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T. A  „Spanyol-Bacillusok“&
teljhatalmú budapesti főmegbizottjának

Tisztelt Bacillus
Többizben kerestem ön,t a bakterio

lógiai intézet utjain, de hiába. Az olt 
tartózkodó főhakter legutóbb igen tar
tózkodó modorral fogadott. A kézfogást 
például egyáltalán mellőzte, abban a 
hiedelemben, hogy ön 'esetleg —  in
kognito —  az én tenyeremen szerepel. 
Egyszóval nem tudott sem önről, sem 
pedig illetőségi helyéről semminemű fel
világosítással szolgálni. Ellenben rövid 
párbeszédünk alatt több izihen, sőt sű
rűn, —  igen difíamálóan nyilatkozott 
az Ön édes szüleiről.

Végre f. hó 8-án, délután ő órakor 
megpillantottam önt, a Dunaparti Szín
ház nézőterén. Észrevenni Önt és egy 
Anacot-rudat üvegburokkal egyetemben 
ijedten lenyelni: —  egy pillanat műve 
volt. Lehetetlenség volt meg nem látni 
kedves Mester, hiszen 
nézte a délutáni előadást. Éppen az én. 
franciából magyarra átültetett bohóza
tom, a „Hallatlan skandalum“ ment. 
Én nem vagyok egy kétségbeesett fiú, 
de szavamra mondom —  jól esetit, hogy 
önt páratlanul hálás közönségem gya
nánt tisztelhettem. Istenem! ha ön tol
lat ragadna és objektiv kritikát írna er
ről a hallatjain skandalumról, ön lenne 
az egyetlen pesti kultu aki nem 
csinálna olcsó viccet a darab címéből 
és ön lenne :íz egyetlen kritikus, aki 
tényleg látta is a darabomat. Ön egv 
megátalkodott színházlátogató, hiszen a 
kötelező egyórás szellőztetés alatt sem 
hagyja el a helyét. A magunkfajta em
ber puszta félelemből is elkerüli a néző
iéi- tájékát, eme veszélyes, légvonallal

Budapest
kecsegtető óra alatt. De Ön? bámulatra 
méltó és bizonyára forróvérű spanyol 
nem fél sem a légvonaltól, sem az em
berektől.

Mert az emberektől nem fél; ezt bi
zonyítja az a tény is, hogy dacára el
hagyatott egyedüllétének, végig tudta 
nézni ,a színpadon szereplő színész urak 
„lebensgefährlich“ játékát. Mert amit 
ezen improvizátor urak (Dózsa ur, 
Szarvas ur és Székely ur) produkáltak, 
azon a szerencsétlen, sokat elbíráló szín
padon, az ellen csak revolverrel lehet 
védekezni.

Nagyon kérem Önt, egy személy ben: 
„állandóan zsúfolt nézőteremet“, ne 
méltóztassék darabomról a Dunaparti 
Színházban látottak alapján véleményt 
alkotni. Tessék inkább e lap hátsó ol
dalain folytatásokban megjelenő, .valódi, 
hamisítatlan hallatlan skandalumot el
olvasni és akkor be teccik látni, hogy 
az a szegény Eugéne Labiche mégsem 
volt olyan tehetségtelen, mint amilyenné 
engem a Dunaparti műintézetben lefor
dítottak.

Egész különös tisztelettel
öntől óvakodó hive: 

Kalmár Tibor.
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Az Ezüst sirályról —  
a szereplők

'Falán niég soha nem voll főpróba ulán 
oly bizakodó a hangulat a kulisszák 
mögött, mint a Városi Színházban. A 
sikerhez fűzött reményeik, a művészektől 
kezdve a diszlettologatókig, mindenkin 
erőt vesznek. Egy tűzoltótól olyan ára
dozó kritikát hallottunk Sziklay József
ről, hogy a népszerű színész igazán 
büszke lehet rá. Érdekes, hogy akár csak 
a nézőtéren, a kulisszák világában is, az 
ünneplés középpontjában Sziklay József 
áll. Pompás humora, ördöngős táncai, 
kellemes megjelenése, talán legjobb tánc- 
komikusunkká avatja őt. Mikor a fő
próba irtán felmentünk hozzá, hogy gra
tuláljunk neki fényes alakításához, sze
rényen kitért az üdvözlés alól, és minden 
érdemet a szerzőkre tukmált. Szívből 
örülök, —  úgymond —  hogy Kosáryval 
és Királyival játszhatom, hisz nemrégi
ben ezért is mentem a Király Színház
hoz.

Király Ernő éppen a nyakkendőjét kö
tötte meg, amikor beléptünk öltözőjébe. 
Elmondta, hogy tizenöt éve működik 
operettszinpadon, de ilyen jó operettben 
még soha életében nem játszott. Azt 
hiszi, hogy az Ezüst sirály uj utat fog 
vágni az operette fejlődéstörténetében, 
mert ugyebár az utolsó évtized legtöbb 
termésére, amit operette néven hoztak 
forgalomba, egyáltalán nem illik rá ez 
az elnevezés. És a partnerok, —  ezt ta
lán nem is kell külön hangsúlyozni. —  
oly kedvesek és sokattudók, hogy min
den komoly művészembernek élvezet a 
velük való együttműködés.

Kerényi Gabi, aki Maritta virágárus 
lány szerepében adott rendikivül bájos 
alakítást, 55.000 К-t fizetett ki az „Ezüst 
sirálv“-beli ruhákért. Elragadtatva be
szél Sziklayról és a többiekről, az op - 
rette-el is nagyon megelégedett.

A névsorban utolsó, de a színpadon 
első, Kosáry Emma, aki a nagy .sikertől 
boldogan, nem is tud nyilatkozatot ad
ni, csak azt mondja: „Szeretem a dara
bot, a színészetet, mindent.“ És Buttykay 
is hálásan szorongatja gratuláló kezün
ket, de interviewet a nagy izgalmakban 
nem hajlandó adni.

(k.) (a.)

Mi a véleménye 
az Ezüst sirályról?

(.Vem kell megijedni, nem körkérdés. 
Körfelelet. —  Az „Ezüst sirály" főpró
báján, feloonásközökben,

igy nyilatkoztak
GAJÁRY ISTVÁN: Nagyszerű. Bát

ran állíthatom, hogy Szabados Béla óta 
ilyen magyar operett-muzsikát nem ír
tak. Földes szövege is kielégítő.

SÍRÓ GYÖRGY: A muzsika szép, li
nóm, komoly, de nem sláger-zene. Az 
utca füléhez nem talál utat.

MÁRKUS ALFRÉD: Isteni szép zene: 
kár, hogy a nyitány után következő 
reminiszcencia kissé ront a hatáson.

BUDAY DÉNES: Nem tudok szóhoz 
jutni. ( Pedig tudott!)

ZERKOVITZ BÉLA: El vagyok ra
gadtatva! ( Pedig tényleg nőit.)

BÁLIN T  LAJOS: Végre egy igazi 
operette. Beöthyék csúsznak a „János 
vitéz“-zel. T. i. én vagyok a múzeumi 
darab, aki csak a múlt héten láttam a 
„János vitéz“-1 először.

BEÖTHY ZOLI: Nálunk, a Király
ban nem mehetett volna ez az „Ezüst 
sirály“ , mert az első felvonásbeli ló és 
kocsi nem férne a színpadunkra.

KÖVÁRY CINCI: A muzsika párat
lanul elsőrangú. Ez a Buttykay egy ve
szedelmes ember.

SALAMON BÉLA
bői): Na, hogy tetszettem? —  láttál en
gem, mint fehér lovat?

HARMATII IMRE: Rátkay hiányzik. 
A Sziklay szerepe neki készült. A szö
vegkön vv? . . .  —  Nna!

Z. KUN ANDOR: A zene kedves. A 
cselekmény a második felvonásban ha
nyatlik, esik.

LUKÁCS GYULA: Nna! —  tudod: —  
nem egy ellá'julóls! meg
nekem, hogy Lukács Gyula „FJgáró“ 
kezdetű lapjából kiollózzam a dombra 
vonatkozó kritikát:)
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„A magyar operett fejlődésének kor
szakalkotó estéje nőit a Városi Színház 
he mutat ója“ . . .

(Aztán alább igy):
„Nem szabad azt mondani erre az 

előadásra, lux/у nagyon forró siker volt, 
mert sokkal több nőit ennél. Mintha 
mindenkit átihletett a muzsikus
zsenije, olyan végtelenül finom és 
vészi volt minden,ami az “
(kiadásához tartozik. Imre libret
tója congeniálisan si a zenéhez . . ."
(stb. stb.)

( ? )

M  kritika kvintesszenciáját,valamint a
darab tényleges értékét akként kapja 
meg az olvasó, ha GIstvánt meg
szorozza Márkus Alfréddel, belőlük 
gyököt von, hozzáadja 
—  az egészei elosztja Harmat Imrével, 
levonja belőle Lukács Gyulát és 
marad, azzal az igénnyel 
az „Ezüst s i r á l y “ valamelyik előadására.)

— bor.

Ligeti Gizella

A Muskátli Kabaréban tűnt fel. Nem a 
szoktál f}tehetséges kezdők" sorába tar
tozik, hanem határozott és kiforrott tánc
tehetség, akivel feltétlenül találkozunk 

még a /testi művészvilágban.

Beszélgetés Környey Bélával
Környey Béla, a Nemzeti Opera ház 

külföldön is népszerű starja, ez idén tel
jesen visszavonult a nyilvánosságtól. Az 
operában is ritkán szerepel, hangver - 
senypódinmon pedig eddig egyszer sem 
volt hallható.

Felkerestem a nagy tenoristát otthoná
ban, hogy megtudjam, hogy él, mik a 
tervei, milyen szerepekre készül, hogy a 
zárkózott művészt ismét közelebb hoz
zam közönségéhez.

