


A szállodák nevei mellett lévó szám a szobák számát jelzi. A jelek magyarázata a következő : 
lift. KF központi fűtés a szobákban FV folyó viz a szobákban. AF appartementok fürdőszoba 

val. AKÁ autóbusz autó vaay kocsi az állomáson G autógaraee 

A U S Z T R I A MÜRZZUSCHLAG OLASZORSZÁG 
WIEN Kurhaus Hotel és Pension ABBAZIA 

Grand Hotel, 350, Kártnerring. 
L. KF, FV, AF. 

lote! österreichischer Hof, 120 
Rothenturm-strasse. 

L, KF, FV. AF. 

SALZBURG 
Hotel Bristol. 110. — Igazgató:  
Kommerzialrath Anton Kiener 

L, KF. FV, AF, AKA. G. 

SEMMERING 
Südbanhotel, 350 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 

ST. GILGEN  
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Excelsior 
L. KF, FV. AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Palace, 
Bellevue, — Excelsior, 195 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Quarnero Regina, 80 
L, KF, FV, AF. AKA, G. 

BADEN BEI WIEN 

SALZBURG 
Hotel Bristol. 110. — Igazgató:  
Kommerzialrath Anton Kiener 

L, KF. FV, AF, AKA. G. 

SEMMERING 
Südbanhotel, 350 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 

ST. GILGEN  
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Excelsior 
L. KF, FV. AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Quisisana és Eden. 220 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Herzoghof, 140. 
L, KF. FV, AF 

SALZBURG 
Hotel Bristol. 110. — Igazgató:  
Kommerzialrath Anton Kiener 

L, KF. FV, AF, AKA. G. 

SEMMERING 
Südbanhotel, 350 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 

ST. GILGEN  
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Excelsior 
L. KF, FV. AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Bristol, 200 
L, KF, FV, AF. AKA. G. 

Hotel Stadt Wien. — Kitin« 
:onyha. Tulajdonos Kubelka F. 

SALZBURG 
Hotel Bristol. 110. — Igazgató:  
Kommerzialrath Anton Kiener 

L, KF. FV, AF, AKA. G. 

SEMMERING 
Südbanhotel, 350 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 

ST. GILGEN  
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Excelsior 
L. KF, FV. AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE 

Grand Hotel és Strand Hotel 150 
L, KF. FV, AF, AKA, G. 

Hotel Bristol. 80. 
L, KF, FV. AF. 

SALZBURG 
Hotel Bristol. 110. — Igazgató:  
Kommerzialrath Anton Kiener 

L, KF. FV, AF, AKA. G. 

SEMMERING 
Südbanhotel, 350 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 

ST. GILGEN  
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Excelsior 
L. KF, FV. AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE 

Villa Ayrain, a Südstrand leg-
szebb helyén, uri családi pensic 

Hotel Grüner Bauin, Í50. 
L. KF. FV. AF. G. 

SALZBURG 
Hotel Bristol. 110. — Igazgató:  
Kommerzialrath Anton Kiener 

L, KF. FV, AF, AKA. G. 

SEMMERING 
Südbanhotel, 350 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 

ST. GILGEN  
AM WOLFGANGSEE 

Hotel Excelsior 
L. KF, FV. AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE GENOVA 

BAD GASTEIN Grand Hotel 
L, KF, FV, AF, G. 

Grand Hotel d'Italia e Minervt 
L, KF. FV, AF. AKA, G. 

Grand Hotel de L'Europe. 170 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

Straubinger Hotel, 200 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

BAD HOFGASTEIN 

VILLACH LOVRANA Grand Hotel de L'Europe. 170 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

Straubinger Hotel, 200 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

BAD HOFGASTEIN 

Park Hotel, 160.  
L. KF. FV, AF. AKA, G. 

Grand Hotel Laurana. 120 
L. KF, FV, AF, AKA. G. 

Grand Hotel de L'Europe. 170 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

Straubinger Hotel, 200 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

BAD HOFGASTEIN CSEHSZLOVÁKJA Pensio Sophia, 40, régi. ismer 
családi magyar pensio 

Hotel Marienhof, 150.  
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

GMUNDEN 

BRATISLAVA (POZSONY) 
Hotel Savoy, — Carlton. 200 

L. KF, FV. AF, G. 

LUSSINPICCOLO-
CIGALE 

Kurhaus dr. Hajnik, 80 
Park-Hotel Mucha 

legszebb fekvéssel a tó par t ján . 
FRANZENSBAD 

Hotel Königsvilla, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Pensio Helios. Parkhotel 
80. — Igazgató Carlo Marzuratti 

Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

FRANZENSBAD 
Hotel Königsvilla, 120 

L, KF, FV, AF, AKA, G. Hotel Alhambra. 80. Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

KARLSBAD MILANO 
Hotel Austria 

régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

Hotel Imperial, 320 
L KF, FV. AF. AKA. G. Bristol Hotel Schmied. 75 

L. KF, FV, AF. AKA. 

Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

Grand Hotel Pupp, 400 
L. KF, FV, AF. AKA. G. NÁPOLY 

Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

MARIENBAD Excelsior Hotel, 200 
L. KF, FV, AF. AKA, G. 

Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

Hotel Esplanade. 100.  
- L, KF, FV, AF. AKA, G. 

PIESTYAN (PÖSTYÉN) 

PADOVA 
Grand Hotel, 100 

L. KF. FV. AF, G 

Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

GRAZ 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

INNSBRUCK 

Hotel Arlbergerhof, 120 L. KF, FV. AF. AKA, G. 

BAD ISCHL 
Kurhotel Elisabeth. 

azelőtt Kaiserin Elisabeth. 70  
L, KF. FV, AF. AKA. 

Hotel Termia Palace. 150 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Grand Hotel Royal. 150 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

PORTOROSE 

Palace Hotel. 450 
L. KF, FV, AF, AKA. G. 

