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Szanatórium Maria Grün bei Graz 
Vezető főorvos: dr. STICHT, ERICH. 
Teljes ellátás a nyári szezonban, ötszöri étke-
zéssel, fürdőkkel, orvosi kezeléssel i4 shil-
lingtől. Nagyszerű pormentes helyen, gyönyörű 
erdőben. Javalva: idegbetegeknek, üdülőknek stb. 

szanatórium SchuieitzeriiQl Wetzeilsdorf bel Graz. Teljes penzió napi 
ötszöri étkezéssel, orvosi kezeléssel és felügye-
lettel, szoba, világítás, kiszolgálás 12—15 Shilling 
(Semmi egyéb költség nincs!) • Ajánlva: diet-
kurára, gyomor-, bél-, idegbetegeknek. Prospek-
tust küld és felvilágosítással szolgál sz kin/nntiság 

| g k C fej g n I flkfl Ä PALACE- F ő o r v o s A legmodernebb 
^ C r l r l C K I P i y SZANATÓRIUM. DR. HECHT berendezéssel. 
V M a g y a r o k l e g k e d v e l t e b b n y a r a l á s i h e 1 ye . — Árak 20 shillingtől. 

BADEN BEI WIEN: HOTEL STADT WIEN 
Tulajdonos : F R A N Z K Ü B E L . K A . 

Nemzetközi ismert étterem. — Premier ordre. — Gyönyörű kert. — Előkelő bar. — Naponta művészi hangverseny. 
A magyarok találkozóhelye Badenben. 

f l l KI'I.IÍA FERENC VÁLLALATAI : 

Legszebb kirándulások Bodenhol 
Hinterbrückbe, Laxenburgba, Mayerlinebe, Heiligenkreutzba, Mariazellbe stb. Naponta 
az állami kilátó-autobus^okon. — Jelentkezni lehet : Reisebüro Müller, Baden bei Wien 

Pfanerasse 8. , 

G R A D O HOTEL, E X C E L S I O R 
Ismert, régi jónevú hely. Jó renomínéju nagy étteremmel. Tel-
jes penzió 35—45 lira. Szobák augusztusra előjegyezhetók. 

SANATORIUM V É C S E Y PEMMERING S ^ ^ S Â T 
Phys.-diät. magaslati gyógyhely. Száltól védett, pormentes, napos fekvéssel, hízó-, dietikus- és soványitókurdk-
kal. Psychotherapia. Penzió-árak 16 shillingtől fölfelé. — Külön gyermekkolónia, ahol 6 évnél idősebb gyer-

mekek kiséret nélkül is felvétetnek. Itt a penzió-árak 12 shillingtől. 

KURANSTALT HELIOS BAD ISCHL 
Újonnan átalakítva, modern kényelemmel berendezve, hideg- és melegvíz minden szobában, elsőrendű konyha 

mindennemű kura. — Orvosi vezetés, mérsékelt árak. 

S O P H I E N . D O P P E L K L I C K Ä ' Ä s t Ä 
PJx KÁVÉHÍZ — ÉTTEREM. Modern komforttal berendezve. - Vendég- Krtv EWv 

fcS? V3J szobák. — Pensió. — Egész éven át nyitva. - ö t órai tea, tánc, ^gfl ^ ű 

LASSNITZHÖHE bel Graz 
Dr. EHLER GUSZTÁV üdülőhelye 555 méterrel a tenger szine fölött. * Napi penzió ötszöri 

bőséges ellátással és szobával 10 shilling. -}c Üdülőknek és 
rekonvaleszcenseknek (belbajos és műtét után) elsőrangú. 
Hizó- és fekvőkurák * Egész éven át nyitva. -K Orvos 
és gyógyszertár a házban. * Felvilágosítással szolgál: 
Dr. Gusztáv Ehler, Distriktarzt, Lassnitzhöhe bel Graz. 

Bad-Ischl. Pensio és Étterem André Hof er Sandwirtti 
A Hotel Bauerhoz vezető uton. — Elismert jó polgári konyha. — Olcsó árak. — Magyarok találkozóhelye. 

Poloskákat S Ä ^ Ä ' t L ö c h e r e r - C i m e x i n n e l 
lehet. — Ára olcsó, hatása biztos, kezelése egyszerű. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban 

Főraktár : Angyal-gyógyszertár, Budapest, IX. ker., Üllöi-ut 39. 
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t e f t f l í * Vc&U 
Bárdos Arthur 

Ebben a rovatban alulírott — alázatosan 
és őszintén bevallja, .—r bizonyos megillető-
déssel és sok ambícióval hires urak és hires 
asszonyok élettörténetét szokta megírni, 
ugy, hogy reszkető szívvel vigyáz a szavakra 
és rajzolni szeretné a betűket, melyek sze-
relmek és karrierek, regények és életek tör-
ténetéről szólanak. És most zavarban van 
alulírott, mert az itt következő élettörténet-
nél nem finomkodhat, nem kereshet szép jel-
zőket, nem vigyázhat a szavak muzsikájára, 
hogy csengjenek a rímtelen sorok. A törté-
net, ami következik, dübörög és zakatol és 
legázolja a költőt a maga nagyszerűségével. 

Bárdos Arthur élettörténetét írom. Elné-
zem, ahogy ül előttem ez a rajongó ember 
és lelkesedik és ugy mondja ki ezt a szót, 
hogy „színház", mintha imádkozna. És el-
nézem az ősz hajszálakat a fején, az apró 
sikolyokat a fekete hajtömegben és elnézem 
a szemét, amely olyan tiszta és ártatlan, 
mint Rubens angyalkáié és szinte nem tu-
dom, sajnáljam-e, vagy irigyeljem, hogy 
annyira tudja szeretni a színházat. 

Röviden és szárazon ixne a rajongó Bár-
dos Arthur élete története: 

* 

Budapesten született a Sugár-uton. Az 
apja ügyvéd szeretett volna lenni, nagy biin-
perekben védőbeszédeket akart tartani, de 
vasúti hivatalnok lett. A vasútnál megverte 
a feljebbvalóját, ott kellett hagynia a 
MAV.-ot és üzletet nyitott. Az anyja verseket 
irt, finom asszonyos, sirós verseket, soki te-
hetséggel. Az iípjából nincs benne semmi, de 
az anya l írája már tízesztendős korában 
versírásra készteli. Tükrök előtt szavalja 
verseit a pöttömnyi gyerek, aki sovány volt 
és vézna, nem életre, csak versírásra való. 
Ahogy olvasni tud, már az újságokat bújja 
és az „Én Ujságom"-ja Kiss József ur 
„Két" cimü lapja volt, mely akkor élte vi-
rágkorát. A Barcsay-utcai gimnáziumba járt, 
előbb tiszta jeles tanuló, de az évek folya-
mán, minél több verset irt, annál rosszab-
bak lesznek az évvégi bizonyítványai. 

Ötödikes korában Földes Imrével, Gellért 
Oszkárral és Katafiáth Jenővel, a jelenlegi 

W V V w W V v v o w • • • 

államtitkárral megalapítja a baráti kört. 
Nyolcadikas korában ő az Önképző Kör el-
nöke és az évvégi irodalmi versenyen nyolc 
pályadíj közül hatot ő nyer meg. És ugyan-
csak nyolcadikos korában megjelenik nyom-
tatásban verse, a „Hét"-ben. Istenem! Makay 
Emil, Heltai Jenő és Kiss József versei kö-
zött, a „Hél"-ben, a vézna kis Bárdos Arthur 
verse, ez a legtöbb, amit egy költő elérhet, 
mit akarhat még, mi jöhet még ezen-
felül? . . . 

* 

És ekkor már tul van az első-szerelmen. 
Egy szünidőben két grófkisasszonybá volt 
szerelmes, az egyik szőke volt, a másik fe-
kete, ő természetesen egyiknek sem vallotta 
be, hogy hozzájuk Íródnak a versek, melyek-
nek ez a címük: „A szivem." És egyre sová-
nyabb és egyre lehangoltabb és egyre tünő-
dőbb Bárdos Arthur. Az apja ugy határoz, 
hogy a fiában éli ki szónoki ambícióit és 
ügyvédi pályára adja. Ökölbeszorított kézzel, 
kétségbeesett szívvel beiratkozik a jogra, de 
nem jár az egyetemre. Verset visz fel a 
„Pesti Napló"-hoz, ahol Lándor Tivadar szer-
kesztő ur odadob neki egy koncert-jegyet, 
hogy menjen el Sauer hangversenyére és Ír-
jon róla. Egy álmatlan éjszaka után meg-
születik az első kritika. Hajnalodik, amikor 
felviszi a szerkesztőségbe, ahol elolvassák, 
nyomdába adják és félévig ő í r ja a Nemzeti 
Színházról a kritikát a Pesti Naplóba. Aztán 
az Egyetértéshez megy át, majd a Világnak 
és a Budapesti Hírlapnak lesz a cikkírója. 
Közben tanulmányai jelennek meg a „Művé-
szet" és a „Nyugat" cimü lapokban és tizen-
kilencéves korában kiadja első versesköny-
vét „Két Ösvény" címmel. Majdnem vala-
mennyi kritikus lerántotta. Kiss József ur, 
aki az első versét adta ki, „Értelmetlen ver-
sek" címmel tárcát ír a Két ösvényről. De a 
költeményeit az édesanyjának ajánlotta és 
nagyrészt róla és hozzája Íródtak. Az édes-
anyja boldog volt, neki tetszettek a versek. 

* 

Mint újságíró megösmerkedik Molnár 
Viktorral, akinek protekciójára 450 korona 
tanulmánydijjal kiutazik Berlinbe. Rein-
hardthoz jár próbára és itt eszmél rá élete 
hivatására, itt jegyzi el magát örökre, egy 
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életre a színházzal. Német folyóiratokba ir 
tanulmányokat a rendezésről és egy szín-
házi ügynök, aki elolvasta ezeket a tanul-
mányokat, leszerződteti Hamburgba a Neues 
Theaterhez. Megvalósult az álma. Egy évig 
tart a nászut ja a színházzal Hamburgban és 
az esztendő leteltével a lipcsei Stadttheater-
hez szerződtetik rendezőnek és dramaturg-
nak. 

De előbb hazajön Budapestre kétheti va-
kációra. Itt találkozik Góth Sándorral, aki-
vel együtt elhatározzák, hogy színházat csi-
nálnak. Nagyszerű tlerveik, fantasztikus ál-
maik voltak, csak pénzük nem volt, egy 
krajcár sem. A színházból nem lett semmi, 
helyette Bárdos „Színjáték" címmel kritikai 
lapot indított. 

Nem ment vissza Lipcsébe, amire a né-
met színészek egyesülete szerződésszegés 
miatt kizárta tagjai sorából. A „Színjáték" 
nagyszerűen indult. Minden számottevő ma-
gyar krit ikus és iró munkatársa volt, egy 
álló esztendeig nagyszerűen ment, de ekkor 
megjelent Pesten egy u j újság, amelyet két 
Kolozsvárról jött fiatalember indított: Incze 
Sándor és Harsányi Zsolt. A „Színházi Élet" 
voll ennek az újságnak a címe és két hét 
alatt megfojtotta, lehengerelte, megölte a 
„Szinjáték"-ot. Huszonnyolc esztendős volt 
ekkor Bárdos Arthur, a konkurrensei tíz esz-
tendővel fiatalabbak. 

A Színjáték haláláért azt kapta vigaszul, 
hogy a „Nyugat" kiadta „Uj Színpad" cím-
mel színházi tanulmányait . Ennek a könyv-
nek jelentős, szép síkére lett, az újságok ír-
tak róla, Bárdost arriváll színházi emberré 

,tette a könyv. És ekkor Bévész Bélával 
együtt az „Uj Színpad" címmel a Dem-
binszky-utcában, a legsötétebb Chikágóban 
színházat nyitott. 

Strindberget és Maeterlíncket játszották a 
Chikágóban a 25.000 korona alaptőkéjükkel, 
amit egy nemesszivü pénzember bocsátott 
rendelkezésükre. Három hónapig játszottak 
teljesen üres házak előtt. Az Uj Színpad he-
lyett a lapok voltak tele. Az előadások mél-
tatásával. A 25.000 korona egy szép nap el-
fogyott, Bárdosnak lefoglalták a bútorait , de 
nem szegeti hitet, továbbra is Strindberget 
és Maeterlíncket játszatott Gellért Lajossal, 
Harsányi Rezsővel, Simonyi Majával, Nagy 
Margittal, Judik Etellel, Halmos Ilonával. 
A színháznak be kellett csukni. 

Külföldre menekült. Olaszországban, Fran-
ciaországban, Németországban bolyongott. 
Egy éve volt Berlinben, amikor találkozott 
odakint egy Pestről jött ismerősével. A Pest-
ről jött ismerősnek színházi ambíciói voltak, 
a Népoperát akar ta kibérelni. Bárdos lebe-
szélte. Inkább az Andrássy-uti színházat 
a jánlot ta neki. Az ismerőssel együtt gyorsan 
Pestre ulazott, kibérelték és megnyitották az 
Andrássy-uti kabarét. Siker, telt házak, egy 
év múlva kicsi lett az Andrássy-uti kabaré 
Bárdosnak, átköltözött a mostani Belvárosi 
Színház épületébe. Itt már hosszú egyfelvo-
násosokat játszott, aztán áttért a háromfel-
vonásos színdarabokra. Megvalósult viégre 
az álma . . . 

* 

Most, amikor szerencsém van vele be-
szélni, már két színháznak az igazgatója. 
A Renaissance-é és a Belvárosi Színházé. 
Megkérdezem tőle: „és most meg van elé-
gedve magával és az élettel?" 

Szinte felsikolt és ugy mondja , hogy: de-
hogy, dehogy, még nem csinált semmit, még 
nem valósított meg semmit a terveiből, hol 
tart még ő, micsoda munka jön még és 
mennyi küzdelem és micsoda harc és mi-
csoda fáradtságok?! 

És csillog a szeme és az ősz hajszálaival 
olyan, mint egy ra jongó önképzőköri elnök, 
ez a Bárdos Arthur. 

És én nem ludom, irigyeljem-e, vagy saj-
nál jam, hogy annyira szereti a színházat. 

L. Gy. 

BÁRDOS ARTÚR 
hamburgi rendező korában 
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Eféle választás után mindig eszembe 
jut, vájjon bemennék-e a nemzetgyűlésbe, 
ha valahol győztem volna ? Hiszen nem 
mindenki kívánta, hogy képviseljem őt. 

Például nem mondhatnám, hogy én 
képviselem Hatvant. Legföljebb mondjuk 
Negyvent. 

* 
Nem az emberek előtt szégyellem én 

magam rosszaságaimért, hibáimért, mu-
lasztásaimért. Hanem a felhők előtt, a vi-
rágok előtt, mert nem érdemlem meg 
őket. A világosság előtt szégyellem ma-
gam, mert Iát engemet. 

tői, a szivemtől. Én is ugy teszek, ha jön 
az utcán egy lejárt pajtásom, akivel már 
nem tudnék mit diskurálni, hogy jól ki-
kanyarodom előle, gyorsítom magam és 
ugy csapom oda neki, hogy : 

— Szervusz. 
S örülök, hogy megúsztam az ipsét. 
Ha ma éjjel meghalnánk és holnap igy 

szembekerülnénk a másvilágon . . . * 
Tízéves kis leányt láttam újságot ol-

vasni a padon, keresztbeveti lábbal, rop-
pant elmélyedve. Milyen komikus, milyen 
szomorú. 

Hogy elidegenültem itt a természetem- A holdat nézegettem az este s többek 
közt gondoltam, hogy ha et holdban is lak-
nak emberek, akkor ott is vannak föld-
birtokosok. Vagyis holdbirtokosok. És 
hogy ott talán ugy érdeklődnek valaki fe-
lől, hogy hány föld holdja van ? 

Csak azért mesélem, hogy Iám, a leg-
nehezebb világban is annyira tud az em-
ber unatkozni néha, hogy ilyen vad buta-
ságokon jár az esze. ' 

* 
Az urak . . . milyen tiszta a névjegyük 

és az életük milyen maszatos. 

Mennyi beszélnivalójuk van mindig a 
siketnémáknak. Veszik észre ? Mikor ugy 
jönnek ketten. Soha egy pillanatra be 
nem áll a kezük. 

AZ OPERAHÁZ UJ IGAZGATÓJA 
Radnay Miklós Leányfalun nyaral 

Tudják mért vagyok én itten fönt ka-
lapba fotografálva ?. Soha nem találnák 
ki. Roppant megritkult a hajam. Mond-
hatnám, csúnyán kopaszodom. És ez fáj... 

No de most már elárultalak, köszön-
hetsz bátran, tisztelt arckép ! 
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Pefllow Kapitány nem jár Pesten színházba 
A m e r i k á b ó l i smer i a m a g y a r darabokat 

A Dunapalota első emele-
tén megkérem a szobaleányt, 
bogy vigye be névjegyemet 
a tizenötbe. 

— Nem kell oda névjegy, 
— mondja — a kapitány 
ur mindenkit fogad, tessék 
csak benyitni. 

Megkopogtatom az ajtót. 
— Come in — hallom 

bentről. 
Bent a szobában éppen 

egy öreg ur hálálkodik 
Pedlov kapitánynak — ma-
gyarul. A kapitány egy szót 
se ért a beszédből, de ne-
vetve szorongatja a bácsi 
kezét s angolul magyarázza, 
hogy az egész ügy említést 
se érdemel. 

Az asztalon halom levél. 
„Nagyságos Pedlow kapi-

tány urnák, Budapest" — ez 
a legfelső levél cimzése. Ugy-
látszik elég ennyi, a posta 
megtalálja nagyságos Pedlow 
kapitány urat. 

A hálálkodó öreg ur elkö-
szön, rám keriil a sor. 

— A Színházi Élet részére 
intervjut ? — kérdi nevetve. 
— Ez nehéz feladat, mert én 
mindössze egy délutáni gyer-
mekelőadás révén kerültem 
kapcsolatba a budapesti 
színházi világgal. 

Pedlow kapitány láthatta 
csodálkozó arcomat s gyor-
san megmagyarázza, hogy 
miért hanyagolta el a buda-
pesti színházakat. 

— Amikor Budapesten él-
tem, — mondja — fontos 
és nehéz munkát végeztem, 
amely nem hagyott időt a 
szórakozásra. 

— Az én gyermekeim fog-
lalták el egész napomat, az 
ő sorsuk foglalkoztatott s 
nagyon boldog vagyok, hogy 
ez a munka eredményes volt 
és a magyar gyermekek és 
felnőttek nem felejtettek el 
engem. 

— Azonban ne higyje, 
hogy nem ismerem a magyar 
szinpadmüvészetet. Ameriká-
ban szorgalmas látogatója 
voltam a magyar darabok-
nak. Minden Amerikába ke-

rült magyar darabot isme-
rek. A magyar zenét sem 
hanyagoltam el, mindig el-
mentem oda, ahol magyar 
muzsikát hallottam. 

— A magyar zenére nagy 
jövő vár Amerikában. 

— Az ottani közönség kezd 
belefáradni a jazzbe, ujat 
keres s ez az uj könnyen le-
hetne a magyar muzsika. 

— Kapitány ur elutazása 
előtt bejárta az U. S. A. 
magyarlakta vidékeit — 
mondom. — Megnézte a ma-
gyar színtársulatok előadá-
sát is ? 

— Sok magyar szinházi 
estén voltam ameriai kör-
utam folyamán. Sajnos, az 
amerikai magyar társulatok 
nagyon nehezen küzdenek a 
megélhetésért s ez a küz-
delem a művészet rovására 
megy. 

— A vidéki színtársulatok-
nak hatalmas konkurrense 
Amerikában a rádió. 

— Az amerikai farmer ne-
hezen határozza el magát a 
vidéket járó színészek elő-
adásának látogatására, ami-
kor rádión a legkiválóbb 

newyorki és ehikagói mű-
vészeket hallhatja. 

Kopogtatnak, egy tö-
pörödött nénike lép be 
a szobába. Pedlow ka-
pitány eléje siet, el-
veszi reszkető kezéből a 
folyamodványalaku papirost 
s nekem adja, hogy fordít-
sam le. 

Az öreg néninek nincs csa-
ládja, nincs lakása, pénze 
sincs, abból él, amit össze-
koldul. De a koldulást se 
birja, beteg, kórházhoz nem 
tud jutni. A kapitányban 
minden reménysége. 

— Látja, — mondja •—• 
ezért nem járhattam Buda-
pesten színházba. Ennek az 
asszonynak pedig mondja 
meg, hogy keressen fel hol-
nap, addig elintézem az 
ügyét. 

— Az Isten áldja meg a 
kapitány urat — hálálkodik 
a nénike. 

Adja a sors, hogy Pedlow 
kapitány ur minél előbb jár-
hasson színházba Budapes-
ten, mert ez azt is jelenti, 
hogy Budapesten megszűnt 
a nyomorúság. 

Ezért nem járhat Pedlow színházba 
(Uacsi felv.) 
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A S Z Í N É S Z N Ő E S A Z O R D O G 
(NOVELLA) 

IRTA : FODOR LÁSZLÓ 

A szegény kis kenyeres 
Az ördög . 

SZEREPLÖK 
Timár lia, a Városi Szinház tagja 
Tapolczaij Gyula, a Magyar Szinház tagja 

I. 
A színésznő kezdetben nem is volt színész-

nő. Kenyeret árult. De azt sem kávéházban, 
hanem tejcsarnokban. Szóval olyan helyen, 
ahova csak nagyon szegény és egyszerű, hét-
köznapi népek járnak. Diákok, akiknek nem 
telik bőségesebb vacsorára, boltoskisasszo-
nyok, pénzügyi hivatalnokok, meg diétás 
öregurak, akik bolgár aludtejet eltek érel-
meszesedés ellen. Nyilvánvaló volt tehát,' 
hogy a színésznő ebben a környezetben nem 
érvényesülhetett. Hiába volt ragyogóan szőke 
a ha ja és olyan fitos az orra, hogy a legszi-
gorúbb embereknek is azonnal pajkos gon-
dolatai támadták tőle. Hiába mondta sűrí-
tett bájjal , hogy „Parancsoljanak süteményt". 
A polgárok egyszerűen kiszedték a kosará-
ból a császárzsemlyét, minekután jól meg-
ropogtatták, fizettek, de a színésznőt észre 
sem vették. Reménytelenül és vigasztalanul 
kenyereslány volt. És a szive : egy falat 
kenyér. 

II. 
Ekkor történt, hogy az ördög ujabb tervet 

szőttj az emberek megrontására. Tulajdon-
képen nem is volt az igazi ördög. Csak 
ördögtanilvány. Ördögfióka. Azonban nagy 
stréber lehettet, mert mindenáron érdeme-
ket akart szerezni. így történt, hogy önálló-

Este tízkor a hátsó kijáratnál . . . 

sitotta magát. Egy külön, aljas kis sátáni 
munkát eszelt ki, amit saját kecskeszakál-
lára akart végrehajtani. Gondolta, igy talán 
előléptetik a pokolban. Mert a jámbor ör-
dög valami jó, békés, nyugalmas, szinekurára 
vágyott. Valami olyan állásra, ami nem jár 
nagy felelősséggel. Például : bankigazgatók 
katlanára felügyelni. Vagy pedig : komisz 
nőket tüzes vassal tetoválni. Szóval egy 
úgynevezett elit beosztásra vágyakozott. So-
káig töprengett azon, hogy milyen ú j fa j t a 
eszközt lehet kitalálni az emberiség ellen. 
Egyszerre csak lelkesen felkiáltott : Nő ! El 
volt ragadtatva ettől az ötlettől. Nagyon te-
hetségtelen ördög volt. 

III. 
Elindult tehát a városban, hogy megkeresse 

az alkalmas nőt, akit rohamra akart indí-
tani az emberiség erkölcsei ellen. Ment, men-
degélt és egyszer csak eljutott a tejcsar-
nokba, ahol megpillantotta a színésznőt, aki 
akkor természetesen még mindig csak ke-
pyereslány volt. Sőt soha olyan végérvé-
nyesen nem volt kenj'ereslány, mint akkor. 
Hiszen a konjunktura rég meghalt és ere-
deti, tényleges színésznők vedlettek vissza 
kenyereslánnyá. így hát a leghalványabb 
lehetőség sem volt arra, hogy egy tényleges, 
eredeti kenyereslány színésznő legyen. A fér-
fiak örültek, hogy éltek és esziik ágában 
sem volt nőket felfedezni a színpad számára. 
Krach volt I De milyen. Az emberek kezd-
tek visszatérni a régi, jó békebeli erköl-
csökhöz. De az ördög épen ezt nem akarta. 
Kabarészerző álarcában belépett tehát a tej-
csarnokba, helyet foglalt egy asztalnál és 
amikor a színésznő feléje sietett a kosárral, 
rámosolygott: 

— Hogy van, angyal? 
lis megrázkódott. Mert az ördög mindig 

megrázkódik, lia ezt a szót kell kimon-
dania : Angyal . . 

IV. 

A szegény kis kenyeres színésznőnek na-
gyon megtetszett ez a fiatal ember. Volt va-
lami szelíd és ártatlan az arcában. A tehet-
ségtelen ördögök mind ilyenek. Azután meg 
nagyon árva volt a kis kenyeres színésznő és 
nagyon jól esett neki, hogy ebben az aludt-
tejelő környezetben végre valaki megjegyzést 
tesz rá. Sőt szemmelláthatóan imádja. Valami 
végígbizsergett ettől a hátán. így történt meg, 
hogy amikor az ördög megkérdezte tőle, vaj-
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. . . feléje sietett a kosárral és rámosolygott . . . 

jon megválhat ja-e zárás illán, a lány lesü-
tött szemmel ezf válaszolta : 

— Este iízkor, a hátsó kijáratnál. 
Az ördög, majdnem bakot ugrott örömé-

ben. A kezdet nagyszerűnek ígérkezett. A kis 
kenyeres ugyan rettentő bárgyúnak és sze-
lídnek látszott, de ha az ördög akarja, egy 
ilyen nő is megronthatja az emberiséget. A 
randevún pontosan megjelent. Karonfogva 
távozott a lánnyal az éjszakába. Egy gáz-
lámpa alatt megkérdezte : 

— Akar-e szinésznő lenni ? 
Mit tesz Ördög? A lány azt mondta : Igen, 

V. 
Szinésznő lett. De még milyen hires. Az 

ördög egy gyapjukereskedőnek elvette az 
eszét és ez a kalmár támogatta a nőt a 
szinipályán. Szinházrészvényes lett miatta a 
gvapjukereskedő és ráadásul minden követ 
megmozdított, hogy a derék, jámbor kenye-
reslányból igazi rossz, zülölt, erkölcstelen 
ritfmon legyen. Egy év múlva a színésznő 
már pályája csúcspontján állott és az ördög 
ekkor elérkezettnek találta az időt arra, 
hogy rohamot indítson az emberiség ellen. 
Amint ez egy tehetségtelen ördöghöz illik, 
elhatározta, hogy ir egy szörnyen erkölcste-
len darabot. Olyan darabot; amelynek min-
den szava bűn és kísértés. Olyan darabot, 
amelytől megőrülnek a legszelídebb kérőd-
zők is, amelytől asszonyok otthagyják fér-
jeiket, anyák pedig gyermekeiket. Olyan 

sátáni darabot tervezett, amilyen még nem 
volt. És azt akarta, hogy az egész pokoli 
színjátéknak közepében a nő álljon, pogány 
szépségével és mézédes gonoszságával. E cél-
ból már az ismert szerzői álarc alatt újból 
felkereste a színésznőt, aki nem feledkezett 
meg arról, hogy mennyi hálával tartozik 
neki. Megállt előtte és ezt mondta: 

— Drágám! írtam egy angyali, akarom 
mondani ördögi darabot, egy olyan szerepet, 
hogy elszédülsz, ha meghallod. Ezt a szere-
pet Neked kell eljátszani. Te vagy az egyet-
len nő, aki erre képes. 

És a szinésznő elhitte. Ilyesmit minden 
szinésznő szívesen. elhisz. 

VI. 
A premier frenetikus volt. Mindjárt más,-

nap a válóperek tömegei indultak meg a 
városban. A darabnak olyan erkölcsrontó 
hatása volt, hogy a hatóság sürgősen betil-
totta. De hiába minden. A méreg belekerült 
a társadalom vérkeringésébe. Dehogy is a 
méreg! A nő. Ez a gyönyörű démon, ez a 
fejedelmi leány, ez a csodálatos ördögnő 
maga volt a bün. Kényszeregyezségék és 
csődök viharzottak, ahova a lábát tette. Fia-
tal banktisztviselők sikkasztottak miatta és 
jól nevelt pesti fiatalurak feltörték a mamá-
juk fiókját érette. Egy nap azonban nagy 
ba j történt. A szinésznő beleszeretett egy 
költőbe. Győzött benne a kenyereslány. A 
költő tehetségtelen volt. Még az ördögnél is 
tehetségtelenebb. 
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Tejcsarnokban vacsoráztak . . . 

A nő azt mondta: Soha! 
A költő azt mondta: Lehet róla beszélni! 
És ebben a pillanatban csoda történt. Az 

ördög egyszerre elpárolgott. Ennyi komisz-
ságot már ő sem tudott elviselni, ö csak 
egy egyszerű, tehetségtelen ördög volt. És 
nem egy tehetségtelen költő. 

A FÁK 
Itt léptetnek az árva fák, 
Vert katonák, züllött komiszban, 
Városi fák, kiket az ősz 
Szerelt le és a dér leszabdalt 
Csillagot, tarka paszományt, 
A potrohos, kopasz platán 
Tábornok volt s most elszelelne, 
Rángatja gyökérkötelét ! 
A gesztenyék, e hetyke tisztek, 
Szétszórnak kardot és golyót. 
De az akácfák öklüket 
Rázzák a süppedt ég felé : 
Közemberek, kiket a nyár 
Porral táplált, kiket a villám 
Forgácsolt s virágvérüket 
Sárba tapossák a lovak. 
Az ólmos eső megered, 
S ők isszák, mint a durva szeszt, 
Támolyognak és vicsorognak 
És ölelkeznek részegen, 
Fellázadt csőcselék-szelekkel : 
Átpártolnak az őszhöz. 

ZSOLT BÉLA 

Az ördög megérezte, hogy ba j van. Köz-
tudomású dolog, hogy az igazi szerelem 
megtöri az ördög varázsát. Ez pedig nagy 
ba j volt. Az ördög, aki érezte, hogy hiva-
tása nemsokára beteljesedik, most fokozott 
erővel lépett akcióba. Az csak lehetetlen, 
hogy a győzelem küszöbén egy ilyen szen-
timentális gyarlóság a nyakát törje. Meri 
a színésznő, mióta szerelmes volt, nem dön-
tött romlásba férfiakat, nem dult fel családi 
tűzhelyeket és nem okozott pénzügyi katasz-
trófákat. Az ördög tehát a szerelem ellen 
kezdett dolgozni. Ahol tehette, ártott a nő-
nek. Lassanként lecsúsztatta. Leépítette az 
egész nagy munkát. Az emberek pedig azt 
hitték, hogy a költő pecheli el a színésznőt. 
Részvéttel suttogták: 

— Szegény nő. Mit jára t ja le magát ezzel 
a fiúval. 

VIII. 
Már olyan rosszul ment nekik, hogy tej-

csarnokban vacsoráztak. A világ ugyanis 
hálátlan és elfelejtette, hogy mennyire ra-
jongott ia színésznőért. Ö azonban nem törő-
dött semmivel. Imádta a költőt és aludttejet 
vacsorázott zsömlyével. És amint ott ülnek 
az asztalnál, az ördög kabarészerző képé-
ben ismét belépett a tejcsarnokba. Leült 
hozzájuk és igy szólt: 

— Szakadjatok el egymástól és én nek-
tek adom a világot. 
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Gilbert Miller Bródy Sándor két darabját 
megvásárolta Amerika részére 

Charles B. Chochran „A királyok" londoni előadásáról 
tárgyal 

„A nap lovagját" is lefordítják angolra 
London, augusztus 4. 

A Színházi Élet londoni 
szerkesztősége jelenti : 

Esztendővel ezelőtt, — 
augusztus 14-én halt meg 

EVE GREY 
a londoni Pompadour 

Bródy Sándor. A sors élete 
utolsó két esztendejében mos-
toha volt a naturalista ma-
gyar irodalom úttörőjéhez. 
Az egykori nagy sikereik em-
lékei elhalványodtak és a 
magyar irodalom büszkesége 
betegségtől bágyadt szemmel 
nézett vissza múltjába. Em-
lékeket keresgélt. A régi si-
kerek már hervadt virágai-
val akarta eltakarni szenve-
déseinek friss sebét. Aztán 
egy nap a szive, — melynél 
lázasabban kevés sziv dalolt 
magyar földön, — elhallga-
tott. 

Bródy Sándor halála fel-
támadás. Könyveit ma job-
ban vásárolják, mint az utol-
só évtizedben, a könyvki-
adók u j gyűjteményes Bró-
dyt akarnak kiadni. Posthu-

mus munkájának, a ,,Rem-
brand"-naki ugy tudom, már 
második kiadása kerül az 
olvasók elé. A Vígszínház a 
jövő szezonban több darab-
ját újí t ja fel. 

Bródy Sándor életében ke-
veset törődött, hogy külföld-
re kerülnek-e írásai, színda-
rabjai. Több regényét lefor-
dították ugyan németre. A 
Lyon Leát adták Newyork-
ban, a Tanítónőt majdnem 
minden nagyobb német szín-
pad műsorra tűzte és a 
skandináv félszigeten is nagy 
sikert aratott. Bródy Sándor, 
aki tizenöt éven keresztül 
Magyarország egyik legün-
nepeltebb eml>ere volt, soha-
sem gondolkozott ökonomi-
kusán. Nem gondolt arra, 
hogy vagyonokat jövedelme-
ző darabjait külföldön érté-
kesítse. 

Halála után Ben Blumen-
thal megvásárolta fiaitól 
Amerika részére a Tanító-
nőt. Gilbert Miller, amerikai 
színházigazgató pedig, ki 
nemrég részletes interjúban 
vázolta e lap hasábjain szín-
házainak jövő évi program-
ját és elmondotta, hogy az 
Antóniát, a Farkast és eset-
leg a Magnetic-et is szinre 
hozatja Newyorkban, — lon-
doni tartózkodása utolsó 
napjaiban megvásárolta a 
Szerető és a Dada amerikai 
előadási jogát. 

Charles B. Chochrane, az 
ismert londoni színházi vál-
lalkozó, Bródy három kis 

egyfelvonásosának: ,,A Kirá-
lyok"-nak angliai bemutató-
járól tárgyal. Értesüléseim 
szerint, a Bródy-drámák kül-
földi szinrehozásával egy-

LILIAN DAVIES ' 
a londoni Marinka-táncosnő 

idejiileg, a nagy író egyik 
regényét „A nap lovagját" 
is lefordítják angolra. 

Korda Tibor. 

Mistinguette 
szeptemberben két hétig 

Londonban vendég-
szerepel 

Londonból jelentik a Szín-
házi Életnek : 

Párizs szerelme, dédelge-
tett csillaga, Mistinguette két 
hétig Londonban élvezte a 
nyarat. Hosszas rábeszélések 
után szeptember első két he-
tére, amikor Párizsban a 
Moulin Rouge zárva lesz, 
mert u j Jacques Charles-re-
vüre készülnek, Londonban 
lép majd fel amerikai tánc-
partnerének, Earl Leslienek 
társaságában. 
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Aktuális vicclap . . . Nyár van, meleg van, kár hogy a vlzviccek kimentek már a divat-
hói, most igazán aktuálisak lehetnének. Vizviecek hiján inost az alábbiakkal hűtjük 

le olvasóinkat 

A BELVÁROSI BÁRDOSÉ! BAJ VAN HAWAYBAN SAKKVERSENY DEBRE-
CENBEN 

— Mi az, hogy fő torna és 
mesterverseny ? 

— H á t az, hogy aki fő-
tornázza magát , az részt ve-
het a mesterverseny en. 

UJ FRANCIA KÖZMONDÁS 

A Nagymező uccából je-
lentik : 

Miután Bárdos Artúr meg-
kapta a Belvárosi Szinház 
bérletéi, a Renaissance-Szin-
háznak lesz egy Belvárosi ja, 
a Belvárosi 'Színháznak pedig 
így Renaissance-a. 

A rendőrség — mint a 
napi lapok jelentették —, be-
vetette egy belvárosi üzlel 
k i raka tából Billcr Iré'n Ha-
way-kosztümös képét, mint 
erkölcstelent. Biller tehát 
ezentúl joggal énekelheti a 
kérdéses kosztümben, hogy: 

„Baj van odalenn Haway-
[ban ..." 

Jobb ina egy riiff, min t 
holnap egy druzok. 

A „NÉP" SZERKESZTŐ-
SÉGÉBEN 

— Mi az? A Lendvai-Leh-
ner kézirata egész olvasha-
tatlan. 

— A képviselő ur megszo-
kásból spriccerrel i tat ta le, 

MODERN TALÁLMÁNY 

BAKTEREK A DRÁGASÁG 
ELLEN 

Az egyre fokozódó drága-
ság a r ra kényszerít i a külön-
böző társadalmi osztályokat , 
hogy testületileg lépjenek 
föl. így például most a drá-
gaság ellen az összes vasúti 
bakterek sorompóba ál lnak. 

A NEW YORKBAN 
— Maga rádió-levest eszik? 
— Mi az, hogy rádió-leves? 
— Maga itt eszi és Bu-

dán is ha l l ják . 

BOMLIK A FUTBALL 
SPORT 

* 
CSERKÉSZEK A STRAN-

DON 

— Kolléga ur, volt már a 
viz alatt ? 

— Igen és meggyőződtem, 
hogy ez a társadalom nya-
kig elmerült az erkölcstelen-
ségben. 

* 

— Mit szól hozzá, a Ré-
may II. bejelentet te az Mlsz-
nek, hogy i t thagyja egyesü-
letét és egy párizsi csapat 
tagja lesz. 

* 
Spitz, a Nsc másik ki tűnő 

csatqra, Olaszországba ké-
szül. Ma beszéltünk vele és 
kijelentette, hogy az olaszok 
már régóta spiccelnek rá . 

— Mi az, miért vagy ugy 
összetörve? 

— Elej tet t az igazgatóm. 
* 

MODERNIZÁLÓDIK a MÁV 
— Miért öntözik maguk 

vödörrel a kocsikat? 
— Az igazgatóság elren-

delte a kocsipark fölfrissi-
lését. 



NÄL 
— Igaz, hogy leszállítják 

végre a villamos-viteldíja-
kat ? 

— Csak részletekben. Ma 
például már több utast szál-
lítottak le. 

Külföldi viccet is kell csi-
[nálnonv 

A fizetésért, amit húzok, 
Most Párizsból jelentik 

[nékem, 
Hogy ismét druzzognak a 

[druzok. 
A LEGJOBB PORTAS 

Lázár Ödön, Bárdos Arlur 
és Neumann Dezső között MÉG EGY ÁLLOMÁS 

— Mit szólsz a cseppfolyós 
szénhez? 

— Na hallod? Az Országos 
Szénközpontnál már régen 
folyósították a szenet a pro-
tekciósoknak. 

MEGINDULT A MAGYAR 
FILMGYÁRTÁS 

Mint hiteles helyről jelen-
tik, a magyar filmgyártás 
teljes erővel megindult. Igen 
sok eredeli fölvétel van 
tervbe véve. Az előlegek föl-
vétele már is folyik. 

őrült vetélykedés folyik Bili-
ért, a magyar válogatott 
kapusért, akit a íőportási 
állásra igyekeznek meg-
nyerni. Stockholmban beiga-
zolódott ugyanis, hogy abba 
a kapuba, amelyet Bili véd, 
akadálytalanul be lehet jutni. 

— Igaz, hogy a délután 
megjelenő Szózatot is a Stá-
diumban nyomják? 

— Igaz, de azért mégis 
utolsóelőtti sládiumban van. 

ünneplik az angol lapok 
a Marica grófnő 500-tk 
előadása alkalmából 
Londonból jelentik a Szín-

házi Életnek : 
A Marica grófnő ötszáza-

dik előadása alkalmából 
töbl) nagy angol lap hajol 
meg Kálmán Imre zseniali-
fása előtt. Az Observer irja : 

„Meglepő, hogy a nagyon 
rossz bécsi szinházi kon-
junktúrában a magyar Kál-
mán Imre Marira grófnője 
ötszáz előadást ért meg. An-
gliában nem szokatlan, hogy 
egy nagysikerű darabot fél-
ezerszer adjanak, de Bécs-
ben, ha egy operett százszor 
megy, az már a legnagyobb 
siker. Eddig csak két zene-
mű ért meg ötszáz előadást 
Ausztriában. Kálmán „Csár-
dáskirálynő"^ és a „Lilac 
Time" (?) A Marica grófnőt 
három bécsi színházban ját-
szották és tiz különböző 
korú és szépségű fiatal hölgy 
játszotta a címszerepét." 
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.4 dolog azzal kezdődött, hogy i^jkács 
Pali, a Vígszínház fiatalon galambősz 
amorozója végigszaladt a Lipót-kőrúton 
egy kis Citroen-kocsin. Mi ez? mondták 
megdöbbenve az emberek. Autója van a 
Lukácsnak? Nem rossz, hehehe. Aztán 
jött a Rátkai Mercedese, a Halmay Tibor 
liuickja s attól kezdve mindenki szidta a 
,,pojác"-okat, hogy ilyen meg olyan jó 
dolguk van, amig más ember éhezik, sőt 
gyalog, vagy villamoson jár, addig ők 
automobilon szaladgálnak. Az egész ügy-
nek egy tüneti érdekessége van: az, hogy 
amig a Fedák, vagy a Biller Irén autójá-
rói úgyszólván említést sem tesznek, ad-
dig a Lukács Pali Citroenjét olyan fel-
háborító merényletnek tartották az er-
kölcsi világrend ellen, hogy hajlandók 
lettek volna meetinget összehívni azok 
ellen az erkölcstelen színészek ellen, akik 
autót mertek vásárolni maguknak. Mert 
az, hogy egy primadonnának autója van. 
— az rendben van. Annak dukál, ez így 
van, amióta a világ világ, a primadonná-
nak mindig volt autója, már csak azért is 
ugyebár, mert rendszerint nem ő vette 
magának. (Pedig manapság már olyan 
időket élünk, hogy bizony a primadon-
nák igenis maguk veszik az autójukat.) 
De a színész, aki aztán igazán minden 
valószínűség szerint a gázsijából vette az 
autóját, az egy tékozló, dorbézoló, ilyen 
nehéz időkben rossz példát mutató szem-
telen fráter, akit megsértésünkkel kell 
sújtanunk, hogy nem gyalog jár, hanem 
automobilon. 

Hát először is jöjjünk tisztába azzal, 
hogy mindenkinek jogában van automo-
bilon járni. Én alig várom, hogy a dara-
bomat bemutassák, a tantiémekből rög-
tön veszek magamnak egy kis automobilt. 
Újságíró vagyok, egész nap lótok-futok, 
miért ne lenne szabad nekem a saját ko-
csimon járni, először: mikor olcsóbb is, 
mintha taxin járok, másodszor sportnak 
is a leggyönyörűbb. Ha megdolgozom 
érte és megkeresem. Az idegeim is rosz-
szak már, a konflist sem bírják ki, de 
meg folyton sietős is a dolgom. Hát ak-
kor annak a Rátkainak, aki 20 éve tán-
col Pestnek és tüdőtágulása van tőle és 

szivbillentyüzavara, annak nem szabad 
ennyi munka után egy au'ót venni magá-
nak? Ha például szenedéig es bélyeg-
gyűjtő lenne s egy ritka gyűjteményt vá-
sárolna magának, az ellen volna valaki-
nek kifogása? Ugye, nem. Hát akkor 
mért nem tetszik az, hogy bélyegek he-
lyett automobilba ölte a pénzét? Halmay 
európai viszonylatban is igazán kitűnő 
táncos, megfizetik, ha telik neki belőle, 
hát vegyen magának, akár egy Rolls 
Royce-ot is. Ő táncol esténként a szín-
padon, őt nézik és nem azt az urat, akt 
sokadmagával befizetett s a nézőtéren ül 
s nem tetszik neki H. T. ur automobilja. 
A bankigazgató, ha nyugalomba vonul 
kies budai palotájába, nyugodtan ülhet 
couponjain derűs élete alkonyáig, véle 
baj nem történhetik. Nem, mert a palotá-
hoz egy kis birtok is hozzátartozik, vala-
hol Pesthez is közel, s ott lent vidéken 
a vasúthoz is közel, egy kis készpénz is 
akad, berendezés is, külföldi depók és a 
többi. A színész ha nyugalomba vonul, 
ha nem gyűjtött magának, mehet valóban 
a New York kávéházba szent karácsony 
este, kávéért, kuglófért. Vagyis: hagyjuk 
ezt a dolgot a színészek autójával. Hozzá-
tartozik a mesterségükhöz ez a kis effek-
tus, jármű, taps, zene, tánc, vagy mi-
csoda. Kell nekik, jól esik nekik, ha azt 
mondják róluk a kis lányok a járdán, itt 
megy II. T. ur az automobilján 
Mindezt pedig azért vagyok bátor meg-
írni, mert a színházi konjunktura alko-
nyán szemmelláthatólag a négy-öt auto-
mobilos színész autóján keresztül egy 
olyan engesztelhetetlen szinészellenes 
hangulat keletkezett, amelynek indokolat-
lanságát, igazságtalanságát mi sem jel-
lemzi jobban, minthogy tudtommal ma 
már Rátkain és Halmayn kívül csak 
Kiss Ferencnek, Somogyi Nusinak, tíiller-
nek és Fedáknak van kocsija. Lukács 
Pali már el is adta. És a protekciót meg 
az automobilt úgyis csak azok szidják, 
akiknek nincs. Erről jut eszembe, hogy 
akkor tulajdonképen nekem is szidni 
kellett volna őket. Na mindegy . . . 
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csis leugrott a bakról, miután lovait a mezít-
lábas lóápolóra bizta. 

Bratfisch v o l t . . . 
— Szeretnék magával beszélgetni, — 

mondta titokzatosan a fiákeres. 
— De hát hogyan kerül maga Pestre, 

Bratfisch ur ? kiáltott fel Bécs Rezső. 
— Lehajtottam. A „gazda" most ugy is 

Laxenburgban van a feleségénél, onnan egy-
hamar nem eresztik el. 

Bécs Rezső a régi Párizsi-utcában tudott 
egy kis kocsmát, ahol kapuzárásig el le-
het üldögéni. Suszterek, keztyüsök, midere-
sek járnak oda ; egyéb dolguk van, mint a 
beszélgetéseket kihallgatni este tiz óráig 
sietve meg kell inni söreiket, mert a kocsmát 
bezárják. „Tisztességes hely, az ilyent szere-
tem !" mondá Bratfisch és felhajtván egy 
korsó sört, igy kezdte : 

— Mindig mondtam, hogy Dreher Antal a 
svecháti sörgyárából nem szívesen küld hor-
dókat Pestre. Ugy tudom, hogy csak egyet-
len pesti kocsmáros kap ebből a svecháti 
sörből, a valódi dupla márciusiból, az is 
valahol a Király-utcában van. Mert Dreher 
azt hiszi Bécsben, hogy itt Pesten valami elő-
kelő utca a' Király-utca. 

Miután Bratfisch ezen szavaival tanú-
bizonyságot telt arról, hogv némileg járatos 
a pesti vendéglős-iparban is, nagyon elgon-
dolkodott üres kancsója felett. 

— Miért olyan szomóru Bratfisch ur ? — 
kérdezte pártfogójától Bécs Rudi. 

— Eh, nem is vagyok olyan szomorú, 
mint amilyennek látszom, — felelt kézle-
gyintéssel a bécsi fiákeres, aki Pestre csak 
igy „lehajtott", mintha Lainzra vagy Mayer-
lingbe rándult volna ki. — Pusztán egy levél 
foglalkoztat, amelyet innen Pestről az „isteni 
Ilustól" kaptunk. 

— Maga, vagy a „gazda" ? 
— Természetesen a gazda, de nyomban át-

adta nekem elintézés végett. Én pedig nyom-
ban magára gondoltam. Egy szerkesztő-
nek az ilyesmihez több esze van, mint egy 
egyszerű lóhajtónak. Bosszút kell állnunk 
valakin. 

— Halljuk az esetet ! — szólt Bécs Rezső 
hirlapirói hangon, amelyet már elsajátított 
az öregebb kollegáktól 

— Az eset a következő. Az „isteni Ilust" 
a napokban szuppéra invitálták meg a Nem 
zeti Kaszinóba. Előfordult ez már máskoi 
is, az „ isteni" nem is csodálkozott a meg-
híváson. Ott volt Batthyányi Elemér, Üchtntz 
Zsiga, a Szemere, Trautmannsdorf, valame-
lyik Esterházy, azt hiszem : a Miki. No meg 
egy pár úriember, aki az ilyen mulatságon 
részt venni szokott, ha éppen nincs egyéb 
dolga. A vacsora, mint az „isteni Ilus" levelé-
ben irja, a szokásos jégbehütött ananász-
dinnyével kezdődött, mert ettől szokott jó-
kedve kerekedni a urak gyomrának . . . Én, 
becsületemre mondom akkor szoktam jó-
étvággyal vacsorázni, ha jól kihajtottam a 
lovaimat. 

— Nos aztán mi történt? — szólt közbe 
Bécs Rezső, mert képesnek tartotta Brat-
fischt arra is, hogy most nyomban azt is el-
mondja, hogy mit vacsorázott tegnap meg 
tegnapelőtt. (Ilyen dolgokban nagyon jó me-
móriája volt B.-nak.) 

— Aztán lengyelleves következett, ahogyan 
már P^lkovits szokta összeállítani a menü-
ket. Kappan fejessalátával, amelynél én sok-
kal többre becsülöm az ugorkasalátát, kü-
lönösen akkor, ha egy nappal előbb magam 
készítettem el. A múltkor egy nagy tál 
ugorkasalátát megettem, benne zöldpapriká-
val, egy kevés fokhagymával, vereshagymá-
val, sóval, borssal. . . Éppen elég volt va-
csorára. 

Bécs Rezső megértőleg bólongatott. Tudta, 
hogy Bratfisch darab ideig most úgyis a sa-
ját étkezéséről fog beszélni, akármit is 
szólna közbe. 

— Hát aztán vacsora után csak megbolon-
dul az egyik ur a nehéz boroktól, amelyeket 
évjárat szerint szolgál fel Palkovics a kü-
lönböző ételekhez és végül már olyan régi bo-
rokat öntöttek a huszárok az urak poharaiba, 
hogy olyan öregember nem is foglalt helyet 
az asztalnál, pedig ott volt Üchtritz is, akit a 
legöregebb és legbölcsebb embernek monda-
nak a monarchiában. Hát ez az ur, bizonyos 
Lubomirszki nevii lengyel mágnás, kapja 
magát és megbolondul. Váltig azt hangoz-
tatja, hogy a francia pezsgő csak akkor Íz-
letes, ha előbb egy nő beledugja az ujját, 
vagy legalább is megízleli a szájával. Az 
„isteni Ilus", ez a jóságos teremtés, szívesen 
feláldozta a mutatóujját, meg a szája szélét, 

Gyorsan letépett vagy két tucat rózsát 
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hogy izletesebbé tegye az urak pezsgőjét, de 
a lengyel vérszemet kapott. Azt kezdte be-
szélni, hogy igazi aromához valójában akkor 
jutna a pezsgő, ha a művésznő egész testével 
megfürdene benne. „Hogyan volna ez lehet-
séges egy ekkora pohárban ?" — kérdezte 
csodálkozva az „isteni Ilus". A lengyel ur 
hazardírozni kezdett ; kijelentette, hogy ő 
nagyon szívesen megtöltet egy fürdőkádat is 
francia pezsgővel, ha a művésznő megfürdik 
benne. A magyar urak ezalatt különféle je-
lekkel, integetésekkel, kacsintgatásokkal biz-
tatták az „isteni Ilust", — amig ez végre bele-
egyezett, hogy szívesen jnegfürdik egy kád 
francia pezsgőben, ha ezzel nemes barátainak 
örömet okoz . . . Én a magam részéről ki-
jelentem, hogy mosóteknőben szoktam fü-
rödni, amelyet a kvártélyosasszony készit a 
konyhába minden szombaton este. 

— Ez nagyon helyes dolog, Bratfisch ur, 
de halljuk, hogy mi történt tovább az „isteni 
Ilussal" ! 

— Megjegyzem, hogy én a pezsgőt nem sze-
retem, — folytatta Bratfisch. — Esztendőkig 
vittem egy pezsgősügynököt, aki minden 
éjszaka pezsgőt hányt. „Csak egy pohár jó, 
frissen csapolt sört ihatnéik!" — sóhajtott 
mindig szegény vendégem. De nem lehetett 
sört innia, mindig pezsgőt kellett inni az üz-
let érdekében. Hát a kaszinó fürdőszobájá-
ból ezalatt behozták a fürdőkádat és a pincé-
rek, huszárok egymásután nyitogatták ki a 
Pomery et Greno üvegjeit, amig a kád félig 
megtelt pezsgővel. Az „isteni Ilus" pedig, — 
vájjon, mit meg nem tenne ez a jószívű te-
remtés a barátai kedvéért, te jóságos Isten ! 
— kapta magát, levetkőzött és beszállott a 
fürdőkádba. Az urak ugy tapsoltak, mint a 
Népszínházban. Hát eddig csak rendben lett 
vqlna minden, de az ilyen lengyel ember, ha 
engedik : tovább folytatja a bolondságait, 
mert régi bolondok ezek a lengyelek, amikor 
otthon elkiáltják magukat, hogy „nyepoz-
volim !" — utána pedig az ablakon ugrál-
nak kifelé, hogy meg se álljanak az ország 
határáig. Otthon ugyanis agyonvernék őket 
azért a szóért, de itt Pesten nem esik semmi 
bántódásuk. Én csak egy bécsi konstáblernek 
mondtam egyszer, hogy gazember, egy fél -
esztendeig kellett járnom mindenféle hiva-
talba és utánna még fizetnem is kellett. 

— Szóval megbolondult Lubomirszky? 
— Határozottan . . . Mert ezután, amikor az 

„isteni Ilus" a furuőből kiszállott, kapta ma-
gát a herceg és a fürdőnek használt pezsgőt 
kezdte visszaöntögetni a pezsgősüvegekbe. 
Negyven üveg pezsgőt öntöttek a fürdő-
kádba és már mind a negyven üveg meg-
tellett. És még mindig volt legalább egy 
üvegre való pezsgő a fürdőkádban. A len-
gyel sehogy sem ériette meg ezta dolgot, ör-
dögökre, boszorkányokra!, kísértetekre hi-
vatkozott, kitalálta, hogy a Nemzeti Kaszinó-
ban szellemek járnak, pedig ott egész éjszaka 
ébren szoktak lenni, a maga hazája nyel-
vén kiáltozott, egyszóval botrányt csapott 

a kádban maradt fürdővíz miatt. Hiába csit-
titotla az okos Üchtritz, hogy Magyarorszá-
gon ez így szokás. Az „isteni Ilus" megsér-
tődve távozott. De ez még nem lett volna 
baj. A báj ott kezdődött, hogy a bolond len-
gyel nem ivott a fürdővíznek használt pezs-
gőből, hanem az első poharat a földhöz locs-
csantotta . . . Azt mondják, hogy a hirtelen 
haragú Szemere egy üres pezsgőspalackot 
kapott fel és azzal akart nekimenni a len-
gyel urnák. A pezsgőt ezek után az inasok 
itták meg, az „isteni Ilus" ~)edig sir éjjel-
nappal és panaszos levelet irt nekünk. 

, — Bosszút ! — kiáltotta Bécs Rezső. —-
Nem történhetik ilyen sértés azzal a hölgy-
gyei, aki a koronaherceget szemem láttára 
kaszálni tanította. 

Bratfisch átnyújtotta kezét az asztalon és 
a kocsmáros nem sokára ezután elkiáltotta 
magát, hogy záróra van. 

* 

Két lovag kelt útra, hogy a művésznőn 
esett sérelemért Bécs Rezső nevében felelős-
ségre vonja iLubomirszkyt. 

Az egyik lovag volt Csicsery Géza honvéd-
huszárkapitány, aki éppen szabadságidejét 
töltötte Pesten: Kis ur, a volt békéscsabai 
adópénztáros koronahercegutcai játékbar-
langjában, ahol már egy hét óta éjjel-nappal 
huszonegyes játékot játszott és legtöbb baja 
az „oneászokkal" valamint a „cviklikkel" 
volt, — komoly, megállapodott férfiú, aki az 
éjszakát soha sem töltötte céltalan ivás vagv 
egészségrontó női udvarlások mellett, hanem 
inkább frissfestékü, ragyogó kártyalapok 
társaságában, amelyekről akkoriban még 
Kosztka Emil se tudta megállapítani, hogy 
Piatnik kártyagyáros hol és miként követte 
el velük azt a hibát, hogy az Országos Ka-
szinóban a kártyákat hátulról is felismerték. 
A kártyák még akkoriban a sors szeszélyei 
szerint járnak és a kapitánynak akadt olyan 
éjszakája is, amikor reggel tájban bizonyos 
pénzösszegeket küldhetett a Vadászkürt-
fogadó portásának számlája kiegyenlítése 
fejében. 

A másik lovag ama vidáméletü Kossá 
Ferkó volt. aki napjait nemcsak kártyázással, 
de mulatozva is töltötte. Pedáns ember lé-
tére hajnalfelé abbahagyta az idegromboló 
kártyázást és inkább felkereste azokat a 
barátságos helyeket, amelyek tulajdonképpen 
éjfélulán szoktak benépesedni ; az ottan al-
kalmazott hölgyek odáig harisnyakötéssel 
vagy regényolvasással töltik az idejüket, öe 
nagyot nyújtózkodva hagyják abba a sza-
lonias időtöltést, amidőn éjszakai- és doliány-
szagu urak felgyűrt gallérú felöltőikben a 
tiszteletükre megérkeznek ; — igv látogatta 
K. F. a Blaui Katzot és Somossy ur Orfeu-
mát is, mikor hajnalfelé egy kis szórakozásra 
vágyakozott és bölcs tanácsokat adott a tán-
cosnőknek, akik Oroszországba akartak ki-
vándorolni, hogy esetleg a muszka cár előtt 
is bebizonyítsák tehetségüket. 
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jedelmekkel egyenrangú csa-
ládból származik . . . Én csak 
princnek szólítanám, ha le-
velet vinnék neki. 

— Éppen itt van a téve-
dés, — felelt most Kossá 
Ferenc olyan hangon, amely 
hang részben emlékeztetett a 
fagyos, korai káposzta ropo-
gósságára, részben arra a 
hangra, amellyel a gavallé-

rok kikérni szoktak egy és mást . . . 
— A Lubömirszkyek hajdanában egyenran-

gúak voltok a lengyel uralkodó-családok sar 
j ad ék ai val. Éppen olyan lisztelet illette meg 
őket, mint bárkit, aki közeli atyafiságban 
van a lengyel királlyal és a levelezésükben 
Kedves Rokonnak nevezte őket a király. Ök 
sokkul többek voltak a maguk országában, 
mint például nálunk az Esterházy vagy a 
Pálffy hercegek. Ök körülbelül abban a 
rangban állanak, mint a Hohenlohe herce-
gek Németországban. 

— Nagyon félreérted a dolgot, kedves ba-
rátom, hogy velem, a Gothai Almanach is-
merőjével, mersz vitatkozni — mondá most 
metsző hangon Csicsery huszárkapitány. — 
Lubomirszkynek csak a princ megszólítás 
dukál, bár elismerem, hogy az ősei vajdák 
v;'gy talán nagyfejedelmek is voltak . . . De 
olyan bizonytalanok azok a lengyelországi 
viszonyok, hogy manapság az ember csak 
akkor tud eligazodni rajtuk, ha a geográfiát 
is ösmeri, amit nekünk a törzstiszti iskolá-
ban tanítanak. Tollát jegyezd meg magad-
nak, hogy Lengj'elországban azok az urak 
számítanak valamit, akiknek az erdőségeik 
határosak a cári erdőségekkel ott Ukrajná-
ban. Ahonnan a cár bölényei szjabadon át-
járhatnak, anélkül, hogy a vámőrök megállí-
tanák őkot . . . Ezek az erdőtulajdonosok 
Lengyelországban is urnák neveztetnek. Ezt 
jegyezd meg magadnak. 

(Jövő héten folytatjak). 

. . . Tisztességes hely, az ilyet szeretem . . . 

Ezeket a komoly férfiakat a Kispipa ud-
vari szobájából halászta ki Bécs Rezsó, 
mert ezek az urak egészségtani szempont-
ból nem szoktak ebédelni, inkább a vacsora 
örömeire helyezték életük gondjait. Termé-
szetesen nyomban utrakeltek, amint arról 
volt szó, hogy egy valóságos herceget kell 
provokálni. 

A herceg a Kaszinóban fogadia a méltó-
ságteljes megjelenésű urakat, megértőleg tu-
domásul vette, hogy az „isteni Ilus" fürdetése 
miatt becsületében megsértve érzi magát 
Rudolphe de Bécs, — a kartellszivü urak 
barátja, — valamint nyomban elővette 
aranytokos ceruzáját, hogy a lovagias fér-
fiak pontos címét feljegyezhesse. Csicserv 
kapitány a Vadászkürtben lakott, mig Kossá 
Ferenc földbirtokos ur a Magyar Királyban. 
A herceg kezet (fogott az urakkal, mire azok 
dolguk végeztével lelépkedtek vele a kaszinó 
pirosbársonyos lépcsőjén, bőséges borravalói 
adtak az inasnak, aki tartózkodásuk alatt 
ka-bátjaikra, sélabotjaikra, kardjukra, kalap 
jukra és egyéb felszerelésiikre vigyázott: az-
tán végigballagván a Hatvani-utcán a 
Ferencrendiek temploma mellett, igy szólóit 
Kossá Ferenc a kapitányhoz : 

— A Durohlaucht nem látszik gyáva em-
bernek ! 

A kapitány rövid gondolkodás után igy 
felelt : 

— Az én véleményem szerint ez a címzés 
nem illeti meg Lubomirszkyt, mert nem fe-
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Ki kire hasonlít? 
A „Színházi Élet" szerkesztősége pályáza-

tot hirdetett a múlt héten a közélet kiváló-
ságaihoz feltűnően hasonló hölgyek és urak 
felkutatására és megjutalmazására. Arról 
van szó, hogy bizonyára jár a pesti aszfal-
tokon vagy a vidéki járdákon sok olyan ha-
landó, akinek az arca, vagy a figurája fel-
tűnően hasonlit valamelyik hires 

Íróhoz, 
festőhöz, 
művészhez, 
politikushoz, 
arisztokratához, 
sportbajnokhoz, 

vagy más kiemelkedő figurájához az emberi 
társadalomnak. 

