


PÁSZTOR IRMA, a Dunaparti Színház tagja



SZERKESZTI: KALMÁR TIBOR.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VIII.,NÉPSZINHÁZ-U.25.

Dobsa: I. 1st vári király
szerzőjének párbaja Egressyvel

A nvult század hatvanas éveiben 
nagy viták folytak a dráma és az opera 
jövedelmezősége körül. Ma már te rm é 
szetesen kissé fordítva áll a dologMOT*1 
akkor még jövedelmezőbb volt a ura-v' 
mai színház, mint az opera.

Az 1861-iki országgyűlés augusztus 
lí-én  jelentést tett arról, hogy az utolsó 
6 esiztendő opera-deficitjie 35.534 forint, 
ezzel szemben a drámai színház jöve
delme 35.249 forint volt. Mindazonáltal 
a drámai művészek fizetése sokkal keve
sebb, mint az operaénekeseké. Több
ször tiltakoztak a színészek ez ellen, 
mert hiszen az opera deficitjét az ő já
tékuk jövedelméből kellett fedezni és 
ennek a tiltakozásuknak a Magyar Szín
házi Lap 1860-iki évfolyamában nyilat- 
kozatszerü kifejezést is adtak. Ezért 
aztán többen megtámadták a színésze
ket, köztük Dobsa is, sőt ő még azt is 
indítványozta, hogy a jutalom játékokat 
is törüljék el, ami pedig legkevesebb 
200 forint jövedelmet jelentett a színész 
számára. A színészek megharagudtak 
Dobsára és mikor a ,,Besztercei gróf" 
cimü darabjából próbát tűztek ki, azon 
a színészek nem jelentek meg. Dobsa a 
».Hölgyfutárban“ erősen megtámadta 
őket, aminek a vége aztán párbaj lett. 
A szinészegyesiilet nevében Egressy Gá- 
bof^íllott ki Dobsával. A párbajban egyik 
segéd Jókai volt, aki a következőket írja 
„Párbaj a magyar irodalomban“ c. el
beszélésében:

„Az uj ivadéknak nagyon olcsó lett 
a párbaj. Az u'j ivadéknak nem volt 
akkor kin lehűteni nemes kedvét, mint 
egymáson, a vén írókon és színészeken. 
Volt ugyan „átkos kormány“ (Bach-

kormány) de azt muszáj л-olt szeretni, 
különben becsukták az embert. Tehát 
verekedtünk egymással. Többnyire ár
tatlanul végződött. A színészek már 
csúfoltak bennünket. Mikor megesett 
egy párbaj —  semmi bajjal, azt mond- 

Гч ták: „ahán, megint journalista piszto- 
lyokkai lőttek.“ Pedig két ilyen elátko- 

♦yzott pisztollyal maiga Egressy Gábor is 
háromszor llőtt két aesfheticusra. Másod
szor meg Dobsával voltak ilyen né'pmiü- 
tani vitatkozásai, aminek végét én ron
tottam el. Már szemközt álltak a sváb
hegyi szobámban, karddal a kezűikben 
(Egressy bőre csupa kék folt volt a meg
előző napokon át Keresztessynél vett vi- 
vólteckék következtében!, amint egy 
csomó gesztenyét leverve az egyik sze- 
kundáns, s az .odagurul közéjük. Nézzé
tek, —  mondám —  (én voltam a másik 
segéd), ezek azok a gesztenyék, amiket 
ti nektek kell mások számára kikaparno
tok a parázsból. Mind a kettő átlátta, 
hogy igaz ez, kezet nyújtottad és kibé
kültek. Jókkii egv előbbi cikkében még 
azt is megjegyezte, hogy mindketten el
nevették magúikat, átlátták a tréfában az 
igazságot és kölcsönösen magyarázatot 
adtak.

Dobsa és Egressy életének eme derűs 
epizódja nemcsak Dobsa 'nevének ak
tualitása kapcsán jutott eszünkbe, hanem 
arról is, hogy a színházak felé kirendelt 
művészeti bizottság jövendő intézkedései 
nem fognak vájjon ennél súlyosabb kon
fliktusokat is előidézni? (*• s- )
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Simonyi Mária otthonában
Л hét. folyamán meglátogattam Simonyi 

Máriát, a Belvárosi Színház egyik főerőssé- 
gcft, a legnagyobb pompával és gyönyörű íz
léssel berendezett lakásán.

Midőn bevezettek a szalonba és körülnéz
tem, szememet elvakitotta a csodás, exoükus 
tárgyak látása. Behunyt szemmel és gépie
sen ültem le az előttem álló karosszékbe. 
Pár percnyi várakozás után vidáman csengő 
hling ütötte meg füleimet.

—  Parancsol, uram? —  kérdé a hang 
kissé csodálkozva. IT. i. azt hitte, hogy el
aludtam.)

Midőn feltekintettem, a művésznő piros, 
friss, üde arcát pillantottam meg. Óriási za
varomban, a bemutatkozás után csak néhány 
szót ’ ud'íain hebegni. A művésznő látva za
varomat, be sem várván kérdéseimet, a kö
vetkezőképpen kezdett csevegni:

—  A magsai* színművészeti akadémiát vé
geztem. Régebben a Magyar Színház tagja 
voltam, csak egy és fél éve jászom a Bár
dos-színháznál.

Beszítdiközben megikinált egy elsőrangú ci
garettával. melynek illatától elmúlt minden 
zavarom, s attól kezdve a legnagyobb nyu
galommal kérdezgettem tovább.

— Hol és miben szerepelt eddig, kedves 
művésznő? — kérdem mohó kíváncsisággal.

— A Belvárosi Színházban a .,Hattyú v é g 
ben, az „Ötvenéves férfiú-ben, a „Róz’sá“ - 
ban, a ..Három csésze teá dban stb.-ben ját
szottam a női főszerepeket-

Azonkívül Szép Ernő jelen vigjátékának, 
a „Patikád nak női főszereplője, melyben 
partnerével. Gell ért Lajossal együtt elsőran
gút produkál. Azonkívül meg kell még je
gyeznem. hogy nagy ambícióval és kitartás
sal tanulja minden szerepét.

T ávozá s előtt megkértem a művésznő t, 
engedje meg. hogy lefotografállassam fény
képészünkkel. A legnagyobb készséggel állt 
rendelkezésünkre. Címlapunkról a bájos, 
csudaszép Simonyi Mária mosolyog a Bo
hémvilág olvasóira.

Szalay Imre.

Öreg, ifjú, nagy, kicsiny 
(Bánattal eltöltő)
Xem akar suszter lenni 
Egyik sem, csak költő.

Valamennyié siet,
Hogy majd babért arat.
De legtöbb igy is, иду is 
Biz' csak fuser marad.

(jotthe.

London—Budapest— 
Pozsony—Tátra

(Kétértelmű, de igaz és tanulságos kis mese • 
serdültebb szininövendékek számára)

Volt egyszer, hol nem voll, talán még 
az összes konjunktúrák tengerén is túl, 

élt egyszer egy kis nő. (A ,,kisi“ szócs
ka kizárólag termetére vonatkozik, mert 
a stylje egyáltalán nem volt kicsi. Sőt, 
a lehető legnagyobb, meri nemcsak hogy 
„élt”, de direkt visszaéli: —  több ízben 
és mindig következetesen.) Budapest ur 
határtalan szenvedélyre lobbant a kis nő 
iránt. Budapest ur egy szép fin volt s 
neki ez a szenvedély is, a nő is jól állt 
az arcához. Egy szép napon Budapest 
ur spanyolt kapott,-éppen az nap, mikor 
a kis nő utazni készült London úrral. 
(A*z a London ur minden valószínűség 
és előjel szerint egyenes leszármazottja 
volt az öreg Krőzusnak, szintén imádta 
a fentemlitett kis nőt, már a maga an
golos, hűvös vérmérséklete szeriül.) Kis 
nő tehát útra készen állt, midőn 39 fokos 
láztól gyötörtél! bucsuzni jött hozzá Bu
daipest ur, aki betegágyából kell fel, hogy 
búcsúzhasson szive titkos szerelmétől, 
őszinte könnyek hullatása, bncsucsókok 

és Budapest ur hazament: tovább- 
spanyolodni. Alig hogy Budapest távo
zott, Lomion lépett be, hogy az elegáns 
utiruhába öltöző If kis nőt autón vigye 
üdülési helyére.

London ur, nagy elfoglaltságára való 
hivatkozással csak a fél útra vállalta :i 
garde-monsieur szerepét. Azzal már 
autóra is ültette a dolgok ilyen szeren
csés fordulatán ujjongó kis nőt és vitte- 
vitte a cseh-szlovák határ felé, látón 
még azon is túl. A fele útig vitte-vitte, 
otl letette és visszafordult London, ur. 
A kis nő pedig folytatta útját —  Tátra 
urral aki egy másik autón, mint egy 

.szerelmi staféta utolsó és egyben célhoz 
vezető bajnoka röpítette tovább a min
den áron üdülni óhajtó kis nőt. Mesém
nek még nincs vége. Folyt. köv. Erről 
nem én gondoskodom. A kis nő. Majd 
ő. —  Eddig volt, mese volt, talán igaz 
se voll •?

Ír irodalom azzal bizonyítja 
hogy problémákat ars: tárgyalás alá.
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Érdekes történet *
Kalmár urnák meg tetszett engem 

tisztelni azzal, hogy cikket kért a lap
jába. írok neki cikket, sőt minden 
igyekezetem azon lesz, hogy a cikk va
lóban érdekes is legyen, mert úgy tu
dom. hogy a jelen számban megjelenő 
többi cikk is egvtől-egyig érdekes lesz. 
I)e miről is írjak Kalmár urnák? Mi 
érdekli legjobban a közönséget? Mozi-e, 
amely dologban állítólag hosszabb múlt
ra tekinthetek vissza, kabaré-e, amely 
téren állítólag szintén lennének tapasz
talataim. Nehéz fajtájú közleménnyel 
ugy-e, nem szabad alkalmatlankodnom? 
Na, mindjárt itt is van a kitűnő cikk, 
jó hogy az a könnyebb eset pillanat
nyilag eszembe jutott, ez mindjárt kap
csolatban is van a mozival is, a szín
házzal is, a főszereplő pláne nagyon 
népszerű ember, egyik operetteszinhá- 
zunk büszkesége, a legimádandóbb her
cegeket kerek ez égvilágon ő szokta 
alakítani.

A színházi újságok jól ismert disz
kréciójával nevezzük egyszerűen 
nyör ii-nek az illetőt. Gyönyörű hol ül
hetett volna egy fauteilhen kényelmesen 
elterülve másutt, mint az igazgatói iro
dában. Majdnem megfult a kacagástól, 
mielőtt a történetbe kezdett:

Kolosszális dolog történt. ,
a kedves bonviván és Patkós, a nagy
szerűen fésülködő moziszinész tegnap 
délelőtt. . .

Ebben a pillanatban a színházi szabó 
toppant az irodába és hosszú előadást 
tartott azokról a nehézségekről, amelyek 
a várva-várt premiért a kosztümök dol
gában megelőzik. Gyö csak félóra 
múlva folytathatta a történteket, termé
szetesen a hallgatóság élénk érdeklődése 
közepette.

Szóval Mákos, a bonviván és Pat
kós. a mozibajnok . . .  —  mondta Gyö
nyörű, akinek elbeszélését e pillanatban 
a főjegyszedő belépése törte meg. A fő- 
jegyszedő arról panaszkodott, hogy na
pok óta kevés műsort osztanak ki neki. 
Sérelmezi őzt úgy a maga. mint kollé
gái nevében is.

Gyönyörű bosszankodva fries kazla 
le cigarettája hamuját, mig végre a jegy- 
szedő alázatosan kiment, s a jelen
maradtak hangosan követelték, foly
tassa tovább a szenzációs történetei.

—- Hét kérlek benneteket, most már 
csak néhány szóval mondom el, —  
mondta Gyönyörű. —  Mákos és Patkós 
tegnap délelőtt a Váci-köruton mentek 
s az Andrássy-ut sarkán egyszerre csak 
(débük lép . . .

Kopogtatás. A fodrász lép be. Gyö
nyörű felugrik a helyéről és magából 
kikelve ordít:

—  Ez valóságos őrültekháza! Két 
mondatot nem tud itt befejezni az em
ber.

Fogta kalapját és kivonult. Editig a 
történet. Befejezése nincs ugyan, de el
végre csak az a fontos, ugy-e, hogy 
Gyönyörű történetében egy operetti- 
baritonisla és egy mozi-szinész szerepel
lek. És elvégre erre van szüksége a 
közönségnek.

Várnai István.