A Mester ugylátszik nem szereti az. 
újságírókat, mert mikor bejelentettem 
magamat, ő beteget jelenteit ki, —  csak 
amikor a szakácsnővel beizen'em, hogy 
hangversenyfelkérésről van szó, lágyult 
meg és megígérte, hogy délután 3 és 4 
közt okvetlen jobban fogja érezni magát.

Így aztán sikerült közelébe férkőzni és 
az alábbiak szerint meginterviewolni.

Ha a riporter azt kérdezi ma valakitől, 
hogy van, —  egész biztosan az a válasz, 
hogy nagy a drágaság, nem lehet meg
élni. Környey mesterrel is igy jártam. 
A drágaságra panaszkodott legelőször.

Megkérdeztem, igazak-e külföldi útjá
ról elterjedt fantasztikus hírek és kom
binációk, hogy Svájcban 5 fellépéséért 
10.0(H) frankot mondd: 330.000 ko
rona kínáltak, Hollandiában pedig 
1000— 2500 hollandi forintot (amit már 
véges emberi észszel nem is tudok koro
nákba átszámítani?).

Svájcba 2 év előtti szerződésem van. 
volt a válasz amely szerint mehe

tek, amikor akarok 5 hangversenyre, az 
említeti összegért. Ez két éve nem volt 
sok, úgy hogy nem is reagáltam a meg
hívásra, de most egy vagyon a mi pén
zünkön, persze, hogy kimegyek tehát, 
mihelyt csak tehetem. Az operában a 
régi szerződésemet tartom, bizony ebből 
nem lehet megélni.

Mikorra tervezi a külföldi tournét?
Legkésőbb tavaszra. Bevárom a 

»»ékét és inig egy kis rend lesz és egy 
kis kényelem a vonaton. De ha ilyenek 
maradnak a viszonyok, akkor is kime
gyek.

—  Milyen szerepekre készül, hol fog 
l eg köz elebb szerepe 1 ni ?

Az operában Manont akarják ne
kem adni, amely szerepet Becsben is ját
szottam. Repriz készül, ami igen szép
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Az Ezüst sirályról —  
a szereplők

Talán inég soha nem voll főpróba után 
oly bizakodó a hangulat a kulisszák 
mögött, mint a Városi Szúnliázban. A 
sikerhez fűzött reményeik, a művészektől 
kezdve a diszlettologatókig, mindenkin 
erőt vesznek. Egy tűzoltótól olyan ára
dozó kritikát hallottunk Sziklay Józsiéi
ról, hogy a népszerű színész igazán 
büszke lehet rá. Érdekes, hogy akár csak 
a nézőtéren, a kulisszák világában is, az 
ünneplés (középpontjában Sziklay József 
áll. Pompás humora, ördöngős táncai, 
kellemes megjelenése, talán legjobb tánc- 
komikusunkká avatja őt. Mikor a fő
próba ultlán felmentünk hozzá, hogy gra
tuláljunk neki fényes alakításához, sze
rényen kitért az üdvözlés alól, és minden 
érdemet a szerzőkre tukmált. Szívből 
örülök, —  úgymond —  hogy Kosáryval 
és Királylyal játszhatnia, hisz nemrégi
ben ezért is mentem a Király Színház
hoz.

Király Ernő éppen a nyakkendőjét kö
tötte meg, amikor beléptünk öltözőjébe. 
Elmondta, hogy tizenöt éve működik 
operettszinpndon, de ilyen jó operettben 
még soha életében nem játszott. Azl 
hiszi, hogy az Ezüst sirály uj utat fog 
vágni az operette fejlődéstörténetében, 
mert ugyebár az utolsó évtized legtöbb 
termésére, amit operette néven hoztak 
forgalomba, egyáltalán nem illik rá ez 
az elnevezés. És a partnerok, —  ezl ta
lán nem is kell külön hangsúlyozni, —  
oly kedvesek és sokattudók, hogy min
den komoly művészembernek élvezet a 
velük való együtt működés.

Kerénvi Gabi, aki Maritta virágárus 
lány szerepében adott rendkívül bájos 
alakítást, 55.000 К-t fizetett ki az „Ezüst 
sirály“-beli ruhákért. Elragadtatva be
szél Sziklavról és a töhbiekről, az op - 
rette-el is nagyon megelégedett.

A névsorban utolsó, de a színpadon 
első, Kosáry Emma, aki a nagy sikertől 
boldogan, nem is tud nyilatkozatot ad
ni, csak azt mondja: „Szeretem a dara
bot, a színészetet, mindent.“ És Buttykay 
is hálásan szorongatja gratuláló kezün
ket, de interviewet a nagy izgalmakban 
nem hajlandó adni.

(k.) (a.)

Mi a véleménye 
az Ezüst sirályról?

(Sem kell megijedni, nem körkérdés. 
Körfelelet. —  Az „Ezüst sirály" főpró
báján, felnonásközökben,

igy nyilatkoztak a
GAJÁRY ISTVÁN: Nagyszerű. Bát

ran állíthatom, hogy Szabados Béla óta 
ilyen magyar operett-muzsikát nem ír
tak. Földes szövege is kielégítő.

SÍRÓ GYÖRGY: A muzsika szép, li
nóm, komoly, de nem sláger-zene. Az 
utca füléhez nem talál utat.

MÁRKUS ALFRÉD: Isteni szép zene: 
kár, hogy a nyitány után következő 
reminiszcencia kissé ront a hatáson.

Rt DAY DÉNES: Nem tudok szóhoz 
jutni. (Pedig tudott!)

ZERKOVITZ BÉLA: El vagyok ra
gadtatva! ( Pedig tényleg el volt.)

BÁLINT  LAJOS: Végre egy igazi 
operette. Beöthvék csúsznak a „János 
vitéz“ -zel. T. i. én vagyok a múzeumi 
darab, aki csak a mull héten láttam a 
„János vitéz“-! először.

BEÖTHY ZOLI: Nálunk, a Király
ban nem mehetett volna ez az „Ezüst 
sirály“ , mert az első felvonásbeli ló és 
kocsi nem férne a színpadunkra.

KÖVÁRY CINCI: A muzsika párat
lanul elsőrangú. Ez «  Buttykay egy ve
szedelmes ember.

SALAMON BÉLA (a 
hói): Na, hogy tetszettem? —  láttál en
gem, mint fehér lovat?

HARMATII IMRE: Rátkay hiányzik. 
A Sziklay szerepe neki készült. A szö
vegkönyv? . . .  —- Nna!

Z. KUN ANDOR: A zene kedves. A 
cselekmény a második felvonásban ha
nyatlik', esilk.

LUKÁCS GYULA: Nna! —  tudod: —  
nem egy elájulóls! meg
nekem, hogy Lukács Gyula „Eljáró“ 
kezdetű lapjából kiollózzam a darabra 
vonatkozó kritikát:)
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„A magyar operett fejlődésének kor
szakalkotó estéje nőit a Városi Színház 
bemutatója“ . . .

(Aztán nlláhb igy):
,,Nemszabad azt mondani erre az 

előadásra, hogy nagyon forró siker 
mert sokkal több n ennél. Mintha
mindenkit átihletett a muzsikus
zsenije, olyan végtelenülfinom és 
in'szi nőit minden,ami az sirály"
előadásához tartozik. Földes Imre libret
tója eonyeniálisansimul a zenéhez . .
<sfb. stb.)

(?)

M  kritika knintesszenciáját, a
darab tényleges értékét akként 
meg az olnasó, ha meg
szorozza Márkus Alfréddel, belőlük 
gyököt non, hozzáadja Béléit,
—  az egészet elosztja Harmat Imrénél,
levonja belőle Lukács Gyulát és ami 

marad, azzal az igénnyel beváltakozik 
az „Ezüst sirály“valamelyik előadására.)

— bor.

Ligeti Gizella

A Muskátli Kabaréban tűnt fel. Nem a 
szokott „tehetséges kezdők" sorába tar
tozik, hanem határozott és kiforrott tánc
tehet ség, akivel feltétlenül találkozunk 

még a pesti művészvilágban.

Beszélgetés Környey Bélával
Környey Béla, «  Nemzeti Operaház 

külföldön is népszerű starja, ez idén tel
jesen visszavonult a nyilvánosságtól. Az 
operában is ritkán szerepel, hangver- 
senypódiiimon pedig eddig egyszer sem 
volt hallható.

Felkerestem a nagy tenoristát otthoná
ban, hogy megtudjam, hogy él, mik a 
tervei, milyen szerepekre készül, hogy a 
zárkózott művészt ismét közelebb hoz
zam közönségéhez.

A Mester ugylálszik nem szereti az 
újságírókat, mert mikor bejelentettem 
magamat, ö beteget jelentett ki, —  csak 
amikor a szakácsnővel beizentem, hogy 
hangversenyfelkérésről van szó, lágyult 
meg és megígérte, hogy délután 3 és f  
közt okvetlen jobban fogja érezni magát.

Így aztán sikerült közelébe férkőzni és 
az alábbiak szerint meginterviewolni.

Ha a riporter azt kérdezi ma valakitől, 
hogy van, —  egész biztosan az a válasz, 
hogy nagy a drágaság, nem lehet meg
élni. Környey mesterrel is igy jártam. 
A drágaságra panaszkodott legelőször.

Megkérdeztem, igazak-e külföldi útjá
ról elterjedt fantasztikus hírek és kom
binációk, hogy Svájcban 5 fellépéséért 
10.0(H) frankot mondd: 550.000 ko
rona kínáltak. Hollandiában pedig 
1000 2500 hollandi forintot (amit már
véges emberi észszel nem is tudok koro
nák 1 >a á tszá m i l a ni ?).