Tehát mi azoknak a fényképét kérjük, 
kik azt hiszik magukról, hogy ők feltűnően 
hasonlítanak valamelyik közéleti kiválóság-
hoz. 

A pályázat kiirása óta özönével kapjuk a 
fényképeket azzal a kéréssel súlyosbítva, 
hogy 

mi állapítsuk meg, 
hogy a beküldött kép tulajdonosa kihez ha-
sonlít. Természetesen senkihez! Illetve senki 
hires emberhez! 

Tehát: 
1. Nem arról van szó, hogy mi keressünk 

egy-egy fényképhez alteregót. 
2. Mi csak olyan fényképeket kérünk, akik 

állítólag hasonlítanak egy-egy közéleti fér-
fiúhoz, vagy hölgyhöz. 

3. A mi feladatunk csak annyi, hogy a 
beküldött fényképeket felülvizsgáljuk és ha 
tényleg feltűnően hasonló, leközöljük és 
megjutalmazzuk. 

Reméljük, hogy ezekután nem lesz több 
félreértés köztünk és olvasóink között és a 
jövő héten megkezdhetjük a képek köz-
lését. 

Dénes Gyuri és Pethes Sándor Párizsban 

Kérek egy gukkert 
és egy mikrofont! 

Megmentik a színházakat a nagyothallók 
számára. 

A cím az első pillanatban kissé érthetet-
len, de azonnal megmagyarázzuk. Arról van 
szó, hogy lelkes, tudós emberek meg akar-
ják menteni a nagyothallók számára is a 
színházi este élvezetét. Egy pesti orvos, dr. 
Kovács Sándor, amerikai mintára, a pesti 
színházakat is fel szeretné szerelni mikro-
fonnal, azaz hangerősítővel. A hangerősítő, 
miként a szemüveg a szem látását, ugy a fül 
hallóképességét erősiti és Amerikában, hang-
versenyen, színházban és prédikációk hall-
gatására templomokban is rendelkezésére 
áll a jelentkezőknek. 

Kovács doktor ötlete, amerikai értelemben, 
nem is nevezhető újnak. Annyi az egész, 
hogy a pesti színházakat is szereljék fel 
ilyen hangerősitőkkel ! 

A színházaik egészen u j közönséget kapná-
nak így, a nagyot-hallók egészen friss és 
igy nagyon hálás közönségét, 

A jegyváltásnál is egyszerűsíteni lehet a 
dolgot. A nagyothallók jegyét jelöljék vala-
milyen betűvel, mondjuk N betűvel és akkor 
a pénztárnál csak ezt mondja : 

— Kérek egy N jegyet a földszinti támlás-
székre . . . 

És az N jegy ellenében aztán kapna a 
jegyszedőtől egy kis kagylót — ugy, ahogy 
a rövidlátó egy gukkert kap a ruhatáros-
nőtől. 

Nem lehetetlen tehát, hogy egy kis tár-
saság igy fordulhat már a közeljövőben, 
a jegy leadása után a személyzethez : 

— Kérek egy gukkert és egy mikrofont ! 
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A B U D A K E S Z I B U C S U 
Egy szőke svábleány — Vetélytársam: a Léber Tóni — 

Zurück nach Pest! 
IRTA: SZÍNI GYULA 

Az iró néha saját, átélt 
emlékei között lapoz és egy-
szerre csak eléje akad egy 
fénykép. Falusi fotográfus 
csinálta, mialatt odakinn a 
piactéren a budakeszi bucsu 
kintornái, rakétái, kurjantá-
sai, lármái pufíogtak, zsong-
tak. 

A fényképnek története van 
és ma már talán szabad el-
mondania az Írónak. 

* 

A békebeli szent évek egyi-
kében történt a dolog. Jog-
hallgató és székesfővárosi 
napidíjas voltam. Minden 
nap reggel öt órakor kellett 
kelnem, hogy nyolc órára 
benn lehessek hivatalomban. 
Gyalog vágtam át a buda-
keszi erdőn: egy órai séta az 
ébredő, üde erdőben, egészen 
a zugligeti villamos-végállo-
másig. Ó, mily szép a reg-
geli napfény, amint még 
szinte töretlen szüzén tör át a 
harmatos lombsátoron. A Já-
noshegy lábánál egyszer egy 
különös, nagy, kék madarat 
láttam. Tudja Isten, melyik 
Afrikából vetette ide a vélet-
len, merész, magas ivben rö-
pült, mint a sas. Talán i f júi 
álmaimnak, reményeimnek 
albatrosz-madara volt. 

Budakeszin egy kis pa-
rasztviskóban laktam, ki-
csiny szobában, amely oly 
alacsony volt, hogy mester-
gerendájába csaknem bele-
ütöttem fejemet. A falon áj-
tatos szent képek voltak. 

Szomszédomtól, egy csön-
desen kérődző tehéntől, csak 
bemeszelt deszkafal válasz-
tott el. Éjjel fülbemászók és 
százlábúak ra ja lepte el a fa-
lat és kora reggel legyek 
csiplék orromat. 

Ezekért a falusi gyötrelme-
kért azonban bőséges kár-
pótlás volt számomra, ami-
kor az ablakon át megpillan-
tottam Midit, a házigazdám 
leányát. Midi korábban kelt, 

mint én és már négy órakor 
az udvaron siirgött-forgott, 
etette a tehenet, a disznókat, 
csirkéket és talán vizezte a 
lejet, amelyet szülei pesti 
házakba vittek be az ismert 
milimári-kocsin. 

Midi lenszőke hajú, tejkék-
szinii szemű leány volt és ami-
kor világos, ártatlan gyer-
mekszemét először rám emel-
te, hideg és meleg futott át 
raj tam. Talán már akkor be-
leszerettem. 

Egy reggel, amikor nagyon 
megszomjaztam csókjára, egy 
pohár friss vizet kértem tőle. 
ö maga sietett a gémes kút-
ra, hozta szolgálatkészen a 
vizet és amikor négyszem-
közt voltam vele szobámban, 
hirtelen megöleltem, meg-
csókoltam. A bögrét ijedté-
ben leejtette — az eltörött és 
a viz végigömlölt a padlón 
— de a csókomat, amint va-
lamelyest magához tért, hosz-
szan és édesen visszaadta. 
Aztán biborvörösen kifutott 
a szobából. 

Ez a csók soká égette szá-
mat, szivemet és a budakeszi 
erdőn át, amikor Pest felé 
ballagtam, sajgó szivvel álla-
pítottam meg, hogy szeretem 
Midit. 

* 

Felvirradt a budakeszi 
bucsu nagy napja. A százéves 
templom védőszentjének ün-
nepe ez, amely mindig szép 
augusztusi vasárnapra esik. 

Mjdi_már korán reggel tal-
pon volt és ugy ki volt csino-
sítva", ' mint védőszentje, a 
piripócsi Mária. Buzaszin 
haja koszorúba volt fonva, 
nyakán gyöngysor. Hímes 
eíejü, bársony uj jú prusz-
likja selyemből volt. Ke-
ményre vasalt, sötétkék kö-
tője száz szoknya fölé bo-
rult, égszínkék harisnya és 
lakktopán volt a lábán. Ha-
jában színes szalag. 

Midi harangszóra tem-
plomba ment és ott szoron-
gott mise alatt a keményítő 
vagy kalácsszagu budakeszi 
szüzek között. 

Mikor hazajött, megkér-
dezte tőlem, nem kisérem-e 
el a „búcsúra". Már hogyne 
kisértem volna el ! A kedvé-
ért még magam is sváb-
ruhába öltöztem, a Midi el-
hunyt szegény bátyjának 
hátrahagyott ruhájába. Ott 
járkáltunk a piactér ponyva-
sátrai közt, ahol a vásárosok 
kiteregették olcsó holmiju-
kat. Szólt a sipláda a kör-
hintán, amelyet maszatos 
budakeszi gyerekek hajtot-
tak, harangozott a hajóhinta, 
az iitőmérce nagyokat puf-
fogott és a porban, amelyet 
a vásári zsivaj fölvert, ott 
sétáltunk ketten : Midi mint 
valami szépséges páva, be-
gyesen, büszkén és én mel-
lette szerelmesen, szédülten. 
Egy cukorkaárus hangosan 
ga jdolta : 

Itt van, kérem, 
Jól megmérem, 
Itt a cukor, 
Vedd meg, sógor. 

Odamentünk a poharas 
emberhez és az a nevünket 
beleedzette két pohárba. 
Az egyikre ráírta virágos 
betűkkel : „Midi", a má-
sikra : „Gyula". A pohara-
kat kicseréltük. Eljegyzés-
hez hasonlított ez a szer-
tartás. 

De a budakeszi bucsu piros 
rózsája sincs tövis nélkül. 
Amikor a két pohárral ke-
zünkben tovább mentünk, 
egyszerre csak egy szálas, 
vállas sváb legény meglökte 
Midit : 

— Was machst, Midi ? — 
kérdezte tőle. A leány el-
pirult és azon a zengzetes 
budakeszi nyelven felelte : 

— Spáciren tá má. (Sétá-
lunk). 
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— Mit dem Stadfrack da? 
(Ezzel a városi ficsúrral ?) 
— szólt a legény megvető-
!eg végignézett ra j tam és ott 
hagyott bennünket. 

A leány szótlan és zavart 
lelt. Féltékenyen kérdeztem 
tóle, ki volt ez a legény. 

— A Léber Tóni — felelte 
a leány. 

Bementünk a vásári fény-
képész sátrába. Valami em-
léket szerettem volna erről 
a szép budakeszi búcsúról. 
A fotográfus odaállított ben-
nünket valami cifra, festett 
háttér elé. De egyszerre föl-
lebbent a sátorponyva füg-
gönye, egy fe j nyomult be 
kíváncsian. A Léber Tóni 
volt. 

— Midi, kumm heraus 1 
(Midi, gyere ki) — szólt. 

Egy perc múlva jölt vissza 
Midi, de most már kezénél 
fogva hozta a Léber Tónit 
és azt is odaállította a fény-
képész háttere elé. Tiltakozni 
szerettem volna, de a tilta-
kozás a torkonion száradt. 

A fényképész még igazított 
raj tunk valamit, aztán leka-
pott bennünket ugy, ahogy 
a képen látható. 

Este a község legnagyobb 
vendéglőjében megindult a 
tánc. 

Én ott ténferegtem a tánc-
terem körül hiába. Már-már 
lemondtam róla, hogy Midit 
ezen az estén láthatom, ami-
kor egy csomó leánytársával 
együtt Midi is berontott a 
vendéglőbe. 

Rajtam akkor már a ren-
des pesti ruhám volt. 

A zene hangjaira Midi is 
besietett a táncterembe. Oda 
akarUim hozzá menni, hogy 
fölkérem egy fordulóra, ami-
kor valaki elsietett mellet-
tem. d( így, hogy csaknem 
elsodorl A Léber Tóni volt. 
A kalapja legényesen, hety-
kén félrecsapva. Az arca iz-
zott mint a kivilágított tök. 
Néhány korsó sör meglát-
szott rajta. 

Tóni m L ,11t Midi közelé-
ben és int. i ' neki. így kérik 
a leányi ícba. Midi nem 
ment. Na_y sértés ez egy 
legényre ni/.ve. Tóni dühö-
sen szemérc vágta kalapját, 
elhagyta a tánctermet és 
visszament a söntésbe sö-
rözni. 

Éreztem, tudtam, hogy 
Midi azért nem akar tán-
colni, mert én is itt vagyok. 
Gyöngéden megkérdeztem 
tőle, akar-e velem táncolni. 
Midi elpirult és igent intett 
lejével. Táncba forgattam. 

Eszeveszetten, szédülten fo-
rogtunk Midivel. A tánc és 
szerelem heve elragadott 
bennünket, szinte egy testté 
forrtunk össze. De valahogy 
éreztem, mintha veszedelem 
fenyegetne valahonnan en-
gem. Vájjon Léber Tóni há-
nyadik korsó sörnél tart 
már? 

Egyszerre benyomult a te-
rembe négy-öt paraszllegény, 
egymás kezét fogták. Tán-
coltak, de ugy, hogy foly-
ton engem lökdöstek, a 
táncban akadályoztak. Lát-
tam, hogy összeesküvés ké-
szül ellenem. A kigyóvonal 
hirtelen, vad erővel közém 
és táncosnőm közé nyomult. 
Elválasztottak Miditől. Midi 
sirva fakadt és hazaszaladt. 

Én farkasszemet néztem az 
öt garázda legénnyel. De 
láttam, hogy egyedül vagyok, 
vissz« kell vonulnom. Igye-
keztem nyugodtan távozni, 
bár belül zakatolt a szivem. 
Nem bántottak. Kiértem a 
kapun és hazafelé igyekez-
tem, budakeszi viskómba. Az 
ucca félig sötét volt, messzi-
ről o-Iajmécs gyenge fénye 
pislogott. Kő repült felém. 

— Zurück ! . . . Zurück 
nach Pest ! (Vissza ! Vissza 
Pestre !) — kiáltotta egy is-
meretlen hang nyersen, fe-
nyegetőn. Nem törődtem 
vele és folytattam utamat. A 
kövek garmadája hullott lá-
bam elé és a fenyegető han-
gok folyton üvöltöttek : 

— Zurück ! Zurück ! 
Mit volt mit tennem ? 

Vissza kellett fordulnom és 
lépéseimet Budapest felé irá-
nyifanom. 

Ezen az éjjelen örökre 
elveszítettem Midit. 

A leghíresebb 
olasz színésznő 

Amerikában 
New Yorkból jelentik, 

hogy Maria Bazzi olasz szí-
nésznő odaérkezett. Első fel-
lépése szeptemberben lesz 
Crawford Flexner „Velencei 
szerelem'' cimü színdarabjá-
ban. 

HAJÓS MICI 
játssza a jövő szezon 
nagy Schubert-revii-

jének főszerepét 
Hajós Mici szerződést kö-

tött a Schubert-szinházak-
kal. melynek értelmében ő 
játssza az 1925/26. évi nagy 
Schubert-revü főszerepét. 

Színi Gyula (balról a harmadik) szerelmével és vetélytársával í< 
budakeszi búcsún 
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Látogatás egy vak írónál 
Irta: Kodolányi János 

Tipikus pesti szálloda, olyan családi hely, 
ahol nem szoktak razziát tartani. Nem túlsá-
gosan elegáns, de nem is piszkos. Szük fo-
lyosók, polgári Ízléstelenséggel berendezett 
kicsi szobák, néhol két ágy, néhol egy, víz-
vezeték, pohár és üvegkorsó, spárgaszőnyeg, 
fémágy . . . Minden éppen igy. Ismerjük eze-
ket a kis szállodákat. Nem messze a Keleti 
pályaudvartól, az Aggteleki-utcában, ahol 
többnyire vidéki családok s Pestre cséplő-
gépszijjat vásárolni felutazó gazdaemberek 
szállnak meg. Szimpatikus hely. Van benne 
hangulat. Levegő. Iz. 

Ebben a szállodában lakik most a meg-
vakult író: Gergely Sándor. 

Ahogy bekopogok, szinte megdöbbent az 
erélyes hang, mellyel beinvitál. Energia s 
gőg van a hangjában: Szabad. S belépek s nem 
látok semmit, sötét van a szobában, csak ta-
pogatózva haladhatok az ágy felé, amelyben 
fekszik. Köszöntöm s megismer a hangomról. 
Felül az ágyban. Szorongatja a kezemet. De 
semmi különösebb emóció nincs a kézfogá-
sában, csak annyi, amennyit különben is 
érezne hoszu távollét után. Ez az ember hi-
hetetlen energiával viseli el a rettentő csa-
pást, a vakságot. Ez az ember nem siránko-
zik vénasszonyok módjára, pedig elvesztette 
azt az eszközt, mellyel egyedül függetlenít-
heti magát másoktól: a látását. Most már rá 
van szorulva embertársaira, rám, terád, min-
denkire, most már elveszett az a kis relativ 
szabadsága, ami megadatott neki ebben a 
szomorú világban. Úriembernek, önálló em-
bernek, büszke embernek, de legfőkép-
pen emberismerő embernek kegyetlen csa-
pás. Szolgálatokat elfogadnil ö azonban 
birja. Nem gondol a halálra. Cigaret-
tázik s arról beszél, hogy már kezdi visz-
szanyerni füle az előbbi élességét, — aki 
nem tudná ugyanis, annak megmondjuk, 
hogy Gergely katonakorában gázmérgezés-
től vakult meg s igy csavargott hosszú időn 
át a pesti utcákon, távol a mi látható s 
löbbé-kevésbbé jól berendezett társadalmunk-
lói, trafikot árulva az utcasarkon s akkor 
fejlődött ki a hallása, később aztán sikerült 
szemevilágát valamennyire visszanyernie —, 
már kezd tájékozódni a füle után s ha örök-
re vak maradna, akkor is keresztül vere-
kedné magát ezen a szörnyű sötétségen. 

— Hat hét alatt irtam meg négy százolda-
las regényemet, — meséli s a félhomályban 
már látszanak körvonalai, jellegzetes bull-
doggszerü arca, fekete szemüvege, lassú 
gesztusai s különös, szarkasztikus-keserű 
mosolya is. A sötétben belülről világosodik 
meg ez a lelkes arc, a fiatal írók legtehetsé-
gesebbjének arca. 

— Nem lett volna szabad ilyen őrült tem-

póban dolgozni, de hát mit csináljak? Ami-
kor Miskolcról eljöttem, még azt a végkielégí-
tést sem kaptam meg a laptól, ami törvény 
szerint járna, be kellett pörölni a szerkesztőt 
s még igy se fizetett. Pedig éjszakákon át 
naponta tiz-tizenkét órát dolgoztam füstben, 
rossz lámpák világánál, futkostam, vezércik-
ket, időjárást irtam, voltam teherhordó teve, 
mint vi lágéletemben. . . Az emberek csak be-
lémtörölték talpukat s aztán kilöktek. Mit 
hősi Mit rokkant! Mit vak! De hát ezt már 
megszoktam . . . 

Rezignáltán legyint. 
— Pedig nagyon sok tervem van, — foly-

tat ja lassan cigarettázva —, a regényből csak 
háromnapi munka hiányzik . . . Aztán egy 
cikksorozatot terveztem a tendenciózus iro-
dalomról. Meg akartam felelni néhány kri-
tikusnak, akik a regényemet avval vádolták, 
hogy tendenciózus. De hát ki tudja, lesz-e 
belőle valami? Ha elmehetnék Pozsonyba s 
megpróbálhatnám az operációt, talán, talán 
meggyógyulhatnék. De . . . abból a pénzből 
menjek, amit a laptól még ki kell facsarni? 
Elsőfokon megnyertem a pört. Fellebbezett. 
Én vak vagyok. Már kiegyeznék ötven száza-
lékra, de ügylátszik azt a három-négy milliót 
se kapom meg . . . Néha érkeznek adomá-
nyok is, sok barátom van, ragaszkodnak 
hozzám, hiszen nem bántottam soha senkit. 
Talán mégiscsak kijutok majd Pozsonyba. 

— És ha vak maradsz? 
— Hát . . . — S elgondolkozik, egyelőre 

nem gondolok a halálra. Már gyakorlom 
magam a diktálásban, hogy tudjak majd 
dolgozni, ha ugy lenne. Éjszaka, a csend-
ben, amikor egyedül vagyok és nem zavar 
senki, ülök az ágyon és hangosan diktálok. 
Figyelem, hogy ki tudom-e fejezni magam 
pontosan. Már meglehetősen sikerül. De 
nagyon sok energia kell hozzá, rettenetes 
sivár dolog itt ülni a sötétben és kiabálni, 
diktálni egy képzelt Írógépbe, elmondani 
többször is ugyanazt, mig csak pontosan 
nem fedi a gondolatot. De . . . talán nem 
lesz rá szükség, ősszel jelenik meg a Béke 
németül és cseh nyelven. Talán kimehetek. 

Ugy tele van tervvel, reménnyel, a 
munka lázával, hogy sok ép, erős, egészsé-
ges ember tanulhatna tőle. Igy vakon is 
több a hite, reménye és szeretnie, mint 
azoknak, akik odakint az utcán a napfény-
ben ép szemmel hajszolják kisded minden-
napi üzleteiket. 

Gergely Sándor, a Béke s néhány Gorkij-
szerű hatalmas novella írója, modern gon-
dolatok fanatikus harcosa, vak katona, ki-
semmizett ujságiró, fekszik a sötét szobá-
ban s arról ábrándozik, hogy megkapja 
végkielégítését. Barátai pedig megpróbálnak 
ennél reálisabb eszközhöz folyamodni : az 
emberek szivéhez. Ha már nem vesznek 
magyar könyvet, legalább segítsék valami-
vel a magyar könyvek vak, szegény, ki-
semmizett íróját. Hogy ismét lásson és 
dolgoshassék, 
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A NÁSZAJÁNDÉK 
IRTA: ANDERSEN GYÖRGY 

A lány 
A flu  

I. 
Amikor utolszor találkoztam vele, azt 

mondta: menyasszony. Meg azt is, hogy elég 
sokáig volt leány, most végre férjhez megy. 

Ez sokkal azután volt, hogy elhagytam, 
sokkal azután, hogy keresett és elbújtam 
előle és sokkal-sokkal .fzután, hogy a szere-
lom elszállott közülünk. 

Mert egykor az volt: szerelem. 
A hegyek között találkoztunk legelőször. 

Tátrai fürdőben. Ö egyedül volt olt, fiatal, 
szép fővárosi leány. Egymaga volt, nem ki-
sérte senki, csupán egy távoli rokon, vagy 
inkább ismerős család gondjaira bizták. De 
hát ezek nem sok vizet zavartak. 

Gizinek hivták a leányt, szőkésbarna haja 

Xigh Manci, a Városi Színház tagja 
Kvmpóthu (inula, a Fővárosi Operettszínház tagja 

volt, keskeny, viruló a jka és pezsgően me-
leg vére. Emlékszem, egyszer együtt voltunk, 
néhány flu, meg ő a közeli faluban. A ven-
déglőben táncrakerekedtünk az öreg gramo-
fon recsegő zenéjére. Aztán hegyaljai bort 
ittunk. És visszafelé menet Gizi — noha a 
gondját viselő ismerős néni is jelen volt — 
a fiukkal vitette haza magát. Hol egyikünk 
kapta a hátára, hol másikunk s ugy vittük, 
ahogy a kis gyerekeket szokás. Gizinek tet-
szett a móka, mulatott raj ta, hogy cipelés 
közben jócskán magunkhoz szorítottuk. 

Igen, akkoriban perzselni kezdte már fia-
tal vére. És nem is lehetett csodálkozni 
raj ta. Dus, kéjes ősz ült diadalt az álom-
hegyeken, a lila és bibor talárban pompázó 

. . . hol egyikünk kapta a hátára, hol másikunk . . . 
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. . . amikor ismét találkozunk . . . 

fák és bokrok között. Igen, mindnyájunk-
ban lázongtak már a zengő vércsöppek, ame-
lyeket türelmetlenné izzított a pihenés, a 
hizókurás ételek sora, meg a melegen csó-
koló, barnító napfény. 

Ezek a vérgyöngyök mindannyiunkat 
nyugtalanítottak. Mindannyiunkat, Gizit sem 
kivéve. 

És néhány meghitt szó, néhány váratlan 
csók után, egyszer este felkísértem a szobá-
jába. Szinte be se mertem menni véle. Meg-
álltam a küszöbön, de ő biztatott. Ó, bizony 
ő nem félt. Az ősz bátorrá tette. Mert, mon-
dom, ősz volt, nagy, vérbeli, elmúlásra 
figyelmeztető ősz. 

Az ablakok zárva voltak Gizi szobájában, 
azokon által bekandikált, benézett az éj. 
Mert a fürdőtelepen szerte mindenütt el-
aludtak már a villanylámpák s az emberek 
is. Csak mi ketten voltunk ébren a halódó 
éjben. 

Gyertya égett Gizi szobájában az aszta-
lon. Aggályos, fekete szemekkel meredt 
reánk, ahogy elmúló élete halk, fehér viasz-
gyöngyökben pergett alá. 

Megcsókoltuk és öleltük egymást. Egy-
szer, azután többször, sokszor egymás után. 
Halálosan, fiatalosan. Szinte kerestük a 
módját, akartuk, hogy mindketten megfe-
ledkezzünk mindenről, ami kívülünk van, — 
hogy elveszítsük a fejünk. 

És reggel lett. Kézenfogva sétáltunk a 
szomszédos lucerdőben. Kézenfogva, de le-
sütött szemmel. Olykor öleltük csak meg 
egymást a termő málnabokrok közt. 

Aztán tíz örökemlékü nap következelt és 
tiz sajgó, estétől-reggelig csók-éjszaka. Csak 
liz, mert a tizenegyediken Gizi utrakelt. El-
kívánkozott máshová, felkerekedett és el-
utazott. Jómagam még hónapokig marad-
tam egyedül a hegyek közölt. 

Amikor a nagyvárosban ismét találkoz-
tam vele és megpróbáltam felébreszteni a 
régi szerelmet: nem sikerült. Nem, nem 
tudtuk megtalálni egymásban a régi szép 
napok hősét, hősnőjét. Hiába volt minden 
próbálkozás: az a környezet, azok az ősz-
festette díszletek hiányoztak és nem lehetett 
pótolni őket. 

Az a csudálatos szépség, amit odafönn a 
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hegyek között készen kaptunk s amelyet 
kölcsönösen mind egymásra ruháztunk: itt 
hiányzott. És fáj t , hogy hiányzott és nem 
ismerhettünk egymásra igy szürkén, dísz-
telenül, ahogy fázósian ültünk valamilyen 
kis szállószoba kuckójában. Tél volt akkor. 
Tél. 

És bánatosan, leverten, kiábrándult tava-
szok bus ínadaraiképen rebbentünk széjjel. 
Azóta nem is találkoztunk, hosszú ideig. Ö 
még keresett néha, de én szöktem előle. 

Csak néhány év múlva akadtunk egy-
másra, egyszer este, véletlenül. Kedvesen 
mosolygott reám és akkor mondta, hogy vő-
legénye van. Férjhez megy. 

Én elszomorodtam. Isten tudja, miért. 
Azután két-három hét multán ismét lál-

tam. Esteledett. A tél tovavonult, a tavasz 
már előrekiildötte illat-hirnökeit s ezek a 
város utcáira is belopakoltak. A sarkon hó-
virágot árultak a fejkendős nénikék. 

Én kirakat előtt állottam. Fényes, kivilá-
gított kirakat előtt. Akkor jöttek ők. Gizi 
volt, magas, karcsú férfi oldalán jött. A férfi 
belekarolt, összesimultak. 

— Bizonyosan a fér je — gondoltam és 
ahogy elhaladtak előttem: nagyot köszön-
tem: 

— Kezét csókolom! 
Bizony igy, mert ekkor már magázód-

tunk. Ó, olyan alázatosan, szelíden, megha-
jolva mondtam ezt a két szót, mint ahogy 
a koldus köszönti az előtte elmenő gazdago-
kat, akiktől alamizsnát vár. 

ö azonban alig köszönt vissza. Valami 
büszke, nagy gőggel vetette csak oda: 

— Jó estét. 
Valamivel arrébb megálltak a villamos-

megállónál. A villamost várták. Jómagam 
olt maradtam a kirakat előtt. 

Apró, mezítlábas kisfiú buj t meg mellet-
tem. ö is a kirakatot nézte s közben az uj-
ját szopogatta nagybuzgón. Megkérdeztem 
tőle, akar-e pénzt, pár ezer koronát ke-
resni. Azon majd cukrot is vásárolhat. Mo-
hón felelte, hogy igen, akar. 

— Csak éppen kezet kell csókolnod érte 
valakinek — mondottam •— s ez az ötezer 
korona a tied. Nézd, ott áll az a néni, a 
férje oldalán. »Ahhoz kell odamenned, ahhoz 
a hölgyhöz ni és meg kell csókolnod a ke-
zét. Megmondhatod, a kézcsókot olyasvalaki 

küldi, aki személyesen röstel odamenni hoz-
zája. Ö küldi. 

És a gyerek futott. Kikapta kezemből a 
pénzt és odairamodott az újdonsült asz-
szonyhoz, aki szerelmesen simult az idegen 
férfiúhoz, pár lépésnyire tőlem. 

Láttam, ahogy a gyermek lekapta fejéről 
megviselt kis akrobatasipkáját, úgy csókolt 
kezet Gizellának. Aztán mondott valamit a 
meglepett párocskának és odamutatott feléin. 

Akkor ők is odafordultak a kirakat felé, 
amelynek fényében álldogáltam. Csak eny-
nyil láttam, aztán sietve vágtam neki az esti 
utcának. A sarokról néztem vissza. 

Jött a villamos. Ők ketten felszálllak, 
mosolyogtak és elrobogtak. 

A kisfiú besietett a boltba. Ö örült tán va-
lamennyiünk közt legjobban ennek a fura 
nászajándéknak. 

Mert ez a küldött kézcsók volt Gizi lány-
sága felé sóhajtott utolsó üdvözletem. És 
ez volt az én szimpla, szomorú nászajándé-
kom hajdani szerelmem, a tovatűnő Gizella 
asszony számára. 

Simonyi Mária, Seress Lászlóné és nővére társaságá-
ban Ótátrafúreden 
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hónapra, ami tul van az 
aranyparitáson. A legszomo-
rúbb az, hogy legjobb, leg-
régibb kuncsaftjainkat veszi-

Éheznek a háztartási alkalmazottak 
Budapesten 

elhelyezkedni, elhatározta, 
hogy 

elszegődik cselédnek. 
Egyelőre magányos nő mellé 
szeretne kerülni, de ha ilyen 
hely nem akad, megy más-
hová is. V. J. kisasszony 
megkért bennünket, hogy 
irjuk ki a nevét, mert nem 
szeretné, ha régi ismerősei 
megtudnák uj foglalkozását. 

Legközelebb majd ahe-
lyett, hogy: milyen cselédet 
parancsol, nagyságos asz-
szony ?, azt kérdezi a cse-
lédszerző a betévedő höl-
gyektől: milyen helyet pa-
rancsol, nagyságos asszony1 

B) listás hivatalnoknők a cselédszerzőknél 
Annak a gazdasági krízis-

nek, amely a magyar közép-
osztály életnívóját száz szá-
zalékkal leszállította, termé-
szetes következménye lett, 
hogy a kiszolgáló személy-
zet, vagy finomabban az 
úgynevezett „háztartási al-
kalmazottak", nem a leg-
jobb helyzetbe kerültek. So-
kat hallottunk az utóbbi 
időben arról, hogy a közép-
osztály hölgyei nem hogy 
csökkentenék, hanem még 
növelik a cselédkinálatot. 
Ezért felkerestünk néhány 
cselédszerzőt, hogy tiszta 
képet nyerjünk ennek a ka-
tegóriának mai helyzetéről. 

Először egy körúti nagy 
cselédszerzőhöz mentünk el. 
Mikor beléptünk az üzletbe, 
szomorú kép fogadott ben-
nünket. 20—25 nő ült a pa-
dokon é!s reménykedve ál-
lottak! fel, amikor beléptünk 
az ajtón. A tulajdonos fel-
világosította őket, hogy in-
terjúról van csak szó, az-
után készséggel állt a ren-
delkezésünkre : 

— November óta tart a 
háztartási alkalmazottak krí-
zise, de az idén nyáron 
egyenesen katasztrofálissá 
vált. 

A cselédek a szó szoros 
értelmében éheznek, 

pedig sok „jobb nő" is van 
közöttük, tisztviselő-csalá-
dok gyermekei, B-listás hi-
vatalnoknők is. Igaz, hogy 
az utóbbiak közül a legtöb-
ben mint „gyermekkisasz-
szonyok" akarnak elhelyez-
kedni. 

Ezután egy oktogon-téri 
intézetet kerestünk fel, ahol 
a következő felvilágosítást 
kaptuk : 

— A körülbelül egyéves 
cselédkrizis egyre fokozó-
dik, ez természetesen a bé-
reken is érezhető. 25—•'<() 
százalékkal estek az utóbbi 
időben a bérek, de azért 
még lpindig 4—500.000 ko-
ronát kap egy cseléd egy 

Joseph Schildkraut 

V. I. postáskisasszony, aki helyet 
keres 

tettük el, mert bizony azok-
nak a családoknak na'— ré-
szénél, ahol régente 2-3 cse-
léd volt, ma legfeljebb csak 
egy mindenes van. 

Hogy a riportunk teljes 
legyen, elirtentiink még egy 
József-körúti cselédszerző-
höz is. Ott egv csinos hölgy-
gyei beszélgettünk, aki még 
egy félévvel ezelőtt postás-
kisasszony volt. B-listára ke-
rült, három havi végkielé-
gítése hamarosan elfogyott 
és miután sehol sem tudott 

színházat kapott születés-
napi ajándékul a fiától 

Rudoilph Schildkraut, a 
nálunk is jól ismert drámai 
szinész most ünnepelte hat-
vanadik születésnapját. Jo-
seph Schildkraut, aki ma 
New York legünnepeltebb 
színésze, egy színházzal lep-
te meg apját születésnap-
jára. Öt évre kibérelte szá-
mára a Bronx Theatre-t, a 
180-ik_utca_ k i skamarasz in-
házát. Rudolph Schildkraut 
már igazgatói programot is 
adott: főleg külföldi dara-
bot fog játszani és a szin-
ház művészi vezetőjének 
Osz'ip Dümov-ot, a neves 
orosz irót akarja megnyerni. 

3 
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Emőd Tamást hivta meg 
W e r t h e i m e r E l e m é r az Andrássy-

uti sz inház igazgató jáu l 
A hetek óta vajúdó kérdés 

múlt héten megoldódott: a 
Nemzeti Szinház Kamara-
színháza az Andrássy-utról 
átköltözik a Blaha Lujza 
Szinház helyiségeibe, a régi 
Andrássy-uti Szinház hátra-
lékos tizenkét évi bérletét 
pedig megkapta a Werthei-
mer-család. 

Mikor nyílik meg újra, ki 
lesz az eredeti céljához visz-
szatérő Andrássy-uti színpad 
művészeti vezetője és mi-
lyen programmal indul aí 
u j szezon előreláthatóan he-
ves színházi harcába az 
Andrássy-ut intim kis szín-
háza, ezekre a kérdésekre 
ad ja Wertheimer Elemér a 
következő érdekes választ a 
„Színházi Élet" munkatársá-
nak: 

— Ami a programmot ille-

ti, én mindenesetre tisztelet-
ben tartom a helyiség tradí-
cióit olyan értelemben, hogy 

Wertheimer Elemér 

irodalmi nivóju, emelkedett 
szellemű, friss, érdekes és 
színekben, változásokban, 
kellemes meglepetésekben 
bővelkedő kabarét csinálok 
az Andrássy-uti Színházból. 
A kabaréműfa j ugyanis nem 

I 

szűnt meg, csak változott és 
közeledik a színházhoz. Fej-
lődik. Nos, ín ezt a fejlődést 
elősegíteni igyekszem majd. 

— A szinház művészi Ve-
zetését ketten fogjuk ellátni 
és irányítani. Én magam, 
aki megfelelő szakismere-
tekkel és gyakorlattal ren-
delkezem e téren és egy 
olyan általánosan becsült 
iró, akinek személye, neve és 
múl t ja egyformán garancia 
arra, hogy a szinház a le-
hető legjobb felé törekszik. 
Nem követek el indiszkré-
ciót, ha elárulom, hogy itt 
elsősorban és 

mindenekfelett Emőd 
Tamásra gondoltam, 

akivel már meg is kezdtem 
ezirányu tárgyalásaimat, me-
lyeket remélhetőleg kedvező 
eredménnyel fogok befejez-
ni közelesen. 

— Ami mármost a szinház 
művész-gárdáját illeti, igye-
kezni fogok itt is a legérté-
kesebb művészi egyénisége-
ket biztosítani az Andrássy-
uti Szinház számára. A régi 
nagyok mellett felkutatom 
az u j és friss színészi ós szí-
nésznői tehetségeket is. Ez 
egyik sarkalatos pont ja 
programmomnak. 

— Általában, tervem: 
a magyar kabarét egye-
síteni az orosz kabaré-

val, 
olyképpen, hogy átveszem a 
magyar kabaré tulajdonkép-
peni tar talmát, az eszprit, az 
oroszból pedig azt a lénye-
gét, hogy minden számot — 
a magánszámokat is ! — 
megfelelő keretben, dekora-
tiv és stílusos kiállításban 
viszem a közönség elé. Azt 
akarom, hogy harmonikusan 
hasson: a színpad, a darab, 
a muzsika és az előadás. 

— Azt hiszem, az And-
rássy-uti Szinház csak szep-
tember végén fogja megnyit-
ni kapuit, miután a nézőté-
ren bizonyos dekorativ át-
alakításokat és újí tásokat 
akarok bevezetni. Uj kön-
tösben, tökéletesre szervezve 
akarom megnyitni a tizen-
hétéves kis szinház kapuit a 
kabaré, az igazi kabaré hivei 
előtt. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
Leányfalun nyaral 
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Mit akarhat tőle . . . 
(Csabai Ékes rajza) 

A tanár ur rá sem nézett, egy szót sem 
szólt hozzá, még meg sem fedte, hogy későn 
érkezik az órára. Nem tudná mi lörtént? 
Lehetetlen. 

Nem törődik vele. 
Lesújtva ment a helyére, az ablak mel-

letti sorba, a harmadik asztalhoz s mér azt 
sem bánta, hogy kopog a cipője. Hadd ko-
pogjon, hadd zavarjon, hadd csapjon zajt, 
mindegy ! . . . Rá sem néz, a képzelődő, a 
nagyképű, a becsület lovagja, a szép flu, a 
tanár ! Utálatos, kiállhatatlan, kicsinyes . . . 
egy senki ! 

Neki 1'onto.sabb Balassi Bálint ! Hogy 
hogy' tud róla szakadatlanul beszélni; mu-
tatja, mennyit tud, henceg és azt is tudja, 
milyen szép a hangja, most folyton rezeg-
teti . . . Utálatos ! 

Már verset is olvas. Szaval ! 
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a s zé l . . . 
Hóval lepi be a tél. . . 

De ez aztán már olyan szomorú volt . . . 
ez a csizma, ez a piros, ez a sok-sok hó, 
ami mindent eltemet . . . hogy Lilinek el-
fogyott az ereje, a könnyeknek nem tudott 
parancsolni s azok szépen, lassan, csorogni 
kezdtek lefelé, a szája felé. 

Hangosat tüsszentett és köhögött a zseb-
kendőjébe, nehogy észrevegyék. 

7. A Misztkisztni-klub. 
Az első intézeti ebéd ujabb izgalmakban 

és szomorúságokban részesítette Lilit. Az 
asztalfőn Özsi mama ült, ő evett a legtöb-
bet; észre sem vette, hogy növendékei ki-
pirult arccal, csillogó szemmel, suttogó jel-
szavakkal és finom kézjelekkel tárgyalnak 
fontos eseményekről. 

Kreutzer Vali, aki a középen foglalt he-
lyet, jobb kezének párnás ujjait lassan 
végigsétáltatta az asztalon, majd balkezének 
mutatóujját a mellére emelte: ez azt jelen-
tette, hogy ebéd után nála gyülekeznek 
azok, akiket illet. 

ről, különös tekintettel Balassi Bálint köl-
tőre. 

— H á t . . . hát . . . — valamit akart mon-
dani az anyja, de nem találta a szavakat. 

— Csak eridj haza most . . . — szólt rá 
Lili. 

•—• Igen, kislányom, csak még megnézem 
a szobád és holnap meglátogatlak. 

—, Igen, mama. 
De már ott sem volt. Ment előre, magasra 

emelte fejét, hátravetette a vállát, kihúzta a 
nyakát ; egy pillanatra ugy érezte, hogy 
hosszú fekete ruha van rajta, melynek ha-
talmas uszálya halkan, méltóságosan omlik 
utána, a fején sötét koszorúba font haj, a 
nyakában, mely hófehér, villogó gyémánt-
kereszt : Stuart Mária megy a vesztőhelyre 
s Erzsébet királynő elfoglalja a trónt. Stuart 
Mária, az ő, Erzsébet királyné . . . az édes-
anyja . . . Az élet tragikus. 

Halkan kinyitotta a tanterem ajtaját, a 
szive lázasan vert. Az osztály megmozdult, 
mint a csöndes tó, ha megfújja a s zé l . . . de 
aztán hirtelen megint csönd lett, rá sem 
néztek, elmerülten hallgatták Orbán Márk 
tanár ur előadását a magyar lira fejlődésé-

3* 
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. . . ott lent, két fa között, szemben 
az ablakával, ott ó:lt Ali . . 

Az illetők a Misztkisztni-
klub tagjai. Külön intézel az 
intézet kebelében; törvény-
telen, a felsőbb hatóságok 
által jóvá nem hagyott alap-
szabályokkal működő társu-
lat, melynek litkos céljai 
csak a beavatottak előtt is-

meretesek. Huszonhármán vannak az in-.. 
tézelben, de csak tizenegyen a tagjai ; a 
kívülállók sértődötten, ingerlékenyen tár-
gyalják működését, melynek csak egy-egy 
jelét látják: pénzek gyűjtését, a tagok külö-
nösebb összetartását, érthetetlen bevásárlá-
sokat, titkos tárgyalásokat, éjszakai össze-
jöveteleket . . . A beavatottak tudlák, ma 
miről van szó: második alelnököt kell vá-
lasztani. 

Kreutzer Vali az elnök, Mandel Vili az 
egyik alelnök, a második alelnök személyé-
ben már napok óta nem tudnak megegyezni. 

Lili régi tag volt. Azon a napon választot-
ták meg, amelyen örzsi mama megharagu-
dott rá a „paróka" szó miatt. Francia szö-
veg fordítására szólitotla fel az igazgatónő 

s az olvasás és fordítás váratlanul 
sikerült. Már unalmasan jól ment. 
Ekikor az történt, hogy a szöveg-
ben hirtelen ez a szó bukkant fel: 
perruque. Ennél a szónál megtor-
pant. Elfelejtette és nem ismerte 
meg a szót, melyen egyébként ész-
revétlenül átsiklott volna, most 
cserbenhagyta az emlékezete, is-
meretlen rejtélyt látott benne, 
melyre zavartan, majd egyre ide-
geseben és kipirultabban bámult. 
Nem tudott tovább menni, az egész 
szöveg összefolyt szemei előtt. Özsi 
mama is idegesebb volt, mint ren-
desen szokott lenni; ahelyett, hogy 
segítségére sietett volna, hosszan, 
némán, bosszankodva nézett rá 
asztala mellől, majd fekete botjá-
val többször megkoppantotta a 
fényes, parkettos padlót. 

— Alors, alors, ma cherie, al-
lons, allons! — mondta végül ide-
gesen, fenyegetőn, rosszkedvűn s 
kopogott a botjával. 

Lili hol rá, hol a szövegre nézett 
s most már csak a füle zúgását hallotta. Nem 
érteti, nem látott semmit. Rögtön arra gon-
delt, hogy rettenetesen butának tartják a 
lányok is, Özsi mama is, borzasztó sérelem-
nek érezte, hogy vele, vele ilyen hangosan 
és türelmetlenül mernek bánni az intézet-
ben, szégyenkezett, meg volt sértve, tilta-
kozni és távozni akart, a lábai reszketni 
kezdtek, ajkai szárazon remegtek, s amikor 
özsi mama végül felemelkedett és fejét meg-
rázva, botját felemelve rákiáltott: 

— Hát maga nem tudsz, mi az egy 
parók? — siró hangon, elkeseredetten szólt 
vissza, az igazgatónő fejére mutatva: 

— Az, amit a fején tetszik viselni. 
És reszkető kar ja hosszan kinyúlt a leve-

gőben és sovány mutatóujja félreérthetetlen 
egyenességgel Özsi mama parókájára cél-
zott. 

Csönd támadt, a rémület szállt körül a 
világos teremben, özsi mama némán ráme-
redt, ekkor hangos nevetésbe tört ki az 
egész osztály és — szerencsére megszólalt a 
csengő. A szünetben tudatták Lilivel, hogy 
ezennel tekintse magát a Misztkiszni-klub-
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megválasztott tagjának, aminek jeléül Kreu-
tzer Vali elnök és Mandel Vili alelnök kezet 
is fogtak vele. 

A nem-tagok ebből és hasonló esetekből 
azt a nem jogosulatlan következtetést von-
ták le, hogy a Misztkisztnirklub tagságának 
megnyerése bizonyos érdemekhez van kötve; 
ilyen például az igazgatónő önérzetes és 
eredményes bosszantása. 

A klub vezetőségével néhány nap óta fe-
szült viszonyban állott Lili. Éppen az al-
elnökség kérdése miatt. Lelke mélyén igényt 
tartott erre a diszes és irigyelt tisztségre, 
ám észre kellett vennie, hogy egynéhány 
közönyös társnőjén kivül alig számithat 
egy pár szavazatra. Az érdeklődés nem irá-
nyul ő felé, bár az is bizonyos, hogy nagy 
többsége még mindig senkinek sincs; sem 
Valmár Etusnak, sem Krisztics Lulunak. 
Csendes gyűlöletet érzett e két favorit iránt, 
egy-két nap óta már az egész klubot is 
gyűlölni kezdte, kerülte az elnököt és al-
elnököt, a választásról vitatkozó lányokat, 
sőt egy-egy percre már azzal a gondolattal 
is foglalkozni kezdett, hogy leleplezi az 
egész titkos szövetséget. 

Ez a terv azonban még nem érlelődött 
meg benne, sőt ha komolyan rágondolt, 
végig futott hátán a hideg, a fogai is össze-
koccantak: a szándék hatalmas volt, de ki-
viteléhez nagy erőre volna szükség, oly 
óriási volna a botrány. 

Most is, hogy vége lett az ebédnek, el-
mélyítette, szinte megkövesitette arcán a 
szomorúságot s lassú léptekkel, mint aki-
nek lábait a súlyos bánat ólma huzza, meg-
indult a szobája felé. Elgondolkozva ment 
fel a második emeletre, folyton csak előre 
nélzve, fejét magasan, mereven feltartotta 
s jobbra-balra figyelte a hangokat, nem 
beszélnek-e ő róla, nem ejtenek-e el vala-
hol egy bántó, gúnyos megjegy-
zést. Inkább érezte, mint hal-
lotta, hogy a lányok sorban, 

egyik a másik után belopózik a Vali szobá-
jába, ami önmagában is tilos dolog, hiszen 
ez az idő, délután kettőtől háromig tulaj-
donképen a pihenés ideje. Leült az ágyra, 
felsóhajtott s nem bánta volna, ha özsi 
mama ezúttal ra j ta csipi s büntetésből nem 
engedi el őket a Nemzeti Szinház legköze-
lebbi klasszikus előadására. Ö azonban el-
mehetne, bár tag, s izgalmas vitára adna 
alkalmat, hogy mint tag megszegi a szoli-
daritást, nem jelent beteget s színházba 
megy a többiekkel, amikor a tagok lefeküdni 
kénytelenek. 

Ingerültsége, sértődöttsége mellett szomorú 
is volt. Félhárom van most, otthon ilyen-
kor kap apjától néhány szem Gerbaud-cuk-
rot, ebéd utáni csemegéül. Ilyenkor kapja 
meg a déli újság felét is apjától, — az 
ebédlő megtelik füsttel, apja szivarjának 
barna, anyja vékony cigarettájának fehér 
füst je elkeveredik az ebéd visszamaradt illa-
tával, — száll a füst, csönd van, ő bonbo-
nokat szopogat, — 
mindezt sohasem 
vette észre azelőtt, 
pedig most látja 
csak: ez ott szép 
és jó, ez itt szo-
morú és magányos. 
Jobb otthon ; az 

Hellyel kínálja meg , . , iCsal'aí like s rajza) 
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az anyja is most finomnak és jónak, az apja 
pedig szinte pótohatatlannak látszik . . . 
hiányzik! h i ányz ik ! . . . ott volna jobb, nem 
itt, ahol senki sem mondja neki babusgatva, 
simogatva: kedvenc. . . 

Mi is történt vele tulajdonképen? Bünte-
tés ez? Megbüntetik azért, mert Ali belé 
szeretett és ő, hogy megmentse az életét, 
házasságot igért neki? Bizonyos, hogy ha 
alkalma volna négyszemközt beszélni az 
apjával, ő igazat adna neki. Vagy talán 
mégis igaz volna az a sejtelme, hogy útban 
volt otthon, megakadályozta valamiben az 
anyját, aki megint, már megint valami 
olyant akar tenni, amit neki nem kell, nem 
szabad látnia? 

Milyen szomorú ez: gyermeknek lenni . . . 
A gyermek a gyöngeség, a jelentéktelenség, 
a tehetetlenség. A világ a felnőtteké . . . 
Erre a gondolatra könny szökött a szemébe. 
Milyen jó volna már férjhez menni, hogy 
ne legyen gyerek, hogy kiszabaduljon a 
gyengeség rabságából s felnőtt legyen, mint 
az anyja, aki erős. 

Sokat sóhajtott e borongós negyedórában. 
Felállt az ágyról, leült, fel-alá járt; egyszerre 
csak izgatottan megállt az ablaknál. Az ő 
ablaka a csendes, déli órákban elhagyatott 
villasorra nyílott; ott lent, két fa közt, szem-
ben az ablakával, ott állt Ali. 

A tegnapi kék ruha van rajta, meg a 
fekete kemény kalap. Csak sokkal sápad-
tabb az arca, a szája egészen fehér s a 
szeme alig látszik, oly mélyen beesett. Iste-
nem, azóta ilyen izgatott? 

Mit akarhat? « 
Bizonyos, hogy őt várja. 
Lekapta a fogasról kék kalapját s kisie-

tett. 
A földszintre zavartalanul eljutott, ám ott 

váratlan akadályba ütközött. Orbán Márk 
tanár ur jött az uccáról s a tanári szoba 
felé tartott; keze már a kilincsen volt. 

Meglátta. S meg is szólította. 
— A Lilike, hova, hova? 
Hol a szigorúsága, a tartózkodása, a fö-

lénye? Barátságos, szinte mézes, édes a 
hangja. És mosolyog, még el is pirul. A 
kalapját, finom, u j szürke kalapját is leveszi 
és ott ta r t ja sárga kesztyűs, elegáns kezé-
ben. 

Orbán Márk, a szép flu, — igy hivják a 
lányok. Mindig friss, mindig borotvált az 
arca, mely lányosan gömbölyű és puha 
bőrü. Szabályos, tiszta, elegáns. Mindig 
vasalt a nadrágja, sohasem kopott a cipője, 
minden nap más nyakkendőt visel, a gal-
lérja csillog, mint a hó, s valahonnét a 
sűrű szőke ha ja mélyéből állandó kölni viz-
illat párolog a lányok friss orrába. Gondo-
san vágott kis bajuszt visel, melynek szine 
valamivei sötétebb a hajánál . 

Most ugy köszön, mintha az anyját, 
Laura asszonyt üdvözölné. Azt mondja-

— Kezitcsókolom, Lilike . . . 
Lili arcán egyszerre kisüt a nap. 
— A tanár ur, jónapot, ilyen korán, vagy 

ilyen későn? 
0 maga is olyan felnőttesnek érzi magát. 

Érett szint, nőies erőt érez a hangjában s 
mintha tükörben látná magát, tudja, hogy 
most gömbölyded az arca, pirosan nyilik a 
szája és fehéren ragyognak a fogai. Még a 
haja is felfénylik. Nagy barna szeme tüze-
sen, kissé alattomosan néz szembe vele, a 
mélyében zöld karikák kergetőznek. 

— Sem nem korán, sem nem későn, Li-
like. Az Írásbeli dolgozatokat jöttem be 
korrigálni. A magáét is, Lilike, — teszi 
hozzá és mosolyog. — De ha már itt van, 
jöjjön be hozzám egy pillanatra, úgyis be-
szélni akartam magával. 

Már nyit ja is az ajtót és tudomást sem 
vesz arról, hogy Lili titokban máshova 
indult. Még csak tiltakozni sem lehet, hiszen 
nem lehet elárulni, hogy titkos utjai van-
nak s lent várja az unokabátyja, aki sze-
relmes és a menyasszonyának tekinti. Meg 
sem lehet mondani: „unokabátyja" . . . ez 
olyan rosszul hangzik, bizonyos, hogy meg-
mosolyogná azzal az ő édes, gúnyos moso-
lyával. Aztán meg . . . már el is tűnt a 
szeméből Ali képe. Feldobog a szive, zaka-
tol, mint egy rohanó gép; Orbán Márk 
tanár ur behívja magához, Orbán Márk szép 
fiu, tanár ur, beszélni akar vele! . . . 

Mit akarhat tőle? 
Ugy látszik, hogy semmit. Semmi külö-

nöset. Hellyel kínálja meg, ő maga pedig 
cigarettára gyújt s mosolyogva megáll 
előtte. Istenem, mit is szív, milyen cigaret-
tát? Lili izgatottan előre hajol: arany végű, 
karcsú, finom . . . ez Laurens . . . Olyan, 
mint az a n y j á é . . . nem furcsa? Olyan 
cigarettája van, mint az édesanyjának. 

Belesápadt. 
— Hát hallom, — mosolyog és zenél a 

hangja — hogy beköltözött ide. Hát hogy 
érzi magát? Még szokatlan? 

— Ó, ismerős itt nekem minden, és nem 
is bánom. 

—- Nem bánja . . . Sióval, bánja? Hát 
mi történt otthon? 

— Honnét tudja , hogy történt valami? 
— Hát . . . csak ugy gondolom . . . 
— De miből? 
.— Miből, istenem . . . Egy ilyen szép, fia-

tal kisasszonnyal mindig szokott történni 
valami, nem igaz? Hát mondja el. 

Lili felállt. Ez irtár több mint gyanú; itt 
már bizonyosságok lappangnak. Itt őt ki-
játszák . . . talán ki is nevetik! 

— De honnét tudja, hogy történt valami, 
tanár ur? Más lányokat is behoznak ide a 
szüleik, mindig történnie kell valaminek, ha 
egy leányból bennlakó lesz? Mit tud tanár 
ur és honnét? 

(Folytatása következik.) 
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Két fiatal magyar festő 
nagy sikere Párizsban 

A párizsi magyar festők 
kolóniájának két legtehetsé-
gesebb fiatal tagja, Goebel 

Goebet Jenő és Var ja Albert 

Jenő és Varga Albert kiállí-
tást rendeztek a Galerie de 
Zodiiaque-ban. Először Var-
ga Albert ötven munkája töl-
tötte meg a kiállítási termet, 
azután Goebel Jenő alkotá-

saiban gyönyörködött a pub-
'iknm, amelynek soraiban 
gyakran találkoztunk a leg-
előkelőbb párizsi műértők-
kel és kritikusokkal is. 

Goebel Jenő nevét nem 
kell felfedezni Budapesten, 
számos első dijat, kitüntetést 
és elismerést nyertek a képei 
különbözg tárlatokon és 
most is a kultuszminiszté-
rium támogatásával végzi 
párizsi studiumait. A párizsi 
tanulmán jtut tengernyi uj 
impressziója meglátszik Goe-
bel Jenő képein, amelyek 
egytől-egyig erős fejlődés 
biztosítékai. A francia kriti-
ka különös és szokatlan 
részletességgel foglalkozik 
„Táikép" cimii munkájával, 
amely valóban nagy sikert 
aratott. Ezenfelül csaknem 
valamennyi képét megem-
lítik elismerő szavak kísé-
retében. 

Varga Albert, aki a mult 
szezonban a Szinnyey-Merse 
Társaság díjazottjainak kiál-
lításán tűnt fel erőteljes, 
markáns egyéniségű piktor, 
akinek párisi képei igazi 
művészi alkotások. A „Notre 

Goebet Jenő: Tanulmányfej 

Dame" és a „Pont Neuf" a 
kiállítás legértékesebb darab-
jai. Különösen azonban gra-
fikai müvei arattak őszinte 
sikert. 

Varga Albert: Régi házak 
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Amerikai szenzáció a békéscsabai korzón 
avagy 

hogy lett egy csabai lányból a chikagói opera 
balletcsillaga 

Perzselő hőség van a bé-
késcsabai korzón, amely csak 
most béjíés igazán, mert na-
pokig kell ácsorogni, amig 
egy oldalra való „Korzó 
szépe" akad fotografáló gé-
pem elé. Pedig vannak szép 
lányok Békéscsabán, csak 
az a hibájuk, hogy nyáron 
szivesebben járnak a strand-
ra, mint a korzóra. 

De azért mégis szerencsém 
volt, mert a napokban nagy 
szenzációja akadt az itteni 
korzónak. Egyik napon déli 
tizenkettőkor egy egysze-
rűen öltözött úriasszony je-
lent meg, ott sétált délben 
is, este is és nem is tűnt 
volna fel különösebben, ép 
olyan volt, mint a többi csa-
bai hölgy, csupán csaki azzal 
vonta magára a figyelmet, 
hogy — az emberek sugdo-
lózva bújtak össze, amerre 
elhaladt. 

— Ki ez a hölgy ? Miért 
sugdolóznak ? — kérdeztem. 

—- Ez, kérem, nagy szen-
záció — mondották —, ez 
a hölgy egy békéscsabai le-
ány, aki 

Amerikában a chicagói 
opera egyik primaballe-

rinája lett 
s most hazajött szülei láto-
gatására. 

Nekem se kellett több: öt 
perc múlva már bemutattak 
Herz Terélznek -— ez volt 
a leányheve — és további 
öt perc múlva már fenn vol-
tunk egy fényképészeti mű-
teremben, ahol kérdéseim 
kereszttüze alá vettem. Nem 
szívesen adott interjút, soká-
ig szabadkozott, de végtére 
is, m i to r látta, hogy nincs 
pardon, szép sorjában el-
mondott mindent, amire kí-
váncsi voltam. 

— A karriéremet édes-
apámnak, Herz Márton csa-
bai táncmesternek köszön-
hetem — mondotta —, ő te-
remtette meg 42 évvel ezelőtt 

Békéscsabán a tánctanitást 
és ő tanitott meg táncolni 
engem és nyolc nővéremet: 
névszerint Esztikét, Zsenkát, 
Lenkét, Mariskát, Szerénkét, 
Arankát, Herminát és Jolán-
kát is. Tizenegy évvel ez-
előtt, mikor a nővéteim már 
mind férjhezmentek, egy 

Amigóné Hercz Teréz 

operaénekesnő barátnőmmel 
és Mari húgommal kimen-
tünk Amerikába. Előbb New-
Yorkba, majd Chicagóba, 
ahol egy felvételi vizsgán 
valamilyen spanyol táncot 
lejtettem, ami az igazgató-
nak annyira tetszett, hogy 
azonnal szerződtetett. — Ké-
sőbb a chicagói opera egyik 
Mozart-balletjének főszere-
pét nekem adták. A második 
felvonás után egy névjegyet 
hoztak az öltözőmbe, amely-
re pontosan ez volt irva: 

„Amigo Adolf, a clevlandi 
Derby hotel igazgatója és 
tulajdonosa, tisztelettel meg-
kéri Herz kisasszony kezét." 

— Akkor tizenkilenc éves 
voltam és a harmadik felvo-
nás végén megadtam a vá-
laszt : 

— „Terézia Herz, a chika-
gói opera ballerinája, tiszte-
lettel odaadja kezét Amigo 

Adolfnak, a clevlandi Derby 
hotel tulajdonosának." 

—• Amigo urat akkor lát-
tam először és 

csak később tudtam 
meg, hogy magyar 

és Aradon vannak rokonai. 
— Pont. Két hét múlva 

meg volt az esküvő, a szín-
padot otthagytam és azóta a 
clevlandi Derby hotelben la-
kom tizenegy olyan szobá-
ban, amilyenről valamikor 
álmodni sem mertem. Most 
eljöttein kislányommal meg-
látogatni édesapámat. Még 
egy hétig itt maradunk, az-
után Budapestre megyünk, 
majd haza Clevlandba. 

Ezeket beszélte el saját 
magáról a békéscsabai korzó 
szenzációja. Ugy hangzik az 
egész, mint valami amerikai 
regény, amelyet európai fan-
tázia ki sem találhat, olyan 
merész, olyan szokatlan. De 
csak nekünk, szegény euró-
paiajknak az, Amerika nem 
lát ebben különöset, mert a 
meglepetéls ott nem meglepe-
tés és a Herz Teréz karrierje 
ott nem egyedülálló. 

De Békéscsabán minden-
esetre az. Gelléri Andor 

B. SOMOGYI BOGYÓ 
Leányfalun nyaral 
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Az egész budapesti közvélemény lázasan 
várta az Indo-Magyar Bank alakuló közgyű-
lését. Azt hitték, hogy mihelyt a bank meg-
lesz, egy csapásra megváltozik Pesten az élet. 

Hab Olivérről ugy beszéltek, mint valami 

Tarján és Zoltán fatörzstől fatörzsig jártak 

csodatevő szentről. Ö fogja — mondták — 
tető alá hozni a dolgot. S az, hogy „tető alá 
hozni", most már nemcsak képletesen szere-
pelt az emberek fantáziájában. Egyelőre még 
augusztus volt, de már rohamléptekkel kö-
zelgett az ősz és éjszakánként megdidereg-
tek az emberek a hűvös levegőn. Arra a 
gondolatra meg egyenesen összeverődtek a 

fogak, hogy egyszer megjön a tél is. Sirius 
mester, aki egész meteorologiai hivatallá 
nőtte ki magát, nem győzött elég jó időt jó-
solni. 

— Ha meglesz a bank, azonnal megkez-
dődnek az építkezések — biztatta az embe-
reket a miniszterelnök helyettese, akit min-
dennap deputációk kerestek fel ebben az 
ügyben. 

Ezek a megnyugtató nyilatkozatok pilla-
natnyilag optimista reményekkel töltölték 
el Budapest népét, amely alapjában kezdte 
megszokni a paradicsomi életet. A hivatal-
nokok naphosszat a hasukon hevertek, csak 
ugy, mint régen, a kereskedők szintén. Egyes 
kávéházak helyén u j kávéházak keletkez-
tek. így például a New-York helyén megala-
kult az úgynevezett Dsungel-kávéház, ahol a 
közönség lefűrészelt fatörzsek körül itta a 
feketét, mialatt a tulajdonosok, Tar ján Vil-
mos és Zoltán Béla fatörzstől fatörzsig 
jártak. 

— No, mit szól ehhez a feketéhez? —ké.i-
dezte törzsvendégeit a kövér Zoltán. — 
Ugy-e, hogy nem terem ilyen minden bo-
korban? 

