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Karácsonyi levél.
Lehullt az első hó 
A  bérkaszárnyára, 
Hosszú levelet irt 
A  jó Istenkének 
Jancsi és Juliska,
Két kis hadiárva.
Irt, mint réges-régen 
Béke idejében 
Karácsonyi kérő 
Hosszú levelet.
Jancsi gyerek irta, 
Juliska meg nézte 
A  nagy ákom-bákom’ 
Vető csöpp kezet.

„Édes jó Istenke 
Ne haragudj, kérünk, 
Hogy mi most zavarunk 
De ha szeretsz minket, 
Jancsit és Juliskát 
Hallgasd meg kérésünk*. 
Julis nem kér babát, 
Jancsi kardot, puskát 
Idén Karácsonyra 
Nem kér egyebet,
Csak édes apuskát 
Támaszd fel Istenke,
Aki Piavénái 
Tavaly elesett.“

Kovács Kálmán.
(Minden jog fentartva.)

Jancsi gyerek irta 
Kovertába tette,
Bélyeget i* tett rá 
Tizenöt fillérest,
Lilaszinbe játszót,
Aztán megcimezte.
És leszállt az alkony 
S lent az utcasarkon 
Egy postaládába 
Dobták csendesen.
Jancsi ágaskodva 
Kiáltotta: „sürgős“ , 
Selypitve, csacsogva 
Kis gyerekesen.

Isten, ha Isten vagy 
A  nagy örök szikra 
S nem csak az emberek 
Hazudjék a léted 
Önző számításból 
Önző céljaikra!
Isten, ha Isten vagy,
Ki senkit el nem hagy,
Ha egyformán nézel 
Koldust és királyt.
A dd vissza az árvák 
Elsiratott apját 
És hitetlen ajkam 
Hozsánnát kiált!
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Színházi Em.
i.

Valamikor régen, mikor még nem 
öldösték egymást az emberek, bol
dog tizenhatéves koromban már 
„szerkesztő ur" voltam. Legalább 
is annak vallottam magam nagy
büszkén házilag készült litografált 
névkártyákon. „Pesti Revü“ cimen 
egy — szintén házilag elkészített — 
kis hetilapot adtam ki, melyet sze
rényen „a magyar vicclapirás szen
zációjának“ kereszteltem el. Szer
kesztői tevékenységem színi kriti
kák és nagystílű regények Írásában, 
valamint — ezekkel szervi kapcso
latban s drága szüleim roppant ije
delmére — iskolai tanulmányaim 
elhanyagolásában merült ki.

Regényeim közül, úgy emlékszem, 
egy „Gróf Monte Kristóf“ cimü 
„irodalmi szatírának“ volt a leg- 
frenetic usabb sikere ; mint színi kri
tikus a Ligetet választottam műkö
dési terepül. Ennek oka egy ligeti 
művésznő, bizonyos Teca nevezetű 
hölgy iránt érzett, nem éppen ideá
lis célzatú szerelmemben keresendő 
— életem egyetlen komoly szerelme 
volt. Hogy mi az a Liget, tudja 
minden pesti ember : kis színházak, 
variéték, cirkuszok és „ringlispíelek“ 
városa — tgy egész külön világ. 
A nép szórakozóhelye — de külö
nösen hétköznapokon a lipótvárosi 
„aranyifjuság“ is szívesen felkeresi. 
Csekélységem először a „Szabad 
Színpad“ nevű intézménnyel, emlí
tett színi hölgy fellépési helyével 
igyekezett összeköttetésbe kerülni. 
Könnyen sikerült. A Pesti Revü 
egy sajátkezüleg megkomponált, ké
pes hirdetést hozott a tingli-tangli 
létezéséről s a szerkesztő ur meg
kapta a szabadjegyet. A kritikában 
a kis helyiség mint „világvárosi ní

vón álló műintézet“ , Teca mint „utol
érhetetlen színpadi fenomén, az uj 
Blaha Lujza" szerepelt. Ez hama
rosan oda vezetett, hogy a féltve 
őrzött házipróbákra is bemenetet 
nyertem ; a műsor összeállításánál 
az én ítéletem volt a döntő és — 
a primitiv öltözőben eszeveszett 
csókokat váltott a Művészet és 
Sajtó.

Nyár volt, verőfényes meleg nyár- 
délelőtt és a tizenhatéves szerkesztő 
ur éppen főpróbára sietett. Strausz 
József felejthetetlen operettjét pró
bálták, a „Tavasz“ -t, természetesen 
két képre süritve s a kórusok sür
gős kihagyásával. A karmester — 
jobb sorsra érdemes, milánói zene- 
akadémiát végzett muzsikus — ép
pen a nyitányt akarta kezdeni ócska 
hangszerén, egy szegény, hányatott 
előéletű zongorán, midőn egy ma
gas, sovány, „feltűnő" élegánciával 
öltözött ur közeledett felénk. Tisz
teletteljesen nyitott neki utat a társa
ság és alázatos főhajtással üdvö
zölte. Hogyne, hisz Ligeti Nagyha
talom volt, a Műszinkör rendezője. 
„A  Pesti Revü szerkesztőjét kere
sem", mondta a Nagyur és én — 
bár a szivem őrültül dobogott — 
színlelt nyugalommal mutatkoztam 
be. Kaposi — mondta be ő röviden 
a nevét, karonfogott, először kért 
egy cigarettát, azután rátért jöve
tele céljára. A „Ligeti Újság" lap
tulajdonosa, sokat hallott rólam be
szélni, szeretné, ha átvenném az 
újságja főszerkesztőségét. Átvettem, 
hamarosan megkötöttük egy szá
molócédulán az írásos szerződést s 
én mint egy Kiskirály foglaltam el 
újra a díszhelyet a zongora mellett. 
Hamarosan hire terjedtennek a rend
kívüli megtiszteltetésnek ; — a Sza-
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bad Színpad mindenkor félő tiszte
lettel nézett fel a zsinórpadlással, 
hattagú zenekarral és díszletraktár
ral rendelkező Müszinkörre — a di
rektor keblemre borult, — önzőén 
elfoglalva eme Tecának fentartott 
területet! — a karmester félbe
hagyta a főpróbát és tust húzott a 
tiszteletemre. Én tulboldogan osz
tottam ki köztük vagy ötven, a név
napomra kapott „Figáró" cigaret
tát, a művésznőknek egy forintért 
saranyucukrot hozattam, Tecának 
pedig egy jegeskávét három holip- 
nivel. Erre lassan lecsillapodtak a 
kedélyek, folytattuk a próbát. A hi
res „Fütty-dal“ következett, minden 
taktusnál az arcomat figyelték, meg 
vagyok-e elégedve s én leereszke
dően bólintgattam feléjük.