Svájcba 2 év előtti szerződésem van. 
volt a válasz —  amely szerint mehe

tek, amikor akarok 5 hangversenyre, az 
említett összegért. Ez két éve nem volt 
sok, úgy hogy nem is reagáltam a meg
hívásra, de most egy vagyon a mi pén
zünkön, persze, hogy kimegyek tehát, 
mihelyt csak tehetem. Az operában a 
régi szerződésemet tartom, bizony ebből 
nem lehet megélni.

Mikorra tervezi a külföldi tournét?
Legkésőbb tavaszra. Bevárom a 

békét és inig egy kis rend lesz és egy 
kis kényelem a vonaton. De ha ilyenek 
maradnak a viszonyok, akkor is kime
gyek.

—  Milyen szerepekre készül, hol fog 
legközelebb szerepel ni?

Az operában Manón t akarjáik ne
kem adni, amely szerepet Becsben is ját
szottam. Kepriz készül, ami igen szép
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művészi esemény lesz. A Városi Szín
házba is meghívlak, hogy énekeljem a 
Zsidó nőt, de még nem állapodtunk meg. 
Nemsokára hangversenydobogóra is ki
lépek —  először ebben a szezonban —  
febr. 22-én a Scala rendezésében egy ma
tinén, ahol „Rákóczi“ c. daljátékot és az 
„Aidá“-t éneklem.

Végül, hogy baíkfis-publikumunknak a 
kívánságát teljesítsem, megkérdeztem a 
Mestert, hogy melyik a legkedveltebb 
szerepe?

(Az emlékkönyvek ezen rovatába a 
következő válasz kerüljön):

—  Mind egyformán szeretem, mert 
magam választottam őket. Legfeljebb 
hangulat dolga, hogy pillanatnyilag mit 
éneklek szívesebben, amihez jobban va
gyok diszponálva.

Mielőtt elváltunk, egy arcképet kap
tam a Bohémvilág olvasói számára, ame
lyet a címlapon közlünk. Aida szerepé
ben mutatja a Mestert, amely egyik leg
szebb és legnépszerűbb alakítása.

(ki.)

PAP JANCSI szive: 
—  saját bevallása sze
rint . . . Hol és mi
kor. arról nem szól 
a dala. Hogy a szi
vére égető szüksége 
van, ezt azzal is do
kumentálja, hogy je
lenleg: „égy rongy
van, egy rongy van a 
szive helyén.“ A be
csületes megtaláló a 

rongyot a ' szív fejében bármikor átveheti.
BEREGI OSZKÁR piros tógája, melyben 

a kommunizmus kitörésekor Aréna-uli
lakása küszöbén, az udvarra általa egybe
hív háztartási alkalmazottak előtt arról
szónokolt. hogy: „mindnyájan egyformák
vagyunk, nincs cseléd és nincs úrnő: ha úr
nőtök tízkor kel fel ágyából, úgy ti se kelje
tek fel előbb“ ; . . . ugyanezen tógában ro
hant !e vörösökért, hogy a kommunizmus 
„vacachnichthalten“ elméletét fejtegető házi
urát azonnali forradalmi törvényszék elé 
állítsa. A históriai értékű tóga megtalálója 
irjonv ..Jelenleg Ezékiel próféta“ jeligére a 
—  Nemzeti Színházba.

G ALETTA FERENC önbizalma, mióta 
Sirály Ernőt, mint Ezüst királyt megpillan
totta? Jelige: „Vagyok olyan legény mint te." 
Cim: Budapest, Refus színház.

(Állandó rovat)
A Royal-Оr feum К n r 1 ánder a t v á j a

minden színészit lenézett, megveteti és tehet
ségtelennek nyilvánított, aki a Royal hói 
akár jószántából, akár összekülönbözések 
miatt másihQvá szerződött. Az egyetlen Nya
rai Tóni volt kivétel, akiben még akkor is 
elismerte íf tehetséget az öreg. tn mikor az - 
az Apollóhoz szerződött.

Mikor Nyárai kb. már két hónapja volt 
az Apolló szerződött tagja, egy ízben a Ro- 
yal-Oríeum előtt vitte el az útja. Kurlánder 
tata az Orteum-kávéház előtt állt és magá
hoz hívta Nyárait:

— Mondjál csak Tónikám, hogy megy 
ti ne к lek az Apolló?

— Nagyszerűen, minden nap zsúfolt 
házunk мап, —  felel lesújtó örömmel Tóni, 
aki tudta, hogy Kurlánder éppen ennek az 
ellenkezőjét várta hallani. :— Dühbe gurult 
a kis öreg és igy felelt:

— Nahát, tudod a: nálunk egy valósá
gos egy Szerencs, ha valaki pénzért kap egy 
jer,у . . .  —  azzal se szó. se beszéd —  К In 
länder méregtől kipirultan berobogott az 
orfeumba. Nyárai pedig odébb állt.

Telik-mulik az idő; egy hónap elmúltá
val ugyancsak a Royal előtt ismét össze
találkoznak ketten: Nyárai és Kurlánder.

— Mondjál csak Tónikám, hogy megy 
most tinéktek az Apolló?

Tóni erre kivágja az elképzelhető leg
nagyobb Lóditást, amit az öreg úrtól erre 
vonatkozóan hetekkel ezelőtt hallott:

—  Bizony, Kurlánder bácsi, nálunk 
valóságos szerencse, ha valaki pénzért kap 
egy jegyet . . .

Mire igy szól rákvörös apó: . .Hát
. . hát . . . nálunk égy olyan egy Szerencs 

nem létez

KENDE ÉS KUTTNER
iparművészeti női szalonja. (Vll. llka-utca 23, földszint) 
Figyelmébe ajánlja a művészvilágnak gyönyörű modelljeit

Brilliánsokat, gvöngyöket, használt
ékszereket minden-

SZÉKELY  EMIL  kinél drágábban 
VI.. Király-utca 51. sz. veszek. 
Teréz-templommal szemben Telefon József 105-35
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Máthé Rózsi portréjához
Budapest legszebb asszonyainak egyike. 

Markáns vonásu, finom arcélii fej, amely 
főleg profilban előkelőén nemes és a klasszi- 
kusságig szabályos. A fotográfus mester azt 
mondta róla. oly szabályos arc, hogy nincs 
is retusálni való rajta. Az pedig nagy szó, 
ha az idealizáló (ill. fotografáló) mester is 
tökéletesnek tart valakit.

Máthé Rózsi Becsben tanult énekelni 
Paul GreifTnél. 1916-ban került az Operához, 
ahol Sámson és Delillában, Rigolet tóban. 
Parasztbecsületben és Május királynőjében 
produkált igen szép alakításokat. Mint 
Deli 11a szépségével meghódította hallgatósá
gát, de legnagyobb sikere Május királynőjé
ben volt. Az Operától távol töltött időt hasz
nosan használta fel a művésznő. December
ben a Vigadóban lépett fel egy Brahms-kon 
certen, »ahol Brahms dalainak interpretáló 
savai nagy sikerekei aratott. Most ismét 
szerepelni fog Máthé Rózsi. 'A Népoperában 
lép fel Carmenban. Partnerei Adler Adelina, 
Bihari és Demény. Márkus főzeneigazgató 
vezeti a próbákat, amelyek sikeresen foly
nak. Szenzációs ruhákat tervezett a művész
nőnek ez estére Zettel mester, amely terve
kei legközelebbi számunkban hozni fogjuk.

Meglátogattuk a művésznőt és kikérdez
tük fellépései felől.

Legközelebbi fellépésem a Cannen- 
ben lesz, amelyre nagy szeretettel készülök. 
Először játszom ezt a szerepet, amelyet nagy 
ambícióval tanultam he és amelyhez nagy 
kedvet érzek. Azt hiszem, jó leszek. Máj 1 
különben ha eljön az előadásra, megbírál
hatja. hogy beváltam-e vagy sem. — A Car
men után Bécsibe megyek, ahol a Koncert- 
hausban rendezik önálló koncertemet: rög
tön utána, március végére visszajövök pesti 
koncertemre, amelyet egy tehetséges hegedű
művésszel, Ormándv Blau Jenővel tartok. 
Többel nem is tudok mondani magamról. 
Visszavonultan élek, olvasok és sokat foglal
kozom a zenével.

Ezzel befejezvén az interviewet, bú
csúzni akartam, mikor a művésznő kért, 
hogy egy záradékot is tegyek cikkemhez, 
egy körkérést ia Bohémvilág olvasóihoz.

Persze, hogy megteszem, szívesen le
szem meg és közvetítem a művésznő kérését 
olvasóinkkal. Pályázatot hirdet a művésznő 
lakáskeresésre. Unja már a szállóbeli lakást, 
amelyben bizony hosszú ideje tartózkodik 
és megelégedne 5, 4, 3, 2 vagy 1 szobával is. 
Dijakat is tűzött ki: Első dij: örök hála. 
második: három fénykép, harmadik: egv 
barátságos kézszoritás.

Remélem, ezek után nem sokáig lesz a 
szép pesti művésznő lakás nélkül. — re.

Marton Gyula

Legújabb zeneszerzőnk, akinek egy 
dalát nagy sikerrel énekelte Anna,
a Nemzeti Operaház tagja flz Urániában 
február 1-én tartott dalmatinéján. A szer
zemény invenciózus, eredeti és kedves 
hatású, nincs benne semmi mesterkéll- 
ség, szívből jött —  szívhez szólt. A kő 
zönség nagy ovációban részesítette az 
előadó művésznőt: Medek Annát és a 
szerzőt is, akit többször kitapsoltak. A 
dal szövegét Marschaíkó Teofil irta.

Marton Gyula mindössze huszonegy- 
éves. Radnai Miklós tanítványa. Az Urá
niában való szereplése premier volt, 
éppen azért nem akarunk jóslásokba bo- 
csájtkozni, csak azt a tényt szögezzük 
le, hogy a csupa ismert dallamokból ösz- 
szeállitott —  jobban mondva összelopott 
—  dalok után jól esett egy olyat hallani, 
amelyben eiedetiség is volt. Fiatalsága és 
tehetsége mindenesetre biztató jel a jö 
vőre nézve. —re.