Az igazság az, hogy a Dsungel-kávéház 
feketéje nem is termett minden bokorban, 
csupán a bodzabokrokon, lévén a gyümölcs, 
amelyből készült, a bodza csetéje. A Dsungel 
irodalmi vendégei szükség esetén tintának 
is használták és epés pamfletteket irtak vele 
az asztalokra a kormány ellen, amely eltűri, 

A gyűlés a Szabadság-téri pusztaságon folyt le 
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hogy holmi Racsa Putra nevű szélhámos 
csúffá legye Magyarország fővárosát. Ilyen 
körülmények között érkezett el az alakuló 
közgyűlés napja, amelyen az összes buda-
pesti érdekszövetségek képviseltették ma-
gukat. 

A gyűlés a Szabadság-téri pusztaságon 
folyt le, a régi pénzügyi kapacitások rész-
vételével, akiket a nyughatatlan pesti humor 
fűrendeknek nevezett el. A kormány képvi-
seletében Bud János pénzügyminiszter je-
lent meg, aki annak idején azon az alapon 
lett pénzügyminiszter, hogy Bethlen emlé-
kezett rá, miszerint volt egy időben egy kő-
nyomatos, bizonyos Bud. Tud. Bethlen ezzel 
a Búddal tévesztette őt össze, abban a hi-
szemben, hogy tényleg tud, de szerencsére 
közbejött a Racsa Putra-féle csodatétel s igy 
sohasem derülhetett ki többé, hogy még 
milyen mértékben tudta volna agyonsza-
nálni ezt a szerencsétlen országot. Megje-
lent továbbá a külföldi hitelezők részéií l 
Smith Jeremiás, aki a fővárosnak dsungellé 
való átváltozása óta a legbiztosabb termés-
jelentéseket küldte Genfbe, nemkülönben 
Pedlow kapitány, akit azért küldtek Pestre, 
hogy a szegény pesti gyerekeket felruházza. 

Pedlow kapitánynak különben már a 
megérkezése napján mulatságos kalandja 
akadt. A meztelen gyerekek helyett ugyanis, 
akik vidáman hancúroztak a gyepen, vagy 
madártojást szedtek a fák tetején, a mezle-
ien nőknek egy küldöttsége tisztelgett nála. 

— Kapitány ur, —- mondták az iruló-
piruló derék emberbarátnak — önt direkt a 
jó isten vezérelte közéni . Végtére, ugyebár, 
nem járhatunk igy örökké? 

— De hölgyeim, — tiltakozott a kapitány, 
— engem kifejezetten csak a gyermekek < i -
dekelnek. Mit parancsolnak egyébként? 

— Járná ki a népszövetségnél, — mond'a 
a küldöttség vezetője, aki senki más nem 
volt, mint Biller Irén, — hogy küldje ki hoz-

MeKjelent Smith Jeremiás és Pedlow 

Pedlow kapitány és Biller Irén 

zánk i'elruházási célokból a párizsi Paquinl, 
Poiret-t é!s Drecollet. 

— No, ami a kegyed Drecoltázsát illeti, 
— mondta Pedlow kapitány egy rossz szó-
viccel, — igazán meg lenet elégedve. Altalán, 
a budapesti hölgyek a legszebbek és legcsi-
nosabbak ezen a világon. 

A hölgyek a ravasz bókra elégedetten szét-
oszlottak és nem ostromolták többé ruháéit 
Pedlow kapitányt. De most tér jünk vissza 
a közgyűlési eseményekhez. A diszelnöüi 
fatörzsön természetesen Racsa Putra ült, az 
előadói asztalnál Krausz Simon és Hab O'i 
vér, a többiek lehetőleg ugy helyezkedtek el, 
ahogy tudtak. Nagyon sok érdeklődő szorult 
a Szabadság-teret környékező fákra, mig a 
fajvédők a messzi budafoki pincéből néhány 
hordót gurítottak oda és azokon helyezked-
tek el A bclugyminisztei kedvenc lován je-
lent meg. 

Természetesen nem hiányoztak az iro-
dalmi, művészi és társadalmi élet más kapa-
citásai sem. Bedő Móric dr., aki paradicsomi 
kosztümjében erősen emlékeztetett a derék 
Bachus istenre, arról panaszkodott Jób Dani-
nak, hogy a nők még most sem akarják 
békén hagyni. 

—• Ez azért van, — válaszolta Jób, — mert 
a legtöbb ember még most is azt hiszi, hogy 
a bőröd alatti, is pénz van. 

Kálmán Jenő Ákos, akit a humoristától 
való megkülönböztetés céljából Ubulnak is 
neveztek, arról beszélt Roboz Imrével, hogy 
a ruhátlan ember mégis a legtökéletlenebb 
lény ezen a világon. Ö ugyanis megnézte a 
múltkor az állatkertet, ahol, mint zenekri-
tikus eredetileg a szimfonikusokat akarta 
meghallgatni és látta, hogy az állatokat az 
anyatermészet hivatásuk szerint staffirozta ki. 
Igy például vannak kifejezetten erszényes 
állatok, akik bizonyára az állatvilág bankár-
jai lehetnek. A vastaghőrüek pedig alkalma-
sint könyvügynökséggel foglalkoznak civil-
ben. 

A tömegben feltűnt Bárdos Arthur, aki 
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Jób Dániel és Bedő Móricz 

mindenkihez odament és izgatottan ezt 
mondta: 

— Rosszul van rendezve! Rosszul van ren-
dezve! Nem értem, hogy miért nem bizzák 
ezt a dolgot szakember kezére. 

— Mit gondol? — kérdezte aggodalmasan 
Neumann Dezső, a legújabb színházi szak-
ember, akit éppen direktori pályájának ele-
jén akadályozott meg munkájában Racsa 
Putra csodatétele. — vajjort az Indo-Magyar 
Bank ad-e kölcsönt színházi célokra? 

— Â kérem, az egész egy nagy színház 
— vélte Kállay Tamás, aki a pesti antikvá-
riusok nevében és megbízásából jelent meg 
a közgyűlésen. 

Salamon Béla egy csoport középpontjában 
állt és mint rendesen, Radót szapulta. 

— Megyek nemrég az erdőben — mesélte 
— hát egyszerre csak egy ismerős arcot lá-
tok felém vigyorogni. „Szervusz Radó!" mon-
dom néki. de ő csak néz rám értelmetlenül. 
„Szervusz Radó", mondom megint, •— már 
olvan büszke vagy, hogy nem isi fogadod el 
a feléd nyújtott kezet? ő csak néz rám értel-
metlenül. Akkor láttam, hogy egy közönsé-
ges majommal tévesztettem össze. 

Kissé távolabb Miklós Andor. Az Est lapok 
főszerkesztője tárgyalt Falus Ferenccel. 

— Nézze kérem — szólt Miklós Andor — 
kísérje nekem figyelemmel ezt a Racsa Put-
rát. Fogadni mernék, hogy itt valami nincs 
rendben. Ez egy szélhámos lehet. 

— Bizza rám főszerkesztő ur, — mondta 
Falus. ,— Én már utasítás nélkül is nyomo-
zok az ügyben. Egyelőre ezt a Buday Boris-
kát figyelem, mert ugv néz ki, hogy valami 
pakli készül közte és a vezér között. De már 
elment a levél Bombaybe is. 

— No csak rajta — mondta Miklós Andor 
és az újonnan érkező Fried Pál felé fordult, 
aki az Indo-Magyar Bank részvényeit volt 
elhelyezendő a külföldi tőzsdéken. 

Most egv öles, hatalmas szál ember törte-
telt át a tömegen és egyenesen a müvésztár-
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saság felé indult. Lányi Pipi volt, a szobrász. 
— Halló, Pipi! — kérdezte tőle Sebestyén 

Géza, — hát te mit keresel itt? 
— Kérlek szépen — mondta Lányi izga-

tottan, — csak azért jöttem el, hogy meg-
tudjam, hogy az Indo-Magyar Bank beváltja-e 
a zsetonokat? Tudniillik az utolsó éjszaka 
még bakkoztam a Fészekben és nálam ma-
radt egy csomó zseton. 

Sebestyén nem válaszolhatott, mert e pilla-
natban átható csengettyühang töltötte be a 
levegőt. 

— Ezennel megnyitom az ülést, — kiol-
totta érces hangon Hab Olivér. — Tárgyj^az 
Indo-Magyar Bank megalakítása Budapest 
főlvirágoztatása céljából 

— Mo, virág, az van elég, — dünnyögte 
gúnyosan a földmivelésügyi miniszter. — 
Éppen most fedeztem föl a szomszédos Mai-
kó-utcában egy egész mákvirág-telepet. 

— Fölkérem az urakat, hogy őrizzék meg 
a kellő komolyságot, — folytatta Hab Oli-
vér. — Amennyiben az urak nem viselked-
nek rendesen • — és itt a környező fákra né-
zett, amelyek roskadásig meg voltak rakva 
érdeklődőkkel, — kiürítettem az egész kar-
zatot. 

— Kivágatja! — zúgtak feléje gúnyosan a 
fákról. 

—• Arról van szó, hogy a főváros részére 
megszerezzük a szükséges tőkét, hogy itt egy 
uj és gazdag élet induljon meg, főként, hogy 
kihasználhassuk az uj alakulat nyújtotta le-
hetőségeket. Gondolt-e már például valaki 
arra, hogy Budapest erdeiben milyen virágzó 
madártojás-exportot lehet létesíteni? Hogy a 
parlament helyén, ahol most haszontalan 
maszlagerdő van, a gyógyfűkereskedelemnek 
milyen centrumát teremthetjük meg kellő 
tőkebefektetéssel? 

— Maszlagolni azt tudlak! — jegyezte 
meg egy pesti polgár, mire a belügyminisz-
ter sürgősen eltávolította őt a gyűlésről. 

(Folytatjuk). 
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LÁBBADOZÁS 
— Mit szólsz ehez a Max-

hoz, milyen ruganyosan jár 
megint az utcán. 

— Miért, hát beteg volt? 
— Nem. Hanem el kellett 

adnia az autóját . 

UJ VILÁG CSODA 

GOLF-FILOZÓFIA 

— Csodálatos, mi, meny-
nyire hasonlít a papájához? 

— Igazán, asszonyom, ma-
gam sem értem . . . 

(life.) 

— Mit dugod el ezt a re-
gényt az anyád elől? Hisz 
már mégsem gyerek! 

— Nem, de tudod azért 
még ráér mindent tudni! 

(Punch.) GAVALLÉR 
— Ilyen erős, egészséges 

ember és koldul! Mért nem 
megy dolgozni ? 

— Gavallélr vagyok, ké-
rem. Annyi a szegény mun-
kanélküli! . . . (Life) 

(Punch) 

— Érdekes, hogy a földön 
kétszer annyi a nő, mint a 
férfi — és mégis egy nőn 
legalább három férfi oszto-
zik . . . 

(Le Rire.) 

CSALÁDI HÁZ 

HÁZASSÁG 

— Gyere be már abból a 
kertből, most én akarok egy 
kis levegőt szivni. 

( Simplicissimus.) 

AZ AUTOMOBILISTA 
— Aztán George, a lovat 

dörzsölje be kicsit benzin-
nel. Nem állom az istálló-

roppant derék, jó családból 
miért nem akarod feleségül 

— Mondhatom neked, 
való teremtés. Nein értem, 
venni. 

— Nem tudnék belenyugodni, öregem, hogy ő min- szagot, 
dig kocsin já r jon , én meg gyalog. (Le Rire.) (Simplici$nsmus) 
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INTIM I'ISTA, hogy ki volt az a fiu-
frizurás, vagy hogy a fejét pontosan lássa 
maga előtt: Etonfrizurás hölgy, akit pén-
teken délben láttunk a Jánoshegyen és 
aki feltűnően hasonlított Titkos Ilonához? 

— Ilyen könnyűt kérdeznek tőlem? 
Titkos Ilona volt. 

— Jé, mi azt hittük, hogy Biller Irén. 
— Óriási tévedés! Hiszen a két hölgy 

egyáltalán nem hasonlít egymáshoz, más-
részt . . . 

— De ugyan olyan frizurája volt! 
— Ugyan kérem, három hónap múlva 

mindenki egyforma frizurában fog járni. 
Titkos egyébként csütörtök délben érke-
zett meg Pestre, egyenesen Velencéből, 
ahol részint a galambokat etette, részint 
azon töprengett, hogy melyik színháznál 
vállaljon sztár pozíciót9. Ezídőszerint 
ugyanis, mint annak idején Homeros 
irta, hét város, illetve három szinház ver-
seny Ilona kegyeiért: a Vig-, a Belvárosi 
és a Magyar. 

— Nos és Titkos melyiket fogja boldo-
gítani? 

-r— Mind a háromnak vannak sanszai, 
Bárdosnak azért, mert ő volt Titkos első 
direktora és egyben felfedezője. A Vig-
nck, mert a legnagyobb gázsit ígéri, fel-
lépésenként 3 milliót és a Magyarnak, a 
Magyarnak. . . 

— Nos, a Magyarnak? 
—- Istenem, hát a Magyarnak is van-

nak sanszai. 
—• Mondja kedves I'ista, miért nem 

iratkozik be egy dadogó tanfolyamra? 
— Minek az? Hisz látják, hogy már 

egészen folyékonyan dadogok. Akárcsak 
Sacha Guitry, akiről aranyos kis storit 

hozott Párizsból rovatom egyik lelkes 
barátja. Emlékeznek ugyebár arra a 
szobrásznőre, aki gyógyíthatatlan beteg 
barátját, egy fiatal lengyel írót a kórház-
ban agyonlőtte, hogy ne kelljen szenvedni 
szegénynek. A szobrásznőt természetesen 
letartóztatták és Sacha Guitry, akit rend-
kívül meghatott a két szerelmes szomorú 
tragédiája, fühöz-fához szaladt a fiatal 
leány érdekében s minden lehető protek-
ciót igénybe vett, hogy a börtönből ki-
szabadítsa. Mikor a szerencsétlen terem-
tés végre tényleg ki is szabadult, első 
dolga volt, hogy a nagy Guitryt meglá-
togassa, aki történetesen éppen gyengél-
kedett s protegéeját ágyban fekve fogadta. 
„Az Istenért, csak nincs valami baja ?" 
— kérdezte őszinte részvéttel a szobrász-
kisasszony. „Nincs, nincs!" — felelte ré-
mülten Guitry, aki már megijedt, hogy 
az önfeláldozó művésznő még őt is fejbe-
lövi . .. 

—- Igazi párizsi dolog: kedves, frivol, 
tragikomikus. 

Kőszegi Teréz, az Operaház tagja gróf Fesletich Ka-
rolával a hódmezővásárhelyi Festetich-kastélyban 

nyaral 
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— Na látják. Jó az öreg István a ház-
nál. Pláne igy saison kezdete előtt. 

— Nahát mit tud a derengő saisonról? 

— Hát bizony, csak olyan „Vorsaison"-
hirek. Mondtam maguknak pár héttel ez-
előtt ugyebár, hogy Szép Ernő és Len-
gyel Menyhért Amerikába készülnek. Ket-
tejük közül most egy harmadik indul már 
is Amerikába: Fazekas Imre, akinek kül-
földi tartózkodása alatt három filmjét 
vette meg egy nagy amerikai filmgyár és 
akinek Belasconál New-Yorkban sokkal 
hamarabb lesz „Madonna" cimü darab-
jának a premierje, mint a budapesti be-
mutató. Amerikába különben egész ma-
gyar invázió indul rajtuk kivül is. Indul-
nak még : Vajda Ernő, Robert Jenő, •— 
meghívták rendezni — Marton Sándor a 
magyar irók, Marton György a bécsi irók 
érdekében, s végül Marton Endre, aki 
filmrendezőnek megy ki Amerikába. Kül-
földi hir még: Rátkay Marci a feleségé-
vel együtt Salzburgba érkezett, természe-
tesen a Reinhardt—Festspielék premier-
jére, amelyet már izgatottan várnak a vi-
lág minden tájáról ott gyülekező magyar, 

német, orosz, olasz, amerikai, sőt japáni 
sztárok. Valóságos Bábel tornya most 
Salzburg, hemzseg a rengeteg idegentől. 
A hotelekben csupa irodalmi vagy szín-
művészeti híresség lakik s mindez Rein-
hardt miatt, aki mint egy modern Napo-
leon parancsnokol színházi gárdái fölött. 

— Hallja Pista, aztán beszámoljon ám 
részletesen a premier után ! 

— Tartani fogom szerencsémnek. Par-
don egy pillanatra, a telefonhoz hivnak... 

— Nos, ki volt az ? 
— Nahát, ha ezt kitalálják . . . Külön-

ben mit izgassam itt a kedélyeket, ugy 
sem találják ki : Keleti Juliska hívott a 
telefonhoz, aki e pillanatban érkezett meg 
Budapestre, saját Mash autóján, amelyet 
Havretöl Pestig saját maga vezetett. 

— Jaj, az aranyos . . . Fellép-e vájjon 
valahol és hozott-e magával vájjon újból 
egy oly remek számot, mint amilyen ta-
valy a ,,Kisasszon\y, kisasszony . . ." volt. 

— Ja, hát én azt még nem tudom. Majd 
kiderül a vallatásnál, hisz tudjuk, hogy 
a vallatásnál egyáltalán mindig minden 
kiderül. Az is, hogy Simonyi Mária miért 

SOMOGYI NUSI DODGE KOCSIJÁN BALATONKENESÉN 
Somogyi Nusi, Spánylk Kornélné, Balogh Imre dr., Balogh Évi 
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nem szerződik az idén a Renaissancehoz .. 
— Hát nem szerződik le ? 
— Nem. Csak szerepekre. Valamint 

Nagy Izabella sem szerződik vissza a 
Nemzeti Színházhoz, ebben a saisonban 
ő is csak szerepeket vállal. Na és most 
egy bűbájos kis történet, iBébyről, az édes-
ről, akiről, azt hiszem, teljesen felesleges 
megjegyeznem, hogy vezetéknevét Bäcker-
nek hívják és aki — amint tudják, (vagy 
nem tudják?) — Balatonszepezden nya-
ral a villájában. Szepezd egy elhagyott 
kis falu s Béby valósággal jótevő angyala 
a falu népének, akik imádják a mindig 
jókedvű grófnőt, (Béby már egy esztendő 
óta Ny ár y grófné), aki mindennap végig-
látogatja a falu betegeit s a legdurvább 
ápolónői munkát is elvégzi asszisztálás 
közben, a kis falu körorvosa mellett. A 
napokban aztán az történt, hogy rück-
sakkal a hátán, szeges bakancsban, be-
kopogtatott Béby villája kapuján három 

diák. Éhesek és fáradtak voltak és egy 
vasuk sem volt, bekopogtattak hát a leg-
elegánsabb villa kapuján, egy kis vacsora 
irányában. Béby a három gyereket leül-
tette, sütni, főzni kezdett személyesen és 
csapott a három éhes diáknak egy olyan 
lakomát, -— még pezsgőt is bontatott, — 
hogy azoknak a fülük is kétfelé állt tőle. 
Estélyi ruhát öltött, ugy presideált az asz-
talfőn. Azóta — mit tagadjuk — a Bala-
ton körül túrázó diákok, akik között vil-
lámgyorsan terjedt el a szepezdi vacsora 
hire, mind Szepezd felé tart. . . 

VÍZIPÓLÓ 
A vizipóló-csapat bankettjén, 
Mint az összes lapok közölték, 
Egy szónok nagy beszédet tartott. 
(Pólót számosan üdvözölték. ) 

Kálmán Jenő 

BEÖTHY LÁSZLÓ EZÜSTLAKODALMA A SZILÁGYI DEZSÖ-TÉRI REF. TEMPLOMBAN AUG. 15-ÉN 
Beöthy Baba, Beöthy Lászlóné, Beöthy László, Beöthy Zoltán (Macsi elv.) 
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„Direktor ur kérem, 
protegáljon bennünket!" 
„Azzal a feltétellel boldogan, ha 
nálam lépnek fel először" 

Útirány : Magy. Kir. Opera— Tabarin — Külföld 

Augusztus tizenötödike óta 
u j színnel gazdagabb Buda-
pest éjszakai élete, megnyílt 
a Tabarin és a megnyitó 
műsorával helyet adott egy 
érdekes magyar táncospár-
naft. 

Misley Anna és Kőszeghy 
Ferenc, a magyar királyi 
Opera szólótáncosainak fel-
léptét hirdeti a plakát és ez 
a legújabb táncospár, amely 

rövidesen a nagy külföldi 
mulatókban is meg fogja lo-
bogtatni a magyar tehetség 
zászlaját. 

Érdekes módon került a 
táncospár a Tabannba. 

Egy délelőtt elegáns hölgy 
jelent meg egy még elegán-
sabb ur kíséretében a Tabarin 
irodájában. A direktort ke-
resték és előadták, hogy ők 
ugyan az Operaház szóló-

táncosai, de elhatározták, 
hogy nemcsak színpadon, ha-
nem pódiumon is be fogják 
mutatni művészetüket és 
ezért nagyon szeretnének va-
amelyik külföldi nagy mu-
latóhoz szerződni, amihez a 
Tabarin direktorának segít-
ségét és protekcióját kérik. 

A direktor mosolygott, hi-
szen napról napra tömegesen 
keresik fel ilyen és hasonló 
kérései és hozzátette : 

— Az ötlet nem rossz, de 
ahhoz, hogy valaki külföldit, 
kerülhessen, tudni is kell va 
lamit. 

A hölgy és az ur össze 
néztek és egy pillanat múlva 
szó nélkül, saját maguk dú-
dolva a melódiát, hozzáfog-
tak, hogy bemutassák tu-
dományukat. 

A negyedórás produkció 
után igy szólt a direktor : 

— Hölgyem és Uram, fo 
gadják elragadtatásom ! ígé-
rem, hogy okvetlenül kül-
földi szerződéshez juttatom 
Önöket, de egy feltételem 
van . . . 

— És az ? 
— Hogy a külföldi ut előtt 

fellépnek nálam a Tabarin 
megnyitó műsorán is. 

A beszélgetés óta Misley 
Anna és Kőszeghy Ferenc a 
Tabarin starjai és a közön-
ség előtt semmivel sem ki-
sebb a sikerük,.mint volt az 
igazgatói irodában. 

A műsor többi száma kö-
zül ki kel! még emelni1 a The 
Silwing akrobatikus tánc- és 
zeneparodisták remek pro-
dukcióját, azonkívül Fedor 
Anci hatéves kis tánofeno-
mén és a Mary & Steew 
mondain táncospár számait 
és azt a nagyszerű jókedvet, 
amellyel az előadás után a 
közönség táncra perdül a 
nagyszerű zenekar hangjaira. 

Ha jól akarsz mulatni sze-
gény pesti polgár, bizonyos, 
hogy elvisz az utad a Bâ-
kóczi-uti Tabarinba, ahol a 
külföldi diadalok előtt meg-
nézed Misley Anna és Kő-
szeghy Ferenc nagyszerű 
produkcióját. Misley; Anna és Kőszeghy Ferenc, a Tabarin vendégei 



S Z Í N H Á Z I É L E ' ) 45 

T Á R S Â S É L E T 
Szerkeszti : Endrődy Béla 

— Ne beszéljünk a bálról, inkább csak 
Leányfaluról. 

— A régiek közül — már tudniillik csak a 
hírességeket sorolom fel — ott vannak Hel-
vey Laura, Kőrösmezei/ Gusztáv és Alszeghy 
Kálmán. A fiatalok közül Mihályffy Béla, 
Somogyi Bogyó — aki menyasszonysága leg-
szebb napjait töltötte itt, azután az őslakók 
közül Tóth Imre és Mihályffy Károly, akik 
csöndes tarokkozással töltik napjaikat és 
Hettyey Aranka, aki viszont egy hónapig Ve-
lencében volt s igy csak most kezdte meg 

! leány falusi nyaralását. 
— írók és művészek ? 
— Mindig voltak, hiszen ill nyaralt évek 

hosszú során keresztül Gyulai Pál, Tóth 
József, Benes József és mégannyian. Most 
mások jöttek a helyükre : Pékár Gyula, 
Tóth László, Nádassy Emil és Bálint Imre, 

rajtuk kivül egy csomó szép asszony és 
leány. Itt volt Lábass Juci, egész nap egye-
bet sem tett, csak sétált. Itt volt Feiksné 
Lánczy Margit, aki éppúgy két hétre jött le, 
mint Lábass Juci, de ő meg fürdött szaka-
datlanul, ellentétben a többiekkel. 

— Es mi a nyári teendő legközelebb? 
— Kimenni a leányfalusi törzs zászlószente-

lésre augusztus 22-én. 
— Nagyon helyes, de nem autóval. 

— Még helyesebb. Különösen akkor nem, 
ha Odescafchy Miklós herceg vezeti az 
autót. 

— Hát a herceg Pesten van9 
— Igenis és délelőttönként igen vidáman 

eltrécsel a Hungária barjában. 
— Autóval van itt •? 
— Igenis. 
— Akkor menekülök. 
— Szaladok veled, édesem, ha megenge-

ded és útközben még elmondom a legfrissebb 
pletykát. 

— Halljuk, halljuk. 
—• Hát a motörbiciklis hölgy addig bicikli-

zett, amig utolérte a nagy vörös gépkocsit és 
ülésre szállt a nyeregből. 

— Hála Istennek, már féltem tőle, hogy ez 
nem fog bekövetkezni s igy a köhögős ur 
nem fog köhögni. 

— De bizony köhögök én angyalom. — 
mondja ezúttal a köhögős ur, — mert az már 
mégis hallatlan, hogy még ezt a motorbiciklis 
históriát is megtudták. À továbbiak közlé-
séért aztán egyáltalán nem vállalok fele-
lősséget. 

Tóth Imre és Alszeghy Kálmán híres leányfalusi 
alsóspartija 

— Mit tudtok ti angyalom arról, hogy Sió-
fokon valami nagyszerű dolgot készítenek 
elő, augusztus huszonnegyedikére 1 

— A nagyszerű dolog egy nemzetközi con-
cours lesz, amelyen nemcsak a legjobb bel-
földi urlovasok és lovasnők vesznek részt, 
hanem Német-, Olasz- és Franciaország is 
elküldi hozzánk a legjobb lovasmüvészeit. 

— No és csak ennyi lesz az egész ? 
— Dehogy is. Ugyanakkor lesz vitorlás-

verseny, körhajózás a Balatonon, bál és sok 
minden még, ebbe az ünnepély-sorozatba 
kapcsolódik bele a „Színházi Elet" korzó-
szépeinek a nyaralása, aztán jönnek a sió-
foki versenyek, — szóval szó sem lehet sió-
foki saison-végről ezidén. 

— Másfelől mi újságot tudsz ? 
-- Beszéltem Marsovszky lvorral, aki ti-

zenhárom kilométert szaladt be a nyári va-
kációján az autójával. Ő mondta, hogy Ko-
csócon is járt, ahol Bakovszky Antalnál Ce-
ruttiné Paulay Erzsi nyaral most, továbbá 
Szüllő Géza, Bolmarchich Gino és a többi. 

— Ha már a nyaralásnál tartunk, mi új-
ság Leányfalun ? 

— Nem szép, hogy a múltkor elfelejtet-
tük elmondani, milyen gyönyörű Anna-bált 
rendeztek a leányfalusiak. 

— Hát akkor most tarts beszámolót. 
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Stróbl Alajos mester kastélya Liptóőrtüzön 
Az őrtüzi művésztelep 

Szlövenszkóban a magas 
Tátra egyik legfestőibb pont-
ján épült évszázados hárs-
lak közptt és teljesen a ki-
váló művész áldozatkészsé-
gének efedménye. A telep 
tervét Zichy Géza gróf pen-
dítette meg, akit a nyolc-
vanas éyek végén a mester 
Tátrafüreden mintázott. 
Stroblnak, aki az őrtüzi vas-
hámornál született, hol édes 
atyja vasgyári tisztviselő 
volt, régi vágya volt, hogy 
megvegye a 70-es évek vé-
gén megszüntetett vashámor 
három holdas területét az 
államtól, amely a hámor tu-
lajdonosa volt. Bethlen And-
rás gróf akkori földművelés-
ügyi miniszter közbenjárá-
sára el is adták neki szülő-
földjét, ahol közel két év-
tized munkájából, jórészt 
Ferdinánd bolgár király, 
Izabella főhercegnő és Kó-

burg Fülöp herceg nagyobb-
szabásu rendelései révén 
megtakarított pénzéből, fel-
építtette a művésztelepet, 

A kilátótorony, ahonnan Stróbl 
mester vendégeivel célba szokott 

lövöldözni 

amely ugy készült, hogy 
télen is használható legyen. 

Ez a gyönyörű, még a mű-
vészek által is alig ismert 
kies művésztelep a Fekete-
és Fehér-Vág összefolyásá-
nál fekszik. Messzire kima-
gasló ötemeletes, erkélyes őr-
tornya, amelyben a műter-
mek vannak elhelyezve, a 
tizennegyedik század vár-
tornyainak stílusában épült 
és külsőleg a vajdahunyadi 
és a gömörrozsnyói őrto-
ronyhoz hasonló. Négy tá-
gas, szellős és világos mű-
terem van ebben az őrto-
ronyban, amelyből 170 fokos 
csigalépcső vezet fel a mel-
léje épített kerek toronyba. 
A főbejárat északi oldalán 
Dobó István síremlékének 
másolata van felállítva, míg 
a liptói vár felé néző torony-
falba tiz méter magasan 
Mátyás királynak Porosz-
Sziléziában, az ortenburgi 
várban levő domborművű 
képének másolata van el-
helyezve. Ez alatt van hűsé-
ges Íródeákjának, Galeotti 
Martiónak ülőhelyzetben lévő 
életnagyságú szobra, oldalt 
pedig a Hunyadiak hollós 
címere látható. A torony dél-
nyugati részén van befalazva 
Nagy Lajos király egy cso-
dás szépségű ülőszobra, 
amelynek eredetije a rheimsi 
székesegyház egyik pillérjén 
van elhelyezve. A szobor hár-
fá ján játszva ábrázolja a 
nagy királyt, mig a szobrot 
tartó pillér alatt Király-
Lehota nagyközség ékes va-
dász-cimere, egy szarvas 
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nyíllal átlőtt nyakkal lát-
ható. 

A negyedik emelet az őr-
torony erkélye, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyilik Ró-
zsahegy felé és a Király-
hegy regényes erdőire. Erről 
a toronyerkélyről szokott 
Stróbl mester vendégei mu-
lattatására céllövészetet ren-
dezni, mert a torony alig 300 
lépésnyire van az erdős 
hegyoldaltól, ahol pompásan 
el lehet helyezni a céltáblát. 
Az őrtorony mellett egy régi 
nemesi kúriára emlékeztető 
lakóház áll. Régente, ez a 
vashámorhoz tartozhatott, 
mert a középről kiemelkedő 
torony órája alatt még most 
is ott díszeleg a bányász-
jelvény. 

A művésztelephez tartozik 
még egy csinos tiroli ház is, 
amelyet Stróbl mester a bu-
dapesti Arany-szobor talpa-
zata után fenmaradt fölösle-
ges terméskövekből épitett. 
A háznak tiz szobája van s 
a homlokzatán olvasható 
Arany János „A vágy" cimű 
költeményének e két sora • 

..Földi ember kevéssel beéri. 
Vágyait ha kevesebbre méri." 

Van a telepen még egy 
csinos házfelügyelői lak is. 
A régi vashámor helyén ma 
szépfekvésü halastó terül el, 
körülötte gyönyörű kert. 
afnelyet szintén számos ér-
tékes alkotás diszit. A kert 
kapuja maga is érdekes mű, 
valódi székely kapu. A virá-
gos parkban van felállítva 
a tatai Mátyás-kutból fen-
maradt vadkancsoport egyik 
ércbeöntött vadkanja, amint 
a vadász elfogja. A kertben 
van Stróbl mestef édesany-
jának ülőszobra is, a park 
végében pedig a mester első-
szülött fiának poétikus sír-
emléke áll. Az örtüzi kastély és parkja 

4* 

vész minden Ízlését és tudá-
sát belevitte a liptóörtüzi 
kastélyba, amely teljesen 
egyéni alkotása a mesternek. 
Stróbl Alajos, az ember, lo-
bogó temperamentumu, szi-
nes fantáziájú, s ami tüz és 
szin Stróbl mestert hevíti, 
azt mind beleöntötte ebbe a 
kastélyba, amely egész egyé-
ni és hiven tükrözi vissza 
alkotójának szellemét. 

Stróbl Alajos ma a ma-
gyar művészet egyik nesz-
tora. De frissesége megha-
zudtolja korát, ma is sportol 
dolgozik reggeltől estig és 
büszkesége a magyar kép-
faragásnak. Az őrtüzi kas-
télyban nagyon sokat dolgo-
zott, de még soki terve van, 
amelyeket mind meg akar 
valósítani. Ha kétszáz évig 
élne, akkor is mindig alkot-
na, tervezne, mert csupa 
ötlet és akarás az örökifjú 
mester, aki nem ismer pihe-
nést, nem ismer megállást. 

Igy, ahogy van, is kész 
komplett alkotás ez a kicsiny 
művésztelep. De az igazi mű-
vész sosem lát ja tökéletes-
nek; műveit, mindig talál 
raj ta csiszolni, fejleszteni va-
lót Markó Miklós. 

Az egész telep csupa mű-
vészet, csupa hangulat. Most 
még csak egy vágya van az 
áldozatkész mesternek, hogy 
a park jobboldalán emelkedő 
mészkősziklába egy Mária-
kápolnát vájjon ki és alatta 
egy sirboltot építsen s ezzel 
a telep építkezése be lenne 
fejezve. 

Stróbl Alajos mester egy 
egész életet, egy nagy míi-

Stróbl Alajos édesanyjának szobra 
a kastély parkjában 
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AKI ÖNMAGÁVAL FERBUZIK 
(Kerényi Béla amalőrfcloétele.) 

igy három részre is beoszt-
hatjuk az eltakaró készülé-
ket. A takaró ne legyen tul-
közel az objektívhez, de ne 
legyen túlságosan távol sem. 
mert a szélének nem szabad, 

(Kerényi Béla amatőrfelvétele.) 

csak elmosódottan látszania 
a képsikban. 

Az ilyen trükkfelvételnél 
legfontosabb az egyforma 
expozíció s vigyázni kell. 
hogy a szereplő tárgyak, eset-
leg alakok és maga a gép, ne 
mozduljanak el az alatt, míg 
a szereplő egyik helyről át-
megy a másikra. 

Hatásossá tehetjük a fel-
vételt azzal, ha nem szigorú-
an egy vonalban határoljuk 
el a felvétel egyes részeit, 
hanem megcsináljuk azt, 
hogy az egyik képszéléről át-
nyúlik egy kéz vagy kar a 
másikba. Ilyenkor segítségül 
kell venni még egy modellt, 
ugyanolyan kabátban, aki 
ideiglenesen elfoglalja a le-
fotografálandó alteregonak 

Hogyan készülnek 
a irtikk-felvételek 

Mult számunkban közöl-
tük Kerényi Béla érdekes 
trükkfelvételét „Hogyan ké-
szült ?" cimmel s habár min-
denki észrevette, hogy a ké-
pen szereplő alakok ugyan-
azok, csakugyan sok kérde-
zősködés érkezett olvasóink-
tól, hogy hogyan kell az 
ilyen felvételeket csinálni. 

Feleletképen leközöljük 
an.iak a készüléknek a foto-
gráfiáját, amellyel a beküldő 
Kerényi Béla dolgozott s eh-
hez a képhez kevés magya-
rázat kell. Mindenki, aki lo-
gikusan gondolkodik, előre 
tudja, hogy az ilyen felvéte-
lek két, vagy több részletben 
történnek. A képen szereplő 
alakot minden helyzetében 
külön fotografáljuk le, a le-
mez többi részét ez alatt el-
takarva. 

A lemez eltakarása legcél-
szerűbben az objektiv előtt 

x 
történik s erre a célra szol-
gál a képen látható berende-
zés, melyről közvetlenül ki-
tűnik, hogy tetszés szerint 
fotografálliatunk a lemez 
jobb vagy bal felére. Ugyan-

A TROKK-FELSZERELÉS 
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Balatonfüredi jegenyék 
(Boinitzer Pál amatőrfelvétele. 

a másik helyét, mely a fel-
vételnél el van takarva s csak 
a keze látszik. Természetesen 
nagyon pontosan kell aztán 
kart, mely átnyúlik egyik 
részből a másikba. 

Ezernyi ötlettel lehet vari-
álni a trükkfelvételeknek ezt 
az érdekes és mulatságos 
fajtáját, kezdve attól, hogy 
valaki saját magával sakko-
zik, kártyázik, egészen addig, 
hogy például saját magát ki-
dobja az ablakon, ötletes-
ség, türelem és nagyon 
aprólékos gondosság szüksé-
ges hozzá. 

előre a legérzékenyebb le»-
mezt s a legerősebb optikát 
választjuk, ugy hogy bizo-
nyos hatások között csak a 
mozgás sebességét kelljen 
számításba vennünk. 

A szemünk számára egy 
tized milliméter az élesség 
határa, tehát a lemezen levő 
képnek a felvétel alalt leg-
feljebb annyit szabad elmoz-
dulnia. Az expozíció mini-
mális idejének kiszámítása-
kor tehát első sorban ismer-
nünk kell a mozgó tárgy va-
lóságos sebességét. Egy rö-
vidtávfutó atléta átlag tíz 
méteres másodpercenkénti 
sebességgel fut, ami termé-
szetesen megfelelő arányban 
kisebbnek tűnik fel a leme-
zen. 

Ha a lemezen a futó alak 
2 cm magas lesz, akkor ez 
százszoros kicsinyítést jelent 

a sebbeségben is, vagyis a 
mattüvegen nézve a futó 
mozgási sebessége másod-
percenként 10 cm lesz. Nyil-
vánvaló tehát, hogy ha azt 
akarjuk, hogy a felvétel 
alatt ne mozogjon a futó 
egy tized milliméternél töb-
bet, akkor egy ezred másod-
percet szabad csak expo-
nálni. 

Ilyen sebesség természete-
sen csak a redőnyzáraknál 
fordul elő, tehát a kis kézi 
gépeknél, melyeknek zárja 
Vaea—Väoo-ad másodperces 
maximális gyorsaságot en-
ged meg, megfelelően távo-
labbról kell a felvételt csi-
nálni, hogy megkapjuk a 
megfelelő élességet. Ez ter-
mészetesen nem túlságosan 
nagy baj, mert a lemezt ké-
sőbb (felnagyíthatjuk s vi-

szont nem is tettük ki ma-

Az expozíció idejének 
kiszámítása sport-

felvételeknél 
Minden olyan esetben, mi-

kor a felveendő tárgy moz-
gásban van, különösen tehát 
a sportfelvételeknél, kétféle 
szempontból kell megálapí-
lani az exponálás idejét. 
Először az a szempont, hogy 
a kép minden részletében 
helyesen legyen exponálva, 
másodszor pedig az, hogy az 
exponálás mégis olyan rövid 
legyen, hogy a mozgó tárgy 
ne mozduljon észrevehető 
mértékben a felvétel pilla-
nata alatt. Az első szem-
ponttal legtöbbször nem te-
hetünk egyebet, minthogy 

Hazafelé 
(Fehér István amatörfelvétele.) 
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Hévizi 

Üzenetek 
Elektrográf. A képek általában jók. csak nagyítani 

kellene őket. A naplementét közöljük. 
V. Ernő. Egyiket közöljük s vár juk a további kül-

deményeket. Képeinél az a hiba, hogy a másolásnál 
nem tar t ja vissza az árnyékokat s igy azok szurko-
sak lettek. 

L. Jenő. Bp. A legszebbet máris közöljük. A kis 
fiu képének az a baja, hogy tul közelről fotografált 
s a láb elrajzolt. A kópiákat megőriztük s alkalom-
adtán szívesen visszaküldjük. Még tán választunk 
belőlük. 

F. I. Szolnok. A „Hazafelé" sorra kerül. A mási-
kon életlenek a libák. 

Amatőr. Kalocsa. A képek nem alkalmasak repro-
dukcióra. Platintónust, vagy gázfénykópiát kérünk. 

D. Pál. Bp. Választunk belőlük, de szivesebben 
vennénk, ha elküldené az ígért ..jobb" képeket is. 
Ezek is jók, de biztosan kapunk öntől müvésziebbe-
ket is. 

M. I. Kkfélegyháza. A virágzó fáról kérünk kópiát, 
keményen dolgozó fényes papíron. Minden papírgyár 
gyártmányai közt talál sima. fényes, kontrasztosan 
dolgozó papírfaj tát . 

Ilj. K S Baja Képeinek tán csak az a. hibájuk, 
hogy egyiknek sincs tulajdonképen központja, ami a 
figyelmet magára vonná. Az 5-ös számú képből le-
hetne jót csinálni, ha az előtért elhagyná s csak a 
csordát nagyítaná ki, ugy hogy a csónak legyen a 
közvetlen előtérben. 
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g u n k a t a n n a k a v e s z é l y n e k , 
h o g y a t u l r ö v i d e x p o z í c i ó 
m i a t t e r ő s í t e n i k e l l a le-
m e z t . 

M e g j e g y e z z ü k , h o g y m é g 
a s p o r t f e l v é t e l e k n é l is a l eg-
r i t k á b b e s e t , m i k o r e z r e d m á -
s o d p e r c e s e x p o z í c i ó s z ü k s é -
g e s . A l e g t ö b b s z ö r e l ég h o s z -
s z a b b i dő is , h a k i v á l a s z t -
j u k a l e g k e d v e z ő b b p i l l a n a -
t o t s n e m p o n t o s a n o l d a l r ó l 
f o t o g r a f á l j u k a m o z g á s t , h a -
n e m f e r d é n a m o z g á s i r á -

,) n y á b a n . 

N. I.-né Szeged. Nem amatőrfelvétel. 
K. K. Bpest. A beküldött negativ fátyolos. Való-

színű, hogy nem a lemeznek volt baia, mert a jel-
zett emulzió-szám egészen uj, tehát csak az lehet a 
baj oka, hogy fény érte a lemezt előhívás közben. 
Felesleges a gyárat zaklatni ilyesmivel, a tapasztalat 
szerint a nevesebb gyáraknál csak a legritkább eset-
ben fordul elő gyári hiba a lemezeknél. Sokkal job-
ban vigyáznak a hírnevükre. semhogy rossz anyagot 
engedjenek a piacra. 

a 

o 
^o CHMURA 

IV, FERENCIEK-TERE 2 
V, FÜRDÖ-UTCA 7 

PÉCS-GYÖR 

ÖSSZES FOTOCIKKEK 
WANAUS J Ó Z S E F IV., S Ü T Ő - U T C A 2 . S Z Á M 

Goerz kamarák, Objektívek, 
T e n a x R o l l és P a c k f i l m e k 

állandóan raktáron vannak 
az összes foto-szaküzletekben 
Magyarországi vezérképviselő 

C Z A K L B É L A 
BUDAPEST, I, BUDAFOKI-UT 7 

TELEFON: J. i f i -07 . 
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Morfium-
és kokainorgiák 
Hollywoodban 

Collen Moore szenzációs 
cikke a „Los Angeles 

Times"-ban 

Hollywood, julius végén. 
Claude Fa i r é r e irt egy gyönyö-

rű novellát a hódító Hoang-Ti 
császárról, akit egy varázsló meg-
ajándékozott az ópium titkával. 

A császár meglátja az ópium-
álomban népének egész jövőjét : 
kinai nép hatalma és tudása s a 
nép minden fia ismeri az ópium 
mámorát. Messze, ki a legtávo-
libb lartományba, el a birodal-
mat határoló hegyekig húzódik 
az ópium uralma. És ahol meg-
veti uraimat ez a fűszer, oda bé-
kesség, . türelem, filozófia és bol-
dogság költözik. 

Reggelre kelve a császár tuda-
tában volt annak, hogy kezében 
tar t ja népe jövőjét. Előtte volt a 
holtfáradt sereg, látta a rettene-
tes erdőséget, amelyen át kellett 
hatolni. Kezében ott ' volt az 
ópium, amely megváltást hozott 
volna az összetört, kimerült hó-
dit óseregének. 

Hoang-Ti meggondolt mindent. 
A nép vad volt. erős és minden 
cllentállást legyőzni képes. El-
finomodva, odaadva az ópiumél-
vezetnek, elpuhulna, teremtőere-
jének meg kellene fogynia, talán 
egészen elfogynia. 

Hoang-Ti mégegyszer végig-
tekintett fáradt seregén. 

— Később — mondta aztán a 
császár és kinyitbtta a kezét. 

A pipa, a lámpa és az ópium 
a vizbe hullottak. A nép semmit 
sem vett észre és követte a hó-
ditó császárt. 

Békesség, türelem, filozó-
fia és boldogság. A mai kor 
ópiumszivói is ez után vá-
gyakoznak, de nekik is vég-
eredményben az jut osztály-
részül, amitől Hoang-Ti fél-
tette a nc'pét : elpuhulnak, 
elvesztik teremtő- és élet-
erejüket. A ma emberének 
élete küzdelmes. Nem kell 
ugyan irdatlan nagy erdő-
kön áthatolnia, mint Hoang-
Ti hóditó népének, de a lé-
tért való harca még ennél is 
nehezebb s ez a küzdelem 
nem testi, hanem idegerőt 
kiván. S ebben a harcban 
könnyen kimerül az ideg-
rendszer s a modern ember 
is oda menekül, ami elől 
Hoang-Ti bölcsen megóvta 
népét: a bóditószerekhez. 

Az ópium, kokain és mor-
fium élvezete világjelenség. 

Különösen a két utóbbi mé-
reg terjedt el ijesztő mérték-
ben. Amerikában — külö-
nösen a tengerparti nagyvá-
rosokban — napról-napra 
nő a kokainisták és morfi-
nisták száma s ez a szomorú 
tünet a legélesebb kokain és 
morfium elleni harc gondo-
latát váltotta ki az U. S. A. 
illetékes tényezőiből. 

Ebbe a harcba, körülbelül 
egy éve a film is belekap-
csolódott s a filmgyárak 
egymásután kicszitik kokain-
és morfiumellenes filmjeiket. 

„Filmszínészek a kokain-
morfium elleni harc szolgá-

HUGH ALLEN 

George O'Brien 
filmpropagandát 

sürget 
Amerikai hirlap-

polémia, amely nálunk 
is aktuális 

tatában" — ez a kitétel, elég 
furcsán hangzik, mert a los-
angelosi filmvilág tgen sok 
tagja hódol ezeknek a bó-
ditószereknek. Sok filmszí-
nész és színésznő ellen fo-
lyik az eljárás csempészett 
bóditószerek vásárlása miatt, 
sőt egyesek saját emberük-
kel csempésztetik maguk 
számára a három méreg va-
lamelyikét. 

Sok nagyjövőjü filmszi-
nész-karriért tör ketté a fe-
hér por vagy a pravaz. A 
bóditószerek eleinte ugyan 
felvillanyozólag hatnak élve-
zőjükre, egy-két sikeres sze-
repet kreál a méreg hatása 
alatt, azonban nemsokára 
bekövetkezik a reakció: az 
elpuhulás, fizikai leromlás és 
a sikeres filmszínész ember-
roncsként végzi életét. A ko-
kain legtragikusabb áldozata 
a daliás Wallace Reid, akit 
legszebb férfikorában, a leg-
boldogabb családi körből ra-
gadott el a túlságos kokain-
élvezet. 

A „Los Angeles Times" 
egyik legutóbbi számában 
Collen Moore, a népszerű 
filmprimadonna, irt feltűnést 
keltő cikket, melyben lelep-
lezi a hollywoodi filmtársa-
dalom kokain- lés morfium-
orgiáit. 

„Fájó szivvel kell látni —• 
írja Collen Moore —, hogy 
tehetséges, kitűnő színészek 
és színésznők teljesen oda-
adják magukat a bóditómér-
geknek. 

Sokan már dolgozni 
sem tudnak, ha sokáig 
nélkülözik a megszokott 

mérget. 

Egy-egy percre eltűnnek a 
műteremből, a zsebekből, 
neszeszerekből előkerül a 
fehér por vagy a pravaz 
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s frissen térnek vissza a 
munkához. Ez a frisseség 
azonban nem sokáig tart: 
két-három óra múlva újra 
idegesség vesz rajtuk erőt s 
elölről kezdődik az egész. 

A kokain és morfium 
szenvedélyes rabjai a mun-
kán kivül minden szabad 
idejüket ezeknek a mérgek-
nek élvezésére szentelik. 
Nem nevezem meg az illető 
művészeket, akiknek laká-
sán 

estéről-estére összegyűl-
nek a kokainista és 
morfinista filmszínészek 

és filmszinésznők. 
Mindenki tudja, hogy kik 
ezek, hiszen városszerte be-
szélnek ezekről az orgiákról. 

mérgeknek romboló ha-
tásáról. 

A legnagyobb elismerés 
hangján ir aztán Collen 
Moore a ,JMorfium"r-i6\, 
Georg O'Brien és Dorothy 
Mackaill nagy morfium-
ellenes filmjéről. 

Dorothy Mackaill ezt 
mondta az ujságirónak: 

— Szerepem eljátszása 
előtt sokáig tanulmányoz-
tam a kokainisták és 
morfinisták életét. Lebu-
jokban jártam, ahol sok 
olyan embert láttam, akik 
magas és tisztelt állásuk-
ból kerültek a legutolsó 
lebujok titkos kokainszo-
báiba. Ezeknek az em-
bereknek szomorú sorsa 
lebegjen intőjelként min-
denki előtt, aki a fehér 
port vagy pravazt először 
próbálja kezébe venni. 

J. K. 
Eddig tart hollywoody tudó-

sítónk beszámolója. Hozzáfűz-
hetjük, hogy Collen Moore cik-
kének, George O'Brien és 
Dorothy Mackaill interjúinak, 
sajnos, szomorú aktualitása 
van: a kokain és morfium 
már nálunk is szedi áldozatait. Morfium . . 

Collen Moore erélyes har-
cot követel a morfium és 
kokain ellen. 

— Nem nézhetjük tétlenül 
— irja —-, hogy legtehetsé-
gesebb, legreményesebb szí-
nészeink Wallace Reid sor-

sára jussanak. A filmgyárak 
gyártsanak minél löbb ko-
kain- és morfiumellenes fil-
met! 

— A film ut ján kell felvilá-
gosítani a tömeget ezeknek a 
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POLA NEGRI 
LEVELE 

a Színházi Élethez 
Érdekes levelet kapott ezen a héten Hol-

lywoodból a Színházi Élet filmrovatának 
szerkesztője, Váró Andor. A levélboriték 
túlsó oldalán, dombornyomásu hetükből ál-
lott a feladó neve : 

Pola Negri küldte a levelet. 
A meleghangú levélben Pola Negri titkárja 
megköszöni Váró Andornak azt a regényt, 
amelyet a világhírű szép lengyel filmszi-
nésznőről irt a Színházi Életben és amely-

Uear S i r , 

U r a . Pola "aerl has r e c e i v e d today t h e R n s l i s h t r a n s -

l a t i o n Oi y o u r n o v e l . 

t i r s . To la fiesri Seuda h e r coiupHinent.fi t o ,vo,. ana s e t s 

ne t o thank you f o r t h e I n t e r e s t i n g and b e » j , U v l novel 

t h a t : e n j o y e d anJ a p p r e c i a t e d so much 

" " ^ « S y o u t 0 r e c e i v e o n e mO''e r.h„ exp r - , s e lon of tha 

u m e e t thaulrc of !x . Tolu r ' e £ , n . b-. n - v, mt 

yo\I r 

C - J j y ^ ^ J Í ^ - ' 
S e c r e t a r y . P r i v a t e Secretary, 

nek angol fordí tását pár héttel ezelőtt kü ldte 
ki a S z í n h á z i Élet Amerikába. Itt adjuk a 
levél m a g y a r fordítását : 

Uram, 
Pola Negri ma kapta meg regényének an-

gol fordítását. A művésznő legmelegebb kö-
szönetét tolmácsolja ünnek az érdekes és 
szép regényért, amelyet igaz élvezettel és 
meghatottan olvasott végig. Fogadja Uram 
mégegyszer Pola Negri köszönetét, igaz hive 
(aláírás). 

R E € « e E l E i r C C r E H i E T E ^ I I W M « I I É L E T e > E W 
Napról-napra jönnek leve-

lek, sőt táviratok is, ame-
lyek Gunnar Tolnaes iránt 
érdeklődnek és sürgelik a 
népszerű norvég filmszínész 
életének regényét. 

Ezekre a sürgető levelekre 
és táviratokra most választ 
adhatunk: előttünk fekszik 

Gunnar Tolnaes levele, 
amelyben megigéri, hogy 
az élete regényéhez 
szükséges adatokat ren-
delkezésünkre bocsájtja. 
Szerkesztőségünk megbí-

zásából Hevesi Endre irja 
meg a filmvilág legmarkán-
sabb egyéniségének regényes 
élettörténetét, amely először 
magyar nyelven jelenik meg. 

Gunnar Tolnaes kívánságá-
ra norvég fordításról is gon-
doskodunk, mert ezen a 

nyelven sem jelent meg ed-
dig a leghíresebb norvég 
filmszínész élettörténete. 

Csortos Gyula 
Bajor Gizi 
Gaál Béla 

Z 50 

s 8 S 
es 
S g» Ni «e 

A legújabb magyar film 
munkálatai serényen foly-
nak: 1100 métert forgattak 
le idáig. Most érkezett haza 
nyaralásából Zilahy Lajos, a 
film írója, aki maga is 
résztvesz a fölvételeknél és 

hűséges segítőtársa a rende-
zőnek, Gaál Bélának. Amint 
ő mondja a Színházi Élet-
nek, Csortos Gyula és Bajor 
Gizi nagyszerűek lesznek n 
filmben. 
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Bohnen Mihály Budapestre jön 
Operaszínpadon és moziban egyszerre akar föl-
lépni „A rözsalovag" filmváltozatának főszereplője 

Berlin, augusztus. 
Azt a moziszinészt, akit 

ezekkel a sorokkal bemuta-
lunk, jól ismeri a magyar 
kőzönsög — az operaszin-
padról. Bohnen Mihály 
gyakran vendégszerepelt Bu-
dapesten, ahol nemcsak 
énektudásával, hanem nagy-
szerű színészi képességével 
is sok forró színházi estét 
szerzett hiveinek. Bohnen 
Mihály kétségtelenül az ope-
raszinpad legjobb színésze, 
akinek játéka duzzad a ki-
fejező erőtől és szerepeiből 
olyan alakítást csinál, hogy 
gyakran nem tudjuk, vájjon 
ének- és szinpadmüvészete 
közül melyiknek nyujtsuk-e 
az elsőséget. 

Amikor tervbe vették 
Strauss Richárd hires ope-
rájának* a ,,R<Hzsalovay"-
nak filmesitését, a filmgyár 
sokáig kutatott megfelelő 
főszereplő után. Végre egy 
berlini zenekritikus Bohnen 
Mihályra hívta fel a rendező 
figyelmét. A rendező próba-
felvételt készített az opera-
énekesről s a próbafelvétel 
eredményeképen szerződést 
kínált, neki. Bohnen elfo-
gadta a pompás feltételű 
szerződést, munkához látott 
s ma már befejezéshez kö-
zeledik az uj szezon német 
filmgyártásának i nagy re-
mekmüve : ,fA rózsalovag". 

A Színházi Élet tudósító-
jának alkalma volt beszélni 
Bohnen Mihállyal, aki film-
szerepléséről a következőket 
mondta: 

— Egy percig sem bán-
tam meg, hogy elfogadtam 
ezt a filmszerepet. Itt olyan 
színészi képességek kifejté-
sére nyílik alkalom, mely-
hez az operaszínpadon so-
hasem juthatok. Én pedig 
nemcsalc énekes vagyok, ha-
nem testestől-lelkestől szí-
nész is, aki minden alkalmat 
megragad, hogy művészetét 
kiélje. 

— A film nemsokára el-

készül s én ugy akarom be-
osztani az u j szezonban 
munkámat, hogy 

budapesti vendégszerep-
lésem egybeessék „A ró-
zsalovag"-film magyar-
országi bemutatásával, 

A nagy Strauss-film, 
„A rózsalovag" nő főszereplője 

mert személyesen akarok 
meggyőződni arról, hogyan 
fogadja a magyar közönség 

Bohnen Mihályt, — a film-
színészt. 

Bohnen Mihály meghívott 
a műterembe is, ahol levetí-
tették előttem a film néhány 
jelenetét. Arról, amit láttam, 
csak a legnagyobb elismerés 
hangján nyilatkozhatom. A 
filmen meglátni a hozzáértő 
művészi munkát -— és a 
sok milliárdot. K. 
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Copyright by Jack Coogan Sr., Culver City, Calif., U. S. A. 

Az emberiségnek a valóságnál sokkal 
rosszabb a hire. Az emberiség kilenctized-
része jó ember, szive van és lelke. Ha ér-
zéketlen is felnőtt emberek tragédiái iráni, 
a kis emberek, a gyermek tragédiája megra-
gadja, felkelti benne a szunnyadó jó érzé-
seket és szimpátiájával a gyermek mellé áll. 
A gyermekben lát ja a mai ember a társada-
lom minden reménységét, aki valamikor 
majd jóváteszi mindazt, amit a mai társa-
dalom önmaga ellen elkövetett. 

Ezt a kis bevezetést szükségesnek tartot-
tam, mielőtt rátérnék Jackie Coogan élet-
rajzának megírására. Az életrajz kifejezést 
ebben az esetben kissé túlzottnak látszik, 
hiszen rendszerint 60—80 éves hadvezérek, 
irók, színészek, politikusok életét szokták 
megirni. Tizenegy éves gyermekről eddig 
nem irtak életrajzot, különösen nem apai 
részről. 

Sokan azt is furcsálják majd, hogy az 
apa i r ja ineg tizenegyéves kisfiának életraj-
zát. Kénytelen voltam ezt a megoldást vá-
lasztani. önéletrajzot még nem tud irni a 
11 éves Jackie, idegen pedig, még ha iró is, 
nem férkőzhet olyan közel a gyermekhez, 
mint az apja. Én nem is mint Jackie Coo-
gan apja irom ezeket a sorokat; igyekeztem 
ezt a szoros köteléket minél jobban szem 
elől téveszteni. Ugy irom ezt a kis életraj-
zot, mint a Jackie-filmek rendezője s mint 
szerencsés ember, akinek alkalma volt el-
kísérni ezt a kis művészt rövid, de eredmé-
nyes életútján. 

* 

Jackie nagyapja ír származású, egyszerű 
amerikai polgár volt. Patikus. A fia, aki a 
keresztségben a Jack nevet kapta, már nem 
követte nyomdokait. Minden vágya, minden 
hajlama a színház felé hajtotta. Hogy en-
nek a Jack Coogannak milyen nehéz volt 
az életútja, az nem tartozik ennek az élet-
rajznak kerete közé, erről külön regényt 
kellene irni. Nem nekem, másnak, irónak... 

Jack Coogan szinházról-szinházra járt, 
dolgozott, küzködött s lassan, nagyon las-
san előbbre is jutott a színházi világ vég-
nélküli labirintusában. 

Jack Coogan egy varietében megismerke-
dik egy iószivii leánnyal, Lillian Dolliver-
rel, aki énekelt és táncolt a varieté-szinház 

A KÉTÉVES JACKIE 
Jackie Coogan első fényképe 

Nincs messze az az idő, amikor a film-
gyárak nem fognak filmet készíteni —; gyer-
mekszereplő nélkül. Minden film, melyben 
gyermeknek is szerepet juttat a rendező — 
lia csak mellékes szerepet is — egy lépés-
sel közelebb került a sikerhez. Ma már ott 
tartunk, hogy a rendező gyerekszerepet ír 
a jó és kifogástalan filmkéziratba, hogy a 
film hatását és sikerét növelje. 

Az a film pedig, amelynek középpontjá-
ban a gyermek áll, egész biztosan nagy si-
kert ér el. A gyermeknek ez a kultusza ta-
lán furcsán hangzik ebben a világháború 
utáni korban, első percben el sem hisszük, 
hogy a mai emberiséget, amelyet annyi min-
den szétválaszt, a gyermek egyesítené érző, 
közös családdá. 
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a nyílt tengeren 
Jackie, mint kis Robinson, uj filmjében 

énekes-táncos revüjében. Jack Coogan meg-
szereti Lilliant. megkéri kezét és feleségül 
veszi. 

Ebből a házasságból született 1914 októ-
ber 26.-án Jackie Coosan, akit nem kell az 
olvasónak bemutatni 

* 

Jackie születése után a szülők Newyorkba 
költöztek s az apa a „The Riverside 
Theatre"-nál kapott szerződést. Ehhez a 
színházhoz fűződik Jackie első nyilvános 
szereplése. 

Jackie papája a műsor folyamán szólóval 
is szórakoztatta a közönséget s egy este ré-
mülten tapasztalta, hogy a közönség egyál-
talában nem figyel rá — és mégis nagysze-
rűen mulat. Körülnéz s rémülettel látja, 
hogy az alig huszhónapos Jackie ott totyog 
a színpadon. Az anyja ugyanis minden este 
elhozta a színházba: ugy látszik, egy percre 
őrizet nélkül hagyta s a kis Jackie felhasz-
nálta az alkalmat, hogy megtegye első lé-
pését — a nyilvánosság felé. A közönség 
tapsára az apa büszkén bemutatja a "kisfiút 
s a kis Jackie minden lámpaláz nélkül el-
járta táncát, mellyel otthon már annyi ölö-
met szerzett szüleinek. 

Négy éves korában lépett Jackie komo-
lyan a színpadra. 

Ebben az időben Jackie apja együtt volt 
szerződésben Annette Kellermann-nal, a hí-
res uszónővel, aki sportniépszerűsélgét, mint 
táncosnő és filmszinésznő is kamatoztatta. 
Annette Kellermann a kis Jackiet válasz-
totta partnerül egyik táncszámához s ennek 
a táncszámnak városra szóló sikere kereke-
dett. Annette iKellermann váltig hangoztatta, 
hogy a siker oroszlánrésze Jackiet illeti. Ez 
a kijelentés azonban nem fogadható el 
mérvadónak, mert a drága Annette világ-
életében szerény volt s a dicsőséget szíve-
sen megosztotta gyermekekkel és nála idő-
sebb hölgyekkel. 

Charlie Chaplin is ebben a táncszámban 
ismerte meg Jackiet. Egyszóval azok a szi-
nes legendák, melyek erről az ismeretségről 

szárnyrakeltek — légből kapottak. Chaplin 
nem a vonaton ismerkedett meg Jackieval, 
aki ismeretlenül az ölébe ült és cukrot kért 
tőle, sem pedig az utcán, ahol egy látásra 
felismerte a négyéves - kis kölyökben a 
szunnyadó tehetséget. 