(Állandó rovat)
А Bohémmá véihá / b an üldögélt Kurländer 

papa egy enyhe, valódi békeidőbeli őszi es
tén és cigarettát sodr int ott; mivel nem
büszke ember, szólbaelegyedett jelen sorok 
szerény írójával. Egyszerre nyílik я kávéház 
ajtaja és belép rajta egy finom eleganciával 
öltözött magas idegen. Kurländer, aki soha 
éleiében nem köszönt előre senkinek, mélyen 
megemeli a kalapját az idegen előlit. Amaz 
visszaköszön. Nem tudom inirevélni az apó 
szó kát 1 an tiszt ele 11 eljes kos zönésé t, m eg к ér 
dem tőle:

—  Ki volt ez az ur?
!— Ez edj millionér . . . ein artist IV 

csak volt egy artist, mert most már nincs 
néki arra edj szükséges . .

—  Ugyan? Annyi pénze van? A vagyoni 
hói él? —  kiérdem én. . .

—  Nem. nem a vagyonból él . . . Most 
kicsiket vesz és elad . .

—  Mi az Isten csudáját? —  mondom cl- 
bámulva.

—  Xu, hát kicsiket vesz és elad, — ismétli 
makacsul az apó.

De hál mik azok a kicsiki
— Afcó . . . Zwerg! ;
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|^A^^jtoIs^ebohém™|
Már nem kétséges, már nem örvendetes 

tévedés, már nem korai rémlátás, hanem 
fájdalmas, megrendítő, komor valóság: 
a legutolsó bohém, a legmelegebb szív, 
egy viszontagságokban, kalandokban gaz- 
uag élet.szűnt meg abban a pillanatban, 
midőn felejthetetlen drága Tónink
eltűnt az élők sorából. Már két héttel ez
előtt kolportáltáк halálhírét, atkkor még 
kérdőjelet illesztettünk a fekete keret 
mellé, mely Tóni nevét foglalta magában, 
mintegy kételyünknek, reményünknek 
szimbólumát. Fájdalom, az a szomorú és 
megdöbbentő szenzáció, mely szombat 
délben futótűzként terjedt el a városban, 
illuzórikussá tett minden reményt, babo- 
nába vetett bitet. Tóni már nem volt ké
pes beváltani barátai, jóakarói, számta
lan rajongói abbeli reményét, hogy egy 
mesteri gesztussal elhárítja a csontkezel 
és továbbra is gyönyörűségére szolgál 
azoknak, akik megértői voltak ragyogó 
művészetének, individuális tehetségének, 
arany .kedélyének, nemes szivének . . .

Nyarai Tóni halálával nemcsak egy 
brilliáns $zinészszel váltunk szegényeb
bekké, hanem egv érdekes, markáns és 
végtelenül rokonszenves típus dőlt ki 
sorainkból, melynek ő volt úgyszólván 
utolsó reprezentánsa. Ízig-vérig bohém 
természetét, életfilozófiáját, nem törték 
meg sem azok a megpróbáltatások, me
lyeik1 végigkísérték viszontagságos éleiét, 
sem a haladó szellem, a meg-megújuló 
ízlés, az események szülte ni morál, a há
borús megrázkódtatások, a létfenntartás 
nyomasztó gondjai, melyek mázsás suté
ival nehezednék mindnyájunk kedélyére, 
gondolkozásmódjára. mindezen tul-
tette magái. A hideg józanság, az exisz- 
tonciális bajsza, a letkellm marakodás 
mai sötét jelenségei nem voltak rá hatás
sal. Ö volt a hohém konzervativizmus. 
Külsején sem változtatott: évtizedek 
számtalan clival к rent urája az ö öltözkö
dését nem befolyásolta. Télen-nyáron 
cilinderben, feltürt gallérban, betétes 
gombos cipőben, csikós nadrágban járt, 
hullámos szép haját elől bosszúra növesz
tette és cilindere alól kibúvó, homlokát 
teljesen elborító ősz hajfürtök „fiatalos“ 
öreg úrrá avatták Tónit. Ebben a maga
tartásában ő volt az utca különc?, fis eb

ben a különcködésében is végtelen rokon 
szén vés tudott jnaradni, mert mintegy tra
dícióhoz való ragaszkodásnak tűnt ez a 
sajátos öltözködése. Elődjei, mesterei, 
néhai kortársai 'alkalmasint igy jártaik és 
mint művészetében, úgy külső megjelené
sében sem akart letérni arról a mesgyé- 
ről, amelyen ezekkel együtt haladt, ö  volt 
az eleven romantika.

Nyugtalan vére nem engedte egy helyen 
letelepedni és állandó kóborlásai csakúgy 
ismertté és népszerűvé telték nevét a vi
déken, mint a fővárosijául. így aztán 
sem volt otthona és mindenütt otthon 
volt.

A vidék 'nagyobb városainak direktorai 
állandóan programmjukba iktatták Nya
rai vendégszerepléseit. Örökké emlékeze
tes Rettegi Fridolinjaa „Szabin nők el
rablásában“ ; a vidéki színpadokon! a leg
nagyobb népszerűséget és szeretetet bizto
sították neki. Egyébként is a forró esték 
és mérhetetlen sikerek bosszú sorozata 
kisérték szerepléseit. Néhai legnépszerűbb 
színházaink egyike, a „Népszínház“ fej
lődésében oroszlánrésze van. 
vája“ tökéletes volt. Kabarésikereinek 
bravúros kabinetalakitásalnnk se szeri, se 
száma. Előadásának', mimikájának volt 
valami sajátos, kedves eredetisége. Amit 
csinált: csupa s z ív  és szeretet. Minden 
mozdulatán megérzett a színpad, a lám
pák, a komédia iránti mérhetetlen ragasz
kodása. A színpadon élt és az életet végig
játszotta . ..

. . . Es most itt a kétségbevonhatatlan, 
döbbenetes valóság. Mire e sorok napvi
lágot látnak, Tóni az örök nyugalom bi
rodalmában szolgálja Illá i iát. E sorscsa
pásokban gazdag, komor napokban is
mét szegényebbek lettün k egy mélán- 
cboliíkus dallal, egy bobéin gesztussal, 
egy meleg szívvel. . .

Lord Móric.

TEM ETÉSE.

Gyászolók tömege állotta körül a ko
szorúktól borított sirt, melyben a színé
szet egyik nagy mestere alussza örök ál
mát. Eljött mindenki, akinek a művészet 
jelent valamit, mert Nyáray maga volt a 
művészet. Eljöttek a fiatalok, hogy elbu- 
csuzzanalk az ő Tóni bácsijuktól, aki se
gített nekik, tanácsokkal látta el, őket. El
jött a vidék, hogy utolsó Isten hozzádol 
mondjon a kóborló vén gyereknek. Eljöt-
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f̂ k a nagyok közül is kénesén, hogy ke
gyelettel adózzanak a felejthetetlen pálya
társnak. kijött a közönség is Tóni bácsi, 
hogy utoljára hódoljon művészetednek. 
Olt volt mindenki, akiről talán nem is 
tudtad, hogy mennyire szerettek. Ott volt 
mindenki, csak a nagyok hiányoztak. 
Tisztelet a kivételnek, de a Csortosok , a 
Törzs  Jenők , a Beregiek , a Gál Gyulák, a 
K irá ly  E rn ők , akik az életedben bizo
nyára barátodnak vallották magukat, de 
mikor elköltöztél oda, ahonnan nincs 
visszatérés, akkor derogált nekik eljönni 
utolsó utadra. Nem baj! voltak azért nél
külük is elegen. Impozáns volt a temeté
sed Tóni bácsi, olyan, amilyennek elkép
zelted örök ifjú lelkeddel, mikor öregedő, 
törékeny tested a láz karjaiban vergődött.

A simái hangzottak el a gyászbeszé
dek. Vágó  Béla a Magyar Szinház tagja, 
a Színész Szövetség nevében finom sza
vaikkal búcsúzott az elhunyttól. Szirm ai 
Im re méltatta a felejthetetlen Tóni mű
vészi érdemeit. M agyari ÍM jo s a pályatár
sak nevében beszélt. Zsoldos A n d or a 
fiatalok, Géczi Istuán a vidéki színészek 
nevében. Ugye, hallottad Tóni bácsi, mi
kor Vágó szavait a szívből feltörő fájda
lom elnémította? Mikor a mindig vidám 
Magyarival együtt zoikogott a gyászoló 
gyülekezet? Hallanod kellett a vidék sza
vait, mikor búcsúzott és a fiatalság kiál
tását, a fiatalságét, aki nem fog elfelejteni 
soha, örökifjú Tónikánk. Látnod kellett 
a m en n ybe li Né v -York-kávéház tükör-
ablakából a sirl, mely körül szerető em 
berek állottak, szemükben könnyekkel, 
szivükben bánattal, lelkűkben a Te emlé
keddel. Búcsúzott mindenki Tóni bácsi, 
aki mindössze ötvenkét évig játszottál az 
élettel, aká mindenkivel csak jót tettél, aki 
ragyogó művészeteddel gyönyörűségére 
szolgáltál sok ezreknek . . .
T ón i bá tyánk ! A lud j békében .

Sándor.

Figyelem !
A „ B o h é m v i lá g ‘‘ e g é s z  s z e r v e z e té 

b e n  beá llo tt vá lto zá s  fo lytán , figye l

m ez te tü n k  m indenk it, h o g y  csak  a 

fo ly ó  é v i  ja n u á r  h ó  2 8 -á n  keltezett, 

fő sze rk esz tőn k  a lá írá sá va l ellátott 

fé n y k é p e s -ig a z o lv á n y o k  é r v é n y e s e k  

A  sze rk esz tő ség

rT~1 0 •
lom

Nem árthat néked már e nekrológ 
És semmi, semmi többé,
Ragyogóbbá nem lehet a neved,
Sem kevesebbé többé.

Megúsztál annyi színpadi sikert,
Nem mondom, hogy szárazon,
Rád háramlóit ~uból sok dicsőség, 
Másra meg sok haszon.

í
Поду a pénzzel hadilábon álltái, 
Arról a pénz nem tehet 
És ö, amint rossz baráthoz illik, 
Mindig került tégedet.

Hát arról hogyan tehettél volna,
Hogy tetszettél a nőknek,
De az, hogy a nők tetszettek neked, 
Oly könnyen érthető meg.

Hisz tetszett néked minden, ami szép, 
Ami széppel határos,
A lármás pesti körút zenéje,
Meg a szende kisváros.

Szerettél ülni ebédulánon 
Régi Newyork terraszán . . *
.. .. Hej, régi nóta, hej, régi emlék, 
Öreg Tóni tovaszállt.

Frissen hantolt rivaldádon innen, 
Százszor pardon, sírok én;
Voltál, maradsz, az leszel örökké: 
Utolsó magyar bohém.

Fehér János.

. . . egyik neves mű
vésznőnk aranycsattos 
harisn yakötöje, m ég 
pedig meglehetős disz- 
krét és kényes termé
szetű körülmények 
közöllt. A becsületes 
megtaláló Írjon ,,Kel
lemetlen“ jeligére a 
főpostára. Bővebbet 
—  néhány nap maii
vá ugyanott.

. . . múlt heti számunk „ Fiveszett“ rovata. 
Sorsa iránt érdeklődők irjanaik: „Ki a fene 
olvassa?“ jelige alatt a kiadóba.

. . .  Bárd Ferenc zeneműkiadó türelme, 
amely 3— 4 év óta Komjáthy Károly zene
szerzővel határos. T. i. Komjáthy óllá nem 
szüleilett zeneszerzőcsemete, aki a bőrét 
Bárd úrhoz vinné vásárra. Aki fenti „szolid“ 
zeneműkiadó türelmét megtalálja, ne törőd
jék vele. (r . )

EiVESZEir...
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Mit adtak el művészeink?
A közönség nagy érdeklődéssel fogadta 

a múltkori Tanai cikket és azóta a sok 
felszólítás arra indított bennünlket, hogy 
végig járjuk művészeinket, vájjon miliői 
élnek meg, tekintve kevés fizetésüket, E 
héten felkerestük:

A BONY I GÉZÁT, mivel más értékes 
holmija nem volt. a szerelmes leveleit 
A G-ig.

HAJDÚ JÓZSEFET, kii lelki üdvös- 
ségit és jelenleg alkusznak az autójára

CS. ACZÉL ILONÁT, aki eddig hél 
ruháját adta el.

SZEMERE ÁRPÁDÓT, ki három per
zsa szőnyegét és egy pár ékszerét.
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PÁRTOS GUSZTÁV, kit Pesten min
denki az „elegáns Gusztidnak . hív, ru
háit adogatja el. Azonkívül sürgősen 
lakást keres.

KISS FERENCET, ki csak úgy tud ki
jönni a fizetéséből, hogy feleségével, K. 
Duschnitzky Piroska nagytdhetségiii ipar- 
művésznővel megosztja keresetét.

Erre a hétre ez is elég, a jövő héten 
folyta tjük.

)

Mit szeret jobban 
Hollay Kamilla ?

.4 filmet iHiyy a színpadot:*
A film rendezését vayy a színpadi játékot * 
l)eésy Alfréd rendezését . . . пару 
Tanay Frigyes játékáti . . .