MARIAZELL PRAGA 
Hotel Riviera, 110 

kellemes polgári szálló. 
Hotel Laufenstein, 130 

L. KF, FV, AF. AKA, G. 
Hotel Blauer Stern, 94. 

L, KF, FV, AF, AKA. G. 
Villa S. Lorenzo, 

páratlanul szép parkban 



RÓMA VENEZIA VENEZIA—LIDO 

Excelsior Hotel. 400 
L, KF. FV, AF, AKA, G. 

Hotel Royal Danteii, 400 
L. KF. FV, AF, motorcsónak 

Excelsior Palace Hotel, 700 
L, KF, FV. AF, G. 

saját s t rand, motorcsónakok. 
Excelsior Hotel. 400 

L, KF. FV, AF, AKA, G. 
Grand Hotel, 200 

L, KF, FV, AF, motorcsónak 

Excelsior Palace Hotel, 700 
L, KF, FV. AF, G. 

saját s t rand, motorcsónakok. 

Hotel Imperial , 100, magyar lev. 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Grand Hotel, 200 
L, KF, FV, AF, motorcsónak Grand Hotel des Bains 

L, KF, FV. AF, G. 
sajá t s t rand, motorcsónakok. 

Hotel Imperial , 100, magyar lev. 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Regina, 130 
L, KF, FV, AF. 

Grand Hotel des Bains 
L, KF, FV. AF, G. 

sajá t s t rand, motorcsónakok. 

TORINO 

Hotel Regina, 130 
L, KF, FV, AF. 

Hotel Villa Regina, 100 
L, KF, FV. 

TORINO 
Hotel Vlttoria, 194 
L, KF, FV, AF. 

Hotel Villa Regina, 100 
L, KF, FV. 

Hotel Palace, Turin, 130 
L, KF, FV. AF, G. 

Hotel Vlttoria, 194 
L, KF, FV, AF. 

Hotel Villa Regina, 100 
L, KF, FV. 

Hotel Palace, Turin, 130 
L, KF, FV. AF, G. 

Hotel Vlttoria, 194 
L, KF, FV, AF. 

Grand Hotel Lido. 240. L, KF, FV 
családi szálloda, gyönyörű fekvés 

Hotel Palace, Turin, 130 
L, KF, FV. AF, G. Hotel Beau Rivage, 90 

a Szt. Márk-tér közelében. 
Mérsékelt á rak . 

Grand Hotel Lido. 240. L, KF, FV 
családi szálloda, gyönyörű fekvés 

TRIESTE 

Hotel Beau Rivage, 90 
a Szt. Márk-tér közelében. 

Mérsékelt á rak . Villa Pannónia, 70, magyar ház. 
Igazgató: Upor Jenö. TRIESTE 

Hotel Astoria, azelőtt Dreher, 
Calle Fiubere. A Szent Márk-tér 

mellett. Magyar ház. 

Villa Pannónia, 70, magyar ház. 
Igazgató: Upor Jenö. 

Hotel de la Ville, 160 
L. KF, FV. AF, AKÁ, G. 

Hotel Astoria, azelőtt Dreher, 
Calle Fiubere. A Szent Márk-tér 

mellett. Magyar ház. 
Maria Ellsabetta, 50 

a legrégibb magyar ház a Lidón 

, E L I T E " P e n z i ó S i ó f o k 
atthyány-utea 2. Szép szobák. Uri ellá'ás bejáró vendégeknek is Árnyas 

kert. Gergelyné, Hajós Mária. 

' Í ra t lanu l szép az őszi szezón 

G M U N D E N B A N 

dsi programm. Európa egyetlen természetes alpesi strandfürdője 
lérsélceU árak. egész szeptemberben nyitva van. 

WW • I» WW WW 

O S Z I F U R D O F O S Z E Z O N ! 

BADE! hei WIEN 

A v i l á g h í r ű b a d e n l 
STRANDFÜRDŐ 
o k t ó b e r v é g é i g n y i t v a . 

Kurmusik — Színház — Mindennemű szórakozások — Ló-
versenyek — ÜgetőverseDyek — Az összes szórakozó-

helyeken gazdag program — Szőlőkura. 
Az alábbi intézetek teljes üzemben vannak 
és szeptember elejétől leszállították áraikat: 

D r . L A K 4 T O S , ÁLLAMI KÖZÉPOSZTÁLY-
J E S P I i A ^ í A » E í SZANATÓRIUMOK 

S Z A N A T Ó R I U M A J P E T E R H O F é s S A U E R H O F 
s z e m b e n a s t r a n d í ü r d ő v e l i Igazgató : Dr. KRÜGER, udv. tan. 

1 



I N G Y E N H I R D E T 
H A C L A D F I Z E T 

A Színházi Életnek ebben a rovatában a hirdetési dij kifizetése 
csak akkor válik kötelezővé, ha a hirdetés eredménnyel jár, vagyis ha az eladó ve-
vőre, a venni szándékozó eladóra talál. Mindaddig a kockázatot a Színházi Élet 
viseli és viselheti is, mert a Szinházi Élet nagy elterjedtsége az eredményt bizto-
sitja, tehát a kockázatot megszünteti. A hirdetések eredményességét nagyban elő-
segiti, ha az eladásra kerülő tárgyak fényképeit is közölhetjük, a hirdetés szövegé-
vel együtt, tehát a hirdetett objektum fényképet is kérjük. Részletes módozatokról 
szívesen nyújt felvilágosítást a Szinházi Élet kiadóhivatala, (Erzsébet-körut 29), 

ugyanitt tudhatók meg a hirdetett tárgyak tulajdonosainak cime is. 

E L A D Ó 
PENZIÓ AZ OLASZ RIVIÉRÁN 

jól bevezetett magyar penzió, 
30 vendég befogadására mo-
dernül berendezve és felsze-
relve, jó bérleti szerződéssel 

160,000 líráért eladó. 
T á r s u l á s is l ehe t s éges . 