Színész és közönség
Első szerepem. Müvészet-e a színészet ? Hogyan készül 
el egy szerep. Intervievok. Életemből. Petőfi és a színé
szet. Hogyan tanultam én Petőfit szavalni. A divatról. 
Cleopatráról. A mi koponyánk. Egy szinészlélek. Irta: 
Jászai Mari. Ára 17-50. Kapható: Kemény könyv
terjesztési és beszerzési vállalatnál. Budapest, 
VII., Sip-utca 6.
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Meghall Szinyei Merse Pál. Isméi keve
sebbünk van egy nagy festőmüvészszel. Azok 
közé tartozott, akiknek neve külföldön is is? 
mert volt és aki a magyar művészetet csak 
öregbítette idegenben is. Színtiszta magyar 
ember volt, sárosi gentry, e két tulajdonság 
hatja át festészetét is. Magyaros érzéke a 
veleszületett szinérzék, amelyet oly magas 
fokra fejlesztett, mint kevesen, gentry mi
volta pedig abban a derűs, gondot nem is* 
merő, gondot nem mutató piktorában nyíl* 
vánul meg, amelyben mindig van valami 
finom előkelőség.

Szinyeuíjfahin születeti 184.) július 4-én. 
Münchenben Pilotv tanítványa volt, akitől 
azonban, függetlenségét — és ez nagy érdeme 
— annyira sikerült megóvnia, hogy teljesen 
más irányban kísérletezett. Műterme Böok* 
liné mellett volt, kivel barátságban is állott 
é.s ez az ismeretség nagy hatással volt mű
vészetére. Először szigorúan böeklini min* 
Iára fest, tiszta naturalizmussal, aztán áttér 
a napfény problémájának tanulmányozására. 
1873*ban sikerül neki a szabad világit ás 
(plein*air) kérdésének problémáját teljesen 
megoldani (Majális c. képében) és ebben 
legeslegelől járt Szinyei. De a kor nem ér
tette meg őt, mini a modern festők legtöbb
jét, nem ismerteik (4 művészetéi és a sárosi 
gentry —  amire kevés példa van a művészet* 
történetben — teljesen otthagyja a piktorát 
és huszonegy évig pihenteti az ecsetjét. 1844* 
ben fedezi fel művészetét egy pár arra járó 
piktoT és csodálkozva látják a fiatalok, hogy 
Szinyei már 1873-ban tiszta plenért festett. 
Utána Pesten kiállít, megismerik, megszere* 
tik és megbecsülik művészetét. Münchenben 
aranyérmet kap. Rómában az 1000 lírás négy 
dijat nyeri meg. Budapesten a képző nüvé- 
szeti főiskola tanára lesz és végül az HTisei- 
képtár részére a halhatatlanok pantheonjába 
megfesti önarcképét. Nem volt termékeny 
festő, az utóbbi években pedig aligsalig dől* 
goz'ott. E hó 2*án halt meg Jernvén.

Szinyei-Mer.se F>á 1 izig-vérig naturalista 
festő. Szokták őt az impresszionisták közé 
is sorolni, de indokolatlanul. Festészetéinek 
legerősebb oldala a szinérzéke. A természet 
megfigyeléseit olyannyira tőkéié lesi let te és 
nap fényét oly tökéletesen tudta visszaadni 
képeiben, hogy a pontos időt is megjelölhet* 
nők, amikor készüllek. Képei finom szánba r* 
móinák. Kom pozíciós képe nem igen volt. 
a természetet kopirozla és adta vissza feslmé* 
n veiben nagy művészettel. Majálisa miivé* 
s z e t tört én e t i jel en I ős égii. Рас si r t a. I í óo 1 v a - 
dás. Pálak, Fürdőház. Parkban cimiiek ki* 
válóbb tájképei. Lilaruhás nője a plenér arc* 
képfieslés gyöngye.

Es érdekes megenilileni, hogy Szinycinek 
nem voltak és nincsenek követői, egyénisége 
nem gyakorolt halásl művészetünkre, mert 
csak akkor fedezték fel. amikor a plenér* 
fesi és l a f ran c i ák f ó 1 el I a n u I Iák | > i к 1 о ra ink. 
igy művészetünk irányilásában nem volt na gy 
része.

Képei még életében horribilis árakat érlek 
el, mert nehezen hozzáférhetők voltak. Váz* 
lakaiért adtak 20— 25.000 koronát. Az Ernst. 
muzeum 1912*ben rendezett képeilml gyiijte* 
ni én у es kiállítást.

Kun Imre

KÁRPÁTI REZSŐ ÉS MUNKÁCSY. Kár
páti Rezső, a pár éve meghalt festőművész* 
sokat járt Párisban. Több ével töltött kint 
egyfolytában és csak a hadgyakorlatok alkui* 
mával szakította meg párisi tartózkodását. 
Villám őrnagy, a hadgyakorlaton parancs* 
пока, miután megtudta, hogy ismét Parisba 
készül ki, megkérte őt, nem vinné*e el Mun* 
kácsynak egy levelét és támogatná kérését, 
hogy a fiái. aki nagy hajlamot ere* a festé
szethez, vegye magához. Kárpáti örömest 
vállalta a megbízást, be is állított Munkácsy* 
hoz. Az öreg mester éppen nagy munkában 
volt. pakkolt. Amerikába készüli, egy*két 
p őrt r ém egb i zá sból k i föl у ól a g. К árpá t i á I *
adta a levelet és továbbadta az őrnagy kérését 
is. Munkácsy azonban nagyon izgatott ban* 
gutáiban volt, nem akart tehát foglalkozni a 
kéréssel. Megkérte Kárpátit, hogy válaszolja 
az ő nevében azf. amit akar. Kárpáti azt ta
nácsolta. hogy írják azt a fiúnak, hogy járja 
ki a nyolc gimnáziumot (akkor még csak 
ti zen négyéves voll) és azután jöjjön Parisba, 
amikor is Munkácsy készséggel veszi magá* 
hoz. Л, levél elment. És már meglel ejt ke* 
zeit róla Kárpáti, mikor egy Ízben egy ká* 
véházban magyar lap került a kezébe. Vé* 
gigolvasván azt. egy hír kötői le le a figyel
mét. A következő pár sor voll benne; ..Vil* 
lám őrnagy lV*ik gimnazista fia öngyilkos 
lelt a feleli! bánatában, hogy nem mehetett 
arra a pályára, ahová tehetsége vonzotta.“
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hy. и szomorú esel egészem hnláláig nyomta 
Kárpáti lel ki ismeretéi. .ló szive folyton fájt 

“seI inia11 és* állandó szemrehánvást tett 
magának azért, hogy aikarallanui halálát 
okozta egy művészi tehetséggel megáldott 
fiúnak.

Kun Imre

LÁTOGATÁS ROTTM ANN M OZART
NÁL. Roltmaim Mozart, akinek ké
pei, különösen a „Tavasz“ —  a téli tár
laton méltó feltűnést keltettek, jelenleg 
a tavaszi tártaira készül, melyen ed
digi sikereit is felülmúlni óhajtja. Már 
kész egészben mutatkozik pompázatos 
sziliekben szépséges hollandi nője és 
egy fiatal leány portraitja. Bravúros 
vázlatok várják befejezésüket bibliai 
tárgyú kompozícióihoz; szorgalmas és 
lázas munka folyik a N'agyjános-utcai 
műteremben, a tavaszi tárlat nagy meg
lepetéseket tartogat! Le Ilon.

TÖLGYESSY ARTUR (1853- 1920.) Csak* 
nem egy napon Szinyei halálával egy másik 
c sapás is érle művészetünket. Tölgyessy Ar* 
lur hirtelen beállott halálával.

Tölgyessy tájképfestő voll, mégpedig egyéni 
i z ii, er ed'e I i segge I tel t vénáj u l á j кépfestö. 
Szegeden született. Becsbe, majd Münchenbe 
és Parisba került. 1875-ben visszajön Ma
gyarországba, bejárja az Alföldet, megfesti a 
falu végét, a délibábos pusztát, a hold fel* 
keltét, izig* vérig átitatott magyaros művé* 
szettel. Ott az Alföldön szívja magába és 
szerzi meg azt a tarka színpalettát, amely* 
hői változatos színik ompozíciói kikerülnek. 
Sok dijat nyert Budapesten, képeit a király 
és az állam vette meg. Münchenben arany
érmed kapott 1901*ben. 1910*ben gyűjt érné* 
nyes kiállítást rendezett a Műcsarnok képei* 
böl. Azóta keveset szerepelt, majd teljesen 
elhallgatott hirtelen jött haláláig.

Ha nem is alkotott halhatatlan müveket 
Tölgyessy. mindenesetre előkelő helyet foglal 
d a magvar tájképfestők közölt.

AZ ERNST*MUZEUM AUKCIÓI. Azt mond* 
ják. nyomor van Budapesten, éheznek, fáz
nak az emberek. Nem hisszük. Éheznek az 
emberek nagy tömegei, mikor az Ernst* 
múzeum aukcióján milliót szednek össze 
képekért és műtárgyakért, öt nap alatt leg* 
kevesebb tízezresekben gyűlt össze ez az ősz* 
szeg. Nem az érték szerint keltek el a mű* 
tárgyak, hanem a kereslet szerint. Valóságos 
tőzsde volt ott. egyes árakat indokolatlanul 
felhajtottak, másokat pedig leégni hagylak. 
Állandóan hausse-mozgalom volt az Ernst* 
múzeum képbörzéjén. ahol meggazdagodott 
uj milliomosok és egvpár képkéreskedö vol* 
lak a vásárlók, a nagyközönség pedig az iz
galmas szemlélő. Olyan árakat értek el az 
árverezett tárgyaik, hogy nem hisszük, hogy

még a mai pénzviszonyok mellett is haszonra 
legyenek eladhatók. Mindenesetre örvende
tes. hogy a régi magyar festők munkáit oly 
magasra értékelték, de az bizonyos, hogy 
ezek az árak nem a beiért éket képviselik, 
csak a korona értéktelenségét mutatják.