Színésznők, színészek!
Jelentkezzenek a Bohémvilág 

vidéki turnéjára
A színházi hetilapokban évről-óvre ol

vashattuk nyaranta, hogy X. művésznő 
vagy Y művész ur hol tölti a nyarat. 
Láthattuk a mellékelt képeken az. illető
ket divatos fürdőkosztümökben, amint 
végigpompáztak az előkelő strandokon. 
De nem enditették meg e közlemények, 
hogy hány ezer nyomorgó színész nem 
mehetett a fürdőkre üdülni, mert a vaká
ciót is kénytelen játszással eltölteni.

Ezek a színészek, akiknek a minden
napi kenyérért folytatott harcokban sem 
nőtt meg az üzleti érzékük és ezáltal a 
színházi üzletemberek kihasználó kar
mai közé kerültek, ha ezidén is vállal
koznának nyári tournéra, jelentsék be 
eziránvu szándékukat a Bohémvilág szer
kesztőségének. Mtig kell jegyeznünk, 
hogy a tour né vezetői kipróbált szinész- 
emberek és igy a művészi nivó minden 
tekintetben biztosított lesz. Határidő 
1920. április 2-ika.

Kardos Andor
(az Éva és a férfiak szerzőjének)

levele a Bohémvilághoz
Igen tisztelt szerkesztő ur
16 napos súlyos spanyol nátha után or

vosi felügyelettel vagyok itt a premieremen. 
A náthaláz után egy sokkal kellemesebb láz 
—  a premier láz uralja minden érzésemet, 
minden gondolatomat' . . . Testi erőm még 
alig van, reszketnek még a lábaim és a ke
zem és mégis, micsoda érzés . . . milyen 
hatalmas, milyen rendkívüli nagy érzés a 
premier! . .

Ki tudná puszta szóval kifejezésre juttatni 
ezeknek az érzéseknek a szinváltozásai í’, ezl 
a pulzust kergető édes lázat, amit az első 
siker, az első —  premier .ad a szerzőnek. 
Bevallom, hogy nekem, akinek mint szí
nésznek gyakran voll alkalmam hajlongni! i 
a függöny előtt', miikor a taps, a siker cső 
dás melódiája oda hivott, de most, mikor 
mint szerzőnek kelleti kimennem a függöny 
elé, bizonytalanul lépett a lábam és heve
sebben, sokkal hevesebben vert a szivem . . . 
de hát csoda-e? az a taps, amely a szerző
nek szól, igazán a legszebb énekek éneke . . .

Szívélyes üdvözlettel hive 
Kardos лndör.
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Három újdonság
(Vince — Martos operett a Királyban, 
Szomory -  Stefanidesz operett aRevüben, 
Hatvány Lili színműve a Magyarban l

A Vince— Martos operett bemutatója 
március 12-én lesz —  most még javában 
folynak a próbák. Az operett a tenger
parton játszódik, a Riviérán és hősnője 
egy magyar grófnő: Lívia grófnő, akit 
Fedá'k fog megszemélyesíteni, a többi 
szerepek közül Boldizsár bárót Tamás, 
Jenő gróifot Nádior, Laci cigányprímást 
Hátkai, jegyesét Pannát Lábass Juci, 
Medveczki jogtanácsost Szirmai alakítja.

A darab tele van szenzációsabbnál 
szenzációsabb ötletekkel és S 'olt főren
dező állítása szerint egyike lesz a legvi
dámabb operetteknek; Vincze Zsiga stí
lusos zenéje pedig már magában is külön 
szenzáció.

Fedák óriási toilettekkel lepi meg a 
közönséget, amelyeket (és ezt büszkén 
mondja) saját maga tervezett és saját 
felügyelete alatt otthon készíttetett el. 
Már csak emiatt is kíváncsian lessük a 
premiért.

Hogy a to netteknél maradjak, Lábass 
Juci cigányleány-ruhában fog bemutat
kozni, amelynek keleti tarkasága egye
nesen fantasztikus lesz.

Külön gondot okozott egy cigányban
dáinak a beszerzése, mert a darabban 
egy cigánуbanldának kell fellépni a szó 
szoros értelmében, amennyiben a cigá
nyoknak nemcsak a hegedűn kell játsza- 
niok. hanem most az egyszer a színpa
don is —  mint színészeknek. Ki lett vol
na erre a szerepre alkalmasabb, mint a 
hires Kurina Sírni bandája, aki igy Var
jas, az úri prímás után, ki t. i. a Patiká
ban lépett fel, másodszor mutatja meg, 
hogy a jó prímás nemcsak a kávóháiz- 
ban, hanem még a színpadon is megállja 
a helyét.

Különösen hatásosak lesznek ,a darab
ban a magyar szám óik), köztük a Hami
sak a férfiak . . . kezdetű sláger-dal, 
amelyet Fedák fog énekelni egy nagy 
szerelmi kettősben. Mig Lábass és Tamás 
Benő a vasúti számban fognak feltűnni. 
Igen nagy hatást remélnek a Rátkai—  
Fedák kettőstől is, amely népszerű be- 
állitásával kell majd feltűnést.

Rátkai, a népszerű és kiváló színész, 
ezúttal nem táncos szerepet játszik, ha
nem olyan komikus alakot fog megsze
mélyesiteni, amely alak már közel áll a

jellemkómikiishoz. lgv Rátkai egy lé
péssel közelebb jutott régi vágyához, 
hogy komoly szerepeket alakítson. Hogy 
eláruljuk, mint cigányprímás fog fel
lépni és a bandát többször fogja szemé
lyesen dirigálni, amint már az jó cigány- 
prímáshoz illik.

A harmadik felvonásnak is meglesz 
a külön szenzációja, amennyiben egy 
szalonzenekar fog a cigánybandával ver
senyezni, amelynek élén Latabár és 
Iliász állanak, sőt itt még amerikai mé
retű szenzáció is ígérkezik, amennyiben 
a nagybőgő saját magától jön majd ki a 
nézőtérre . . így nem csoda, ha nagy
érdeklődéssel nézünk a premier elé.

*

A Szomory— Stefanidesz-operctt a Re- 
vü-szinházban fog jönni Pécsy Erzsivel 
és Galettával a főszerepben, de mivel a 
Pünkösdi rózsa előadásain még minidig 
telt házak vannak, a bemutatót elhalasz
tották!.

Ugyanez a sors érte Hatvány Lily 
darabját is, amely a Magyar Színháznak 
lesz az újdonsága. Szende

Éva és a férfiak
Benn. a meleg társalgóban, didereg a 

szimpatikus szerző, künn a nézőtéren 
melegedik a közönség a —  darabjától. 
Kardos Andornak, a húszéves múltú 
színésznek adják ma a darabját. Elné
zem a már őszesbe csapó, kedves), joviá
lis kinézésű Kardos AnVtort, amint 
Beöthy igazgató társaságában csendesen 
eliüldögélget a társalgóban és csak nagy 
ritkán szólal meg halkan, vontatottan, 
ami nem is csoda, hiszen most kelt fel 
spanyolból és . . . mégis csak első da
rabja megy . . premier, nagy szó ez 
még színészből lett írónál is.

—  Rossz kritikát kaptam —  panaszko
dik és úgy szerettem volna megvigasz
talni, felvidítani, derűre hozni, de 
ehelyett magam is elszon tyorodta in és 
ha még sokáig nála maradtam volna, 
talán még elsírtam volna magam, mint 
egy kis gyerek, ha eltörik a játékát.

A közönség úgy látszik nem osztozott 
a szigorú kritikus urak véleményében, 
mert sokszor és zajosan ünnepelte a szer
zőt, aki 'boldogan hajlongott gondosain 
vasalt frakkjában és arcáról az aggoda
lom helyén az öröm és megelégedettség 
vonásai tündököltek. Szende
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Drága kicsi Clárem,
már egy hete böngészem a kirakatokat, 
meg a lapokat, a Daniét, a párisi {ajtó
kat, meg a Vogue-ot,azokból 
neked иду általában beszámolni a ta
vaszi kalapmodeltekről,melyek engem
egészen megnyugtatnak, mert semmi kü
lönös vagy extravagáns nem lesz, régiek
ből jól át lehet alakítani. Már most fel
tünedezik a korzón egy-egy élénk 
szalmaforma, kis karimáin, ez is, mint 
általában minden kakármiből is 
készül; magasságuk változatos, de nem 
tnlmagas. Igen bájos a vékony szalagok
ból húzott kalapok és a a
kalapok sem kerülhették el. mert már 
feltünedeztek a plissé-bekalapok, 
nagyon hercigek.

A díszítés mindenféle. Látni szalagtól 
kezdve virágig mindent, itt is in
kább a diszkréfebbekvagy a különös
színűek, dé nem sablonosak. A tetszető
sebbek, az élénk szinü között a 
téglavörös, narancs-sárga, a billiárd-zöld. 
a mittizölda divatszinehogy pedig
egész újszerűt említsek, a virágdísz,
minták lakkból készülnek, japános mód
ra.

Ha még beszámolok arról, hogy a 
hímzett kalapfátyolok, melyeket agy 
hordanak, hogy a kalajiot egész betakar
ják és elől egész a szemmagasságig en
gedik le.

Legközelebb inkább az apróbb dol
gokról írok, mert azt akarom, 
talpig divathölgy legyél, ha egy szép ta
vaszi napon végre Pestre jöhetsz.

Csókol a te szerető
Micod

Carmen-láz Budapesten
A spanyol járvány elmúltával egy 

ni —  szintén spanyol eredetű —  láz vesz 
erőt a pestieken. Ez már nem olyan 
komoly természetű, legkevesbbé pedig 
halálos betegség -— a Carmen-láz. 
Merimée Prosper elbeszélése és Bizet 
muzsikája, eddig még soha nem tapasz
talt népszerűségre tett szert nálunk. 
Carmen, Don Jósé és Escamillo viador 
buja szerelmi története csodálatosan 
izgatja a fantáziákat. Mindenki Car
ment akar látni és olvasni Hogy ez az 
igéző, forró démon mennyire érdekli a 
közönséget, bizonyítják az Operaház 
Carmen előadásai. A Városiban' szintén 
Carmen szerepel gyakran a repertoiron. 
A Modern Könyvtár kiadásában most 
jelent meg Carmen. Sztrokay Kálmán 
fordításában. Egyik kiváló moziszinész- 
nőnk szintén a Carmen nevet vette föl. 
Hogy a. mozinál maradjunk, a Royal 
Apollóban esténkint Carmen bűvöli el 
a nézőket Pola Negri csodás alakításá
ban.

Ma a Carmen jó kaballa. Újabb ér
tesülésünk szerint az Frzsébet-köruton 
most nyílt meg egy kávéház Carmen név 
alatt A Carmen-féle cipőkrém és fogkefe 
már régóta hires. Irodalmi társaságok 
jelentik be megalakulásukat Carmen név 
alatt.

Csupa Carmen őrült szaladgál Bu
dapesten. Ha ez i^v megy, akkor min
den uiszülött leánygyermeket ezután 
Carmennek fognak keresztelni. Lapzár
táig a Carmen-betegek száma erősen 
emelkedik . . .

A karzat
Д karzatot én nem adom oda 
a bársonyos nagyúri páholyért, 
a karzat az, mely mindig számonkért 
magasztos, szent művészi célokat,

a karzat az, mely a bohóckodást 
soha, soha nem tekintette másnak, 
a karzat fogai el nem vásnak, 
és összeroppantnak oly alkotást,

melyet a gőgös Ízléstelenség, 
e céda. csúf, utszéli jelenség 
irigy vigyorgással csak néki szánt,

de madár is, mely gondosan kikelt 
minden igaz, megérdemelt sikert: 
a karzat fenségét dicséri szám.

. Fehér János.



b o h é m v il Ag10

Akik sohasem  kapnak 
tapsot!

(Nyilatkoznak a súgók)

A legsdvárabb helvzele a szioházak- 
nál kétségtelenül a súgóknak van. A si
ker - részesei ők —  hiszen ha a súgás 
nem funkcionálna jól, az előadás me
nete sem volna biztosiiható —  mégis az 
alacsony fizetésükön kívül semmi, kü
lönösen erkölcsi jutalmuk nincsen. 
Rendkívüli felelősség nehezedik a vál- 
lukra, semmi zökkenőnek sem szabjad 
előfordulnia. Vigyázniokj kell, hogy 
mindenkor pontosan „adják fel“ a sza
vakat. Mindezek mellett stílusosaknak 
kell lenniük, nem szabad tulhangosan 
súgni, nehogy a szavaikat megértse a 
közönség és igy illúzióját elveszítse. A 
nagyérdemű publikum számára látha
tatlanok és hall'hatatlanok: utóbbi tulaj
donságuknál fogva erősen hasonlítanak 
az akadémikusokra.