Cim a kiadóhivatalban. 

Pensio bérlet 
S a n - R e m ú h a n a t e n g e r p a r i i a n 

P i S l S á S É É . J 

a á L s ö ÉWIImR 

Tizenegy vendégszoba, terraszok, erké-
lyek, tető solarium és szép virágos kert, 
pálma- és gyümölcsfákkal. Egy ebédlő, 
veranda, cselédszoba, fürdőszoba stb.stb. 

Ötévi bérszerződéssel, pensio eugedély-
lyel és inventárral 

ára: 35000 lira 
Cim a kiadóhivatalban. 

Főútvonalon átadó 

3 portálos üzlethelyiség 
lelépés nélkül. — Nem nagy házbérrel. 

Cim a kiadóhivatalban. 
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Itt a szüret ! 
TŐKÉS ANNA 

(Anoelo foto.) 
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,,A fene egye meg azt a spanyol uzsorást !" 
Szepcs Lona, Horvdthy Elvira, Tassy Mária, Hollós Juci, Kabos Gyula, Fejes Teri 

Fővárosi Operettszínház : , .Broadway" 

A színpad 
Képzeld el kedves ol-

vasó, hogy este 10 óra 
van, Newyorkban ülsz, a 
Broadway-n. A felhőkar-
colók tetején villanyreklá-
iriok cikkáznak a levegő-
ben és az egyik mulató-
ban épp most kezdik az 
előadást. A kis bohém-
lanya, ahonnan a szinpad, 
az igazgatói iroda, az öl-
töző, egy titkos szeparé és 
az alkohol-csempészek rej-
tekaj taja nyilik, teli van 
a személyzettel. A hat görl 
felöltözve várja jelenését 
és a táncos-bonvivan ra-
gasztja a bajuszát a be-
lépőre. A lányok között a 
legszebb I-ucy (Székely 

Lujza), akibe a táncos-
bonvivan (Kabos Gyula) 
halálosan szerelmes. De 
vetélytársa van a szere-
lemben. Crandall (Kiss Fe-
renc), a mulató alkohol-
csempésze szemet vetett 
Lucyre és mindenáron el 
akar ja csábítani. Kint szól 
a jazz, az álmos pincér 
kávéscsészében whiskyt 
hord körül, az igazgató 
(Sarkad y Aladár) tárgyal 
a csempészekkel, akik uj 
áru érkezését jelentik és a 
kiöregedett primadonna 
(Turcsányi Olga) köszörüli 
a torkát, mert nemsokára 
következik a kupléja. 

Az első rcvolvergolyó 
Bent már folyik az elő-

adás, amikor a rejtekajtón 
megérkezik Jim (Lengyel 
Vilmos), akinek Crandall 
ellopatta az alkoholszállit-
mányát és most itt akar ja 
eladni. A két csempész kö-
zött vita támad és Cran-
dall lelövi Jimet, akit fia-
tal barátjával (Bérczy 
Ernő) kivitet az utcára. 

A szerelem 
A táncos-bonvivan egy 

nagy duetten töri a fejét, 
amelyet Lucyvel tanul be 
és amelytől mindkettőjük 
sorsának jobbrafordulását 
reméli. Megkéri Lucy ke-
zét, hogy valamit ő is Ígér-
jen a lánynak, Crandallal 
szemben, aki ékszerekkel és 
autókirándulásokkal csábit-



SZÍNHÁZI É LET 5 

.Szeretlek, minden kívánságodat teljesítem' 
Kiss Ferenc e's Székely Lujza 

, Broadway" Fóvárosi Operettszínház 
(Harsányi felv.) 



ja. És lebeszéli arról, hogy 
résztvegyen az esti mulat-
ságon, amelyet az alkohol-
csempész csikágói barátai 
tiszteletére rendez és amely-
re az összes görlök hiva-
talosak. De Lucy nem tűri 
a flu basáskodását és táv-
iratoz az anyjának Tren-
tonba, hogy éjszakára benn 
marad Newyorkban és 
résztvesz egy vidám vacso-
rán. 

Megjelenik a detektív 
A megyilkolt Jim holt-

testét megtalálják az utcán 
és a körlet detektivje (He-
íicdiis Gyula) megjelenik 
nyomozni a mulatóban. 
Keresztkérdések alá veszi 
Crandallt és társait, de 
egyelőre nem ér el ered-
ményt, mert Crandall rá-
veszi Lucyt, aki a táncos-
bonvivannal látta a seb-
helyes Jimet a helyiség-
ben, hogy ne árul ja el, 
amit látott. Az az ur egy 
részeg képviselő volt — 
mondja — akinek nagyon 
kellemetlen lenne, ha ki-
tudódna, hogy mámorosan 

vitték el a mulatóból. 
A gyengébb és az erősebb 

A mulatóban egyik szám 
folyik a másik után. A 
görlök és a táncos szinész 
egymásután öltöznek át 
u jabb és ujabb kosztümök-
be, az öregedő primadonna 
barátságot köt a vén alko-
holcsempésszel (Vendrey 
Ferenc) és a csikágói fiuk 
is megérkeznek a nagy 
mulatságra. A detektív ál-
landóan ott szimatol a 
mulató körül. Crandall ba-
rátai könyörögnek a fiú-
nak, hogy meneküljön «1 
vidékre, de a csempészt 
ott tartja- a mulatóban a 
szerelem. Mindenáron ma-
gával akar ja vinni Lucyt 
is, aki nem tudja, mit csi-
nál jon a két férfi között. 
A szinész előbb hamis táv-
irattal próbál ja hazaexpe-
diálni Lucyt az anyjához 
Trentonba — (azt távira-
toztatja, hogy nagyon be-
teg) — és amikor kiderül 
a turpissága, a lány csuk-
azért is olt marad a vacso-
rán. A csempész erősebb, 