Soha életemben nem leszek olyan

PÁRTOS GUSZTÁV az Apollo kabaré tagja.
(Diskay felv.)

ur, mint azon a nyári délelőttön. . .
A  „Liget Újság“ egy hét múlva 

megszűnt s én Svájcba kerültem 
tanulmányútra. Itt hamarosan „igazi“ 
újságíró lett belőlem s midőn a vi
lágháború második évében ismét 
hazakerültem, meglátogattam egy 
délelőtt a Ligetet. Átalakítva és 
megnagyobbítva találtam a Szabad 
Színpadot: még mindig Teca volt 
a primadonnája. De közben férjhez 
ment egy színészhez s mint mesél
ték, nagyon reteszül élnek. Szegény 
kis filigrán Teca, alig akart meg
ismerni annyi év múltával! S mi
kor egy szál rózsát küldtem be 
hozzá a névjegyemmel, azt se tudta, 
hová legyen az örömtől. Hamaro
san otthagytam őket : nem tudtam 
a ripacskodásukat végignézni. Te
cának randevút adtam egy körúti 
kávéházban s — a randevúra nem 
mentem e l . . . Szegény jó kis Teca. 
Ifjúság, bohóság, álmok, szerelem.. . 
Milyen hamar elmúltatok . . . ZR Y.

ŰO

A  meztelen k
Levetkőzteti: Harmath

Arra szólított fel. kedves szer
kesztő uram, hogy leplezzek le va
lakit. Valakit, akin van mit lelep
lezni. Sokáig törtem á fejem, hogy 
alkalmas médiumra találjak, való
sággal kapóra jött egy ilyen fejtö
résem alkalmával a „Pillangó főhad
nagy“ egy szinlapja. Eszembe jutott 
az a sok rúgás, amit Martos Ferenc 
helyett az engem imádó pesti újság
író urak belémdöftek és eszembe 
jutott az Istenben boldogult „Érde
kes kabaré“ kis jelentéktelen zon
goristája, Komjáthy Károly, a „Pil
langó tatárjárás“ úgynevezett kom
ponistája.

Hat hónapig feküdt az asztalomon 
Martos Ferenc szcenáriuma. Nem
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volt kedvem hozzá. Komjáthy ur 
naponta megvárt a lépcsőházban, 
négy-ötször földig meghajolt és sá
padtan reszketve motyogta: 

nyörgöm Hat ma h vr, mikor 
taiik megírni a darabol ?“  Én pedig 
halogattam az ügyet. Nem akartam 
ezzel az ismeretlen emberrel dol
gozni. Különösen akkor menekül
te m előle, mikor egyszer véletlenül 
megtudtam, hogy miképen jutott ez 
a kis ismeretlen fiú a népszerű Mar
tos librettójához ? ! Mikor Szirmai 
Albert, Jakobi, Huszka és a többi 
beérkezett kétségbeesetten kutattak 
szövegkönyv után, egy kis szürke 
zongorista Martos-darabot kapott. 
Ugye csodálotos?! Dehogy is cso
dálatos ! Komjáthy családja 5000 ko
rina lehűtésével biztosította Mar
tosnak a valamelyes keresetlehető- 
séget bukás esetére. Ugye vicces? 
A zeneszerző, aki vásárolja a lib
rettót! Azt hiszem a világ terem
tése óta ez az első eset! Na de 
hát így is nézett ki az a muzsika! 
A Király-színházi színészek kétség- 
beesetten menekültek a rémes „me
lódiák“ elől. Rátkai Marci a haját 
tépte dühében. Egváltalán uton- 
utfelen ez hallatszott: „Micsoda 
hallatlan szerencséje van ennek a 
figurának. Ilyen ziccer-darabot ka- 
pott a tehetségtelen !“
A  „vén diófa“ cimü slágerronvP mö- 

° «  ó la ib ó l ,  az ősapa™  
„Mágnás Miska" második felvonás
beli finom duettje: „A nő szivét 
ki ismeri ? Tessék csak összeha- 
sonhtam a kettőt:

kélység a többi „idegen forrástól 
merített“ szerzeményhez képest. A 

darabnak egyetlen értékelt zene
száma volt. A második felvonás 
trombita-kettőse. Ezt mindenki el
ismerte. „Mégis csak tehetséges 
ember ez a Komjáthy ; hiszen ebben 
a kompozícióban humor is van, pe
dig a humor ritka adomány!“ Nos 
hát kedves dicsérők, ne tessék ha
ragudni ; ezt az egyetlen jónak tar
tott számot én írtam.

No de minek folytassam? írjam 
meg, hogy Amerikából éppen teg
nap érkezett távirat, mely szerint 
a ,,Pillangó zenes2erző>l muzsikája 
használhatatlan. Csak a szöveget 
használhatják. írjam meg, hogy Ka- 
csóh Pongrác, ez a zseniális ősta- 
lenlum. nem kerülhet színre Kom
játhy ur miatt?! Írjam meg, hogy 
Szirmai Albert, aki legkiválóbb és 
legfinomabb muzsikusunk, szintén

Na dehát ez csak miniatűr cse- m é s z á r o s  l a jo s , a Nemz* ti '-^niiíz tagja.
(Diskay felv.)
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jövőre maradt Kcmjú mi
att ? írjam meg, hogy a Faragó 
Jenő átdolgozásában színre került 
Kardos Andor-operettet, a „Kórista- 
leány“-t szintén Bertha István hang- 
s zerelte ? ! írjam meg, hogy Szoma- 
házy mestert én ugrattam be, hogy 
Debussy Károllyal társuljon?! ír
jam meg, hogy Balassa Emil mind
ezekért állítólag bojkottáltatni akar ?

Nem írom meg!!
Bocsásson meg, kedves szerkesztő 

uram, de fentieket igazán el kell 
hallgatnom. Nem akarom, hogy Kom- 
j áthy ur boldog legyen, hogy ennyit 
foglalkozom vele. Négy Írott oldal!! 
Jesszus Máriám ! Hiszen annyit még 
Strausz Richardról se írtak; pedig, 
ha jól emlékszem, az is zeneszerző, 
nemcsak Komjáthy!

Mindezektől eltekintve, szeretet
tel üdvözli

Harmath Imre.

MEZEI TERI a Dunap. szinh. tagja Diskay felv.

Gyászrovat.
Fájdalomtól megtört szívvel je

lentjük, hogy
Barna Izsó úgy hangszerel, ahogy 

mások fütyülnek.
Farkas Imre nem úgy fütyül, ahogy 

mások hangszerelnek,
A Dunaparti Színház hivatalos 

neve mától fogva Dunapataji Viz- 
szinház.

A fővárosi kabarék direktorai 
térdenállva könyörögnek Ráskai 
Ferencnek, de ő jusztsem ir.