Chaplin nem egy látásra ismerte fel 
Jackie képességeit. A táncszám után még 
Chaplin sem gondolt arra, hogy valaha is 
filmszínészt nevel a kis Coogan-ivadékból. 
Jackie színpadi szereplése mindössze egy 
ötletet adott Chaplinnek. Még pedig a „Kid" 
ötletét. Chaplin gondolkozni kezdett egy 
filmen, melynek főszerepét ő és egy kis gye-
rek játszanák. Amikor a kis gyerekre gon-

JACKIE MINT ONCLE SAM 
julius 4-én, az U. S. A. nemzeti ünnerén 
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Chaplin tovább érlelte ezt a filmötletet s 
már készen kóválygott a fejében a mese, 
amikor ú j ra összetalálkozott Jackiéval. A 
szülők ugyanis Los-Angelesbe költöztek a 
nyári hónapokra s Jack Coogan összekö-
tötte a kellemes nyaralást a hasznossal: 
filmszerepet vállalt az egyik gyárnál. A kis 
Jackie gyakran kijárt a gyárba meglátogatni 
papáját, az öreg Jacket s' a filmatelier fur-
csa környezete mintha felvillanyozta volna 
ezt a pöttöm kis embert. Mókázott, játszol! 
s nemsokára mindenki a kis Jackieről be-
szélt. Sid Grauman, a hires színházi szak-
ember egy napon igy szólt Chaplinhez: 

— Te folyton keresed a „Kid"-et s nem 
látod, hogy itt van melletted! 

Sid Grauman — Jackiere célzott. Chaplin 
megfogadta a tanácsot és megkezdődtek a 
„Kid" felvételei. 

Az európai filmgyárán 
eicsâbiiiâK egymástól 
napszem sztariaikat 

Az amerikai filmgyárak 
lázas mohósággal vetették 
rá magukat az európai film-
gyártás tehetségeire és akit 
csak lehetett, az újvilágba 
szerződtettek. Pola Negri, 
Lubitsch Ernő, Várkonyi 
Mihály, Dimitrij Buhovetzky, 
Viktor Sjöström filmjeit 
Amerika közvetítette szá-
munkra és a színészek, a 
rendezők a hollywodi műter-
mekben folytatták azt a 
munkáit, amely nevüket 
Európában tetté először ked-
veltté és népszerűvé. Ügy 
látszik, most nemcsak Ame-
rika viszi el az idegen or-
szágok tehetségeit, hanem 
az európai filmgyárak is el-
csábítják egymástól népsze-
rű sztárjaikat. Egyik nagy 
francia filmgyár a hires 
olasz artisla-szinészt, Macis-
tét szerződtette le egy filmre, 
amelyet most nemrégen fe-
jezlek be. „A fekete kancel-
lár" a film cime és kétség-
telenül a legjobb Maciste-
fiim, mely idáig készült. A 
film romantikus meséje a 
Riviérán és Európa legszebb 
vidékein játszódik, kiállítása 
olyan pazar, mintha legalább 
is ötszázezer dolláros ameri-
kai film lenne. 

Maciste legújabb filmjét a 
Tómozi mutat ja be e héten. 

JACKIE, A KIS RONGYOS 
Jelenet az uj Jackie-filmből 

(loll, egyáltalán nem Jackiet szemelte ki 
erre a szerepre. 

„A FEKETE KANCELLÁR" 
Maciste uj filmje a Tómoziban 
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A párizsi élet és a párizsi nő himnusza 
Párizs, augusztus 

Budapestre Amerikából 
jött a revü, de igazi hazája 
mégis csak Párizs. Itt szüle-
tett a színpadi látványosság-
nak ez a világhódító fa j tá ja 
s innen hordták szél a világ 
minden tájára. Azonban a 
„párizsi reyü"-ből csak a 
„revüt" lehet más országba 
átültetni, a ,,párizsi" szint, 
hangot sehol, de sehol nem 
lehet meghonosítani és utá-
nozni. 

Amit egy párizsi revüren-
déző félvonultat, azt nem 
tudja utánozni az amerikai 
rendező. Jobbat tud csinálni, 
de ezt nem tudja. Párizs le-
vegője, a párizsi nő, a pári-
zsi élet nyújt igazán keretet 
a párizsi reviihöz, amelyet az 
idegen csak csodálni tud, 
de utánozni nem. 

Most végre elkerül az igazi 
párizsi revü is a világ min-
den részére. Még pedig igen 
egyszerű módon: film utján. 

A legsikeresebb Mistin-
guett-revüt, a „Bonjour 
Paris"-t filmesítette meg 
az egyik francia film-

gyár. 

MISTINGUETT NAGY 
REVÜ-FILMJE: A 

Bonjour m> 
Az amerikaiak is elismerik, 
hogy a párizsi revüt nem, 

tudják túlszárnyalni az 
amerikai rendezők 

BEN LYON 

A párizsi revü minden kü-
lönlegességét hiven adja 
vissza ez a pompás rende-
zésű revü-film, melynek 

főszerepét Mistinguett 
játssza, 

aki örömmel vállalta a fel-
adatot, hogy az egész világ-
gal megismertesse az igazi 
párizsi revüt. 

A Folies Bergère, Moulin 
Rouge, Concert ^Mayol, Pa-
lace és a többi párizsi mu-
latóhely legszebb művésznői 
szerepelnek ezen a filmen, 
amely valósággal a 

párizsi élet és a párizsi 
nő himnusza. 

A revü-film már külföld-
re is elkerült s az amerikai 
és angol közönséget — igy 
irja legalább egy nagy ame-
rikai napilap — ez a film 
meggyőzheti, hogy a hires 
amerikai-angol revü még 
mindig elmarad a párizsi 
mögött. Művészi téren nem 
tudja azt nyújtani, mint a 
párizsi reyii színházak kifi-
nomult. de borotvaéles vo-
it ".« • ci láncoló iníivés/ele. 
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Az amerikai Fox-gyár 
operatőrje 

Magyarországra jön 
nemzeti viseleteinket 

fotografálni 
Julius Aussenberg-nek, a 

Fox-gyár németországi igaz-
gatójának egyik legutóbbi 
nyilatkozatában olvassuk, 
hogy az amerikai filmgyár 
Magyarországra küldi egyik 
operatőrjét — a festői ma-
gyar nemzeti viseleteket fo-
tografálni. A felvételek a 
Fox-journal számára ké-
szülnek. 

..JÜNNEK A HUSZÁROK! ' 
R a i u s — Ungo-film — Royal Apolló 

Rendezte Georg Jacobi — A főszerepben Georg Alexander. 
Hansen, Elga Rink-. Hans Micrendorf, Pau' Heidema n 

Max 

Jó néhány hete három 
nagy szenzációja van a la-
poknak. Cikkeiknek negy-
ven százalékát a daytoni 
majomperröl, a rilTkabilok 
legújabb támadásairól és a 
fehér mérgekről irják. A há-
rom érdekesség közül legna-
gyobb szenzációra és érdek-
lődésre a fehér mérgekről 
irott cikkek tarthatnak szá-
mot, amelyeket valóságos 
mohósággal olvas a közön-
ség. Kokain-őrület... A le-
leplezett kokain-csempészek... 
A kokain áldozata . . . csupa 

szenzációs cim és csupa 
izgalmas cikk. 

Hozzánk talán csak most 
jutott el a fehér mérgek 
őrületének a pusztító hatása, 
de külföldi lapokban már 
évek óta olvashattunk ha-

sonló cikkeket. Amerikában 
már filmet is csináltak a ko-
kainról: a kokain ellen. A fil-
met Mrs Wallace Heid irta és 
rendezte. Mrs. Wallace a 
tragikus véget ért hires film-
színész felesége, akinek nap-
lójából kiderült, hogy 

ura, mint a fehér mér-
gek áldozata halt meg 
és cgyidőben maga az 
asszony is szenvedélyes 

kokainista volt. 
Az első kokain-film a leg-
nagyobb érdeklődésre tart-
hat számot. „A kokain" a 
Star-fii mg y ár monopolja és 
ezen a héten kerül bemuta-
tásra a Kamarában. 

A fehér mérgek 
és egy asszony, 
aki megbirkózott 

velük 
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Centaurok — a 
XX ik században 

Az amerikai Metro—Gold-
tvyn-filmgyár egy hónappal 
ezelőtt nyitotta meg magyar-
országi fiókját, hogy min-
den közvetítés nélkül kerül-
jenek Budapestre gyárának 
legfrissebb és legkitűnőbb 
alkotásai. Az a gyár, ame-
lyiknek tavalyi anyagából 
„A zendai fogoly", a ,£ca-
ramuche", ,,A fehér apáca" 
aratott világraszóló sikert, 
idei anyagával talán még 
jobban meghódítja a közön-
séget, mint tavaly. 

Az első két nagy Metro— 
Goldwin-film ezen a héten 
kerül a budapesti közönség 
elé, az Urániában és a Capi-
t'olban. 

,,A centaur asszonya" 
az egyik film cime. Ezt a 
nagyszerű filmet King Vidor 
rendezte, akinek a nevéhez 
már nem egy nagy film si-
kere fűződik. Az ógörög 
mondában a centaurok ős-
erejü démonok voltak, félig 
emberek és félig állatok. 
Közeledtükre riadtan mene-
kültek a nimfák, szüzek, no-
mádok. 

Ma is vannak hasonló ter-
mészetű emberek, akik lel-
kükkel a magasba vágynak, 
de testük lehúzza őket 
a szenvedélyek örvényébe. 
Ezekről az emberekről, a 
modern centaurokról szól a 
Metro—Goldwyn-filmgyár ki-
tűnő u j filmje, amelynek fő-
szerepét 

a gyönyörű Eleanor 
Boardman 

játssza, férfifőszerepét pedig 
a daliás John Gilbert, 
Rodolph Valentino 
legkomolyabb vetély-

társa. 

„A centaur asszonya" mel-
lett Amerika nagy filmszen-
zációja, a „Kenyér" szerepel 
még műsoron. A „Kenyér" 
női főszerepeit szintén két 
népszerű sztár : Mae Bush 
és Wanda Hawley játsszák. Jelenet „A eentaur asszonya" eimű Metro—Goldwyn-filmböl 
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E L S Ő S Z E R E P E M 
Egyet szeretnék előre bo-

csájtani : mivel már régen 
és igen sok filmből ismernek 
engem, gyakran hajlandók 
azt hinni, hogy már (mint 
ahogy azt jóbarátaim rámfog-
ják) valóban 36 éves vagyok. 
Ezzel szemben Chicagóban 
születtem 1898 márciusában, 
— egy hónappal sem koráb-
ban. Gyerekkoromtól kezd-
ve csak egy szenvedélyem 
volt : a szinház, de különö-
sen az operett. Már 8 éves 
koromban tagja voltam egy 
gyerekekből álló niüvésztár-
sulatnak, amely nagyszerűen 
volt megszervezve és min-
den vasárnap előadást ren-
dezeti. A belépődijat bonba-

IRTA : 

GLORIA 
SWANSON 

nokban kellett befizetni. Én 
voltam a társulat akrobatá-
ja. Mivel az operetthez ínég 
túlságosan fiatal valtam, ez-
zel kellett kezdeni. 

Első filmszerepem (ne ne-
vessenek ki I) — egy láto-
más volt! Karomat kétségbe-
esetten ki kellett tárnom egv 
ur előtt, aki látomásként 
jelent meg előttem. Azonnal 
megértettem a dolgot és el-
készültem a felvételre, mi-
kor tudtomra adták, hogy 
már nincs szükség erre a je-

Zukor Adolf, a Paramount-film magyar elnöke és Gloria Swanson 

lenetre. Én azonban tovább-
ra is bejártam a műterembe. 
Mindig csak azt hallottam, 
hogy nekem itt már nincsen 
semmi dolgom. Másnap a 
városban voltam. Egyik üz-
letből hazatelefonáltam, mi-
kor az anyám rémült hang-
ját hallottam, hogy a műte-
remben már órák óta várnak 
rám. Autóba ültem és rohan-
tam a műterembe. 

Nem akarom elbeszélni 
önöknek, hogyan fogadott az 
igazgató. Az volt az érzé-
sem, hogy kora reggel óta 
várnak rám és a társulat 
több millió dollár kárt szen-
vedett miattam. Ekkor kap-
tam az első szerződtetési 
ajánlatot : naponta a gyár 
rendelkezésére kell állanom 
— és ezért kapok napi 2 dol-
lárt és 25 centet. 

Chaplinhez kerültem : 
„Charley dolgozni megy" 

-— ez volt a burleszk cime 
és Chaplin egy kis szere]) 
picike végét bizta rám. Meg-
próbáltam eljátszani a komi-
kus szerepet -—: megbuktam. 
Otthagytam őket. Keményen 
elhatároztam, hogy hátat 
fordítok a mozinak és szt-
rencsét próbálok az operett-
nél. Énektanárhoz mentem, 
akinek az volt a véleménye, 
hogy a hanganyagom elég 
jó arra, hogy melegen ajánl-
jon egyik kollégájának, aki 
fiatal tehetségek kiképzésé-
vel foglalkozik. Ez az em-
ber Los-Angelesben lakotl. 

Egyik vasárnap Angeles-
ből Hollywoodba rándultunk 
ki autón. Itt ismerkedtem 
meg Mac Sennet segédren-
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Beregi Oszkárt 
le akarja szerződtetni 

az amerikai First 
National - filmgyár 

Az amerikai First Natio-
nal filmgyár berlini igazga-
I ósága szerződtetést ajánlat-
tal kereste föl Beregi Osz-
kárt. Egy-két amerikai film 
főszerepét akarják eljátszat-
ni a kitűnő magyar művész-

szel. 
DOUGLAS FAIRBANKS 

az uj ftlmszezón térlisztárja uj filmjében: a „Don Q" főszerepé-
ben. Ez a film folytatása a hires „Marc of Zorro '-nak 

Gloria Swanson és férje, de la Fa liaise marquis filmfelvétel közbei 

dezőjével . . . és liároni nap 
múlva már fütyültem az 
operettre. Első sikerem'et 
mégis csak egy kis burleszk-
ben arattam, —- de tizenhét-
éves koromban már a Tri-
angte-gyár szerződtetett. Dol-
goztam a szegény Wallace 
Beid-del, Charles de Riche-
forl-tal, azután pedig Cecil 
B. de Mille vett a kezébe. 
Neki köszönhetem első nagy 
sikeremet. 



68 SZÍNHÁZI é l e t 15 

„A farkasok csodája" cimü vegénybfll készült Ilimmel nyitja meg 

(3.) , VI. 
— Én vagyok Burgundia 

legboldogabb embere, szólt 
Robert, mert ma beszélni 
fogok az urammal. Biztos 
vagyok benfie, bogy segítsé-
gemre lesz, ugy hogy a 
király őfensége sem fogja 
megtagadni lőjem a kereszt-
leánya kezét. Nem gondolja; 
kedvesem? 

A leány hozzá simult és 
megszorította barát ja két 
kezét. Lassan lépkedett, fejét 
a férfi vállának támasztva. 
Hajából könnyű illat szállt 
Robert felé. À férfi kábult 
lett tőle. Megállott újból: 

— Tisztelni fognak min-
ket, mert hűségesek leszünk, 
és irigyelni, mert szeretni 
fogjuk egymást. 

A leány halkan, de lelke-
sen felelt: 

— Hogy szeretjük egy-
mást. 

A sátor a j ta jához értek, 
mikor Lau gróf szembejött 
velők. Meghajolt és kérte 
Robertet, keresse fel azonnal 
Charolais őnagyságát, aki 
beszélni akar vele. 

Jeanne később bevallotta 
Rbbertnek, hogy ez a rut 
ember ugy hatott r á akkor, 
mint mikor valakit durván 
felvernek egy szép álomból. 
I.au gróf azonban — szo-
kása ellenére — Csaknem 
becsületes arcot vágott. Ti-
tokban tapsolt magának, 
hogy milyen ravasz. Mikor 
látta, hogy Robert elvezeti 
Jeannet, merészen odament 
Charolais grófjához és szólt: 

— Nagyságos uram, eszébe 
juttatom az igéretét. 

A herceg végigmérte őt, 
gőgösen és fagyosan. l)e az 
álnok nyugodtan folytatta : 

— Itt van Jeanne Fouquet 
kisasszony, amint kivánni 
tetszett. 

Azt már nem tette hozzá, 
hogy egyelőre Cottereau-val 
van. Mert joggal attól tar-
tott, hogy a herceg meg-
vonná tőle a segítségét, ha 
megismerné tejtestvére ér-
zelmeit. 

--- Nagyságos uram, ismé-
telnem kell, pompás politi-
kai és katonai sikereket 
igérne, ha a lányból Lau 
gróf lenne. 

A herceg, mint előző este. 
újból elmosolyodott és így 
felelt: 

— Vezesd hát őt a zászlós-
terembe. 

Lau grófja akkor megke-
reste a fiatalokat és annak 
is megtalálta a módját, hogy 
Robertet eltávolítsa. 

Mikor pedig Robert bosz-
szusan eltávozott, a gróf, 
karját nyújtva Jeannenak, 
így szólt: 

— Az a parancsom, hogy 
a zászlósterembe vezessem 
Ont, a király őfensége már 
alighanem ott van, ő óhajt 
önnel beszélni. 

A leány vele ment. Nagy 
üggyel-bajjal áttörtek a lá-
togatók tömegén és végül 
megérkeztek a zászlókkal, 
meg mindenféle diadalmi jel-
vényekkel teleaggatott te-
rembe. A király ném volt 
ott. Charolais őnagysága állt 
ott egyedül, egy asztal mel-
lett, amelyen egy bársony-
párnára téve Burgundia fe-
jedelmi koronája nyugodott. 

Jeanne sosem látta ilyen 
közelről ezt a félelmetes 
herceget. Nő volt, hát, bár 
egyébként rosszkedvű nyug-
talanságot érzett, nem áll-

hatta meg, hogy ne gyönyör-
ködjék benne. Lau gróf 
visszahúzódott s ő most egye-
dül maradt Charolais őnagv-
s ágával. 

Máriára esküszöm, mond-
ta a herceg, gyakran meg-
irigyeltem Lajos öcsémet a 
sok jóért, amit Istentől ka-
pott. De nincs az a korona, 
birodalom, ész, amit oda ne 
adnék egy ilyen szép kereszt-
leányért, aki megérdemelné, 
hogy Esclarmonde vagy 
Guenievre társa legyen és 
lándzsát törjenek a tisztele-
tére. 

Mert a herceg igen szeret-
te a lovag-regényeket. 

Jeanne elpirult, el is mo-
solyodott és most még job-
ban tetszett neki a herceg. 
Ez még mondott neki efélé-
ket. Azután kézenfogva kö-
rülvezette őt a termen és 
büszkén elmesélte minden 
zászló történetét. 

A leány nyugodtan, szé-
pen hallgatta. IIa kicsit cso-
dálkozott is. De egyszerre 
csak félrehúzódik egy sző-
nyeg, Lau gróf van mögötte. 
A lány megdermed. Az álnok 
meg gonosz mosollyal, las-
san ezeket az érthetetlen sza-
vakat mondja : 

— Amit egy herceg igér, 
az szent. 

Akkor Charolais őnagy-
sága eleresztette Jeanne ke-
zét és felhős arccal leült. 
Lau meg a leányhoz ugrik 
és megragadja a karját . 
Jeanne tusakodik, leüti a 
párnát, amelyen a korona 
hevert és felkiált: 

— Nagyságos url Nagy-
ságos url 

Erre Charolais grófja fel-
ugrik: igazi lovag volt. Ódá-

idéi szezonját a Corvin-Szinház 
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rohan, hogy megszabadítsa 
a leányt, de hirtelen megáll. 
A szeme zavaros, a torka ki-
fulladt. Lau is elereszti 
Jeannet és elkékülten, mint-
ha villám sújtotta volna, 
mozdulatlan áll. Az történt, 
hogy a szőnyeg még egyszer 
felemelkedett és a király 
szürke szemei, villámló sze-
mei néztek rájuk mögüle, A 
király mögött az óriás Tris-
tan. 

De Charolais grófja össze-
szedte magát és kihívóan 
visszanézett Lajosra. Ez nem 
sokat törődött vele. De el-
kezdte nézni Lau grófot 
ugy, hogy ez azt hitte, el-
ájul. Azután a király intett 
és Tristan előlépett. A her-
ceg azonban habozás nélkül 
Lau elé állt, ugy hogy most 
Tristan nem mert tovább 
menni. 

Nem tudni, mi történt 
volna, ha a király nem veszi 
észre a földre esett koronát. 

Az odarohanó burgundi lovasok . . . 

Szeme felderült, arca meg-
enyhült. 

—- Eredj, szólt Tristannak, 
hozz ide sok nézőt, mert 
érdekesebb lálványosság lesz 
itt, mint aminőt az én jó 
nagybátyám rendez. 

Tristan kiment, a többi 
ott maradt. Senki sem szólt 
vagy mozdult, csak Charo-
lais grófja hajolt le a ko-
ronáért. 

De Lajos szólt: 
— Hagyja ! 
Akkor a gróf keresztbe 

fonta karjait és várt. Mikor 
pedig a terembe már sok úr 
gyűlt össze, franciák is, bur-
gundiak is, a király újból 
mosolyogni kezdett, majd 
lehajolt s a koronát, amely 
elgörbült, két kezébe fogta 
és felemelte most már meg-
szelídült arca magasságába. 

Ezután odanyújtotta a gróf 
felé, aki a sok jelenlevőre 
való tekintettel fél lábával 

letérdelt, hogy úgy fogadja 
a koronát. 

Ekkor a király olyan ka-
cagásba tört ki, hogy Tristan 
jónak látta ítiindenkit kikül-
deni. Nem maradt más a te-
remben, csak a király meg ő, 
a gróf és Jeanne. Lau is böl-
csen eltűnt. 

A király úgy kacagott, 
hogy belezuhant egy székbe. 
Olyan hataliiiassá és félel-
metessé vált a kacagása, 
hogy Jeanne a király lábá-
hoz vetette magát, ugy kö-
nyörgött neki, hagyja már 
abba. De az csak egyre job-
ban kacagott, ijesztő volt 
hallgatni. 

Akor Jeanne mégfogta a 
kézét és sirni kezdeti. A ki-
rály feléje fordult és a fo-
gait még egyre kimutatva, 
mintha hangtalanul nevetne, 
hirtelen elnémult, mozdulat-
lanul és sápadtan. 

Charolais ura, aki nem tu-
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clo.tt eddig róla, hogy királyi 
unokaöccsének ilyen rettene-
tes görcsei szoktak lenni, 
meglepetve és egy kis meg-
vetéssel nézett reá. 

Végre megérkezett az or-
vos. Olyan ügyesen kezelte a 
királyt, hogy ez csakhamar 
magához tért. Gyanakodva 
nézett végig a jelenlevőkön. 
Azután erőlködve felállt. 
Szótlanul Jeannera támasz-
kodott és összeszedve magát, 
kiment a teremből. 

Odakünn már elterjedt a 
halála hire. Mikor hát meg-
jelent a királyi tribünön, az 
emberek mind egyszerre fel-
ugroltak, ugy kiáltották : 
„Éljen!" A fejedelemnek ned-
ves lett a szeme s a szem-
pillája remegett. 

Ahogy kiment a zászlós-
teremből, az azonnal megtelt 
a burgundi urakkal. Robert 
Cotterau, aki sokáig haszta-
lan várta Fülöp herceg pa-
rancsait, érkezett utolsónak. 
Lau grófot pillantotta meg 
először, ahogy ez kezével a 
kardja markolatán, arra 
kérte a herceget, fegyverrel 
álljon bosszút a királyon a 
burgundi ház megsértéséért. 

A burgundiak lélekzetfojt-
va várták, mit fog felelni az 
uruk. Ez mozdulatlanul s ál-
lát mellére csüggesztve hall-
gatott, aztán kihúzta magát 
és felemelt karral igy szólt: 

— Esküszöm, hogy mindig 
meg fogom védeni az ország 
becsületét, amelyet Isten há-
zamra bizott. 

Az urak lelkesen, bár böl-
csen tompított hangon fel-
kiáltottak. Csak Robert ma-
radt néma. Kinyitotta az aj-
tót és Jeanne meg a király 
után nézett, akik mind távo-
labbra vesztek a fáklyafé-
nyes éjben. 

De a herceg: 
— Hát ti eskiisztök-e? 
A kardok ugy csaptak ki, 

mint megannyi villám. 
-— Esküdtök-e, hogy enge-

delmeskedni fogtok? 
Robert nedves szemekkel 

nézett Jeanne után. Egy lé-
pést is tett feléje. De a her-
ceg parancsoló hangja kö-
vette: 

—- Esküdtök-e, hogy hűsé-
gesek lesztek? 

Akkor megfordult. Látta 

annak az arcát, aki ura és 
majdnem testvére volt és aki 
elhalmozta őt jóságával. A 
hűbéresi becsület és a hála 
leszögezte őt. Felsóhajtott 
s a jka kinyilt, mintha kiálta-
na. Utoljára Jeanne után 
nézett. De nem látta őt töb-
bé. Megértette, hogy mély és 
homályos dolgok, amelyek 
ellen semmit sem lehet ten-
ni, elválasztják őket örökre. 

VII. 

Sok minden történt az 
Ádám-misztérium előadatása 
óta. Neun is csoda, négy éve 
már. Jeanne csak titokba,n 
ha láthatta a kedvesét, mert 
keresztapja olyan dühös volt 
minden burgundira, hogy 
hallani sem akart a zászló-
tartóról. De a szerelem 
olyan, mint a láng : annál 
erösebb, miinél jobban csap-
kodja a szél. 

Egy nap, mikor a király 
uton volt, rejtelmes embe-
rek jöttek Párisba. Közliik 
voltak Bretagne, Burgundia, 
Armagnac, Albret, Zorraine 
és Alençon küldöttjei. Azért 
gyűltek össze, hogy uruk 
nevében szövetséget kösse-
nek egymással — a mind-
nyájuk ura ellen. 

A király mindjárt értesült 
ellenségei tömegfelkeléséről. 
Délen járt, mikor füléhez ju-
tott a hir. Azonnal rohant 
Párls felé. Montlhéry falva 
mellett ütött tábort a sere-
gével. Mindenáron be akart 
hatolni Párisba. Nem ment 
máskép, vakmerően csatát 
kezdett. 

Montlhéry mellett . . . 
Robert Cotterean vitézül 

küzdőit, de a lelkében még 
keményebb csata dult. 

Nagyon megörült, mikor 
hire futott a két seregben, 
hogy a király elesett. Nem 
lesz többé akadálya, hogy 
Jeannet feleségül vegye. De 
elsötétült az arca: nem fog-e 
a kedvese ezentúl ugy tekin-
leni rá, mint kedves ke-
resztapja egyik gyilkosára ? 
De hirtelein felragyogott a 
szeme : megpillantotta La-
jost, amint ez fedetlen arc-
cal közévágtatott megingó II 
serege közé. 

Aztán megint visszaesett a 
szomorúságba. Meg fog-e 

tudni bocsátani a király 
azoknak, akik harcoltak el-
lőne ? 

Ördögi volt a tusa. Mikor 
Charolais grófra niézelit, lel-
kifurdalást érzett, mintha 
már elvesztette volna az urát. 
El akarta űzni magából 
Jeanne képét, hogy ne gon-
doljon másra, csak a gróf 
iránti kötelességeire. A Sze-
relem és a Barátság majd 
kettétépte a szivét. Szereteti 
volna meghalni. 

A harc eldöntetlennek 
látszott. Akkor Charolais 
grófja, aki sosem érdemelle 
meg jobban a „Vakmerő" 
nevet, mint most, a király 
balszárnya felé tartotl. 

Róbert észrevette s vele 
minden habozása eltűnt. Ne-
ki váglak a gyalogosok közé, 
akik szétfutottak. De csak-
hamar körülzárták őkel. 
Többé -nem lehetett előre. A 
gróf azonban jól dolgozott 
a lándzsájával s már azt 
hitte, hogy megmenekült, 
mikor egy skót a király 
zsoldosai közül ugy meg-
vágta. hogy kiesett a nye-
regből. 

Mind rávetette magái, biz-
tosan meg is ölték volna, 
ha Róbert hirtelen oda nem 
ugrik és vadul el nem kezd 
vagdalkozni. De ő is kap 
egy vágást a vállán, hogy a 
bánóéi ja átszakad, maga meg 
lerogy. 

Az odarohanó burgundi 
lovasok még teljesebbé tel-
ték a királyi sereg vereségél 
A gróf Róbertre szegezte a 
szemét. Szokatlan megha-
tottság tette szelídebbé tekin-
tete lángját. Nem szólt egy 
szót sem, csak lehúzta a 
keztyüjét, leoldotta arany 
sarkantyúját és félig feltér-
delve, felkötötte Róbert lá-
bára, aki kóválygó fejjel, 
zavaros szemmel, zugó szem-
mel maga is feltérdelt. 

Körülöttük a harc őrülete. 
Vasak és acélok összeütődé-
se, nyilsivitás, kiáltozás, nye-
rítés, füst, — de ők nem tö-
rődnek semmivel. 

Charolais grófja remegő 
kézzel kihúzza a kardját. 
Imádkozik. Aztán lassan 
leereszti a pengét. Az if júnak 
a vállát akarja vele megérin-
teni, de ekkor megpillantja 
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Róbert alatt a nagy vértó-
csát. Erire eldobja a kardot 
és a zászlótartót magához 
öleli. És olyan testvéri és 
gyengéd volt a csókjuk, hogy 
a bakkancsosok a meglepe-
téstől elfelejtettek verekedni, 
hanem csak bámulták őkel. 

Róbertnek azonban Jeanne 
szemrehányó arca jelent meg 
a szeme előtt. 

VIII. 
Egy októberi este 1468-

ban a király Denis Hesselin 
mesternél vacsorázott. Hideg 
volt, a korai tél zúzmarával 
vonta be éjszakánként a 
várost. Az Északról és Ke-
letről jött utasok azt beszél-
ték, bogy éhes és vakmerő 
farkascsordák járnak min-
denfelé. De a nagy kökan-
dallóban tűz ropogott s a ki-
rály jókedvében volt. Az 
asztalfőn ült. 

Lelke tele nagy reménysé-
gekkel, a királynő távol, hál 
jobbra-balra csapta a szelet. 
Tudta ugyan, hogy a béke, 
amelyet a montlhéry-i csata 
után kötöttek, csak fegyver-
szünet lehet, mert unoka-
öccse, Charles, aki Fülöp 
herceg halála óta egész Bur-
gundia urává lett, nem mon-
dott le nagy terveiről. De 
nemrég két követet küldött 
Charleshoz : nem volna-e 
kedve egy kis testvéri beszél-
getésre Pé'ronncban, a herceg 
mostani tartózkodási helyén. 
Két órája éppen, hogy meg-
kapta a herceg beleegyező 
válaszát. 

Felhajtott egy pohárral és 
igy szólt : 

— Most elmondok egy jó 
kis anekdotát. 

Balján a barna hölgy 
csakhamar kacagni, jobbján 
meg a szőke pirulni kezdett, 
Jeanne pedig felállt, mintha 
keresni indulna valamit : 
tudta, hogy keresztapja anek-
dotái nem hajadoni füleknek 
valók. 

De Lajos nevetve azt 
mondta, üljön csak le, az ő 
történeteit maszületett bárá-
nyok is meghallgathatják. 

A barna csalódottan hall-
gatott . . . 

Másnap épp a sakktáblája 
előtt ült tűnődve, mikor je-
lentették neki, hogy egy bur-
gundi küldött óhajt beszélni . . . épp a sakktáblája előtt ült . . . 

vele. Felállt és ekkor tátja, 
hogy a herceg a tulajdon 
inasát, Jehan Bosuse-t küld-
te hozzá. Ez az üdvözlés után 
mindjárt elmondta, hogy 
Robert Cottereau lovag és 
zászlótartó, már hozza a ki-
rálynak a salvus conductust 
és az útlevelet. 

Lajos nagyon megdicsérte 
Jehan Bosuse-t, aztán elren-
delte, vendégeljék meg és 
szállásolják el a herceg kül-
döttjét, mint egv kedves ba-
rátot. 

Azután nagy nevetéssel és 
hunyorgással elmesélte a 
dolgot az embereinek. Ezek 
szótlanul és tartózkodóan 
hallgattak, csak a szabad-
szájú Olivér mondta meg 
nyiitan : 

— Ne menjen közébük, 
Fenség! A herceg tőrbe csal-
ja kegyelmedet. Hiszen min 

den ellenségünk ott van az 
udvarban. Az életét veszt-
heti Péronneban, pedig az 
többet ér városoknál meg 
tartományoknál. 

A király kedélyesen fe-
lelt : 

— Elmegyek, mert se pén-
zem, se katonám, hát hadat 
nem viselhetek. Ebben a 
csatában fortéllyal fogunk 
verekedni, ebben még meg-
segít engem a Szűz Anya, 
mert a burgundi herceg csak 
kápolnát igért neki, én meg 
máj- építtetni is kezdtem egy 
templomot. 

Még nevetett, mikor egy 
herold kicsapta az ajtó két 
szárnyát : Robert Cottereau 
lépett be. Jeanne olyan fel-
indulást érzett, hogy nagy-
bátyja kar jára kellett tá-
maszkodnia. 

A lovag is meg volt hatva, 
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rie erőt veti magán, letérdeli 
és szólt : 

A burgundi herceg őnagy-
sága, az uram, paranrsárii 
átadom Felségednek ezt az 
Útlevelet. 

Lajos !átvelte a pecsétes, 
szalagos tekercset és gondo-
san megvizsgálta. Aztán az 
asztalra tetle és azt mondta 
a zászlótartónak, álljon fel. 
Ez fel is állt, bár feszélyezte 
őt a király tekintete, amely 
ide-oda járt Jeanne közt meg 
közte. 

A király mosolyogva igy 
szólt : 

•— Az unokaöcséin nem 
nagyon jutalmazta meg ma-
gái a vitézségeért, amit 
Mentthé'rynél mutatott. 

,— Lovaggá lett, Felség, 
ami nagy jutalom azért a 
kis dologért. Azonkívül meg-
csókolt, mintha testvíi-e len-
nék, s ezt soha életemben 
el nem fogom feledni. 

Lajos gratulált neki, hogy 
ilyen nemes érzései vannak. 
Aztán Jeannehoz : 

— Látod galambom, nem-
csak a háború választja el a 
szerelmeseket. Ugy látszik, a 
becsület is. 

Jeanne majd elájult; de 
volt annyi ereje, hogy meg-
hajoljon keresztapja előtt és 
sápadtan .kifelé induljon. 

Az a j tó felé haladtában 
azonban hallja a király sza-
vait : 

— Jeanne, galambom! 
A lány megfordult. 
Akkor a király Róberthez : 
— No uram, én kisebb szí-

vességet akarok magától és 
ha megteszi, bárót csinálok 
magából, kînèvezem skót 
csapatom kapitányává és ma-
gához adom Jeanne Fou-
quet is, az én kedves ke-
resztlányomat. 

Jeanne szeme csupa öröm 
volt é i remény. Róbert egy 
lépést, tett felé, kettőt a király 
felé. De a herold ebben a 
pillanatban- bejelentette Bo-
suse urat. 

Róbertnek ekkor ugy rém-
leit, hogy maga előtt látja a 
hercegét. Nem mozdult töb-
bé. Csak akkor remegett 
meg, mikor meghallotta az 
ajtó csattanását, amely bevá-
gódott Jeanne mögött. 

Mikor a 'király egyedül 

maradi Róberttel és Hesse-
linnel, az utóbbit leültette az 
Íróasztalhoz és diktálni kez-
dett : 

„Azt hallom, barátaim . . ." 
Róbert abban a hitben, 

hogy alkalmatlan, vissza 
akar vonulni. De a király a 
karjára tette á kezét és barát-
ságosan kérte, maradjon 
csak. Aztán folytatta : 

„Azt hallom, kedves liége-i 
barátaim, hogy fel akartok 
lázadni kedves unokaöcsém, 
Charles ellen. [Kérlek titeket, 
ne tegyétek ezl. Nincs utá-
latosabb dolog a háború-
nál . . . " 

S igy még jó sokáig ; mi-
kor kész volt a levél, át-
olvasta, aláirta. Aztán meg-
parancsota Hesselinnek, men-
jen vele azonnal Liégebe. 

A király jókedvűen és 
minden testőrség nélkül ér 
kezett Péronneba. Már mesz-
sziről látta a város égnek 
füstölgő házait. Egy utka-
nyarodónál aztán hirtelen 
megjelent elölte fényes kí-
sérettel a herceg. Charles 
maga vezette be a királyt a 
városba. 

Másnap meg is látogatta 
nagybátyját a szállásán. Ez 
a herceg karjaiba veteíte ma-
gát és gyengéden megcsókol-
ta unokaöccsét. A király ar-
ca annyi barátságot muta-
tott, hogy Charles, aki elő-
ször gyanúsnak találta a dol-
got, visszacsókolta Lajost. 
Aztán a lehető legkedveseb-
ben beszélgetni kezdtek. 

A szomszéd szobában fran-
cia meg burgundi urak vár-
ták, mi lesz a beszélgetés vé-
ge. Egyesek, köztük Laü gróf 
is, az udvaron álldogáltak, a 
hidegben. Izzadságfedte lo-
von egy lovas érkezett. Lau 
elébe siet. A lovas lihegve, 
de halkan: 

— Nagyságos ur, Liege 
fellázadt. Egy futár jön mö-
göttem, aki, ugy amint ke-
gyelmed megparancsolta, be 
fogja bizonyítani, hogy a 
francia király ludas a dolog-
ban. De Hessçlin valami le-
velét visz Liégebe, amely árt 
a terveinknek. Meg kéne ölni 
Hésseljrit, a levelei- meg el-
pusztítani 

Lau gróf még tűnődött, 
mikor az említett futár meg-

érkezett és hangosan kiál-
totta: 

— Liège fellázadt! 
Az összes jelenlevők meg-

döbbenve néztek össze. Lau 
otthagyta őket és a futárral 
rohant fel a lépcsőn. 

Kopogás nélkül beléptek a 
terembe, ahol a két fejedelem 
beszélgetett és Lau gróf, 
mintha fel volna indulva, el-
fújta a hirt. A futár még hoz-
zátette, hogy a lázadók azzal 
dicsekszenek, XI. Lajos pén-
zeli és támogatja őket és azl 
kiabálják: 

— Éljen a király ! 
Lajos szó nélkül és közöm-

bös arccal nézett a jövevé-
nyekre. Charles azonban fe-
hér lett, mint a viasz. A íogát 
vicsorgatta és majd megful-
ladt dühében. Szólui sem tu-
dott. De az ujjai, amelyek 
görcsösen fogták kardja mar-
kolatát, elég világosan beszél-
tek. 

Lajos azonban olyan fen-
séggel nézett végig rajta, 
hogv a herceg, aki feléje tar-
tott, megállt. Majd kiment 
és becsapta az ajtót. Az ura-
kat elkiildte< egyedül maradi 
néhány benső hívével, köz-
tük Róbert Cottereauval és 
Lau gróffal. 

Mikor a hercegi kissé visz-
szanyerte a hidegvérét, meg-
esküdött, hogv ezt a sérel^ 
met nem hagyja megtorlatla-
nul. 

Lau megszólalt: 
— Ilyen ;álnokság halált 

érdemel ! 
Mire a zászlótartó: 
—- Nagyságos uram, meg-

tévesztik kegyelmedet. Nem 
a király lázította fel a várost. 
Ottvoltam, mikor levelet dik-
tált a liègei uraknak, hogy 
maradjanak békén. 

És elmesélte részletesen, 
aminek tanuja volt. 

Lau nevetve : 
— Nem beszéd kell most. 

hanem bizonyíték. 
— A levél, felelte Róbert, 

Hesselin kezében van, ő meg 
most van útban Liège felé. 
Esteledés előtt itt leszek ve-
le.. . . 

Tisztelettel meghajolt ura 
előtt és sietve kiment. Lau 
valami mentekező szót mon-
dott és szintén eltávozott. 
(A jövő héten folytatjuk). 

\ 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 73 

N Y A G A L A S I 

SÎERWEUT1; 
pAÁífóe, 



7fi 
S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Földvári fürdőlevél 
IRTA : 

BŰS-FEKETE 
LÁSZLÓ 

Kedves Szerkesztő Ur! 
A pesti hőmérő — irja — 

harminc fokot mutat, — mi 
újság ilyenkor Balatonföld-
váron 1 

Nem nehéz válaszolni a 
kérdésre. Meg próbálom ilt 
elmondani pontosan : hogy 
tölti a nyaraló huszonnégy 
óráját a Balaton hullámai 
között és a domboldal sűrű-
jében, vagy karcsú vitorlá-
son, vagy dohogó motoroson 
Füred vagy Tihany felé vagy 
a földvári strandon. 

Hajnali álmodat vidám 
madárfütty háborítja. A nyi-
tott zsalun keresztül bezúg a 
reggeli koncert s ha gépfegy-
verszerü ropogóst hallasz a 
villa verandájának bádogte-
tején, ne iiedj meg, csak a 
mókusok hajigálják dióval 

reggeli tornaképen házad te-
tejét. De igy ébredsz, ha szá'-
lóban lakol is, vagy ha odébb 
a penzióban. Sőt az egészen 
tropikus mintára épitett zsup-
tetős Bungalow fülkéinek ab-
lakán is bekacag Földvár 
madárállományának számod-
ra kirendelt énekese. 

Nem érsz rá sokat gondol-
.kodni. Már kopognak az aj-
tódon, mindjárt hat óra és 
ha barátja vagy az angol 
labdáknak és labdaverőknek, 
siess a tenniszpályára, mert 
óráról-órára pontos itt a 
bérlők közt a sorrend és ha 
elkésel, azna/> csak a hálón 
tut élvezheted ezt a mennyei 
gy önyörüs éget. 

Kilenc óráig nyugodtan le 
adhatsz >itt egy kilót. Mond-
hatom a legkedvesebb és leg-
eredményesebb kura ez és 
legjobb etőtréning az evezés-
hez. Itt keskeny a Balaton, 
két óra alatt átevezhetsz Ti-
hanyba. már ott találod a 
mólón a passzionátus horgá-
szokat s am ig ők nagybölcsen 

A legkisebb balatoni nyaraló: 
Königstein Jucika 

birkóznak egy süllő vizből 
való kiszedése körül, Te nyu-
godtan viszafordulsz, hogy 
el ne késs a strandról, ahol 
már —- mire odaérsz — ví-
gan folyik az élet a trambo-
lintól egészen ki a mólóig. 
Napfürdőzöl a homokon és 
a fűzek között, vagy a fű-
kazlak tövében és' aztán a 
Balaton lágy karjai között 
végleg megfeledkezel minden 
forró sugaráról az augusztu-
si égboltnak, 

Már tülköl a kétórai füredi 
hajó, már régen befutott a 
pesti gyors, amikor nagyne-
hezen él tudsz búcsúzni a 
viztöl és megindulsz hazafelé 
végig ay sétányon fölkanya-
rodva a domboldalra. • 

Persze farkasétvággyal ülsz 
neki az ebédnek s ha a sors 
véletlenül hizókurát rendelt 
a számodra, — (boldog sors!) 

testvérek "között megér 
egy ilyen ebéd legalább egy 
fél kilót. 

Ha dolgozni van kedved 
a kert hüs fenyvesei között, 
vár a fonott szék és az asz-
tal, ha sétálni van kedved 
felmehetsz a dombtetőre, 
ahonnan Siófok felé elindul-Márkus Alfréd, a Royal Orfeum karmestere és családja Abbáziában 
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SZ0K01.AY OLY 
és társasága, Balatonberéilyben 

va és jobbrd Füreden és Ti-
hanyon keresztül átsétál a 
tekinteted Fonyód felé. Any-
nyi szin van itt az égen és a 
vizén és a fák és mező zöld-
jében, hogy észre sem ve-
szed, hogy rádssteledett. De 
lenn a mélységben, a port 
mentén, tüzes szemekkel fut 
dél felől a gyorsvonat. Ez in-
tő jel. Itt az este. A nap ke-
rek tányérja pirosan bújik 
el a hegyek mögött s amig 
lefelé ballagsz, eszedbe jut, 
hogy táncolni kéne este, 
vagy cigány-muzsikát hallgat-
ni és mór húzod is a lakk-
cipőt a papucs helyébe és 
esti ruhát pyjama helyébe és 
sietsz a kaszinóba, most öl-
tözve fel először, a szó igazi 
értelmében reggel óta. 

A ' Törley-ház agglegény-
urai is esti ruhát öltöttek 
már ilyenkor, nincs szükség 
többé a magas nádkeritésre, 
amely mögött a maguk uri 
passziójára élik titokzatos 
életüket. Tele a terrasse, a 
lampionos hajó is indul a ki-

kötőből, ki a holdsütötte víz-
re, a parketten is megindul-
nak a párok, áll a bál a 
földvári kaszinóban Hogy 

ez a nap mikor végződik, azt 
nem tudom. Egy azonban bi-
zonyos: igenkor nem az ab-
lak a'a't fütyül a rigó. 

OSSI 03WALDA 
az Adria partján 

Művészek és bohémek találkozóhelye 

Károly pince-étterem 
á t a l a k í t o t t k ü l ö n h e l y i s é g e i b e n 

VIII., Bérkocsis-utca 12. szám. (József-körut sarok) 
Nyitva este 7 órától. 

Vacsora, magyar-francia konyha polgári árakkal. 
Pompás Italok. Figyelmes kiszolgálás. 
Vezető Dr. Je ne y Sándor színész. 

Eddi és Czakó muzsikál mandolinon, gitáron és bendzson. 
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KORONA-SZÁLLÓ Ä 1\T A ß V M \ I f O ^ 
G1NTNER GYULA cukrászda J L I Y J L x t L A » , 

Elsőrendű étkezés. — Penziórendszer. — Polgári árak. — Jazz-Band. — Tánc. 

Szetierkényi János naïfy vendéglője "ffssr* 
Kitűnő konyha és ita'ok. Naponta katonazene és c igányzene hangversenyez. — A Német Falnban 

eredeti grlnzingerek Játszanak. — Külön termek, asztalok teleionon: 126-74 megrendelhetők. 

BUdaOeSteil IS nSIOPSlilOÍ! t̂k'̂báza6—'̂Éután̂táncoŝêEM 
zene. — Külön termekben tánc. 

S S margitszigeti m r a p l = s 

A naphegyi Czigler-vendéglő 

Naphegyi éjszakák 
Néhány év óta divatba jött 

a budai Naphegy, a pesti kö-
zönség felfedezte és azóta es-
ténként autók, kocsik hosz-
sza sora vonul át Budára, a 
Naphegyre. A hegyet nem 
sportszempontból keresik fel 
a pestiek, szó sincs erről, ha-
nem azért, mert itt van a — 
Czigler. 

— Hova menjünk vacso-
rázni? — kérdik a hőségtől 
eltikkadt pestiek és mi sem 
természetesebb, mint az a vá-
lasz, hogy a Cziglerhez. Fenn 
a hegyen van az elegáns 
vendéglő, amelynek olyan 

kerthelyisége van, amelynek 
nincs párja Budapesten. S 
van ennek a kertnek egy 
olyan specialitása, amely a 
legfontosabb nyáron: hűvös 
van a Cziglernél. Amikor az 
emberek más helyiségekben 
megfőnek a hőségtől, olt 
fenn a Cziglernél összébb 
húzzák magukon a kabátot 
s a hölgyek nyakukra teszik 
a sált és a boát. 

A cigány halkan muzsikál, 
a tarkaernyőjii villanylám-
pák mint szines virágok ra-
gyognak, durran a pezsgő, 
száll a kacaj és a nóta s a 

Zucker Éviké, 
a boglári strand szépe 

késő éjszakában kinyiinak a 
szivek. Egyik asztalnál poli-
tikusok ülnek, a másiknál az 
irodalom, a művészet kitű-
nőségei, a harmadiknál egy 
divatos primadonna ül udva-
rával, a negyediknél a) pénz-
világ előkelőségei, az ötödik-
nél a születési arisztokrácia 
képviselői s a sok különböző 
társaság mind összeolvad a 
gyönyörű éjszaka nagyszerű 
harmóniájában, a virágillat-
ban, jókedvben, gyöngyöző 
italban, a- pillanat gondtalan-
ságában. 

Ezért lelt oly rendkiviili 
gyorsasággal fogalommá ez a 
név, Czigler s ezért megy a 
fáradt, hőségtől bágyadt pes-
ti ember esténként Budára, a 
Naphegyre. 
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I g y u n k F ő s ö r M a l á t a p e z s g ő t 

A siófoki kocsikorzó-verseny győztesei: Schnell Babi, Magyar Imre, Herskovits Miklós, Szőg.vény Pista és 
János, Rafael István, Schiller Mária 
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Fürdőruhadivat — Abbáziában 
Kedves Színházi Élet, 

bizony Isten nem látni ut 
egyetlen embert sem, aki ne 
lenne olyan fekete, mint egy 
néger, vagy legalább is olyan 
fekete, mint egy francia ka-
tona, ki három hónap óta 
Marokkóban harcol a riff-
kabilok ellen. 

Magát, kedves Színházi 
Élet, bizonyára a fiirdőruha-
divat érdekli a legjobban. 
ezért hát erről irok. már 
csak azért is, mert azl hal-
lottam tegnap egy 'orosz 
hegedűművésztől, aki már 
végignyaralta az összes 
európai fürdőket!, hogy 
seholsem olyan gazdag és 
változatos a fürdőruha-divat, 
mint itt. A fürdőruha di-
vatja természetesen elsősor-
ban attól függ, hogy kinek 
milyen az alakja. Az első ta-
nács : akinek nincs szép 
alakja az ne menjen a 
slrandra ! ha azonban na-
gyon karcsú és nagyon fess, 
akor feltétlenül fekete trikót 
vegyen fel Övvel. A kissé mo-
lett hölgyek számára való-
sággal áldás az amerikai di-
vat, amelyet az újvilág 
lürdőhelyein kötelezővé tett 
a szigorú rendőri cenzúra. A 
trikóhoz, vagy a fürdőruhá-
hoz kis szoknyát viselnek, 
amely a molettséget na-
gyon előnyösen eltünteti. 
Itt' nagyon sokat mulat-
nak egy 120 kilós hölgyön, 
aki egyéni fürdőruha-kreá-
ciójával vonta magára a fi-
gyelmet. A 120 kilós kis 
bébé, fodros bébé-ruhában 
jelent meg a strandon. Nagy 
sikere volt, mondhatom. 

Azt hiszem, a huszadik 
századdal jár az a jelenség, 
hogy a hölgyek nemcsak 
Eton-frizurával férfiasátják 
magukat, hanem majdnem 
kivétel nélkül komoly férfi-
pyjamákat hordanak és reg-
gel kilenctől este hatig 
pyjamán, fürdőtrikón, fürdft-

Irta: Kökény Ilona 
keppen kivül más toalettben 
nem is látni a strandoló höl-
gyeket. Nagyon divatosak a 
keppek, amelyeknek sza-
bása az estélyi kabátokhoí 
hasonlít. A kis japán nap 
ernyők és a pazar színekben 
pompázó sapkák úgyszólván 
elmarad hatatlanok. Néme-
lyik hölgy olyan fantaszti-
kus sapkában jelenik meg, 
mintha lej/alább is sziu-
indiánnak akarta volna masz-
kírozni magát. 

Az elegáns fürdődivat el-
maradhatatlan tényezője u 
kötelező fekete testszin. A 
fehéreket, akik csak most 
érkeztek és akiket még nem 
sütött le a nap forró tüze, 
valósággal lenézik a feke-
ték. 

Itt Abbáziában tanultam 
meg, hogy úszás közben mi-
lyen nagyszerűen lehet tán-
colni. A strandon jazz-band 
szól és a jazz-band tagjai 
stílszerűen szintén fiirdő-
Irikóban játszanak. Öröm-
mel állapíthatom meg, hogy 
a magyar asszonyok elegán-
ciában és karcsúságban ilt is 
feltűnést keltenek, sőt me-

rem állítani azt, hogy le-
főzik Európa többi országai-
nak elegáns asszonyait. 

Az iizletekbtn úgyszólván 
nem is hallani mást, mini 
magyar szót. Annyi mindent 
vásárolnak a magyarok, 
olyan tömegben és olyan 
árért, hogy ha ezeket a hol-
mikat talán jóval olcsóbban 
Budapesten szereznék be, 
üzleteink nagy része rövide-
sen szanálva lenne . . . 

Nagyszerű gumi-ékszere-
ket és gumicipőket lehet ilt 
vásárolni (a divatjuk Ame-
rikából jött át hozzánk), a 
patfőmön és a selyemárukon 

kivül nálunk otthon azon-
ban mindent olcsóbban és 
jobban lehet vásárolni. Ked-
ves ismerősömmel és bará-
tommal, a Színházi Élettel 
nemcsak Abbáziában, hanem 
az egész uton mindenütt ^ta-
lálkoztam és a maguk lapjá-
ból tudtam meg, kicsoda hol 
nyaral és hogy milyen nagy 
szerű az élei a pesti stran 
dokon. Alig várom már, 
hogy a tenger hullámai után 
én is a margitszigeti strandon 
fiirödhessek . . . 

KÖKÉNY ILONA 
Abbáziában 

I g y u n k S z e n e L u k á c s f ü r d ő KR I S T ÁL Y - á s v á n y v i z e t t 



SZÍNHÁZI ÉLÉI 70 

A Színházi Élet 
kurlistája 

ISCHL 
Weyslowich és neie, Kabos 

Berthold és neje. Sindor Mid. 
Wiiel Jakab és neje, Gcrger Hugó 
és neje, Lóránd Dezső és neje, 
Sternfeld J.-né és Löwinger Berta, 
dr. Weisz Viktor. Burián Ernő. 
Sági Lajos dr.. Wollf Károlv és 
neie. báró Kornfeld Pál, Szende 
Fülöp, Leichner Henrik és neie. 
Kőrös Pál. Schwartz Ferenc, dr. 
Heller Bernátné. dr. Mérei Zol-
tán. Korn Izabella, dr. Leichner 
Miklós, Lányi Ida, Hai Gyula, 
dr. Fenyves Béla, Salgó J.. Al-
bin Ilonka. Pick Viktor és neie. 
Káhn Zsigmond és neie. Szabó 
Ferenc és neje. Halápi Jenő. 
Varga Baltazárné, Bolánvi Ilka. 
Körösi Julia. Horváth Ida. Hor-
váth Kornél. Vogel Edgar, dr. 
Földi Lussy. Tihanyi Julia. Mol-
nár Sándor, Singer Blanka, Er-
ber Gyula. Grabó Ferenc és neje. 
Martow Sándor és neje, Reisner 
S. és családja, Klein M. és neje, 
Lángi Ernő, Wertheimer S1, és 
neje Meer Ilus, Küssler Henrik. 
Kolozsváry Rózsa. Dirstai Irén 
bárónő, Gutián Ignác dr.. Dalma 
Rudolf és Pál. Dávid Sándor é.s 
neie. Magyar Ernő és neie. Weis; 
Simon. Mittler József, Haas Ig-
nác és neie. Wolff Dezső .Buda-
pest. Hodobai Antal dr.. Mis-
kolc. Lammert György és Farkas 
Gyula. Miskolc. Türr Aladár dr,. 
Szeged, Kárpáti Gyuláné. Mező-
túr, Madarász Gyula Sopron, 
Vita Sándor. Orosháza. Epstein 
Vilmos, Győr, Farkas Vali és BECKER BÉBI 

Balatonszepesen 

AZ 

M A I S A R É G I 
TULAJDONOS: HOFFMANN JÁNOS 

Gyönyörű kerthelyiségében 
1IJ. Banda Marci muzsikál 

T E L E F O N : 2 5 

I g y u n k Szent L u k á c s f ü r d ő 
K R I S T Á L Y - á s v á n y v i z e tI 

FOzö-ujdonságok! 
Reklámcikkeim ! Has- és 
csípőszorító gummiflv-

vel, drillanyagból 
175.000 korona. 

Melltartó erős hölgyek-
nek SS.OOO korona. 

KŐSZEGI R . 
füzőkészitó üzlete 

Budapest Ulli, RáHúczi-ut 9/a 
Árjegyzék kivánatra ingyen 1 

Legolcsóbb Magyarországon a 

BAJÁI STRANDFÜRDŐ 
Strandolás, kabin 6000 korona 

Í L l i m i l » + W - GRIMM SZANATÓRIUMA 
Különleges intézet szív-, ideg-, cukor- és minden anyagcsere-betegségek részére, külö-
nös tekintettel az összes étrendi gyógymódokra. — A balatoni gyors megállóhelye. 
Közvetlen kapcsolat Budapesttel. Egy órányira Bécstől. 

A világhírű gyógyforrás az Intézetben. 
A szanatóriumi ellátás ára szept. 1-től szobával és négyszeri étkezéssel 

napi 10 schillingtől. 
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Berta, Győr. Kende Oszkár. Pécs. 
Róth Dezső. Pesterzsébet, dr . Ka-
rai Sándor. Debrecen, Keltái 
Ernő és neje. Komárom, dr . 
Grosz Pál és neie. Debrecen, 
Grünhut Henrik és neje. Debre-
cen. Sindler András dr . és neje. 
Sopron 

ABBÁZIA 
Fuchs Margit, Groiz Jenő. Buda-

pest, dr . Biba Ferenc. Budapest, 
dr . Mesterházv Károly. Budapest, 
dr . Toman M.. Budapest. Szabó 
Józsefné, Budapest. Szabó Györgv. 
Budapest. Klein J.-né. Budapest. 
Himler Oszkárné. Budapest. Gás-
pár E.. Budapest. Kertész Arthur. 
Budapest. Gárdos Vali, Budapest. 
Bermann Lajosné. Budapest. Eisner 
Jenő. Budapest. Riemer Margit. 
Budapest. Lukács Mór. Budapest. 
László Béla. Budapest, Krausz 
Nelii. Budapest. Remete Lucy. 
Budapest. Fischer Olga. Buda-
pest. Szántó Irén, Budapest, Gom-
bos Lipót. Budapest. Deésv Olga. 
Budapest, dr . Vigyázó G.. Buda-
pest Vadász Gizella. Debrecen. 
HoíTer Erzsébet, Kaposvár, dr . 
Lovánvi Károly. Rákosszentmi-

hály. Földes Sándorné. Debrecen. 
Rosenberg K., Debrecen, Fried-
mann D.. Szeged, dr . Block Már-
kus. Munkács. Hoffmann E.. 
Szombathely. Goldstein Vilma. 
Szombathely. Moskovits E.. Kis-
várda. Fuchs S.. Eger. Molnár 
István. Szeged, dr . Innhausz A.. 
Nyíregyháza. Benedek Sándor, 
Nyíregyháza dr . báró Kray S.-né. 
Gödöllő. Kovács Gergelyné. Nyír-
egyháza. 

SEMMERING 
Schwartz Dániel, Budapest. Lu-

kács Lipót. Budapest. Verő László. 
Budapest. Fábián Béla dr. . Buda-
pest. dr. Biró Gyula. Budapest. 
Eckhel Ferenc, Miskolc. Fürich 
Ferenc, Miskolc, Karlovics Dezső, 
Dombóvár. Lukács István, Föl-
deák. Kapós Izsó, Budapest. 
Liner Gizella, Budapest. Da-
rázsi József, Budapest. Eliser 
Viktor. Budapest, Ernst András. 
Budapest. Machalek Helén. Békés-
csaba. dr . Singer Hugó. Buda-
pest. Róth Dezső, Budapest, Bar-
cza Béla. Budapest. Weisz Gé-
záné. Budapest. Mayer Jakab. Bu-

dapest, Holczer Julia. Szeged. Er-
dős Jenő. Budapest. Hoflmann R.. 
Győr. Fodor Oszkár. Budapest, 
Pogány Miklós. Budapest, dr 
Kardosné. Budapest. Singer László. 
Budapest, dr . Balassa Albert. Bu-
dapest. Polgár Paula, Budapest. 

GLEICHENBERG 

Braun Lajos és neje. Budapest. 
Werkmann Károly és családja. 
Budapest. Bőröndv Jolán. Győr. 
Braun Miksa, Pápa. Grosz Imre. 
Budapest. Bitté György és neje. 
Budapest, Grünfeld Antal. Buda-
Pest. Harmath Lipót. Győr. Ilof-
mann Géza, Budapest, Klein Éliás. 
Újpest, Kotányi Pál, Budapest. 
Kubinyi László és neje. Buda-
pest dr . Agyagasi Sándor. Vesz-
prém. Bátori Géza, Budapest. 
Bársony András, Miskolc. Deutsch 
Imre. Sárbogárd. Filipp József. 
Budapest. Filó Géza és neje. Sá-
toraljaújhely. Feiper Bernát. Bu-
dapest. Friedman^ Henrik. Buda-
pest. 

S Z É P S É G Á P O L Á S 
Hajszálak végleges eltávolítása villannyal, hámlasz tó -
k u r á k . Szemölcsök, ráncok, szep lők , májfoltok, mitesz-

szerek eltüntetése. — Mérséke l t b é r l e t r e n d s z e r . 
Szep i tősze rek < postai szétküldése (diszkréció mellett) 

.vidékre utánvéttel . 
ARI k o z m e t i k u s 

' S Z É P f ' s F Î A T A L 
*KA!t . 

M A l í P N t 

s z a p p a n ápol-
ja, szépíti a bőrt 

ARI g y ó g y s z a p p a n 
pattanásos, zsí-
ros bőrre 

ARI s z e p l ö k e n ő c s 
eltünteti a szep-
lőt és májfoltot 

ARI nappa l i k r é m 
ínappal szépit 

ARI éjjeli k r ém 
éjjel konzervál 

ARI kozme t ikus 
k r é m üditi a 
bőrt, ráncokat 
kisimítja, stb. 

ARI g.vógykenőcs 
mitesszerek, 
pattanások 
ellen. 

ARI hámlasz tó 
szépséghibák 

ARI kozmet ikus p ú d e r gyökeres eltávolítására 
teint javítására. ARI emai l k r é m nappali 

ARI rouge természetes használatra. 
s z i n ARI szép ő k é s í l e t 

a legmakacsabb szer)-

ARI sze rvesz tő hajszálak l ó k e t ö t n a p a l a t t 
eltávolítására. távolítja el. 

ARI z o m á n c arc és kar ARI emat i viz ráncokat 
alabástrom fehérsé- elsimítja, 
get kap 24 órára. Haszná la t i u t a s í t á s sá ' . 

Egyedüli elárusító : Gáog kozmetika 
IV ker., Muzeum-körut 13, szám. I. emelet 

Tele iont József 1 2 — S7. 

INGYEN NAPFÜRDÖ 
Modern gurulós csónakok 
Lágymányosi tó — Műegyetem mellett. 

9, 19, 27, 51, 58-as villamosjáratok. 

Vidékre és utódállamokba postai 
"• ' „ARI' Ügyel jünk az 

.. szétküldés naponta. 
\ é d l e g y r e . 