-
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„Neked még trógerek sem udvarolnak" 
Szepes Luna, Uurváthy Elvira, Hollós Juci, Székely Lujza, Tassy Mária, Fejes Teri 

Fővárosi Operettszínház : „Broadway" 

mint a szinész és a szerel-
mes flu kétségbeesésében 
nekimegy Crandallnek. A 
csempész revolvert fog rá. 
Crandall kezéből pajtásai 
kiütik a revolvert, igy ke-
rül a fegyver a színészhez, 
aki éppen akkor fogja rá 
az alkoholcsempészre, ami-
kor ú j ra megjelenik a , de -
tektív a küszöbön. És ami-
kor a színésszel szemben 
Lucy kijelenti, hogy ő nem 
látott semmiféle sebhelyes 
férfit a mulatóban, a de-
tektív elviszi magával a 
kétségbeesett fiút, de a 
zsebében ot tmarad Cran-
dall revolvere. 

A második rcvolvergol.vó 
A szinész kiszabadul a 

rendőrségről. Visszajön a 
mulatóba és a másnap esti 
előadáson ú j ra találkozik 
Lueyvel. De Crandall is 
megjelenik, mert nem tud 
elválni a lánytól. Kétség-
beesetten forgat ja a kalaji-
ját, amelyet az utcán egy 
autóból valaki pár centi-
méterrel a homloka fölött 
keresztüllőtt. Folyik az 



S Z IN H ÁZ 1 ÉLET 1 

„Mondja, miért kérdez, miért faggat ?' 
Kiss Ferenc és Hegedűs Gyula 

.Broadway" Fővárosi Operettszínház 'Harsdnyi felv.) 



Itt SZÍNHÁZI É L E T 

„Ennél remekebb fogást régen csinál tunk" 
Kiss Ferenc, Bérczy Ernő, Vendrey Ferenc 

Fővárosi Operettszinbáz : „Broadway" 

igazgatói irodába. A de-
lektiv, akinek a zsebében 
van a csempész revolvere, 
amelyből egy golyó hiány-
zik, egy emberi gesztussal 
öngyilkosságnak tünteti fel 
az esetet. 

A boldog vég 
Közben az előadáson 

Lucy fellépett a nagy 
duettban a táncosszinész-
szel és óriási sikert arai-
nak. Egy ügynök hatalmas 
gázsival az Alhambrába 
szerződteti őket és a fia-
talok boldogan indulnak 
el az életbe. A lokálban 
folyik tovább a muzsika. 
Nem történt semmi, csak 
egy u j szinész és egy u j 
görl után néz az igazgató 
és egy másik alkohol-
csempész kopogtat a rej-
tekajtón. 

Bohózat vagy dráma ? 
Dunning és Abott, a 

Broadway szerzői egy egé-
szen u j műfajjal ajándé-
kozták meg a világot. Ez 
a newyorki történet, amely-

ben a leghatásosabb drámai 

„Nincs semmi bajom, csak a bokám rándult meg" 
Fejes Teri, Ilorváthu Elvira, Tassy Mária, Székely Lujza. 

Hollós Juci 
Fővárosi Operettszínház : „Broadway" 

előadás. A lányok között 
ott van a szőke görl (Tassa 
Mária), aki a meggyilkolt 
Jim menyasszonya volt. Es 

most szembekerül szerel-
mese gyilkosával. Egy pil-
lanat és Crandall keresz-
tüllőtt szivvel bukik be az 



A táncos bonvivan 
Kabos Gyula 

Fővárosi Operettszínház : 
„Broadway" 

effektusok mellett a leg-
vidámabb bohózati szi-
tuációk kergetik egymást, 
igazi irodalmi eszközökkel 
a legteljesebb színházat 
adja. Valami fantasztikus 
reflektorral, amely minden 
fényre és minden árnyra 
rávilágít, ismertetnek meg 
bennünket a szerzők en-
nek a newyorki kis mula-
tónak minden élő figurájá-
val. Husból-vérből való tí-
pusok vonulnak fel egy-
másután a lőpor-füsttől, 
vidámságtól, muzsikától és 
alkoholtól párás miliőben 
és Harsányi Zsolt, a for-
dító, kongeniális munká-
ban a szerzőkkel, egy re-
mek színházi estével és 
egy utolérhetetlen produk-
ció lehetőségével ajándé-
kozzák meg a Fővárosi 
Operettszínházat. 

Szepes Lona, Székely Lujza, Horváthy Elvira, Tassy Mária, 
Fejes Teri és Hollós Juci 

Fővárosi Operettszínház : „Broadway" 

A/ előadás és a rendezés 
És a színház él az alka-

tommal. Szabolcs Ernő, 
akinek a nevéhez ennek a 
színháznak legnagyobb si-
kerei fűződnek, hibátlan 
munkát végzett. Nehéz 
dolgát remekül végezte. 
Viszont, ha azt az oldalát 
tekintjük az előadásnak, 
hogy milyen remek en-
samble állott a rendelke-
zésére, akkor azt kell 
mondanunk : könnyű dol-
ga volt ! Hegedűs Gyula 
remekbefaragott defektive, 
Kiss Ferenc szenzációs 
alkoholcsempésze, Kabos 
oroszosan mély színésze, 
Sarkadi szinigizgatója, Bér-
ezij Ernő, Lengye/ Vilmos, 
Vendrey Ferenc, Fenyő 
Aladár, Nagy Jenő, Gál 
Dezső csempészei, Radó 
Sándor pincére, Székely 
Lujza, Fejes Teri, Tassy 
Mária, Hollós Juci, Hor-
váthy Elvira, Szepes Lona 
és Turcsányi Olga figurái 
mind egy-egy nagyszerű 
tipust visznek a színpadra. 