Böhm Pál 25— 32.000 kor., Blau Tina 
tájképei 10— 25.000, Brodszkyé 10.000. Bihari 
Sándor képe 10.000 koronáért kelt el, mig 
Barabás arcképei 16—23.000 koronát. Spá- 
nyi Béla tájképe 36.000*et és Stetka Gyula 
kom pozíciós vázlata 30.000 koronát értek el. 
Zichy Mihály rajzai 10— 11.000 koronáért 
cseréllek gazdát, Munkácsy vázlatait 40 és 
42.000 koronára verték fel, viszont László Fii? 
lop arcképét, amelynek 7000 korona kik iái* 
lási ára volt. 7900*érf vitték el. Troyon s a 
maras képéi 20.000-ért, Pállik juhai! 40.000 
koronáért. Pátién William arcképe 42.000. 
Th. Lawrence arcképe 35.000 К voll. A leg*, 
nagyobb árat Adriaen van der WerfT: Vénusz 
és Ámor c. képe érte el 135.000 koronával, 
egv Ruisdael-tájkép 39.000 koronás árral, egy 
állítólagos Ribera-kép 28.550 koronával em* 
Ülendő még. A porcellánok és szőnyegek 
napi áron kerültek forgalomba. — re

RÁKOSI NÖVENDÉKEINEK VIZSGA- 
ELŐADÁSA. Kél hét letelte után Rákosi 
növendékei ismét vizsgaelőadás keretén belül 
mutatkoztak be. A romantikus francia 
Lilii/-ben léptek fel. A címszerep kreálásá
ban az első felvonásban, razóta a Magyar- 
Szinház tagjai sorába avanzsált Sárvay 
Rózsit láttuk, akit alkalmasint Fényes 
Annuska örökébe kívánnak helyezni. Két 
hót előtt a Leányvásár*ban játszott, mostani 
szereplésében sokkal többet ígér. К raj ni к 
Mária komoly színpadi jelenség. A második 
felvonásban előadott dalai művészi készségre 
vallanak. Játéka is eléggé kiforrott. A tér* 
link közül Lutnbár Kálmán nevét regisztrál* 
jiik. aki az összes növendékek között a leg
számottevőbb. Elsőrendű komikusnak ígér* 
kezik. A többi férfiszereplő az átlag szilié* 
szék mértékét megütik. Lo— ricz.
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Látogatás 
Molnár Ferencnél

ti, wn Unvu »mi«. <
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Moissi bojkottja
— Nekrológ egy élő színészről —

A iegragyogóbb német színészt, a -kényes 
német közönség rajongótI. agyondédelgetidt 
kedvencét, Reinhardt Miksa hatalmas sikere.? 
nék egyik letéteményesét, a tüneményes 
Alexander Moissit a hamburgi közönség ki? 
fütyülte, meghurcolta, a sárga földig alázta. 
A ,,történelmi idők“ nyomorúságától meg? 
gyötört, elcsigázott publikum nem látta benne 
az illusztris művészt, csak a megtévelyedetl 
konjunktúra lovagot s haragja elementáris 
erővel sújtott arra. akit mindenkoron szere? 
tétének, elismerésének, kegyének számtalan 
jelével halmozott el. Moissi ugyanis felcsa
pott kommunistának . . .

Tulajdoniképpen napirendre 'kellene térni a 
rövid hamburgi kommüniké felett, mely 
Moissi hojkofját hírül hozza, mert egy pilla? 
natig sem vitás, hogy ez a meghurcoltatás 
nem érte érdemtelenül, lva nem egy Moissi» 
ró!; ha nem egy olyan szubszlilis színészről 
volna szó, akinek neve aranybetiikkel ékes? 
kedik a .színművészet történetében.

Moissi renegát lelt. Hűtlen lett nagy s/e? 
rétiméhez, mely csak habért, dicsőséget, elis
merést hozott számára. A művészetben min? 
(lenkor konzekvens Moissi belekerült a po? 
litika boszorkánykonyhájába. Nem érle he 
azokkal a diadalokkal, amikéi a színpad tér* 
melt neki, belevette magát abba a forrongó 
áradatba, mely előbb az őrjöngő háborúnak, 
később a különböző forradalmi eszméknek 
hódolt. Moissi útvesztőbe került, nem voll 
politikai meggyőződése és állelkesedé^sel niel? 
léje szegődött a mindenkor felszínen levő 
irányzatnak. S mint aki mindenkor kedvé
ben járt közönségének, aki ragyogó művésze? 
tével gyönyörűségére szolgált a német nép

ezreinek, magáévá tette a mindenkori tömeg? 
hangulatot. Lelkesedéssel ment a háborúba. 
Repülő szolgálatot teljesi ett. Francia log? 
ságba került. A művészetért rajongó császár 
egy francia tábornokot ajánlott —  cserébe a 
ki Kinő színészért. Szerepet vállalt a köztar? 
sasági forradalomban. Hive let» a dúló szo
ciális reformoknak, melyek Németországot 
kiragadták a régi monarchist a. militarista 
keretekből. Ebben az állandóan eltolódó po? 
litikai magatartásóban a legszélsőbb irány
zat fertőző haciHúsai sem kímélték meg. Leg? 
végül apostola lett annak a féktelen csoport? 
пак. mely újabb és újabb súlyos megrázkód
tatásokkal sújtotta a német népet. Itl heteit 
Moissi következetlen magatartásának pohara. 
A józan német nép nem hagyta megtorlatla? 
mil ezt a konjunkturális szinészkedést. Moissi 
ezeket a politikai „szerepeit“ meggyőződés és 
rátermettség nélkül „játszotta“ , annal ía.j? 
dal masabb, hogy megérdemelt bukását és ku? 
darcát ott kelleti elviselnie, ahol csak megér; 
(léméit elismerés és rajongás jutott neki osz
tályrészül.

Lord Móric

Látogatás 
Sárvay Rózsikánál

A ,,Kis Lord“ reprizét követő -napon fel
kerestem Sárvay Rózsikét, a Magyar Színház 
uj művésznőjét, aki a „Kis Lord“ szerepét 
meglepő sikerrel kreálta.

Sárvay Rózsik:*, aki még alig 17 éves. mos! 
végzett Rákosi Szidinél. Tulajdonképpen 
szubretlnek készüli, de fiatal kora miatt 
egyelőre csuk mini naiva szerepelhet. Rög
bin, a vizsgaelőadás után több vidéki, söl egv 
külföldi impresszárió is akarta szerződtetni, 
de iát у ja, aki nem akart megválni családjá
tól, megtagadta beleegyezését. így aztán 
IVslen szerződőtt mint ösztöndíjas növendék 
a Király- és a Magyar Színházhoz, ahol első 
nagy nyilvános szereplése a ,,Kis lord“ , mely
ben annyi közvetlenséget, ügyességet és in
telligenciát árul el, hogy (mondanom sem 
kell) úgy a közönség, mint a direktorok tel
jes megelégedését érdemli ki. Ebben a bá
jos szőke kis leányban összpontosulhat az a 
tehetség, mely Ível majd pótolni is tudja a 
művészvilágból eltávozott Fényes Annust.

A legjobb impressziókkal távoztam a kis 
művésznőtől, akinek nagy és sikeres jövőt 
jósolok.

Szfilay Imre.

B O M S  I .  FERENC Т Ш Ш Е Т Е B u d ap est VI., Csengery-utca 1
Minden hétfőn, szerdán, pénteken és va
sárnap délután és este o ssz tá ’nc.
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A  filmkészítés 
titkos műhelyéből

Irta : Gerőffy J. Béla, az Uher-filmgyár rendezője

Ha arról, hogy miként készül égy 
filmdarab, fogalmat akarunk nyerni, ak
kor mindenekelőtt el kell felednünk 
mindazt, amit a színházakban előadott 
színdarabok keletkezési módjáról tu
dunk.

Szükséges elfelednünk azt, hogy a 
színpadi daraboknál úgy a rendezőnek, 
mint a színésznek munkája alárendelt 
jellegű a szerzőével szemben. Szerepük 
nem más, mint a szerzőt megérteni, an
nak intencióit minél teljesebben kifeje
zésre juttatni. A színpadi daraboknál a 
rendező és a színész feltétlenül alkalmaz
kodik a szerzőhöz.

Másképpen áll ez a dolog a íilnulara
boknál. Itt az iró megszűnik művész 
lenni, aki szabadon cselekedheti azt. 
amit költői fantáziája diktál. A lilm- 
darab-iró elbeszélés alakjában tulajdon
képpen csak 'az ideál adja, a legfőbb 
munka a rendezőé, aki az elbeszélésből 
darabot, —  scemáriuniót csinál.

A filmdarabok előállításánál termé
szetszerűleg hatalmas rész jut a munká
ból a színészre, operateurre, valamint a 
díszlettervezőre is. A rendező és színész 
együtt dolgozik, együttesen készítik elő 
a jeleneteket. Egy és ugyanazt a jelenetet 
többszőr elpróbálják s mikor teljesen 
meg vannak elégedve a kidolgozással, 
akkor veszik fel a jelenetet. A színészek 
—  hogy a munkát természetesebbé te
gyék —  beszélnék, nevetnek, sírnak 
vagy kiabálnak, ahogy a jelenet éppen 
megkívánja.

így folyik a munka a filmgyárak 
atelierjében, ahol gyakran két, nagyobb 
filmgyárakban három, sőt több darab is 
készül egyszerre a színpadokon.