Valódi üdülést 
a nyaralás csak akkor 

.nyújt, ha mindennapi 
é lvezete iről , első-
sorban a kedvelt 
M e i n l - k á v é j á r ó l 
nem kell lemondania. 

F i ó k ü z l e t : 
S i ó f o k o n , a dé l i 
v a s ú t i s o r o m p ó 
melletti pavillonban. 

M e i n l G y u l a 
I g y u n k S z e n e L u k á c s f ü r d ő KR I S T Á L Y - á s v á n y v i z e t t 



€>E§>lÁC*€>^> $ C I M M / & I I E L E V 

Felső sor: Weisz Lili, Rózsa Ica. Kirr.per Teri. Középső sor: Horváth Manci, Belenta Aranka, CzieK-
ler Piri. Alsó sor: Fritz Lili és Schäiter Edith, Rózsa Eila, Babos Ilona és Erika 

6 
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K l F O C E G Y H É T I G I N G Y E N N Y A & A L N 1 ? 

Elérkeztünk a Színházi Élet 
országos „Korzó szépe" szép-
ségversenyének utolsó heté-

hez. Következő számunkban 
már a győzteseket hir-
detjük ki, akik városukban 
elnyerték a „Korzó szépe" 
büszke cimet. 

A szavazás — örömmel 
jelentjük, — rendben folyik, 
a reklamáló levelek meg-
szűntek, s a szavazók meg-
szívlelték a Színházi Élet 
előző számaiban foglalt fi-
gyelmeztetésekel s ennek 
folytán nem is merült fel 
ujabb zavaró momentum. 
Most csak arra szorítko-
zunk, hogy az országos szép-
ségverseny feltételeit még-
egyszer közöljük, ezzel is 
elejét akarjuk venni min-
dennemű utólagos reklamá-
ciónak. 

A Korzó szépe országos 
szépségversenyt 

augusztus 21-én déli 12 
órakor zárjuk lé, ezen 
időpont után érkező sza-

vazatokat figyelembe 

nem veszünk. 

Kérjük a szavazókat, hogy 
a szépségverseny végleges 
határidejét pontosan tartsák 
be, szavazatukat kellő idő-
ben adják postára, mert egy 
szavazattal sem leszünk ki-

vételt ; 

ha fenti időpontig nem 
érkezik hozzánk, érvé-

nyét vesztette. 
Az országos szépségverse-

nyen 

csak tizenöt éven feliili 
hölgyek vehetnek részt. 

Ha azonban valamelyik vá-
rosban mégis tizenöt éven 
aluli leány kapná a szava-
zatok többségét, úgy ezek 
érvénytelenek és a „Korzó 
szépe" cimet a legtöbb sza-
vazattal rendelkező, tizenöt 
éven felüli hölgy nyeri el. 

Kérjük tehát olvasóinkat, 
hogy tizenöt éven aluli höl-
gyekre ne is szavazzanak, 
mert ezeket a szavazatokat 
ugy sem vesszük figyelembe. 
Megbizottaink beutazzák a 
szavazásban résztvevő váro-
sokat és személyesen győ-
ződnek meg arról, vájjon 
a szépségverseny győztesei NÉMES ALICE 

Debrecen 

A SZEGEDI KORZÓRÓL: 
Wolf-leányoU, Fischer Marcellné, Schil linger Panni. Görley Lili és Réti Juci 

Akik sok szavazatot kapna'.: : 
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megfelelnek-e ennek a köve-
terményeknek. 

Az o r s z á g o s s z é p s é g v e r -
s e n y g y ő z t e s e i , h a m e g -
f e l e l ő m e n n y i s é g ű sza-
v a z a t t a l r e n d e l k e z n e k , 
rész t v e h e t n e k s z e p t e m -
ber ö t ö d i k é n a s i ó f o k i 
o r s z á g o s s z é p s é g v e r s e -

n y e n , 

a h o l a m ű v é s z e k b ő l é s Í r ó k -
bó l á l l ó z s ű r i m e g v á l a s z t j a 
a „ B a l a t o n t ü n d é r é t " . A s ió-
f o k i s z é p s é g v e r s e n y f e l t é t e -
le i t a j ö v ő s z á m u n k b a n r é s z -
l e t e s e n k ö z ö l j ü k . 

A s z a v a z a t o k á l l á s a : 

Szeged í--

Schillinger Panni . . . . 91) 
Lengyel Éva 69 
Hoffmann Ica . - 6 9 
Szécsán Kató 65 
Réti Juci 63 
Szabó Rózsi 44 
László I'öszi 43 
Hraun Bella 40 

A balassagyarmati korzóról : 
HEGYI BÖZSI 

Komárom : 
Vásárhelyi Baby 158 
Sztojanovics Kató 146 
Ricsiny Juci 81 
Kincs Iby 69 

Hódmezővásárhely : 
Elekes Valy 66 
Gémes Anica 208 
Gaál Ili 43 

Csorna : 
' Herzfeld Lilly "250 
Hoffer Bözsike .'• 54 

Miskolc : 

Klein Olga 199 
Margittay Juliska 137 
lndik Margitka 98 
Somogyi Klára 62 

l 'renkel Magda 56 
Hollander Marica 53 
Mezei Rózsi 45 
Spur Ica 44 
Kovács Bella 44 
dr. Tibold Jánosné . . . . 43 
Mezei Rózsi 41 

Haraszti Magda 

Nagykanizsa : 

Fischer Manci . . . . i . 316 
Schwartz Baby 117 
Letzter Kató 75 
Leitner Bözsike . . . . . . 60 

Szolnok : 
Dr. Breuer Lászlóné . . . . 318 
Wézel Magda 213 
Blum Mártonné . . . . . .201 
Szabó Boriska (Batlhány-u.) . 156 
Léderer Rózsika 91 
Kovács Lilly 71 
Erdős Panni . . • . . . . . 51 
Si.lgó Ica . 45 
Szabó Boriska (Liget-utca) . 42 
Rácz Stefiké 42 

Nagykőrös : 
Garai Irma . , . . . ... . 159 

Kispest : 
Glasz Stefike 80 
Hercz Ilonka 77 
Rosenberg Manci 68 

Újpest : 
Czeisler Manci 140 
Miklós Judit 51 

Orosháza : 
Anhalzer Böske 257 
Schwarcz Rózsi (Táncsirs-u.) 88 
Ertsey Kató 54 
Orbán Margit 43 

Veszprém : 
Deutsch Mariska 57 
Pollák Lilly 40 

Mezőkeresztes : 
Lederer Blanka . . . , . 57 

Siimeg : 
Gróf Erzsi 135 

Debreezen : 
Nemes Alice 301 
Katona Jolánka . . . 65 
Kun Sári 51 
Német Margit . . . . "43 
Hausner Lilike . . . . 40 

Eger : 
Perényi Ica 313 

6* 
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Gyöngyös ! 
Grosz Magda , . . • •• . 2$6 
Schaár Kató . . . . . . . . . . 83 
Jónap Kató . 92 
Hussz Vanda * 65 
Grünwatd Ella 63 
Vértes Vera .. .,• . . . 51 

Kecskemét : 
Dömötör Emília 83. 
Dr. Holezer Zsigmondrié . . 42 . 

S á t o r a l j a ú j h e l y : 

Gál Bözsi 140 
Klein Olga 102 
Lehner Jolán 87 
Gruber Károlyné 71 
Frenkel Márta . . . . . 51 
Spiegel Ilus 51 . 

Pesterzsébet : 
Ritterspon Ilus 141 
Szabó Ilonka 63 

Sopron ! 
Madarász Magda 167 
Káriitz Ilonka 85 
Blum Kató 81 
Blum Aranka 81 

Mezőtúr : 
Szűcs Gizi 197 
Liedertnann Anna 187 

Törükszentmiklóx : 
Ko\ ács Sári ti!) 

Makó : 
Szűcs Margit 74 

Karczag : 
Korniss Alice 137 
Kohn Alajosné . . . . . . 53 
Kertész Julia 54 

Csurgó : 
Stern Zsófika 136 
MalolCsy Baba 64 

Békéscsaba : 
Rózsa Ica 205 
Fekete Mária 126 
Ipolyi-Keller Ivánné . . . . 96 
Jánossy Gyuláné . . . . , 96 
Fehér Lajosné' 98 
Bleyer Kató . 6 6 

Sajószentpéter : 
Wallner Böske . . . . . . 47 

Nyíregyháza • 
IVrlmann Böske . . . . . 55 
Rosenthal Mimi . . ,'i'J 
Menyhért Manya 48 

Pápa : 
Fischer Klári 138 
Sternfeld Erzsi 180 
I, lisztig Zsuzsi 131 
Fischer Juci 96 
Richtmann Buci 62 
Goldstein Manci 5S 
Stein Magda 4J 

, ., ., .. „. A GYÖNGYÖSI KORZÓRÖL: 
Herbe.ly Zsófin, kar ikás Józsefné, Kárpáthy Ica. Lent: Mátüska Gitta. Ilkovics Magda éá Hölzer 

, ... " Kató. Kállai Tamásné 



AZ EGKI KORZÓRÓL; 
Fent: Vadász Miklósné és Preszler Anniimé. Tarján Endréiié és Preszler Etuka, Középen: dr. Dávid 

Fírewní, K§rn?r Vali, Jemançsik Fanni, Lépt; Fiscfrçr Vali, Berényl nővérek és Bu^ás Endréné 
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Ä S ! " 

Tiszafüred : 

Bán Magda 
- Lőwinger Edit 

131 
57 

Akik sok szavazatot kapnak; 
KANIT-Z VICA 

Győr 

Szentes : 
Novobáczky Andorné . . . !'5 

Gyßr : 
Kánilz Vica . . ' 170 
f.oewbeer Vali . . . . . . 156 
Fischer Irénke . . ; . . . .134 
Folkner Panni 116 

Baja : 
Börcsök Mancika 503 
Molnár Manci 259 
Krausz Klári 136 
Beck Elly 136 
Klein Klári 119 
Hóth Aranka 48 

Gyula : 
Székely Anci 92 
Schwitzer Mariska . . . . 40 

Czegléd : 
Werkner Adél 179 
Róth Pálné 84. 
Polgár Jutka . . . . . . 55 

Pées : 
Réthi Böske 152 
Schnee Margit ,122 
Mészáros Mária 100, 
Somogyi Ilonka 5T" 
f f j . Littke Józsefné . . . . 51 
Gajáry Éva 50 
Emmert Bözsi 40 

Kiskunfélegyháza : 
Fekete Irén 224 
Fekete Bözsike 212 
Schweiger Ica . 9 9 

Kunhegyes : 
Weissberger Annus . . 
Erlicb Endréné . . . 

Marczalí : 
Sárdy Ilonka . . . . 

43 
3 

4'5 

Hajdúnánás : 
Stern Izidorné szül. 

Grünwald Tubi 51 

Berettyóújfalu : 
I)r. Fráter Lászlóné . . . . 50 

Szekszárd : 
Szigeti Flóra . . . , , . . 100 

Kaposvár : 
Hermann Sándorné 
Polgár Piri . . . . 
Simon Ella . . . . 
Szalay Manci . . . 
Dietrich Elvira . . . 
Rázsó Eta 

312 
254 
196 
166 
44 
40 

ENGEL IVAN 
zongoraművész Békéscsabán 

Székesfehérvár : 
Brust Bözsi 113 
Krausz Piri . -. . i . . . . 51 
Balogh Anci . 47 

Keszthely : 
Simon Böske 225 
Milcsek Baby 51 

Mezőberény : 
Szilágyi Lilly . . . 115 

Kisújszállás : 
Poi teleky Vali . 43 

Jászapáti : 
Britz Lili 

Szentendre ! 
Glérics Duci . 41 

Jászberény : 
Győr Marica . 41 

Szombathely: 
Denes Bözsi . 40 

A mvKÉijCSABAl STRANDRÓL 
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A pálcások elefánttal, csörgőkígyóval és 
rádióval Karakaszószörtyögön 

Falusi kabarétársulatot alakított az egyik 
debreceni szinész 

Pálcások. Igy nevezik a 
faluzó színészeket, akiknek 
zsebükben a díszletük, fe-
jükben a könyvtáruk és a 
falusi korcsma földes szo-
bája a színházuk. A sáros-
köves országúton egy árva 
fűzfáról pálcát metszenek és 
azzal sétálnak napsütésben, 
borulásban. Vidám, kalan-
dos bohémélet a páilcás szí-
nészeké, akiket a jó nép ősi 
szokás szerint csupán komé-
diásoknak titulál. 

A debreceni színtársulat 
népszerű kómikusa, Horto-
bágyi Artúr merész expedí-
ciókat szokott vezetni külön 
erre a célra szervezett társu-
latával a rejtelmes Hajdú-
ság kimondhatatlan nevű 
falvaiba. Rendszerint szom-
baton és vasárnap indulnak 
el babért aratni. Eleinte 
c s a k Hortobágyi é s Thar'6-
czy Gyula faluzott. De mikor 
a kollégái látták, hogy a fa-
lusi közönség bőséggel látja 
el tojással és kolbásszal a 
művészetet, szinte az egész 
debreceni társulat felajánl-
kozott a vállalkozó szelle-
mű Hortobágyihoz pálcás 
tagnak. Sötét Balázs, Szilágyi 
Marcsa, Torma Guszti, Csá 
szár Rózsi, Gyöngyössy Ma-
ry és a t é t alapitó tag a 
debreceni társulatban külön 
társulatot szervezett. És el-
nevezték magukat pálcások-
nak. IA falusiak érdeklődé-
sének felkeltésében a direk-
tor, Hortobágyi a felülmúl-
hatatlan mester. 

Amint megérkeznek a vi-
cinálison Karakaszószörtyög-
re, a falu suliancai nagy ér-
deklődéssel veszik körül a 
tulelegánsan öltözött urakat. 
Hortobágyi int szemével Sö-
tét Balázsnak. 

— Na ecsém, hát meg-
etetted az oroszlánokat? Az 
elefántnak adtál inni? Hát 
az amerikai csörgőkígyó 
megkapta-e a másfél borjut? 

Szegény Sötét Balázs azt 

hiszi, hogy kollégája meg-
hibbant. A közelükben set-
tenkedő gyerekcsapat ellen-
ben annál vidámabb hangu-
latba csap át. Lelkes öröm-
mel tekintenek az idegen 
művészekre. Végre az egyik 
odabátorkodik Hortobágyi-
hoz: """"" ' " 

— Ugyi komédiásokna.k 
teccik lenni? 

— Abbion, drága barátom. 
Ma este tar t juk az előadást 
a nagykorcsmában. 

— Hát osztán igazán van 
csörgőkígyó is. 

-h De bizony. Még pápa-
szemes is. Csak sokan le-
gyetek ott, mert áz ravasz 

állat és ha nincsenek elegen, 
nem tart ja érdemesnek, hogy 
kidugja a fejét a szakajtó-
kosárból. 

Rohannak, üvöltenek a fa-
lusi gyerkőcök. Öt perc alatt 
bekiabálják a falut. 

— Möggyüttek a komédiá-
sok, itt van a tigris, a Cápa. 
az óriási kígyó és a rádió. 

Este természetesen zsú-
folt a ház. A mélyen tisztelt 
publikum megváltja a je-
gyét. A jegypénztár asztalán 
szépen felgyülemlik a tojás, 
a szalonna, kolbász,; zsir, 
szappan és az üveg bor. 

IAZ előadás persze nem ál-
latidomitás, vagy kigyóbüvö-
lés, hanem, nagyszerű, mulat-
ságos kabaré. 

A debreceni pálcások pe-
dig egy hétig gondtalanul 
élnek a falusi vendégszerep-
lés elemózsia-honoráriumá-
ból. Mi tagadás benne, a 
debreceniek közül sokan 
irigylik a jól élő pálcásokat. 

JEGES jANOSNÉ 
múlt héten az orosházi ,,Alföld" kertlr.'lví égébei} rrn >.'•;''[ 

Szépségversenyen 1672 szavazatot kapott 
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A BÉKÉSCSABAI KORZÓRÓL; 
1. Krausz Agnes, 2. kisleányok a korzón, 3. Derihofi Manci. 4. UHmann Gizi és 5 Markovics Rózsi 

Beszámoló 
a szegedi városi színház 

1924-25-ös évadjáról 

A szegedi városi színház 
igazgatója most számolt bt-
szinházának elmúlt évadjá-
ból. Ebből a beszámolóból 
közöljük a sövetkezőkel : 

A szegedi városi színház 
évadja 1924 szept. 24-től 
1925 julius l-ig tartott. Ez idő 
alatt 349 előadást rendeztek, 
melyből 195 operett, 100 
próza, 42 opera és 12 nép 
szinmü volt. 15 operett, 2i, 
próza, 5 opera bemulató 
jelzi a nagy munkát, melyet 
a szegedi városi szinház tár-
sulata Andor Zsigmond igaz-
gató vezetése alatt kifejtett. 

Az ifjúsági előadásokat 
rendező bizottság dr. Csen-
geri] egyetemi dékán és dr. 
Szekszárdi József vezetése 
alatt 25 ifjúsági előadást tar-
tatott, amelyeken egyenlő 
arányban áldoztak a komoly 

prózának és zenének. 17 kü-
lönböző opera szerepelt a 
műsoron, köztük Szibéria, 
Szöktetés a szerailbói, Lo-
hengrin, Walkür, Lakmé. A 
szegedi szinház színpadán ez 
évben a legelőkelőbb mű-
vészeik' vendégszerepeltek. 

A zenekart a 9. gyalogez-
rednek a filharmonikusok 
tagjaival kiegészített teljes 
zenekara képezte. A szinpa 
dot a városi tanács a nyár 
folyamán teljesen átépíti és 
a legmodernebb keményfa-
burkolattal látja el. A szin-
ház költségvetése ez idény-
ben a városi szubvenciót le-
számítva az 5 milliárdot je-
lentékenyen túllépte, jelenté-
keny deficit mutatkozott. A 
mutatkozó krízisen azonban 
dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester és dr. Gaál Endre 
tanácsnok vezetése alatt álló 
szinügyi bizottság a legna-
gyobb áldozatkészséggel át-
segítette a városi színházat. 

Akik sok szavazatot kapnak: 
LEDERER BLANKA 

Mezőkövesd 

A GYÖNGYÖSI LEÁNYISKOLA TÍZÉVES TALÁLKOZÓJÁRÓL 
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Az orosházai Tennisz-CIub estélyen bemutatott ,,Halló Orosházit" Körijei, Középi;» Stem Sándorné. aï eslcly 
rendezője 

ben igen sikerült dalestélyt 
rendezett augusztus 7-én a 
pécsi dalárda, amelynek ki-
magasló része volt Po-
yatschniqg Guido uj Rákó-
czi dala. 

A ccldömüki r. kath. 
pnlg. leányiskola 1921— 
1922. évek közt végzett nö-
vendékei aug. 14-én és 
15-én a Griff-szállóban 
nagyszabású műkedvelői 
előadást tartottak. Az elő-
adás iránt nagy volt az 
érdeklődés. 

Műkedvelő előadás öreg-
csertőn. Mint halljuk, az 
öregcsertői műkedvelők ifj . 
egylete rövidesen bemu-
tatja Tóth Ede sikeres 
népszínművét, a „Tolonc"-
ot. 

A gyöngyösi munkások a 
napokban szépen sikerűit 
táncmulatságot tartottak, me-
lyet ,,Az aranykakas" cirnü 
énekes bohózat előadása elő-
zött meg. A szereplők első-
rangúak voltak, ami Bakó 
Lajos színművész rendezésé-
nek érdeme. 

Összeállítottuk a Színházi Éiet színdarab-
jainak és kottáinak jegyzékét 

Teljesen összeállítottuk 
és sajtó alá rendeztük a 
Színházi Élet számaiban 
megjelent összes színdara-
bok, kabarétréfák, vígjáté-
kok. férfi és női magán-
énekszámok, zenemüvek, 
monológok gyűjteményét. 
E lista rövidesen napvilá-
got lát s éppen ezért már 
most felkérjük az érdeklő-

RÖVID HÍREK 
Az iparos Dalárda dal-

estélye Békéscsabán. Az 
Apolló-Mozgó nézőterét az 
elmúlt szombaton zsúfolá-
sig megtöltötte a közönség, 
amely elragadtatással hall-
gatta Lukoviczky Kornél 

dőket, akik ezt, a magáno-
sokra és műkedvelő egye-
sületekre nézve oly fontos 
könyvecskét megszerezni 
óhajtják, tudassák e szán-
dékukat kiadóhivatalunk 
műkedvelő osztályával, 
hogy megjelenés után in-
gyen és bérmentve azonnal 
megküldhessük a jegyzé-
ket. 

karnagy bravúros vezetése 
alatt a Lányi—Huber—(Am-
mer és Lavotta-dalokat. A 
szünetek közben Engel 
Iván világhírű zongoramű-
vész játszott frenetikus si-
ker mellett. 

A pécsi Nemzeti Casino 
kertjében minden tekintet-

SZERKESZTI : GERE ZSIGA 
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AZ „ARANYKAKAS" ELŐADÁSA A GYÖNGYI MUNKASOK ELŐADÁSÁBAN 
Szereplők: Álló. felső sor, balról jobbra: Lichtenstein Bernát, Schuster János. Heller József, Héber Miklós, 
Kovács József. Középső sor: Zsiska Ferencné. Erhardt Panni. Zsiska Sándor, Batik Manci. Reizmann Ferenc. 
Veres Manci, Letanovszky Lajos. Zalaba Sándorné, Nagy Gábor, Borbély Ica, Erhard t Böske. Ülő sor: 
Zsiska Ferenc. Kovács Ica, Győri István. B. Láng Juliska, Bakó Lajos rendező. Kovács Margit, Krédler 

Károly, Csomor Mancika, Szalmási János. Heiifeld Bandi 
(Fantó és Steiner felv.) 

A 

Műkedvelők póstája 
Komáromi József, Dunaföldvár. 

Természetesen nagyon kell fi-
gyelnie arra , hogy rendezése alatt 
a különböző indulatok, szenvedé-
lyek kellőképen jussanak kifeje-
zésre. Az átérzett játék nem kis 
feladat s viszont az is bizonyos, 
hogy, csak az átérzett játék váltja 
ki az igazi hatást. Ha borzalom, 
rémület, vagy félelem ábrázolása 
szükséges, annak belülről, a lé-
lekből kell jönnie, az az igazi ; 
külső megnyilvánulására nézve 
legföljebb pár sablonos tanácscsal 
szolgálhatunk. Ez pedig az, hogy 
a szereplő a szemét tágra me-
resztve fordítja ar ra a személyre, 
vagy tárgyra, amely előidézte a 
rémületét, a száját félig kitátja 

HATVANI GYERMEKEK 

s a homlokát lehető magasra fel-
húzza. A kezét meredten maga 
elé tár t ja , uj jai begörbülnek, mint 
a karmok, majd meg görcsösen 
ökölbe szorulnak s önkéntelenül 
is meg-megragadja ka r j á t a sze-
replő; miiítha ezzel csökkenteni 
akarná teste ideges, görcsös resz-
ketését. Aztán a szívhez, k^p, 
szinte belemarkol. A gesztusok 
aprók, kapkodók s nem széles 
ívben lendülök. Ily helyzetben 
persze furcsa volna, ha a beszéd 
sima, gördülékeny lenne ; a be-
szédnek is akadozónak, kapkodó-
nak, halk, suttogó rekedtesnek 
kell lennie, mintha a rémület tele 
marokkal szorongatná a torköt, 
hogy azon alig fér ki hang. — 
Ezek csak külsőségek, mint em-
lítjük, m?rt az igazi kifejezés 

(Kdddi- felv.) 
mindig belülről, a lélekből jön s 

ilyenkor a test magától veszi fel 
az emlitött formákat és gesztuso-
kat. Arra vigyázzon hát csak 
elsősorban, hogy a rendezése alatt 
álló szereplőkből minden körül-
mények közt s minden szenvedé-
lyek ábrázolásánál a belső sziv-
hangökat csalja ki. — Paucsics 
Mihály, Baja. Kívánságát kész-
séggel teljesítjük s mihelyt meg-
leljük a keresett képet, a csoma-
got azonnal útnak indítjuk. — 
Lőrincz Klára, Szeged. Kék fehér-
babos egyszerű kis ruhát hasz-
náljon rövid szoknyával. A ruha 
anyaga minél egyszerűbb legyen. 
— Dr. Láng. Kisvárda. Rövidesen 
megjelenik a részletes jegyzékünk, 
addig türelmet kérünk. 
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Theard vagy Corts? 
Vagy amikor a gyomorfájás dönti el a világ legjobb futója cimét 

Pár héttel ezelőtt még Houben, a crefeldi 
sprintfenomén verte fél téglával a mellét, 
hogy ő a világ leggyorsabb futója és meg 
is verte alaposan a Németországba ránduló 
amerikaiakat: Paddockot és Murchisont. 

Európában csak Houbennek és a világbaj-
nok Abrahamsnak mértek. Száz méterre 10.(5 
másodperc! Theard vagy Houben? Ez volt 
a kérdés! Ki a leggyorsabb futója a vi-
lágnak? 

Azután történt még valami! A német baj-
nokságok napján Houben „ugy elrontotta" 
a gyomrát, hogy a döntőből is kiesett és a 
döntőben, az esélyes outsiderek: Biichntr, 
Schüller és Körnig helyett a stuttgarti Corts 
futott be elsőnek. Ideje száz méterre ú j ra 
10.6 másodperc! 

Most tehát ez az u j kérdés: Theard vagy 
Corts? Hacsak addig rendbe nem jön Hou-
bennek a gyomra. 

Wiriath 1 p. 55 mp. alatt nyeri a frància 8üO-as 
bajnokságot 

Akkor tényleg tigy festett a dolog, hogy 
Houbennek igaza van. Közben azonban for-
dult a világ, jobban mondva a sportvilág 
sora. A francia bajnokságok salakján meg-
jelent egy néger-francia, névszerint Theard 
és a hires Mourlont 100 yardon és 100 mé-
teren is megverte és olyan idővel, amit eddig 

SZERKESZTŐSÉGBEN 

— írj valamit erről a holtversenyről. 
— Kérlek, halottakról vagy jót, vagy sem-

mit. 

Theard, a francia-néger sprintfenomén, 10,6 mp alatt tegyoji n 100 mÊtçrçs bajnokságban Mourh^ut 
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A harmadik angol bajnok 
Bárány Is tván Angl ia 100 yardos b a j n o k a 
Amikor abba a kis londoni hotelszobába* 

aliol Szepes Béla, Anglia gerelyvető bajnoka 
parancsnokolt, megérkezett az egri diák, Bá-
rány Pista,-mi itthon tudtuk, hogy Somfai 
és Szepes után a harmadik 25-ös angol-
magyar bajnok tapossa London ködáztatta 
köveit. 

55.8! 
Még nincs egészen az egy perc határán, 

amennyire az amerikai Weissmüller úsz-
kálja a százmétert, de ez az idő is megfelel 
vagy egy perc másfél másodperces száz-
méternek és — ha Isten élteti — jövőre ezt 
a másfél percét is ledolgozza Bárány Pista, 
mint ahogy tavaly nyár óta ledolgozott vagy 
hat másodpercet százméteren. Pista ugyanis 
tavaly még 1 perc 8 mp.-re úszta a tourellesi 
száz métert, Pyckok, aki most mögötte volt 
az angol bajnokságban, akkor 1 perc 5 mp.-t 
tudott. És Pista hétfőn Weston Super Mare 
uszodájában nyugodt két métert vert rá 
arra a tudós Pyckokra. 

Ez a két méter azt is jelenti, hogy jövő 
ilyenkor sein Weissmüller, sem a hires her-
ceg Kahanomoku nem veheti biztosra a mi 

Somfai Elemér győztes ugrása A nglia hármasugró bajnokságában 

Szepes győztes dobása az angol gere'yvető bajnokságban 

Bárányunkat, ahogy most már Európában 
nincs is ellenfele rövid távon, Arne Borsot, 
a svéd világrekordert is ideértve. 
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Magyarországi Munkás-Eszperantista Egyesület sportszakosztálya 

HIR EGY HÖLGYUSZÓBÓL. 
Nem azért mondom, hogy 

valaki 
RósSzfa gondolni mérjen 
De meg kell dicsérnem egy 

hölgyuszónak 
Hatalmas formáját mellen. 

* 

AZ EGYIK VERSENYEN 
volt egy kezdők részére fen-
tartott 5000-es és egy szenio-
rok részére fentartott 5000-es 
verseny. Az egyik számban 
tehát csupa beérkezett kez-
dett, a másik számban csupa 
kezdő érkezett be. 

* 
ÖRÖM. 

— Nagyszerű. A Hakoah 
zsidó olimpiászt rendez. 

— Miért örülsz ugy neki? 
— Na hallod. Egymást 

fogják verni a zsidók. . 

.4 VITORLÁS VERSENY 
UTÁN. 

— Mit szólsz hozzá, az 
osztrák vitorlások rekordot 
javítottak. 

— Nagy vicc, amikor 
olyan erős hátszél volt. 

PÁLYAVÁLASZTÁS 
Remete pályát változtat, 
Ezt komolyan kell érteni, 
Ügyvédi szakxa megy át, 
Mivel nagyszerűen tud 

[védeni. 
* 

SZÓSZERINT. 
— Kik ezek az apró gye-

rekek. 
— Ezek a Ganz ifik. 

* 
BOÓRKÓSTOLÖ. 

Máriássy meghívta Boórt a 
triálra kipróbálás céljából. 

KRITIKA. 
Tizenhárom : nullra nyerték 
A Vívók a turafinált, 
Megállapítható, ho»v a 

kombinált is 
Tehetségesen kombinált 

EGY ÖTLET. 
— Azt hiszem, Varga Bé-

lából jó regény lenne. 
— Miért? 
— Nem lehet letenni. 

A közismert autogramm-
gyüjtőnek földagadt az arca. 
Kérdezik tőle: 

— Miért dagadt az arcod? 
— Mert egy boxbajnoktól 

kértem autogrammot. 
— ? ? 

— És knockautogrammol 
adott. 
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SPBUAUS AMfcKlKAi 'llUSMNlüU&NUgZIÍH 
Az atléta mozgó pályán dolgozik, hogy egy helyben maradva, trénere állandóan síemmel tarthassa 

Az uj angoi villamos céltábla,, amely a lövés pillán atában, bármilyen messzi is van a tél, a versehyző 
feje fölött pontosan mutatja a találatot 

L O H R M Á R I A - K R O N F U S Z vegytlsztitó és kelmefestő 
Telefon: József 2-37 Gyár és központ: y III, Baross-utca 85. Telefon: József 2-37 
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Két öreganyó 
Szövegét irta : Harmath Imre Zenéjét irta : Buday Dénes 
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— A szép lábfej. — 
Csodálva, elragadtatva szemléljük a cipő-

ipar remekeit és az abban helyetfoglaló női 
lábat. Ha azonban szemünk a meztelen láb-
fejre esik, láthatjuk a különböző elváltozá-
sokat. Szomorú, de tény, ritka az olyan női 
lábfej, amely mentes attól, amelyet ne for-
mált volna át a szük, a rövid cipő. 

Ezeket tudva, nagy gondot kell egészségi, 
esztétikai szempontból forditani arra, hogy 
a cipő a láb formájának, a lakjának tökéle-
tesen megfeleljen. A kicsiny cipő a járást 
bizonytalanná teszi, azonkivül a benőtt kör-
möket hozhatja létre. Ugyancsak ez az oka 
a bőrkeményedéseknek, a tyúkszemeknek és 
az u j jak egymásra való helyeződésének. 

Hiába kezeljük a benőtt .körmöket, hiába 
cselekszünk a keményedés ellen, ha a ki-
váltó okot, a szük cipő által okozott mecha-
nikai ingert el nem távolitjuk. A lábápolás 
első és elengedhetetlen feltétele ezért: ne 
nyomorítsuk agyon a lábat. A kényelmes 
cipő még nem jelenti a lábfej megnyúlását 
és szélesedését. 

A kellemetlen jelenségek kiküszöbölhetők 
és a láb szépsége megtartható, ha a cipő tal-
pának alakja a láb talpának alakjával 
egyező. 

E néhány sor arra van hivatva: felhívja 
a figyelmet a kérdésre és a józan gondolko-
zást felkeltse. 

Dr. Práger Márton. 

ÜZENETEK: 
Vidéki műkedvelő: Baeder színpadi festékeket 

használjon, ezek a legkiválóbbak. — E. 'S.: 
Az arcbőr zsirosságát a faggyumirigyek fokozott 
működése okozza. Gyakran mosakodjék meleg 
vizben. Krémek nélkülözendők. — Jó lesz: Kívánsá-
gára csak levélben válaszolhatok. — Budai: Ártal-
mas. — Ella : Forduljon nőgyógyászhoz. — Anya : 
A tornázás alól a következő iskolai évben ne men-
tesítse gyermekét. — Reménykedő: Megfelelő arckré-
met nem ajánlhatok látatlanban. — Sportoló: A nap-
fürdőzés hasznos; a túlzásba viteltől azonban 
tartózkodjék. — Bakfis; Korai. — K—n Jenőné : A 
szőreltávolító szerek hatása ideiglenes; rövid idő 
múlva a szőrszálak ú j ra kinőnek. — Erős : Sová-
nyító kúrá já t csak orvosi felügyelet mellett végezze. 
— Fogadók: Az orvostudomány nem harcol a divat 
ellen, ha az ész-és célszerű. — Nagyszülők; A házas-
élet egészségtanának tárgyalása nem a lapok hasáb-
jaira való. A kivánt tudnivalókat magában foglalja 
dr . P ráger : Női testápolás kézikönyve. — Többek-
nek : Ismételjék meg kérdéseiket : levelük nem ju-
tott hozzám. — Napbarnított kislány: Használjon 
Baeder Velmentina fehérítő krémet. 

u e d b r ' ; 
^VíkosTI' 
» V ( ; l i e « 
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kat és igazán nem lehet tud-
ni, hogy idén kié lesz a ba-
bér, és milyen lesz a divat? 
Egy azonban már kétségte-
lenül bizonyos, hogy 

győzött a harangszabás. 
Ez vonul végig a női garde-
robe minden darabján. A 
differencia annyi, hogy Ber 
nard ügyesebben alkalmaz-
ta, mint Deutlet. 

Két év óta próbálkoznak a 
legnagyobb párizsi szabók o 
harangszabással, hogy jó 
pestiesen mondjam, a glok-
nival, amely most végre 

diadalmasan vonul be a 
divattermek szalonjaiba 

és kirakataiba. 
Nem mondhatom, hogy 
előnytelen, mert a ruha ma 
is rövid és igy nem teszi 
alaktalanná a hölgyeket. Ha-
tározottan szebbek lesznek a 
pesti nők a harangszabásu 
ruhákban; mint a teljesen 
egyenes, szűk toalettekben. 

A kosztümre, ugylátszik, 
végleg kimondották a 

halált, 

mert az egy Bernardot ki-
véve, még elvétve sem látni 
sehol kosztümöt, hanem csak 
ruhát köpennyel. 

Szemkápráztató egy ilyen 
nagy párizsi szabó szalonja. 
Deullet-nél a megnyitón 
oranget szervíroztak, Drec-
tollnál pedig selyemharis-
nyás inasok hordták körül n 
valódi Irroyt. Minden sza-
lonmegnyitón ottlátni Bazár 
Gittát, az egyetlen magyar 
hölgyet, aki* nag y és szá-
mottevő itt is a di-

A Café de la Paixben a 
világ minden nemzetségének 
neves szabója félőrülten azt 
tárgyaljai hogy a Deutlet 
kollekciója ezidéii tényleg 
nem sikerült és hogy Lucien 
Lelongnak vannak ezideig a 

legjobb estélyi ruhái és kö-
penyei. A szabók kiabálnak, 
veszekednek, verekednek 
már előre, pedig nem lehet 
a vitát eldönteni, hiszen a 
nagy szabók csak a hét vé-
gén kezdik meg bemutatói-

sima kelméből. — 
fodros aljjal 

Ruha mintás Könnyű utcai öltözet mintás és 
kelméből. 
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Délutáni öltözet sima és mintás 
kelméből 

vatban és minden nagy szabó 
töri magát, hogy öltöztesse 

Párizs különben az, ami 
volt, dolgos, szorgalmas, iga-
zán nem az eső frank, ha-
nem a külföldiek az okai, 
hogy 

a ruhák ára horribilisán 
megdrágult. 

Amig tavasszal bármelyik 
nagy párizsi szabónál na-
gyon jó délutáni ruhát lehe-
tett kapni 1800—2000 frank-
ért, ugyanezért ma 2800— 
3000 frankot kérnek. 

A színekben nincs nagy 
változás, újdonság mind-
össze annyi, hogy 

a fekete szint minden 
nagy szabó erősen kul-

tiválja. 

Természetesen a divathoz 
tartozik az is, hogy az Eton 
frizura erősen hódit, nem 
lát az ember mást, mint jó-
formáju és kevésbé jófor-
máju női fület. A harisnya 
ugyanaz, ami volt, csak any-
nyi az njitás, hogy a fekete 
ruhához most már csakis fe-
kete harisnyát és fekete se-
lyemcipőt hordanak. 

Divatos parföm: a Tabac 
Blond és a Bleu Lair. A höl-
gyek a szájukat még jobban 
festik mint azelőtt, ugy hogy 
a divatos nagy kalap alól 
nem is látni mást, mint az 
égő pirosra festett szájat. 

De hogy vigasztaljam a 
pesti hölgyeket, itt is az a 
helyzet, hogy ruhára nagyon 
nehezen adnak pénzt. Min-
den divathölgy pesszimista 
Párizsban, csak a szabók 
nem. ök optimisták. 

Fehér-fekete alkalmi öltözet, széles karimájú bársonykalappal 

B e r e t v á s p a s z t i l l a fájást is elmulasztja. 
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Judit és Kleopátra „hollófürtéi"-tői 
az „Eton"-frizuráig 

Medici Katalin ondolált haja és Szendrey Julia bubifrizurája 
A női divat évezredes tör-

ténetében szinte példátlan 
szenzációként hatott napja-
ink egyik legérdekesebb je-
lensége : a kurta női haj. 

Judit, Kleopatra 

Mert lett légyen a divat a női 
hajviselet terén is bármilyen 
szeszélyes, annak a lehetősé-
ge, hogy a nők megváljanak 
egyik legfőbb disziiktől, dus 
hajzatuktól, évszázadokon, 
sőt ezredeken át soha senki-
nek eszébe sem jutott. Hogy 
rzt milyen lehetetlennek tar-
lották, erre nézve elvitázha-
l itlan bizonyíték, hogy a ro-
kokó idején, a fehér parókák 
uralma alatt sem vágták le a 
nők a hajukat, hanem a pa-
róka alatt simán lefésülték 
azt. De nem jutott eszükbe 
a hajukat lenyíratni a szí-
nésznőknek sem, pedik ők is 
igen gyakran kerülnek abba 
a helyzetbe, hogy parókát 
kelljen viselniök. 

Pár év óta azonban egy-
szeriben megváltozott a hely-
zet. Párizsi művésznők s 
nagyvilági hölgyek kezdték, 
azután jöttek a többi nagy-
városok színésznői, meré-
szebb divftthölgyei s most — 
amint ez mindenki előtt is-
meretes, — ott tartunk, hogy 
a polgári osztályhoz tartozó 
hölgyek legnagyobb része, 
több-kevesebb vívódás után, 
ráfogta azi ollót szép, hosszú 
hajára. 

Mindez azonban — han-
gozzék bár eleinte hihetetle-
nül, — nem változtatott tul 
sokat a női arc jellegén. 

Nem pedig azért, mert a 
vágott kör- és oldal fru-fru-
hoz, az ondolált fürtökhöz a 
szem már igy is hozzászokott 
s ha elölről nézték a női ar-
cot, hatásban szinte mindegy 
volt, hogy van-e hátul konty 
vagy nincsen. Profilban már 
inkább észlelhető volt a vál-
tozás, de még mindig meg-

Medici Kata'.in, Szendrey Julia 

maradt az arcnak és a fejnek 
a föltétlen női jellege. Ami 
pedig ezt megadta s a férfi-
fejtől lényegében különböz-
tette meg, az a hajzatnak a 
fülreborulása volt. 

A hajviseletben tehát a 
forradalom tulajdonképpen 
nem is a haj levágásával, ha. 
nem annak sima hátrafésülé-
sével, az u. n. Eton-frízurá-
val kezdődik, amikor is a 
fülek teljesen szabaddá vál-
nak s ezzel aztán az arc jel-
lege bármely oldalról nézve, 
lényegesen megváltozik. 

A fülrefésült ha j divatjának 
kezdeményezését általában 
Cleo de Merode-nak tulajdo-
nítják. Erről a világszép tán-
cosnőről, kinek sike-
rült „legfelsőbb" kegye-
ket megnyernie, tudni 
vélték, hogy tökéletes 
testének 'egyetlen szépséghi-

Salome 

bája volt: csúnya, nagy, el-
álló fülei, ö tehát éjfekete, 
fényes, csodaszép haját hasz-
nálta fel arra, hogy eltakarja 
vele csúnya füleit s egyúttal 
méltó keretet adjon alabást-
rom-arcának. 

Tény, hogy Cleo de Merode 
fülrefésült ha ja t viselt s hogy 
kora ifjúságától kezdve élő 
lény őt más frizurával nem 
látta. Az azonban hibás be-
állítás, mintha fülrefésült ha-
jat ő előtte nem viseltek 
volna. 

Az Eton-frizura különleges 
volta s a nem mindennapi 
változás, melyet a női arcon 
felidéz, arra indított bennün-
ket, hogy szemlét tartsunk 
elmúlt századok híres asszo-
nyainak képei között s vizs-
gáljuk meg, kik borították el 
füleiket dus hajzatukkal s 
kik voltak azok, kik hajukat 
„Eton" módra simán hátra 
fésülték. 

Ez irányban történt szem-
lélődésünk rendkívül érdekes 
eredménnyel járt. 

Látjuk a híres bibliai Ju-
ditot s a nagy királynőt ; 

Ninon de Lenclos, Berline 
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fésült hajat viseltek s szaba-
don hagyták füleiket. Az 
előttünk fekvő képek közül 
időrendben legrégibb a le-
gendás hirü Salome-é, de 
nem kevésbé érdekes az I. 
Katalin cárnő hátrafésült fri-
zurája sem. Direkte puritán 
benyomást tesz a nagy cár-
nő, II. Katalin ,,grätchen" fri-
zurája. A „grätchen", mely a 
szendeség, az egyszerű, leá-
nyos báj, a megközelíthetet-
lenség szimbóluma volt, az-
óta alaposan kiment a divat-
ból. Maga a frizura, de még 
inkáb a szimbólum tatán so-
hasem fog feltámadni. 

Ugyancsak erősen hátra 

Mária Antoinette, Mária Lujza 

szert. Már olvastunk is egész 
fantasztikus híreket párizsi 
boszorkánykonyhákról, me-
lyekben gyúrják, formázzák, 
lapítják, fehérítik és pirosit-

I. Katalin, II. Katalin 

ják a női füleket. Nem cso-
dálkozunk rajta, hisz ha ezek 
a „műtermek" egyelőre csak 
a riporter élénk agyműködé-
sének szüleményei is, valószí-
nűnek tartjuk, hogy az 
,,Eton"-frizura éppen ugy 
megteremti a maga kísérő 
jelenségeit, mint minden más 
divathóbort. De azért mi azt 
hisszük, hogy a nagy elálló 
fülekkel megáldott högyek 
mégsem fognak Eton-frizu-
rát viseni. 

Cleopatrát, dus, vállig érő 
szabadon lebegő fürtökkel, 
melyek szinte eltüntetik a fü-
let. De látjuk a renaissance 
egyik leghatalmasabb asszo-

Dubarry asszony 

ni]ál, Medici Katalint, kinek 
egészen modern, ondoláit 
hullámok takarják el füleit. 
Ha divatos „klos"-t tennénk 
fejére a sisakszerü, komor 
fejdisz helyett, senki nem 
mondaná, hogy nem a ma 
asszonyának képével áll 
szemben. 

A tragikus sorsú Mária 
Antoinette, a híres Ninon de 
Lenclos, nagy Napoleon első 
és legnagyobb szerelme: Jo-
sephin, mind fülre boruló 
fürtöket viseltek. 

S meg kell itt emlékeznünk 
két híres és szép magyar asz-
szonvról, kik fülre*fésült ha-
jat viseltek, de két teljesen 
különböző módon. Déryné 
kedves, különálló, vállig érő 
bodorított fürtöket viselt, míg 
Szendrey Julia középen ket-
té választotta s simán fésülte 
füleire rövid haját. Az ő feje 
is, éppen ugy mint Medici 
Kataliné, csekély vállozással 
a teljesen modern frizura be-
nyomását kelti. 

Most pedig lássuk, kik vol-
tak azok a híres, szép asszo-
nyok, akik az Eton-frizura 
jellegéhez hasonlóan, hátra-

Pompadoür és Récamier asszony 

fésült, füleit teljesen szaba-
don hagyó frizurát viselt I. 
Napoleon királyi vérből szár-
mazott második felesége, 
Mária Luiza is. 

De a legérdekesebb, hogy a 
világtörténelem három leg-
szebb asszonya, kiknek szép-
sége országok, népek sorsa 
fölött uralkodott, Madame 
Pompadour, Dubarry asz-
szony és Madame Recamier 
szintén hátrafésülték hajukat 
s arcukon lényegesen domi-
náltak szabadon hagyott fü-
leik. 

Mint látjuk, ebből a szem-
pontból nézve, az Eton-fri-
zura nem hoz semmi ujat, 
aminthogy semmi nincs u j a 
nap alat. Az az egy azonban 
bizonyos, hogy a női fül, 
melv eddig mostohagyerme-
ke volt a divatos kozmetiká-
nak, óriási fontosságra tett 

Azelegáns utcairuMk 
mind hosszú ujjuak 
A hosszú ujjak divatjí 

rengeteg lehetőséget nyújt 
a szabás, díszítés, összeálli 
tás változatosságának kifej 
tésére. A legkedveltebb uj j 
modellek a következők: 

1. Japán szabású vállhoz 
kissé ráncolt, fátyolszövet-
ből készült uj jakat illeszte-
nek, melyek ráborulnak a 
kézfejre s csuklóban szalag-
gal vannak összefogva. 

2. Gyönyörűek a ruha 
alapanyagából készült, si-
mán bevarrott ujjak, melyek 
alul kibővülnek. E bő rész 
belsejét idegen anyag bo-
ritja. 

3. Kedvesek a dudoros 
ujjak. A dudorok rendsze-
rint idegen anyagból készül-
nek s a csukló fölött helye-
zik el őket. 

4. Angolos fazonú ruhá-
hoz angol szabású, keskeny 
kézelős uj jakat viselnek. 
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Guthi S o m á n é é n e k i s k o l á j á b a u a n ö v e n -
d é k f e l v é t e l e k m e g k e z d ő d t e k . P r ó b a é n e k l é s 

n a p o n t a d . e . 11- tő l d é l u t á n 3 - ig . M a g á n - é s 
e s o p o r t t a n i t á s . O p e r a - , O p e r e t t e - , d a l é n e k -
és k a b a r é s z m p a d r a t e l j e s k i k é p z é s . V I I I . k e r . 
R á k ó c z i - t é r 6 . T e l e f o n : J ó z s e f 1 0 — 6 9 . 

GRANITZ ÖDÖN 

Divatos-tartós 

BUNDA 
szép-olcsó 

BUNDA 
Szőrme Export Import 

Rt. 
Budapest, VI. ker., Teréz-körnt 10 

Részletfizetésre is 
Vidékieknek képes árjegyzéket 
fizetési feltételekkel 3000 korona 

bélyeg ellenében küldünk 

Strandolók, fürdőzők figyelmébe 

Dr.lílorissonszíMe 
azonnal eltünteti a kellemetlen szőrkinövéseket. 

Doboza használati utasítással K 20.000.— 
KAPHATÓ MINDENÜTT I 

F ő r a k t á r é s s z é t k ü l d é s ! h e l y : 
KOZMOCHÉMIA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Budapest, VII., Dembinszky-utca 4. 

k e r e s k e d ő 
F i a i n é b a n (félórá-
nyira Abbáziától) 

• M H H H H H M H H i H ^ H i CorSÓ 
Jutányos áron szállít Humel, San Martnó, Jugoszláv, olasz 

bélyegeket és gondosan egészít ki mankólistát 

Az amerikai nők hibátlan, elegáns 
karcsú termetének egyetlen titka az 

ameriHai looiiaszlölilzij 
Rubber Reducing Ms, 
mely elismerten a világ legjobb fűzője s amellett 
p o m p á s a l ako t cs inál — fogyaszt s n a p o n t a meg-
a k a d á l y o z z a a fe les leges zs í r ré tegek l e r a k ó d á s á t . 

F E D A K S Á R I , 
aki állandóan viseli az amerikai fogyasz-
tófüzőt, a következő sorokat í r j a róla : 
„Szere tném, h a a pest i n ő k h o r d a n á k 
ezeke t a hason l í t ha t a t l anu l nagy szeri i 
f űzőke t é s az e r e d m é n y t l á tva ö römmel , 

mosolyogva g o n d o l n á n a k r á m " . 

A Newyorkból most érkezett ere-
deti amerikai fogyasztófüző csakis 

az egyedárusitónál: 

Amerikai dlvatkülönlegességek 
II, Zsigmond-utca 11:111.10. Tel. 188 - 70. 
Tekintse m e g ! Vásárlás n e m köte l ező ! 

* 

ERDEMES 
pár lépést tenni a Kákőezi-uttól : 

M E R T 
áruim minősége a legjobb, 

amel le t t árakban 

L E G O L C S Ó B B 
H E I L I G 

HARISNYAHÁZA 
VII., KAZINCZY-UTCA 7. 

Figyelje meg jövő heti h irdetésemet 

N A P O N T A N A G Y D I V A T R E V Ü ! 
Leopold Ascher et Bruder 

Divatáruilázában 
Wien, VII. Mariahilîerstrasse 50. 

Az őszi és téli modellek kabátokban, ruhákban és kosztümökben már megérkeztek, 
nyaralásröl uisszatßrö magvarok itt uâsârolftatnak legszeüüet, ieplcauan és legolcsoűüan. 
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A Színházi Élet 
divatpóstája 

Mimóza 20. Mogyorószinü haris-
nya, cipő s ugyanolyan szinü bár-
sonykalap illik hozzá. Ha valami-
vel élénkiteni akar ja az összbenyo-
mást. viselhet hozzá tarka selyem-
krepp nyakbavetőt. Később csi-
náltathat hozzá barna ripszse-
lvem köpenyt, mogyorószin bélés-
sel. mert az ősszel is a kompié 
lesz a legelegánsabb, 

„Tájékozatlan". Mi a rózsaszin 
selyemkrepp ruhá t tar t juk a leg-
szebbnek. melyet diszithet könnyű 
fehér prémmel. A belépő lehet fe-
hér, vagy rózsaszínű brokát, szin-
tén fehér prémmel. Harisnya: ezüst-
szürke, vagy aranysárga selyem, 
cipő: ugyanolyan fémbrokát. Ka-
lap : rózsaszin bársony. fehér 
structollal. Mi kalap helyett szebb-
nek tar t juk a rózsaszin virágko-
szorut. Egyébként az ilyen nagy-
szabású főúri esküvőn a nászme-
netnek előkelő egyöntetűséget szo-
kott adni az, hogy a koszorús-
leányok ruhá ja s fejdisze rendsze-
rint egyforma, de mindenesetre 
a résztvevők előzetes megbeszé-
lése alapján készül. Ajánljuk, 
hogv mielőtt toiletteiét megcsi-
náltatja, lépjen érintkezésbe a 
nászünnepély rendezőjével, nehogy 

Esti öltözet teknőc-csattqkkal. 

később kellemetlenségei legyenek. 
Takarékos. Megértjük, hogv nem 

szivesen csináltatna most egy 
drága ruhát, amikor teljesen uj . 
sötétkék gyapuripsz ruhá ja van. 
De abban is osztjuk nézetét, hogv 

A legelegánsabb fürdőruha 

a jelenlegi divat szerint az nem 
nagyon illik a harna bélésű nut-
ria-bundájájioz. Mi tehát azt ta-
nácsoljuk, hogy alkalmazzon sö-
tétkék ruháján a bunda bélésével 
összhangzó barna diszt. lehetőleg 
sokat s igy mégis teremthet némi 
harmóniát a két különálló ruha-
darab között. 

Grossmann Ivánné. Ha Kegyed-
nek nem áll jól a ráncolt bár-
sony kalap, mert különben is 
nagy fejét még nagyobbá teszi, — 
ne viselje. Ëz nem kötelező sen-
kire ríézve sem. Lehet még . igen 
szép, kicsi, sima k alapmodellek et 
is találni-

Menyasszony. Egyszerűbb fehér-
neműiére varrasson inkább egész 
vékony, szépen dolgozott keskeny 
horgolt csipkét, mint gyári diszt. 
Az angol valencien divatosabb,. 
mint a rece,' de azért az utóbbi 
is finom és értékes. 

Gérő Duci. A kézimunkának nem 
kell föltétlenül hosszadalmasnak 

és szemrontónak lenni. Most igen 
divatpsak a gyorsan készülő tarka 
selyem-, vagy gyapjuhimzésű te-
ritők és párnák, melyék igen mu-
tatósak s ajándék céljaira külö-
nösen. megfelelnek. 

„Nagy leány vagyok". A ,.Szín-
házi Élet" mult számának divat-
rovatában hosszabb cikket talál, 
melyben minden kérdésére meg-
találja a feleletet. 

., Csúnya asszony". Levelét át-
adtuk lapunk kozmetikusának s a 
megfelelő rovatban kap reá vá-
laszt, 

„Bakfis" . Az Eton-frizurát min-
denki viselheti, akinek jól áll. Vi-
szont igen kevés hölgynek áll jól. 

„Vidéki". Kérdése kissé idejét 
multa. A nyáron általánosan el-
fogadott divat volt a kurta ujju 
ruhához a kurtaszáru keztyü vi-
selete. 

Menyasszony. A legfinomabb ' fe-
hérnemü-anvag a kin ai krepp, 
nielv direkt erre a célra készül 
s semmiesetre sem pótolható a 
felsőruhára való selyemkreppel. 
Igen elegáns még a szintén kizá-
rólag fehérneműre való vékony, 
de sürü trikóselyem. Mindkettőt 
leginkább csipkével diszitik. A 
linón szintén igen * finom, ennek 
disze kézihimzés. Jó és célszerű 
a . mosóselvemből készült fehér-
nemű, mely elegáns s helyes ke-

.zelés mellett van olyan tartós, 
mint a batiszt holmi.. 

Strandköpeny applikációval 
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Rovatvezető : KORNIS EMIL. 

uaiparaísó—Buenos Ayres—uaiearaiso 
Autótura a Csendes Óceántól az Atlanti 

Óceánig az Andeseken át 
Négy délamerikai ur : 

Herbert Telpe, Enrique Wi-
dow, Francisco Montes de 
Oca és Alberto Diaz iga-
zán úttörő vállalkozást haj-
tottaik végre: a chilei ten-
gerpartról az argentínai 
tengerpartra túráztak auto-
mobilon az Andesek járat-
lan ut jain keresztül. 

A túrát egy hatvan ló-
erős Austro—Dai'm/er-auto-
mobilon futották le a chi-
lei automobilisták. Az 
Austro—Daimler 61 óra és 
UO perc alatt tette meg a 
közel négyezer kilométeres 
utat s ezzel az idővel meg-
javította az eddigi 77 óra 
15 perces rekordot. Azon-
ban ehhez a 64 óra 40 per-
ces rekordhoz huszonnégy 
napra volt szükség; tényle-
gesen ennyi időt vett 
igénybe a kitűzött útirány 
befutása. 

A chilei Rio Blancon tul 
kezdődött a vállalkozó szel-
lemű automobilisták küz-
delme a természettel és a 

járatlan utakkal. Az auto-
mobil nem egyszer bele-
süppedt a homokba s 
csak ásók és lefektetett 
deszkalapok segítségével 
tudták a kocsit tovább se-
gíteni. 

Garacolastól „Las Cue-
vos"-ig csak a vasúti pályán 
tudott az Austro—-Daimler 

A Cordillerák argentínai oldalán 
juk márkáját 

az arrajáró autósok bevésik autó-
a sziklafalba 
továbbgördülni, mert ezen 
a tájon az utak teljesen 
járhatatlanok. 

Az argentínai határon 
tul már nem tudtak a jó 
vaspálya töltésén haladni s 
az ut egyik részén a kocsi-
ról minden podgyászt, min-
den felszerelést le kellett 
venni, hogy az átázott uton 

egy óra alatt tiz mé-
terrel előbbre jussanak. 

Az argentínai pampán majdnem olyan rossz az országút, mint a 

Csak Mendoza környékén 
tudott "könnyebben előreha-
ladni az Austro—Daimler, 
de ezen az argentínai váro-
son tul újra élőiről kezdő-
dött a harc. a természettel. 
Két nap előtt bőséges eső 
esett ezen a tá jon (két 
év óta először), a csa-
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padékmennyiség 100 milli-
méter körül volt. Termé-
szetesen az auto nemsokára 
bentrekedt egy mély po-
csolyában s innen csak ak-
kor lehetett kiásni, amikor 
a föld másnapra beitta a 
végtelen viztükröt. 

A buenos-ayresi Auto-
mobil Club ünnepélyesen 
fogadta a chilei automobi-
listákat, akik buenos-ayresi 

tartózkodásuk alatt szoro-
san átvizsgálták az. Austro-
Daimlert. A kocsi minden 
sérülés nélkül abszolválta 
az ut felét. 

Visszafelé sem volt köny-
nyebb az ut. A pampák 
égető melegéből egy nap 
alatt a havas Cordillerákra 
jutott az autó, ahol homok 
helyett hóval kellett küz-
deni. 

Az Austro—Daimler az 
egész ut ajatt a két ország 
hivatalos autóközegeinek 
ellenőrzése alatt állott. 
Ezek állapították meg pon-
tosan a menetidőt s azt is, 
hogy az egész ut folyamán 
mindössze két gyertyát kel-
lett kicserélni. Sem a kocsi, 
sem a motor többi alkat-
része nem szorult javításra 
vagy cserére. 

' W W W 1 

T ö f - T ö f 
Ezen a héten az utcáról a versenypályára 

vonulnak a motorbiciklik, ahol. reméljük, el-
érik azt a sebességet, amellyel a pesti úttes-
ten robognak. 20-án a MAC újonnan alakult 
motorkerékpárosztálya rendezi első verse-
nyét, mig 30-án Illés István főszerkesztő kez-
deményezésére az „Autó" rendez 160 kilo-
méteres motorkerékpárversenyt a rákospalo-
tai körön. Mindkét versenyre a magyar mo-
torkerékpárosok elitje nevezett be, de propa-
ganda szempontból mindkét versenif B kate-
góriája nagyjelentőségű. Ebben a csoportban 
indulhatnak ugyanis a „mazsolák", akik 
eddig versenyen kivül űzték a motorozás ne-
mes sportját. A versenyek rendezősége nagy-
ban reméli, hogy sok uj tehetséget fognak 
felfedezni. 

Sajnos, a motorkerékpárokkal kapcsolatban 
rögtön a mentők kivánkozndk a toll hegyére, 
akiknek egyre több munkát adnak motor-
kerékpárosaink. A mentők kiegészítik autó-
parkjukat: a főváros bocsát néhány kocsit 
rendelkezésükre. Nagyon célszerűnek tarta-
nák, ha legalább ezeket az uj kocsikat fes-
tenék — külföldi mintára — fehér színűre, 
am{ nagyon megkönnyíti az autók tisztántar-
tását. Az utcán is messziről feltűnne a mentő-
autó fehér szine s a közlekedési rendőrök is 
könnyebben biztosithatnák a száguldó mentő-
kocsi zavartalan útját. 

A vidéki városok közül Magyaróvár lépett 
az autótulajdonosok közé. A városi tanács 
elhatározta, hogy két autóbuszt szerez be, 
amelyek a városi és a mosoni pályaudvar* 
között fognak közlekedni. 

A „civil" autóvásárlók közül elsőnek Fe-
ledy Pál doktort kell megemlíteni, aki hosz-
szcts válogatás után egy kis Salmson Sporf 
mellett döntött s ezen indul a svábhegyi ver-
senyen. Dr. Hein István ügyvéd uj tipusu 

zongoraterem, VII, Rákóczi-ut 60. sz. STERNBERG 
kirá lyt udva r i h a n g s z e r g y á r b a n 

Lambdát vásárolt, amelyet saját maga hozott 
a turini gyárból. A békéscsabai Stein és Stein-
berger cég pedig hatüléses Bianchi kocsit vett. 

Bleyer Andor a Debreceni Autóforgalmi 
rt. igazgatója a Bosch, Fiat és Steua kép-
viseletek mellé a közkedvelt Cordatic tiszán-
túli képviseletét is megszerezte. 

A pesti autószakemberek igen meleg napo-
kat látnak — a strandon. Tudniillik a pesti 
autósboltok vezérei mind a strandon várják 
a kánikula végét és az őszi fokozottabb üz-
letmenet bekövetkezését. 

A strandfürdők előtt sok ismerős magán-
autót látni, de a pesti bérfuvarozók is sok 
strandfuvart bonyolítanak le. A dohány-utcai 
City garázs nem elégszik meg a pesti stran-
dokra vezl'lö útvonallal, kocsijai állandóan 
Siófokra járnak és a buzgó vezetők egymás-
sal versenyezve igyekeznek uj rekordot te-
remteni a rossz siófoki uton. 

A rossz siófoki úttal kapcsolatban (vég-
eredményben nem is olyan rossz ez az ut: 
az Andesekben — mint e heti cikkünkből 
olvasható, — még rosszabb utak is vannak) 
egy amerikai híradásról számolunk be. ame-
lyet az Esperanto Hírszolgálat juttatott hoz-
zánk. 

„Az Atlanti Óceántól a Csendes Oceánigl 
terjedő beton-autóutat — tudjuk meg a szűk-
szavú híradásból — három éven belül befeje-
zik. Ennek az-autóutnak hossza 2800 mér-
föld és az építési költségek 715 millió dollárt 
fognak felemészteni". 

Ehhez nem is füzünk kommentárt, a 2800 
mérföld és 715 millió dollár minden kommen-
tárnál beszédesebb. 
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MICHELIN PNEU 
Szilárd Béla 
Lázár-utca 14. Teleion 131-28 

BOICH És KRISCH 
automobil-javitómühelye 
bármilyen gyártmányú és 
rendszerű autók javitását 
pontosan, szakszerűen és 
szolid árak mellett eszközli. 