A darab szenzációs, az 
előadás kifogástalan, a 
rendezés és kiállítás stíl-
szerű. Egészen bizonyos, 
bogy a Fővárosi Operett-
színház küszöbére meg-
érkezett a nagy siker. 

A Jokál-tulajdonos 
Sarkadi Aladár 
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A Színházi Elet egy cikke 
hatott annyira rám, hogy meg-
írtam Kossuth ci mii drámámat 
— mondja Hegedűs Lóránt 

November 4-én a premier, 
előtte való este „A hid"-at játsszák 

lichegaray, a világhírű spainyol iró, 
akinek „Kolt, amely tisztit" cimii darab-
jai nálunk is játszották, negyvenöt esz-
tendős korában irta első színdarabját. 
Hegedűs Lóránt, akinek „Kossuth" cimii 
drámáját novemberben hozza színre a 
Nemzeti Színház — ötvenöt éves. Ö is 
most irt először színpadi munkát, ami-
kor már megevett egy karéjt az élet ke-
nyeréből. ' Echegaray és Hegedűs Lóránt 
azonban egy dologban feltűnő hasonla-
tosságot mutatnak: 

mindkettő pénzügyminiszter volt, 
mielőtt a darabirás nemes mestersé-

gét művelni kezdték volna. 
Hegedűs Lóránt délelőttönként ma is 

a pénz birodalmában él. A Tébe vezetője. 

Hegedűs Lóránt 
a „Kossuth" szerzője 

A Kereskedelmi Bank márvány falai kö-
zött, ahol minden a pénz varázslatos 
hatalmáról beszél. Kipárnázott ajtók 
mögött fogadja a pénz ügyes-bajos rab-
szolgáit és fejedelmeit. E környezetben, 
a zöldposztós asztal mellett majdnem 
groteszkül hat irodalomról beszélni. De 
Hegedűs Lóránt szertelenül érdekes 
egyéniségének azonban minden szabad. 

— A Kossuth-darab megszületése 
e lsősorban két f é r f i n a k a lelkén szá-
rad — m o n d t a . — Az első Herczey 
Ferenc, a másik Hevesi Sándor . Ami-
kor a Híd szinrekerii l t a Nemzeti 
Sz ínházban , a lapok meg támad ták 
Herczeg Ference t , hogy Kossuth sze-
repét kissé f u k a r o n mér t e ki. Én ek-
kor k i fe j te t tem a Szinházi Élet-ben. 
hogy egy jól épített sz índarabnak nem 
lehet két egyenrangú hőse, ki kell te-
hát egészíteni a dolgot és meg kell 
irnia valakinek a Kossu th -d rámát is. 
És amikor egy hét múlva olvasom a 
Szinházi Élet fe lhívását egy Kossuth -
d r á m a megí rására , 

a cikk annyira hatott rám, hogy 
nyomban leültem és megirtani 
darabom első felvonását. Alapjá-
ban tehát Herczeg és Hevesi mel-

- lett a Szinházi Életnek köszönhe-
tem a „Kossuth" alapideáját. 

— Azután mi tör tént?" A Lidón vol-
tam. Fe lkü ld tem a kész első felvo-
nást Hevesi S á n d o r n a k . Megír tam 
neki, hogy felesleges sportot űztem és 
irtam egy felvonást Kossuth cimü da-
rabomból. Nézze meg és í tél jen érde-
mes-e fo ly ta tn i . A válasz nagyon gyor-
san érkezet t meg. Hevesi Sándor azt 
irta, hogy okvetlenül folytassam a 
munkát, mert nagyon érdekes irás lesz 
belőle. 



— Volt-e társszerzője? 
Hevesi Sándor számtalan taná-

csút adott a darabra vonatkozóan. 
Azt m o n d t a m : megszivelem a j ó t aná -
csokat és ha v é g r e h a j t o t t a m a dolgot 
engedje meg, hogy felajánljam a társ-
szerzőséget. Hevesi ezt felelte: .,Nálad-
nál sokkal nagyobb uraknak tettem én 
meg ezt a szívességet!" 

— Kiknek? — k é r d e z t e m én eso 
dálkozássa l . 

— Shakespearenek és Goethének! 
Ez jó tá r saság . 

— Teljesen kész a darab? 
— Igen. Még csak a főszereplőkkel 

t á r g y a l u n k meg n é h á n y apróságot . A 
Kossut h-lal, beva l lom, m e s s z e m e n ő 
cé l j a im v a n n a k . Mindeneke lő t t le kell 
szögezni, hogy Anglia és Amerika, te-
hát azok a nemzetek, amelyek Kossuth 
Lajost jól ismerik valószínű, hogy elő 
adják a darabot, amelyet én magam 
fogok lefordítani, ö t fe lvonásból áll. 
Az első f e lvonásnak t i zennyolc férfi 
szerep lő je van. A női főszerepek-

Kossuth Lajosné és Kiss Mariska, 
Kiss E r n ő , a fe lakasz to t t t ábo rnok ro 
kona és egy k o m i k u s szerep. 

— Arra kérem a közönséget, hogy 
ne Kossuth egyéniségének igényével 
menjen el darabom előadására. Hege-

dűs Lóránt szerény tehetségéhez mér-
ten várjon valamit, ne pedig Kossuth 
Lajos nagyságát akarja látni egy szín-
padi munkában. 

— Premier? 
— November negyedikén, pénteken 

lesz. a Kossuth premierje. lilőttevaló 
este .1 hid fog szinrekeriilni. 

— Ragaszkodom ahhoz, hogy a 
Kossutli-ot is ugyanazokban a ru-
hákban játsszák a színészek és a 
Hid szereplői lépjenek fel az én 

darabomban is. 

— Ez m a j d é r d e k e s e lgondolás ra ad 
a lka lma t a nézőknek . Hangsú lyozom 
azonban , hogy a Kossuth nem ellenda-
rabja a Hídnak, hanem kiegészítője. 