Ráskai Ferenc 30 kitűnő dara
bot irt a fővárosi kabarék részére.

Széless Elza legközelebb egy 
nadrágos szerepben mutatkozik be 
a budapesti közönségnek. A ruhá
kat Gyárfás és Pufi cég szívesség
ből kölcsönzi.

Király Ernő és Galetta Ferenc 
közül Sziklay Jóska a jobbik.

A „János vitéz“ reprizére már 
1919 szeptember elején „ 

jegy elkeW‘ .
Ányos (Vitéz) László szabadal

mazott spépdal-költő, zeneszerző és 
tenormiskának, mint „nem kívána
tos elemnek“ az osztrákok nem ad
ták meg a bevándorlási engedélyt. 
Oh, jaj nekünk!

Putty Liát a román kivonuláskor 
a többi rekvirált holmival együtt 
véletlenül magával vitte egy román 
tiszt. De jó nekünk!

Forró Pál a leghidegebb pesti iró.
Mikszáth Kálmán a menyország

ból azt táviratozta Hegedűs Sán
dornak, hogy „miért nem iszol 
Gotscl lig-rumot ?"

Minden rendező rendezetlen — 
vallásu.

Miráco álnevű urat Faragó Jenci 
igen tehetségtelennek tartja. (Mi is.)

A „Bohémvilág"-nak hál' Isten 
csak ellenségei vannak.
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A  galambősz
„nemzetcsalogánya‘ nál.
„A méltóságos asszony nem fo

gad" jelenti ki Blaha Lujza szoba
leánya. Megkértem, jelentse be, 
hogy a „Bohémvilág“ munkatársa 
kér bebocsátást.

— A „Bohémvilág ? kérem tes
sék, csak egy pillanat, mig felöl
tözködöm — hangzik ki a válasz.

Néhány percnyi várakozás után 
beléptem a nagy művésznő szobá
jába.

— . . .  Bocsásson meg, hogy 
kissé megvárakoztattam, de ezidő- 
szerint nem vagyok berendezkedve 
a sajtó képviselőinek fogadására. 
Az utóbbi napokban többen ke
restek fel, sajnos, azonban nem 
fogadhattam az urakat, mivel meg
rongált idegeim s gyenge gégehu
rutom miatt orvosom megliltotta 
a sok beszédet. Lehet, hogy ezek 
az urak ezért haragszanak rám, de 
kérem, Írja meg, hogy kizárólag ez 
okból nem fogadhattam őket. Hogy 
a „Bohémvilág“-ot még is foga
dom, főleg annak tudható be, 
hogy lapjukat nagyon megszeret
tem. Megszerettem, mert iránya 
bátor, szókimondó, kritikája objek
tiv. Tudja, már nagyon meguntam 
ezeket az örökké mindenkit agyba- 
főbe dicsérő, fizetett színházi la
pokat, az ember sohasem olvashat 
benne egy komoly kritikát. Hej! 
az én időmben . . .

Itt egész ellágyult a művésznő, 
majd nagyot sóhajtva folytatta:

— Az én koromban mily nehéz 
volt s igazán, ha a múltra vissza
gondolok, sir a szivem . . .

— A nyár óta nem mozdulhat
tam ki a szobámból, de most már 
alig várom, hogy kissé kisüssön a 
nap és én repülök, újra ki a vi

lágba s meg sem állok a szín
padig.

— Csak még egyszer szeretnék 
a deszkára lépni, csak még egy
szer . . .  ha még olyan kis sze
repben is. Nem bánom, akár egy 
öreg, csoszogó asszony szerepé
ben is, csak még egyszer láthas
sam az én drága aranyos, hálás 
publikumomat s megköszönhessem 
nekik azt a szeretedet és ragasz
kodást, melyet irányomban mind a 
mai napig tanúsítottak.

Köny csillog a „nemzet csalo
gánya" szemében, kis köhécselés 
után boldogan folytatta :

— Nem is hiszi, mily örömet 
okozott az a hir, hogy a Rókus 
előtti teret rólam nevezik el. Csak 
megtudnám valahogy hálálni . . . 
De ha már nekem adták, meg is 
védem . . . nem engedem át sen
kinek . . .

Hosszasan elcsevegtünk a köz
napi élet nehézségeiről, majd na
gyon szívélyesen az ajtóig kisért, 
hol úgy búcsúzott tőlünk :

— Viszontlátásra a Nemzetiben.
Adja a jó Isten, hogy úgy legyen.

[Ne mulassza el]
- meglátogatni Pátkai Jenő - \

házát. Károly-körut 14, az udvarban. *
Vesz, cserél, elad. )

TÁVIRAT.
Ferenczi Karoly

Budapest.
Suergoesen ertesitsen bennuenket, hogy miért zsidogyueloeloe oen. Választ direktor, esetleg direkt orr jelige alatt keruenk. Uedvoezli

Bohemvilag.



В О Н É М  V  I L A  G 9

Fekete kabaré.
. . .  A harc hevesen dúlt. A há-# 

rom orosz és három angol immáron 
műszereivel küzdött a vérszomjas 
kannibálok soraiban. Mac Nabs, a 
mindig flegmatikus skót őrnagy és 
Paganel, a francia földrajzi társaság 
levelezője, mint héroszok vereked
tek a matrózok élén. A golyószóró 
legyezőalakban elosztott 25 csöve 
szórta a halált. A  feketék tombol
tak. Nyilak zápora omlott az euró
paiak kisded csapatára . . .

Letettem a véletlenül kezembe 
került Verne-könyvet. Még arra 
gondoltam, hogy reggel küld Ko
vács főszerkesztő a krokiért. Aztán 
arra, hogy: mit csinálhat most 
Maszarik ?. Aztán lehunytam a sze
mem. ¥

Valahol a bakacsin-erdő mélyén 
ütemre dongott egy mély hangú tam
tam ; valami vén kutya vonított 
hozzá, de olyan keservesen, mintha 
nyúznák. Rekkenő forróság volt, a 
majom-kenyérfa, mely alatt börtö
nöm állott, mozdulatlan levelekkel 
rajzolódott le a csillagos kék égre.

Ketrecben ültem összekuporodva. 
Körülöttem tombolt a fekete hhd. 
Az imént ejtettek foglyul, amint a 
háromszögelő műszerekkel a tó felé 
szöktem, hogy az összehajtható 
kaucsukcsónakot elérjem. Észrevet
ték, elfogtak és ketrecbe dugtak. 
Még ma megesznek. Az előbb me
sélte az egyik fekete, aki valamit 
makog angolul. Kabaréelőadás lesz 
tánccal és a végén terítékre kerü
lök. Nyugodjak meg — mondta — 
a „plebs“ nem fog belőlem enni. 
Csak az udvar és a notabilitások. 
Erre egy kissé megnyugodtam.

