nem tud, egész biztosan lesz 
is (hisz Pesten vagyunk.)

A „karok" és rendek pontosan 
mint az i-betü 7 órakor ébrednek fel.

A piktoroknál csak az irók a ren
detlenebbek. Azt tartják ugyanis 
szemelőtt, hogy „ki korán kel" az 
álmos.

A zeneszerzők sohasem alsza
nak. Éjszaka ugylátszik stilszerübb 
„szerezni."

Mit szól hozzá kedves zimberi- 
zombori Zerkó mester, hogy Puccini 
szemérmetlenül ellopta a Százszor
szépből a „Fehér almafavirág" dalt 
és felhasználta a Toscában? Választ 
„Zenebolond", esetleg,Bolond zene* 
jelige alatt kér az ön rajongó hive.

Dr. Búval-Bélelt.
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Táncbetyárok.

A főváros tulajdonát képező ado
mányfillérekből épített szék- és főv. 
gyermekkert házában „fő az üzlet“ 
jelige alatt most egy táncszalon 
működik 3 hamis okleveles serdü- 
letlen fiatal (de milyen fiatal) fiu- 
ka vezetése alatt.

Érthetetlen az, noha a táncmes
terek egyesületei előtt köztudo
mású ez a tény, még a fülük bot
ját, illetve a botfülüket sem moz
dítják és nem terelik hivatalos útra 
az ügyet.

így azután nem csoda, ha bekö
vetkezik az a furcsa eset, hogy 
pl. Breitner Lantos És benedek 
„okleveles“ táncmester urak egy
általán nem tudnak táncolni és 
hogyha a sok mulatság, kabaré, 
táncverseny között néha a tanításra 
is rákerül a sor, kénytelenek Rech- 
nitz tatához fordulni ezek a cuni 
táncanalfabéták.

Breitnerlantosésbenedek és tár
sai (mert vannak még egy páran) 
egy kisújszállási táncmester-gyár 
r. t. bpesti ügynöke utján 3 nap 
alatt (utazási és egyéb nyavalyák 
beszámítva) egyenként 3000 kor. 
kék pénzért egy a belügyminiszter 
által engedélyezett 8 hetes tanfo
lyam végén tett szabályszerű vizs
gát bizonyító hamisított oklevelet 
kaptak.

Mikor a link diploma megvolt, 
Ésbenedeket ki akarták golyózni, de 
Ésbenedek nem azért nyugalma
zott kereskedősegéd, hogy csak úgy 
hagyja magát és zum trucc, szer
zett magának még egy oklevelet 
(Budapest— Kisújszállás si retour. 
Haide! Haide!) és demarcába rö
högött, „tanár collegái“ nagy bosz- 
szuságára.

Magyarországi Táncmesterek 
Egyesülete! Hát egyáltalán nem

fontos Önöknek, hogy ez a kis
újszállási diplomagyár tönkreteszi 
az összes táncmesterek reputá
cióját?

Vagy Önöknek nem fontos Ur- 
bán és Herz urak kisújszállási ma
chinációja ?

Felszólítjuk Önöket, hogy vizs
gálják meg az ügyet és hatósági 
utón csukassák be ezeket a tánc- 
lebujokat, lehetőleg a táncbetyár 
urakkal egyetemben, nehogy azt 
legyünk kénytelenek gondolni, hogy 
Önöknek „érdekük“ az ügy eltus- 
solása.

Választ „Antipanama“ jeligére 
kérve

Maradtam 
kiváló tisztelettel

Leleplezi Llek.

ABOS ELZA a Dunaparti színház tagja.
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A  legötleidusabb magyar iró
Sokororáskay Ferenc.

Becsület szavamra ICsak azt nem 
értem, kedves fenti cim, hogy az 
Intim Kabaréban bemutatót „A gye
rek“ cimű egyfelvonásosnak miért 
adta most a Dunaparti Színházban 
„A  Gavallér“ címet. Nem találja 
kissé furcsának, hogy a tavalyi 
„Gyerekéből egy év alatt „Ga
vallér" lett, noha eg etlen szóval 
sem változott a darab és hová tűnt 
el a bájos, fiatal, nagy tehetségű, 
kedves, csodaszép, elsürangu, ha
talmas, minden pénzt megérő Mol
nár Aranka ? Ejnye ! Ejnye ! Ráskay 
darab, Molnár Aranka nélkül, hihe
tetlen. És mondja kedves Mester, 
de őszintén, ki jobb a Grand kokott 
szerepében; Abos Elza, vagy az 
ön agyonreklámozott neje ?

Aztán, kedves barátom, csak 
folytassa tovább Ha jövő ilyen
korig is csak egy címet produkál, 
hálából kap tőlünk ötér krumpli
cukrot.

Drágám, te tévedsz!
ha azt hiszed, hogy Solti Hermin 
elpirul, mikor azokat a rettenetes 
dísznóságokat elcsicsergi esténként 
a Royal-Orfeumban. A „művészt ő" 
(!) nem akad meg, ilyen még férfi
szájban is ocsmány bagatellsége- 
ken. Hisz ez a művészet vagy mi 
a fene ?!