BUDAPEST VI, HERMIflfA-CT 41 

SINGER & Co. Ltd. COVENTRY 
VEZÉRKÉPVISELETE 

GELLÉRT GARAGE 
I , H O R G O N Y - U T C A 4 . ( D ö b r e n t e i - t é r n é l ) 

Tel. : J. 151-24. IDEALIS HÖLGYKOCSI 

Francia Grand Prix 
Első és második 
Belage 

R e I m a n it 
V., V « r » s m a r t y - t é r 3 . 

1925-ös typusu, 5/24 HP 

MAGOMOBIL 
legújabb BOSCH-bereDdezéssel 

ballon gummikkal 

1 évi gyári garancia 
Gyári eladási iroda: 

VI, Liszt Ferenc-tér 9. sz. 

VEZETŐ 

V I L Á G -
M Á R K A 

Uj mintaterem és közp. iroda : 

Budapest, IV., Váci-utca 12. 
Telefon: 124>58 és 150-7« . 

Autószalon « Javítóműhely 
NYILVÁNOS 

BENZINTÖLTŐÁLLOMÁS 

CYKLOP GARAGE RT. 
VIL, K E R T É S Z - U T C A 24-26-28. 

Teleionszám : Józseí 72—93, Józsel 72—95. 
Éjjel ez a szám hivandó : József 72—94. 
A kontinens legmodernebb autó-
gondozója, éjjel nappal szolgálat 

Használt autókat állandóan veszünk és eladunk. 
Felvilágosítással személyesen szolgálunk. 

Felszerelési cikkek « Pneumatikok 

CLUB 
AUTOMOBIL É S GARAGE 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
1. számú Garage: 

IX, Köztelek-utca 4. Teleion: J. 139-78 
2. számú Garage: 

IV, Mária Valéria-u. 3. Teleion : 189-25 
3. számú Garage (City) : 

VB, Dohány-u. 30. Teleion : J. 142-26 
Mintaterem és központi iroda : 

VI, Andrássy-ut 34. Tel. : 88-34 
a Presto Ö 

Minden garageban benzintöltő állomás, 
javítóműhely ét bérfuvarozát 

A 
tökéletes 
au tópneu 

Budapest 
VI, Mozsár-

utca 9 
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A T O L O I V C 
Népszínmű 

Irta: T ó t h E d e 

Copyright by Bródy József, Muzeum-körut 27., Nemzeti Színház „118. sz." 

Játszotta a Nemzeti Szinház 1923 szeptember 12-ikén a következő szereposztásban : 

kisvárosi zsidó-legények 

Kontra Fridolin, budapesti magánzó . . . 
Krizsa, felesége 
Miklós, ennek fia, első férjétől, mészáros-

mester ^ 
Abris, mészáros-legény 
Rézi 
Háni 
Fáni } kisvárosi zsidó-kisasszonyok 
Máli 
Kati 
Lőrinc 
Farkas 
Móric 
Harschli 
Dolgos, városi jegyző 
Rigó, városi bíró 
Péter, kisbíró 
Ördög Sára, vén koldusasszony . . . . 
Angyal Liszka, cseléd Kontráéinál . . . 
Mrawcsák Johan, öreg vándorló-legény . 
A „jólelkű" korcsmáros . . . . . . 
Pestvárosi rendőr 
1-ső ) vidéki pandúr 
2-dik ) . . . . . . 
János bácsi, kórházi felügyelő . . . . 
Szájasné ) kórházi ápolónők . . . . 
Kománé ) . . . . 
1-ső asszony 
2-dik asszony 

Almássy Endre 
Fáy Szeréna 

Kiss Ferenc 
Bodnár Jenő 
Nagy Teréz 
Horkay Margit 
Iványi Irén 
Releznay Margit 
Zahler Erzsi 
Pethes Sándor 
Tábori Imre 
Fehér ö. László 
Rab Antal 
Fehér Gyula 
Szathmáry Lajos 
Joós László 
Jászai Mari 
Bajor Gizi 
Gál Gyula 
Dózsa Jenő 
Hajdú László 
Bihari Ákos 
Pető Endre 
Bartos Gyula 
O. Keczeli Irén 
K. Demjén Mari 
Kelemen Mária 
Cs. Rosos Gizella 

Polgárok. Parasztok. Nép. Zenészek. 
Történik: az első felvonás Budapesten, a 2- ik és 3-ik Cseresnyés mezővároskában, rövid 

időközönként. — Idő: jelenkor. 

ELSŐ FELVONÁS 
(Tisztességes polgári előszoba, a középen 
szárnyas ajtó, mely a belső szobába nyílik. 
— A szárnyas ajtón belül, midőn kinyilik, 
két ablak közt egy szép, nagy, fiókos szek-
rény látható, bennefelejtett kulcsokkal, fö-
lötte nagy tükör, s oldalt egyéb bútorzat. — 
A színésztől jobbra két ajtó, az első nyitva 
van s a konyhát jelzi, balra, a konyhával 
szemben, ajtó, azaz külső kijárás. — A jobb-
oldali két ajtó között fehérre súrolt asztal, 
négy nádszék, az asztalon két személyre ká-
vézó eszköz. A külső kijárás mellett vas-
rácsos ablak, az ablak alatt egy kis koffer.) 

1. JELENET 
Liszka, Miklós 

Liszka (kávét darál, Miklós előtte áll, s 
egy szép virágbokrétát nyújt Liszkának) : 
Tegye le ! 

Miklós : Nem teszem ; vedd el, (Liszka el-
veszi) aztán készülj. 

Liszka : Hova ? 
Miklós : Sehova, — hanem a dologra. 
Liszka : Miféle dologra ? 
Miklós : Én tovább nem várok, hanem 

még ma kirukkolok anyám előtt azzal, hogy 
téged feleségül veszlek. 

Liszka : Jaj, de nagy fába vágta a fejszé-
jét ! 

N A P B A R N I T A S , 
I SZEPI.Ö ÉS PATTANÁS E l LEN 

kiváló a Dr. Biró-féle', 
„ H A V A S I 6 Y O P Á B « , 

c r i m e , n o u d e r , szappan, mosdóvl 
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában 
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Miklós: Nagyobbat vagdalok én naponta, 
és addig vágom, mig végre elkopik. 

Liszka : Igen, de a ténsasszony nem vágó-
töke ám I 

Miklós : Éppen azért mondom meg előre 
neked, hogy ne törődj velők, akármit be-
szélnek. 

Liszka: Hiszen ha nem az volnék, ami va-
gyok, vagy ha apám, anyám volna ; de tud-
tommal még csak rokonom sincs, — szóval: 
senkim a világon I 

Miklós : Ne is keress senkit, — mindened 
leszek én ; te az én mindenem, s együtt ta-
lán mi is teszünk egy egészet I 

F ő v á r o s i S ö r f ő z ő R. -T. 
keresztrejtvény-pályázata 

A megfejtők közül a szerencsés nyerő 10 üveg maláta 
pezsgősört kap ajándékba 

Beküldési határidő augusztus 28. 
Pályázatok a Színházi Élet kiadóhivatala cimére 

küldendők. 
Az eredményt a Színházi Élet 36. számában közöljük. 

* 
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Függőleges sorok; 3. ez a lelke mindennek, 4. üz-
leti vállalat alapja. 6. végén f. régi mérték, 7. nyá-
ron öröm, üdülés a szomjasnak, 9. pestmegyei község, 
10. ismert német kikötőváros, XI. esküvő nincs nél-
küle, 13-, faluk közt sok van, 17. d-vel fürdünk 
benne. 18. időegység, 20. ismert tőzsdei papiros. 21. 
világhírű üdülőhely, 22. fordítva Shakespeare-hős 
(fonétikusan), 23. utcán ártalmas, patikában ellenke-
zőleg. 

Vízszintes sorok; 1. a rendre ügyel. 2. birkózások 
testi kelléke, 4. álló víz. 5. Újhelyi Nándor szeret 
róluk irni, 8. kráternek is van. 9. elszakitott város, 
12. (tükörből) drága hozzátartozónk. 14. a tulké-
nyelmes gallér ilyen, 15. őstermelési eszköz, 16. ajtón 
van. 19. nagy pesti hűtőházi vállalat neve, 18. Joob 
és hírlapíró, 24. r a végén, a háború végén ölték 
meg. 

A 32. számban közölt keresztrejtvény helyes meg-
fejtése * " 

Vízszintesen; 1. Árpa. 3. Gróf. 7>. Jó íz. 10. Éj . 
11. Lea. 13. Öz. 15. L-. 17. Ad. 18. Capp. 20. Ha. 
23. Cép. 24. Duag. 26. Ag. 27. Inni. 29. Bu. 31, Ar. 

Függőlegesen; 1. Asó. 4. Rőf. 5. Április. 6. A. 8. ÓI. 
9. Zaj. 12. lé. 15. Ös. 16. Zab. 19. Ah. 21. Papa. 
22. Aid. 24. Rév. 25. Pá. 28. Én. 29. Bán. 30. Uri. 

Megfejtették 1630-an. kik közül az első dijat. 10 
üveg Maláta-pezsgősört Sehéner Gyuláné, VII.. István-
ut 35.. III. 6. 

Liszka : Öh, hiszen ha csak a fele igaz 
lenne annak, amiket igy beszél, — elhinném 
egészen, — ha cseléd nem volnék ; — de 
igy . . . ki tudja, mért beszél ? — s aztán 
mit szeret én ra j tam ? 

Miklós : Mindent, amit raj tad két sze-
memmel látok ; pedig sokat látok, mert 
sokszor rád nézek ! 

Liszka : Jó, jó, csak aztán később meg 
ne bánja . 

Miklós : Soha 1 
Liszka : Hejh, de ha azt tudná, amit senki 

se tud. 
Miklós : Mit ? 
Liszka : Azt, hogy ki vagyok én. 
Miklós : Ki ? hát Angyal Liszka ! 
Liszka : Jaj, csak legalább igy ne hívná-

nak ! 
Miklós : Miért, angyalom ? hiszen nincs 

ennél szebb név a világon ! Nótában, imá-
ban, templomban, korcsmában helyén em-
legetik s jót jelent mindenütt és szépet, mint 
amilyen te vagy I 

Liszka : És mégis, milyen különös az én 
származásom I 

Miklós : Hogy-hogy ? 
Liszka : Hát . . . (Egyszerre megakad, a 

Miklós szeme közé néz s kevés szünet után.) 
De az istenre kérem : ne mondja el senki-
nek, mert majd ujjal mutatnak rám ! 

Miklós : Ne félj, csak mondd el. 
Liszka (kérve): De igazán nem mondja 

el ? 
Miklós : Becsületemre fogadom I 
Liszka : Mondja még rá : hogy „bizony 

isten I" 
Miklós (tréfásan): No hát „bizony i s t en i " 
Liszka : Hát én nem tudom, hogy mtv.nyi 

igaz benne ; de annak kell lenni, mert nagy-
bátyám, a nevelő apám, igy mondta el ha-
lála előtt, most két esztendeje. 

Miklós : Ki volt a nagybátyád ? 
Liszka: Angyal Gábor, a tárnoki takarék-

pénztár hivatalszolgája. 
Miklós: És mit beszélt? 
Liszka : Hogy a bátyja, Angyal Pál, — 

már mint az én apám, köteles-mester volt 
Cseresnyésen és jómódú ember. Az első fele-
sége halála után sokáig éldegélt; de egyszer 
dsak megszállta valami és elvett egy igen 
szép leányt. 

Miklós: Jól tette az öreg! 
Liszka: Dehogy tettel 
Miklós: Miért? 
Liszka: Mert a leány nem szerette . . . 
Miklós : Az már ba j volt 1 
Liszka: É s . . . (Magában küzdve.) E j még 

se mondom el. 
Miklós: Miért ne mondanád? Most már 

tudni akarom, hogy ki vagy? 
Liszka: De olyan borzasztó! . . . 
Miklós: Mindegy! csak folytasd. 
Liszka: Hát, — az apámat nem szerette . . . 
Miklós: Azt már- tudom . . . 
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Liszka: Hanem mást szeretett. 
Miklós: Kit? 
Liszka: Azt nem tudom, mert ä bályám 

nem mondta meg. 
Miklós: Hiba volt tőle. 
Liszka: így aztán nagyon rosszul éltek, s 

napról-napra fogyott a vagyon, mikor pedig 
én megszülettem, még nagyobb veszedelem 
lett a h á z n á l . . . 

Miklós: Te miattad? 
Liszka: Azt se tudom, csak azt, hogy egy-

szer, egy éjszaka az apámat . . . Jaj , ne kí-
vánja, hogy tovább mondjam én . . . 

Miklós: Talán megölte? 
Liszka (elfedi arcát és kezével int, hogy 

ne kérdezze). 
Miklós: Az anyád? 
Liszka (némán „igent" int). 
Miklós: Biz' ez borzasztó! —- Hanem azért 

ne sírj! hiszen te arról nem tehetsz! — No, 
Liszka ! Liszka ! — hát aztán mi történt ? 

Liszka: Tudom is én? csak annyit mon-
dott a nagybátyám, hogy elitélték . . . 

Miklós: Mire? 
Liszka: Életfogytig tartó börtönre. 
Miklós: Él-e még? 
Liszka : Ki tudja ? Én azt se tudom, hogy 

hova vitték, azt se, hogy merre van Cseres-
nyés. — Engem a nagybátyám magához 
vett, tizennégy esztendeig nevelt s beteg-
ágyán vallotta ki, hogy nem ő az apám, 
hogy halála után intézzem magam sorsomat, 
s csak arra vigyázzak, hogy a becsületem 
megmaradjon! 

Miklós: S eljöttél szolgálni. 
Liszka: El; de ebben is mindenütt szeren-

csétlen vagyok. 
Miklós: Miért? 
Liszka: Én nem tudom, csak azt tapasz-

taltam már két helyen, hogy minél jobban 
igyekeztem, mennél jobban elvégeztem a 
rám bizott dolgot, az asszonyom annál job-
ban szidott. Eleinte mindenütt dalolva kel-
tem, dalolva feküdtem, öröm volt a dolog, 
a háznépet szerettem, amit rám bíztak, hű-
séggel kezdtem, hűséggel végeztem, — és 
mégis egy-két hét multán szidalom volt bé-
rem! — Olyan titulusokat kaptám s olyan 
maró szókat, ami elaltatta bennem a daloló 
kedvet, s úgy-úgy megríkattak minden igaz 
ok nélkül, hogy elveszett bele a szeretet, a 
hűség meg pangott s elvágytam más helyre. 

Miklós: És nem tudtad okát? 
Liszka: Rájöttem — aztán, — a második 

helyen az as'szony féltette az urát, igy aztán 
az első is kiderült, mert ott meg a kedvesét 
féltette! — S látja, itt is az a bajom, — azért 
hát — ugy-e, maga is belátja, — hogy ne-
kem innen legjobb lesz elmenni. 

Miklós: Miért? 
liszka: Mert azt hiszem, hogy ez a mi dol-

gunk csak olyan, mint a nyirfavessző: haj-
lik, ha haj l í t ják, de ha erőltetik, bizony ketté 
törik. 

Miklós: Már ki törné ketté? 
Liszka: A kedves mamája! 

Miklós: Mondtam már, hogy senkitől se 
félj! 

Liszka: Aztán egy ilyen szegény cseléd 
nem is illik a gazdagok közé. 

Miklós: Csak voltunk gazdagok, mig Pest-
re nem jöttünk; de bizony most már anyám 
is azon töri a fejét, hogy hol nyisson egy 
„kávémérést", — mert Kontra urammal so-
kat elpucoltak. 

Liszka: Kávémérést? hisz én azt hallot-
tam, hogy a teinsúr valami nagy hivatalba 
megy. 

Miklós: Megy ám — kellnernek — vala-
hova. Hiszen, galambom, ez a semmiházi 
ember ugy bolonddá tette az anyámat, meg 
engem is, hogy nem szánnám a taglót a fe-
jéhez ütni! — Valami utazó ügynök volt, — 
mikor hozzánk került Tardonára, — ott 
élősködött, s végre ugy levert a lábunkról, 
hogy anyám felesége lett, s Tardonán elad-
tunk mindent: földet, szőlőt, házat, pincét, a 
vendéglőt olcsón elpotyáztuk, s feljöttünk 
Pestre lakni! — Tyhü lelkem! azt láttad 
volna csak, most hát esztendeje, hogy mi-
lyen nagyságos háztartás volt itt! Kontra úr 
még lovakat is tartott, hanem aztán anyám 
a biztatásomra mégis eszére tért s megfogta 
a gyeplőt, — ugyan már jó későn; de mégis 
elég jókor arra, hogy koldus-tarisznya he-
lyett egy kis pénzecskével újra elkezdheti 
azt, ïamit elhagyott, mesterségét: a korcs-
márosságot. 

Liszka: Mégis jobb lesz az ugy . . . 
Miklós: Hogy? 
Liszka: Hogy én elmegyek. 
Miklós: Ugyan hova mennél már? — Hisz 

én azt akarom, hogy nótás kedved, szerete-
ted, hűséged meglegyen! — Látod, én abban 
a percben^ mikor hozzánk jöttél, — s anyám 
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kérdező szavára azt felelted: hogy árva 
vagy, s szemeidben két könycsepp ragyo-
gott, ugy megszerettelek, hogy ki sem mond-
hatom! — Én azt hittem, hogy a szerelem: 
tréfa, de mióta a le két szemedet láttam, 
azóta a szivemben olyan forró vér dobog, 
hogy sokszor azt hiszem: no, most mindjárt 
szétüti edényét, ha te le nem hűtőd. S olyan-
kor futok utánad, könnyebb a lelkemnek, ha 
láthatlak, ha pedig szóba állok veled, — 
szeretnélek a szivembe oltani, hogy ne zsi-
bongna mindég! — (Liszkát keblére vonja 
s gyöngéden öleli.) 

2. JELENET. 

KONTRÁNÉ a középajtón, mintegy 50 éves 
asszony, pongyolában). 

Kontráné: Ugy? — no lám! még utóbb ki-
sül, hogy szeretik egymást. 

Miklós: Ki biz a! 
Kontráné: Micsoda? 
Miklós: Amit anyám mondott 
Kontráné: Hogy te ezt a leányi . . . 
Miklós: Hogy én ezt a leányt . . . 
Kontráné: Szereted . . .? 
Miklós: Szeretem! — 
Kontráné: Elment az eszed? 
Miklós: Dehogy ment! 
Kontráné: Már pedig ilyen bolond beszéd-

re okos ember a szemedbe nevet. 
Miklós: Hadd nevessen! 
Kontráné: Te, fiu! ne feleselj, mert ha fel 

találok lobbanni, forró lesz lábad alatt a 
deszka. 

Miklós: Sohse lobogjon azért édies anyám! 
Kontráné: Nem is akarok, mert ha van 

benned egy garas ára becsület, meg egy 
fikarcnyi ész, hát holmi cselédfélével nem 
űzöl komédiát. 

Miklós: Nem is komédia ez! 
Kontráné: Hát ugyan mi? 
Miklós: Komoly szándék! 

7onflorát, pianinót 
M A nttl megbízható zongoraszalonjában v á sá ro l j unk . 

•VI.. Gróf Zichy Jenö-ntca harmincnégy. 

Diuai és TeKtíiaru r. t. 
Budapest, Dohány-utca 68. sz. 
New York palotával szemben. Kertész-utca sarkán. 

Telefon : József 143*50. 

20 heti 
részletfizetésre adunk: 
Férfi- és női ruhaszövetet, batisztot, selymet, bar-
chetot, grenadint. vásznat, sifont, lepedővásznat, 
zefirt, flanelt, női- és férfi fehérneműt, harisnyát, 

jumpert és női kötött valódi gyapjukabátokat. 

Kontráné: Komoly? (Liszkára rival.) Vidd 
be azt a kávéit! 

Liszka: Igen is! (Beviszi.) 
Kontráné: Te, Miklós, — tudod, hogy én 

sokat elnézek, de ezt már nem nézhetem. — 
Nem sziégyenled magad? te, egy pesti mészá-
rosmester, ilyen deréki, szép férfi, egy jött-
ment cseléddel akarsz szövetkezni? Hiszen 
fiam, akármelyik „Hausherr" szivesen ide 
adja a lányát, csak egy kicsit vesd utána 
magad! 

Miklós: De nem vetem, mert nekem nem 
kell se a „Hausherr", se a lánya. 

Kontráné (nagy dühvel): De azt a hetven-
kedő falusi betyár lelkedet, engem ugyan 
csúffá nem teszel! 

Miklós : Csúffá tette már anyám magát 
akkor, mikor ehhez a flasztertretterhez 
ment feleségül. 

Kontráné : Megint a szememre hányod ? 
Miklós : Megint ! S aztán tovább nem vá-

rok, adja ki az apait és ne törődjék velem! 
Kontráné : Kéne, ugy-e ? 
Miklós : Kell is, mert ha még maguknál 

hagyom továbbra is, ugy elfüstölög, mint a 
többi 1 

Kontráné ! Hm ! de szép gyermeki sze-
retet 1 

Miklós : Amilyen az anyai ! 
Kontráné (siró hangon): Jól van, n o ! ezt 

is eltűröm, csak szidj, hiszen megérdem-
lem tőled ! 

Miklós : Én csak az igazat mondom ! 
Kontráné : Hiszen igazad van ; vedd el a 

szolgálót s foszd ki iaz anyádat, juttasd 
koldusbotra, hiszen azért neveltelek ! . . . 

Miklós : Ej ! minő beszéd már ez ? 
Kontráné : Az igazi ! 
Miklós : Nekem nem az, mert én nem 

tágitok. 
Kontráné : Nem ? (Erős határozottsággal.) 

No hát, én se tágitok, s majd meglátjuk, 
hogy ki győz. 

Miklós : Én nem akarok perbe szállni 
anyámmal, se villongásban élni, de azt te-
szem, amit én akarok, az apai jusst pedig 
követelem ! 

Kontráné : De nem kapod ! 
Miklós : Nem, ha elprédálták ! 
Kontráné : De nem prédáltuk ! 
Miklós : Akkor kikapom ! 
Kontráné : Mig én élek, ennyit se, ni ! 

(Fittyet vet.) 

3. JELENET 
Ábris, Liszka, voltak 

Ábris (csinos zsidó fiu, tiszta magyarság-
gal beszél, kezében paktáska) : Jó reggelt 
kivánok ! 

Miklós : Szervusz, Abris ! Mi kell ? 
Ábris : Hát, pajtás, búcsúzni jöttem ! 
Miklós : Hát csakugyan elmégy ? 
Ábris : Megyek, pajtás, mert tudod, mégis 

csak jobbnak látom azt ! 
Miklós : Igazad van, legalább magad ura 

leszel, s nem parancsol senki. 
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Ábris : Nem nekem az istenen kivül. 
(Kontránéhoz.) Hát mit üzen Cseresnyésre, 
kedves teinsasszony ? 

Kontráné : Semmit ! 
Ábris : Hát te, Miklós ? 
Miklós : Én még kevesebbet ! 
Ábris : Hát maga, Liszka kisasszony ? 
Kontráné (Ábrisra förmed): Kisasszony? 

Hm ! de kivagyunk ! (Liszkúhoz gúnnyal.) 
No, kisasszony, hát mit iizen ? 

Miklós : Anyám, kérem, ne háborítson 
fel ! 

Kontráné : Mit, még te háborogsz, mikor 
nekem mindjár t kifordul a lelkem, ha reá-
tok nézek ! Kisasszony ! tulán még nagysám 
is ? (Liszkúhoz gúnnyal.) Kérem, kedves 
kisasszonyos nagysám, súrolja fel ezt a 
padlót, mert ezek a gavallérok nagyon be-
piszkolták ! 

Miklós (magánkiviil) : Anyám! ha még 
egy szót s z ó l . . . 

Kontráné : Nem tetszik, ugy-e ? de nekem 
meg tessék az, ha a szolgálót elveszed ! 

Ábris (magában): Jaj, de rosszkor jöt-
tem 1 (Fenn.) Kérlek, kedves Miklós pajtás, 
számoljunk össze, s fizesd ki azt a kis 
hátrálékot, mert a vasút nyolc órakor 
indul ! 

Miklós : Kifizetem, csak várj egy kicsit ! 
Ábris : De már hét óra is elmúlt ! 
Kontráné : Hát aztán, ha dél van is ? 

gazdálkodik az inas a gseftben,-mig a gazda 
a konyhában kurizál. 

Mikiós (reszketve a dühtől): Menjünk, 
Abris, mert a kezem már ökölre szorult ; 
pedig ütni nem akarok ! De visszajövök 
mindjárt , s lanyám, ha addig ezt a szegény 
leányt bántja, vagy megsérti, olyat teszek, 
hogy tán még az isten se bocsátja meg 
soha I — Gyere, Ábris. (El.) 

Ábris : Alázatos szolgája, jó mulatást 
kivánok (El.) 

i. JELENET 

Kontráné, Liszka 

Kontráné: No szegény leány, — hát tet-
szik egy kis kávé? majd én megcsinálom! 

Liszka: Már odabent van régen! 
Kontráné (asszonyi dühvel fenyegetve): 

Te, utálatos kolonc te! hát azért fogadtalak 
én fel, hogy a fiamat elcsábítsd? — Megállj, 
mert ezt megkeserülöd! 

Liszka: Teinsasszony! <én rögtön elhagyom 
a házat! . 

Kontráné : El bizony, de még Pestet is. 
Liszka: Az már az én dolgom. 
Kontráné: Meg az enyim! — Azt gondol-

játok, hogy kijátszotok? Hohó! százszor szü-
lessetek, mig annyi fifikátok lesz, mint ne-
kem van! 

Liszka: Én nem akarok kijátszani senkit, 
én csak el akarok menni. 

Kontráné: Majd akkor mégy, mikor én 
akarom. — Most csak annyit mondok, hogy 

fiamról tégy le, ha kedves életed, mert ha 

ZEISS-PUNKTAL 
szemüvegek 

a h ibás lá tás b á r m e l y fokánál , tudo-
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kezessége t n y ú j t a l egpontosabb kivi-
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te re t biztosí tanak, a mozgó szemhez 
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k é p e t a d n a k a tek in te t bá rmely irá-
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nálói azonnal észreveszik azt a n a g y 
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nem — ugy megkeseritlek, hogy egész éle-
tedben kesereghetsz belel (El a középajtón.) 

5. JELENET 
Liszka (egyedül) 

Liszka: Leteszek, le, ne félj, és ne is ijeszt-
gess; hiszen, ez már az én sorsomi El is me-
gyek, más vidékre, messze, ;ahol talán jobbak 
az emberek, mert itt, ebben a nagy város-
ban éln még nem találtam igazi jótl — Mit 
ér, hogy ez a Miklós szeret? — s én is ugy 
el tudom nézni, mikor çgyiitt vagyunk, mi-
kor meg nem látom, ugy elmulatoki vele, 
mintha velem volna, — mit ér minden, ha 
nem hozzám való? Hisz az anyja világosan 
beszélt, iés igaza is v a n . . . azaz hogy még 
sincsen igaza, mert én érzem, tudom, hogy 
cseléd létemre is vagyok olyan becsületes, 
mint akármelyik leány, — és hogy nincs 
egyebem jóságomnál, — bizony az se az én 
hibám! Édes istenem, miélrt is rendelted ugy, 
hogy egyiknek semmije, a másiknak pedig 
mindene van?! hisz ez nem igazság! — 
Lám, ha most nekem apám, anyám volna, — 
meg egy kis vagyonom, — hát szerencsés le-
hetnék; hogy pedig semmim sincs, hát olyan 
semmi vagyok, akit számba se vesz senki, s 
akit bátran taposhat a világ! — Ej, csak igaz 
az. hogy: 

Bura, bura, bubánatra születtem, 
Nem igazi anya nevelt fel engem; 
Mostoha volt; mostoha a világ is, 
Száraz földben elhervad a virág is! 

S bura, bura, bubánatx-a virradtam, 
örülhet az egész világ miattam; 
Én csak arra kérem a jó teremtőt: 
Teremtsen már egy igazi szeretőt! 

mssm S a u i x i f l f ó t e a 
Bizto» hatá«n. Kelleme« lzfl, ártalmatlan. Nagy doboz 
50.030 K. Kapható minden gyógy«iertórban Főraktár 

S Z E N T P t l S R L A B O R A T O R I U M 
B u d a p e s t , V I . k e r . , F e U O e r d O a o r 4 8 . n á n 

6. JELENET 
Kontra, Liszka 

Kontra (hálóköntös, házisapka, papucs s 
csibukkal, 35 éves — az oldalszobából ki-
dugja fejét, körülnéz, látja, hogy Liszka 
egyedül van, hozzá siet): Jó reggelt, ked-
ves .. . (ölelni akarja.) 

Liszka: Hozzám ne nyúljon! 
Kontra: Miért? 
Liszka: Mert nem akarom! 
Kontra: De én meg akaroml (Ismét ölelni 

akarja.) 
Liszka (kezet emel rá): Vigyázzon magára! 
Kontra (hátrál): Ej , ej, hát nem kedves ez 

neked? 
Liszka: Nem bizony! 
Kontra: Pedig én kedvesed szeretnék lenni! 
Liszka: Az ugyan nem lesz! 
Kontra: Pedig én nagyon elhatároztam. 
Liszka: Mit? 
Kontra: Hogy téged szeretlek s nem a fe-

leségemet. 
Liszka (lenézöleg): Menjen! — nem szé-

gyenli magát? 
Kontra : Azt szégyenlem, hogy cseléd 

vagy ! de . . . 
Liszka : No, én meg azt szégyenlem, hogy 

ilyen uram van ! 
Kontra : Ej ha ! te goromba ! hát ezérl 

szeresselek ? 
Liszka : Engem ugyan ne szeressen, mert 

én ugy utálom, mint a bünt ! 
Kontra : No, no, no, ne tüzelj ! 
Liszka : Majd tüzel az asszony mindjárt , 

ha kihivom,! (Indul.) 
Kontra (megfogja): Az istenért, mi jut 

eszedbe ? 
Liszka : Az igazság ! 
Kontra: Hagyd el az igazságot, mert be-

töri a fejed! 
Liszka : Hadd törje ! Eresszen el! 
Kontra (még erösebben fogja): Dehogy 

eresztelek ! 
Liszka : Mindjárt kiáltok ! 
Kontra (befogja a száját) : Azt a bolondot 

se tedd ! (Jobb karjával derékon fogja, bal-
jával a száját fogja be s igyekszik előre hur-
colni.) 

7. JELENET 
Kontráné (felöltözve, kitárja a középajtót, 

látja a jelenetet). 
* 

Kontráné: Ez i s ! (összecsapja a tenye-
rét.) No, még csak ez hiányzott ! 

Kontra (ijedten) : J a j ! a feleségem ! 
Liszka (kibontakozva s a másik oldalra 

menekülve.) Látja, teinsasszony ? 
Kontráné (előre jön): Lá tom! Igy va-

gyunk ? az úrfi is, a teinsur is a cselédet 
szereti ? 

Kontra : Ugyan, mit beszélsz ? 
Kontráné (lábával toppant) : Csitt ! Min-

dent láttam ! Hanem hiszen vége szakad itt 
a mai nappal mindennek! — Az én házam 

AMrom legnépszerűbb 
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nem lesz a gyalázat fészke! mert abban én 
vagyok az ur! 

Kontra: Hát én mi vagyok? 
Kontráné: Semmi! 
Kontra: Ugy? — no persze, hisz az asz-

szonyokra jobban is illik ia nadrág, mint a 
férfiakra! 

Kontráné: Bezzeg illik te rád! 
Kontra: Igen is, illik, azt mindenki látja. 
Kontráné: S ugyan ki vette ezt is, ami 

most raj tad van? 
Kontra: Magam. 
Kontráné: Magad! de ki adta rá a pénzt? 
Kontra: Szereztem. 
Kontráné: Kitől? 
Kontra: Tőled! 
Kontráné: Ugy-e, — háládatlan! 
Kontra: Micsoda? hát nem hálálkodtam 

érte eleget? 
Kontráné: De igen, hogy aztán cifra ruhá-

ban naplopó s ingyenélő lehess! 
Kontra: No, no, Krizsa! . . . 
Kontráné: Egy szót se ! Régen sejtettem 

már, hogy itt kutya van a kertben, s végre 
csakugyan saját szemeimmel láttam! 

Kontra: De Krizsa, kérlek, engedj szóhoz 
jutni! 

Kontráné: Nem engedlek ! Ugy is teljes 
életed csupa hazugság volt, hát minek tódí-
tanád? 

Kontra: No már édes asszonyom, az ilyen 
szavakat kikérem! 

Kontráné: Ki is adom! 
Kontra: Vagy azt gondolja, hogy én meg-

ijedek öntől? 
Kontráné: Akár ijed, akár nem, annyi 

szent igaz, hogy kiteszem a szűrit ezzel a 
gyalázatos teremtéssel együtt, (Liszkára) 
akire rá se tudok nézni! 

Llszka (Sértett önérzete fellázad): —Jaj! 
Teinsasszony, ne sértegessen, mert . . . 

Kontráné: Micsoda? talán bizony még ne-
ked áll feljebb? 

Llszka: Igen is, nekem, mert én becsüle-
tes vagyok! 

Kontráné: Ô tudom! ismerem már a be-
csületed nevét! 

Liszka: Jaj! isten, isten! ha az égben vagy, 
hogy nézheted el ezt? 

Kontráné: S most már kikísértetlek a vá-
rosból, — „per zsup!" 

Llszka: Engem? S volna lelkök megtenni 
azt velem? 

Kontra (Szemtelen elhatározással): Igen 
is van! — s meg is tesszük! 

Liszka: Miért? 
Kontra: Mert megérdemled! mert ha a vi-

seleted nem olyan kihivó, ha szemeiddel 
nem kacsintgatsz reánk ... 

Liszka: Hazudik az ur! 
Kontra: Ezért még inkább kikísértetünk! 

Liszka: No akkor nincs igazság sehol! De 
mégis, azt mondják, hogy a törvény védi az 
igazat; no, ha úgy van, rábízom ügyemet; 
igazabbat ennél még sohase védett! (Indul.) 

Kontra, Kontráné (megfogják): Hova? 
Liszka: A bíróhoz, a törvényhez, vagy tu-

dom is én, kihez? Oda, ahol az igazságot 
osztják! 

Kontráné: Ne ereszd! 
Liszka : Miért ne eresztene ? 
Kontráné: Oda majd én megyek. 
Kontra: Én is veled! 
Kontráné: Minek? 
Kontra: Tanúskodni! 
Kontráné: Nem kell! majd bevádollak én 

mind a kettőtöket! Vigyázz rá, mig vissza-
jövök! 

Kontra: Én? No még csak az kéne?! 
Kontráné: Igaz, rád nem bízhatom, — 

eredj, végy magadra felsőt, hamar! 
Kontra: Megyek! (Be az oldalszobába.) 
Kontráné: Majd megtaníttatlak én mind-

nyájatokat! (Eszmét kap.) Hopp! ez lesz a 
legjobb ni! (Rázárja Kontrára az ajtót.) Rá-
zárom, addig ki nem jöhet! (Liszkára néz.) 
Erre pedig a külső ajtót, igy aztán nem 
szökhetnek meg! 

Liszka: De én segítségért kiáltok, kitörök 
ajtót, ablakot s kikiáltom a világnak, hogy 
milyen méltatlanul bánnak itt velem! 

Kontráné: Csak azt próbáld, gyalázatos! 
Különben mindjárt hozok én rendőrt, aki té-
ged a jó útra igazit! (El.) 

(Kivül zárcsattanás hallik.) 

8. JELENET* 
Liszka, Kontra (a szobában). 

Liszka: Rendőrt? Óh, ja j ! teremtő iste-
nem, de le vagyok verve a csúf gonoszság-
tól! 

Kontra (kopog): Nos, hát ki zárta rám az 
ajtót? 

Liszka: Az asszony! 

RENÉ MONTREUIL, PÁRIS Maigrolax 
soványító teája 

Kényelmes ! Ártalmatlan ! Biztos ! 
Kapható minden gyógyszertárban 

Ára 16.800 k o r o n a 
Magyarországi főraktár : TÖRÖK PATIKA, 

Budapest, VI, Király-utca 12. sz. alatt 
Ne t o g a d j n n k el u t á n z a t o t I 

Ügyeljünk a „Maigrolax" névre ! 

Dr. Forgács Margit és Dr. Regdonné E S f f i T B S S - K l e ^ 
Arcápo lás , h a j s z á l a k é s szemölcsök végleges e l távol í tása vi l lannyal , h á m l a s z t ó k o r á k , v ibrác iós vtl lany-
massags , qna rckeze l é s , hízó- é s logyótenrák. I t ande lé s : d . e . 10-tól d. u. 6 lg. — Tan í tványoda t k lkéozUnk. 
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Kontra: Miért? 
Liszka: Hogy el ne szökjék! 
Kontra (bosszúsan): E j ! vigye el az ördög! 
Liszka (magában): Magát meg az any ja ! 

gonoszlelkii, irigy familial Óh, ha rágondo-
lok, hogy most milyen szennybe m á r t j á k 
nevem, s becsületemet a sárba tapossák, be-
leszédül fe jem! (Fejét tenyerébe szorítja.) 
J a j ! ne zugj olyan nagyon, tar tsd egy kicsit 
magad; hisz ugy is magad vagy, nincs neked 
pár t fogód se égben, se földön! (Zokogva az 
asztalra borul.) 

9. JELENET 

Miklós (kívül az ajtón kopog). 

Liszka (felretten): Ki az? 
Miklós: Én vagyok, Miklós! 
Liszka: Jö j jön , jö j jön , az ég küldte ma-

gát! 
Miklós: Hát nyisd ki az aj tót . 
Liszka: Nincs kulcsom, hanem feszítsük 

ki ! 
Miklós (az ablaknál): Hát magad vagy 

i t thon? 
Liszka: Magam. 
Miklós: S ki zárta rád az a j tó t? 
Liszka: Az asszony. 
Miklós: Miért? 
Liszka: Mert meg a k a r n a k gyaláznil 
Miklós: Ta lán én mia t tam? 
Liszka: KettőjökértI 
Miklós: Ki a másik? 
Liszka: Az ur! 
Miklós: Hát mi köze hozzád? 
Liszka: Semmi! de az istenre kérem, ha 

egy kicsit becsül, szabadítson ki innen en-
gemet! Jö j jön ! (Az ajtóhoz megy.) 

Miklós: Mi tör ténhetet t itt? Mindjár t meg-
tudom én! (El az ajtóhoz.) Liszka! itt vagy? 

Liszka: Itt! 
Miklós: No há t segíts! 

(Liszka belülről huzza, Miklós kívülről 
nyomja az ajtót, kevés szünet után nagy pat-

tanással kinyilik.) 
Liszka: Igy! hála istennek! Most pedig 

á ld ja meg az isten. (Indul.) 

arisi modell kaiapuwonsagoH 
belvárosi nivón gyári áron 
darabonként is kaphatók 

Régi kalapokat jutányosán alakítok 
és lestek a legújabb divat szerint ! 

Friedmann szám. az udvarban 

Miklós: Hová akarsz menni? (Megfogja a 
kezét.) 

Liszka: Tudom is én! a nagyvilágba! 
Miklós: Ta lán csakugyan bűnös vagy, 

azért akarsz fu tn i? 
Liszka: Hogy kérdezhet ilyet? 
Miklós: Ugy, hogy beszéded, viseleted tisz-

tán a r ra muta t ! 
Liszka: T á n még maga is gyanúba ejt? 
Miklós: Abba, ha nem beszélsz! 
Liszka: Abba? no há t akkor még ugy se 

szólok! Minek; is szólnék? igy legalább vége 
lesz mindennek! Eresszen el, hadd men jek ! 

Miklós: Nem én! Vallj ki minden t ! 
Liszka: Hisz m á r kivallot tam. 
Miklós: Mit? 
Liszka: Hogy gyalázatba aka rnak keverni, 

hogy az asszony rendőrökér t fu tot t , én pe-
dig be nem várom őket, i nkább a Dunába 
ugrom. (Hirtelen kiragadja magát s elfut.) 

Miklós: Liszka! Liszka te, megáll j ! — 
Gyere vissza! (A külső kijárásnál beszél s el 
akar menni.) 

Kontra (a szobából): Miklós! Miklós! 
Miklós: Ki az? 
Kontra: Én vagyok: Kontra, apád! 
Miklós: Mit akar? 
Kontra: Szabadíts k i engem is! 
Miklós: Hát ki zár ta oda? 
Kontra: Anyád! 
Miklós: Miért? 
Kontra: Mert bolond! 
Miklós: No, maga meg a p á r j a ! Csak ku-

ru t tyo l jon tovább is ott az odú jában , én 
Liszka u tán megyek! (El.) 

Kontra (belől a szobából): Miklós! Miklós-
kám! — már ugylátszik, e lment! — J a j ! 
csak legalább m á r a kávémat megi t tam 
volna! E j , csa'ki azért is lefekszem ú j ra , s al-
szom urasan, délig! (Szünet.) 

10. J E L E N E T 

Mrawcsák (roppant kopott, rongyos, lump, 
iszákos arc, durva ritka szakáll, borzas haj. 

— Bábeli zűrzavaros nyelven beszél.) 

Mrawcsák (benyitja a külső ajtót): An 
ä rmer reizender, pitte um a klánigkai t ! (Kö-
rülnéz.) Senki! (Óvatosan benyit a kony-
hába.) Kareki a lasan, szegin vándorló g'sel, 
—- császári kiral i ka tona! (Ismét szétnéz.) 
Senki se nem kukkan ik ! (Óvatosan benéz a 
nagyszobába, melynek mind a két szárnya 
nyitva van, s látja, hogy senki sincs bent, 
felcsapja sapkáját s szemtelen otthonos bá-
torsággal mondja.) Szervusz vin Mrawcsák! 
du haszt viderum glük! (Elkezd gyorsan ku-
tatni, kinyitja a közönséggel szemben levő 
szekrény fiókjait, meglepetve a talált pénz-
től.) Tyűli! van doszt, — elég! (Mohón zsebre 
rak bankó-, arany- és ezüstpénzt, miközben 
a préda fölött jóízűen nevet.) Ha, ha, ha! 
(Egy arany elesik, utána akar hajolni, de 
meggondolja magát s nagylelkű taglejtéssel 
és szóval otthagyja.) Legyen seprűnek is! 

Kosáry arckenőcs 
és liliomarcviz száraz, érzékeny, ráncra 
hajlamos arcbőrnek a legkitűnőbb, né-
hány nap múlva már mutatkozik a jó 

eredmény 
S C H A D E K A N T A L 
IV., VÁCI-UTCA 12. F c L E M ELET 
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(Ebben a percben a csukatlan ajtó kitárul, 
Mrawcsák megijed, lekuporodik a szekrény 
mellé.) J a j ! . . . (Kevés szünet. Mrawcsák 
figyel s látja, hogy senkise jön, felemelke-
dik.) Váljon ki tréfálkozza ilyenkor velem? 
(A szekrény tetején levő smukkot szedi.) 
Aha ! gyere aranyóra, — lancocska is jó 
lesz! (Keblébe rejti; két-három jó vastag fe-
jesgyüriit ujjára huz.) Aha! ez ippen akku-
rátusan passzolja, — ezt istenke nekem csi-
ny altat a! (Kivül az utcai ablak felől kocsi-
zörej hallatszik, mely erre a végszóra elhall-
gat, Mrawcsák megrezzen, a gyűrűket le-
húzza s keblébe rejti.) Oho! haza meggyütte 
hausherr! No Mrawcsák szaladj, hamar, si-
etve, lauf! (összehúzza magát, sapkáját le-
veszi s a kijáráshoz megy, ki akar menni, 
de hirtelen visszarántja magát.) Jaj! gyiin-
nek, aus ist die mulatság! (Lekuporodik az 
ajtósarokba. Léptek hallhatók, melyek köze-
lebb-közelebb jönnek, Mrawcsák reszket, fé-
lelmében féltérdre emelkedik s elkezd gyor-
san imádkozni). Jaj! — Váter unser, der du 
biszt in Himmel, gehail iget . . . légyen meg 
az akaratod tied, is ne vigy minket kisir-
tésbe, de szabadíts a gonoszok, mert tied 
ország, hatalom, d icsüség . . . (A léptek az 
ajtó előtt hallhatók, susogva, félve.) Is öröké 
amen . . . (A léptek elhangzottak, nagy 
lélekzetvétellel feláll). Amen! (Gyorsan ki-
néz s el). 
(Szünet; szünet után Kontra kopog az aj-

tón, mintha álomból ébredt volna). 
Kontra: Krizsa! Krizsám lelkem! eressz ki 

már! (Erősen kopog). IKrizsa! mindjárt meg-
haragszom! — Vagy még most se vagytok 
itthon? mi? — vagy süketek vagytok? mi? 

11. JELENET 
Kontráné, Rendőr. 

Kontráné: iMi ez? az ajtó nyitva? 
Rendőr (nyugodtan): Nyitva a! 
Kontráné (nézi a zárt): Feltörve, kife-

szítve! 
Rendőr (nézi): Az ám! 
Kontráné: És ez a lány nincs sehol! 
Rendőr: Nincs a! 
Kontráné (a szekrényhez rohan, látja, 

hogy nyitva van és üres): (Szent isten! üres 
a szekrényem! Nézze rendőr ur, üres! 

Rendőr (nyugodtan): lAz a! 
Kontráné: És tudja-e, hogy mi volt benne? 
Rendőr: Nem én. 
Kontráné (síró fájdalommal): Öt ezer fo-

rint parázs pénz, ezüstben, aranyban, ötszáz 
meg bankóban. (Eszébe jut az óra és a 
smukk, s először magán kezdi keresni). Ni 
ni! hát az órám, karperecem, gyűrűim sin-
csenek itt? iKeresi a szobában). Nincs, nincs 
sehol! mindent elraboltak, jaj , koldussá tet-
tek! (Leroskad egy útban levő fotelba). 

Kontra (a szobából): Krizsa! hallom a 
hangodat! 

Kontráné (mint a tigris felugrik): Ah! itt 
van egy! Rendőr ur álljon az ajtóba! 

Rendőr: Jól van! 
Kontráné (kinyitja az ajtót, Kontra kilép, 

ekkor megragadja): Hol van? 
Kontra: Micsoda? 
Kontráné: A pénz meg a smukk? 
Kontra: Hát tudom én? No, ne rángass! 
Kontráné: De rángatlak, mert te itthon 

voltál, neked tudnod kell, hogy ki volt itt, 
ki járt itt? 

Kontra: Hát iMiklós volt itt! 
Kontráné: Miklós? akkor ő rabolta el! és 

pedig azzal a leánnyal. Rendőr ur, kérem, 
fogassa el Miklóst. 

Rendőr: Ki az? 
Kontráné: A fiam! (Miklós belép). Ali, 

éppen itt van! (Miklóshoz). Ne is tagadd, te 
vitted el, — te átkozott, hogy tehetted azt? 

12. JELENET 
Miklós, Voltak. 

Miklós: Hogyne tettem volna; sőt még 
többet is teszek, mert torkig vagyok! 

Kontráné: iHallofta, rendőr ur? csipje nya-

H e l y e s e n 
v á l a s z o l 

a takarékos 
és okos házi-
asszony, ha 
el akarják té-
ríteni : „Ne 
fáradjon ! .. 
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mindig csak 

a „kávédaráló"-val ellátott, — 
"Valódi Franck"-kal főzöm 
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kon, ne irgalmazzon neki, — hisnen mái-
világos! 

Miklós: Mit? engem csípjen nyakon? (a 
rendőrhöz). Mit akar itt? 

Rendőr: Magát bekísérni. 
Miklós: Miért? 
Rendőr: Azt mondják, hogy lopott! 
Miklós: Én? — tán megbolondultak? 

Anyám! mi ez? mi akar ez lenni? magya-
rázza meg! 

Kontráné: Adj vissza mindent, az utolsó 
krajcárig! 

Miklós: De mit adjak vissza? 
Kontráné: Amit elraboltál: aranyat, ezüs-

töt, bankót és a smukkot! 
Miklós: Nem értem! 
Kontráné : Nem ? (Magúval huzza a szek-

rényhez). Hát nem innen vitted el? Ugy-e? 
no, ne tagadd; te tudtad, hogy itt áll! 

Miklós (meglepetve): Mi ez? hát ez a pénz 
veszett el, ami az enyim volt? 

Kontráné: Tied is, enyim is . . . 
Kontra: No, meg az enyim is! 
Miklós: S mikor veszett az el? 
Kontráné: Amig oda voltam! 
Miklós: Igen, de Kontra itthon volt! 
Kontra: Itthon; de be voltam csukva! 
Miklós: Ez hallatlan dolog! 
Kontráné: Hát nem te vitted el? 
Miklós: Már hogy vittem volna? nem va 

gvok én zsivány! 
Kontráné: Akkor hát Liszka lopta el! 
Miklós: Liszka? 
Kontráné: Bizonyosan ő! 
Miklós: Az nem lehet! 
Kontra, Kontráné : Miért ne lehetne ? 
Miklós: Mert ismerem, s tudom, hogy be 

csületes leány! 
Kontráné: Becsületes? csak hidd; az a hi 

led öl meg! 
Miklós: Hát tudnak rá valamit? 
Kontráné: Hát kell-e több, hogy most 

bosszúból kirabolt, és hogy ezzel a gyönyörű 
cifra mákvirággal szemem láttára is ölel-
kezett! 

Miklós: Mikor? 
Kontráné: Ma! — azután, hogy te dulva-

fulva elhagytad a házat! 

Hajeltávolitó 
(Ravisant) Hölgyek részére elismerten 
a legjobb, kezelése Apa All f)flft If 

egyszerű, nyomot nem hagy hátra . Hl U 4U.UUU n 
hajhullás, őszülés ellen. Ax ered-
mény meglepő. Ara 50.000 korona. 
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R é s z l e t r e b ú t o r o k » 
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Miklós: Óh j a j neki, hogyha ez mind igaz! 
Jöjjenek, menjünk hozzá. 

Kontráné: Hol van? 
Miklós: Jó helyen: a tizedik számú őrta-

nyán. 
Kontráné: Hogy került oda? 
Miklós Erővel vittem be, mert a Dunába 

akart ugrani. 
Kontráné: Hát, mert furdalta a lelki-

ismerete! 
Miklós: Majd én leszek a lelkiismeret, ha 

előtte állok! — Menjünk! 

13. JELENET. 
Liszka, Voltak. 

Mind (Meglátva Liszkát, meglepetnek) : 
Ah! 

Liszka (Amint belépett, Kontráné elé tér-
depel): Édes, kedves, drága teins-asszony! 
Látja, visszajöttem, hogy ne mondják utá-
nam még itt se, hogy szökteti! 

Kontráné: Kelj fel, gyalázatos! 
Liszka: Ne haragudjék rám, hisz el-

megyek! 
Kontráné: De nem eresztünk ám! 
Liszka: Ôh, ne kínozzanak tovább; hisz 

ludják, hogy nekiem nincsen apám, nincsen 
anyám, se pártfogóm sehol! 

Miklós (Magában): Mindég ezt hozza fel 
ártatlan arcával; pedig talán éppen azért ha-
mis teste-lelke! (Liszkálioz lép, felrántja 
térdeplő helyzetéből s merően szembe néz 
vele). Liszka! — ezek azt mondják, hogy te 
elloptad minden pénzünket, és minden ék-
szert . . . 

Liszka: Én? 
Miklós: Azt mondják, hogy te! 
Liszka: Hát el akarnak egészen veszteni? 
Miklós: Te veszted el magad magadat, sze-

rencsétlen, ha ki nem vallsz mindent. 
Liszka: Maga is azt hiszi, hogy én tettem 

volna? 
Miklós: Én nem hiszem, de ha az ellenke-

zőt be nem bizonyítod, — rád omlik a 
gyanú! 

Liszka : Jól van ; most tudok már 
mindent ! 

Kontráné: De mi még nem tudunk! 
Liszka: Tőlem nem is tudnak, mert én ár-

tatlan vagyok! 
Kontráné: Ej, lári-fári! azt mondja minden 

alattomos gonosz. Előre! Rendőr ur! ez lesz 
az igazi! 

Liszka: Hova akarnak vinni? 
Kontráné: Előre, a kapitánysághoz! 
Liszka: Oh j a j nekem! miért jöttem visz-

sza? hisz ez a szégyen megöl! (Miklóshoz, 
letérdel előtte). Miklós! az isten szent nevére 
kérem: ne engedje ezt a csúfot ütni ra j tam! 
Megesküszöm a hármas szentségre, meg lel-
kem üdvösségére, hogy soha még csak szán-
dékomban sem volt lopni, vagy bünt elkö-
vetni! — Hiszen maga tudja, hogy milyen 
vagyok! 
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Miklós: Tudom! de mit tegyek, mikor raj-
tad vian a teher? — aztán ha tiszta vagy, ne 
félj, kiszabadulsz hamar! 

Liszka: Jól van! — (Feláll). Most már 
megyek! megyek a tömlöcbe, megyek az 
akasztófia alá; magok pedig csak bizonyit-
sák rám, hogy megérdemlem a halált igazán! 

(A függöny legördül). 

második felvonás. 
(Városháza és a városi korcsma udvara Cse-
resnyésen. A háttérben roncsolt kapuoszlo-
pok, kőkerítéssel. — Kapu nincs. — A néző-
től balra fekszik a városház épülete, hosszá-
ban nyúlva, s fehérre meszelve négy ablak-
kal s közepén ajtó. Jobbra éppen olyan 
nagyságban a korcsma-épület udvarra néző 
része, sárgára meszelve, két ajtóval, melyek-
nek szélei vörös vagy kék festékkel vannak 
befecskendezve. — A városház szegletén 
nagy kődarab, melyre le lehet ülni, s a két 
második ablak alatt fapad, melyen a kisbíró 

hever). 

1. JELENET, 
ördög Sára, Kisbíró. 

Ördög Sára (Erősen markírozott arc, mint-
egy 50 éves, beesett szemekkel, haja — mely 
erősen szürke — kuszáitan omlik itt-ott ar-
cára és homlokára a kopott kendő alól. — 
öltözete kopott, foltos, lábbelije poros, fol-
tos bőrcipő, — a kövön ül, mellette avult kézi 
kosár, benne egy üveg s holmi rongy, vala-
mint egy vándortarisznya s bot. — Amint a 
függöny felmegy, az üveget nézi). Üres! 
(Visszahelyezi a kosárba, — a kisbiróhoz). 
Péter! Péter! alszik! hejh, de szerencsés, aki 
aludni tud! — Péter! 

Péter (álmosan): No? 
ördög Sára: Beigazolod-e a jegyző urnái, 

hogy itt voltam? 
Péter: Be. 
Ördög Sára: Jól van, lelkem! mert tudod, 

nem szeretek soká itthon lenni! 
Péter: Hát csiak menjen! bánom is én! 
Ördög Sára: Megyek bizony, flam! mert 

jobb énnekem másutt, ahol nem ismernek. 

2. JELENET. 

Miklós, Abris. (A kapun). 

Miklós: Biz ugy, Abris, — Liszka mégis 
csak „tolonc"-ra került! 

ördög Sára (Magában): Liszka? 
Abris: És te mégis szereted? 
Miklós: Szeretem is, nem i s ! 
ördög Sára (Magában): Liszka? — ugy 

hitták! (Mintegy magától kérdve). Ugy-e? 
Persze, hogy ugy! (Sóvárogva nézi Miklósé-
kat). Óh! vájjon nem ő róla beszélnek-e? 

Miklós (Be akar menni a jegyzői lakba, de 
az ajtó zárva van): Hisz ez be van zárva! 

Abris: Bizonyosan nincsenek itthon. 
Miklós (A kisbirót nógatva): Hé! álomszu-

szék! hol van a biró vagy a jegyző? 
Péter (Álmosan): A földön. 
Miklós: Miféle földön? 
Péter: Hát a búzaföldön. 
Miklós: Mikor jönnek haza? 
Péter: Majd ha feljön a vacsoracsillag. 
Miklós: No, tisztelem az ilyen elöljáró-

ságot! 
Péter: Köszönöm alázatosan, — majd tud-

tokra adom! (Tovább alszik.) 
Abris: Tudtam én azt, mondtam is; de 

nem hittéd! — Gyere, menjünk a kávéházba. 
Miklós: Nem megyek, bevárom őket, tudni 

akarom, hogy itt van-e? volt-e már itt ? vagy 
még csak ezután jön ? 

Abris: Ahogy akarod! — Üljünk le és be-
szélgessünk. (Leülnek a korcsmaház melletti 
padra.) Csak azt nem értem, pajtás, hogy 
mi köt téged annyira ahhoz a leányhoz ? 

Miklós: Semmi, csak az, hogy szeretem! 
S hiába verem falba a fejemet, hiába szidom 
az istent, embereket, hogy ilyen bolond let-
tem, — nem ér semmit, mindig csak oda 
jutok, hogy szeretem, — szeretem, s punk-
tum 1 ; , I 
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Ábris: Bizony pedig nem érdemes reá! 
Miklós: Miért? 
Ábris: Mert akit egyszer a törvény elitéi, 

az bűnös, az hiába mondja, hogy ártatlan: 
bolond, aki hiszi, mert végre is a törvény 
törvény, s a birő tudja, hogy mit csinál. 

Miklós: Dehogy tudja, pajtás! Hisz engem 
is elitéltek, pedig én már csak ártatlan va-
gyok. 

Ábris: Elitéltek? Miért? 
Miklós: Mert mikor láttam, hogy azt a bol-

dogtalan leányt végképen el akarják vesz-
teni, — megesett a szivem, s védelmére kel-
tem! 

Ábris: Azt tetted bolondul. 
Miklós: Hja, pajtás, a szerelmes ember 

sokszor megbolondul. Elég az hozzá, hogy 
amint védelmeztem, hát anyám, meg az a 
hires Kontra engem is gyanúba ejtettek s 
ránk esküdtek, hogy együtt sikkasztottuk el 
a pénzt és a smukkot. 

Ábris: Ejnye! 
Miklós: No, hanem aztán én is előálltam! 

(Dicsekedő hangon.) Tudod, pajtás, hat em-
ber fogott meg, hat cifra papagály, hisz is-
mered őket! (Feláll s Ábris elé fordul.) Hát 
nézd, ugy ült a biró, ahogy te most (háta 
mögé mutat), ott az ajtó, ott jöttek be s há-
tulról megragadtak, vagy megragadtak volna, 
hanem amint észrevettem, nézd —• (mutatja 
előbb a jobb, aztán a bal könyökét, kihe-
gyesiti s lökést mutat), egy-kettő, megfor-
dultam köztük s csak ugy szédült a hat 
„fogd-meg", némelyik meg a padlót ölel-
gette! Ekkor aztán a zöld asztalra csaptam, 
ja j , de szép ütés volt! Táncolt ra j ta minden, 

még a biró is féllábra ugrott! „Mit akar ve-
lem az ur? Rabló vagyok én, vagy gyilkos? 
Mi?" De biz őkelme egy szót se szólt, csak 
integetett! No, tudod, aztán tódult a sok 
drabant, s mind nekem esett, de én büszkén 
lenéztem a sok árva vitézt, hozzájok se nyúl-
tam, csak azt kiáltottam, hogy: „Vezesse-
tek, megyek!" 

Ábris: Hát aztán? 
Miklós: Aztán? Hát 14 napig pihentem! 
Ábris: Hát Liszka? 
Miklós: Hát ő is fogva volt. 
Ábris: És hogy szabadult ki? 
Miklós: Hogy? Hát ugy, hogy én bolond-

jába magamra vettem a lopást olyanformán, 
hogy az az én tulajdon pénzem volt, mint 
apai juss. Igy aztán őt felmentették; de 
egyszersmind, hogy tőlem örökre elidege-
nitsék, anyám és Kontra kivitték, hogy 
Liszka szülőföldjére „per zsupp" hazakül-
dessék! 

Ábris: És azt csakugyan meg is tették 
vele? 

Miklós: Meg hát! Hisz azért jöttem ide, 
tudod! 

Ábris: Nagyon furcsa dolog! 
Miklós: Nem furcsa, hanem keserves! 

Mert először nem én loptam el a pénzt, te-
hát nem tudom, hol lehet? Másodszor most 
kezességre vagyok szabadon, harmadszor 
az anyámmal perben állok és se neki, se ne-
kem pénze nincs, s ha a pert megnyerjük, 
se lesz, mert „ahol nincs, ott ne keress"! 
Negyedszer a gseftet elhanyagolom és ötöd-
ször ezt a „tolonc"-ra kerüli lányt nem 

birom elfelejteni! 
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Ábris: Biz ez sok egy magyarra! 
Miklós: Sok! De majd legyőzöm, csak 

egyet tudjak meg. 
Ábris: Mit? 
Miklós: Hogy az a leány csakugyan ártat-

lan-e? Mert néha mégis azt gondolom, hogy 
— hátha mégis? . . . mert tudod, gyarló az 
ember, szóval: most tudom meg igazán,, hogy 
mi hát az a lány: angyal-e, vagy ördög? 

Ábris: Igazad van, most megtudhatod! 

3. JELENET 
Rézi, Fáni, Háni, Máli, Kati stb. (Több 
kisvárosi zsidó-kisasszony, mind ünnepie-
sen öltözve, Katit kivéve, ki igen egyszerű 

viselt ruhában van). 
Farkas, Mórié, Lőrinc, Hárschli stb. (fia-
tal zsidó-gavallérok, mesterlegények; éppen 
ugy, mint a nők). Voltak. (Csoportban jön-
nek az utcáról; amint az udvarra érkeznek, 

dalt kezdenek). 
Kar-dal: 

(Sárgán virágzik a repce, 
Vig a kislány szombat estve, 
Bárcsak mindig szombat estve lenne, 
Hogy a kislány mindig vigan lenne! 

Rézi: Te Kati, te nem jól fuvod, — és min-
dig olyan parasztosan kurjantasz! nem tu-
dod városiasan; finomul, igy: (Énekel, húzva 
némely részeket.) 

Bárcsak mindig szombat este lenne, 
Hogy a kis lány mindig vigan lenne! 

Miklós (Ábrishoz): Kik ezek? 
Ábris: A cseresnyési zsidó kisasszonyok, 

— ma szombat van, hát mulatnak. 
Miklós: Derék lyányok! melyiket nézted 

ki magadnak? 
Ábris (Katira mutat): Azt ni, aki olyan 

parasztosan futta. Az pedig, aki megszólí-
totta, engem választott ki, de én már csak 
az én kis paraszt zsidólyányomnál maradok. 

Miklós: Gazdag? 
Abris: Éppen olyan, mint a te angyalod, 

csakhogy az nem kerül „tolonc"-ra. 
Rézi: Ah, .ni ni, Ábris ur, egy idegennel! 
Ábris (köszön): Alázatos szolgája, kisasz-

szonyok! (A férfiakhoz.) Szervusz, fiuk! (Ke-
zet fog velük s Miklóst bemutatja némán.) 

Rézi (Fánihoz titkon): Te, Fáni! váljon 
nem zsidó ez? (Miklósra értve.) 