Szombat este és vasárnap délután 
beszélgettem néhány súgóval. megkér
tem őket, hogy mondjanak el valamit 
a mesterségükről. A legtöbbje húzódik 
a nyilvános szerepléstől —  nem tartják 
magukat fontosnak —  mégis néhánytól 
ki tudtam csikarni egy pár szót, amit a 
következőkben le is jegyeztem.

*

Deresedő bajuszu, okos. szemű, szép 
feje vön a közkedvelt Takáchnak: a 
Nemzeti Színház súgójának. Losonczy 
Zoltán öltözőjében találom meg. Már 
éppen súgáshoz készülődik*, csak pár 
perce van a beszélgetésre.

—  Bizony nekünk nincs valami ró
zsás helyzetünk. A fizetés is kevés, amel
lett mellékfoglalkozást sem vállalha
tunk, mert nappal a próbák- kötnek le 
minket. Azelőtt színész voltam, már
38 esztendeje sufjok.

■—  Honnan tudják meg, hogy a szí
nésznek mikor van szüksége a súgásra?

—  Már a próbákon észrevesszük, 
hogy melyik részét a szerepnek mond
ják elakadozva. Azt a részt azután meg
jegyezzük magunknak. Az előadás alatt 
meg toppantanak, leintenek a sugó- 
lyukba.

Most megkondult a három harang
ütés és Takách ur lesietett őrhelyére.

*
A Vígszínházban a portásfülkétől 

parallel nyúlik le a hoszsu folyosó, 
amely a nézőtérre és a sugólyukhoz ve
zet. Kihivatom egy zenészszel Völgyinél, 
a Vígszínház sugónőjét. 40 éven fölüli, 
rendkívül kellemes arcú nő, egyszerű, 
tiszta, fekete ruha van rajta, az ember 
inkább kisvárosi zsurhölgynek, mint 
súgónőnek nézné.

—  Kérem szépen, itt mindenki na
gyon kedves, nagyon jó hozzám, a Fa- 
ludi úr, a Bárdi ur, úgy is mint színész, 
úgy is mint rendező. 1200 koronám van 
havonta, de nagyon rendesen megélek 
belőle. (?) Azelőtt színésznő voltam, 
nagyon hires színész volt a férjem.

—  Ki tudja hibátlanul a szerepeket 
kérdeztem.

Góth ur —  volt a válasz. —  í s  
a legrosszabbul?

A Tanay ur!
Na Tanay ur, önnek is megadták! 

Miután elbúcsúzom tőle, még visszahív:
Nem feljetette el a nevemet?
Nem —  feleltem —  Völgyiné.

*

A Magyar Színház sugónője nem 
ad interjút.

Engem már sok ujságiró kérde
zeti, de én nem felelek nekik.

Olyan előkelő és beképzelt, mint 
egy hires primadonnánk, akinek Ba- 
ranya-megve székhelyéhez hasonló a 
neve. De azért bemondja a nevét, hogy 
kitegyem az újságba. Azért sem irom 
ide . . . .

*

A Revti-iSzinház öltöző-folyosóján 
elmondom Galettának és Gallainak, 
hogy meginterviewolom a súgókat. Na 
gyón tetszik nekik az ötlet, sőt Galetta 
elragadtatva kiált fel:

—  Nagyszerű trükk! Kitűnő!
Megkérem Gallait, mutasson be a 

súgónak. Szívesen vállalkozik rá és egy 
fiút —  aki ugylátszik mindenes itt 
el szál a szíják Kő vá rv néért.

Nemsokára megérkezik. Gallai be
mutat neki:

A szerkesztő ur a Bohémvilág
tól meginterviewolja a sugónőket a |»esti
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színházaktól. Kóvwryne amit most 
mond, az belekerül a lapba!

Nagyon elfogódottan áll. Látszik, 
hogy nem szokott hozzá a bekövetke
zendő aktushoz. Hosszas rábeszélés 
szükséges ahhoz, hogy elmondja, artis
tanő volt, az egész világot bejárta, nagy 
sikerei voltak. Szomorúan elmereng a 
régi jó időkön . . .

Ezalatt egész kör képződik körü
lötte. A színház fiatal lányokból álló női 
kara irigykedve nézi a szimpatikus asz- 
szonykát. aki ime f eérkezett hisz új
ság i ró n а к nyilatkozik.

—  Már egyszer benn voltam lapban
d ic se k e d ik .
Megijedtem, hogy valaki feldol

gozta előttem ezt a tippet, de a kar 
egyik szépe megnyugtat, hogy a Pün
kösdi rózsa számban volt róla szó.

—  Ki tudja legjobban a szerepeket? 
—  érdeklődtem.

Gondolkozik egy kicsit, aztán kS 
vágja:

Hogy ki? Hát Magaziner Erzsi.
Ki a leglustább, kinek van a leg

többször szüksége a maga segítségére?
Erre a kérdésre a feleletet már ne

hezebben adja meg. Ugylátszik, attól 
fél, hogy megbélyegzi azt, akire a ver
diktet kimondja. Körülötte biztatni kez
dik, hogy mondja csak meg, hisz vicc 
az egész.

—  Hát, hát, azt hiszem, Horti ur!
Keller Andor.

MIHÁLYI ISTVÁN, a fiatal kabarettiró, most 
dalokat ir. egyet a klasszikus kabaretniüvész- 
nck. Borosnak, egyet pedig az Andrássy-uli 
pacsirtának. Kökénynek. Érdekes, hogy ép
pen ebéd közben irta meg a Kökénynek 
szóló dalocskát és hol egy kanál levest kapott 
be. hol egy versrimet sajtolt ki a papírra. 
Kiváncsi vagyok rá, hogy a Inislevesnek 
eme közelsége nem lesz-e a dalra is befo
lyással —  hiszen olyan könnyen megtevőd 
az eriiber —  becsúszhatott a tartalom közé is 
egy kis — : leves. Majd elválik.

Vájjon..
hogyan lehetne megoldani, hogy Fe- 
dák Sári néni esténként négy helyen 
is niu fogat hassa magát?

Széf) Fniö lesz-e a Dunajmrti Színház 
dramaturgjai

fejlődő limonádé iparunk élére melyik 
miniszteri tanácsost állíthatnák"/

belátja már Király Ernő. hogy nem 
róla nevezték el a Király-színházat?

tehet arról Ábrányi direktor, hogy az 
Operában telt ház van minden este?

mikor lesz a Dunapartiban az „Elárult 
Diana“ cimii pazar remi premierje?

fellép-e még képviselőjelöltnek Hege 
düs Gyula?

mi lehet az oAvt. márciusban még nem 
alapítottak Pesten uj kabarét?

ha Straus: Hichárd benyújtaná az In
tim Kabaréba egy szerzeményét álnév 
alatt, el fogadná-e Komjáthy Károly 
fözeneigazgató ur?

miért megy annyi művészünk külföldi 
körútra?

mikor kap már G. Kertész Ella va
lami jóy uj, sir ős szerepet?

külön tokba zárja éccakára Király 
Ernő a füleit?

mit csinál ugyanekkor a hangjával?

mit szól hozzá a főszerkesztőm, hogy 
még nem voltam a Dunaparti Szín
házban?

II ér os.
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Színházaink heti, szöveges műsora
Magyar Nemzeti Operaház

Tannhäuser.

A dailnokok versengenek, hogy aki a leg
szebben já\szik, az kapja a királyleányt fele
ségül. A legjobbnak Tannhäuser bizonyul 
aki mindenki ellen kifogást emelt. Ezért 
aztán meg akarják ölni. A leány azonban 
közbeveti magát ás megvédi. Igv aztán ö 
nyeri el a királyleány kezét.

Sevillai borbély.

Egv sevillai dúsgazdag tőkepénzes szerel
mes. a nevel* leányába: Rosinába, sőt fele
ségül is akarja venni. De a 'lánynak titkos 
szerelmese. Almaviva gróf, aki Figaró bor
bély segítségével hol mint orvos, hol mint 
borbély, majd mint zenetanár, minden uton- 
módon a leány közelébe férkőzik. A szerel
mes papára a fiatalok ráfogják. hog\; sulvos 
be*eg és ágyba tuszkolják, hogy ők ketten 
találkozhassanak. Midőn az öreg ur látja, 
hogy folvton kiiátsszák, kénytelen-kelletlen 
beleegyezik Rosina és Almaviva gróf házas
ságába.

Bohémélet•

Négv bohém: vidáman élnek egv padlás
szobában. Az egyik pénzre tetf szert, miből 
nagv vacsorát csapnak. Hárman elmennek 
-s közben az egyik megismerkedik egv virág
árus! ánvn vak A két fiatal szív egymásra ta
lál. A másik bohém meg találkozik eev régi 
barátnőiével, kinek sikerül is visszahódítani 
eavoRériá1. A fiatal bohém azonban nem 
tudia eRnrtani a leányt mert beteg, orvos
ságra meg nem telik. Elvágnak, de a leánv 
elhagyalotVságába és betegségébe belepusztul.

Denevér.

Eisenstein magánzót elitélték egv napi fog
házra. Mielőtt azonban bünte'ését leülné, 
elhatározza, hogy jól kimúlana magát egy 
iigvvéd barátjával. Közben feleségéhez eljön 
egv ifinkön udvarlója, aki felveszi Eisenstein 
hálóköntösé» s midőn megérkezik a fogház- 
igazgató, őt viszi el magával. A bálban Eisen
stein hevesen udvarol szobalányának, aki- 
szintén ott van. Az ügyvéd bosszút esküszik 
Eisenstein ellen, mer* őmiatta száradt rajta 
a .Denevér“ név. Elhozza a bálba Eisen
steinnél. Hajnal felé Eisenstein siet leülni 
büntetését. A fogházigazgató is haza'ér lum. 
notá^áből, midőn Jelentkezik nála Eisenstein. 
Körben megérkezik az asszony és a szoba- 
leánv is. hogy ki szabadit sá к az urat. It* is
merik fel egymást a férj és feleség, úrnő és 
szobaleány.

Nemzeti Színház
A fekete lovas.

A svábok önfeláldozó hazaszeretetének 
gyönyörű himnusza e darab. 1848-ban a 
bánáti svábok, élükön HofTer Bállint'al, ösz- 
sz eolvadna к a magyarsággal, a feketék, a 
balkániak ellen. A küzdelem a svábok győ
zelmével végződik, akik mcgvédték Magyar- 
országnak a kincses Bánátot.

Pel es kei nótárius.

Zaitai nótárius Pes'ire jön. ahol sok ka
landban van része. De bántódásainak meg
van az ellenértéke, mikor Hopfen serfőző 
fiatal leányát, Fannikát. fiához, az ifjabb 
Z a j l a ih oz a d j áík fel es égül.

Magyar. ..

Megjelenik a szegény magyarnak a Jelen, 
a Múlt és a Jövő, hogy összefogjanak és meg- 
épi'sék a rombadőlt Magyarországot.

Csalódások.
Sombár mint házasságköz veti tő akar sze 

reoelni a? uradalomban és igyekszik a szerel
mes párokat szétválasztani, de terve nem si: 
kerül és a szerelmesek mégis egymásé lesz 
nek.

Himfy dalai.

Rosthy Antal leánva Bezerédihez vonzódik. 
Azonban Kisfaludy szerelmes Jolánba és 
miala'it katonáskodik, Jolánhoz írja verseit. 
A vermeket Szalókv elsikkasztia és mint sa
ját költeményeit adja át Jolánnak. Kisfa
ludy visszatér, a csalás kiderül. Kisfaludyból 
és Joiánboól boldog pár lesz.

Elektra.

Agamemnon! megölik és felesége, Klitalm- 
nestra, szeretőiével. Aegisthessel, bitorolja a 
trónt. De Elektra. Klilalmnestra leánva. ég 
a bosszútok anyján megbosszulni atyja ha
lálát. Ez sikerül is néki. mert fivére, Orestes, 
barátja, P у lades segít s égével m égői i к KI i -
talmnestrát.

El só István király.

István király udvarában sok az idegen, 
kik áskálódnak a magyarok ellen. Mindenki 
cl’lávozik, csak Vazul marad az udvarnál. 
Vazul és István király is meghasonlanak. 
A magyarok táborában egyre nő az elégedet
lenség. István király lemond a trónról!, de 
miután a trónörököst megmérgezik, Ist
ván király Vazulban Iá'ja a trón várományo
sát, de Vazulnak fülébe ólmot öntenek. Az 
Árpád-házi hercegeknek menekülniök kell 
István király előtt megnyílik a jövendő,
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Szeless Elza
A z  I n t i m - K a b a r é  m i n d e n k o r  

d e c e n s ,  n í v ó s  é s  t a r t a l m a s  

m ű s o r á n a k  e g y i k  é k e s s é g e  

a  k é t  é v v e l  e z e l ő t t  M i s k o l c  

é s  S z a t m á r  v á r o s  k ö z ö n s é g e  

f o g a d t a  k e g y e i b e  é s  n e m  m i n 

d e n  o k  n é l k ü l ,  m e r t  j e l e n l e g i  

s z e r e p l é s e i v e l  k é t s é g t e l e n  b i 

z o n y s á g á t  a d t a  f e l t é t l e n  m ű 

v é s z i  k é s z s é g é n e k ,  e l e v e n  

t e m p a r a m e n t ú r n á n a k ,  i n t e l l i 

g e n s  k ifo r r o t t  j á t é k t u d á s á n a k .  