Henny Porten, az ismert film- 
diva Budapesté jön. A KoyaJ Or
feumban fog vendégszerepelni egy 
kinema-szkeccsben Aki pedig azt 
hiszi, hogy Zerkovitz-rnentes lesz 
a szkeccs, az nagyon téved, mert 
ő, aki az ujraoltási bizonyi Iván у tói 
az elhasznált villamosjegyig m ndent 
megzenésített, ezt is megzeneszer- 
zésiti.

Kellér Gyula
a Dunaparti Színház direktora a 
jó öreg Krecsányi Ignác társulatá
ban volt „statisztikai hivatalnok". 
Érdekes, hogy Náci tata már 
akkor sem tartotta tehetségesnek 
és csak olyan hintó tálalva 
vari* szerepeket adott neki. Most 
egy uj szerepre készülődik a nép
szerű diri. Ez is rövid, de hát ő 
sohasem játszik nagy szerepet. 
A szerep csak ennyi színház 
bukva van". Klisé.
‘ Martos Ferenc, a magyar ope
rett librettó gyáros uj 1 felvoná- 
sos operettet irt az „Andrássy-uti 
Kinház" részére. Kedves Martos 
ur, mennyit kérne ön, ha nem 
írna ? Minden áldozatra hajlandók 
vagyunk.

Cinci, az Apolló-kabaré köz
kedvelt Kőváryja és Szemere Gyula 
uj kabarét nyitnak. Egyelőre még 
titok, hogy hol lesz, de egy bizo
nyos, hogy jó lesz sok szerencsét 
kivannunk^az* ifjú párnak.

ü!\Óí; ESZTI a Dunaparti szink t»z tagja.
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Trotteur-ruha.

Fékeié és szürke, csikós posztó- 
ruha, s/urke selyem-mellény, ki
hajtók, uj|ak és nyak fekete selyem 
zsinórral. Szürke harisnya és cipő.

Fai fűm: „lllustris"

Keéri-Szántó Imre második Cho
pin matinéja volt a hétfői ünnep
nap műsora a Zeneakadémián. (Ja 
tudjuk is, hogy a matinék intimus 
jellegükkel szép kullur szolgálatot 
tehetnek, mégsem tudjuk belátni, 
hogy a neves művész szép nív<'*ju 
műsorát miért nem egy-egy esti 
hangversenyen a arja bemutatni, 

* Mert Keéri-Szántó respeklábilis 
eredményekkel és fejlődéssel köze
ledik ismét az aktiv zongoraművé
szek közé. A két Chopin matiné 
produkcióinak összehasonlítása nyu
godt öntudattal engedi ezt megál

lapítanunk. A változatos program - 
mon az ismert chopiní műfajok 
mindegyike szerepelt: 3 impromptu 
(fisz, asz, gisz dur), a gyászindulós 
B-moll szoná'a, 4 mazurka (13, 26, 
51, 41), a/ Asz dur ballada, 4 etűd 
Op 2) (Asz dur, F moll, F dur, 
C mol1), a 1‘> moll nocturno és az 
Asz dur polonaise. Legutóbbit egé
szen tökéletesen játszotta és igen 
s/ep voll a I ísz dur impromptu, az 
Ы. mazurka és P»-moll nocturno is. 
Megértő hallgatói meggyőződéssel 
ünnepelték a ráadásokkal (E-moll 
valcerj kedveskedő művészt.

Orpheus.

@

Robe de soirée.

j

Fehér csipkeszoknya és uszály: 
fekete brokát derék, selyem rojt
tal; fehér harisnya és brokát cipő. 

Parfüm: „ßouquet d ’Orient“ .
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Vettük és szószerint közöljük az 
alanti levelet:

Budapest, 1919. december 6.
Kedves Bohémvilág !
Tudom, furcsának fogják találni, 

hogy levelet írok Önöknek, sőt ta
lán meg is mosolyogják majd leve
lem tartalmát s még sem tudok 
elállni attól a gondolattól, hogy 
megírjam Önöknek, mily kimond
hatatlan örömet okozott nekem a 
„Bohémvilág“ ma megjelent első 
száma!

Végre egy értékes színházi lap ! 
Végre egy lap, amely őszintén mond 
kritikát színésznőről, színészről, 
zeneszerzőről, mindenkiről, kit ed
dig a művészet glóriájával öveztek 
nehéz pénzen megvásárolt „kriti
kusok" undorítóan émelygő cikkeik
ben.

Végre egy lap, amely meg meri 
mondani, hogy eredetibb muzsikát 
is élveztünk már, mint a „Nyomd 
meg a gombot" klasszikus muzsi
kája, hogy tehetségesebb szininö- 
vendéket is ismertünk a „Kórista- 
lány"-nál, hogy sziklay szilárdan 
nem kell hinnünk abban, hogy ko
mikus és bohóc egy fogalom, hogy 
ha ezer esztendőn át marad is 
százszor szép valaki, mégsem kell 
feltétlenül primadonnává lennie, sőt 
talán azt is meg meri mondani 
majd — Uram, történhetne-e ily 
csoda ? — hogy az idei saisonban 
Juliska jobb szeretné, ha egy fiata
labb „János vitéz" győzne le érette 
ezernyi akadályt.