Búcsúzáskor még ezeket mondja : 

— E l i smerem, hogy kü lönös , ha 
egy volt pénzügymin i sz t e r d a r a b o t ir. 
de n á l a m egy fon tos dolog j á t szód ik 
közre : a politika: . . . Egyébkén t tessék 
megnézn i a d r á m á t . M a j d a z u t á n le-
het többet beszélni róla . 

Távoztunk. Az előszobában ott állt az 
altiszt. Felsegítette a kabátot és beszólt 
a várószobába: 

— A következő url 
Kristóf Károly. 

Ahol u Nemzeti Színház programmja készült 
Hevesi Sándor villája a Tisztviselő-telepen 
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I A népszerű zeneszerző az idén két darabot komponált Ischlben; 
! az egyik, az „Arany hajnal" lirai opera, ezzel nyitják októberben 

a Hammerstein színházat Newyorkban, a „Herzogin von Chicago"-
nak karácsonykor lesz a premier je Bécsben 

A villa muskátli-szobájának ablakai. Itt dolgozik Kálmán Imre 
(Franz Hofer felv.) 

E b b e n a s z e z o n b a n P e s t e n n e m l e s z K á l m á n - b e m u t a t ó 
Ischl, szeptember elején. 

Széles veranda húzódik a villa első 
emeletén, öl ablak van rajla és piros 
muskátlik az ablakok előtt. A villa maga 
is olyan, mint egy udvarház, a lejtős 
parkban magasra nő a fii és almák pi-
roslanak a sárguló levelek közölt. Hatal-
mas gyertyánra áll a park közepén, me-
sélik, hogy Mozart is megpihent alatta. 

Ebben a villában születtek meg a Hol-
landi menyecske, a Bajadér, a Maricza 
grófnő, a Cirkuszhereegnő aztán az idén 
a The Golden Dawn és a Herzogin von 
Chikago. 

Ebben a villában komponál czer-
kílencszáztízennyolc óta Kálmán 

Imre. 
A muskátlis veranda mögötl van a zon-
gorája, a tarkakendős ebédlőaszlala és 
az a hatalmas babérkoszorú, amit a Ma-
ricza premierjén kapott Hamburgban. És 
ill vannak azok a koltapapirosok is, 
amikre finom Kohinoorral vékony kacs-
karingókat rajzol olyankor, amikor zárva 
van 1 széles rácsos kapu és ezüstös fé-
nye a holdnak szürke árnyékot rajzol a 
Dachstein mögül a Traunra. 

Kálmán Imre éjszaka komponál. 
Nyári éjszakákon szülelett meg kél uj 

darabja is: az Arany hajnal, meg a Chi-
kagói hercegnő. Az egyik az uj világnak, 
a másik a réginek. De azért bizonyos az, 
hogy amelyik Dollárországba indult csip-
kés »ászruhában, esztendőre visszajön 
már hozzánk és az a másik, amelyik a 
bécsi Ringen vág neki az útnak, ugyan-
csak eljut majd oda, ahol felhőkarcolók 
sorakoznak egymás mellé. Csak éppen a 
sorrend lesz fordított az idén. 

— Az idén történik meg velem előszór 
— meséli Kálmán Imre lent a parkban 
a régi gyertyánfa alall —• hogy nem le-
szek olt a darabom premierjén. New 
Yorkban már megkezdték az Arany haj-
nal próbáit, szeptember tizenötödikén 
lesz Willminglonban a premier és 

október végén a The Golden Dawn 
avatja fel Newyork legújabb színhá-

zát, a Hammersteín Theatert. 

Ugy volt, hogy dirigálni fogok a premie-
ren, azonban európai kötelezettségeim 
nem engedték meg, hogy hajóra szálljak. 
Be kellett fejeznem a Chikagói herceg-
nőt, amelynek karácsonykor lesz a pre-
mierje Bécsben, a Theater an der Wien-
ben és nem tudtam elutazni. Higyje meg 
nekem, olyan furcsa, különös az érzé-
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Ká mán Imre és librettistái : Brammer 'és Grünwald az u j operetten „Chicagói hercegnő"-n 
dolgoznak a parkban 

Sokszor még ma is gondolkozom 
rajta : ne hagyjak-e itt mindent és 

rohanják át az uj világba, 
de aztán eszembe jut, hogy itt rengeteg 
még a dolgom, meg aztán odakünn a 
legjobb kezekbe van letéve a darabom 
sorsa. Ott van amerikai munkatársam, 
Herbert Stothart, aki együtt dolgozott 
velem itt Ischlben és Bécsben az Arany 
hajnalon. 

—• Az Arany hajnal inkább lírai opera, 
sok komoly muzsika van benne, emellett 
persze egy csomó vidám szám is. Kilenc 
képből áll a darab, amelynek milliője 
exotikus vidékre viszi a publikumot. 
Keletafrikában, a háború előtt, egy né-
met gyarmat gummiültetvényén kezdődik 
a revü, az egyes jelenetek aztán átjönnek 
Londonba, hogy a végén újra az őser-
dőkbe menjenek vissza. Érdekes, ameri-
kai izü szövegkönyvre komponáltam a 
zenét. A librettistáim ismert amerikai 
írók: Otto Harbach és Oscar Hammer-
stein. Nagy színpadi sikerek állanak már 
mögöttük. A darab európai előadása 
iránt nagy az érdeklődés. Sok ajánlatot 
kaptam már eddig, különösen Skandiná-
viából és Németországból. Bécsben Ma-
rischka igazgató akarja előadatni az 
Arany hajnalt. Ën még nem döntöttem 
az európai bemutatót illetőleg. Tudja: 
jobbnak vélem megvárni az amerikai 
premiert. Európában most úgyis besetzt 
vagyok . . . 