K e d v e s ,  b e h í z e l g ő  h a n g j a ,  

v a l a m i n t  r o k o n s z e n v e s  e g y é 

n i s é g e  e g y a r á n t  e g y i k  l e g 

k i v á l ó b b  diseuseink s o r á b a  

a v a t j á k .

E z i d ő s z e r i n t  a  „ N i n e t t e “ 

c i m ü  o p e r e t t b e n ,  v a l a m i n t  a  

„ C s o d a g y e r m e k “ c i m ü  k a c a g 

t a t ó  v í g j á t é k b a n ,  Mészáros 
Alajossal, a  N e m z e t i  S z í n h á z  

m ű v é s z é v e l  e g y ü t t ,  e s t é r ő l -  

e s t é r e  n a g y  h a t á s t  é r  e l .  A  

l e g k ö z e l e b b i  m ű s o r b a n  Gosz- 
tonyi Armand  „ R a b l ó k “ c i m ü  

k is ,  e g y  f e l v o n á s p s á b a n  ju t  

j e l e n t ő s  s z e r e p h e z .

Vígszínház
щ A szerelem vására.

Mórjaiul gazdag bankár féltékeny felesé
gére, Laviniára és szövetkezik egy nöcsá'bász- 
szal, hogy feleségéi csábítsa el és hűtlensé
gének ezáltal bizonyítéka legyen. A szeren 
cséllen asszony ajellemtelen csábitól agyon 
lövi. És a tárgyaláson asszonya fenségében, 
büszkeséggel véna az Ítélete!.

A nagyvilági nő.

Tóth Etelka vidéki uriasszony unja a vi
déket és feljön Pestre, hogy nagyvilági

hölgy legyen, de lelkiismerete nem engedi, 
hogy rossz útra térjen és boldogan tér 
vissza a kis városba Anion Lászlóval, régi 
imádójával.

Zsába.

Barisaru állandóan megcsalja feleségét a 
hasonmása képében, de mert az asszony 
gyanút fog, elhatározza, hogy hasonmása 
képében meglátogatja saját feleségét. A lá
togatás nem sikerül, mert ott találja egv 
régi ellenségét és éppen menekülni akar, 
mikor zsábát kap. Reggelig fekszik tehetet
lenül, végre líevallja csalafintaságát.
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Magyar Színház
Eva és a férfink.

ívsz linger báró felesége I ul ajdoniképpen 
még lány. meri a báró a nászú ton bal
oséi áldozata lett és azóta betegen fekszik. 
Éváért versengenek a férfiak- de ó nem lesz 
senkié: vár. De kél év el tel lével egészséges 
lesz a báró és Ívva boldogan siet karjaiba.

Tűz próba.

Magnus grófnő, aki örökös pénzzavarok
kal küzd, szinte átka fiának. Miklósnak és 
leányának Adának. Miklós szakit anyjával. 
Ada öngyilkos lesz. Miklós megismerkedik 
Lívia 'hercegnővel, s a fiatalok megszeretik 
egymást. A szerelemnek majdnem házasság 
lett a vége, mikor megjelenik Ásta. Maerbens 
bécsi színésznő« kiről kitudódik, hogy Miklós 
testvére. ív hírre a hercegi család ellenzi az 
esküvői. Tetőzi a bajt Miklós anyjának meg
jelenése, de a sok baj dacára Lívia Ilii ma
rad Miklóshoz, akivel boldog lesz.

Szókimondó ásszonyság.

Lefebrené. â .yoll mosónőinek, régi ba 
rátja Neiperg gróf, akit egykor, mint sebe
sültet ápolt. A volt mosónő állandó intrikák
nak van kitéve az udvarnál. Napoleon ma
gához hivatja Lefehrenét, hogy miért vi
selkedik méltatlanul rangjához. A kihallga
tás ida't Napoleon észreveszi, hogy Neiperg 
gróf a császárné ajtajához lopódzik- aki ked
vese. A volt mosónő magára vállalja, hogy 
neki volt találkája Neiperggel. Napoleon 
elhiszi a meséit és férje is megbocsát be
lehren ének.

.4 kis lord.

Dorincourt gróf kitagadta a fiát, aki 
messalianceot kötött. Cedrik, az unoka, azon
ban annyira megtetszik a grófnak, hogy 
kastélyába fogadja. És bár külső veszély fe
nyegeti a gróf és unokája mindinkább 
bensőségesebb viszonyát, az ég kiderül fö
löttük és boldogok lesznek.

Király Színház
János vitéz.

Kukorica Jancsi« Iluska kedvese, a gonosz 
mostohától üldözötten világgá megy. Jancsi, 
János vitéz sok viszontagsággal küzd és Bagó 
cimborája kíséretében eljut Tündérországba, 
ahol találkozik életre Itámadlt, szerelmével. 
Iluskával; hiába a tündérek marasztalása- , 
nak, visszatérnek falujukba. A gonosz mos 
I (dia megbünbődiк.

e Pillangó főhadnagy.

Morva у ezredes féltékeny feleségére és 
ezért rossz szemmel nézi. hogy Rottenberg

gróf tábornok nála száll meg Radnóthy fő 
hadnagygyal, a hires nőcsábitóval. Ezérl fe
leségét» Annát, szobalánynak öltözteti és 
Katinka bugát mondja feleségének, aki sze
relmes Radnóthy ha. Katinka, hogy a főhad- 
nagvot bosszantsa, Cső Ián önkéntessel flör
töl. Rottenberg gróf össze akarja házasítani 
Radnótiiéit Annával, de Morvay nem egye
zik bele. Végre tisztázódik a helyzet és Rad
nóthy boldog lesz Katinkával Gsollán pedig 
káplár lesz.

Farsang tündére.
t#

Mária grófnő és Rónai Viktor IV.slő meg
ismerkednek farsang éjjelén. Az ismeretség 
bői szerelem lesz. Rónai lefesti a grófnőt, 
mint farsang tündérét Rónai megtudja, 
hogy a grófnő öt titokban segítette s ezért 
összevesznek. A harag azonban nem tart 
sokáig, a szerelmesek kibékeülnek s boldo
gok lesznek.

Városi Színház
Ezüst sirály.

A nagyhercegnőt útjában állandóan kö 
veti Cziáky magyar gróf, aki halálosan sze
relmes belé. A gróf minden pénze elfogy az 
utazgatásban és öngyilkossági szándékkal 
foglalkozik. A nagy hercegnő lebeszéli szán
dékáról és azt ajánlja, hogy legyen az inasa. 
A nagyherceg, aki féltékeny volt az isme
retlen kísérőre, most megnyugszik. A gróf 
cseléről azonban tud Maritta virágáruslány» 
aki szerelmes a grófba. A nagyhercegnő vé
letlenül Hajnija lesz annak a jelenetnek, 
amikor Maritta a gróf nyakába borul. A 
nagyliercegnő nagyon neheztel, de mikor 
látja, hogy az milyen szerelemmel viseltetik 
iránta, mcghocsájl neki és kibékülnek.

Belvárosi Színház
Patika.

Balogh Kálmán pesti patikussegéd vidékre 
megy, de nem talál megértő létekre. Egy 
éjjel megnyitja szivet a patikusaié előtt, aki 
nem akarja megérteni. De Kálmán továbbra 
is őrzi emlékeit» vágyódik az igazi nő után. 
mig egy esrte Indiivja Katit, a vidám cselédet 
s fenséges ifjú álmait belenuizsikálja Ъ cse
léd füléin1.

Három csésze tea.

Együtt ülnek Hugó. a felesége és dr. 
Rang. az asszony régi imádója: a férj félté
keny és ezért Bang elhatározza, hogy meg 
leckézteti. Képet csal ki az asszonytól, amit 
csak a lakásán ad neki vissza. A kép áradá
sáról a férjet is értesíti, kit ,a veszélyes játék 
végi eg kigyógy it féltékenységéből.
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Revü Színház
Pünkösdi rózsa.

Zöld Gazsj fény képész fia és régi szerei - 
m ese, Klári virágárusleány, I a Iái kozna к
Gazsi, aki örökségre tett szeri és pénzéi а Iúr
ion akarja sza por fiaini. követte gróf Juráim 
v.icsot, a hires urlovast, akitől tippel remélt. 
A gróf érdeklődik Klári iráni, mig Gazsira 
Tatjána, a gróf kedvese veie'l szemet. Klára 
elmegy a gróf lakására, ahol nagy hál vai* 
Gazsi uriruháhan követte Klárát, hogy el
szöktesse a gróftól, azonban véletlenül ta 
nuja le'tt annak a jelenetnek, mikor Klára a 
Ixizlos tippéri cserébe megcsókolja a grófot. 
Gazsi hallani seili akar Kláriról, de mikor a>: 
meggyőzi szerelméről, boldogan öleli kehiére.

Gésák.

Kgv angol hajóstiszt hajójával egy japán 
kikötőiben vesztegel. Dacára annak, hogy 
menyasszonya van. gyakran járogat egy [ea. 
házba egv gésa kedvéért. akit egv márki akar 
feleségül venni. A fialal leány azonban egy 
japán hajóslisztbe szerelmes. A kikötőbe ér. 
kézi к egy milliomos hölgy az angol hajós-tiszt 
menyasszonyával. Mikor az u'őhbi megtudja, 
hogy7 vőlegénye a szép gésák kedvéért járogat 
a teaházba, elhatározza, hogy ő is gésának 
öltözik. Végül sok viszontagság után min 
denki megtalálja párját. %

Télikert
J*énz, pénz, pénz.

Wolfgang Nelly hegedümüvésznő nagy si
ker' arat. Ezért nagybátyjával együtt elha
tározzák, hogy hálájuk jeléül megtakarított 
pénzüket átadják az* első szembe jövő em
bernek. Elsőnek lépnek be az ajtón Poldi 
Obermayer és Krüger, akik közöt1 elosztják 
a pénzt. Hausstein Nelly impresszáriója ün 
nepélyt ad, ahol Nelly helyeit Krüger lép fel, 
nagy sikert arat. ugv hogy Nelly helyett őt 
szerződteti az impresszárió. Nelly azt gon
dolja, hogy szerelmese, a gróf. is hűtlen lett 
hozzá, de miikor a félreértést tisztázzák- egy
másé lesznek.

V E N C Z E L L  B E L A  
ü ,.Zsidóii(Vben'' m int B íboros.

A  primadonna szobalányának 
babájához —  a hordárhoz 

írott levele
Színikéin, Drága. Manóm!

Ne haraguggyál a:ér hogy a mull kori 
randevura. nem mehetem el és azóta se nem 
kereshet ele к fel de mostanság angi dolog 
nan nekem ami egész összezavarja azén 
drága fejemet ahogy mondani szakiad de 
igazán sok dógom van mióla múltkor este 
óta ojan sok pénzem van és éppen ezér irok 
neked mer azt akarom te is tudd és öriijj mer 
a hahód ojan gazdag let nem is tudom ho
gyan írjam a múltkor este a naeeságánál itt 
volt a kapitány ur az angol és nagyon szom 
jas vót és szerencse vót hogy szomjas vöt 
vier mindig t eggg pohár vizet keleti hevinni 
neki most veszem észbe hogy nines pont hát 
teszek. De minden pohár vizér amit hehoz- 
lám adott egy plakátot mer má tudom hogy 
plakátnak hijják pesten az ezer koronást és 
annyi vizet ivott meg hogy annyi fürödni is 
elég let volna tudom и pézröl összesen 22töt 
poharat és akkor múltkor óta nem tudom 
elhatározni vagy én is kivándorolok mint a 
tahi magyar művésznők vagy pedig len ve
szek házat a pénzeméi* és odaveszlek házmes
ternek és akor hozádmék feleségül de ha 
kivándoro . . . dorolok ojan nehéz ez a szó 
akor elmék angliaországha ahol sok angol ka 
pitány ur van és azok szeretik a vizet nagyon 
addig is amighisztosan tudom mit csinálok 
szeres szeretlek és mihejt idom lessz térnék 
hozód a stuntra adig is csókolok

1000000000 szór
Cueád.
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Vencell Béla
Az Operában és ismerősei kiözl „apu

ka“ néven szerepel. Azon ritka, meg
nyerő egyéniségű embereik közé tartozik, 
akit mindenki egyformán szeret. Ugyan 
ki ne szeretné az „apukát“, aki még a 
légynek sem vét sóba.