Végre egy lap, amely pártfogá
sába fogja venni a tehetséges ifja
kat, módot fog nyújtani a boldo
gulásukhoz !

Kedves Bohémvilág, gyönyörű 
programmot, ragyogó célt tűztek 
Maguk elé s mi, olvasók bízunk 
abban, hogy a „Bohémvilág" ren

dületlenül fog haladni az objektivi
tás vágta ösvényen.

Amidőn jövő munkájukhoz sze
rénységem sok szerencsét kíván, 
ama meggyőződésemnek adok ki
fejezést, hogy a „Bohémvilág"-nak 
sok-sok ezer olyan rajongója lesz 
mindaddig, — mig cikkeiket az 
objektivitás szemüvegén keresztül 
nézve fogják megírni, s azokba nem 
fognak a Horthy-kék lepedők (B ! 
szabadon plagizálva ; lásd Bohém
világ 1. szám, beköszöntő: Levél 
Budapesthez!) alapszínéhez hasonló 
színárnyalatok belekerülni.

Igaz tisztelettel N. J.
Matiné.

Az Uránia színház nagy ügysze
retettel és hozzértö kezekkel ren
dezi zenematinéit, a zenetörténet 
szolgálatába állítva őket. Sorban vo
nulnak fel előttünk a különböző 
korok és mindegyikből a legmar
kánsabb müveket halljuk jellemzőül. 
Utoljára а „XIX. század operája" 
címmel rendezett matiné volt so
ron és Gounod, Massenet, Maillart, 
Bizet, Offenbach és Delibes müvei 
programmon. A legjavából való 
szereplők fellépte még fokozta a 
kitűnő műsor hatását. Kivált közü
lök M. NémethyEtta, ki a Haba-
nerat, Lahore királyt Massenettől 
énekelte kitűnő stílussal, s oly 
nehéz helyi viszonyokat leküzdve, 
mint a fagyasztó hideg és lehetet
len akusztika. (b. f.)

Mészáros Margit, aki bájos, köz
vetlen előadásával és nagyterje- 
delmü iskolázott, szép hangjával a 
budapesti hangverseny-publikumot 
egy csapásra meghódította, leszer
ződött Bródy István társulatához 
és a Csók bakter királynő szere
pében fog bemutatkozni. Művész 
körökben nagy érdeklődéssel vár
ják a fiatal művésznő debütjét.
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Amatőr-művészet.
Szinte bombaszerüleg hatott ama

tőr-művészet rovatunk megnyitása. 
Üdvözlő levelek tömegét kérde- 
zősködések százait kapjuk olvasó
inktól, kik mind a legnagyobb öröm
mel vették, hogy végül mégis akadt 
egy orgánum, amely a fiatalokat 
támogatja.

Naphosszat cseng a telefon, nem 
győzünk elég felvilágosítást adni. 
Főleg az Amatör Művészek Otthona 
iránt nagy az érdeklődés.

Felkérjük olvasóinkat, kik kérde- 
zösködésükre ezideig választ nem 
kaptak, szerkesztői üzeneteinket 
kisérjék figyelemmel.

Növendékelőadás a 
Királyszinházban.

Hálás és jóindulatú közönséggel 
telt meg a Királyszinház nézőtere, 
a múltkoriban megtartott növen
dékelőadáson. Leányvásár, Mágnás 
Miska és a Nagymama egy-egy 
felvonásai kerültek színre, kitűnő 
előadásban. Meg voltunk lepve, 
hogy az iskola növendékei rövid 
3 hónapi tanulás után, ilyen kitű
nőt produkáltak. A siker főleg a 
kiváló tanárokat és pedig: Rákosi 
Szidit, Dittrichné Papp Júliát, Stoll 
Károlyt és Békéssy Gyulát illeti. 
A páholyokban ott láttuk : Rátkait, 
K o s á r i t , Lábast, Tárnáit, Somogyi 
Nusit, akik szintén meg voltak lepve 
a növendékek kitűnő játékától és 
minden felvonás után helyeslőleg 
bólintgattak. Szülők, rokonok, szín
házi szaktekintélyek vitatkoztak 
egymással, hogy melyik jobb, me
lyik a legjobb. Mert rossz egy sem 
volt. Nem colunk agyondicsérni 
senkit, de ilyen kitűnő növendék
előadást már régen nem láttunk . . .  
A Leányvásár, Mágnás Miska és 
Nagymama szereplői közül különö
sen feltűntek: A'ánvi Manci, Acél 
Ada, Vaszari Piroska, Fehér Ibolya, 
Bárok Konrád, László Andor, Novotni 
Miklós (aki különösen rugékony, 
groteszk táncával tűnt fel) és K ö
rösi Zoltán . . .  A többi növendé
kek, kiknek neveit nem említettük, 
jók voltak. Itt említjük meg, hogy 
a növendékek nagyban készülnek 
újabb vizsgadarabjukra, a Stambul 
rózsájára, Lilire, Szibillre és a Le
ányvásárra.