Megtörténik az is, hogy a rendező 
nemcsak rendezi a darabot, de játssza 
egyúttal a főszerepet is és így egyesíti a

MVIl.Ati

saját személyében a rendező és a színész 
fá rádtságos m unkáját.

Az Operateur és a díszlettervező (sce- 
nikus) hatalmas segítőtársai a rendező
nek. Az interieur —  színpadi —- felvéte
leknél a szobák, a termek Ízléses és pa
zar berendezései a scenikus, mig a piai
na i r —  szabadban készült —  felvételek 
nél a szebbnél-szebb tájak kiválasztása 
és a felvételek kristálytisztasága, az ope 
rateur művészi ízlését és tudását dicséri.

DOUGLAS FAIRBANKS 
világhírű amerikai filmszínész. (A  eredeti fény* 
képet a Madame! szerkesztősége engedte át.)

A filmgyáraknak ma már sikerüli 1 
legnevesebb színpadi nagyságokai meg
nyerni a film részére. Ezeket a művésze
ket egyrészt az ambíció vitte a filmhez, 
bogy az egész világot bejáró film révén 
még ismertebbé és népszerűbbé tegyék 
magukat, másrészt a hatalmas honorá
rium — - 8— 10— 12.000 korona —- von
zotta őket, amelyet egy-egy filmen való 
szereplésükért a filmgyárak fizetnek.

A nagyszerű, hires művészek mellett 
ol! találjuk a filmgyárak atelierjében az
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adagos kvalitású színészek egész gárdá- 
jál. Azok a filmgyárak, melyek nem bír
nak egy állandó társulafol foglalkoztatni, 
ad hoc egy-egy darabhoz szerződtetik a 
színészeket. Könnyű elképzelni, Imgy 
már esetleges érvényesülés reményében 
ín bőven akad erre színész, mert az csak 
természetes, hogy a színészek nagyobb 
részét ambíciója a film felé is tereli, almi, 
mint fentebb láttuk, gazdagabb jutalma
zásra tarthatnak igényt. Egy-egy szerep
lésért a segédszinészeknek napi 30 200
koronát fizetnek.

A filmgyárak laboratóriumi munkásai 
szintén fontos tényezői a filmgyártásnak. 
Ők végzik a már exponált filmek elő
hívását és .sokszorosítását, amely mun
kák kipróbált szakembereket igényelnek. 
Egy rosszul sikerült kópia —  positiv 
film —  teljesen tönkreteheti a legjobb 
rendező fáradtságos munkáját és amel
lett u filmgyárnak erkölcsi és tetemes 
anyagi kárt okozhat.

Mire egy-egy filmdarab elkészül, 50 
100.000 koronába kerül, sőt van olyan 
film is, amely 500.000 korona költséggel 
készül, különösen, ha figyelembe vesz- 
szilk azt is, hogy a legkisebb film sem 
készülhet el interieur keretek között. 
Sokszor igen hosszú és költséges utazá
sokat kell tenni.

Egy film negativjéről száz positiv film 
is készülhet, amelyek azután filmkölcsön
zők utján kerülnek a mozikba, illetve a 
nagyközönség elé. S midőn a bársony
székekben kényelmesen végigélvezik az 
előadási, vájjon van-e közöttük egy is, 
aki arra gondol, hogy milyen fáradtságos 
és költséges egy-egy film elkészítése'.

I)r. EMBER NÁNDOR. Tehetséges, 
fiatal zongoráimiivész, aki már most 
ott tart, hogy van állandó publikuma, 
amely őt szereti, tiszteli, egyszó
val eljutott a népszerűség oly nehe
zen megközelítő útjára. Innen felfelé 
könnyű már az ut, és a biztos 
sikerhez vezet. Képzelt muzsikus, aki
nek a, bravúros technikán kivül nagy 
zenei intelligenciája is van. A finom, lágy 
muzsikának mesteri inlcrpretálója, Beet
hoven, Chopin, Schumann kedvenc szer
zői. —  E hó 28-án rendezi immár har
madik önálló zongoraestjét ez évben, bi
zonyára ismét a legelőkelőbb közönség
gel megtöltői! zsúfolt ház előtt. E hang
verseny után külföldre megy a művész. 
Március elején Münchenben hangverse
nyezik, utána svájci turnét rendez. Biz
tosnak vesszük, hogy a külföldi útról 
mégjobban megizmosodva, és művészidé
ben teljesen megtiszlultan, kiforrva jön 
vissza és elfoglalja a helyét legelső zon
goristáink között.

( RÁMA MATINÉK. A z Uránia tudomá
nyos szintiáz kulturális programúijárni к ke
retében vasárnaponként zenenialinóka! ren
dez. Ezen matinék műsora a legnagyobb mű
vészi у ál a szí é к ony ságga I van összeválogatva
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es na4>yban van hivatva a zenei művészei 
nép szer ii s i lésére. A ciklust, amely már mull 
év októberében kezdődőt!, az opera fejlődésé
vel kezdtek, melynek során az olasz, a né 
met, a francia és szláv, végül a romantikusok 
es klasszikusok kerüllek sorra oly elsőren-rii 
erők interpretálásában, mini Sándor Erzsi 
kamaraéuekesnö, Mode к Anna. Sámson Má 
ria, Biidanovics Mária, M. Némnlhy Klla, 
Palay Maliid Székeilvbidy, Venczell, Palló. 
Szügyi, Palotay slb. operaházi tagok. Pro 
grammjába illesztette Beethoven, Mozart. 
Schuber1 művészeiéi és a magyar dal fejlő
déséi, melyeknek zenei részét Kern Aurél és 
dr. Seregi Kleiner zenekritikusok ismertették.

Az Uránia-unitinék további műsora a kő 
vetkező:

Febr. 22. V vrdi-matiné. Székelyhidy Ferenc 
operai tag, Kolbay Ildikó, Huber Etelka, Bár
sony Lajos balénekesek közreműködésével.

Márc. 7-én IJszt-inatiné. Bevezető előadási 
larl dr. Seregi Elemér, énekelnek Palay Ma
liid, Palló Imire operaházi Ingok, zongorázik: 
dr. Ember Nándor, kisér Fleischer operaházi 
karnagy.

Március 14-én nagy Petöfi-matine Sándor 
Erzsi és Ivánli közreműködésével, március 
21-én pedig K̂ö mijei Béla dalmatinéja Sán
dor Mariska közremükdésével.

A nívós és népszerű hangversenyek rende
zéséi a Scala hangversenyvállalat végzi Bán 
Zoltán főréndezővei.

Február 8-án Schubert-matiné volt* az 
Urániában. K. Linz Mária finoman, stílusosan 
játszotta a „sonatinát**, majd minit sízerző is 
sikerrel mutatkozott he dal átirataival. An- 
dauer Piroska éneke első klasszisa volt, az 
Aufenthalt ja és Erlkönig tökéletes alakítás 
volt. Kotámji Böske a ,,moment musikalt“ 
átérzett. minden finomságot visszaadó művé
szettel játszotta, Schubert Liszl ..Wanderer- 
fantasie“ -játhan pedig bravúros lechnikáját 
ragyogt alt a és kiváló előadó művészetéről 
tett tanúságot. Venczell Héla Gruppe aus 
dem Tartalust, majd Tod und dós Mixdehent 
énekelte tőle megszokott nagy művészettel és 
nagy sikerrel. Dienzl Oszkár bravusan ki
sérte a szereplőket.

A KERESZTÉNY MAGÁNTLSZTVLSELÖK 
11ANG VERSENYE április 4-én lesz a Zene
akadémiában. A magán liszl viselők részéről 
Levrer Gyula, a kultiiircsoporl elnöke, fára
dozik a sikeren. A hangversenyt, amelynek 
szereplői: Palav Maliid, Bálimé Noiret Irén. 
Palló Imre operai tagok, dr. Ember Nándor 
zongoraművész. Deák Islván gordonkamű
vész és Karácsonyi Islván az Operaház kar 
nagya: a Scala rendezi, (k .)

A MODELN SZÍNPAD szerkesztősége nagy
szabású mai inéra készül február 22 éré a 
Zeneakadémián. Könyvei. Medek Anna, Yen

Dr. EMBER NÁNDOR zongoraművész.

czell Béla, Kolányi nővérek zongoraművész
nők, Bárdos Alice hegedűm ii vésznő, Yárko- 
nvi Mihály és Dienzl Oszikár a közreműkö
dők. A matinét a Scala rendezi.

FRIEDMANN IGNÁC zongoraművész há
rom hangversenye iránt rendkívül nagy az 
érdeklődés. A legnépszerűbb Chopin játékos 
válogatott programmal jön a publikum elé. 
A hangversenyt a Harmónia rendezi.

KEMÉNY REZSŐ zeneakad émiai tanár e 
hó 5*én adóit hangversenyt. Brahms. Joa* 
chim, Kreysier és Sarasa te müveit adta elő. 
Kemény tanár nem előadóművész. Kár. hogy 
tanári prestizsél évenkinl leadott hangverse* 
nyelvel rontja. Tanitványai lelkesen ünne
pelték.

GONDA ISTVÁN e hó (Win tartotta zons 
goraestjéL Az esi él у az unalom jegyében 
IV; I у I le. Gonda lechnikája fej leli. de az elő? 
adás {erén igen sokat kell fejlődnie. Mozart. 
Liszl. Schumann és Brahms müveit jálszotla 
jó technikai készültséggel, de kevés megér* 
léssel. (D. i.)

bőr és nemi 
betegségeket 
gyógyító inté
zete férfiúk és 
nők részére.
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H. Vidor Ilonka
A Fővárosi Kabaré színpadán láttuk 

viszont néhai Vidor Pál leányát. Egyé
nisége meglepően uj; valami hallatlanul 
kedves felfogással balkfis-dalokait ad elő. 
Csodálkozó, kissé s/epegő modorban, 
tiszta, halk finom hangon énekli 
Vidor Ilonka ezeket a sikerüli, bájos 
kabaré-chansonokat. Olyan természete
sen alakit bakíis szerepeket, hogy aki ől 
a színpadon látja, alig hiszi el róla, hogy 
a való életben mama, még pedig a drága 
kis Harsányi Andrisnak édesmamája.