A falu népe már körben ült a 
lobogó fáklyák vörös fényénél. Las
san lépegetve érkeztek az előkelők. 
Elől a főpap, a bálványtuskóval.

Fején hegyes süveg volt, lábain pisz
kos mandsetták. Az egész öltözékét 
e mandsetták és egy pár bokavédő 
képezték.

Sip és tam-tam üdvözölte a fő
nököt. Hórihorgas fickó volt és az 
öreg anyját vezette karján, akit 
Kuruku-nak hittak és két mázsát 
nyomott. A föld rengett léptei alatt, 
orrlikai orkánt idéztek elő.

Mindenki leült. Egy ormótlan fa
rácsozatot hoztak most. Azt a fő
nök mellé a földre helyezték. Le
vették róla a galytakarót s bámu
latomra egy pianínó tűnt elő.

*

Egy vén szakállas fekete hadart 
valamit sürü taglejtésekkel. Csudál- 
kozva néztem. Kannibál konferan
szié ! A közönség sokat nevetett, 
különösen mikor rám mutatott. О is 
nevetett. Hasonlított Kovács An
dorhoz.

Utána egy fiatal táncosnő produ
kálta magát. Nagyon kecses és sze
mérmes. Ruházata majd olyan ke
vés volt, mint a pesti táncosnőké, 
de százszor frissebbnek látszott 
azoknál. Én is tapsoltam neki.

Több kókler szerepelt még; rosz- 
szak voltak. Hanem hatalmas szám 
jött: a kövér Kuruku.

Egy dalt énekelt pátosszal és meg- 
ragadóan. Kovács Károly egy dalát 
véltem felismerni. Hangja tulhar- 
sogta volna az oroszlánt. Mig éne
kelt, rámfüggesztette apró barna 
szemeit és felém nyújtotta oszlopos 
karjait. Most egyszer örültem, hogy 
ketrec fala választ el a külvilágtól.

Nagy sikere volt Kurukunak. Vál- 
lukra akarták emelni, de a legerő
sebb harcosok is megroppantak sú
lya alatt. Ö nevetett.

Most a főnök lépett a pianinó- 
hoz. Bütykös ujjaival komolyan 
kezdte ütögetni a billentyűket, kel
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lemes kakofóniát idézve elő. Ahogy 
átszellemülte^ böködte az ártatlan 
hangszert egy ujjával, olyan volt, 
mint Zerkovitz, mikor komponál.

A nép táncra perdült. De hirte
len csönd lett. Kuruku hozzám lé
pett és taglejtéseiből elértettem, 
hogy táncolni akar velem.

Kihúztak a ketrecből. Reszketve 
álltam a tömeg közepén. Végignéz
tem az öt mázsás nőn és úgy rém
lett, hogy ez egy „haláltánc“ lesz. 
Itt pusztulnom kell.

A főnök újra böködni kezdte a 
billentyűket. Táncosnőmmel pörögve 
jártuk a jazz-t. Kinban és zihálva 
és elgyötörtén cipeltem a kolosz- 
szust, félkilós izzadságcsöppeket 
ejtve homlokomról. Köröttem fekete 
karok, combok és egyéb lenge ido
mok kavarogtak a sötét orgiában, 
a tam-tamok, sipok, tök-csörgettyük 
veszettül garázdálkodtak.

Ekkor rémes dolog történt. Ku
ruku táncközben énekre gyújtott. 
Fortissimo üvöltötte kupléja refrén
jét :

Gandalhi, gandalhi,
Tovató kami miszhé 
Gyarió, gyarió . . .

Orditva bugyborékolt hatalmas 
torkán a hang és én már az első 
strófa végén összeestem, mint a 
taglóval sújtott barom. Fölöttem 
veszetten kavargóit a fekete csorda 
és a súlyos Kuruku hasamon ülve 
dalolta tovább:

Gandalhi . . . gandalhi . . .
Kedves főszerkesztő ur! Föléb

redve konstatáltam, hogy te ülsz a 
hasamon, nem Kuruku. Persze, te 
azt hitted, az ágy szélén ülsz. Én 
meg újra megbizonyosodtam afelől, 
hogy — „nehéz ember“ vagy. A 
krokit itt küldöm s várom barátsá
godnak rut anyagiakban bemutatott 
bizonyítékát. Török Rezső.

És nincs tovább . . .
Tegnap még magához várta teára 
még ölelgette lázédesen . . . 
még csókot lehelt selyem hajára 
és súgott fülébe szerelmesen . . . 
Ma már levelet visz a posta, 
lilaszin, illatos levelet, 
üres frázisok, köszönet benne 
s köztük e rövid kis üzenet:
Édes barátom! A férfi csak báb, 
amellyel játszunk. És nincs tovább ! 

. . .  És nincs tovább! . . .

S egy nap a haragos zöld hullámok 
halottat vetnek a partra ki . . . 
tömeg bámulja némi arcát 
S nincs köztük egy, ki ismeri . . . 
Kabátja zsebében ázott levélke,
A betű rajta már oly fakó, 
hogy nem látszik már, csak két

[sor irás
a levélből, mely még olvasható : 
Édes barátom! A férfi csak báb! 
amellyel játszunk. És nincs tovább! 

. . . .  Es nincs tovább . . .
Benda Jenő.

KOVÁCS KÁROLY zeneszerez. (Nobel K. rajza.)
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Koksz trott.
Mint a fenti cim is mutatja, egy kis 

táncőrültségért még nem kell szom
szédba menni, mert ha csak ez 
kell, van hazai is.

A  „Kis Komédia" műsorán énekli 
és táncolja esténként a Koksz-trot- 
tot Budapest kedvenc komikusa, a 
népszerű Sarkadi Vili, táncospart
nerével, a „tűzről pattant" Heiman 
Nusival, olyan óriási sikerrel, hogy 
már Wienből táviratilag kérik a 
számot. Kottája Zala kiadásában 
jelent meg és minden zeneműke
reskedésben kapható. — Szövegét 
Kovács Kálmán, zenéjét Grosz 
Alfréd követte el. A stílusos tánc
figurák betanításáért a kis Kis- 
rothot (Panczit) illeti a méltó di
cséret.

A  Royal-Orfeum egyik előadá
sán Erdélyi Gézának véletlenül ki
szakadt a nadrágja. A közönség 
nagy gaudiummal honorált#, a nem 
várt poént. Azóta minden este 
kiszakad véletlenül Erdélyi Géza 
fentemlitett ruhadarabja, ha Zerkó 
mester a kinfalak mögül megadja 
a jelt. A „Húzzad szét a függönyt" 
szokta ilyenkor fütyülni a népszerű 
kompomiska.