G. .
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Hangverseny.
A „Törekvés“ dal és önképző 

egylet f. hó 7-én, saját koncert
termében jól sikerült hangversenyt 
rendezett.

Müller Károly karnagy vezetése 
alatt levő dalárda megnyitó száma 
után a Törekvés zenekara Erkel 
Hunyadi nyitányát játszotta nagy 
lendülettel, élénk színezéssel, majd 
egy gordonka szóló következett.

A műsor legkiemelkedőbb száma 
Burger Erzsébet zenekar kísérettel, 
kiforrott előadással, kitűnő techni
kával játszott Beethoven c. moll 
koncertje volt

A fiatal, tehetséges művésznö
vendék produkciója igen sok re
mén yje jogosít.

BURGER ERZSI, Zeneakadémia művész növendéke '

Nem hagyhatjuk szó nélkül Augen- 
feld Jenő, a zenekar lelkes diri
gensének emberfölötti munkáját, 
mellyel e kitűnő dilettáns zenekart 
megszervezte és betanította.

Mit is akartam mondani
azt. hogy a „ Vig fiuk“ műkedvelő gár
dája vasárnap (14.-én) délután 4 
órakor kabaré-estélyt rendez.

Ugyanaznap fél 5-kor a „Casino 
Társaság“ Schild Géza rendezésé
ben.

5 órakor pedig a Boros műked
velő gárda Boros B. Miklós főren
dezésében rendez tánccal egybe
kötött kabarét.

Mindhárom kabarén szépségver
seny lesz, a nyertesek képeit la
punk legközelebbi számában közli.

Arany érmekkel dijazott tánc
verseny lesz 14.-én vasárnap d. u. 
6 órakor, 21.-én pedig kabaréval 
egybekötött táncestély az Otthon 
tancintézctbcn.

„W ebokesu“ (?) 20.-án rendezi II. 
művészdélulánját, melynek részle
teire jövő számunkban visszatérünk.

Panaszos levelek
tömegét hozza a posta. Szerkesztő 
ur ! liál mi mostohák vagyunk? — 
kérdi a sok naiv leányka, hogy 
bennünket kihagyott a fénykép- 
pályázatból?! Kiálljuk mi a ver
senyt a legszebb asszonyokkal is!

Bohó kis lányok, hát jó, legyen! 
Pályázzatok ti is, küldjétek be hoz
zánk fényképeiteket, a pályadij ré
szetekre ajándékunkon kívül egy 
jólnevelt, szép vőlegény.

SZAVAZÓ-LAP
NŐI SZÉPSÉGVERSENYRE.

Fénykép száma:
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Műkedvelő zeneszerzők.
A művészet minden ágában ne

héz a boldogulás, de legrögösebb a 
zeneszerző-pálya. Hogy mily sok 
és nagy nehézséggel küzdött meg 
mindegyik, mielőtt valaki lett, azt 
azok tudják legjobban, kik vitték 
valamire.

Mi ezen nehézségeken oly módon 
kívánunk segíteni, hogy dilletáns- 
zeneszerzők részére kotta-kiadó és 
terjesztő vállalatot szervezünk, 
melynek munkaköre nemcsak a 
kották kinyomatására, hanem azok 
harmonizálására, hangszerelésére, 
zenekarra való letételére is kiterjed.

Közelebbi felvilágosítással kiadó- 
hivatalunk készséggel szolgál.

SZÉPSÉGVERSENY-PÁLYAZA f. 1.

I FESTESSE MEG
j SZŐRMÉJÉT BÁRMILYEN SZÍNRE I felelősséggel Bordi F. Imre szűcsnél, 
í Budapest, VI., O-utca 11.

Fehér Kabaré Könyvtér. —  20. sx.

Este hétkor.
Komédia. Irta : Szenes Andor. 

Személyek : A  férj. Az asszony. Koronkay.

(Szin : elegánsan berendezett előszoba, 
a szin közepén a háttérben hatalmas, tük
rös előszobafogas, mellette jobbról és bal
ról egy-egy pálma, elülső sarokban kis 
asztal, rajta telefon, mellette egy szék, jobb 
és bal oldalfalakon egy-egy ajtó,, melyek 
közűi az előbbi a lépcsőházba, utóbbi a 
lakásba, illetőleg a hálószobába vezet. Mi
dőn a függöny szétszalad, a szin üres. Pár 
pillanatnyi szünet után előbb lassan, majd 
mindkiméletlenebbül megszólal az előszoba- 
csengő )

I. JELENET. Az asszony.
Az asszony: (a második csenge

tés után kezd beszélni, eleinte a 
színfalak mögött és igy csak a 
hangja hallatszik) . . . Jövök már . . .  
jövök . . .  ne csöngessen olyan el
keseredetten . . . (megjelenik a háló
szoba küszöbén és feltétlenül tuda
tos lassúsággal megy az előszoba 
ajtó felé közben hangosan beszél, 
hogy a csöngető feltétlenül meghall
hassa) . . . jövök már . . . jövök . . . 
mondom már, hogy itt vagyok . . . 
ne csöngessen n o ! . . . ki is lehet 
az ilyen szokatlan időben . . .  itt 
vagyok . . . (kinyitja az ajtót).
II. JELENET. Az asszony, a féri.