Az Opera egyik főerőssége Vencelt. 
Úgy hangja, mint játéka, egyaránt első
rangú. Hangjának! nagy kiterjedése, mély
sége és bársonyos színezete, valamint 
férfiassága rendkívül vonzóvá teszik.

Mint színész az elsők közt is legelső. Csak 
Fálstaffot, Ozminát idézem emlékezetbe, 
vagy” a Sevillai borbélybeli alakítását, és 
mindjárt mosoly iil ajkunk szélére. Na
gyon sok szerepe van Vencellnek, leg
újabbak a Sevillai borbély és a Bűvös 
vadász és a most készülő Ariadne Naxos- 
ban. Hangverseny dobogón is gyakran 
megjelenik, s főleg mint oratórium éne
kes szerepel nagy sikerrel, de szép alakí
tást nyújtott a Schuberl-dalok előadásá
val is

Szerkesztőségi és ki
adóhivatali telefon-ez.

József 9—55.

Belányi Viktor
Ma nagyon kell vigyáznunk a magyar 

кulhírértékekre, ma többszörösen figyelnünk 
kell itrra, hogy hol tűnik föl egy tehetség, 
gondosan ki kell választani a többi közül, 
fölkarolni, megmutatni a gyöngéit, átsegí
teni a nehézségeken, mert ma minden leg
kisebb kulturértékre szükségünk van. Kul
túránk ma az egyedüli szószólónk a külföld 
előtt és ez az egyedüli, amit semmiféle ha
talom le nem tagadhat, el nem mellőzhet. 
Kettőzött örömmel kell tehát arra tekinte
nünk, ahol uj értékeket látunk felbukkanni, 
ahol uj tehetség mutatkozik he.

Ily Ihkalom az Ernst-muzeum legutóbbi 
kiállítása, ahol a sok elismert művészi érték 
közt szerényen, de előkelőén húzódnak meg 
Belányi Viktor képei.

Belányi eredeti tehetség. Nem mondom 
ezzel, hogy nincsen hatások alatt, —  sőt 
több képein még erősen érezhető a hatás, —  
de van képeiben valami sajátos vonás, ami 
tisztára egyéni, ami Belányi-stilus». Kiállítá
sán főleg mint grafikus szerepelt, ez művé
szetének a legfőbb erőssége. Egyrészt a biz
tonság és tudás amellyel a legnehezebb 
helyzeteket a legkönnyebben, legegyszerűb
ben és 1 egbravurostaibbnn oldja meg, más
részt a technika és finomult Ízlése, amelyek
nek segítségével valóságos delikát művésze
tet produkál. Képeinél az akt dominál. Az 
akt maga a művészet —  és az aktfestés a 
valódi művészet. Annyi témát ad a tesit hul
lámzó vonalainak, ritmusának, színeinek és 
kompozíciójának varriációja. hogy szinte ki
meríthetetlen. És Belányi nem is tud betelni 
a női testtel. Látni azt az imádó szeretetek 
amellyel csodálja a női lest szépségét, ame
lyet minden pozícióban ismerni akar. Egy 
pár aktja Pasicin kedves pikantériájára em
lékeztei, de mind erőteBes, egyszerű, szinte 
monumentális. És álljunk meg e szónál. A 
monumentalitás Belányi művészetének egy 
erősen jellemző tulajdonsága, jóformán alap- 
tulajdonsága. Erre építi művészetét és ez 
jellemzi művészeti stílusát.

Ha arcképet rajzol, a karraktert figyeli
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meg és a karrikaturához közelálló kidonibo- 
ritással hangsúlyozza a tipikust. Festészeté
ben leegyszerűsíti a vonalat, a színeket, egy 
egységes dekoratív hatásra törekvő kép min
den egyes festménye. És itt ezekben nem is 
a tartalom, mint inkább a dekorativ erő a 
lényeg. A szerkezeti fölépítés, a színek össz- 
hangolása és a tónusegység a fontos. Né
hány csendélete, úgyis mint szinkompozició, 
finom hatású.

Meg kell még emlékezni kompozícióiról, 
amelyekben nemes egyszerűségre törekszik 
úgy a rajzban, mint a színezésben. Kompo
zíciói primitiv beállilásuak. naivan átérzett 
lelrkiélményék és fantáziák, teljesen egyéni 
színezéssel. Olyanok ezek a képek, mint a 
primitiv német fametszetek, csak abban kü
lönböznek tőlük, hogy a falat kívánják és 
színié belenőnek, beleilleszkednek, — mint 
a mimikri — a tapétába.

De nézzük csak Belányi pályafutásál, 
hogy micsoda előtanulmányok és mily be
folyások után éri el művészetében a jelen
legi fokra.

Belányi 1877-ben született Pesten. Itt járt 
iparmüvéstzeti iskolába, majd a mintarajz- 
iskolába. De hamarosan megunta ezt a .,mű
vészetet“ és Münchenbe szökött. Ott Kar- 
lovszkyhoz járt. majd Hollósyhoz ment ál 
Münchenben élt és dolgozott aztán sokáig. 
Olt a Secessioiban állított ki, majd a mün
cheni Luitpold-Gruppe művészeti egyesület 
kiállításain, végül a Gla^palastba, — közben 
a „Jugend“ munkatársa lett. Párist, Madri- 
dot, Velencét, Flórencet, Veronát járja be, 
minden helyen uj impressziókat gyűjtve. 
Madridban hat hónapig tartózkodott. Soms- 
sich Andor részére másolt Tizian- és Goya-

képeket, miközben magamagának Velasquezl 
kopirozta. „Fényes élet volt ez“ , meséli Be
lányi. Burghardtal együtt ők kelten voltak 
akkortájiban kint, magyar művészek. Estélyi 
estély követett, mulattak, jól éltek, de csak 
este —  nappal másoltak Goyá/t, Tiziant és 
Velasquezl és éltek maguknak és a miivé 
szelüknek boldogabban, mint esténként a 
fény és pompa 'közt. Parisban háromszor is 
volt, mindannyiszor visszahívta őt ide a 
modern festők közelsége. És ámbár csodálta 
és tanulmányozta a francia impresszionis
tákat, nem ezek voltak hatással művészetére: 
ílodler monumentalitása és Klimt rajzai vé
sődtek erőser leikébe, amely művészek ha
tása alól még ma sem tud szabadulni, de 
föl-fölcsillan egy-ogy reminiszcencia Mad 
ridra, Parisra és az o'lasiz földre is.

Holiósyval együtt Nagybányára vonult a 
magyar földet tanulmányozni, magyar leve
gőt szívni a müncheni nehéz német levegő 
után. Mollósynak első és legkedvesebb nö
vendékei közé tartozott és ő is a legnagyobb 
szeretettel emlékszik vissza a nagybányai 
nyomorra, amelyet könnyen viseltek, meri 
magyar földön voltak. Münchenben —  me-
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séli —  Székely Andorral és Szigetivel együtt 
gyakran osztották meg a koplalást és egy
szer, mikor bármink utolsó garasát rakták 
össze, hogy a 'háromnapos böjt után egy 
kis ebédet vegyenek (főzelék volt feltéttel 

akkor 10 krajcárba került) és boldogan 
mennek haza, hogy közösen elfogyasisizák a 
szerzeményt, útközben a nagy boldogság 
ecset elése és a jó ebéd fölötti ábrándozás 
közben kiesik kezéből a csomag és a főzelék 
a feltéttel együtt a piszkos járdán terült el... 
Л 'böjtnap igy még egy nappal kitolódott.

De <*z a küzdés pikímájának nem ártott, 
inkább beleoltotta а Г art pour Tart-hoz való 
ra gaszik ód ásáil. És művészetének feltétlen elő 
nvére kell irni ezt a meg nem alku vast, jel
lemének pedig azt az erős kitartást, amely- 
ivei szinte tántorilhaitntlanul küzd belsejé
ben forró művészetének fölszinre hozatala 
ért és művészeti programul jónak megvalósi 
lásáért.

Hisszük. hogy a próbálkozás nem lesz 
eredménytelen! Kim Imre.

Pogány Ferenc 
és a besnyői választó
Pogány Ferenc Besnyőre men Г egy ba

rátjával festeni, Éppien képviselőválasztásra 
éri oda, amikor természetesen nagy rumli 
volt a faluban. Izgalom, lárma, muzsika — 
verekedés mindenütt. Egy választópolgár 
úgy lei fia magat az ,,ingyen-ál lomásborból“ , 
hogy a korcsma kövezete mellett aludt el. 
Midőn Pogány az ipse mellett elmegy és 
megpillantja a nemzetiszinü tollal a kalap
ján, gondolja magában, hogy jó lenne meg
hálálni a vén kurucot. A gondolatot hama
rosan tel г követi. Ecsetet vesz elő, bele
mártja a sárgába, angolfeketébe; és átfesti 
vele a piros-fehér-zöld ‘tollat. Mielőtt távo
zik, még a szemüveget is feketére mázolja 
be. aztán megy, mini aki jól végzé a dolgát. 
De nem lávozoit messzire, hogy a hatásl 
lássa.

A korcsma népe hullámzik föl-alá. Ki és 
bejárnak az enilierek, megrugdosva vagy 
észre nem véve az alvó hazafit. De az egyik 
megpillantja ám a svarc-gelbet a polgártárs 
kalapján és rögtön hemegy és a kupakta
nácsnak elujságolja a hirt. ívelt erre bent 
nagy ribillió. Mint a hangyák vonultak ki a 
választók és jól elagyabugyálták a szintvál- 
loztal’ó polgártársai. Az nem érti a dolgot, 
csak a verést érzi. Szörnyen cscxlálkozik 
azon is, hogy éjszaka van a fekete üvegen 
keresztül és öt (közben csak verik-verik, de 
végre a sok tettlegességtől kijózanodik és 
megkérdi, hogy mit vétett, amiért igy meg 
lámadják.

— Svarcgelb lettél kutya, mondja az egyik 
a tömegből és újra repülnek a pofonok.

De erre már az öreg is dühbe jött és ká
romkodott egy oly cifrát, amilyet nem me
rek a Bohém világnak megírni. A félreértés 
lassanként eloszlott, most aztán együtt in
dultak megkeriteni azt a „gaz piktori, akit 
bizltosan az ellentábor fogadott fei“ —  igy 
mondta az egyik besnyői választó. És Po
gány valószínűleg nem humorosan emlegeti 
meg a besnyői választást, lm meg nem ne
szeli a készülő támadást és idejekorán el 
nem lóg a választás színhelyéről. (K i.)

.4 Mannsbery— Sebestyén szonáta-est nagy 
számú közönség jelenlétében folyt le. 
Boré Emit voll a közreműködő, akit talán 
a legtöbb elismerés illet a trióban. Beetho
ven ,.C*-moll trióját játszották lendületesen. 
Ftána Brahms „F “ -dur és Dohnányi „B* - 
dur zongora-gordonka szonátáját játszották. 
Mannsberg és Sebestyén is a Neniz/eti Ze 
nede tanárai, akik külön-kiilön jó muzsiku
sok, de nem volt a megkívánt összhang szó 
nátázásukhan, amely stílust adotl volna já
tékuknak.

Szántó tíoriska hegedüestje kevés siker
rel végződött. Játéka kissé száraz és egy
hangú, ámbár technikája elsőrangú. Külö
nösen bebizonyította ezt Csajkovszky hege
dű-versenyének előadásával.

I)r. Ember Nándor harmadik zongora
estélyét rendezte 28-án a Zeneakadémiában. 
A saját előkelő közönsége hallgatta végig és 
tapsolta meg művészetét. Beethoven: Palhe 
tique szonátáját lendületesen adta elő, majd 
Chopin-praehidiumokat és különösen Grieg 
„lyrische-stücke“ -kat nagyon finoman és 
stílusosan játszott. Végül Chopin nagyon Lm 
ismerj balladáit. etűdjeit és vaJcerjeit ját 
szollá óriási sikerrel. Már többször mélta
tott művészetét nem kell újra dicsérnünk, 
csak újból dicsérhetjük technikáját, előadá
sát és slilusát. — / 

Bársony Dóra —  Kotányi nővére к hangver
senye I. hó 2-án zajlott le a legteljesebb siker je 
gyében. lelt ház hallgat a végig a szép zenei pro
dukciókat, amelyek úgy magas művészi nívójuk 
kai. mint változatosságukkal delikát élvezetei 
nyújtottak.
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H. Bársony Dóra meglepetést Kelteti к ulturi.lt 
,‘a.r??já.Va es klvál0’ precíz és finom előadásával 
Különösen a hancia dalokat oly sok poézissel és 
melegséggel adta elő, hogy méltán rászolgált 
nagy tapsokra, amelyekben bőven volt réTze.

kotányi Nellyuj oldalát mutatta be az esle 
„Iema változatokkal" e. kompozlciójál adt i ei,
Л kompozició eredeti, jó hatású, szépen, ügyesen 
es változatosai, megirt alkotás, amelynek « v  pár 
variációja teljesen eredeti, invenciózus és friss.:- 
haló. Mint előadó óriási technikájával szép ki
dolgozásával és a Chopin: Berceuse igazán ben 
sőséges, atérzett elöadá&ával remekeit.