A  téli tárlat.
Képzőművészetünkben beállt a 

dekadencia. Habár ezt a megállapítást 
egyes művész-csoportok a rendezés 
által nyújtott elkülönüléssel akarták 
javukra elkerülhetővé tenni, a ken
dőzés mégsem sikerülhetett, mert 
fiatalok ugyan sokan vannak, de nagy 
tehetségek alig mutatkoznak. A töb
biek úgy látszik „kifújják“ magu
kat és most erőt gyűjtenek a 
jövőre. Ez azonban talán csak vi
gasztaló reménykedés. Eredetiség 
vajmi kevés, de annál több van a 
régi mesterek utánérzéssel teli mes
terkéltségéből, ami csöppet sem biz
tató a jövőre nézve. — A festők 
közül Jávor Pál, Romek ,
Nagy Vittijs, Pilch Dezső, Merész 
Gyula, Szűk Péter. Mihalovits Mik
lós, Ge ge- Richárd, Gy. Sándor Jó
zsef, Kukán Géza, , a
szobrászok közül Pásztor János, 
Horváth Géza, Beszédes László, Kiss 
György f, Farkas Béla és 
Ferenc említhetők. Az egész tárla
ton még a megcsontosodott elismer
tek és felfedezettek mellett is a 
rossz világítás szerénységében el- 
dugottan húzódik meg egy monu
mentális művész egy igazi nagy
arányú zseni, akit ha bármennyire 
is eldugtak, meg kell látnunk, észre 
kell vennünk, mert ez az istenál
dotta nagy tehetség eget kér. Hende 
Risee nagy kartonjai: „A tenger és 
szerelem hullámai" és a „Tristan 
és Isolde" hatalmas vonalvezetésé
vel és lágy, finom ihletettséggel oda
vetett részleteivel bámulatunkat 
vívja ki. P—f.

Mit szólnak hozzá budapesti új
ságíró urak, hogy annak a ször
nyen tehetségtelen Harmath Imré
nek kabaréja minden este zsufoU- 
sig megtelik.ÚJHELYI N4ND0R, a korzó szépe.
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V
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Itzig, a lOOXszép.
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Keserű humor.
Egy kis bódéban élt egy optikus 
Árult monogrammot, pápaszemet 
És meghallotta egy dicső napon:
A fás-üzletben adnak majd szenet . . . 
Felkészült hát, hogy sorba áll a jeggyel 
S nem elmélkedvén az eset fölött,
Szokás szerint kiakasztá a táblát:
„RÖGTÖN JÖVÖK!" . . .

Mikroszkóp.

Gyere, te niemand. .  .
Szenes Andor, a „Színház és 

Duvad" póthelyre pattant szerkesz
tője, kinek zöld ifjúságán kívül egyet
len írói tehetsége az, hogy Sze
nes Béla iró öccse. Csodálatos, 
hogy ennyi tehetséggel és tudással 
is lehet lapot szerkeszteni, No, de 
meg is látszik a Duvadon.

□
Kelety és Ribner direktor urak ! 

Igazén nem hiányzik Önöknek 
Hollós Terus, mert a közönségnek 
(hiába van Király Ernőnek olyan 
óriási sikere) úgy vettük észre, 
igen!

Az összes magyar lányok most 
azon mosolyognak, hogy Robicsek 
Zoltán, újabban okleveles tanagra- 
szinház igazgató ur, nem tud ma
gyarul, mert nem tudja, hogy az 
összts után a magyar egyes számot 
használ.

Kamara-estély. Waldbauer és 
Thoman tánárok december 12-én a 
Zeneakadémián Dohnányi Cis moll 
és Mozart А -moll szonátáit ját
szották, nagyon szépen, elmélyedve 
és megértőén, de nem teljesen 
egyetértve. A Tschaikovszky trio 
gordonka-szólamát Kerpely szólal
tatta meg igaz művészettel.

Mikulás napján nagysikerű és 
művészi nívójú hangversenyt ren
deztek Nagykanizsán a fővárosból 
lerándult tehetséges fiatal művé
szek. A hangversenyt Tordai Zsig- 
mond, Anthes mester nagyképes-
ségü tenorista-növendéke rendezte.

CSERESZNYÉS ERZSI, az Iiitim-szinh íz *аща.
(Di кну felv.)
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P E T Ő F I A  PETŐ FI-U TCÁBAN .
Egy modern költő élete, szerelme, szenvedései és feltámadása

vagy
A TÉBOLYDADA TITKA.

Humoros regény. — Irta: Buldoghtalan.

A „holnaputánkiskeddista" iro
dalmi kávéház asztaltársaság befe
jezte a napirendet a Grand Café 
Sokorópátka külön termében és az 
elnök szomorúan konstatálta, hogy 
a magyar lyra végveszedelem előtt 
áll, mert Nebich Siegfried bőr- és 
hulladék-nagykereskedő, a társa
ság mecénása hamis bukás miatt 
3 esztendei levegőváltoztatásra 
Ítéltetett és mivel a társaság 132 
adag vaj, 52 nagy, 93 kis imbisz 
és megszámlálhatatlan (körülbelül 
1 és fél hektoliter) „feketék“ árá-

Iparművészek vállalnak . mű
vészi plakát-, fejléc- stb. váz
latok készítését. Megbeszélés 
naponta d. u. 2 — 3-ig Vili., 
Salétrom-u. 8, I. em. vagy a 

szerkesztőség utján.

val adósa Andornak, az irodalom
barát főpincérnek.

Hősünk Petőfi (Pacauer) Mór a 
Holnaputánkiskedd egyik főmun
katársa ló- és egyéb szakértő
„A vidáman röhögő bánatok" ko
szorús költője erre úgy sírva fa
kadt, mint a pinty és felajánlotta 
papájának a rajta levő télikabátját, 
a szent cél érdekében, aztán meges
küdött, hogy a gyász jeléül 1 évig 
nem fog mosakodni.

Viharos lelkesedéssel vette tu
domásul mindenki Petőfi (Pacauer) 
szent áldozatát és Kussok örömé
ben felolvasta legújabb philozsófíai 
művét, melyben kézzelfoghatóan 
bebizonyítja, hogy a Gellért-hegy 
voltaképen nem is hegy, hanem 
völgy.

Ezekután a közgyűlés megbízta 
Petőfi-Pacauert, hogy a társaság 
tulajdonát képező télikabátot záros 
mondjuk másfélórai határidőn belül 
értékesítse egy Petőfi-utcai urasá- 
goktól lehetett burzsoánál és Kus- 
sokot, hogy írjon egy halotti him
nuszt Petőfi-Pacauerhez, mert egy 
héten belül okvetlen meg fog 
fagyni.