A férj: (joviális arcú öregedő 
bácsi, aki tudja, hogy öregszik, de 
beletörődik a változhatatíanba, ál
landóan mosolyog és jókedvű, kissé 
groteszk alak, de semmiesetre sem 
karikatúra; nagyon kedvesen:) Mi
ért haragszik már megint az én 
édes kicsi bogaram?

Az asszony: (midőn megpillantja 
a férjét, szinte megmered az ijedt
ségtől, alig birja kinyögni a szava
kat) Maga . . . maga . . .  az ?

A férj: (roppant kedvesen) Hát 
persze, hogy én vagyok az, nem
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is a hazajáró lelkem. De mért vagy 
ügy megrémülve?

Az ötször у : (erőltetett mosoly
gással) Mert . . . mert . . . ilyen szó-’ 
katlan időben toppant be .. . maga 
ilyenkor a klubban szokott kár
tyázni. igen maga ilyenkor mindig 
a klubban kártyázik és csak tiz óra 
után kerül haza . . .  és most várat
lanul betoppant és olyan türelmet
lenül csengetett . . . olyan hango
san és bántón) . . . (hirtelen kirob
ban belőle a félelem) . . . maga 
egészen megőrjit engem . . .

A férj: (csititcn) No nem kell 
mindjárt idegeskedned, nem azért 
csöngettem türelmetlenül, hogy meg- 
ije sszelek, hanem azért, mert sie
tek, vissza kell még mennem . . .

Az asszony; (reménykedve) El
megy?

A férj: Peisze. Csak hazajötte m 
a pénztárcámért. (Gyorsan) Tudni
illik eltaláltad, én a klubban kár
tyáztam mostanáig, de rettenetes 
pechem volt, úgy, hogy minden 
pénzemet elvesztettem, hát most 
hazajöttem a tárcámért, amit a há
lószoba asztalán felejtettem és az
tán megyek vissza, hátha nagyobb 
szerencsém lesz. (A hálószoba aj
taja felé indul.)

Az astztny: (aki az előbbi be
szélgetés alatt ki rülbelül a telefon
asztal mellett állott, most hirtelen 
a férj és a hálószoba-ajtó közé lép, 
izgalomtól fuldokló hangon) ide . . . 
ide .. . most maga r.em mehet be . . .

A férj:(kedvesen) Már miért ne
mehetnék be ?

Az asszony :(kenyörgőn) Nem.. .  
nem . . . nem mehet be . . .

A férj: (mosolyogva az ajtó felé 
indul) Ugyan . . .

Az asfziny: Nem mehet be, 
mert . . . mert benn van Koronkay!

A férj : (ránéz és hirtelen han

gosan elneveli magát) Koronkay ? 
A Koronkay van benn ? Nagyon jó 
fiacskám! Hehehe !

Az asszony: (bizonytalanul) Nem 
hiszi ? . . .

A férj: (még mindig nevetve) Ne 
haragudj fiacskám, de — nem. Egy
részt nem hiszek az egész Koron
kay pletykában, másrészt ha igaz 
volna is, akkor sem hinném el! Ha 
azt mondanád, hogy te vagy a leg
újabb tipusu német tengeralattjáró, 
elliinném ; ha azt mondanád, hogy 
a gyenge albánciga — retában tény
leg gyenge albán dohány van, még 
azt is elhinném; de hogy Koron
kay benn van a szobádban . . . 
drága fiacskám, ne haragudj, de ezt 
az egyet, ezt nem tudom elhinni!

Az asszony: (még mindig bizony
talanul) Nem hiszi?

A férj: (biztos fölénnyel) Mord- 
tam már, hogy nem. Mert nézz ide 
bogarcm, miért is tennél ilyesmit? 
Alig három éves házasok vagyunk 
és házasságunk igazán szerelmi há
zasság volt. Mert mi voltam én 
három év előtt ? Egy egyszerű dupla 
könyvelő. Egy simpla dupla. És mi 
voltál te? A Fehér és Klein bútor- 
kereskedés egyetlen lánygyermeke. 
Tudtál magyarul, németül, fran
ciául, zongorául; gimnáziumot vé
geztél és mit tudtam én : mindig 
csak nézni téged. Három éve va
gyunk házasok és az egész hosz- 
szu idő alatt egy szóváltás, egy 
haragos szó nem volt közöttünk. 
Neked ugyan gyakran fáj a fejed 
és borzasztóan ideges is vagy, de 
én egy jó ember vagyok és tudom, 
hogy ez csak a műveltség és a jó 
nevelés következménye és halga- 
tok és megértek.