NEM ZETI HALADÁS CLUB. Előkelő 
társadalmi egyesülés megalakulásáról 
kaptunk hirt. A disztingvált társaság 
neve; Nemzeti Haladás Club. Ideiglenes 
helyisége: ÍV., Váci-utca 17., L, a M a
dame! folyóirat szerkesztőségének helyi
ségében. A Clubnak tudományos, iro
dalmi és művészeti szakosztálya van, 
melyek tartalmas előadásaik révén máris 
széles körben váltóik ismertekké. A Club 
tiszteletbeli elnöke: ét hi Antal 
ügyi államtitkár. ügyvezető 
I)r. Heller Habért szerkesztő. Alejnök: 
Scthi Imre. Főtitkár: Vicenty Sebestyén, 
főjegyző: Ohmacht Róbert. A tudomá
nyos szakosztály tiszteletbeli elnöke: 
í)r. .1 loeszGusztáv egyetemi m.-tanár,
elnöke: Dr. (íreguss Pál. Az irodalmi 
szakosztály tiszteletbeli elnöke: I)r. 
Sándor kegyesrendi tanár, elnöke: Nie- 
metz József. A művészi szakosztály tisz
teletbeli elnöke: Dr. Lázár lléla, az 
F.rnst-Museum igazgatója, elnöke: Tes 
sely Károly. A Club a közeli hetekben 
lép a nagyközönség elé, kitűnően össze
állított matinéé keretében, melyet külön 
közlendő napon a Krisztinavárosi Casino 
nagytermében tartanak.

ZENEDÉLUTÁNO K . József
zongora mii vész hétfő esténként tartja 
városszerte ismert nívós zeneestélyeit, 
amelyen válogatott publikum válogatott 
műélvezetben részesül. Az állandó láto
gatók közt van: Fodor Aranka, az Opera
ház tagja, K. Linz Márta hegedű mii vész- 
nő, dr. Rejőd Alpár, Bellágbné, Wagner 
Erzsi, Rapoch Gizi énekesnők, Gajári 
István dr. zeneszerző, Kalmár Tibor író.

Ugyanezen délután tartja Wahrmann 
Eúéné is zenedélutánjait, amelyen An- 
dauer Piroska, Ormándy-Blau Jenő he
gedűművész. Buttula László gordonka- 
művész, Harsányi Tibor zongoraművész. 
Burger — Nádor— Bokor— Vermes-vonós
négyes, Strausz Erna, a Zeneakadémia 
tanárnője, Bán Zoltán szavalóművész, a 
Scala főrendezője, Burger Erzsébet zene- 
akadémiai növendék, stb. adják a pro
grammal. A legutóbbi zeneestélyen Or- 
mándy— Buttula és Harsányi: Schubert 
В-moll trióját és Dvorzak ,,l)umky“-ját 
játszották nívósán és mesterien művészi 
együttesben.

UJ KÖNYV

FOK KO lJÁL*nak Bíbor hullámok címen u j 
könyve jelenik meg a közeljövőben. Forró 
Pál neve jól csengő és elismert név már az 
eddigi sikerek után: ez uj regény uj érdes 
kességekel és megfigyeléseket tartalmaz. 
Forró nem elégszik meg a regény alakjainak 
egyszerű történet lebonyolításával, hanem a 
belső fejlődéstörténetüket és apró események 
kihűlő fontosságát is éles szemmel figyeli és 
megrögziti. Uj regénye egy hétköznapból ki* 
emelkedett színésznő megalkuvást kereső pob 
gári vágyakozását és ebből kővetkező ingado 
zásokat és teljesülellenség örök átkát mulatja, 
mindezt oly fölény nyel és annyi Írói készség* 
gel, mini csak a teljes írói képességekkel lel* 
szereli ember leheli. A Bíbor hullámok si* 
kere méltón fog vetekedni Fajij diákkor tor* 
téiielv páratlan sikerével. Le Bon

Ne mulassza el
meglátogatni Pátbai Jenő bélyeg
áruházát. Rákóczi- ut 14 és Do- 
hány u. 11. Vesz, cseréi elad.
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M Л ( i V Л H MŰVÉSZ КТ DREZDÁBAN. Л 
drezdai Ernst Arnold-féle galériában most za 
пГ1 ÍAikálsovits Ili iparmű vésznő nagysikerű 
kiállítása, melyem a művésznő Геке tejfel vér 
hímzésű sárközi csipkéi rendkívüli tetszés! 
arattak. A művésznő и ja 1)1) munkái az
Hrnstsumizeum legközelebbi kiállításán ke- 
rű 1 n ek bem u t a t á s ra.

1920. FEBIU?AR 10-ÉN belügyminiszteri 
leirattal betiltották az Apolló Kabaré elő
adásait. A betiltásra az szolgáltatott okol, 
hogy a kabaré vezetősége nem tartotta lx* a 
spanyol járvány ellen előirt óvóintézkedé
seket.

AMINT A NEMZETI SZÍNHÁZHOZ igen 
к ö ze 1 á 11 ó egy é ni s ég l ő 1 é r t es ülünk. loan fi
Jenő, a klasszikus színmüvek megértő inter- 
pretálója bizonyos okok miatt hat hónapra 
Mzalvadságolását kérte és a nagy beteg Ambrus 
Zoltán távollétében viselt helyettes igazgatói 
állásáról is leköszönt.

RÓZSAHEGYI 'KÁLMÁN, a Nemzeti Szín
ház művésze eddig még ellenőrizhetetlen 
hírek szerint a Magyar Színházhoz szerző
dik, ahol 000 koronás évi szerződést ki 
nálnak neki.

HARMAT IMRE, az isimért nevű kabaré
szerző: uj vállalkozásba fog. Éj kabaréja 
állítólag a Fasorban, a Kasselik-féle telken 
épül. Úgy halljuk, hogy a nyári időtartamra 
Boros Géza is hozzászerződik. Slarja, a gaz
dag lipótvárosi esaládból származott, máris 
ismertté vált és tehetséges Sólyom Janka lesz.

BAUMANN KÁROLY 30 éves művész- 
jubileumát f. bő 14-én délután X>3 órakor 
tartja a Fővárosi Orfeumban. A műsorról, 
valamin! a tisztelet re méltó jubileum biztos 
nagy sikeréről jövő heti számunkba adunk 
részletes 1 u donit ást.

ILLETÉKES HELYRŐL határozottan 
megcáfolták azt a valótlan hirt. mely szeriül 
Rázta S. Lajos megválna a Magyar Nemzeti 
Operaháztól. A hir semmiféle formában nem 
felel meg a valóságnak.

Kéziratokat nem adunk vissza. A szerkesztőséi
nek szóló levelek nem névre, hanem a szer- 
kesztőség címére küldendők Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

Neumann J. Idejét múlta.
Gellért Gy Egyik vers jön. A többi gyen

gécske.
G Gy. Nem ‘közölhető.
Sz. J. és P. A, Nem közölhető.
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Hallatlan skandalum
IV. JELENÉS.
•(Előbbi, Méz.)

CETENYÁK (az ágyhoz fut, szétnyitja a 
I üyyönyl): Asszonyom! Kisasszony! Nagy* 
sád! Csak gyorsan, gyorsan jöjjön . . .

MÉZ (borvirágos orral, fejét kidugva, (isi? 
tozva):- liu! . . . pokolgép van a hasamban.

CETENYÁK: Ö n ... ( flüledezve.) Hál ön 
Férfi ? . . .

MÉZ (felülne a: ágyban): Egy van . . . de 
miért kérdi?

LÉTÉNYÁК (ingerülten): Nahát ez hallat
lan. mit keres ön az én ágyamba ni?

MÉZ: Ez is egy kereset?... (Körülnéz.) 
Ez az ön ágyai? Ne mondja . . . de tényleg. . . 
hol vagyok én?

CETEN YÁ К : Az* én lakásomon... a Jó* 
sika*utcáJ >an.

IMiÉZ (leugrik az ágyról, nadrágban паи): 
Szent isién . . .  a Jósikáin teá ban!? . . . és én 
a Goldene Pratzen*Gasseban lakom . . .

CETENYÁK: Hol?
MÉZ: Az Aranykéz-ideában.
CETENYÁK: Na! most beszélj, pupák!
MÉZ (szomorúan legyint a kézénél): Pu? 

pák a kegyed nagyapja! Csak azl szeretném 
tudni, hogy micsoda jogon tarl ön engem 
Fogságban?

CETENYÁK (dühnél): Ez aztán a teteje 
mindennek . .. hogy én? . . .

MÉZ (közbevág): Miért ringatott ön engem 
a párnáin? Mondja, kedves idegent?! Lesz szi* 
vés talán magyarázatot adni!? Ön nekem Fel* 
jesen ismeretlen.

CETENYÁK ( m. /.): Ön is nekem. (Félre.) 
Ki ez,? te jó isiién . . .

MÉZ (a kanosához megy): Pardon! egy pH? 
tanaira . . . pokolgép van a hasamban. (Iszik.)

CETENYÁK: Csak tessék! (Hirtelen.) Ej
nye, öregem! nem vacsorázol! maga tegnap 
este a ..Fekete macskádban!?

MÉZ: Sőt igen. de miért?
LÉTÉNY.\K: Keblemre! Hisz ön akkor... 

te akkor szintén . . . tüskevári . . .
MÉZ ( folytatja): . ..bányász* akadémisla 

voltam . . . (Megölelik egymást).
LÉTÉN YÁK: Végre! két akadémisla .. .  én 

Cetenyák Péter vagyok.
MÉZ: Aha! várj csak . . . stimmt . . . Le* 

te nyák. a vízfejű.
CETENYÁK: Csakhogy megismertél.
MÉZ: Én meg Méz Gerzson vagyok, rám 

ismersz?
CETENYÁK ( homlokára üt): Persze! Méz 

(ierzson. aki kétszer hasalt el kohászaiból, 
pedig könnyű felfogása volt.