Alig, hogy Petőfi-Pacauer kilé
pett a Grand Café Sokorópátka 
ajtaján, Andornál, az irodalombarát 
főpincérénél újabb 10 nagy, 20 kis 
imbisz és megszámlálhatatlan „fe
keték" rendeltettek.

*

Útközben Petőfi-Pacauer vélet
lenül találkozott a zord, kegyetlen
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édesapával, id. Pacauerrel, aki 
roppant tehetségesnek tartotta őt 
— a rövidáru-szakmában. Idősebb 
Pacauer nem vette észre hősünket, 
aki mióta azt a gyönyörű versét 
megírta, hogy „Az én apám hülye“ 
nem igen tartotta bátorságosnak az 
ilyen véletlen találkozásokat, ergo 
átsietett az Andrássy*ut túlsó ol
dalára. ¥

— Alázatos szolgája Mester — 
köszöntötte egy hosszuhaju, rövid- 
nadrágos poéta-csemete Petőfi- 
Pacauert az „Abbazia“ -kávéház 
előtt és nagyon szépen megkérte, 
hogy hadd kisérje el egy darabig. 
Petőfi-Pacauer megengedte, hogy 
az Operáig vele menjen és mikor 
az megkérdezte, hogy hova tart, 
hanyagul azt válaszolta, hogy a 
Hoffmann báróék zsurjára muszáj 
mennie. A poéta-csemete még egy 
hipermodern 5 felvonásos drámá
ját ajánlotta nagyon alázatosan a 
„mester“ figyelmébe, aztán visz- 
szatért a korzóra, ahol minden 
kis tyúkot azzal főzött, hogy per
tu barátja Petőfi-Pacauernek.

*

Petőfi-Pacauer pedig befordult a 
Petőfi-utcába és . . .

(Folyt, köv.)

"  ROME LESZ!
ha fé nyképnagyitást, festm ényt 
D IS K A Y  m ű term ében re nde li. 
„ R O Y A L M é n y k é p h á z . E rzsé b e t- 
körút 32. —  D IS K A Y -m ü te re m , 
R á k ó czi-u t 74. T e l e f o n i 5 0 -8 9 .

FESTESSE MEG
SZŐRMÉJÉT BÁRMILYEN SZÍNRE 
felelősséggel Bordi F. Imre szűcsnél, 

Budapest, VI., O-utca 11.

Munkások Irodalmi és 
Művészeti Országos 
Szövetsége.

A sziniiskola f. évi november hó 
30-án és december 1-én és 2-án 
eszközölt felvételi vizsgálatain fel
vettek névsorát folytatólag kö
zöljük :

Arty Imre, Antal Anna, Ábra- 
hám Arabella, Bertalan József, 
Bruck Ilus, Burgus Ferenc, Busi 
Lajos, Boross Blanka, Braun László, 
Búza Ilonka, Bosckán Albert, 
Csendőr János, Czotter Károly, 
Csordás Miklós, Deutsch Henrik, 
Drabcsík János, Derfenyi Erzsi, 
ifj. Domokos Árpád, Ekstein Miksa, 
Egri Gyula, Enzelmüller Árpád, 
Esztergályos Cecil, Ekstein Jenő, 
Ehrenfeld Zsigmond, Elfenber Irén, 
Erdős Andor, Flögl Gusztáv, Fürst 
Imre, Farkas János, Faragó József, 
Freimann J., Fogarasi Károly, Frei- 
berger Lajos, Fábry Ida, Fleicht- 
mann Miklós, Gárdos Gyula, Gu
lyás Pál, Galántai Sándor, Gold
stein Ilonka, Grünberger Lajos, 
Grosz Blanka, Grossmann László, 
Havreluk Piroska, Hoffmann A., 
Hencz József, Hecskó Gyula, Hel
ler Ernő, Horváth Lajos, Horváth 
Margit, Hochberger Erzsi, Jurisz- 
tovszky Rózsa.

Zenekar szervezése. AMIMOSz 
egy nagy 100 tagú zenekar fel
állítását 'határolta el, mely egy
úttal a leendő Munkás-szinház ze
nekara lesz. A zenekarban jelent
kezhet minden kottáról játszó, 
nem hivatásos zenész, ki szabad 
idejét e nemes, szép művészettel 
kívánja eltölteni. — Hiányos kép
zettségűek továbbképzésére is mó
dot fogunk nyújtani.
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Amatőr-művészet.

Obsitos.
Nyakig sárosán, összetörve ér

tünk ki Pestújhelyre az ottani 
Önképző Kör műkedvelő-gárdájá
nak meghivására az „Obsitos" 3 
felvonásos színjáték előadásának 
megtekintésére,

A látottak némikép kárpótol
tak az ut fáradalmaiért.

Műkedvelők jobbat igazán nem 
nyújthatnak, mint amit a P. Ö, K. 
derék gárdája nyújtott,

A címszerepet Lakatos B, Jó
zsef játszotta, kire még a rende
zés súlyos feladata is hárult. Te
hetséges fiatalember, ki kevés csi

szolással nagy szinpadon is meg
állná a helyét.

Százszorszép boltos (Czidlik) 
szerepét jól játszotta, csak kissé 
bizonytalan Tihamér (Molnár Fe
renc) túlságosan „zsidó" volt. Nem- 
zetes asszony (Sebestyén Kálmán- 
né) valódi „magyar“ szerepét mély 
érzéssel, igazi drámai erővel ját
szotta, Malcsi leánya (Zab Emma), 
ki a valóságban is a nemzetes 
asszony lánya, a szinpadon na
gyon kedves jelenség, mozdulatai 
kissé feszesek ugyan, de jó alakja 
s kedves hangja ezért bőségesen 
kárpótol. Piroska (Dr Ferency Jó
zsefnél nagyon ügyes, szerepét

B' " i Ä „ sS Ä
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kitünően alakította, azonban tánc- 
és dalmentes szerepben sokkal 
jobban érvényesülne.

Schelling Ferenc, Gáspár Kál
mán, Menyhárt Károly, Koletich 
Aranka, Lakits 1 inus, Márton 
Béla, Menyhárt Mária és Lamp 
Gyula kisebb szerepekben tudásuk 
legjavát adták s igy segítették si
kerre az előadást.

Nem mulaszthatjuk el külön ki
emelni Reisz Évit, ki bár kis sze
repet (Kati néni) játszott, a szín
padra való termettségét fölényesen 
beigazolta. Nem tudjuk mi a szán
déka a jövőt illetőleg, azt azonban 
megjósoljuk, ha a szinipályára lép
ne, határozottan sikerre volna ki
látása.

A rendezés rovására írjuk azt, 
hogy a színpad úgyszólván teljesen 
sötét volt.