Az asszony: De . . .
A férj:Fiacskám, ha a szobában

van a Koronkay, akkor azt nem 
mondod meg a férjednek, ha pe-
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dig megmondod a férjednek, akkor 
nincsen a szobában Koronkay.

Az asszony: (bizonytalanul) Hát, 
hát . . . nem megy be . . . hát . . . 
nem töri be az ajtót?

A férj:(nevetve) Persze, hogy
nem töröm be. Minek? Hogy a ba
rátnőiddel napokon át kacaghass a 
beugratott férjen. Ez az egész his
tória egy újabb szeszély, egy friss 
ugratási ötlet, nagyszerű is, de egy 
hibája van: az áldozat nem akar 
beugrani.

Az asszony: (még mindig nem 
hiszi) Hát . . . hát nem öli meg Ko- 
ronkayt ?

A férj: Koronkayt? Azt, ame
lyik nincs benn a szobában. (Más 
hangon.) De drága fiacskám, nekem 
sürgős dolgom van, a viccből elég, 
ha ragaszkodói hogy nem mehe
tek be a szobába, mert (nagyon 
fölényesen) benn van a Koronkay, 
nem vitatkozom, de a tárcámra 
szükségem van, vagy kihozod te 
és itt megvárom, vagy elmegyek 
én érte. (Az ajtó felé lép )

Az a s s z o n y : (küzködve) Hát . . . 
hát . . . (hirtelen) jól van kihozom,
(El.)

III. JELENET. A férj egyedül
A f é r j : (az asszony után néz.) 

Oh a csacska, engem, engem akart 
becsapni, hogy a Koronkay van 
benn. Ha-ha! (Nevetve leül a 
székre.)

(Néhány pillanatnyi szünet.)
IV, JELENET. Az asszony és a férj.

Az asszony: (kijön a hálószobá
ból, kezében a tárca, a hanghor
dozása, a gesztusai egyáltalán az 
egész viselkedése teljesen megvál
tozott, nyugodt.) Tessék.

A  férj: (elveszi a tárcát, kedve
sen) Kösözncm angyalkám. Hát 
akkor én most megyek, a szokott

időre hazajövök. (Az ajtónál.) Pá 
angyalkám. (Kedves gúnnyal visz- 
szaint.) Üdvözlöm Koronkayt! (El.)
V. JELENET. Az asszony egyedül

Az asszony: (midőn a férj el
ment, nagyot sóhajt, majd lábujj
hegyen az előszoba ajtóhoz surran 
és kétszer ráfordítja a kulcsot, 
kissé túlozva.) Oh a prózai lélek, 
nem törte be az ajtót . . . nem ölte 
meg . . . (kissé bosszankodva) és 
egyáltalán nem is hiszi el, (mialatt 
ezeket mondta, a telefon-asztal elé 
ért, rádül az asztalra és füléhez 
emeli a kagylót, a következő da
rabos beszélgetés tipikus, közhely- 
lyel „telefonálás", a pontoknál min
dig megáll és figyel, mert hozzá 
beszélnek.) Halló . . . halló . . . köz
pont ? . .. kérném százhuszonkilenc 
negyvenhetet . . . kérem nem het
venhetet, negyvenhetet kértem . . . 
köszönöm . . .  Halló, maga az Pista? 
Pá! . . . csak úgy, nem volt más 
szórakozásom . . . hogyan, maga 
délután is alszik? . . .  ja csak az
ért, hogy rólam álmodhasson, ez 
kedves . . . semmit, ebéd után le
feküdtem a díványra és égészen 
mostanáig olvastam . . . egy német 
szerelmi regényt . . . maga szerel
mes ? kibe ? . . . no ne mondja, ko
molyan ? hogy én szeretem-e ? nem 
tudom, talán, de mindenesetre 
szeretem, ha szeretnek . . . szegény 
Pista, maga megőrült, szóljon a 
mamájának, hogy hideg borogatást 
tegyen a fejére . . . csókolódzni ve
lem . . .  no de már elég . . . tudom, 
tudom „képemmel alszik el és ké
pemmel ébred" ez benn van min
den Marlitt regényben . . .  ha nem 
ha nem hagyja abba, esküszöm, 
rögtön leteszem a kagylót. . .  miért 
akarja agyonlőni, egy drága em
ber . . . nem igaz, egyáltalán nem 
gyötör a féltékenységével, ennek
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legfényesebb tanujelét éppen Öt 
perccel ezelőtt adta . . .  érdekli ? . . .  
hát váratlanul hazajött és azt mond
tam neki, hogy 'nem mehet be a 
szobába, mert benn van Koron- 
kay . . . na, véletlenül igen csinos 
fiú . . . de Pista esküszöm, hogy 
üres volt a szoba . . . semmi, aztán 
nem hitte el és elment . . . hogy 
ez mire volt jó ? hát arra, hogyha 
már nem bírok soká ellenállni egy 
szép szőke bankfiunak, akinek száz- 
huszonkilenc negyvenhét a telefon
száma, úgy most már nyugodtan 
meghallgathatnám, igen bankfiu . . .  
százhuszonkilenc negyvennyolc . . . 
(kitörve) hát persze, hogy maga az. 
A szőke bankfiu, akibe szerelmes 
vagyok . . . hogy ezt nem merte 
volna gondolni soha . . . (meggyő
ződéssel) mert szamár, mint min
den férfi . . . hogy szeret ? lassa ez 
szép . . . hogy hol találkozhatna 
velem ? nem ma, nem . . .  ha olyan 
nagyon sürgős, nem bánom, holnap 
este hétkor . . . biztosan . . .  a vi
szontlátásra (gyorsan lecsapja a 
kagylót, majd a szin közepére megy 
és mámorosán kinyujtózkodva só
hajtja) . , . Istenem, de jó lesz . . . 
holnap este, hétkor . . . (egy pilla
natnyi szünet.)