Kotányi Hős ke Liszt: Mephisto keringőjél.en 
csillogtatta tehetségének sokoldalúságát. A tech
nikája hriUiám>, előadása markáns és férfias, de 
ahol gyengédségeket, finomságokul kell kitár 
jezni, ott nőiesen lágy. Last but non least 

lányi Klári Brahms szonátáját játszotta mély 
szántásu felfogásra valló kidolgozással nagy 
tudással és sok finomsággal. A fiatal zongoristák 
rohamós fejlődést mutatnak minden egyes hang 
versenyük után. (ki.)

(csütörtökön tartotta N. Geruay Erzsi ez évben 
második hangversenyét, mely az elsőnél még sí 
kerüMebhnek mondható. Hangja és előadása kel
lemes és kifogástalan, amit a közönség, mely 
zsúfolásig megtöltötte a Zeneakadémia termét,
Iоmboló tapsokkal jutalmazott. Nagy sikere volt 
c/en estén szereplő: Schmoll Haynoldnénak is 
úgy szóló-, mint duett-számokban. A művésznők 
Ifibb ráadással köszönték meg a tapsokat.

(le Hon.)
Jótékony cd и hangverseny a Vigadóban

\ főiskolai Zsidó Hallgatók Egyesülete feb
ruár hó 20-án nagyszabású inüvészeslei 
rendezeti a Vigadóban, amelyen Székely Ka
roly elnök mondott tartalmas, lendületes be
szédet, utána Sámson Mária, Somogyi Ad 
rienne, a Lehner-1 lartmann-quartett. (h -  
inándy— Blau Jenő, Palló Imre és Szikla 
Adolf szerepeltek nagy sikerrel.

Strindberg: Hemső regénye
Vannak magyar Írók, akik a népet, a fenséges 

misem plebset Írják és éneklik, festik és rajzol 
jak. Náluk a magyar nép olyan, mint a magyar 
lold: napsugaras, verőfényes, derült, ha rövid 
eső hull is. utána kisüt a szivárványával játszió 
nap.

Strindbergnél a svédek máskép szerepelnek: 
olt sokat fuj a szél, mindig a csúnya időre ké 
szülnek, nekik nem a föld az istenük, hanem .1 

tenger, nem a huza, hanem a hal vágyaik cen
truma. Es misztikusak, mint maga a tenger és 
tarajosak a terveik, mint a fjordok csipkéit csap 
do só hullámok.

Olyan plasztikus a svéd nép étele Strindberg 
eme regényében, hogy nem is kelt szemünket 
hunyva képzelnünk, nyitott szemünk elé van vi
liivé a svéd parasztpolgár mindeimapi élete. 
Slrindberget más. szalonibh dolgaiból ismerjük, 
ezzel a müvével uj. talán nem kevésbé sikeres 
és hatásos oldaláról lelt magyar olvasóinek ki
mutatva.

Nincs terem Slrindberget méltatni: nálunk
uj regényének tartalmáról és természetéről 

csak annyit jegyzek meg, hogy a fentebb már 
említett rendkívüli pl&szticitúson felül kiváló 
tulajdonsága a parasztság erotikus etikájának 
löhb képben való bemutatása. Láthatjuk: a pa
raszt erotikája természetesebb, magától jövőbb, 
mint a városi polgáré, a kielégítése durvább, 
mégis kevésbé bántja a lelkünket, mert nincsen 
hemne álszemérem és átprüdéria.

Antal Sándor és Telekes Béla szép és derék, 
mindenképpen dicséretreméltó munkát végeztek 
a svéd eredeti fordításával. Bemélbetö, hogy nem 
állnak meg; van még elég fordítani való a své 
(lek irodalmában, kezdetnek Strindberg . , 
megjárja! Fehér János.

HELY REHIA/JTÁS. Mull heti számunk
ban megjeleni Lonzay-interview-val kapcso
latban Sass Irén, az ismert hírlapíró arról 
értesít bennünket, hogy a cikkben említeti 
< la rabot e g y e  cl ü l írja.

ÓRIÁSI SZÍNHÁZI BOTRÁNY SZEGE* 
DEN. A kiürített Szegediről furcsa hír jön: a 
Szerelem vására cinni darab előadását na 
gyobbára diákokiból álló társasa# mega к a 
dályozta. Halljuk, hogy Almásy direktor el 
len fegyelmi eljárás vám indítva.

Törött gramofon-lemezeit készpénzért 
megvásároljuk, vagy kívánságára uj bangle 
mezekre lecseréljük. Sternberg hangszer 
gvár, Budapest, RákóczUut (>().
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Jótékony cél и előadás a Dunajmrti 
Színházban.

A Dunaiparii Színház február 27-án ün
nepi előadást tartott, amelynek jövedelmét 
a Huszár-féle ins jg-akció javára fordította. 
Bastion és Bastienne nagysikerű operáját 
adta, amelyet gondosan összeválogatott 
hangverseny előzött meg. A hangverseny 
szereplői közt elsőnek Somogyi Adrienne 
operaénekesnőt kell megemlíteni, aki szépen 
csengő, bársonyos hangjával, finom kidolgo
zásával, meleg tónusával és precíz előadá
sával nagy sikereket aratott. Hegedűs Ferenc 
és dr. Bársony Lajos operaénekesek is osz
toztak a sikerben. Pálji Boriska nevét külön 
ki kell emelnünk, aki bebizonyította ez este 
rátermettségét és kiváló kvalitásait. A Bas- 
tien és Bastienne-előadáson Koltay, Feszely 
és Czukor a megszokottnál is jobbat produ
káltak. Az előadáson Huszár Károly minisz
terelnök is jelen volt.

Müvészdélután.

Somogyi Mór zongoraművész havonként 
müvészdéiutánokat rendez zeneiskolájában. 
Az e havi zenedélutánt február 29-én tartotta 
meg, amelyen közreműködött Somogyi 
Adrienne zongoraművésznő és operaénekes
nő, Bodor Böske hegedű művésznő. Somogyi 
Mór igazgató, zongoraművész, Szedő Miklós 
operaénekes és Mentovics Gabriella. A Pro
gramm legszebb számait Somogyi Adrienne 
szolgáltatta, aki egyrészt gyönyörű énekével, 
másrészt brilliáns zongorajátékkal nagy si
kert aratott az előkelő publikumnál.

DEÁK ISTVÁN jeles gordonkaművészünk, 
Svájcba kapott meghívást. Márciusiban utazik.

SÁMSON MÁRIA Amerikába megv jú
liusban.

SZENDE FERENC csütörtökön hagyta el 
Festek Jelenleg Berlinben, majd Hollandiá
ban 1— 1 hónapig hangversenyez, utána Dél- 
Amerikába vitorlázik, Fodor Aranka és Hegyi 
Rózsival együtt.

KÉSZÜLŐ OPERAI ELŐADÁSOK. Repri; 
zek és uj előadások. Az operában nagy munka 
folyik. Próbálkozások, kísérletek folynak 
iiapról-napra; uj szereposztások, kipróbálá
sok, hol sikerrel, hol balsikerrel.

Carment próbálják Sándor Mariskával.
Toscára Medek, Farkas és Székelyhidy ké* 

szül. (Farkas mint Scarpia, Székelyhidy Ca- 
varadossi szerepére.)

Tristan és Izoldát Burian (Tristan), Rózsa 
(Curvanal), Sebők (ízolde) szerepelnek. 
Izolde szerepére Haselbeok is készül, Gur- 
vainalra Pusztai. Brangnene pedig Majomé 
Németh у Ella. Kisebb szerepei vannak Ven
cel 1 és Pallónak.

( )neginhen Lensky: Burian, Onegin: Sze
mere О jé: Bársony Dora lesz.

Érdekes újdonság lesz a Nürnbergi baba, 
amelyet Sándor Erzsi, Szemere és Dalnoki 
játszanak.

Kétségtelen azonban, bogy a szezon leg
szenzációsabb operaelőadása Ariadne Nexos- 
ban lesz, amelyet Sándor Erzsi, Vencell, 
(Szende szerepében). Palotay (Zádor szerepé
ben), Sebők Sári és Budanovics fognak <ata* 
ki tani.

AZ UHER-GYÁR akadémiát nyitott meg 
íi 1 msz i nésznövendékek szá mára. A jelen t кe - 
zők között rendkívül sok a selejtes anyag. 
Mégis fel kell jegyeznünk egy nevet, a Kraut 
Annyét, aki meglepően lehetséges és 
alakja, mimikája egyenesen a filmjátszásra 
predesztinálja. Nagy jövőt jósolunk neki.

KOVÁCS ANDOR, a szellemes koníeran- 
szier, az áprilisi hónapot szombathelyi ven
dégszerepléssel tölti el.

AZ ÚJPESTI NÉPSZÍNHÁZBAN eredeti 
operette bemutatásra készülnek. A zene Kun 
Richárd, az ismert zeneszerző munkája. A 
szöveget eddig ismeretlen fiatal iró, Horváth 
Imre jegyzi.

A VÍGSZÍNHÁZBÓL. Nagy titokban ké* 
szülnek a közeli bemutatóra, ami előrelát
hatólag a jövő héten lesz. Két régi darabol 
szedett elő az igazgatóság, a ,,Cifra nyomoru- 
ság“ -ot és a „Király házasodik“ , utóbbiban 
Hegedűs, llegedüsné, Kürthy Sári, Szeréani, 
Kertész, Bárdy és Vendrey vagy Fenyvesi 
játszatnak.
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béggel buggyantuk elő u/ alakoskodás, szenli- 
mentálizmus nélküli káromlásai.

Hogy haragudtunk rá, ha véletlenül az idő
szakban szerelmi kísérletezéseink eredménynyel 
jártak és hogy helyeseltünk vele, ha akkoriban 
vágyakozásaink elé gáncsot vetett a sikertelenség

Nem mondta sohse — velem így történt, vagy 
azért mondom — mert tudom. Általános diadalt 
aratott a nőkön, megdiesőiilt győztesként han
goztatta a maga igazát. Ivzt a tomboló halotti 
éneket a nők felett és nekünik fiataloknak az 
ijesztő prófétai átkot . . .

*
Л pincér újságolta: az a szürkeruhás sovány 

ur, tetszik tudni, aki itt ült mindég, az tiidővész- 
bon meghalt. Tegnap temették. Szegény pár napig 
kínlódott csak . . .

*
Pár nap múlva odalép asztalunkhoz egy gyász- 

ruhás nő. Fehér arcán átkékiiltek az erek és 
homlokánál látszol! a dobogása. Fekete, egy
szerű, szép.

fjiitök voltak szegény férjem barátai?
. . . Mielőtt meghall, kérte, vigyem majd el 

ezt a kis csomagot maguknak . . .
Felbontottuk az ujságpapirosba göngyölt kis 

csomagot kis cédulákon, összehajtott papír
darabokon vékony hetükből öszeillesztett ver
sek egymásutánja.

Forró, alázatos szerelmi versek feleségéhez . . .

Hála Tamás, két életet élté! és mindkettőt csor
dultig kiélted, de mindkettőből győztesen kerültél 
ki. Jó Hála Tamás, ie boldog ember voltál.

Nobel.

S z ín h á z a in k  h é t i  m ű s o r a  :

Bála Tamás
Bála is még a régi időkből maradt itt az emlé- 

kezetben. Néki is csak az egyszerű tagozásu, 
szürke, de komoly neve, mert Bála Tamás már 
elköltözött az életből, mint ahogy eltűntek a reg- 
gtlig tartó kávéházi lázas beszedek, a nappali 
fél regé nyék el szépítése, ezek a végnélküli éjsza
kai, bátorító, szemfényvesztő szó-álmok.

Л nappalok s könyvek, emberek és regények 
magunkba szedett távolságain fontuk át az éjsza
kát átformált szavakkal, mit már magunkhoz 
idomítottunk, a fiatalság könyörtelen, de meg 
értő eszközeivel.

Bála hogyan került közénk? Ki tudja? Háláról 
semmit se tudtunk: sápadt sárga arcával, ijesztő 
két nagy szemével, maga volt a visszautasítása 
minden kérdezésnek. Ott ült velünk, nem tudtuk 
hová tartozik, nem tudtuk mért vigyázza a szava
kat, a betű rabszolgája volt-e ő is, vagy csak a 
nappal kerülője?

Néha kis papírokra görnyedve, apró, hegyes 
ceruzával véste a sorokat egymás alá. Mit irt, - 
*ohse mondta.