Kam arazene.
Az Amatőr-Művészek Otthona 

muzsikus tagjai részére állandó ka
marazene-összejöveteleket tervez, 
c.zen összejöveteleken részt vehet
nek azok, kik valamely hangszeren 
(hegedű, brácsa, zongora, gordonka) 
játszani tudnak s ebbeli képességük 
eléri azt a fokot, mely a kamara
muzsikához szükséges. Az A. M. O. 
ezúton kívánja lehetővé tenni az 
egyes műkedvelő muzsikusoknak 
kamaratársaságokban való tömö
rülését.

Az első összejövetel 1920 január 
hó 1-én d. u. 2 órakor lesz az Ott
hon saját termében.

Jelentkezés személyesen vagy 
levélileg a szerkesztőségben.

Olvasóink
ügyeimébe

!■
Díszes

karácsonyi
számunk

d u p l a
tartalommal, 
kotta -és divat- I 
melléklettel,
számos képpel 
fog kedveskedni 
olvasóinknak!
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„H óvirá g “ táncestély.
Igaz örömmel láttuk azt a lelke

sedést, rrellytl a „Hóvirág“ (Berg- 
mann-fiuk) Társaság szombati mu
latságát rendezte. — A kezdet ne
hézségeiért bőven kárpótolta a 
hallgatóságot a kabaré szines és 
változatos műsora, melynek kedve
sen megirt prológusát Bányász 
Anikó egyéni bájával aranyozta be. 
Pataki Juci tánca, Hegedűs István 
szinésznövendék szinész-utánzata, 
túlnőttek a dilletantizmus határain. 
Jakobovics Magdus szavalatával, 
Szőnyiné Nagy Ilonka meleg, ked
ves hangjával, Benedek Rudolf, 
Boros Imre, Katona Kálmán, Läu
fer Pál, Szőnyi Zsiga és Vértes 
Gabi előnyösen mutatkoztak be, 
és méltán rászolgáltak mind a hall
gatók elismerésére. — Jakobovics 
Vilmos Schenk-utánzó telepatikus 
mutatványaival nagy sikert aratott, 
Gutfreund Árpád szellemesen kon
ferált.

Végül nem mulaszthatjuk el meg
emlékezni Bányász Lajosról, a ki
tünően sikerült bemutató rendező
jéről, kit a közönség zajos ováció
ban részesített.

Mit is akartam 
m ondani?

Azt, hogy a z :
„lijuművészek Köre“ folyó hó 

26-án, Karácso у másodnapján d. 
u. 5 órakor tánccal egybekötött 
kabaré-előadást rendez a MIMOSz. 
helységében. (Nagydiófa-utca 3,
I. emelet).

А VII. kér. Kertész-utcai Felső
kereskedelmi Iskola növendékei f. 
hó 21-én (vasárnap) délelőtt fél 11 
órakor Ladók Sándor tanár ur 
vezetése mellett a Magyar Vasúti 
és Hajózási Club dísztermében 
(VI., Csengery-utca 68) a hadiár
vák karácsonyi ajándéka javára 
matinét rendeznek.

о
Vasárnap, 21-én délután 5 óra

kor kabaréval egybekötött tánces
tély lesz az Otthon táncintézetben 
(Stefánia-ut 55, Thököly-ut sarok), 

о
„Bohémifjak Irodalmi és Művészi 

Társaság“ folyó hó 28-án a MÁV. 
irodakezelők körének dísztermében 
délután 5 órakor kabaréval egybe
kötött táncmulatságot rendez.

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.

erényi r o ssi kosira
másén énckis kcla

VII., ERZSÉBET-KÖflUT 40-42.
Uj tanítványok felvétele (аж iskola 
meg lett nagyobbitva) egész napon it. 
Nyilvános vizsgahangversenyek és 

________baribaigveisenyék a Ví gadéban.
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A z  Amatőr-Művészek Otthona
előadás-sorozatát hangverseny-ma
tiné formájában 1920 január 6-án 
kezdi meg.

A matiné szereplői az A. M. O. 
tagjaiból kerülnek ki.

Az A. M. O. tagja lehet min
denki, ki a művészet vagy iroda
lom bármely ágával (nem hivatás
szerűen) foglalkozik.

(Nem hivatásosnak tekintjük azon 
zenész-, szinész- stb. művésznöven
dékeket is, kik tanulmányaikat még 
nem fejezték be.)

Az A. M. O.-ba való belépés tel
jesen díjmentes. Felvétel szerkesz
tőségünkben (VII., Thököly-ut 80) 
eszközölhető.

Tájékozásul megjegyezzük, hogy 
úgy az első matinére, mint a ja
nuár hó 18-án és 25-én leendő elő
adásokra résztvételi bejelentés még 
eszközölhető.

Jelentkezhetnek muzsikusok (le
hetőleg magasabb fokon lévő mű
vésznövendékek), énekesek, kabaré
előadók, színészek, írók (felolvasás) 
stb.

A  „ Bohém Ifjak** művész- és
irodalmi társaság
1919 december 3-án rendkívüli köz
gyűlést tartott s uj vezetőséget vá
lasztott :

Elnök: Huszák Endre.
Alelnökök : Köves G. Zoltán és 

Diószeghy József.
Titkár: Lantos Márton.
Pénztáros: Boer Gyula.
Ellenőrök: Braun Tibor, Kósza 

József.
Gazda: D. Dobronyi Ferenc.
Számvizsgálók i Szakáll Zoltán, 

Bakonyi Sándor, Dénes Ede.
Zenei vezetők: Csapó Ferenc és 

Bajor László.

Színi rendező: Huszák Endre. 
Választmány: CholnokyV.Bulcsu, 

Galla? Jó/séf, Vodál László, Bajor 
László, Alexy Ernő, Kertész Dezső, 
Harsányi Jenő.

A közgyűlés határozata értelmé
ben az eddig kiadott igazolványok 
érvénytelenek. Felkérjük a tagokat, 
hogy az uj igazolványokat legkésőbb 
1920 január 1-ig váltsák ki.

CSODA-CZITERA

Kotta ismeret nélkül
azonnal tud rajta játszani.

Ara 250 kor.

!! Kiváló karácsonyi ajándék !!
"HANGSZER-OTTHON”

FEKETE MIHÁLY mesternél,
Budapest, Vili., lózsef-körut 9.

Ingatlanok, üzletek
(minden szakmából) adás-vételét
szerény, utólagos díjazás

mellett közvetít
S C H R E Y E R
ügynökségi iroda, 

BUDAPEST, Murányi-utca 22.
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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.

A 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 leközölje, illetve ér
tékesítse.

Kabarérendezők
figyelmét felhívjuk arra, hogy 
a rendezendő előadásaikról 
szóló előzetes tudósítást csak
is kedd déli 12 óráig vehetjük 
át, az ezután érkezetteket csak 
a k ö v e t k e z ő  számunkban 
közölhetjük.