Fáni: Ah! mit gondolsz? 
Rézi: No, — hiszen majd ugy méz ki. 
Fáni: No persze! nézd meg jól. 
Rézi: Látom! 
Fáni: Hát van-e neki olyan finom orra, 

ami igy hajlik? mi? (Sasorrt mutat.) 
Rézi: Olyan nincs! 

Fáni: Hát van-e neki olyan szép, okos 
szeme, mint Lőrincnek? — mi? 

Rézi: No a szemei szépek! szebbek, mint 
a Lőrinot, meg a Móricé! 

Fáni: Meg mint az Ábrisé! 
Rézi: Az nem igaz! 
Fáni: Miért ne volna igaz? 
Rézi: Aziért, mert Ábrisnak se széip szeme, 

se szép orra nincs. 
Fáni: De van szép szakálkája! 
Rézi: Az van! S meg is mondom- neki, 

hogy a szakálkáját le ne vágassa, mert ak-
kor a Fáni szivénekl s szerelmének vége! 

Fáni: Te Rézi, ne bolondozz velem! 
Ábris (Miklóshoz): Már mindegy, pajtás, a 

nőknek is bemutatlak, legalább jobban lelik 
az idő. (Rézihez.) Vágó Miklós, mészáros-
mester Pestről. 

Rczi: Nagyon örvendek! — A vásárra tet-
szett jölnni? 

Miklós: Hát vásár lesz itt? 
Rézi: Igen, hétfőn baromvásár, kedden a 

vegyes. — Kati! hozz ki sziéket! Régen is-
meri Ábrist uraságod? 

Miklós: Egy pár esztendeje! 
Rézi: ö is Pesten tanult. 
Miklós: Tudom. 
Rézi: Jól érti a mesterséglét, ugy-e ? 
Miklós: Nagyon jól! (A székeket kihoz-

zák.) 
Rézi: Tessék helyet foglalni! (A társaság-

hoz): No, kin van a sor? 
Mind: Lőrincen! Lőrincen! 
Lőrinc : Nekem nincs nótám! 
F5czi: Muszáj lenni! 
Lőrinc: De ha nincs! 
Rézi: Hát mondjon, amit tud. (Miklós-

hoz): Mert tetszik tudni, elhatároztuk az 
előbb, hogy mndenki elmondja a legkedve-

az én ideálom 

Gondos nnga ütemei J j 
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sebb nótáját , hát mondja el az úrfi is. (Lő-
rinczre értve.) Mert ő az utolsó! (Lőrinci-
hez): No hát ne kéresse magát! 

Lőrlncz: Jól van, elmondom azt, amit 
tudok: 

Énekel. 
Babot vittem a malomba, 
Azt hittem, hogy kukorica. 
Sári larra lárom, sári larra lárom, 
Azt hittem, hogy kukorica! 
Miskolc mellett van egy árok, 
Szeretnek engem a lányok, 
Sári larra lárom, sári larra lárom, 
Szeretnek engem a lányok. 

(A két utolsó sort ismétlik, s karban az 
egészet). 

Rézl: Bravó Lőrinc! (Tapsol). Újra, újra! 
(A nőkhöz). Tapsoljatok neki. (Miklóshoz). 
Ugy-e, még ezt nótát nem ismerik Pesten? 

Miklós: Ezt még nem! 
Rézl: iNo látja, most ha megtanulja, mind-

járt lesz Pesten is u j nóta! Hanem, lányok, 
tudjátok-e mit? játsszunk valamit. 

Fáni: Jól van, játsszunk, de mit? 
Rézl: Hát „szembekötősdit". (Miklóshoz). 

Játsszák-e azt Pesten? 
Miklós: Csakis ott játsszák igazán. 
Rézl: Hát a „haragszom rád"-ot? 
Miklós: Azt még jobban. 
Rézl: Ugy hát ismeri ezt a két játékot? 
Miklós: Nagyon ismerem! — Éppen most 

játsztam el mind a kettőt! 
Rézl: Igazán? 
Miklós: Biz' igazán! 
Rézl: No hát akkor folytassuk itt is. (Ken-

dőt dob hozzá). „Haragszom reád!" 
Miklós: Miért? 
Rézi: Mert nem vagy büszke! 
Miklós: Hja, nekem az ugy tetszik! (Visz-

szadobja). Én is haragszom rád! 
Rézi: Miért? 
Miklós: Mert olyan derék magyar lány 

vagy, a milyen kevés van Pesten. 
Rézi: Hja nekem meg éppen az tetszik! 

(Ábrishoz). Haragszom rád. 
Abris: Miért? 
Rézi: Mert — mert, i n e r t . . . 

! Legújabb ! & !! j 
I Ca changerait — On s'y fait — Les Femmes font ca | 
I bien mieux — Corpus Christi. Chanson d'espagne — . 
• I want to be happy. Fox-trot — J'peux pas monter — ' 
J Quand les femmes sont jolies — De vous à moi — | 
I Je suis son p e r e . . . je suis sa Site — C'est la faute | 
I à mon papa — La Java de Java — Les femmes , 
• mariées — Quand une femme — Trop nerveux — J 
J Mon coeur est un compartiment — Paris-Lyon- 1 
I Méditerranée — La Procession (Raquel Meiler) Chan- | 
I son — Berceuse Catalane (Raquel Melier) Chanson | 
I Kaphatók Rózsavölgyi és Tsa zenemükereskedései- | 
I ben, Budapest, IV, Szervita-tér 5 és VI, Andrássy-ut 45 • 
I ! 
I A világhírű angol Decca gramofon-gépek uj mo- \ 
• delije megérkezett — kapható csak Rózsavölgyi « 
J gramofon-osztályában, Budapest, IV, Szervita-tér 5 I 

Abrls: Mert? 
Rézi: Mert olyan vagy, mint Ördög Sára! 
Abrls: Ki az?" 
Rézi (rámutat): Az ni, aki ott ül. 
Abrls: Mért vagyok én olyan? 
Rézi: Mert az is rossz, te is az vagy. 
Sára (magában): Pedig imádkozom so-

kai . . . nagyon s o k a t . . . 
Ábris: tKi az az asszony? még nem lát-

tam itt, mióta itt vagyok. 
Rézi: Az? Azt mondják, hogy gyilkos. 
Abrls, Miklós (egyszerre): Gyilkos? 
Sára: Hogyha él, ha megőrizte Isten — 

őrizze, óvja meg a bűntől, a rossztól, késő 
vénségeig, élete fogytáig. 

Abris: Kit ölt meg? 
Rézl: Azt beszélik, hogy az urát. 
Miklós: Régen? 
Rézi: Nagyon régen! 
Miklós: Hogy hivják? 
Rézi: „Ördög iSára." 
Miklós: Hát a iférjét hogy hivták? 
Rézi: Azt nem tudom. Különben folytas-

suk a játékot s ne törődjünk vele. 
Sára (elmerülve): Ha Isten kijelentené 

egyszer bűnös lelkem előtt álmomban, 
vagy más látományban, hogy él, hogy az 
én gyermekem . . . 

Miklós (Sárát nézve, magában): Beszé-
lek vele, hátha ez az anyja? 

Sára: Hogy bűntelen, becsületes, elta-
gadnám előtte, hogy anyja én vagyok, 
csaik titokban szeretném s vele is megsze-
rettetném magamat. Oh, boldogságos szűz, 
lehetne még ez? 

Miklós: Vájjon mit morog magában? 
Sára: E j , nem vagyok rá méltó. Bár ne 

is jutna eszembe soha. Ugy k e l l ! . . . ez a 
büntetés s jobb is, ha igy veszek el, (Kain-
bélyegemmel. (Indul). 

Miklós: Hova megy, anyókám? 
Sára: Mi gondja rá? 
Miklós: Hát szeretnék magával beszélni. 
Sára: Semmi közünk egymáshoz. (Megy). 
Rézl: Ejnye vén ördög, nem látja, hogy 

kivel beszél? 
Sára (visszafordul, gúnnyal): Látlak, lel-

kem, látlak mindnyájatokat, szépek vagy-
tok, fiatalok, szeretőtök is van, hát nekem 
hagyjatok bélkét. (Katihoz): Katikám! egy 
meszelyk/ét a törkölyből, tudod, egy me-
szelykét. (Ismét a többihez): Én is voltam 
ilyen, de még szebb, még derekabb s tik is 
lehettek még olyanok, mint én . . . ugy, ugy. 
(El a korcsmába.) 

Miklós: Én utána megyek s beszélek vele. 
(Feláll, indul.) 

Abris: Ugyan mit beszélnél egy ilyen vén 
banyával ? 

Miklós: Azt már én tudom. 
Abris: No ne menj, nem eresztelek! (Meg-

látja a bejövő Kontrát.) Nézd csák^ ki jön 
i t t ? í 

Miklós: Talán Liszka ? (Megfordul, meg-
látja Kontrát.) Kontra? Mit keres ez itt ? 

4. JELENET. 
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Kontra, voltak. 
Kontra (meglátja Miklóst): Ah! nini Mik-

lós, csakugyan itt van! Ej de jó orra van 
annak a Krizsának. (A társaságot köszönti): 
Alászolgája! jó napot! 

Mind: Alászolgája! 
Miklós (Ábrishoz): Te, ez bizonyosan én 

utánam jött leskelődni, — hát most már 
gyere, hagyjuk itt ezt a helyet, mert nem 
állok jót magamiért, ha ezzel az emberrel 
szóba keveredem. 

Ábris: Jól van, pajtás, menjünk. (Indul-
nak.) 

Kontra: Miklós! itt van a mama is! 
Miklós (boszusan): Bánom is én! 
Kontra: Téged keres! 
Miklós: Engem ne keressen! 
Kontra: De már megtaláltunk! 
Miklós: Majd újra elvesztenek. 
Kontra: Nyomodban leszünk. 
Miklós (dühösen Kontra felé fordul) : 

Nekem ? 
Kontra: Igen is. Mert sejtjük már a dolgot. 
Miklós (hirtelen megrakodja Kontra kar-

ját s a színpad másik felére hurcolja.) 
Kontra: Jaj! ja j ! ketté törik! 
Miklós: Hadd törjön! 
Kontra: Jaj , már el is tört! 
Miklós: Hallja! ha maguk itt is valami 

skandalumot csinálnak velem, akkor én be-
csületemre esküszöm, hogy mind a kettőjü-
ket főbe lövöm, — a harmadik pedig ma-
gam leszek! — El ne felejtse ezt. (El sietve 
Ábrissal a nagy kapun.) 

5. JELENET. 
Voltak, Miklós és Abris nélkül. 

Kontra (karját fájlalva): Jaj! milyen bi-
kára való marok! Érzem, hogy dagad utána 
a karom! — (A társasághoz): Kérem, látták 
ezt a brutális jelenést ? 

Mind: Láttuk! 
Kontra: S tudják, ki ez az ember ? 
Rézi: Igen; egy pesti mészáros. 
Kontra: Az, mészáros, igazi mészáros; jól 

érzi a karom! 
Rézi: Hát ön kicsoda, ha szabad kérdeni ? 
Kontra: Én ? Kontra vagyok, Kontra Fri-

dolin, gyámapja, tutora annak az urnák, aki 
előlem megszökött! S kegyetek nagyon le-
köteleznének, ha megmondanák nekem, 
hogy nem láttak-e azzal az úrral egy csi-
nos arcú leányt, akit különben pandúrok 
kisértek idáig. 

Rézi: Én nem láttam. 
Többen: Én se, én se! 
Kontra (Fáni arcát megcsípve): Kegyed 

se látta ? 
Fáni (elhárítva Kontrát): Nem! 
Lőrincz (Móriczhoz, látva Kontra tettét): 

Nczd csak ezt a szemtelent, hogy barisgatja 
a Fánit. 

Kontra: Akkor bizonyosan tartogatja va-
lahol. No majd rájövünk arra is. Különben, 
kedves kisasszonyaim, folytassák a szép mu-

latságot, én majd néző leszek, ha megenge-
dik. (Leül egy székre.) 

Rézi: Óh tessék! 
Kontra (szemüvegét felteszi): Nos, hát mi-

vel mulatják igy faluhelyen magukat a szép 
lányok ? (Fánit szemüvegezi.) Igazán szé-
pek ! 

Rézi: „Haragszom rád"-dal! 
Kontra: Haragszik rám ? miért ? 
Rézi: Én nem haragszom! 
Kontra (Fánihoz, botjával rámutat): Hát 

talán maga ? 
Lőrincz (Móriczhoz): Hallod ? „magázza" 

a Fánit! 
Kontra: Nos ? Mondja ki bátran, harag-

szik ? 
Fáni: Haragszom! 
Lőrincz (tenyerét összecsapva): Brávó, 

Fáni! éljen! 
Kontra (Lőrinczhez): Nagyon elárulta ma-

gát, fiatal barátom! 
Lőrincz: Én nem vagyok a maga barátja, 

tudja! 
Kontra: Most már tudom. 
Lőrincz: No hát! én magát nem ismerem, 

azt se tudom, hogy mi fán termett, nem is 
akarom tudni. 

Kontra: De nem is kötöm az orrára! 
Lőrincz: Hát ne kösse! Ide is minek kö-

tötte magát ? Hivta valaki ? — Én az urat 
meg se látom! (Lenézőleg megy el előtte.) 

6. JELENET. 
Kontráné, voltak. 

Kontráné (körülnéz, meglátja Kontrát) : 
Ah! ez mégis hallatlan! 

Lőrincz (éppen eleibe áll): Tessék? 
Kontráné: Ej , dehogy tetszik, menjen az 

utamból. 
Lőrincz : No, no, keresztül ne lépjen ! 

(Félre lép.) 
Kontráné (Kontra eleibe áll, gúnyosan): 

Jó mulatságot, kedves Kontra ur! 
Kontra: Köszönöm! 
Kontráné: Köszönöd ? Hát még csak nem 

is pirulsz ? 
Kontra: Nem én! 
Kontráné: Nem ? No ez már sok! Világo-

san bevall mindent! 
Kontra: Hiszen itt nincs mit tagadni. 
Kontráné: Igaz, nincs, mert raj ta kapta-

lak! Oh te semmiházi, hát igy akartál ki-
játszani engem ? 

Kontra: Én ? Mivel ? 
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Kuntránc: Mivel? hát nem azt bizonyítja 
minden lépésed, minden tetted, hogy engem 
cserben akarsz hagyni ? 

Kontra: Nem értelek. 
Kontráné: De értelek én; érlek én már 

mindent! Uram fia! Lecsal ide, a világ vé-
gire, ahol soha még az apám se járt, lecsal. 
hogy a fiam után leskelődjem, s annak hire 
sincs, ő pedig ime, egyszerre folytatja a 
régit! 

Kontra: De kérlek, Miklós itt van. 
Kontráné: Nincs! 
Kontra: De biz itt van! 
Kontráné: Nincs, magának nem hiszek, 

maga engem milliószor megcsalt, s most 
is abban jár! (Körülnéz a nőkön.) Igen. 
igen, kisasszonyok, ez az ur az én megölő 
gyilkosom! 

' Mind: Ah, ah! 
Kontráné: Tudják, mért csalt ide ? Hogy 

a régi kedvesét lássa, hogy vele ú j ra vi-
szonyt kezdjen, mert én már öreg vagyok 
neki. 

Kontra: Krizsa! elment az eszed? 
Kontráné (a nőkhöz): Kérem, mondják 

meg, hogy melyik a kedvese ? 
Rézi: Miféle kedvese ? 
Kontráné: Aki után ide jött! Mert van 

ám ennek minden bokorban, amerre hajda-
nában járt, ágens korában sok lányt elcsá-
bított, de látom, hogy engem tett legnagyobb 
bolonddá. 

Kontra: Igazad van, a nagy féltékenység 
egészen elvette eszedet. Futó bolond se tesz 
ennél bolondabbat. És hogy neked ebben is 
igazad legyen, hát itt hagylak fiastul, min-
denestül csakugyan végképen, mert már to-
vább nem tűrhetem őrültségeidet! (Indul a 
kapu felé.) 

Kontráné: Hó! fogják meg, ne eresszék! 
szökik! (Senkise nyul hozzá.) 

Kontra (visszaszól): Őt fogják meg, ké-, 
rem, ő a veszedelmes; én nem bántok sen-
kit. (El) 

S i f O n i r d n i ^ V Hajszálak végleges eltávoli-
O M i l Z M R M i i l l / I U • t á s a felelősséggel k e n ő c s -
cse l . Képzett arcápolás minden arctisztátalanságnál. 
Szemőlcsirtás. P o s t a i s z é t k ü l d é s . Gyorshatásu szepló-
elleni k rémek . K o v á c s n é k o z m e t i k á j a . RAkóczt-nt 88.1. 

S Z Á J V Í Z 
F O G P O R 
F O G P É P ß r " 

m C H É H I A R T . 
R U D A P E S T 

Kontráné: Hozzám ne nyúljon senki, azt 
mondom! Utat! hadd menjek utána! — Meg-
állj, megfoglak én, nyomodban leszek én, 
még ha a világ végéig kell is menni utá-
nad! (El sietve.) 

7. JELENET. 
Voltak, Kontra, Kontráné nélkül. 

Mind (a kapuig menve, utánuk nevet-
nek): Ha, ha, ha! 

Rézi: Miég ilyet nem láttam! 
Fáni: Nézd csak, hogy fut az a kövér asz-

szony, csak ugy repül a fátyol utána! 
Rézi: S az a sovány ember hogy tekintget 

vissza! 
Lőrincz: Mert gyáva a pimasz! 
Rézi: Maga pedig ma igazán nagy hős 

volt! 
Lőrincz : Ugy-e, hogy csak megadtam 

neki ? Tudják, ugy forrt bennem valami, 
hogyha még egyet szól, hát én székestül ke-
resztül hajítottam volna ezen a kerítésen! 

Fáni: No, no, talán csak nem ? 
Lőrincz: Higyje el, kétrem! 
Fáni: Elhiszem, csak ne mondja másod-

szor. 
Lőrincz: Én többet rájokl se gondolok; lá-

tom, hogy mindkettő bolond, hát mi közöm 
hozzájok ? 

Rézi: Az már igaz, hogy ritka pár ember! 
Fáni (ellenkező oldalra nézve): De még 

itl se mindennapit hoznak! 
Mind (a kapuba tódulva újra): Hol? hol? 
Fáni: Ott ni, a pandúr kisiéri őket. 
Rézi: Az ám, no lányok, ma van elég mu-

latság! 
Lőrincz: Kérem, csináljunk utat, ki tudja, 

milyen híresek! 
Rézi: Hát „éljent" ne kiáltsunk nekik ? 
Lőrincz: Azt is megtehetjük, mert meg-

lehet, hogy élni szeretnének, de halni kell 
nekik! 

8 JELENET 
Liszka, Mrawcsák, pandúr. (Megjelennek a 

kapu előtt.) 

Pandúr: Ide, ide, itt a városháza! 
Mind (gúnyosan): Ah! éljen! éljenek! 
Mrawcsák (éppen ugy öltözve, mint az 

első felvonásban, hanem egy jó nagy ba-
tyuja van „mantlizsák" alakjára kék vá-
szonból a hátán, fején lapos, simléderes 
sapka, kezében bot; jókedvű. Jobbra-balra 
köszöntget): Köszönök! Alászolgája! 

Mind (nevetnek). 
Mrawcsák: Éljen éljen sok zsidó lanyka! 
Pandúr (a nőkhöz): Ejnye, de rájok jött 

a vihogás! hát nincs egyéb dolguk: ? 
Többen: Nincs! 
Pandúr: Bizony pedig nem szép a sze-

gényt kicsúfolni! 
Liszka (nagyon egyszerű viselt ruhában, 

feje bekötve, arca eltakarva, kezében egy 
kis batyu): Már itt is kezdődik! Oh iste-
nem, mikor lesz már vége ? 
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Pandúr (Péterhez, aki alszik): Te, Péter, 
most is alszol ? 

Péter (felébred): No ? mi ba j ? 
Pandúr: Ki van itthon ? 
Péter: Senki. 
Pandúr: No hát vedd gondod alá ezt a 

leányt, ide való, Pestről zsuppolták, estefelé 
majd visszajövök, még Csenterbe kell men-
nem. 

Péter: Jól van, jól, hát az a másik ? 
Pandúr: Az valami bolond, kiséri ezt a 

lányt csupa pásszíóból, az pedig rá se néz. 
(Mrawcsákhoz): No Rafcsák, szervusz. 

Mrawcsák: Szervusz brúder! komszt zu-
riik ? jövölsz vissza ? 

Pandúr: Igen, este felé. 
Mrawcsák: No akkor iszunk kicsi nagy 

áldomás, ja ? 
Pandúr: Iszunk hát, de megbecsüld azt a 

kis lányt! (El.) 
Mrawcsák: Óh én becsülök nagyon! meg 

szeretek őtet, ojjé! (A pandúrt a kapuig ki-
séri s ott néma jelekkel elbúcsúznak, kezet 
fogva.) 

Liszka (leül a nagy kőre): Jaj, de fáradt 
vagyok! 

Rézi (és a többiek kíváncsian leskelőd-
nek Liszkára): Vájjon ki lehet ? 

Fáni: A pandúr azt mondta, hogy ide 
vald. 

Rézi: Éppen azért fú r j a az agyamat! 
Fáni: Szólítsd meg. 
Rézi: Nem felel az ilyen! 
Lőrincz: Majd megszólítom én. (Liszká-

hoz): Hii5! mutasd már az arcod, szeretnénk 
ismerni. 

Liszka (nem felel). 
Rczi: Ugy-e mondtam ? ! 
Lőrincz: Pedig hiába takargatja, mert 

ugy is megtudjuk, hogy ki ! 
Rézi: Hja! hiába, a biint takargatni szok-

ták ! 
Liszka (sir). 
Mrawcsák (hozzá megy, észreveszi, hogy 

sir, vigasztalja): No, no, no! dusicska Li-
zika, mein he;rz, ne szomorú nekem! 

Mind (nevetik). 
Mrawcsák (rájuk kiált): No, mit nevetni? 

ha ? 
Rézi (odavetve): Semmit. 
Mrawcsák (nem is figyelve többé rájuk, 

Liszka mellé ül) : No, somolyogni pisz-
szel! . . . ja ? 

Liszka (magában elmerülve): Hej! se be-
csület többié, se kedv, semmi, ami az élethez 
k ö t n e ! . . . puszta minden! . . . s a szivem 
olyan nehéz, mintha száz halottja volna! . . . 

Mrawcsák: Szép Lizika, jó Lizika ! 

Liszka (félig magában, félig Mrawcsák-
hoz): Jó, jó, ameddig jó; de nem lesz az 
soká ! 

Mrawcsák: Sag mein lieber lesz jó; én is 
leszem jó, kettők leszünk jók! 

Liszka (mint fentebb): Jó voltam én min-
dég, most se vagyok biinös és mégis rám 
van róva! (Kebléből egy kis medaillont vesz 
elő.) Ó, ha tudtam volna, hogy ez lesz a 
sorsom, nem tettelek volna soha a szi-
vemre! 

Rézi (Fánihoz): Mit csinálnak azok ? 
Fáni: Bizonyosan tanácskoznak, hogy mi-

képen szökjenek meg. 
Rézi: Biz azt könnyen megtehetik, mert 

a kisbíró megint alszik. (A kisbiróhoz megy 
Lőrincczel s felköltik.) 

Liszka (a képhez beszélve): Most már fe-
lejtsük el egymást, ezer átkom után vedd 
ezer áldásom s ne busulj, ne bánkódj sohase 
u t á n a m ! . . . hírem ugy se hallod, síromat se 
látod, s fátyolt se hord értem soha a kala-
pod. (Sir.) 

Mrawcsák (látva Liszka sírását, ö is el-
érzékenyül s kitör): Jaj, jaj! Lizika, ne sir-
nyi már nekem! 

Liszka (feleszmél, rá néz): Igaza van, nem 
illik itt sírni! 

Mrawcsák: Bízom nem! (Fölkel, jóked-
vűen egy kis testmozgást csinál s vigasz-
talja.) No, piszli kustsig nevetni! 

Liszka: Nevetek is, miért is sírnék töb-
bet ? 

Mrawcsák (biztatja a nevetésre): Ugy, 
ugy! tak, tak! zo, zo! 

Liszka (félig sírva és nevetve): Óh bolon-
dos! (Az arca egészen látható.) 

Csipke 
Selyem 
Szalag 
Batiszt 

l e g o l c s ó b b á r o n 

d l v a t á r u h á z á b a n 
Király-utca 53. (Akácfa-u. sarok) 

A L U G Y A Y B o r é s P e z s g ő 
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Csak rövid ideig! Csak rövid ideigf 
ZENEALBUM, 
a legkiválóbb müvek az alanti 
összeállításban K 5 0 . 0 0 0 be-
szerezhetők a SZÍNHÁZI ÉLET 
boltjában, Budapest, Erzsébet-
körut 29. Vidékre az összeg elő-
zetes beküldése mellett vagy 

utánvéttel. 
T A R T A L O M J E G Y Z É K : 

Opera és operett: 
Bizet G.: Virágdal a Carmen c. operából. 
Audran: Babadal a Baba c. operettből. 
Farkas I.: Ballag már a vén diák az Iglói 

Diákok c. zenés diáktörténejből. 
Gilbert J.: Nem mondják azt, hogy: nem! 

a Hermelines nő c. operettbői. 
Lincke P.: Szent jánosbogárdal a Lysis-

trata c. operettből. 
Offenbach J.: Styx kupléja az Orfeusz a 

pokolban c. operettből. 

Modern táncok és kuplék: 
Drigo: Valse Boston a Harlekin milliói c. 

hallétből. 
Pallós F.: Fekete-Fekete (One step). 
Pártos: A bár elé baktat a taxi (Bag time). 
Bátkai : Trubadur-Trott (Fox trot). 
B. B. Schmal: Kitty (American Fox trot). 
B. B. Schmal: Star (Bag time). 
Villoldo: El Choclo (Tango). 

Kabaré-kuplék: 
(Boross Géza legújabb műsorából.) 

Pallós-Zágon: Csak várok, várok . . . (Dal 
a bar nevii szórakozóhelyekről). 

Pallós-Zágon: Elcserélném lakásomat. 
Pallós-Zágon: Van, de nincs (Élelmezési 

tanköltemény) 

Magyar nóták: 
Gr. Andrássy Tivadarné: Krasznahorka 

büszke vára. 
Ányos Laci: Mért hazudtad azt, hogy sze-

retsz? 
Balázs: Gyere velem az erdőbe. 
Kurucz: Székely harangok. 

Előadási darabok: 
Beethoven: Hat skót tánc (6 Ecossaises). 
Chopin: op. 64. 1. sz. keringő (Minuten-

walzer). 
Tchaikovsky: Orosz népdal. 
Tchaikovsky: Harmónikázik a paraszt. 

Mrawcsák (nagy örömmel kezét csó-
kolja) : Ugy, ugy! . . . sag én vágyom, bo-
londos, jó bolondos. 

Liszka (elvonja a kezét): No ilyet ne 
tegyen! 

Rézi (a többihez): Nézzétek már, hogy ki 
lehet ? 

Fáni (és többen): Én nem ismerem! 
Többen: Én sem, én sem! 
Rézi (Fánihoz): Te, vájjon nem a Boda-

lány-e ? Az régen elkerült. 
Fáni: Óh persze, hisz az ragyás volt. 
Rézi: Hátha a prédás szabóé ? a Nina, tu-

dod, akit egyik atyafia örökbe fogadott ? 
Fáni: Dehogy! hisz azt is ismerem, az 

szőke volt és szeplős. 
Rézi: Hátha festi magát ? 
Fáni: E j annak az orra se igy állt. 
Rézi: No hát mondd ki, ha jobban tudod. 
Fáni: Ej, ki tudja, ki lehet ? Talán nem 

is idevaló! Jertek, hagyjuk itt. 
Rézi: Hova mennétek ? 
Fáni: Én haza megyek. 
Rézi: Minek ? 
Fáni: Uzsonnálni. 
Rézi: Ugyan ne okoskodj! 
Fáni: No hát traktálj meg te, ha nem 

eresztesz I 
Rézi: Oh szívesen! Tetszik tej, vaj, vagy 

gyümölcs ? 
Fáni: Mindenből egy kevés! 
Rézi: No isten neki, egyszer én is leszek 

uri dáma, tartok szoárét! — Kati, gyere be, 
hordjuk ki, ami van! — Uraim, maguk is 
kapnak, ha jut! ha nem jut, nem esznek! 
(El Katival a konyhába és nemsokára ki-
hoznak egy asztalt, tányérokat, vajat, gyü-
mölcsöt, tejet, kenyeret.) 

Mrawcsák: Szép Lizika, Mrawcsák peszéli 
egy jó szó magának. 

Liszka: Hallom! 
Mrawcsák: Szép Lizika! Szeretni mar egy-

szer engemet is maga! 
Liszka: Ugyan ne gyötörjön vele! 
Mrawcsák: Sag neked van szép kis ka-

pitális, van mesterség sogféle. 
Liszka: De én nem szeretek senkit. 
Mrawcsák: Ej, hát mier nem? 
Liszka: Mert nem kell senki. 
Mrawcsák: De én jó flu leszeg, én fo-

gom dolgozni, fogok magacska tartani 
nagysagosan, lesz maga gnédige frau, vagy 
a teisasszony! 

Liszka: Egyik se kell. 
Mrawcsák: E j no, ne peszélik velem ke-

gyetlenség. Vagy tudja mit? menjünk ki 
az Olájos országba. 

Liszka: Hova? 
Mrawcsák: Hát az Olájos országba. In 

die Walachai. 
Liszka: Oláhországba? 
Mrawcsák: Ja! 
Liszka: Nagyon messze vanl 
Mrawcsák: Az semmi, felülünk a vasút, 
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aztan ha j haj , f ú r t . . . illa berek! 
Liszka: Ej , nem ér az semmit! 
Mrawcsák: Oh istenke! hat nem sze-

reti engem? 
Liszka (vállat von): Szeretem, de csak 

u g y . . . 
Mrawcsák: Oh „gott"! minek látta maga! 
Liszka: Hát minek nézett meg? 
Mravcsák: Hajh! volt maga akor olyan 

mint angyalka a sok bitang között! — In 
ismerem iiket! Maga ott a „Sárvári" pia-
con ugy álta a töbi közt, mint pingalva 
van Maria Magdaléna auf der Golgota, 
csúnya latrok között. 

Liszka: Ott látott meg? 
Mrawcsák: Sag ott! Oh Lizika, én va-

gyok bolond, mikor magara nézek! iAkor 
is ott lata magat sirnyi, és enyim szived, 
ami olyan keminy volt, mint fatuskó, el-
kezte igy ütni: klik, klak, klik, klak, és 
mondta nekem valami, ugy sugdosta, hogy: 
utana, utana, ez lesz tied, az istenke neked 
szanta régen! 

Liszka: Szegény Mrawcsák! 
Mrawcsák (büszkén): Aj, nem szeginy! 

(Mellére üt). Van neked piz! 
Rézi (ezalatt mindnyájan ettek, ittak): 

Nos ? tetszik még valakinek! 
Mind: Köszönjük, elég volt! 
Rézi: Akkor ezt a maradékot adjuk oda 

ezeknek, — igy legalább megtudjuk, hogy 
kik, és még meg is köszönik! (Odaviszi 
egy tányéron a gyümölcsöt és maradék 
kenyérdarabkákat, és Liszka elé teszi). Ha 
meg nem sértem vele, egy kis maradék az 
uzsonánkból. 

Liszka: Köszönöm; nem kell! 
Mrawcsák (nézte az egészet): Wasz? ezt 

adja a Lizikának enni? (Felrúgja). Fort 
mit alamizsna! (Liszkára mutat). Ez se 
nem koldus (magára), ez se nem! (Lisz-
kára). Ez se nem ordinére perszón (ma-
gára), ez se nem! 

Ló'rinc (kihivólag előlép): Hát talán mi 
vagyunk azok, mi? 

Mrawcsák: Ja, maga is csak olyan! 
Ló'rinc: Milyen? 
Mrawcsák: Mint a többi! 
Lőrinc: Miféle többi? te lump! 
Mrawcsák: No, mint a többi sok meg 

van zsidó. 
Lőrinc: Te zsuppos betyár, hallgass, 

mert adok neked egy olyan ötöst (kezet 
fog reá), hogy soha se költöd el 

Mrawcsák (neki gyürkőzve, kihivólag): 
No, hát potyszem! ha van kurazsija. 

Lőrinc (a nőkhöz): Kérem, kivessem in-
nen? 

Nők (megfogják): Ah, nem, nem! 
Lőrinc (gyürkőzik s ki akar szabadulni): 

Már most csak azért is! Bocsássanak! 
Nők: Nem, nem! 

Mrawcsák (neveti): No, kom her! (Ujjá-
val hivja). Gyüsz, gyüsz! 

Lőrinc: .Nézzék, kinevet a betyár! engem 
nevet! eresszenek már el! (Kirántja ma-
gát). 

9. JELENET. 
Jegyző, biró. 

(Többiek. 1. 2. asszony, férfi, valamint már 
korábban az utcán a kapu előtt megjelent 
egy bámészkodó, nők, férfiak, munkából 
kilépett mesterember, suszterinas, szabó-
inas, szóval: egy kisvárosi utcai elem, egy 
pár szombatosan öltözött öregebb zsidó és 
zsidóasszony, — ezek egész felvonás alatt 
lassan begyülnek, ugy hogy végre a szín-
pad tömve van a fent nevezett tarka kép-

pel). 
Jegyző (közbe lép): Mi az? mit csinálnak 

itt? 
Lőrinc: Kérem, jegyző ur, jó, hogy tet-

szett jönni, mert kihajítottam volnál 
Jegyző: Kit? 
Lőrinc: Ezt a sehonnai csavargót! 
Mrawcsák: Nix csavargó! pecsiiletes em-

ber! 
Jegyző (Mrawcsákra): Hát ki ez? 
Lőrinc: Nem tudjuk, hanem erővel be-

lénk kötött! 
Jegyző: Hogy-hogy? 

VILÁGCIKK ! 
r.sak eredeti: L'oréai Hennsuel (estesse a halát l 
ártalmatlan ! Tartűs ! Természetes színen i 

Értéktelen, vagy ártalmas utánzatokkal való 
kísérletezésektől óvakodjunk ! 
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Rézi (eltolja Lőrincet): Lassan, ezt majd 
cn mondom el! 

Jegyző: Csak röviden, kurtán, Rézi, mert 
a te nyelved ismerem! 

Rézi: 'Ne féljen, se nem toldom, se meg 
nem kurtítom! Hyl a berzenei pandúr ki-
sérte be őket. 

Jegyző: Kiket? 
Rézi: Ezt, meg azt a szégyenlős leányt 

ni! lAzt mondta, hogy Pestről küldik haza 
per „zsupp"! Igaz-e, Péter? 

Péter: Igaz a ! Rám bízta, hogy viseljem 
gondjukat, hát én meg is tettem. 

Rézi: Mi itt mulattunk s ettünk is vala-
mit, a maradékot pedig annak a szegény 
éhes lánynak szántuk, oda is vittem neki, 
én magam, értik-e? én magam! És ez a 
kendenföldre való ugy rúgta fel a tányért 
mindenestől, hogy ezer felé szakadt. 

LE1PZIGI 
MINTAVÁSÁR 

1925. évi őszi vásár 
augusztus 30-tól szeptember 5-ig 

Műszaki vásár aug. 30-tól szept. 9-ig 
Általános mintavásár, 

műszaki vásárral és építészeti vásárral 

A világ legnagyobb és leg-
régibb nemzetközi vására ! 

Bevásárlóknak és kiállítóknak egyaránt 
fontos. Lakásbejelentések augusztus 20-ig. 
Indulás fentartott kocsival. Prágából kü-
lön vonat. Vizummérséklés. Kedvezményes 
jegyekről gondoskodik a tiszteletbeli kép-

viselő : 

GUHRAUER OTTÓ 
igazgató 

Budapest, VI, Teréz-körut 46. sz. 
Telefon 39—81 délelőtt 9—3 óráig 

Jegyző: Ejnye, semmire való! (Mrav-
csókhoz): iNo várj! hát aztán? 

Rézi: Aztán . . . 
Lőrinc (éppen ugy, mint Rézi előbb): 

De ezt már én mondom el! 
Réz-i: Jól van no! ugy is tudjuk, hogy 

csak a nyelvével győzi! 
Lőrinc (nagy tűzzel): Igen is kérem, ő 

kezdte el, feltürkőzöll és engem duel-
lungra hitt! 

Jegyző: Még azt is? Elég, lássuk csak, 
hogy ki ő és merre van hazája, ha igy hi-
reskedik! (Mrawcsákhoz). Ki vagy? 

Mrawcsák: Johann Mrawcsák! 
Jegyző: Hova való? 
Mrawcsák: Von Zipczen! Az apád ' meg 

volt óber-kellner, az anyád szakácsné. 
Jegyző: Hát te mi vagy? 
Mrawcsák: Vándorló légin! 
Jegyző: És vén legény! 
Mrawcsák: No ja! 
Jegyző: Mi a mestersége? 
Mrawcsák: Suszter, szatler, sleifer! 
Jegyző: Háromféle egyszerre? 
Mrawcsák: J a van még töbet isi 
Jegyző: Több is? 
Mrawcsák: Ja, neked van tizféle pro-

fesszión: suszter, kellner, szatler, Schlei-
fer und masiniszt! Én csinálik: blau Was-
ser, tinte, suvix, grojer kész, szalami, ma-
roni, makaróni. Én peszilek tiziféle nation 
nyelvet. 

Jegyző: Mert magad is jó náció lehetsz! 
Mrawcsák: Ja, tutok mágyarul, németül, 

italienisch, rátzisch, swabisch, poszlo-
venszki, popolizki, böhmisch, kroácis und 
vvalachisch! 

Lőrinc: Mit, maga tud tizféle nyelvet? 
mikor tiz szót se tud tisztán elmondani. 

Mrawcsák (oda vetve): Te csak hallgass! 
Lőrinc (tűzbe jön): Per „te"? Kérem 

jegyző ur, ez sértés! 
Jegyző: Igaz! (Mrawcsákhoz). Maga, 

amint látom, most is részeg? 
Mrawcsák: A nain! in ma kevéske i t t a . . . 
Jegyző: S még az a kevés is sok volt, 

mert nem tudja, mi a kevés! Most pedig 
kérje meg ezt az urat (Lőrincet), mert meg-
sértette! A kisasszonyt szintén; s kérje, 
hogy engedje el a törött tányér árát. Ak-
kor aztán elmehet. 

Mrawcsák (bámul): Én? hisz én nem 
bántotta senki! 

Jegyző: Dehogy nem! ezt az urat meg 
akarta verni, a tányért felrúgta, az pedig 
sok bátorság egy ilyen csavargó „tolonc"-
tól! 

Mrawcsák (erősen tiltakozik): Nix csa-
vargó, pecsiiletes ember! 

Jegyző: Lassabban hé! 
Mrawcsák (mint fenn): Nix lassabban! 

Neked van „passz", uti levél in ganzen 
öszterreich, van bizonyítván, „Zertifikat", 
,,vanderbuch", „entlassungskarte" (Átadja 
az irományokat a jegyzőnek). 

Biró: Van neked ördögöd, s ha van is, 
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mind hamis! Aló az egyesbe! Péter, ve-
zesd. 

Mrawcsák: Vasz? Be akarja csukni? 
Biró: Be hát, mig kijózanodol. 
Mrawcsák: Én nem részeg! 
Biró: Ha nem részeg, bolond! 
Mrawcsák (dühvel): Maga részeg, bo-

lond, ha engem akar ja becsukni! 
Mind: Ah, ah! 
Biró: Péter, vigyétek már! 
Péter (és két ácsorgó paraszt megfogja). 
Mrawcsák (küzd velük): Nix, nem beme-

gyek. 
Péter (és a másik kettő viszik). 
Liszka (figyelemmel nézett mindent, 

végre nem állhatja a szót, a bíróhoz és 
jegyzőhöz): IKérem alássan, ne bántsák azt 
az embert! nem tett az semmi rosszat! 

Jegyző: Hát te ki vagy? 
Lőrinc: A pár ja annak a bitangnak! 
Mrawcsák: Én nem bitang, én nem „to-

lonc", én csak gyüte Lizikaval, — igaz ? 
Liszka: Igaz! 
Mrawcsák (az ajtóban, ahova becipel-

ték, visszafordulva): Is fogok keresni igaz-
sag, amirt engem igy csufsagba teszi! 

Biró: Csukjátok rá az ajtót. 
Mrawcsák (nem akarja engedni): Li-

zika! videlmezze artatlan jo 'Mrawcsák! 
(Becsukják). 

Jegyző (Liszkához): Hát téged hogy 
hivnak? 

Liszka: Angyal Liszka. 
Mind (kíváncsian várta nevét): Angyal? 
Jegyző: Bizony, kóbor „angyal" vagy te, 

ha toloncon hoztak s (Mrawcsákra cé-
lozva) ilyen vén ördög a társad. 

Liszka (fásultan): .Ne törődjön vele, 
csak azt mondja meg, hogy tovább mehe-
tek-e? 

Jegyző: Hová való vagy? 
Liszka: Ahová az ördögi 
Jegyző: A pokolba? 
Liszka: Oda! 
Jegyző: Pedig kár érted, mert fiatal vagy 

és csinos! 
Liszka: Azért megyek oda! 
Jegyző: Persze, ez a jó ártatlan társad 

majd odáig vezet? 
Liszka (jobban hangsúlyozva): Mondtam 

már, hogy ne törődjön vele! 
Jegyző: No hát akkor a kérdésre felelj: 

hol születtél? 
Liszka: Itt! 
Jegyző: Cseresnyésen? 
Liszka: Igen! 
Jegyző I(gondolkozva): Én itt „Ángyai to-

kat nem ismerek. 
Biró: Egy volt régente, az is meghalt. 

Liszka: Annak a lánya vagyok én. 
Biró: Lehet! (Ránéz). Hát tudod-e a 

történetét? 
Liszka: Tudom! 
Biró: Hát az anyádét? 
Liszka: Azt nem! 
Biró: Hát tán azt kitudni jöttél haza? 
Liszka: Azt. 
Biró: No, azt könnyen megtudhatod. 
Liszka: Hát mondja el. 
Biró: Anyád megölte apádat, azért el-

itélték örökös fogságra, 16 esztendőt ki is 
töltött hiven, akkor valami uton-módon 
kegyelmet kapott s haza jött, azóta itt 
csavarog a környéken; hol kártyát hány, 
hol koldul; de mindenütt iszik, s annyit 
mondhatok, hogy nagy örömed nem igen 
lesz benne! 

Liszka (lassankint lehanyatlik a kőre s 
arcát elfedi, magában): Oh, nyilj meg 
alattam s végy magadba jó föld!! 

Biró (folytatva): Ugy hivják, hogy 
„Ördög Sára!" ,fAngyalból" ördög lett! 

Mind (bámulva): Ez az Ördög Sára 
lánya? 

Biró: Az a! 
1. asszony (nézegeti Liszkát közelről): 

Csakugyan, ha ijól megnézem, éppen arra 
az istentelenre ütött! Nézze, komámasz-
szony! 

Ékszertőzsde f t Keleti és Herbst 
Briliáns, ékszerváltás a legmagasabb áron 9 órától 6 óratg. 

S 
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2. asszony: Szakasztott az anyja: szeme, 
szája, orra! 

1. asszony: iMég a virtussá is! 
2. asszony: Hja! nem messze esik az 

alma fájától. 
Liszka (fölkel határozottan): Ej, mind-

egy, előbb-utóbb meg kell lenni; én sietek 
vele! Jegyző ur, ugy-e szabad nekem már 
innen elmenni, ha fogadom, hogy nem ár-
tok senkinek? 

Jegyző: Szabad! 
Liszka: Akkor megyek! (Indul). 

10. JELENET. 
Miklós, Voltak, Abris. (Végül) Kontráné. 
Miklós (bejött; meglátva Liszkát, hozzá 

siet): Liszka! édes Liszkám! 
Liszka: Miklós! (Keblére borul, zokog). 
Mind: iMi ez? mi ez? 
Miklós: Liszka, mi bajod? szólj! — ne 

sirj! . . . n o ! . . . mi bajod? 
Liszka: Nagyon beteg vagyok! 
Miklyós: Talán bántottak? 
Liszka: Bántott az Isten! (Fölemeli fe-

jét). 
Miklós: Ne káromold! Inkább gyere ve-

lem! 
Liszka (határozottan): Nem megyek! 
Miklós: Miért? 
Liszka: Mert mi külön útra léptünk! 

Maga boldogság, én a bú útjára, és ez a 
halálba vezet. 

Miklós Ej , mit beszélsz? 
Liszka: Amit érzek! 
Miklós: Liszka! térj eszedre! (Megfogja 

a kezét s előre vezeti egészen). Tudod, 
mért jöttem ennyire utánad? 

Liszka: Nem! 
Miklós: Először, mert nem tudlak elfe-

lejteni. Aztán anyám perbe fogott, pedig 
már azt tudod, hogy én nem vihettem el 
a pénzt. 

Liszka: Tudom. 
Miklós: S anyám utánam ide is lejött! 

Most hát itt a legutolsó perc, ha szeretsz, 
szólj igazán, szivem mélyéből kérlek, szólj: 

BRILLIÁNS-ÉKSZEREKET 

gyöngyöket bárkinél drágábban vesz 
SZÉKELY EMIL, Király-utca 51. szám 
Telefon (Teréz-templommal szemben) Telefon H á l Á C T n h á l l ebédlők, teljes Iakberende-

IlUlUMUlfun, lések legolcsóbban a készí-
tőnél : BODON, Péterffy Sándor-u. 42, Garay-térnél 

HIMZŐMÜHELY, k ü s t n e r 
Elsőrendű 

ruhahimzési műterme 
R é g i P o s t a - u t c a 7-9. (Cyklop-udvar) 

csakugyan nem tudsz semmit a pénz fe-
lől? 

L'szka (ránéz, kiragadja magát kezei kö-
zül s visszanézve megvetőleg): Nem! 

Miklós: 'Mit csinálsz? 
Liszkà: Semmit! 
Miklós: No, hát megállj! 
Liszka: Nem, mert ez a szava a halálba 

kerget! 
Miklós: Liszka! nem értettél. 
Liszka: De éppen most értem! Oh, mért 

jött utánam? mért nem hagyott veszni 
ugy, ahogy veszésnek indultam? Akkor 
még szerettem s elvittem volna szép sze-
relmes képit magammal a sirba, fel a 
mennyországba! 

Miklós: Hát már nem szeretsz? 
Liszka: Nem! 
Miklós: Miért? 
Liszka: Mert büntetlenségem még ebben 

a végső Ínségben is gyanúval terheli. 
Miklós: Mert okom van rá! 
Liszka: Nincs! 
Miklós: Van, mert az én becsületemnek 

temiattad vége. 
Liszka: Hát az enyimet kik fojtogatták 

meg? 
Miklós (fejéhez kap két kezével): Oh, 

minő kérdések?! Liszka! ne vigy a kísér-
tetbe! tudod, hogy vak dühöm vért képes 
ontani! Beszélj, hogy mit akarsz? 

Liszka: Hagyjon el örökre! 
Miklós (megnézi, elhatározva): Jól van, 

most már elhagylak! s búcsúszavam csak 
az hozzád, hogy ugy áldjon meg Isten, 
ahogy engem megszomorítottál! (Kontráné 
belép, Miklós éppen szembe megy vele, 
keblére borul). Anyám! vigyen innen, mert 
mindjárt meghasad a szivem!!! (Csoporto-
zat). 

A függöny legördül). 

VÁLTOZÁS. 
(Kettéválasztott színpad. A nézővel szem-
ben jobbra csinos ebédlő, középen kerek asz-
tallal, az asztalon boros és savanyúvizes 
üvegek, jó rakás. Az asztal mellett, szemben 
egymással, Miklós és Ábris. Miklós az asz-
talra könyökölve hanyagul Virginia szivart 
szi. Hátul, az asztalon tul, nyolc-tíz tagból 
álló tisztességes cigánybanda. Balra közön-
séges ivószoba, hátul a sarokban söntés, és 
két oldalt két hosszú korcsmai parasztasztal 

padokkal.) 

1. JELENET. 
Miklós, Ábris, cigányok jobb oldalon. Bal-

oldalon Ördög Sára egyik asztal mellett, ta-
risznyája, kosara mellette, előtte egy messzi 
lyes üvegben egy kevés pálinka. A függőnL 
felmentekor Mrawcsák belép az ivóba, ke-
zében iratokkal, miket az oldalzsebébe igyek-

szik tenni. Kati a söntésben. 
Mrawcsák: Bíró, jegyző szamar, ostobaj 
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In megmondta neki! (Fenyegetve): Sag vart! 
ezir mig fogtok lakolnyi! becsületes utas igy 
tenni csufa! bezarnyi! mikor van „passz!" 
égisz ország, mig „olájos"-ba is! (Dühösen 
kopog az asztalon) Hej! zsidó! herszt ? 
hej ! 

ördög Sára: No, no, lassabban, nem ma-
gad vagy! 

Mrawcsák (ránéz, odavetőleg): Lasan! 
— hej! zsidó! 

Kati (a söntésből): Mi tetszik ? 
Mrawcsák: Palinka! 
Kati: Mennyi ? 
Mrawcsák: Egy itce! 
Kati: Milyen ? 
Mrawcsák: Sag jó! (Hóna alól letesz egy 

cipót, ami be van vágva középen s benne 
cigánypecsenye van, leül a másik asztalhoz, 
szemben Ördög Sárával). 

Kati (kihozza a pálinkát): Tessék! 
Mrawcsák (elveszi, félig kiissza, aztán 

evéshez kezd, s eszik, iszik jóizüen). 
Ábris (poharat tölt és koccintásra emeli): 

Szervusz, pajtás! igyál >és ne busulj! 
Miklós: Nem bánat már az, ami én ben-

nem forr! 
Abris: Hát mi ? 
Miklós: Harag! 
Abris: Miélrt ? 
Miklós: Mert haragszom, elkezdve maga-

mon, az egész világra. 
Abris: Majd ú j ra kibékülsz! 
Miklós: Nem én addig, mig valakit meg 

nem ö l ö k ! . . . (Az asztalra üt.) Jaj , ha 
eszembe jut! (Az első cigányra néz.) Te, 
verd ki a fejemből! (A cigányok magyar da-
lokat játszanak.) 

Mrawcsák (felveszi a pálinkás üveget s 
a dalt szöveg nélkül dúdolja, majd eszébe 
jut Liszka): Hej Lizika! hova búj ta Lizi-
ka ? ! (Iszik s újra dalol.) 

, Ördög Sára: Ejnye de kutya kedved van. 
Mrawcsák : Mit én kutyája ? te ! . . . 

(Fenyegeti.) 
Ördög Sára : Dehogy! csak a kedved 

olyan! 
Mrawcsák: Ja ? a ketved ? no ja, a ket-

ved kustsig lusztig, szomorú ! (Ördög előtt 
hadonázva.) De nem te kutyja! 

ördög Sára: Nem, nem, se te, se én. 
Mrawcsák: Mert én vagyok zur! Mellét 

veri.) 
Ördög Sára: Látom! 
Mrawcsák: Van piz! 
Ördög Sára: Elhiszem! 
Mrawcsák (az üres üveggel az asztalra 

ver): Hej! zsidoka! corpo di dio! potyszem! 
Kati: Mi tetszik ? 
Mrawcsák: Adjál palinka! (A cigányog 

szomorú dalba mennek át.) 
Miklós (énekel). 

Szerettelek, nem mondhatod, 
Mégis mégis abba hagyod; 
Abba hagyod a hűséged, — 
Azért ver az Isten téged! 

Száz szónak is egy a vége, 
iKi van az én szivem égve, 
Ki van égve, ki van halva, 
Hogy te tőled meg van csalva! 

(Ezalatt Kati kihozta a pálinkát. Mraw-
csák mintegy a dal hatása alatt szomorko-
dik. 

Mrawcsák: Hej, Lizike dusicska! minek 
engem elhagyta! (Felfogja az üveget s ah-
hoz beszél). Nincs Lizika, — palinka! de 
te maradta flaska! . . . (játszik az üveggel, 
mintha Liszka volna, — csókolja, iszik be-
lőle s szivéhez szorítja). Oh, dusicska, du-
sicska! (Ezalatt feláll s részeges tempóval 
énekel, Ördög Sárához megy s azt kínálja, 
mialatt fél kezével tréfálva arcát csipkedi). 

Tilili, tululu! 
Hospodidi pomilu; 
Hir haszt kustsig palinku! 

Ördög Sára (elfogadja, Mrawcsák fel-
veszi az Ördög Sára üvegét). 

Ördög Sára (éppenugy énekkel felel). 
Hej nem bánom én, nem biz én, 
Ördög Sára vagyok én! 

Mrawcsák: Szervusz vin struzsak, — 
trink! (Koccintanak). 

Ördög Sára: Tartson meg az Isten min-
dig ilyen jó kedvben s adjon ezerannyi 
italt, mint amennyit vélem megosztottál! 
— Szerbusz! (Isznak). 

Mrawcsák: Te! nem tudni, hol van 
enyim szip lany? a Lizika? hal nem? nem 
tudni, hova lette? 

Ördög Sára: Nem én, nem is ismerem, 
nem is láttam! 

Mrawcsák: Oh, istenke! istenke! elszökte 
enyim szerető! . . . 

Ördög Sára: Sohse keresd! 
Mrawcsák: Csak tudnák, hova lette? 
Ördög Sára: Itt vagyok én he lye t te ! . . . 
Mrawcsák (ránéz, sértődve): Oh, jaj! géh 

zum taiifel, vin boszorka! talam csak nem 
vagyol szerelmetes belimbe? 

Ördög Sára: Még ugyan nem szeretlek, 
mert nem sok szeretni valót mutatsz; de 
azért párosulhatnánk, ha tudsz kenyeret 
keresni s el birsz egy ilyen asszonyt tar-
tani! 

Mrawcsák: Tiged? Te vin korhely — 
zsobrakl 

ördög Sára: Hát te tán józan vagy? 
Mrawcsák (tekintéllyel): Most mar szót 

Nőknek nélkülözhetetlen a 

E 3 ä 
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se tübet hozam te . . . t e ! . . . 
Ördög Sára: Jó, jó! hiszen eddig sem 

én jártam, hanem te jöttél utánam. 
Mrawcsák: Ja? in ferbindolnám maga-

mat egy olyan csúf tranyisztraval, aki 
groszmutter lehetne tülemtül? pfuj j ! Mi-
nek is szóba alnyi az ilyen miszt nipsig-
gel? 

Ördög Sára: Oh, eszem azt a vergyi ve-
res, hupikék orrodat, de hetzbe vagy! Hát 
azt gondolod, hogy különb emberek nem 
kunéroztak már engem, mint te vagy? Hi-
szen szegény, még a nyelved se tiszta, 
még az is habarék, hetet-havat összedarál! 
No bizony! Mivel vagy különb? hogy most 
megtraktáltál? Sohse olyan fennyen hé! 
Vissza tudja azt adni ördög iSára! Hé! 
itcés! (Zörget.) hallod-e, tubuskám! Kati-
kám! (Zörget.) Hé! „jó lelkű", hallod-e? 

2. JELENET. 

Kati, voltak. 

Kati: iNo, mi kell? 
Ördög Sára: Adjon egy itce törkölyt! 
Kati: Még se volt elég? 
Ördög Sára: Nem magamnak; ez az ur 

felhányta azt a két-három korty italt, ami-
vel megkinált, hát visszaadom neki! Ördög 
Sárának nem kell a panaszos! 

Kati (kihozza az italt). 
Ördög Sára: Tegye oda neki! (Rongyos 

kendőből aprópénzt szedett elő.) No igyál, 
fulj meg! fizetek ám még többet is, csak azt 
lesd! Tessék, itt az ára! Vagyok én olyan 
gavallér, mint te, piszkos! 

Mrawcsák (felkapja az üveget s kiöntözi 
a pálinkát). 

Ördög Sára (feláll, egyszerre más hangon, 

B E T E G E S f l 
VAGY / 

I D E G E S Ö N ! 
Bágyadt, kimerült vagy lehangolt ? 
Étvágytalan ? Rossz az emésztése ? 

Könnyen ingerlékeny, álmatlan, nyugtalan ? 
Félelmi érzése van ? Sovány vagy vérszegény ? 

Halvány? Köhögös? lestsulyban fogy? 
Gyermeke étvágytalan ? Felesége szoptat ? 
B^egség után nem tud magához térni ? 

Vegyen magának próbaképpen 1—2 doboz 

Arnea n e m e s tápszert 
és rövid időn belül egészséges lesz, életked-
vét visszanyeri, az Arnea nemes tápszer, ható 
anyagát a legelső orvostanárok ajánlják irásaikban-
mint felülmulhatatlant. Ha 30 000 koronát beküld bér-
mentve kap 1 dobozt e csodás hatású erőtápszerből-

„ARNEA" TÁPSZERGYÁR 
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sajnálva): Jaj , tel azt a drága italt ? nem 
félsz az istentől ? 

Mrawcsák : Hallgatni mar, kutyja lelki ! 
(Hozzá megy, visszaülteti előbbi helyére.) 
Tak! (A maga asztalához megy.) Is most 
csendes banya! csendes ! . . . mert coipo di 
dio, corpo di bacco . . . (Morogva leborul az 
asztalra.) 

Ördög Sára (szintén morogva): Akassza-
nak fel a nevednapján, vén csavargó tolvaj! 
(Hátat fordit neki s az ajtónak is.) 

Mrawcsák (mintegy álomban): Lizika . . . 
Lizika. . . 

Miklós: Te, Ábris, rossz ez a bor, olyan, 
mint a méreg, a muzsikaszó meg búbánatot 
terem ! 

Ábris: Jobb is, ha elmegyünk. 
Miklós: Hova ? 
Ábris: Haza! 
Miklós: Nincs már nekem hazám! (Fel-

áll, látszik rajta, hogy egy kissé ittas. A ci-
gányhoz): Huzd! (Àbrishoz): Gyere, ve-
zess ! 

Ábris: Hová! 
Miklós: Szép lányokhoz! 

3. JELENET. 
Kati belép jobbra, Liszka balra, majd korcs-

máros. 

Miklós (egyszerre átkarolja Katit s táncol 
vele, ugyanakkor Liszka belép a baloldali 
ivóba, körülnéz, látja, hogy észre sem ve-
szik, leül Ördög Sára asztalához előre). 

Ábris (egy pár fordulás után int a cigány-
nak, fejezzék be a csárdást, azok megteszik). 

Miklós: Mi az ? (Dühösen.) 
Ábris (Katit karolva): Pajtás, ez az én 

szeretőm! 
Miklós: Jól van, pajtás! nekem már ugy 

sincs; volt, nincs. Verje meg az isten! (Visz-
szakönyököl előbbi helyére és sir. Ábris, 
Kati elmennek.) 

Liszka (magában, körülnézve): Mrawcsák 
alszik; bizonyosan részeg, mint a csap! Ezt 
a vén koldusasszonyt nem ismerem ; itt 
könnyen megeshet. 

Ördög Sára (felnéz, meglátja Liszkát) : 
Ni ni! u j vendég! vájjon honnan zavarták 
el ily késő éjszaka ? 

Liszka (magában, elővéve egy papirt, 
melyben foszfor van): Borban igyam-e meg, 
vagy tán pálinkában ? egyiket sem ittam 
soha életemben! 

Ördög S. (nézi): iSzép is, fiatal i s . . . hejh! 
vájjon milyen uton járhat? 

Liszka: Megkérdezem, hogy melyik jobb? 
(Ördögre néz, tekintetök találkozik, egy 
percnyi szünet). Kedves nénémasszony! 

Ördög S. (jószívűen): No mi kell galam-
bom? 

Liszka: Melyik jobb, a bor-e vagy a 
pálinka? 

Ördög S.: Melyik? . . . mire? 
Liszka: Betegség ellen. 
Ördög S.: Hát mi bajod? 
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Liszka: Mindenem f á j . . . oda vagyok. 
Ördög S.: Szegény, akkor a patikába eredj! 
Liszka: Voltam már! 
Ördög S.: Nohát? 
Liszka: Adtak igen jó port; ez meggyó-

gyít engem!(Magúban). Husz pakli gyufának 
levakartam mérgét, annyi talán megöl!? 

Ördög S.: Bevetted már? 
Liszka: Nem, mert azt mondták, hogy bor-

vagy pálinkában hamarább használ. 
Ördög S.: Jó is az mind a k e t t ő ! . . . De a 

nóta mégis azt mondja, hogy „Jobb a bor, 
jobb a bor, jobb a pálinkánál!" 

Liszka: Akkor abban iszom meg! Hé! va-
laki! Korcsmáros vagy korcsmárosné! (Egy 
vén zsidó a söntésen keresztül bejön). 

Korcsmáros: Tessék! 
Liszka: Adjon két icce bort! 
Korcsmáros (rúnéz): Kettőt? 
Liszka: No mit néz? orvosságnak iszom! 
Korcsmáros: Orvosságnak? talán kilenc 

iccés a gyomrod, mint a .Sáráé? 
Liszka: .Ne firtassa, csak adja ki! 
Ördög S.: Mit is gondolsz? sok az a két 

icce! 
Liszka: íMegisszuk együtt! 
Ördög S.: Én már nem iszom, úgyis tele 

vagyok. 
Liszka: Ej, dehogy nem! Ugy se látjuk 

mi többet egymást soha! 
Ördög S: Hát hova szándékozol? 
Liszka: Messze, nagyon messze; idegen 

országba! 
Korcsmáros (eleibe teszi a két üveg bort): 

No, itt az útravaló fizessen meg érte! 
Liszka: Mi az ára? 
Korcsmáros: iN egy ven réz! 
Liszka: Itt van! 
Miklós: (A cigányokhoz, éneket kezdve). 

Dal. 
Hej, zsidó, zsidó, rongyos zsidó! 
Van-e nálad pirositó? 
Halvány a rózsám orcája, 
Ráfér három forint ára! 

(Ezalatt Liszka beönti a mérget az egyik 
üvegbe, a dal liallatúra azonban meredten 

marad, mintha ismerné ezt a hangot). 
' Liszka: Mintha őt hallanám! (Szeme a leve-

gőbe néz s félkézzel nyúl az üveg után, elté-
veszti s a por felét a másik üvegbe tölti, ugy 
hogy mind a két üveg mérges). 

Miklós: (Egy verset énekel s az asztalra 
borul, a zenészek tovább huzzák; az újrakez-
désnél Liszka zokogva folytatja a második 
verset, mintha felelne rá). 

Dal. 
Nincsen apám, nincsen anyám. 
Az Isten is haragszik rám! 
Árva vagyok, mint a gólya, 
Hej! kinek nincsen pártfogója! 