ö volt közöttünk a legidősebb és leglia tározót - 
tabb. Csak akkor hasadt meg teljes némasága, ha 
felvetődött a szó szeretemről, lányról, nőről és 
erről gyakran szóltunk, lelkesedve a magunk 
diadalán, vagy letörve a magunk fájdalmán ke
resztül. Bála csak a nőkről tudott beszélni és 
csak rosszat: beesett arca apró veritek pontokból 
gyöngyöződött, ha kettéosztott hallgatása és a fon- 
dorkodások, gyilkos szók özöne hullott rájuk ;i

nőkre.
Ilyenkor felszikrázott és felszabadult féktelen
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Hallatlan skandalum
•

MÉZ. En, aikinek olvani aranyos kedélye 
volt . . .

LEI EN V Л К ( költői elláyy utassal): Sze
gény szenes asszony . . . Lekaszálva étele 
lavaszán.

MÉZ: Isernvöcsa|»ásókkal . T . Lemondd 
öregem nein moshatnák meg a kezeinket?

I. ETE \ V Л К ( m egyyözödéssel): Te eg v
disznó vagv. de leli lélek jelenléttel . 
(ivere mossuk meg . . .
(Л mosdónál nádid mosakodni kezdened*.)'

КП I X(.EDIК JELENÉS.

Előbbiek, Xatália és Pelikán.

NATÁLIA: (ivere csak, kértek. (Megpil
lantja Letenyákot és Mézt. amint nádid mo- 
sakszanak.) Mii csinál'ok?

LÉTÉNYÁК ( zavartan): Hál csak mos
suk . . . mossuk . . .  a kezűinkéi, csak úgy.

MEZ (szintúgy): Nem azért, mini ha teke 
lék lelek volna.

LETENYÁK: így szórakozunk, tudod, ez 
szokás a bámvás; akadémislák közöli.

NATÁLIA: Micsoda alakok.
PELIKÁN ( l.etenyákhoz): Talán zavarlak, 

к ér'eki?
■LETENYÁK: Dehogy, dehogy.
PELIKÁN: Apropos, le! . . . mi van az eser

nyőmmel ?
LETENYÁK ( uyrik): Ту üli!
MEZ (halkan Letenyákhoz): El ne szóld 

magad.
PELIKÁN: A lói ugyan nem lelek, hogy 

elvész. meri a fogantyújára rávehet lem a ,u‘" 
vemet és a eimem is . . . de mégis . . .

LETENYÁK (Mézhez): Ez ellenünk fog vaL 
lani. megmondja, hogy nekem adta kölcsön.

MÉZ (súgva): Le fogjuk tagadni, vigyázz 
az istenért.

PELIKÁN: Hol vol ál az este?
• LETENYÁK: Én? (Élénken.) Itthon! Már 
ölkor lefeküdtem, alibire hivatkozom.

MÉZ ( ügyeskedni akar): Mátyásföldön 
voltunk.

NATÁLIA: Mátyás földön!? Tényleg, a ci
pőid sárosak voltak.

P.ELI KÁN : Ugyan, ugyan. ( Jóindulattal.) 
Hiszen mi találkoztunk, tegnap este.

MÉZ: A fenéit?
I ETENYÁK (rémülten, suyna): Ez egy ter

helő lenn.
NATÁLIA ( gúny nyal): Та Iáik őzt a'oki? és 

hol. ha szabad kérdeznem?
PELIKÁN: Hát a . . .
LETENYÁK (közhenáy): Nem is iga/.
MÉZ: Nem is jártunk a Piotyöke-ucca tá

jékán.
PELIKÁN: De ki beszél a Pintyöke-uccá- 

ró{P É i az urakkal a Nemzeti Színházban 
találkoztam.

LETENYÁK és MÉZ: Micsoda«?
PELIKÁN: Ibsen ,,Nőrá“ -jál; néztük végig.
LETENYÁK: Egész végig?
PELIKÁN (mosolyogna): Egész végig.
MÉZ: Egész végig. (Elkapja Letenyákot. 

táncolnak.)
NATÁLIA ( csodálkozna): Ezek megőrül

lek. (Letenyákra kiabál.) Öltözz már! Péter! 
Hallod? Öltözz már.

LETENYÁK (hévvel): Igen, ki a levegőre.
( sak ki, meg akarom keresztelni az ifjabb 
Pelikán Samu!, minden csendőrrel farkassze- 
mel nézek. (Megöleli Natáliát.)

NATÁLIA: Eredj, eredj, összegyűrőd a ru
hámat. (Pelikánhoz.) Hagyjuk felöltözni, ad
dig gyere, mulatok valamit, a kicsike keresz
telő ruháját. (Férjéhez.) Péter, siess! (Balra 
el.)

PELIKÁN: Azonnal. (Marad )
LETENYÁK (halkan Mézhez): Es mi már 

a kezünket mostuk.
MÉZ: Most már mindegy. Alibi! (Megöleli 

Letenyákot.)
LETENYÁK: Alibi!
PELIKÁN (előrejön): Maszlag az egész*, 

nem is Nórát adták tegnap a Nemzetben.
LETENYÁK és MÉZ (elhülne): Hál mit)?
PELIKÁN (könnyedén): Mit tudom én?! 

(Letenyákhoz, fontoskodna): A feleséged előtt 
nem akartam megmondani, amit tudok.

LETENYÁK: Mit tudsz?
MÉZ (rémültenI: Na mii*?
NATÁLIA (kinül): Nos, jössz-e már?
PELIKÁN: Jövök, jövök! (A kettőt végig- 

nézi.) Szép kis gazemberek vagytok, mond 
hatom. (E l halra.)

TIZEDIK JELENÉS.
(Letenyák. Méz.)

MÉZ: Kis gazéiul нм-e к . . . lekicsinyel ben 
Iliinket.

LETENYÁK: Mindent tud.
MÉZ (az asztalhoz lép. nagy pohár likőrt 

tölt): Italban a vigasz!
LETENYÁK: Mit csinálsz?
MÉZ (iszik): Ha benne vagyok a zaftban: 

/altra van szükségem.
LETENYÁK; Erre nekem is szükségem 

vám. Tolls nekem is.
MÉZ (tö lt): Öntsd le.
LETENYÁK (kiissza): Ez hollandiai

..Bolsz“ !
MÉZ: Te selypítesz)? Nem ve'feni eddig 

észre, vagy csak most?
LETENYÁK: Miért!?
MÉZ: Hogy mondtad? ..Bolsz'1?
LETENYÁK: Igen.
MÉZ: Talán hord?
LETENYÁK: Bolsz.
MÉZ: Lehet, ivein akarlak ingerelni, én jó 

fiú vagyok, kissé ragadós ez az izé. jó. jó. tu
dom. ..bolsz“ , látod? nem ellenkezem. (A zse
beikben kotorásznak mindketten zsebkendő 
lilán. I
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ЬЬ ГЬК\ AK Ragadós! ( Egy női fő kötőt 
liuz ki (i zsebéből.) Egy női fő,kötő*

MEZ (eyy női cipőt hu: ki): Hé. egy női 
cipellő.

LETENYÁK. Az áldozatiunk maradványai. 
O. mi disznók! Le is vei kőzett ük.

MÉZ: Leruháztuk.
LETENYÁK: Én, ilyen szolid ember, mini 

én. Ezeket a nyomodat el kell tüntetni. ( Kö
rülnéz.) Talán ebbe a dobozva. (A dohány- 
dobozra mutat.)

MÉZ: Nincs itt ецу kút? Nincs kút a ház 
bad?

LETENYÁK: Vízvezeték nem jó?
• MÉZ: Ebbe nem lehet beledobni. ( Xeki- 

megy egy széknek.) Jaj!
LE IENYÁK (hirtelen bedugja a főkötőt a 

dohány dobozba): Mi az? Már a rendőrségi?
MÉZ: Megütöttem magam!
LÉTÉN VAK: Csáki? és én hogy megijedtem.
MÉZ: De mit csináljak ón ezzel a cipellő

vel?
LETENYÁK: Edd meg. nyeld le. nincs idő 

a habozásra-
MÉZ (le akarja nyelni, me(/áll): Nem! el

hamvasztom; mondd csak. hol van itt tűd?
LETENYÁK (balra mutat): Itt, ebben a szo

bában! ( Észreveszi újból megfeketedett ke
zeit.) Jaj!

MÉZ (ugrik): Mi aẑ ? a rendőrség?
LETENYÁK: Nem. hanem még mindig a 

szén, olyan, minj a Macbeth vérfoltja.
MÉZ (a kezeit nézi): Az enyém is. Ki volt 

az a Macbeth)? Egy szenesasszony?
LETENYÁK: Valami olyan. Nahát! éji se 

gyilkolok meg több szenesasszonyt, nagyon 
piszkos f< >g 1 a 1 к о z á s.

MÉZ: Hamar vizet, kefét, szappant. ( Mo
sa kszanak. )

TIZ К N E( iYEDI К J EL BNÉS.
E l ő b b iek, Na táti a.

NATÁLIA: Nos, készen vagy!? ( Megpillantja 
őket.) Meg vagy te őrülve? Még mindigL

MÉZ: Lehe'őleg, ne tessék bejönni.
NATÁLIA: Talán nem mosnád egész nap a 

kezeidet?
IjETENYLáK (zavartan): Hát tudod, ma van 

a születésnapom és
NATÁLIA (szemrehányóan): Igen, igen, ni a 

van a születésnapod és meg sem köszönöd a 
meglepetést. •

( Folytatása következik.)

Feíeíős főszerkesztő: KALMÁR TIBOR 
Főmunkatárs : KUN IMRE

Lapkiadó: HOM ONNAI H. EMIL

deliért Gy. A most beküldőitek gyengéb
bek, mintha hanyatlott volna. Próbálkozzon, 
tud maga sikerültebbeket is. Az egyik „A 
kórista“ száraz, poezis nélküli* a másik ,.A 
dekoltázs“ közönséges, nem felelnek meg la
punk nívójának.

Galasso Momerto. Olyan, mint egy rossz 
iskolai dolgozat. Szék un da — : az osztályzat. 
Még sokat kell Írnia, hogy Írni tudjon.

Érdeklődőknek. Szende néven Kun István 
ir, aki lapunk állandó belső munkatársa lett.

Fitos szépség. Igaz. Ileltai tényleg irt egy 
darabot „A kis cukrászda“ címmel, de való
színűleg Bécsben jön először a —  Nagyvilági 
Nő miatt.

Hondo 00 Hiiffnon iparművészeti, női és 
iXullUC Со IMI Iliiül gyermek divat szalonja.
Legjutányosabban készít és átalakít utcai és estélyi toilettet
Budapest, VII. kerület, Ilka-utca 23. szám.

Előfizetőinket felhívjuk,
h o g y  ha lapunkat n e m  kap ják  

p on tosa n , fe lszó la m lá su k a t e g y  le 

v e le z ő -la p o n  sze rk esz tő ség ü n k  és  

k ia d óh iva ta lu n k n á l k özö ln i s z ív e s 

ked jenek . A  k iadóh iva ta l
VIII., Népszinház-u. 25. 
Telefon : József 9-55.
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99 FOTO“
fényképészeti szak

üzlet, Budapest V//., 
Rákóczi-ut 80. Eladás 
nagyban és kicsinyben

GAMBRINUS
ÉTTEREM ÉS 
K Á V E H Á Z
VII., ERZSÉBET-KÖRUT 27
DÉLUTÁN ÉS 
ESTE

nagy szimfónikus 
HANGVERSENY
EGRESSY SÁNDOR KARNAGY 
VEZETÉSE ALATT.

BELÉPŐDÍJ. TÁLCÁZÁS NINCS

S A V O Y
káoéhaz

Vili.,József-körut

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

Brilliánsokat, gvöngyöket, használt
ékszereket minden-

SZÉ KELY E M IL  kinél drágábban 
VI., Király-utca 51. sz. veszek. 
Teréz-templommal szemben Telefon József 105-35

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

Selyem harisnyák
szárát is megjavítja a

Terézvárosi
Harisnyajavitó

Király-utca 80. (Király-szinházzal szemben)

FESTESSE MEG
szőrméjét bármilyen színre felelős
séggel Bordi F. Imre szűcsnél. Buda
pest, VI., Ó-utca 11-

BRILLIANSOT
gyöngyöt, aranyat, ezüs
töt, m indenféle rég iséget 
horribilis áron veszek L I C H T M A N N

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

„Ujságüzem“ r.-t. nyomása Budapest.

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

Modern művészi fotográfiák, aquarell- és 
í pastell-képek. — Speciális tánc-felvételek. —
S (Lefotografáljuk előlegfizetés nélkül és be- 
í mutatjuk az elkészített minta-képeket.)

INGYEN KAP
egy képes naptárt, ha megunt vagy törött hanglemezeit
I I I á A m i i i i  „Hangszer - Királyinál, Budapest, 
W ä S n C r  VIII. kér. József-körut 15 adja el !

"TISZA” KftVÉHAZ és étter én
r A k ö c z i - u t

74Ш Minden este H. Kiss Jancsi úri
prímás hangversenyez.
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VENCELL BÉLA. az Operaház tagja

I Homonncii