M űkedvelő
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.

A,, Bohémvilág“ tárlata.
Művészeink közül talán legmos

tohább elbánásban részesülnek festő 
és rajzoló-művészeink. Hogy mily 
rettenetesen nehéz festőinkérvénye- 
stilése 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 25, mely napig rész
vételi előjegyzést szerkesztőségünk 
elfogad.

88
A „ Hóvirág“
Műkedvelő Ifjak Körének 
közleményei.

A folyó hó 13-án sikerrel lezaj
lott kabarénkon fellépett amatőr
művészeknek szereplésükért ezúton 
mondunk köszönetét.

Egyidejűleg közöljük, hogy újjá
szervezett műkedvelő-gárdánk f. 
hó 28-án délután 6 órakor a Ma
gyarországi Kereskedelmi Utazók 
dísztermében (Gyár-utca 4) tánc
cal egybekötött

„HÓVIRÁG" ESTÉLYÜNKÖN
mutatkozik be.

A „Hóvirág" helysége Stefánia- 
Corsó kávéház emeleti külön ter
mében van. Hivatalos órák délután 
4—6 óráig.
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Szerkesztői
Kéziratokat nem adunk vissza.

A szerkesztőséinek szóló levelek nem névre, hanem 
. a szerkesztőséi címére küldendők.
Névtelen eveíekre nem válasz lünk.

B a r e n s J. Versei a zsűri elé ke
rülnek. — Újhelyi Próbálkozzon 
prózával. — О -ieBírálat alá 
kerül. — Типа Résztvehet több 
pályaművel is. — Ahonyi A. Alka
lomadtán értesítjük. — 3 
1. Azért nincs lakat alatt, mert 
ellensulyozásképen egy királyhim
nuszt komponált. 2. 38 éves, férje 
Gózon Gyula. — Reményi B. Elő
jegyeztük. — Griinteld és Klein 
I. Felvettük a listába. — Fischl Z. 
Próbálkozzon más műfajjal is. — 
Volentair T. Előjegyeztük. — Bő s 
D. Zsűri elé terjesztjük. — Hajdú 
Zs. és Heréi I. Előjegyeztük. — 
Erand Humoros verséből valószí
nűleg útközben a postán elveszett 
a humor. Prózája talán megfele
lőbb lesz. — P. F. Tanuljon meg 
előbb írni. — Landesmann 5. Ver
seit bírálat alá bocsájtjuk. — Bul
dog. 26 éves, nősülni óhajt. Fény
képe az I. számban közöltetett. — 
Hon áth A. Gy.Figyelje lapunkat, 
alkalomadtán visszatérünk. — V. 
D. Mindhármukat előjegyeztük, 
kérjük fényképeiket. — Z
Versei zsűri elé kerülnek. Foglal
kozzon mással is. — Schiffer E 
Szerencséjére a gavotte a nagy 
tolakodásban nem részesülhetett 
kellő méltatásban. — Hazám, hol 
vagy ? Máskor irja alá a nevét, 
majd akkor megkeressük. —

Szinielöadások és kabarék 
replőinek MASZKÍROZÁS Á T 
elfogadja DRABCSIK 
házi fodrász, IX kér., Ranolder-utca 
26 6. L s énként található M. I. M. O.

Sz„ Nagydiófa-utca 3, I. em.

lért Gy., Volentair /., Meister V., 
Szukich Z., Badál /., Krausz 
I andosmann S., Heves L , Rip-Rip. 

Kérjük látogasson meg bennünket 
kedden.

Helyreigazítás. Lapunk múlt szá
mában közölt Várkonyi képhez 
„Homonnai felvétele" jelzés téve
sen került. A felvétel eredetileg 
Hirsch műtermében készült.

"GAMBRINUS”
ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ

VII., ERZSÉBET-KÖRUT ‘-'7. 
Délután és este

nagy szimfonikus
hangverseny
Egress Sándor karnagy 

vezetése alatt.
Belépődíj, tálcázás nircs.

M, I. É. R. T.
ВДрг Iparművészen és BaizoM la p p ié *
Bpest, VII, Izabella utca 65. IV 1, műterem 
Készít iparművészeti terveket nyomdák, 
lithographiak könyvkiadó vállalatok, szín
házak, mozivállalatok, cimfeitők, szobafes
tők, üvegfestők, reklám-vállalatok részére 
Szabók, szűcsök, kalap- és kézimunka di
vattermék részére divattervek. P la k á t -  és  
r e k l á m t a r v e z e t e k .  Ipar- és képzőmű
vészeti előkészitő-taidolyamunkra kezdő és 
haladó növendékeket felveszünk : könyvkö
tés. batik, linometszés aquarell* és olaj- 
'estes (haladóknak modell után), betűvetés 
és egyéb grafikai szakokra. Színházi dísz
let- és kosztüm-tervezés. Шоп amatőr és 
külön szigorúan gyakorlott szakszerű cső. 
porttanítás lói fütött műterem. Értekezés „ 
mű’eremben naponta d. e. tfl-11 óráig Köve!: 
tanárnál. A tanfolyam januárban nyílik meg

Selyemharisnyák
szárát is r, p£javítja a

Térézvárosi  f íarisnyajavitó
Király-utca 80. (Király-színházzal szemben.)
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MEGNYERI A

zépségversenyt
ha f é n y k é p e i t  műtermünkben 
készítteti, hol művészi kivitelű 
levelező lapok, modern fényképek 

készülnek.

Modern fényképészet
VI., Király-utca 90, I.
Művészek, színészek, színi aka
démikusoknak á r k e d v e z m é n y .

Minden hó elején 
uj kurzus kezdődik.

Beiratkozás 
este 6-8-ig.

Stefánía-ut 55. sz.
(Thököly-ut sarok.)

fO G O R V O S I MŰTEREM
mBudapest VII., Nagydiófa-utca 25-
Foghúzás ■ Fogtömés ■ Műfogak
A Bohémvilág olvasóinak tíz, előfizetői* 

nek hesz százalék engedmény. 
R e n d e l é s :  d é l u t á n  2— 6-ig.

RIVIERA
k Av é h á z  és é t t e r e m

ARÉNA-UT 19.
Kitűnő házi konyha.

Esténként
„Kecskeméty“ Rácz Józsi 

muzsikál.
Tulajdonos: Markstein Bercsi.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: KOVÁCS ALBERT. 
FŐSZERKESZTŐ : KOVÁCS KÁLMÁN.

„PHÖBUS“-NYOM DA, BUDAPEST, VI., EÖTVÖS UTCA 3 E —  TELEFON: 133— 98-



KOKSZ-TROTT. Táncolják : SARKADI VILMOS és HUMAN NUSI.