VI. JELENET.
Az asszony, Kor ónk ay.

Koronkay:(kilép a szobából). El
ment már a férje ? . . .

(Függöny.)

Értesítés.
Értesítjük olvasóinkat, kik la

punkra előfizetni óhajtanak, hogy 
Erzsébet-körut 2. szám alatt fő- 
elárusitó helyet létesítettünk, ahol 
előfizetés egész napon át eszkö
zölhető.

Előfizetési árak:

Szinielőadások és kabarék 
replő n ek M A S Z K ÍR O Z Á S A  T  
elfogadja DRABCSIK JÁN
házi fodrász, IX. kér., Ranolder-utca 
26 6. Esténként található M. I. M. O.

Sz., Nagydiófa-utca 3, I. em.

K a rá c s o n y ra  le g s ze b b  ajándék!
OVÁCS KAROLY GYÖNYÖRŰ UJ DALAI

megjelentek és a zeneműkereskedésekben kaphatók.
Asóta úgy félek a lombhullatáslól . . . Miért kell szeretni ? Miért ?



B O H É M  V I L Á G 21

A „Bergmann fiúk“ társasága a 
fenti cimmel újjáalakult és f. hó 
1 3-án tánccal egybekötött bemutató 
kabaréelőadást rendez az Utazók 
Orsz. Egy. dísztermében VI., Gyár
utca 4 szám alatt.

Az alakuló közgyűlésen meg- 
választatíak:

Elnök: Bányász (Bergmann) Lajos 
— Társelnök: Kovács György. — 
Alelnök: Putnik Szily. — Titkár: 
Brunner Pál — Jegyző: Krammer 
József. — Háznagy : Krammer De
zső. — Művészeti vezető: Gut-
freund Á rpád .----Zenei vezető:
Halmi Károly. Pénztáros: Kovács 
Pál. — Sportvezető: Hirsch József. 
Ellenőrök: Hirsch László és Szen
tes Lajos. — A szervező osztály 
vezetői: Székely Frigyes és Braun 
László.

A,,Bohémvilág“ tárlata.
Művészeink közül talán legmos

tohább elbánásban részesülnek festő 
és rajzoló-művészeink. Hogy mily 
rettenetesen nehéz festőink érvénye
sülése és hogy hány szebbnél-szebb 
festmény és rajz nem érte el méltó 
sorsát, a tárlaton való kiállítást, 
arról ma már neves művészeink 
beszélhetnének legtöbbet.

Mi, akik a tehetségesek érvénye
sülését kívánjuk megkönnyíteni, 
festmények, rajzok és művészi fény
képek részére saját gyönyörű ter
meinkben karácsonyi tárlatot ren
dezünk, melyen minden olyan mű, 
mely a megfelelő színvonalat eléri, 
részt vehet.

A tárlat megnyitásának napja 
1919 december 15, mely napig rész
vételi előjegyzést szerkesztőségünk 
elfogad.

Szép asszonyok ! !  !
Leányokkal már elég lap foglal

kozott ! Mi vagyunk azok, kik a 
már kiforrott szépségük teljében 
pompázó rózsákat: a szép asszo
nyokat kívánjuk olvasóinknak be
mutatni.

Szép asszonyok! Fényképeztes- 
sétek le magatokat és küldjétek be 
képeiteket a Bohémvilágnak!

Rendezünk egy nagy asszony- 
szépség-versenyt és annak a szép 
asszonynak, kit az olvasóközönség 
legszebbnek ítél, egy szép ajándé
kot juttatunk.

A fényképeket a beérkezés sor
rendjében lapunkban leközöljük.

A pályázat hat árideje 1920 jan. 15

Műkedvelő
színészek, előadók, konferánszokat 
felhívjuk, hogy pontos címeiket, 
képességeiket velünk Írásban mi
előbb közöljék, hogy rendezendő 
színházi-, kabaré- és hangverseny
előadásainkon való szereplésre őket 
felkérhessük.