MÉZ: ügy van, úgy van. arany ifjúkor, 
emlékszel? azért év végére már jelesem voll 
kohászatból, persze a második év végén . . . s 
attól fogva . . .

CETENYÁK: Emlékszem, hogyne! . . . nagy* 
szerűen Fújtad a kohászatot. (Félre.) Foga* 
dást tennék, hogy elsőrangú bányamérnök 
lett belőle.

MÉZ (félre, körülnéz): Milyen szép lakása 
van a pasasnak.

CETENYÁK: Hál hogy vagy. öregem?
MÉZ: Nna! és tel? (Szünet.)
CETENYÁK ( mosolyogna): Milyen jól néz 

ki ez a Méz!
MÉZ (szintúgy): Milyen jól néz ki ez* a Ce 

! (‘nyák!.
CETENYÁK (félre): Vájjon mitől ilyen pb 

ros az orra?
MÉZ (fé lre ): Nem Indok a pofájára vissza* 

emlékezni.
CETENYÁK (félre): Huszonhét éve nem 

láttuk egymást, de nincs semmi mondani? 
valónk. (Fent.) Milyen jól néz ki ez a Méz!

MÉZ: Milyen jól néz ki ez a Cetenyák!
CETENYÁK: Valid he. hogyan másztál az 

ágyamba?!
MÉZ: Ez az, ezt én is szeretném tudni, a 

rántott csirke az egyetlen momentum, melyre 
határozottan emlékszem.

CETENYÁK: Ne h idd !... én is úgy vol* 
lam a salátával . . . különben: nem is volt 
rántott csirke.

MÉZ: Mindegy, husi mégis csak ettünk, de 
mi történt azóta velünk!?

CETENYÁK: Dunsztom sincs róla. egy biz
tos. hogy egy majom fejii esem vöt elhagytam 
valahol.

MÉZ: Én nieg a zsebkendőmet, jó] beittunk
CETENYÁK: Csak ne lennék ilyen veszel? 

lül szomjas. (Iszik a kanosából.)
MÉZ: Nekem pokolgép van a hasamban. 

(Iszik.)
CETENYÁK: Ma nálam ebédelsz, igy nem 

engedlek el. na hallod, egv tüskevári V°H 
kollégát)?

MÉZ: Igazad van.
CETENYÁK (zsebeiben keresgél): Csak azt 

tudnám, hová lettem a pince kulcsát. ( (lse? 
re szny e mag okát szed elő a zsebéből.) (Na nézd. 
cseres/iiyeniagok . . . télen . . .

MÉZ: És még egész nedvesek, Friss rágás. 
( ö  is zsebeiben kotorász, szintén magokat 
nesz elöf) Itt ugyanaz szilvában.

CETENYÁK: Szilva? télen!? és még egész 
nedvesek . . . friss rágás . . .

MÉZ: Kár ezen a fejünket törni, az ember 
elhagyogat ilLott magokat.

CETENYÁK (kezet nyújt neki, Méz bele? 
teszi a magokat): A mondásod megnyugtat, 
köszönöm. (Félre.) Vájjon mitől ilyen piros 
az orra1? (Folyt, kön.)

B U D A P E S T ,
József-körut 2.
gyógyít férfi- és női- 
betegeket. — Rendel 
10—5-ig és 7—8-ig.
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Royal Redoute
Budapest művészet szerető közönsége egy 

и j szó rak ozöl í elyih ez jutott, a Roy al-orfeum 
épület élven megnyílt Royal Redoule 'képé- 
Ikmi. Ez az intim hely, mely külföldi mintára 
van megszervezve, a ledérséggel szemben min
den ambíciójával oda igyekszik, hogy úgy 
táncban, mely műsorát dominálja, mint a 
táncokat kisérő zenében a tiszta művészetet 
nyújtsa. Erről tanúskodik első műsora is. 
melyben ismert és jó csengésű nevek is sze* 
népéinek, többek közt: Lili/ Clayton, a bájos 
angol tá nemű vésznő. Cola ki Juci a közkedvelt 
spitzdáncosnü, továbbá Pártos Jenő és Kleky 
Липу, kiévet a Royal-or fen inból ismer és sze* 
ret a közönség. A művészi táncok stílusos kb 
séreléről gondoskodott Fodor Ernő a Redoule 
agilis művészeti vezetője akkor, midőn meg* 
szerezte Szánthó Vilmos vezetése alatt mii* 
ködő művészi kvintettet. Az említett neveken 
kívül még számos kitűnő Ián (‘produkcióval 
igyekszik a Redoule a közönségnek kedves
kedni. Ha még megjegyezzük, hogy a veze* 
tőség a határviszonyok változásával még töb? 
bel fog nyújtani. reméljük, hogy Budapest 
közönségének, mely a szép tánc és a művészi 
zene hive, hamarosan kegyeibe fogadja (‘s 
sokszor felkeresi az intim Royal Redoutol.

Felelős főszerkesztő : KALMÁR TIBOR
Lapkiadó : HOMONNAI M. EMIL 

Főmunkatárs : KUN IMRE

Előfizetőinket felhívjuk,
hogy ha lapunkat nem kapják 

pontosan, felszólamlásukat egy le
velező-lapon szerkesztőségünk és 
kiadóhivatalunknál közölni szíves
kedjenek. kiadóhivatal

(IV., Szép-u. 5. IV.)

GAMBRINUS
ÉTTEREM ÉS 
К A V É H Á Z
VII.. ERZSÉBET-KÖRUT 27
DÉLUTÁN ÉS 
ESTE

nagy szimfónikus 
HANGVERSENY
EGRESSY SÁNDOR KARNAGY 
VEZETÉSE ALATT.

BELÉPŐDÍJ, TÁLCÁZÁS NINCS

ZAHRADIL
Telefon MŰHÍMZŐ-ÉS RAJZMŰTEREM
128-31 BUDAPEST,

Mindennemű gép- és kézihimzés. úgyszintén 
gyöngyözés és estélyi ruhák tervezése

Színésznők és szininövendékek 
kedvezményben részes ü lnek

Nanikürözfessen,ondoláltasson
B ö sk é n é l é s  Ed ithnél 
V I., A n drássy-u t 36.
(Párisi Nagy Áruházzal szemben.)

„FOTO“
fényképészeti szak

üzlet, Budapest. VII., 
Rákóczi-иt 80. Eladás 
nagyban és kicsinyben

BRILLIANSOT
gyöngyöt, aranyat, ezüs
töt, mindenféle régiséget 
horribilis áron veszek LICHTMANN

ékszerész, Budapest 
Rákóczi-ut 34. 
T E L E F O N  J. 118-18

Selyemharisnyák
szárát is megjavítja a

Terézvárosi
Ha risnyajav

Király-utca 80. (Király-színházzal szemben)

Figyelem!
A „Bohémvilág'' egész szervezeté
ben beállott változás folytán, figyel
meztetünk mindenkit, hogy csak a 
folyó évi január hó 28-án keltezett, 
főszerkesztőnk aláírásával ellátott 
fényképes-igazolványok érvényesek

A szerkesztőség
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"TISZA” KAVÉHAZ ÉS ÉTTEREM
r Ak 6 c z i - u t

M  Esténként Balogh Károly cigány-
от T r  primás és Balogh Lajos gor

donkaművész muzsikál.

SZÖRMEÁRUKAT ÉS VADBÖRÖKET VESZ gS BE- 
CSEREL, SZÚCSMUNKÁKAT OLCSÓN KÉSZÍT: 
Lebíovitz szücsmester, Üllői-ut 95. Telefon : J. 6-21.

Megnyílt
BUDAPEST
szenzációja

ТАВАШН
a legelegánsabb
táncpalota
RÁKÓCZI-UT

N agyszerű  m ű so r! Kitűnő konyha ! 
Szalon é s  c ig án yzen ek ar! E lső rang ú  
lá tv á n y o ssá g !

MIMOSA fényképészeti müintézet
Baross-utca 127. sz. Első
rangú vezetés alatt. Arc- 
képnagyitások művészi 
kivitelben. :: Csoport és 
külső felvételek.:: Művé
szeknek árkedvezmény.

Homonnai és Tsa
Fotóművészek műterme 
IV., Szép-utca 5. (Lift)
(Kossuth Lajos-utca mellett)

Modern művészi fotográfiák, a quarell- és 
pastell-képek. —* Speciális tánc-felvételek. — 
(Lefotografáljuk előlegfizetés nélkül és be

mutatjuk az elkészített minta-képeket.)

S A V O Y
kávéházat

VIII.,16
átvettem.

Fűtött termek. Hideg és meleg ételek 
felszolgálása. Színházi vacsora. Pon
tos kiszolgálás. Brecher F. tulajd.

Felhívás!
Felkérjük a művésznőket és mű
vészeket, hogy műtermünkben 
(IV., Szép-utca 5, Kossuth Lajos- 
utca mellett) a közeljövőben 
rendezendő uj irányú művészi 
fotografia-kiállitás céljára esz- 
közlendő felvételekre megjelenni 
szíveskedjenek. A látogatás elő
zetes bejelentését (a művészek 
saját érdekében) kérjük

Homonnai• és Társa

Hamis fogakat 
Aranyat 
Ezüstöt 
Platinát
Régi arany- és 

ezflsfoénzt

Cigarettatárcát
Dísztárgyakat

^Fjs.’íj*-iizem rt., Budapest.



H VIDOR ILONKA, a Fővárosi Kabaró művésznője

(Homonnai felvétele)



ABOS ELZA, a Dunaparli Színház v. tagja (Hnmonnai