Karácsonykor lesz Bécsben a Her-
zogin von Chikago bemutatója. 

Fischer Betty, Marischka Hubert, Steiner 
Waldemar, Moser Hans játsszák ennek 
az operettnek a főszerepét a Theater an 
der Wienben. Munkatársaim a régiek: 
Brammer és Grünwald. Velük tudok leg-
jobban dolgozni. Mi hárman tökéletesen 
megértettük egymást, zavaró akkordok 
nélkül összedolgozunk. 

Megkérem, mondjon el valamit a Chi-
kagói hercegnőről. 

Nevetve int nemet. 
— Nevezze kabalának, nevezze akármi-

nek azt az elvemet, hogy távoli premie-
remről nem mesélek semmit. Karácsonyig 
még sok idő van hátra. Szomorú tapasz-
talataim azt bizonyítják, hogy fura dol-
gok sülhetnek ki abból, ha az ember 
idő előtt beszél. Annak idején intervjut 
adtam a Bajadérról és hat héttel a pre-
mier előtt Indische Nächte cimmel egy 
hasonló témájú darabot mutattak be 
Bécsben. 

Hajthatatlan is marad. Szinte szeren-
cséje az embernek, hogy a komponistán 
kívül librettisták is vannak a világon. 
Most érkeznek meg Brammer és Grün-
ivald. Brammeren ugy feszül a tiroli 
joppe, mintha azt egyenesen Andreas 
Hoferra szabta volna a bécsi szabó. 
Grünwald barátságosan veregeti meg a 
vállamat és bájos bőbeszédüséggel mondja 
el, hogy Brammerrai együtt két hétig volt 
szigorú inkognitóban Pesten, mert tanul-
mányozniok kellett valamit, ami olyan 
szorosan hozzátartozik a Chikagói her-
cegnőhöz. Közben aztán magunkra hagy, 
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ischli derék fotográfusunkká! Hofer liv-
rai félremegy, hogy megörökítesse Sári-
kát, a ház elhízott lusta uszkárát, aki ed-
dig nem hiányzott egyetlen Kálmán-ope-
rett premierjéről se. És amig Sárikát fo-
tografálják, addig Brammer és Grünwald 
urak szép sorjában elmesélik, hogy 

a „Chikagói hercegnő" egy amerikai 
milliárdos lány meg egy európai 
uralkodó herceg szerelmi históriájá-

ról szól, 
a szerelmesek egy pesti bárban ismerik 
meg egymást és ebben a bárban történik 
meg a szerencsés happy end is, közben 
persze eljutunk a princ rezidenciájába, 
amelynek szanálásához alaposan szükség 
van a chikágói hercegnő papájának dol-
lárjaira. Két felvonásból, egy előjátékból 
és egy utójátékból áll a darab, 

az előjáték meg az utójáték Pesten 
játszik, igazi hamisítatlan pesti mil-
liőben, pesti figurákkal, cigánnyal, 

aki azonban szinész és a Herzogin von 
C.hikago cigányát játszó bécsi színésznek 
Kálmán Imre egyenes kívánságára hete-
ket kell most eltölteni pesti cigányok kö-
zött. 

A mese maga igen érdekes, de legérde-
kesebb az operettben az, hogy a Chika-
gói hercegnőben 

a magyar melódiákat, a konzervatív 
magyar muzsikát állítja szembe Kál-

mán az amerikai jazzal. 

Kálmán Imre a villa ebédlőjében 
(Franz Holer lelu.) 

A Saarsteiner villa ísch'ben, ahol Kálmán Imre 
lakik 

Azt mondják Brammer és Grünwald, 
hogy soha nem észlelt hatásokat vált ki 
ezzel a komponista, aki a Chikagói her-
cegnővel hetedik operettjét fejezte be a« 
ischli Saarsteiner-villában. 

Kálmán Imre igy búcsúzkodik: 
—- Hogy Pesten mikor és hol jön ki a 

Chikágói hercegnő, azt e pillanatban nem 
tudom. Erről ma ínég korai dolog be-
szélni. A most kezdődő szezonban Pesten 
nem lesz premierem . .. 

P. i. 

K A R M I N . . . 

Irta: Somlyó Zoltán. 
Karmin-piros az ajka ive; 
Karmin-piros szinü a szive, — 
Karmin?. . . 

Az arc is karmin-|)iros, ha 
A vér hulláma veri, mossa — 
Karmin!. . . 

A kortina, az is biborló, 
Ha szétrepül fölötte, bordó: 
Karmin. . . 

Karmin-piros kis körme ágya 
S a vágy, mellyel ráhull az ágyra 
Karmin. . . 

Az autó is, amelyre ő ül, 
Ha cllibeg az öltüzőbiil — 
Karmin.. -

S lia meghalna s utja betelnék, 
A szin, amit gyászként viselnék 
Karmin. . . 
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Ibsennek a pesti siklón jutott eszébe 
a „Solness építőmester" ötlete 

Dr. Lázár Béla visszaemlékezései a nagy iróról, az Ibsen-
centennárium előestéjén 

Ebben a szezonban ünnepli az egész 
műveli világ Ibsen Henriknek, a nagy 
norvég drámairónak születési centenná-
riumát. Budapesten is megemlékeznek 
róla, amennyiben a Nemzeti Színház 
Kamaraszínháza Ibsen-ciklust rendez, 
hogy ezzel hódoljon a nagy költő emlé-
kének. 

A Színházi Élet munkatársa felkereste 
dr. Lázár Bélát, aki Ibsent jól isinerle és 
aki a következőkben mondta el emléke-
zéseit a drámaíróról: 

— Egyetemi hallgató voltam Berlin-
ben, amikor elhatároztam, hogy felkere-
sem Ibsent. Elutaztam Münchenbe, mert 
akkor ott élt. Egy kávéházban kerestem 
fel. Leültem az asztalához és vártam. 
Amikor jött, nem akart leülni, mert ide-
gen ült az asztalánál. A pincér felvilágo-
sította őt, hogy keresem, mire odajött. 