Tervbe vettük és tárgyalásban va
gyunk egyik budapesti nagyobb 
színház igazgatójával egy Műked
velő Színház létesítése ügyében.

Az eredményről annak idején 
beszámolunk.

Kabarérendezők
figyel-mét felhívjuk arra, hogy 
a rendezendő előadásaik-ról 
szóló előzetes iudósi-iást csak
is hétfőn déli 12 óráig vehetjük 
át, az ezután érkezetteket csak 
a k ö v e t k e z ő  számunkban 
közölhetjük.
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Ki a legjobb táncospár?
Azt mi is szeretnénk tudni. De 

mi sem könnyebb annál! Rende
zünk egy nagy országos táncver
senyt, melyen 2 arany, 2 ezüst, 
2 bronzérmet tüzíink ki díjul. Ezen 
versenyen a hivatásos táncosok ki
zárásával részt vehet mindenki.

Résztvételi bejelentést szerkesz
tőségünk 1919 dec. 15-ig elfogad. 
A verseny a Vigadóban a legjobb 
táncmesterekből alakult zsűri köz
reműködésével fog megtartatni.
Ugyan mi lehet ez?

A „Bohémvilág" tánckedvelö ol
vasói nagyon kedves, érdekes meg
lepetésben fogja részesíteni, „hogy 
mi lesz az", annak kitalálására egy 
ezüstérmes pályadijat tüzünk Jci.

Tervünk végrehajtásához azonban 
feltétlen szükségünk van lehetőleg 
mindenkire, ki ma Budapesten tán
colni tud.

E végből felkérjük olvasóinkat, 
közöljék velünk saját, valamint tán
colni tudó ismerőseik nevét, címét, 
foglalkozását, életkorát, cipőjének 
nagyságát,hajszínét, körülbelüli test- 
magasságát, valamint meglevő fo
gainak létszámát, hogy ezen nagy, 
országra szóló murit minél nagyobb 
körben kiterjeszthessük.

Ingatlanok
(bérházak, családi házak, birtokok 

.. stb.)
Üzletek

(minden szakmából) adás-vételét
szerény, utólagos díjazás

mellett közvetít

SCHREYER
ügynökségi iroda, 

BUDAPEST, Murányi-utca 22.
IRODAI ÓRÁK DÉLI 12— 2-IG.

Pályázatok.
A „Bohémvilág" pályázatot hirdet
1. legjobb vers,
2. novella,
3. színdarab (dráma, vígjáték, 

színmű),
4. zenésitésre alkalmas dalszöveg 

és operette.
A pályadijak összege 10.000 ko

rona. A pályázatban mindenki részt 
vehet a hivatásosok kizárásával.

A pályázatok beérkeztének határ
ideje 1920 január 15.

Á pályázatokat egy írókból és 
művészekből álló zsűri bírálja meg.

Szerkesztőségünk fentartja ma
gának azt a jogot, hogy a pályadi
jat nem nyert, de leközlésre alkal
mas műveket általunk megállapí
tandó tiszteletdij ellenében leközölje, 
illetve értékesítse.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza.

A szerkesztőséinek szóló levelek névre, hanem 
a ■szerkesztőség cinlére küldendők.

Névtelen levelekre nem válasz jlunk.
Debulay Béla. A M.I.M.O Sz. vezetősé

génél^ (Nagydiófa-u. 3, I em.) bármely 
este 6 —8-ig mindenre nézve kaphat fel
világosítást. — At. В. Ajánljuk, hogy pró
báljon inkább prózát írni. Versei rosszak.

Mici 1113. Beregire, mint férjre előre
láthatólag nem számíthat, mert felesége 
őnagysága nagyszerű egészségnek örvend. 
—  Csúnya asszony. Mindenki pályázhat 
aki asszony. — В. 1. Versei biztatók. Ke
ressen fel bennünket kedden. —  N. I. Ke
ressen fel bennünket kedden. — X. ön 
tévedett, amennyiben Kovács Károlynak 
2 legújabb „Ami eztán jön az mind hazug
ság“ és „Azon a szerda délutánon" eimü 
dala a napokban jelent meg. —  Víg A.
1. 1922 VII. 24-én. 2. A műkedvelő kaba
rékról amenyiben azt nekünk idejében be
jelentik, kritikát írunk. —  Hoffmann Ar. 
Kispest. Fényképeiről tehetséget megállaz 
pitani nem tudjuk. Mielőbb tanuljon meg 
valamit, melynek megtörténtét közölje ve
lünk —  Többeknek. A  tömegesen beérke
zett levelekre lapunk következő számában 
válaszolunk.
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\ . . . .  \ Suchy Árpád.
•) VII., THOKOLY-UT 8 0 . •) 21. Sphinx. Biztos rév. Bohózat. Irta:
(% A Suchy Árpád
\ p  r y  ■ T p  г т т  ТХТТ^ПП }  ^2. Hamis az asszony, Vígjáték. Irta. Som-2 SZEN-SZUNET (•
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