Liszka (keserű vígsággal felkapja az egyik 
üveget): Ej, igyunk! éltesse kendet az Isten! 
(isznak. — .4 cigányok átmennek egy vígabb 
dalba). 

Miklós (énekel): 
J a j de sok szép szeretőm volt, 
De még ilyen soha se volt, 

Sárga recece 
Piros barna menyecske 
Szemöldöke csalt ide! 

Liszka (önfeledten, kezében üveggel, ma-
gút illesztgetve): 

Aki igy megtudott csalni, 
Titkon szeretőt tartani, 

Sárga recece 
Ne legyen több kedvese; 
Verje meg az Istene! 

Mrawcsák (felébred, Liszkúra mered, rend-
kívüli örömmel kacag): Hahahaha! Lizika! 
Lizika, dusicska molya! (Hozzá megy). Visz-
sza gyütte nekem? (Csókolni akarja a ke-
zét, meg akarja ölelni, Liszka mindig ki-
kerüli). 

Liszka: Félre! 
Mrawcsák: No no no! satzika! hat nem 

hozam gyüte visza? 
Liszka: Nem bizony! 
Mrawcsák: Hat akor minek gyüte! 
Liszka: Csak! 
Mrawcsák: Hat nem is szereti? 
Liszka (vadul): Hahaha! vén bolond! hát 

azt hitte, hogy szeretem? 
Mrawcsák: No, varja maga hálátlan! majd 

fogja még maga siratnyi a hűséges Mraw-
c s á k o t ! . . . 

Liszka: Ej , mit, igyék! 
Mrawcsák: Sag iszom! (Felveszi a maga 

pálinkás üvegét és kiissza, ami benne van). 
Iszom! (Zörög). Hej! zsidó! zsidóka! corpo 
di bacco! 

Korcsmáros (a söntésben): No? 
Mrawcsák: Bor! palinka! likőr, sok! ma 

fogok mulatni! 
Liszka: Jól van, .Mrawcsák! éljen! ma 

mulatunk, vigan leszünk! Bort ide, korcs-
máros! Ugy se tart már soká ez a kutya élet! 

Mrawcsák (egy öt forintos bankjegyet fi-
togtat): Van píz, van sok, van minden, lá-
tolsz zsidó? (Mutatja a korcsmárosnak, ki 
egy üveg bort hoz). Nix egy, — tiz, husz 
halbe, ide. (A maga asztalára mutat). 

Liszka: Jól van, Mrawcsák! hej csak ci-
gány volna! hogy táncolva és dalolva adnám 
ki lelkemet! 
(A másik oldalon a cigányok csárdást húz-
nak, Miklós ülve s fejét két tenyerébe me-

Dr. Szlávik Istvánné 
orvosi kozmetikai intézete : Dr. Bátort Már ta o rvos . 
Arcápolás quarz és kékfénykezelés, hajszálak és sze-
mölcsök végleges eltávolítása villannyal liámlasztó-
kurák, hizó- és fogyókúrák VIII., Józse f -kö ru t 47, I . 
D. e . 9-től d . u . 6-ig t an í tványok szakszer t ! k iképzése . 

D IT T A D A 1 / Gyönyörű há lók , ebédlí ík Till I II Kii M uriszobák elsőrangú kivitelben 
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HAAR, Csengery-utca 29. szám. 
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ritve a csárdás szerint mozog. Liszka egé-
szen neki szilajodva elkezd táncolni, rá 

mindjárt Mrawcsák s eggütt táncolnak). 
Liszka (tánc közben): Ü j u j j u ! . . . Jó éj-

szakát, cudar világi nem fogsz ki már raj-
tam! 

Ördög S. (fejét rázza, — a megbotránko-
zás hangján): Ugyan, ugyan te lány, hát 
ilyen beteg vagy te? 

Liszka (vadul): Ilyen hát! 
Ördög S.: ,No tisztelem a virtusodat! 
Liszka: 'Mi köze hozzá? (Kihivólag eleibe 

áll). 
Ördög- S.: Semmi! De szégyelhetnéd ma-

gad, hogy fiatal létedre egy ilyen országos 
korhely csavargóval összeadod magad! 

Mrawcsák (Liszkát maga elől elmozdítva 
nagy dühhel Sára elé rohan s fenyegeti): Te, 
sztari baba! te vin boszorka csúnya, te va-
gyolsz csavargó; én vagyok zur! tudolsz, te 
v(n pintlil 

Ördög S.: Ur vagy ur! csak rád kell nézni, 
még a bolond is elhiszi! 

Mrawcsák: Neked van píz, smukk, ruha, 
minden! 

ördög S.: Sohse dicsérd magad; dicséri az 
a sok fót-hátán-ifót nagy gazdagságodat. 

Mrawcsák: Ez vándorló ruha meg van, ez 
neked profeszionsz kleid. (Gyöngéden Lisz-
kához). Ugy-e, Lizika? 

Liszka (visszaesve valódi természetébe, el-
merül s a kérdés bántólag hat reá): Mit tu-
dom én? 

Mrawcsák (gyöngéden vállára teszi ke-
zét): Hisz maganak modta, sokszor mondta, 
hogy van neked minden. 

Liszka (vállat von): Ej , bánom is én! 
Mrawcsák: Hat maga se hiszi? 
Liszka: Nem! 
Mrawcsák: Igazan? 
Liszka: Ugyan hagyjon már békét! 
Mrawcsák (elfordul — magában) : Ahá! 

most ju t ja eszibe valami, azir nem szereti 
engem, hogy nem láta semmi! Most előve-
szem utolsó manőver, s kirukkolja előtte, 
mint igazi gavalir! (Fenn Liszkához). Hat 
csak nem hiszi? nem? 

Liszka (oda vetve): Nem hiszek én 
semmit! 

Mrawcsák: No wart! (Lázas sietséggel fel-
bontja a pintlit, s abból egy öltözet fekete 
ruhát vesz ki, a nadrágot az asztal végére 
teriti, ugy hogy a két szára lecsüng, a frak-
kot felveszi, s egy ruganyos magas tetejű l:a-
lapot a fejére tesz). 

DOHASZAKADÁS művészi mütöméie, haris-
nyák m ű v é s z i javítása 

l m Dr . KA8SAIBTÊ Iparművészeti műhelyében 
VU. Lövölde-tér 1. szám. Telefon : József 110-34 
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Mária Teréz ia - t é r S. Előkészít magánvlzsgákra, 
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Liszka (ezalatt háttal leül s bágyadtíáy 
mutatkozik rajta): J a j ! . . . már a fe jem szé-
dül . . . talán nincs messze az óra? . . . öh , ha 
most itt volnál s a szivembe néznél, bus sor-
somon, tudom, hogy elkeserednél! . . . 

Miklós (éppen ugy, emlékeivel foglal-
kozva): Soh' se felejtem e l ! . . . nem lesz az 
én bánatomnak soha vége . . . meg vagyok 
én égve! . . . 

Ördög S. (Liszkát hosszasan nézve, ma-
gában): Eszembe jut bűnöm, ha bánkódót 
l á t o k . . . Rajtam van az á t o k ! . . . (Kis szü-
net, mind el van merülve). 

Mrawcsák (felöltözve hetykén): No? ki vá-
gyom én, mi vágyom én, ha?! 

Liszka (rá se néz). 
Mrawcsák: Lizika! Satzikal nézni engem. 
Liszka (rá se néz): Látom! 
Mrawcsák: Nem látolsz! 
Ördög Sára : Ugyan, mit nézne raj tad ? 
Mrawcsák : Te, klepsidra vínsig, adok 

neked egyet. (Pofont mutat.) Lizika ! 
Liszka : Hagyjon már békét ! 
Mrawcsák : Um ! no wart ! most csinálok 

legislegutolsó sturm, ha ez sem hasznai, 
akor Mrawcsák alo mars, hamar in die 
Valachai ! (Háttal fordul, felrakja a gyűrű-
ket, óraláncot, előbb a nadrágot a másik 
nadrágra felhúzza.) 

Miklós (a cigányhoz): Bercikém! üveg-
hangon, gyémántosan, azt a nótát, hogy 
„Lehullott a fehér rózsa levele !" (Elkezdik 
s a leglágyabb adagióval játsszák.) 

Liszka (magában, összekulcsolt kézzel, az 
asztalra könyökölve): Ha gyónni kell előt-
ted, Istenem, gyónok ! Tudod minden bű-
nöm, én csak egyet tudok, hogy szent ne-
vedre szidalmakat szórtam, s ha az átok 
azért fogamzott meg raj tam, ugy bocsásd 
meg bűnömet, kinos halálomban ! . . . Ja j ! 
milyen verejtékes a h o m l o k o m ! . . . (Az 
előtte lévő félig telt üveget megkapja s gör-
csösen tartja, nézi.) Ölsz-e már vagy többet 
kérsz magadból ? . . . ugy-e többet, mert ha 
ezt már mind megittam volna, régen halva 
volnék ! . . . (Inni akar, de megborzad s el-
tolja magától.) Rossz, mint a méreg ! . . . 
(Hirtelen utána kap.) Ej, gyáva ! idd ki, 
jól, fenékig! (A szájához veszi.) 

Mrawcsák (ebben a percben feléjük for-
dul, Liszkához megy, megfogja kezét, nem 
engedi inni) : No, most nézz meg, ki va-
gyoni ? 

Ördög Sára (meglepetve, nagy hangon): 
Tyüh ! fogontatta ! ez már valami ! 

Mrawcsák (kevélyen végig sétál előttük): 
No, hat nem vágyom ín nagysagos zur ? 
h a ? ! (Liszka elé áll.) Lizika! (Gyürüs uj-
jával állát cirógatja.) Satzika ! ugy-e — ha? 

Liszka (a meglepetéstől meredten áll s 
nézi) : Teremtő szent Isten ! ez mind a mi 
smukkunk ! 

Mrawcsák : Ugy-e, szép, ha ? 
Liszka : Nagyon szép ! (Magában láza-

san.) Óh, csak addig éltess teremtő Istenem, 
inig ez a bün a világ előtt fényesre kiderül! 
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Mrawcsák (Liszka mellé áll s az arany és 
ezüst pénzt dicsekedve mutogatja) : Hat 
meg ez ni ? meg ez ? . . . ha ? 

Liszka (magában): A pénz is mind n á l a ! 
Óh, mit csináljak most ? . . . (Fent, tetsző 
hízelgéssel.) Jaj , de sok szép pénz ! 

Mrawcsák : Látolsz ? ez mind lesz tied, 
ha gyüsz velem Olájos országba és szere-
telsz engem. No, Lizika ! dusicska, satzika, 
gyüsz ? ha ? 

Liszka (határozottan): Megyek! 
Mrawcsák (örömében nagyot ugrik) : 

Bravo 1 iljen 1 iljen ! Zsidók« ! hej, hej ! sag 
mos mig rumot, theát, krampampulit , so-
kat ! (Nevető örömmel szerelmeskedve ölel-
ni akarja Liszkát.) Hihihi ! j a j ! szip Lizika, 
puszika engem tied, — n a ! . . . (Csókra 
tartja száját.) 

Liszka : Majd máskor. 
Mrawcsák : De adolsz, neked szíp gyürü, 

karikakas, ni. (Lehúzza ujjáról, a Liszkáéra 
akarja húzni.) No, nesze ! 

Liszka : Egy gyürü ? Az nem kell ! Adja 
ide mind ! 

Mrawcsák (ránéz) : Mind ? 
Liszka s Hát ! Hiszen egy gyűrűért csak 

nem szerethetem ! ? 
ördög Sára (ismét a botránkozás és 

bosszúság hangján): Te, l ány! hát alkuszol 
vele ? 

Liszka : Muszáj ! 
Örijög Sára : No, nem tudom, k.i szült ? 

de annyi igaz, hogy anyádnak nem lehetsz 
öröme ! 

Mrawcsák (leszedi a gyürük felét) : No, 
itt adolsz fele ; — fele feleség, fele zur ! jó? 

Liszka : Nekem mind kell ! 
Ördög Sára : Te, lány, ne rontsd meg az 

életedet, hisz még fiatal vagy ! . . . Hát nem 
látod, hogy kivel van dolgod ? 

Liszka : Ej, tudom én, hogy mit csinálok! 
Mrawcsák Még adolsz kettő ! (Nagy-

lelkűen.) No, három ! meg egy óra, meg egy 
lanc ! 

Liszka : Mondom, hogy nekem vala-
mennyi kell ! 

Mrawcsák : Hiszen mind lesz tied, ha 
leszel enyim igazi feleség ! 

Liszka : Nekem most kell ! 
Mrawcsák (gyanakodva): Most? 
Liszka (követelőleg): Igen is, mos t ! 
Mrawcsák : Hogy aztán megszökje vele, 

hogy engem kijátsza. Mos mar krigszt 
nix! nem kapolsz semmise! (Megfordul, az 
asztalhoz megy, s visszapakol mindent). 

Liszka (indulatosan utána megy, hogy 
erőszakkal elvegye): De fogadom istenem-
re, hogy enyim lesz ! 

Ördög Sára (útját állja, megfogja, s lassú 
hangon): Megvesztél? nem látod, hogy ez 
csak kirabolt kincs lehet ? 

Liszka : Tudom, s éppen azért ! 
Ördög Sára (bámul): Ki vagy te. lány, 

hogy ilyen rossz lélek szorult beléd ? 
Liszka : Ördög Liszka ! 
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ördög Sára (döbbenve): Ördög? Honnan 
származol ? 

Liszka : A megölt Angyaltól. 
Ördög Sára : Értelmesen beszélj ! 
Liszka : Jobban nem tudok 1 De hát 

maga kicsoda ? 
Ördög Sára : Én is Ördög vagyok ; de a 

te korodban még Angyalnak hittak. 
Liszka (nézi, sejtelmes borzalommal) : S 

miért lett Ördög ? 
Ördög Sára : Mert a bűn az Éva almájába 

harapott I . . . 
Liszka : Most meg én nem értem. 
Ördög Sára : Ne is értsd meg soha ! mert 

hejh ! a kóbor kutyánál is rosszabb sorsa 
van a bűnös, becstelen személynek. 

Liszka: Honnan t u d j a ? 
Ördög Sára: Abban őszültem meg ! Az 

tett semmivé, az üldöz uton, útfélen ; az az 
átok raj tam. (Igaz, mély érzéssel.) Oh, te 
lány, én nem tudom, ki viagy ; de lennél bár 
a legnagyobb ellenségem egyetlen magzatja, 
még akkor is kérve intenélek : hogy maradj 
becsületes ! . . . Te, lány ! tudod-e, hogy mi 
az ? ! koldus anélkül a király, s király — 
ha birja, vele a koldus is I 

Liszka : Én nem ugy tapasztalom ! 
ördög Sára : Példát mondok, ha kell. 
Liszka : Példa vagyok én is 1 
Ördög Sára : Én tán nagyobb ? 
Liszka : Ki tudja ? 
ördög Sára : Tizenhat esztendőt töltöt-

tem börtönben. 
Liszka : Miért ? 
ördög Sára : Mert letértem a becsület 

út járól ! Hites férjem mellett szeretőt tar-
tottam, s. mennél jobban megszerettem a 
bűnt, annál jobban gyűlöltem az igazt, be-
csületest ! . . . Gyermekem v o l t . . 

Liszka (balsejtelemmel) : Kitől ? 
Ördög Sára : F é r j e m t ő l . . . de ugy gyűlöl-

tem azt is, mint tulajdon apját, bezzeg 
szeretném most ! . . . S mikor a rút bűn 
fekélye egészen elterjedt szivemen, pokol 
lett életem, az ördögök játsztak, incselked-
tek velem ! . . . Ne, lyány ! ha valaha életed-
ben megkísért a gonosz, Isten nevét kiáltsd 
és kérd : hogy védelmedre tegyen, ha kell, 
c s o d á t . . . 

Liszka : Tovább . . . tovább . . . 

A L I A 
Â S H Â J T 

OKOLÀDE 

Felnőt teknek, 
gyermekekhek 

egyaránt a 
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Ördög Sára : Hát még most se érted, hogy 
mire vitt a gonosz ? 

Liszka : Nem I 
Ördög Sára : No hát neked megmondom, 

a jkamra veszem, amit lelkem tagadni sze-
ret, kimondom, hogy tanulj : — megöltem 
férjemet I 

Liszka : Szent Isten I 
Ördög Sára: Ne félj 1 megbűnhődtem 

érte ! (Szivét veri.) Itt, itt lakik a biró ! . . . 
Liszka (lázasan): S hogy hitták a férjét? 
Ördög S.: Angyal Pál. 
Liszka (rendkívüli meglepetéssel): Angyal. 

Oh mindenható Isten! . . . 
Ördög Sára : No, mi lelt ? . . . 
Liszka (meredten nézi anyját, majd meg-

fogja, küzd, mintha megnémult volna, végre 
zokogva felkiált.) Óh, anyám ! anyám, 
anyám ! I (összeroskad.) 

Ördög Sára: Mit m o n d t á l ? . . . én a te 
anyád ? . . . hát ki vagy ? . . . beszélj ! . . . 
(Mellé térdel, fel akarja emelni, nem birja.) 
Hallod ? no ny.isd fel már a szemed ! mert 
az enyim is kifut, ha igy csorog könnye ! 
(Mrawcsákhoz.) Te, gyere már, segits ! 

Mrawcsák (odamegy): No, Lizika, mi 
baj ? 

Ördög Sára : Mi baj ? látod hogy elszé-
dült ! . . . hamar csak v a l a m i t ! . . . (Felülte-
tik, ott ahol elesett s Mrawcsák tartja a 
fejét, ördög Sára meglátja a mérges üve-
get.) Nini ! hisz itt az orvosságod ! . . . (Fel-
veszi.) Nesze, galambom, ettől meggyó-
gyulsz, ettől magadhoz térsz, nesze, igyál. 
(Itatja, de Liszka keveset iszik.) Igy, igy . . . 
ez meggyógyí t . . . (Elveszi az üveget szájá-
tól.) Ja j , hogy megrendült a szivem gyöke-
re ! . . . alig állok én i s ! . . . (A kezében levő 
üvegre néz.) Ez tán jó lenne nekem is, mert 
mindenem remeg ! (Megrázza az üveget s 
kiissza fenékig.) 

Liszka (magához tér, Mravcsák felsegíti, 
beteg hangon) : Mrawcsák ! ne hagyjon el, 
beteg vagyok, majd ha jobban leszek, me-
gyünk . . . ne féljen . . . szeretem . . . 

Mrawcsák : Sag tudom . . . 
Liszka: Lefekszem ide. (A padra mutat.) 

Adjon a fejem alá valamit . . . 
Mrawcsák (körülnéz): Jó lesz pintli ? — 

ha ? 
Liszka : Jó ! (Mrawcsák a pintliért megy, 

azt összeköti, ezalatt ördög Sárához titkon.) 
Menjen hamar pandúrokért, hogy ezt a zsi-
ványt elfoghassuk, mert emiatt halok meg ! 

Ördög S. : Óh, dehogy halsz, szentséges 
angyalom ! Viszlek innen nyomban, liliom-
ágyba fektetlek, száz doktort hozatok, éjet 
napba fűzök, ugy kérlelem istent, hogy fe-

A Régi jó Budapest 
egy gyöngyszem>• a 

„ M a k k h e t e s " v e n d é g l ő 
a régi helyén Rottenblller- és Uob utca sarok 
augusztus 8-án megnyílt. IWaJdonosa a közismert sportember M ú r k a s Á r p á d 

lejtse el bűnöm ! . . . Kincseket koldulok, 
mind lábadhoz rakom, s ha az ég rám hall-
gat, az az én nagy átkom áldás lesz te 
rajtad ! . . . 

Liszka : Jó, jó, csak siessen, hozzon va-
lakit ! 

Mrawcsák : Itt van pintli ! (Leteszi Liszka 
mellé a padra.) 

Ördög S. : Megyek ! (Megfordul.) Ja j ! mi 
ez ? nem látok ! . . . (Visszafordul és tá-
molyog.) Az öröm okozza-e, vagy a mérték-
telen ital ? . . . Vezessetek ! . . . istenhez 
akarok jutni . . . (Egy lépést tesz.) Megyek 
angyalom ! . . . (Nagyot kiált.) J a j ! . . . 
(összeroskad.) 

Liszka és Mrawcsák : Mi az ? 
ördög S. : Meggyúlt a szivem ! . . . Oltsá-

tok el! . . . hamar, hamar! . . . mert mind-
járt eléget ! 

Liszka (hozzá siet): Mi b a j a ? 
Ördög S. : Az agyvelőm is ég ! . . . csó-

kold meg ! 
Liszka (megcsókolja). 
Ördög S. : Ugv, ugy ! ez jól esett ! . . . 

Ne félj, nem halsz meg ! . . . én nem enge-
dem ! . . . de az az orvosságod nagyon 
rossz ! . . . 

Liszka : Ivott belőle ? 
Ördög S. : Jó felét kiittam ! 
Liszka : Jézus Mária ! Orvost, orvost I 

hamar ! 
Ördög S. : Minek ? 
Liszka : Méreg volt benne ! 
Ördög S. : Méreg ? hát te is azt iltál ? 
Liszka : Azt ! 
ördög S. : Miért ? 
Liszka : Mert meguntam az életet ! 
ördög S. (kínosan): Óh büntető is ten! 

hát ilyen a kezed ? . . . (Nagy küzdelemmel 
feláll.) Nem, nem halok meg ; csak azért 
se ! te se ! mi még jó időket élünk ! Perbe 
szállok miattad istennel, megtagadom jósá-
gát ezerszer, ha most rossz lesz hozzánk ! 

Liszka : Mrawcsák ! az istenre kérem ! 
hívjon orvost, vagy valakit ide ! 

Mrawcsák: Ja, j a ! (A pintlire néz.) 
Liszka : De siessen, mert rögtön vége ! 
Mrawcsák : Ja, ja, megyek ! (El.) 
Ördög S. (megrázkódik): J a j ! minő po-

kolégés van egész testemben ! . . . Tarts ! 
. . . vagy majd én tartalak ! . . .(Megfogja, 
nézi.) Lyányom vagy ? . . . az én lyányom ? 
. . . Az ördög a n g y a l a ? ! (Szivére szorítja.) 
Az vagy, az, szived veréséről megérezem, 
ugy dobog, mint enyim ! . . . (Nézi.) Óh de 
szép vagy, éppen mint én voltam! . . . (Egy-
szerre eréllyel.) De jó vagy-e még, mondd 
meg ? 

Liszka : Nem ismerem a bűnt ! 
Ördög S. : Ugy áldott az Ur, ha attól meg-

óvott ! Ja j ! ez a halál keze ! . . . (Összeros-
kad ismét, Liszka lábaihoz.) Végem . . . vé-
gem . . . (Rámered Liszkára.) Imádkozz . . . 
imádkozz . . . mert tied a dicsőség . . . 
mind örökké . . . ámen . . . (Meghal.) 

Liszka : Anyám ! anyám ! . . , meghall ! 
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Óh j a j ! én voltam gyilkosa 1 . . . most már 
én is megérdemlem a halált ! (Az asztalon 
leuő másik üvegből iszik, aztán az anyja 
mellé térdel, de előbb a Mrawcsák pintlijét 
az anyja feje alá teszi.) 

4. JELENET 
Mrawcsák, Volt. (Befut a másik szobába.) 

Mrawcsák : Hej, urakok ! doktorok ! ba-
ratok 1 gyönni hamar velem 1 

Miklós és Ábris: Hova? 
Mrawcsák : Ide, kis korcsmába. 
Miklós és Ábris : Minek ? 
Mrawcsák : Kettők haldoklanak I 
Miklós : Kik ? 
Mrawcsák : Lizika, meg banya ! 
Miklós : Liszka, meg az anyja ? 
Mrawcsák : Ja, ja ! csak gyünni, no, ha-

mar 1 
Miklós: No hát m e n j ü n k ! (El mind.) 
Liszka (anyja mellett térdelve): Jóságos 

istenem ! ha itt angyaloknak csúfolt a világ 
és ördögök voltunk, vigy magas egedbe s 
tégy ott angyalokká ! 

5. JELENET 
Miklós, Ábris, Mrawcsák, Volt, Cigányok, 

Kati, stb. 
Miklós: Liszka! te vagy? . . . (Hozzá-

lép, látja a halottat, borzadva.) Ki ez a ha-
lott ? 

Liszka : Anyám 1 
Miklós : Anyád ? — Óh szerencsétlen ! . . . 
Liszka : Csak te légy szerencsés ! Nézd, 

az az ember oka minden bajnak, nála van a 
kincs. (A pintlire mutat.) Ebben van eldugva 
— fogasd el ! 

Mrawcsák (figyel s szökni akar): Haj, haj! 
Miklós (megfogja) : Megállj, vén gazem-

ber ! Ábris, fogjátok meg ! (Ábris és a zené-
szek fogják. Liszkához.) Hát neked mi ba-
jod ? 

Liszka : Semmi ! csak vigye haza kincsét! 
Miklós : Hisz te vagy az én kincsem ! 
Liszka : Én mindjárt meghalok ! (Elha-

nyatlik.) 
Miklós (ölébe ragadja s csókolja): Nem 

halsz ! nem engedem s nem engedi isten ! 
. . . Vezessetek ! hadd vigyem doktorhoz, 
— vagy ha az nem segit, veled megyek fel 
a menyországba ! (Indul Liszkával.) 

(Csoportozat.) 
(A fiiggönv legördül.) 

HARMADIK FELVONÁS 
(A színpad hátterében jobbra egy földszin-
tes, mélyen benyúló ház, elől két ablak, az 
udvarra néző részen felosztva egy-kettő, kö-
zépen ajtó. Elől az ablak felett ezen felirat 
áll : ,.Városi kórház". A ház előtt az egész 
szinen keresztül léckerítés kapuval, ugy hogy 
az „ut" a szín elején van ; a kerítésen tul, a 
kórház udvara fákkal, mely kertben végző-
dik. a kerten keresztül fák és bokrok közt 

gyalogút vezet a temetőbe.) 

1. JELENET 
Miklós, János bácsi, Kórházfelügyelő 

Miklós : Hát ma kijön ? 
János : Ki. 
Miklós : Bizonyos ? 
János : Mint a kétszer kettő 1 
Miklós: Fölkelt-e m á r ? 
János : Most öltözködik. 
Miklós : Akkor hát sietni kell ! De kedves 

János bácsi, az isten áldja meg, ne szóljon 
neki egy szót se ! 

János : Én ? Hát asszony vagyok én, hogy 
pletykának gondolsz ? Aztán én is azt aka-
rom, hogy legyen egy kis öröme szegény-
nek ! Ugy is anyit sir az istenadta, hogy 
no 1 . . . 

Miklós : Emleget-e engem ? 
János : Nem a ! Soh' se láttam még én 

olyan fehérszemélyt, pedig sokféle megfor-
dult már a kezem alatt. Ennek soha sem-
mire el nem mosolyodik szája ! ezt nem lepi 
meg semmi ! Küldtek ennek ruhát, ételt és 
semmit se vett el ! Látogatták jeles dámák, 
uri kisasszonyok, kérdezgették sorsát, haj-
dani életét, beszélt, beszélt, de nagyon ke-
veset ! Egyszer kért valamit, amióta itt van: 
azt, hogy ne eresszenek hozzá semmi láto-
gatót, mert akkor megszökik. 

^Goniiilltáviié]^ 
mely a jelenkor legszenzációsabb 
újdonsága. Elsőrendű kávé, — 
gépünkkel néhány perc alatt elő-
állítható. — Gépeink Budapesten 
minden jobb étteremben, üzem-
ben megtekinthetők. A kávé 
megízlelhető : Budapesten a Szi-
get-klub, Liget-klub, Kémény-
seprő vendéglő Aréna-ut, Posch-
éttermek, Műcsarnok kávéház 
K o d r a - étterem Krisztina-tér, 
P u t z e r-étterem, Halászcsárda 
Stefánia-ut, Gregorics-étterem, 
Pannónia kávéház Miskolc, Für-
dőtelep-étterem Siófok, Hullám-
szálló Keszthely, üunakioszk 
Esztergom, L ő r i n c z y - é t t e r e m 
Szolnok. Wravetz G. Népliget stb 
— Gépeinkről ugy háztartások, 

mint éttermi üzemek a legnagyobb elismeréssel nyilat-
koznak. Megrendelések, postai megbízásokat pontosan 
eszközöl a készülék egyedüli gyártója : Zlinszky 

Lajos, Budapest, VII. Murányi-utca 31. szám. 
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Miklós (elgondolkozva): Szegény beteg 
angyal! 

János: Az a! én is annak tartom: nagy be-
tegnek, akit a kórházban nem gyógyíthatnak 
ki! Hejh! az ilyen hányt-vetett életű leány-
nak, ha jó s becsületes, — nehéz az élete! 
Tudom; mer sok panaszból sok igazság rí 
ki, nekem pedig kijut eleget hallani. 

Miklós: ö nem panaszkodott? 
János: Soha! 
Miklós: Hát arra vájjon emlékszik-e, hogy 

az ágyánál virrasztottam? 
János: Nem tudom. 
Miklós: No mindegy! ha az isten egymás-

nak szánt, egymáséi leszünk, — ha nem ? 
. . . ej! az nem is lehet máskép! Annyi bu-
bánatra örömnek kell jönni; annyi szenve-
désnek jutalom a bére! Megyek, s aki jönni 
akar, jöjjön, nézze meg és győződjék meg, 
hogy én nem vagyok a hibás: hogy én most 
is éppen ugy szeretem, mint amikor először 
megláttam! 

János: Eredj, öcsém! hozz derék tanukat, 
majd ugy intézem a dolgot, hogy amint ki-
lép, — te jössz eleibe, melletted pedig a ta-
nuk; akkor aztán elmondod neki, amit 
akarsz; s ha a betegsége erre se gyógyul, ha 
ajkára nem ül ki az édes öröm mosolygása, 
akkor nem mi közénk való; sir akkor a 
helyei 

Miklós: Igaza van! No hát addig is az én 
istenem áldja! Siessetek ám vissza. (El a ka-
pun, s elől balra.) 

2. JELENET 
János 

János: Siess, öcsém, siess! ne félj, itt min-
den rendben lesz! Hanem' előbb megeszem 
ám a fröstököt, mert addig nincs igazi ked-
vem, — aztán majd beszélek azzal a szo-
morú leánnyal! (El a házba.) 

3. JELENET 
Liszka (halvány, szomorú, nagyon egyszerű 

ruhában jön a házból, kevés szünet.) 
Liszka: „Felgyógyultál, mehetsz, — kö-

szönd meg a doktor urnák, meg a város bi-
rájának, hogy ide vettek, s ingyen adtak 
mindent! Aztán többet ne tégy ilyen bolond 
d o l g o t . . . légy jobb, s becsüld meg maga-
dat!" Ez az útravaló, ezt mondta Szájasné, 
a vén ápoló asszony. Köszönöm néni, de azt 
szeretném jobban, ha köszönni semmit se 
k é n e ! . . . Mit ér már nekem az élet? . . . hisz 
nehezebb ez nekem, mint a halál terhe, amit 
már féllig elviseltem. Az éjjel is olyan ször-
nyű álom kinzott: apám anyámmal iszonyú 
harcot vitt, én meg sirtam, nyöszörögtem s 
tulajdon „ ja j " szavam ébresztett fel reggel. 
Szomorú reggel ez , . . . mert útra küld újra , 
és én még nem tudom, hogy merre fordul-
jak? . . . Mi is vagyok én most? keresem, ku-
tatom . . . a nagy kutatásba belefájdul fejem, 
s örökkön-örökké csak azt tapasztalom: hogy 
engemet elfelejtett isten! (Magát biztatva.) 

Ne is bánkódj te már, ne is sirj te többet, 
hisz mióta rádtört a baj , — sirtál te eleget! 
Sirva mondtad rá az átkot, sirva jártad a 
világot, sirva kérted az istent: hogy azt a 
rád szakadt átkot, azt a nehéz búbánatot, 
tétesse sirba ve led ! . . . Óh, de édes remény-
kedés s nyugtató hit volt abban: pihenni lent 
a sírban! S ime most ú j ra itt álloki, fá jóbb 
szívvel, mint hajdan; most még pusztább ez 
a világ, és én még százszorta árvább vagyok, 
mint amilyen voltam! Most már utat se ta-
lálok; mert embert, világot utálok, nincs 
már szivemben se tüzl S mintha életemben 
soha nem is szerettem volna, — nem szere-
tek senkit, s e n k i t . . . üres minden iés puszta, 
pedig ugy szeretném mégis, ha a szivem ő 
mellette egy pár jó szót szó lana! . . . Ugy sze-
relnék messze lenni, magam se tudom, hogy 
hol, csak olyan hely lenne, ahol rám több 
bánat nem omol! (Szünet.) Elmegyek a te-
metőbe, — az lesz az én templomom, s 
mindazt, ami szivemben van, egy sirnál le-
imádkozom! . . . Szóba állok az istennel s 
megüzenem imádságomban, hogy legyen 
reám gondja, hogy irjon a csillagsorba; van 
ott ugy is sok árva!! 

Dal: 
Szomorúan zúg-búg a szél, 
Csendről, nyugalomról beszél. 
Kis madárka csörg az ágon. 
Temetőbe, sirba vágyom, 

Sirba vágyom! 

Szomorú fűz hervadt lombja 
Ráborul miajd sirhalmomra, 
S édes lesz ott megpihenni, 
Oda lent majd nem fá j semmi, 

Nem fá j semmi! — 
(El a kerti gyalogúton a temetőbe.) 

4. JELENET 
János bácsi (kijön, körülnéz) 

János: No nélzd! se odabent, se idekint 
nincs! hát hol van, mikor itt kéne lenni? 
(Kiált.) Liszka! Liszka! hallod-e? — dehogy 
hallja! dehogy h a l l j a ! . . . Még megérem, 
hogy elszökött! kitelik tőle, — nem ád az 
ilyen se istenre, se emberre, hanem megy a 
saját bolond esze után! Ejnye de rászedett! 
— no! Most ha eltalál jönni a tekintetes fő-
doktor ur, — a jegyző meg a biró, meg egy-
nehány szájas polgár, szépen leszek! . . . De 
vájjon hova, merre mehetett ilyen hamar? 
— Liszka t e ! . . . Különben mindennek az a 
kiét gyámoltalan vénasszony az oka, még az 
is meglehet, hogy csupa fortélyból elküldték 
valamerre, hogy engem bajba és szégyenbe 
keverjenek! Csúnya két incselkedő személy! 
egymást ugy mar ja hát megett, — persze, 
hogy engem is; de bezzeg mikor idegen ér-
kezik, jámbor imádkozok, s szelid mind a 
kettő, mint a neki vénült macska! (Az ajtón 
beszól.) Szájasné! Kománé! jöjjenek ki csak 
egy szóra! 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 139 

5. JELENET 
Szájasné. Kománé. (Két öreg asszony, egy-
forma kopott, barna kockás ruhában, fekete 

fejkötővel.) 
Szájasné és Kománé: Tessék? 
János (tekintélyt igyekszik tartani): Hát... 

hol van az az Angyal lyány. 
Szájasné: A Liszka? 
János: Az! 
Szájasné: Talán a Kománé1 tudja. 
Kománé: Én? hiszen a maga keze alatt 

voltl — 
Szájasné: Igaz, — de azért mégis mindég 

maga ette meg a csirkebecsináltat, meg a 
„kochot", amit a finánc respiciensné küldött! 

Kománé: Hát maga a rántott báránynak 
felét nem eldugta-e? meg a „habcuppot" 
nem felfalta-e a szegény beteg elől? 

János: A h á ! . . . igy sül ki az igazság! No 
csakhogy tudom! Most már az is világos 
előttem, hogy az aszubor miért fogyott el egy 
cseppig olyan hamar, hogy még csak meg 
se kóstolhattam! 

Kománé: Szájasnéi! 
Szájasné: Kománé! 
János: Szájasné is, Kománé is megeszik-

isszák a betegnek valót! Ezt már régen tud-
tam, most pedig világosan egymásra vallot-
tak, és ezt a fődoktor urnaki még ma felje-
lentem, ha nekem azt az Angyal lyányt rög-
tön elő nem teremtik. 

Szájasné és Kománé: De hát honnan ve-
gyük elő? 

János: Ahová tették! 
Szájasné: Tette az ördög, a gyalázatos, én 

ki nem állhatom! 
János (ráförmedve): Ahá! maga marta el! 

Bizonyosan agyonszekirozta az ápolásával, 
és az a szegény lyány szó nélkül elment, 
csakhogy magától meneküljön! 

Szájasné: Hát aztán, ha ugy volna is? 
Tudjuk, hogy ki és miféle volt. 

János: Igen, die most számonkérik1, mert 
itt a vőlegénye, egy gazdag pesti ember! 
hm! hát nem „hát osztán" Szájasné asszo-
nyom! (Kitekint az utcára.) Ahol ni! jönnek! 
egy egész csapat! (Ingerülten.) Hol van? ad-
játok elő hamar! mert mind a kettőtöket el-
csapatlak! 

Szájasné és Kománé (tipeg-topognak): De 
hát hol van ? (Mind a kettő nevét kiabálja.) 
Liszka! Liszka! Liszka te! hol vagy? he? 

János: Ne sápogjanak itt, hanem menje-
nek utána. 

Szájasné és Kománé: De hová? 
János: Tudom is én?! Ja j ! már itt vannak! 

és az a lyány nincs itt! 
6. JELENET. 

Miklós, Kontráné, jegyző, biró. Több tisztes-
séges polgár. Abris, Kati, Lőrinc, Rézi, Fani. 
Mali, Hani, Harschli, Farkas, Móric s min-

denféle nép gyülekszik lassan. 
Miklós: No! itt vagyunk, János bácsi! A 

jegyző ur, ia biró ur és ezek a tisztelt urak 
megtették azt a szives barátságot irántam, 

hogy eljöttek velem! Most hát maga álljon 
elől 

János: Hiszen én itt állok . . . de . . . 
Miklós: Hát csak ne sokáig álljon, mert 

észre talál venni, és akkor vége az öröm-
nek! No hát menjen, vezesse ki, én elvonu-
lok oda a fia mellé, a jegyző ur pedig majd 
tudja, hogy mit csinál! (Tuszkolja). No. 
menjen János bácsi! 

János: Megyek . . . megyek . . . csakhogy 
én hiába megyek . . . 

Miklós: Hogy-hogy? 
János: Hát . . . izé . . . (A két vénasszony-

hoz). Most segítsetek no! — ne az ételt falni! 
Miklós: Tán valami baj van? 
János: Van . . . van! . . . 
Mind: Mi az? mi az? 
János: Az, hogy nincsen a lyány s-chol! 
Mind: Hát hova lett? 
János: Én nem tudom; eltűnt, mint az ár-

nyék! . . . 
Miklós: Az nem igaz! nem lehet igaz! hova 

mehetett volna? 
János: Hisz az à bökkenő, hogy hova? 
Kontráné: Már, édes fiam, ezt megint nem 

szeretem! Ez, — ez nem igiaz dolog! ez vilá-
gosan azt mutatja, hogy te előled szökik! 

Miklós: Ej, hát mért szökne előlem? 
Kontráné: Mert nem szereti 
Miklós: Anyám! ne bántson már! 
Kontráné: Dehogy bántalak, lelkem gyer 

mekem! hiszen én mindenbe belenyugodtam 
már, sőt még magamban azt a leányt szeret-
ni is kezdtem; de engedjen meg a világ, meg 
te is, édes fiam, — ez már aztán a soknál is 
sokabb! . . . 

Miklós: Micsoda? 
Kontráné: Az, hogy megszökik előlünk! 

(A néphez). Hát kedves urak, nincs-e iga-
zam, hogy ezt mi nem érdemeltük? 

Mind: Igaza van, igazia van! 
Kontráné: No, hallod? 
Miklós (Elgondolkozva): Hallom! 
Kontráné: Most hát ne gondolkozz tovább* 

hanem cselekedj. Légy már egyszer ember, 
ne szerelmes gyerek; hisz benőtt már a fe-
jed lágya? Mit kötöd te magad egy olyan le-
ányhoz, aki már háromszor is tudtodra adta, 
hogy nem szeret téged!!! 

Miklós (Határozott eréllyel): Igaza van, 
anyám! ezt most eltalálta! Ha elment, hát 
menjen, — majd visszajönne még! . . . de 
már akkor későn jön utánnam! Kedves 
urak! látják, hogy itt újra én vagyok ki-
játszva, hát ne haragudjanak, hogy áprilist 
jártunk, bizony isten, f á j a szivem nagyon; 

fjP Érdes és repedezett bőrnek 

(CREME MOUSONJ 
vL^ a legtökéletesebb ápolószere JJ) 
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de hát nem tehetek róla, ha ugy akarta a 
sorsi Most már tudom, hogy nem szeret . . . 
vége van, elveszett! jobb, ha elfelejtem! 

Mind: Bizony jobb! 
Többen: Nem is érdemes rá! 
Miklós: Azért hát ne is várjuk! menjünk 

innen s mondjuk rá, hogy „Amen". 
Mind (Indulnak): 
Liszka (Kiviil, hátul a temető felől éne 

kehe jön): 
Dal. 

Késő ősznek hideg szele, 
Csapkodja arcomat. 
Egy-egy hulló hervadt levél 
Mutatja sorsomat: 
Megsárgulok, elhervadok. 
Én is nemsokára, 
És ráírják, hogy „itt nyugszik" 
Sírom fejfájára!! — 
Jaj, de még a temetőnek 
Nincsen oly mély sirja 
Amely az én bánatomat 
Eltemetni bírja! 
Visszajár az éjfél tájon, 
Ahhoz a legényhez, 
Aki miatt hasonlítok 
öszi falevélhez!! — 

(A dal hallatára mind visszafordulnak s 
kíváncsi figyelemmel hallgatják. Liszka a 
dal ismétlése alatt lép be a színpadra, s 
mintegy magában a dalban mélyen elme-
rengve észre sem veszi a bámuló népet, — 
a dal végével a színpad közepére ér.) 

Miklós (Alig birva magával, hozzá rohan). 
Liszkám! édes angyalom! 

Liszka (Fölrezzen, bámul): Mi ez? 
Miklós: Ez a te ünnepnapod. — A te bol-

dogságod első napja! 
Liszka (Remegő sejtelemmel): Miklós! én 

nem értelek! 
Miklós: Magyarázza meg neki, kedves, jó, 

jegyző ur! 
Jegyző: De kedves öcsém, nem sok magya-

rázat kell ide: szeretitek egymást, hát legye-
tek egymásé! 

Kontráné: Ugy van! minek ide a sok szó, 
meg a komédia?! A fiam szereti, én bele-
egyezem, — Kontra ur megszökött, semmi 
köze többé hozzánk, legfeljebb ha valahol 
megcsíphetem, jól összeteremtem! (Erővel 
összeadja a Miklós és Liszka kezét.) Igy ni! 
(Liszkát cirógatja s hízelkedve csókolja.) Ne 
félj, galambom, nem haragszom ám már! 
Csakhogy itt vagy, csakhogy megkerültél! De 
hol is voltál? mondd csak. 

Liszka: A temetőben. 
Mind: Ah! 
Liszka: Imádkoztam az istenhez anyám 

sirja felelt, hogy apámmal békítse ki olt 
fent ! 

Mind (tetsző mosollyal): Ah! Ah! 
Kontráné (a néphez): No látják? ! Ugy-e, 

hogy angyal? igazi angyal! hiszen tudtam én 
azt régen! mondtam is. csakhogy az a 
Kontra . _ . 

Miklós (Hogy végét szakítsa anyja beszé-

dének, némi bosszúsággal): Vesszen a po-
kolba! . . . (Liszkához szelíden.) De hát t« 
nem is örülsz? hát se egy jó szó, se egy mo-
soly niem jön ajkadra? 

Liszka: Majd idővel megjön az is! Most 
örömem se jó szóban, se mosolyban nem tör 
ulat; könnybe tör ki két szememből, hogy 
szegény fá jó szivemből elmossa örökre bú-
mat! Aztán hogyha téged látlak, látom bús 
történetem, s ne kívánd, hogy első percre 
legyen mindjárt örömem. Bízzuk istenre a 
jövőt; lásd, eddig, hogy hányt-vetett, addig 
űzött, hogy bizony már a remény is elveszelt 
— s ime, akkor adja vissza mindazt, amit 
már elvett . . . igy mutat ja meg jóságát, s 
hogy mennyire szereteti! (Miklós keblére 
borul.) 

Jegyző (Lelkesülten): Derék leány! éljen! 
Mind: Éljenl éljen! 
Jegyző: Mösl pedig menjünk egyenesen a 

paphoz, onnan pedig a templomba! 
Mind: Menjünk! (Indulnak, amint a kerí-

tésen kimegy a jegyző, Miklós és Liszka ka-
ronfogva, éppen szembe velők belép Mraw-
csák, két fegyveres pandúr által kísérve.) 

UTOLSÓ JELENET. 
Mravcsák, két pandúr, Voltak. 

Miklós, Liszka, Mrawcsák (Egyszerre, 
meglepetve): Ah, ah! 

Mrawcsák: Lizika, Lizika! megveri magat 
ezir isten! 

Miklós: Félre az útból , bitang! Vigyétek 
kendtek! (A pandúrokhoz.) 

Pandúr: Előre! 
Mrawcsák (A pandúrhoz): No, 110! lasán! 

in tudok, mi a régula, in töbet járta mar 
,,per zsup" mint maga, in járta mar nimet-
orSzag, cseh-orszag, meg olájos-orszag! 
(Liszkához szemrehányó fenyegetéssel.) Hejh 
Lizika, Lizika! ha gyütte volna olájos or-
szagba velem! 

Pandúr (Meglöki): Mars! előre! 
Mravcsák (Szemtelenül): No, wart a piszli! 

(Leveszi a sapkáját s kéreget.) Kirek alasan 
szegíny utas, — alamizsna! . . . 

Többen: Botot a hátadra! 
Mrawcsák (Körülnéz, látja, hogy nevetik 

és senki se ád semmit, felcsapja sapkáját, 
lenézi a közönséget, s a pandúrokhoz.) No 
fúrt! Sajnálok, hogy lealazta magát ilyen 
szemit niphez! (Visszafordul.) Ala szolgaja. 
(Él.) 

Jegyző: Mind a vizig szárazon! Mi pedig 
csak azért is énekszóval végig a városon! 

Kar-dal: 
Elszáradt a meggy, 
Rajta maradt egyl 
Elszáradt a szőlő szára. 
Tied leszek nemsokárai 
Leesett a hó, 
Van lány eladó. 
Ha eladó, majd megveszik, 
Menyecskének felesketik! 

(Énekelve el, mialatt a függöny legördül,) 
Függöny. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséaoel adunk felvilágosítást 3 szín-
házi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem 
adunk vissza s azok megőrzésére nem vállalkozunk') 

ßuby, Sz. G. 260. Csak akkor ülik, ha ebbe az 
édesanyja is beleegyezik, máskülönben a társadalmi 
etikett ellen vét. De megjegyezzük, hogy se neki, 
se nekünk ne irjon ceruzával, mert ez is beleütközik 
az etikett szabályaiba. — V. D. László, Nagykörös. 
Pálmay lika ez idő szerint még Budapesten tartóz-
kodik. Valószínűleg Siófokra megy nyaralni. — K. 
F. rajongó. 1. Ez teljesen magánügy és nem is tud-
juk megérteni, hogy ön miért kíváncsi erre? El-
végre ha mi adunk is felvilágosítást bizonyos dol-
gokról, az még nem jelenti azt, hogy túlságba is 
szabad menni. 2. Valószínűleg. 3. 3 évvel ezelőtt. 
— B. Gizi, Hengermalom-ut. El sem képzelhető, 
hogy valaki jeles szinésznő legyen, olvasottság és 
önművelődés nélkül. 
— Antónia. Most még korai volna erről beszélni 
minden attól függ, hogy Fedák Sári eljátsszaná-e? 
A jelek szerint van rá remény, mert mindig; volt rá 
még eddig publikum. — Xavér Ferenc. A versek 
közül csak a legjobbakat közöljük. Tehát kérünk egy 
kis türelmei. Ha lesz bennök közölni való, szívesen 
felkaroljuk az uj tehetségeket. — Aréna-ut 72. Beso-
roztuk őket, köszönjük a szives érdeklődést. — Ag-
gódó. Tessék? Miről van szó? Mit óhajt tudni? Egész 
furcsa kérdés, amire mi válaszoljunk? Ez nem a mi 
resszortunkhoz tartozik, mert mi színházi lap va-
gyunk. Orvosspecialisták névsorát megtalálja a Cím-
tár megfelelő szakaszában. Egyébként a csókról szóló 
elmélkedése nem oly veszedelmes, aminőnek ön mi-
nősiti. Ha elolvassa Dóczy Lajos „A csók" cimü víg-
játékát, ön is meg fog győződni róla. — Virág III. 
Megrendelheti a Színházi Élet kiadóhivatalában. Tes-
sék befáradni és a kért anyagot ott kiválogathatja. — 
Nagybecskercki úrilány. Legalább négy középiskola 
elvégzése szükséges és a 16. születénapot be kell töl-
tenie. Ez esetben születési bizonyítványon és erkölcsi 
bizonylaton kivül a szülők írásbeli beleegyezésére is 
szükség van. mert anélkül nem veszik fel. — N. Gá-
bor, Makó. Már az a körülmény, hogy hozzánk inté-
zett levelét kérvény alakjában irta meg, a r ra enged 
következtetni, hogy ön kitűnő és pedáns hivatalnok, 
tehát biztos kenyere van a kezében, minek akkor a 
pályaváltoztatás?! Pláne, miért akar ön színész 
lenni — pont a mostani nehéz viszonyok között, 
amidőn a színészek nagy tömege nem is tud elhe-
lyezkedni? — M. Vilma, Jászberény. A művésznő 
most még Abbáziában üdül, tehát autogramját most 
nem lehet elkérni. Ha hazajön, szívesen eljárunk 
ügyében. — R. Pityu és Kató. A Tátrában nyaral, 
cime; Stara Smokovec. — Winter Juliska. 1. Annak 
az, u j táncpalotának Uhu lesz a neve, Dezsőfl László 
lesz az igazgatója. 2. Ugy tudjuk, hogy még Pesten 
van. a New York-kávéházban minden délután meg-
találhatja. 3. Gödön nyaral, de élelőttönként Pesten 
van. Döntés még nincs, de a hét végére várni lehet 
már érdemleges eredményt, amiről irni fogunk. — 
B. Z. Hatvan. Ajánljuk Rózsahegyi Kálmán színész-
iskoláját. tessék az iskolához fordulni, ahol szívesen 
adnak felvilágosítást minden kérdésére. — V. B. 
Zalazentgrót. A fenti üzenet önnek is szól. Tessék 
aszerint intézkedni. — Gizi, Pálmonostor. A művész-
nő tulajdonképen nem járt szinésziskolába. Egy 
monológ elszavalása elegendő volt ar ra . hogy gyö-
nyörű karriert fusson be; mint látni méltóztatik, 
szép jövőnek néz elébe. — Dr. Kiss L. A művész'iő 
1897 augusztus 17-én született Nagyváradon. Atyja ott 
vasúti főmérnök volt. Iskoláit szülővárosában vé-
gezte, maid feljött Budapestre, ahol Rákosi Szidi 
szinésziskoláját jeles sikerrel fejezte be; innen előbb 
vidékre szerződött. Működött Szabadkán, Újvidéken. 
Zomborban, Nagybecskereken, mindenütt kedvence 
volt a közönségnek. Most már nem hallani róla sem-
mit. mert 1918-ban fér jhez ment Bácskában. — R. 
világosítást három színházi vonatkozású kérdésre, 
l ivius. Lúgos. A Színházi Életben sizvesen adunk fel-

Ezek a kérdések lehetnek a mai korra és a régi 
színházi világra vonatkozók. — P. L. Aradi-utca. Be-
küldött amerikai színházi vonatkozású képét meg 
kaptuk, de nem lehet most közölni, mert az aktuali-
tását már elvesztette. — Fogadás. Egyikük se nyerlo 
meg, mert az illttő színésziskolaj felügyelőnő vala-
mikor — nem is oly régen — egy fővárosi szinház 
tagja volt. Fiatalabb éveiben pedig vidéki prima-
donna volt. — V. A.. Miskolc. Mit csináljunk a be-
küldött képekkel? Közöljük? Milyen címen.' — Jó-
zsef és Lajos, Pécs. A kérdezett művész most Páris-
ban tartózkodik, közelebbi felvilágosítást nem tudunk 
most adni róla. — Elvált asszony. Ha az élete regé-
nye oly érdekes, amint azt kilátásba helyezte és 
főleg olvasóinkat Is érdekli, készséggel közöljük. — 
F. Laci, Hódmezővásárhely. 1. A művésznő 1891 
julius 3-án született. 2. Harsányi Zsolt irta. 3. Simo-
nyi Mária, Lukács Pál, Kertész Dezső. Gellért Lajos, 
Sámson Mária. — V. Gyula, Balatonfüred. Előfizetése] 
e hó végén jár le, addig megküldi a lapot a kiadó-
hivatal. — K. Lajosné, Magyaróvár. A hamis szőrme 
most nagyon divatos, de mi nem ajánljuk, mert 
hamarosan elkopik és akkor használhatatlan lesz. — 
Busuló magyar. Megrendelheti a Színházi Élet kiadó-
hivatalában. Tessék oda irni, készséggel elintézik a 
kérését. Megrendelheti ugyanott a kért divatlapokat 
és rçgényeket is. — Felsőbb diákok. Ez a könyv 
most jelent meg és megrendelheti a Színházi Elet 
kiadóhivatalában. — S. Zoltán. Miskolc. Az adatok 
kikeresése sok időt vesz igénybe nem lehet azokat 
máról-holnapra kikutatni. Ha uira összegezi, hogy 
milyen adatokra van szüksége, szivesen utána járunk 
és legközelebb a szerkesztői üzenetek rovatában meg-
írjuk. — A. B. C. A művésznő Gasteinban nyaral. 
Onnan csak e hó végén fog hazajönni, utókurára, 
Balatonfüredre fog menni. Minket legalább igy infor-
mált. — Duci és Dönci. A vers nem rossz, de nem 
közölhető. Jobban kellett volna kidolgozni. — N. An-
dor, Erzsébetváros. 1. 1879 október 8-án a d t a i a 
rési Nemzeti Színházban. 2. Márkus Emília. Jászai 
Mari, K. Kökény M„ Mihályii Károly, Gyenes László. 
3. Már elmúlt 18 éves. — Paula kisasszony. Auto-
grammos levelezőlapokat kaphat a Színházi Élet 
kiadóhivatalában is. ha tehát nem kaphat a művész-
nőtől autogrammot, az ne aggassza; menjen be a 
kiadóhivatalunkba, ott kárpótlást talál érte. — 
V. Zsiga, Nagymaros. A jövő hét végéig ott nyaral. 
\ muitkor kaptunk tőle anzixot. Ujabb fordulat e 
sorok Írásakor nincs. — Verő Emil. A Király-Szín-
házhoz szerződött. — V. Kikindai előfizető. Ezt a 
darabot meg lehet kapni a kiadóhivatalunkban. A 
portó iránt tessék ott érdeklődni. — Zoro wa Huru. 
Minden délután a New York-kávéházban lehet vele 
találkozni, este a Fészek-Klubban. — K. L. Gyula, 
Monur. Az a színtársulat már régen feloszlott. Meg-
szerveztek 1910 nyarán, de rá egy évre a társaság 
elszéledt mindenfelé. — B. O., Hernád-utea 14. Har-
math Hilda Budapesten született 1904 május 27-én. 
Négy gimnáziumot végzett; nem járt sohasem szinész-
iskolába. 1922 október 8-án lépett föl először a Víg-
színházban a ,,Három a kislány" c. operett Médi 
szerepében. Legjobb szerepei: Marinka, a táncosnő. 
Levendulá ban és a Balga szüz-ben a fő női szerep. 
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15. Herczeg Ferenc egyik darab-

jának cime. 
17. Ez a báró költő volt ; a 

XVIII. század első felében élt. 
19. Mulató hely. 
21. Itt fészkel a bagoly. 
23. Igy kiált, aki bajba jutott. 
25. Meddő főid. 
26. Elő-India főfolyója. 
27. Az ó-szövetségben emiitett, 

aranyban gazdag vidék. 

. Mindennap olvassuk. 
Testrész. 

. Más néven: időszak. 
I. Hadi kikötő. 
. Az iró szerszáma. 

Elszakított megye kettős ne-
veinek első része. 

. Ázsiai pap. 
. Messze idegenben él. 
. Attila felesége. 
. A skála egyik félhangja. 
. Télen fogyasztjuk. 
. A Vígszínházban játszották. 
. Előjel. 
. Elhunyt francia operett-szerző. 
. A „kukorica szóval összetéve 

emlegetik. 
. Tengerben él. 
. ü t idegen nyelven. 

59. Német előképző. 
00. Molière egyik darabjának ere-

deti címe. 
62. Ez a város a Himalája tövé-

ben fekszik. 
66. Német leveleken olvasható. 
68. Angol sör. 
69. Német névelő. 
70. Aki vigyáz. 
71. Istenek itala. 
72. Ez a perzsa király vereséget 

szenvedett a görögöktől. 
Függélyes sorok : 

1. Néha a szivünkről esik le. 
2. Női név, becéző alakban. 
3. Latin üdvözlés. 
4. Aki sokáig cselekszi ezt, el-

fárad. 
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6. Vers kelléke. 
7. A tenger cselekszi. 
8. Sok katona együtt. 
9. Tagadó szócska. 

10. Ruhakapocs az ó-kori népek-
nél. 

14. Mohamedán ünnep. 
15. A ló járásmódja. 
16. Olasz folyó. 
17. Keletázsiai folyó. 
18. A kisértetek ideje. 
20. Török katonai méltóság. 
22. Nemzeti Szinház szülésze. 
24. Dal, idegen nyelven. 

29. Előkelő közönségre mondják 
(eredeti helyesírással). 

21. Nagy éposz szerzője. 
34. Erdélyi folyó. 
35. Űrmérték. 
36. Muzeumban van. 
37. Máskép: ház. 
40. Megye. 
41. Női harisnya-márka. 
42. Férfinév, becéző alakban. 
44. A bor tulajdonsága. 
45. Volt hadügyminiszter. 
47. Mutató szócska. 
48. Házi állat, de nem nálunk. 

49. Ilyen szalonna is van. 
51. Ilyen a jó modor. 
56. Régebben ezt kiáltotta az őr-

álló katona. 
58. Török fejedelmek és főhiva-

talnokok cime. 
61. Egyik királyunk jelzője. 
62. Irányt jelez. 
64. Irányt jelez. 
65. Törvény, idegen nyelven. 
67. Névtelen adakozó. 
70. Sokan szeretnek ezzel büsz-

kélkedni. 

Képrejtvény 

A mai rejtvényünk megfejtési határideje 
augusztus 28. 

A megfejtők közt a következő ajándéko-
kat osztjuk ki : 

I. Honthy Hanna autogrammos fény-

II. Egy doboz csokoládé-
különlegesség. 

III. Egy üveg bor a Püspöki uradalmi 
borpincéből. 

IV. Egy darab Diana-szappan és (Diana) 
arckrém. 

V. Négy doboz y f j r n e c g t ápsz« , 
VI. Egy doboz Ovomaltln. 

A mult heti jutalmakat — a jutalom-ki-
osztásban részt vesznek azok is, akik egyéb-
ként kiestek a bajnokságból, de helyes az 
e heti megfejtésük, illetve akik csak a kép-
rejtvény megfejtését küldték be — a követ-
kezők kapták: I. Krausz Erzsi, II. Gaál Bé-
la, III. Lichtschein Aranka, IV. Vass Pál, V. 
Grosz András. 

A Vm. SZ. BAJNOKI KERESZTREJTVÉNY 
MEGFEJTÉSE 

Vízszintes sorok: 1. Ena. 4. Mimikri. 8. 
Ich. 11. Malta. 12. Rózsa. 13. Ujj. 14 Reb. 
15. Albatrosz. 20. Aden. 21. Ágyék. 22. Szem. 
24. T. A. 26. Ant. 27. Ki. 28. Taliga. 30. 
Senior. 31. Páva. 32. Sába. 33. Ninive. 35. 
Legato. 36. Re. 37. Kun. 39. Lo. 40. Anti. 42. 

Bánat. 44. Gizi. 45. Normandia. 48. Ami. 
50. Ond. 52. Lento. 53. Korda. 55. Marinka. 
56. Rag. 

Függélyes sorok: 1. Emu. 2. Najád. 3. Alj. 
4. Maul. 5. Malaga. 6. Kétrét. 7. írás. 8. Izr. 
9. Csere-. 10. Hab. 15. Antipirin. 16. Bá'. 
17. Tyúk. 18. Ok. 19. Zsinagóga 20. Antonia. 
23. Marconi. 25. Agáve. 27. Kebel. 29. Ave. 
30. Sál. 34. Duna. 37. Kámfor. 38. Nansen. 
41. Némea. 42. Br. 43. T. D. 46. Orom. 47. 
Inka. 48. Alp. 49 Inn. 50. Orr. 51. Dag. 57. 
Zenda. 

KÖVETKEZIK A DÖNTÖ MÉRKŐZÉS 
Mult számunkban leközöltük a X. bajnoki 

keresztrejtvényt s ezzel lezártuk a bajnoki 
verseny első részéit. Jövő számunkban közöl-
jük a résztvevők névsorát, a VIII. rejtvény 
megfejtéseinek megvizsgálása alapján és a 
következő számokban a IX. és X. rejtvények 
megfejtőinek névsorát. Az utolsó névsor lesz 
a végleges, amelyből kiderül, hogy kiki ve-
hetnek részt a döntő bajnoki versenyben, 
melynek részletes programját legközelebb 
már módunkban is lesz közölni. 

Mégegyszer kérjük a megfejtőket, hogy a 
kitűzött határidőt pontosan tartsák be, mert 
annak letelte után érkező megfejtéseket már 
nem tarthatunk nyilván. 

Sajnálatai kell megismételnünk, hogy a 
VII. rejtvény hibás megfejtéseit szigorúan 
kellett vennünk, mert máskép semmi értelme 
sem lene a selejtező rejtvényeknek. A fosz-
fornekrózis csakugyan nehéz szó volt, de 
minden lelkiismeretes keresztrejtvény-meg-
fejtő okvetlenül rájött , vagy rájöhetett volna, 
ha nem választja a kényelmesebb megol-
dást, vagyis nem nyugszik bele abba, hogy 
a rejtvélny hibás. 

E heti rejtvényünk már nem tartozik a 
bajnoki keresztrejtvények közé. 

irfi, oki. középiskolai tanár 
tanítványokat vállal. Előkészít vizsgákra, 
irodalmi órákat ad- Jelentkezések „Litera-
tura" jelige alatt a szerkesztőségbe kéretnek 
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