— Hol lakik? — kérdezte. 
Megmondtam. 
— Miért nem nálam? Nálam is lakhat. 

Jöjjön el. 
Beköltöztem a lakásába. Tizenöt már-

kát fizettem egy albérleti szobáért. 
És akkor kezdtem Ibsent megismerni. 

Ibsen 

Öltözködése közben irta a darabjait. Ez-
zel szemben reggeltől délután háromig 
öltözködött Addig senki sem zavarhatta. 

Lefordítottam A társadalom támaszait. 
majd írtam Paiilay Edének, a Nemzeti 
Színház akkori igazgatójának, hogy ad-
jak-e neki Ibsen-forditást. Igennel vála-
szolt. Azután hazajöttein néhány év 
múlva, mikor Ibsen Bécsbe utazott. 
Pauláy megbízásából sürgönyöztem érte: 
Jöjjön le a magyar fővárosba, mert be-
mutatják a Nórát. 

Fényes fogadtatása volt. A tiszteletére 
rendezett banketten „tout Budapest" 
olt volt. 

A Népszínházba is elvittük. fílaha 
Lujza a színpadon így szólt hozzá: 

— Puszit az öregnekl 
És megcsókolta. 
Felment a várba. Ibsen mindig szere-

tett volna repülni, — mondta is — de 
akkor a repülés még gyermekkorát élte. 
Beültünk a siklóba. A siklóról nem tudta, 
micsoda. Amig állt, nyugodtan viselke-
dett. Később, mikor megindult, látszott 
rajta, hogy furcsán érzi magát. Mikor ki-
szálltunk igv szólt: 

— Milyen furcsa érzésl Repülés volt 
ez. Még sohasem éreztem. Kár, hogy nem 
szólt előre. 

Ez az élmény indította meg benne egy 
dráma megírását. 

Volt még egy másik esete is a magya-
rokkal, amikor dráma keletkezett belőle. 
Egy tiroli fürdőhelyén megismerkedett 
Ibsen egy pesti úrhölggyel. Amikor egy-
szer beszélgettek a padon, arra ment egy 
férfi és egy nő. 

Boldogan bújtak egymáshoz, — mint 
a szerelmes párok általában. 

A nő megszólalt: 
— Szeretném elhódítani ezt a férfit 

attól a nőtől. 
-— Miért? .— kérdezte Ibsen. 
— Mert anyira szereti az asszonyt. 
Ibsen nem felejtette el ezt a kis beszél-

getést és megírta belőle a Hedda Gab-
leet. 

Később, amikor már Krisztianiába 
költözött, újra meglátogattam. Akkor 
már .elérte azt is, amit kevesen értek 
meg életükben: szobrot kapott. Ott állt a 
színház előtt. Mindennap — bár nagy 
kerülővel — arra ment haza. Megnézte a 
szobrát. 

Ez volt Ibsen. 
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AZ AUTÓS SZTÁR 

Kabos Gyula a népszerű 
komikus belépett az autós-
szinészek sorába. Veit ma-
gának egy kétüléses kocsit 
és a soffőrvizsgát is sze-
rencsésen letette. Nem tud-
ni, hogy váj jon az irigység 
beszélt-e Vendrey tatából, 
(le lény az, hogy mikor 
legutóbb találkozott az 
autót vezető Habossal, igy 
szólt hozzá: 

— Hallom, Kaboskám, 
hogy neked a rendőrségen 
hiteled vau. 

— Hitelem ? csodál-
kozik Kabos. 

— Na, igen. Ha ugyanis 
a rendőr megállít, te azt 
mondod, hogy „csak írja 
jeV és már méssz is to-
vább . . . 

rése után odasompolygot' 
a színház ki járó ja elé és 
egy sarokban elbújva hall 
gatja a közönség kritikáit 
Nem szabad csodálkoznám; 
:Salamonnak ezen a furcsi. 
szokásán. A szinészember 
hiu, szeret fürdeni a siker-
ben és örül, ha egy-egy jó 
szól hallhal - magáról. 

A mult hét egyik estéjén 
fa iamon ott állt a kijárat-
nál és figyelte a kiözönlő 
publikumot. Mellette ott 
állt a színház egyik kitűnő 
Ingja: Gárdonyi Lajos is, 
aki segített a direktornak 
a „vélemények"-et kihall-
gatni. 

— Hallottad? — fordult 
Salamonhoz Gárdonyi — 
etek itt azt mondták, hogy 
elküldik a papát. 

Mire Sala megjegyzi: 
— Bár inkább a papa 

lett volna itt és ö mondta 
volna, hogy holnap elküldi 
a gyerekekel .. . 

REMEK 

\ PRÍMA DARAB 

Faludi Jenőhöz beállít a 
fiatal színműíró és lelken-
dezve újságolja: 

— Igazgató ur, irtani egy 
darabot az ön színházának. 
Ilyen darab még nein volt. 
A közönség hol sírni fog. 
hol nevetni. 

— Jó, jó, — mondja Fa-
ludi — csak attól félek, 
hogy a közönség nem fogja 
tudni, hogy hol kell sírni 
és hol kell n e v e t n i . . . 

AZ ELSŐ FÉRFI 
Egy olvasónk kéri, vála-

s z o l j u n k 
Ha lehet forduló postában, 
Hogy ki játssza az Első 

[férfit. 
Második szereposztásban. 

A Hit! DIREKTOR 

Salamon Béla legújabb 
szórakozása az, hogy es-
ténként az előadás befeje-

Radó Sándor dicsekszik 
Kőváry Gyulának. 

Egy remek hi tem van, 
Gyuluskám! A külföldi 
zoológusok tegnap megje-
lenlek a kabaréban és a 
legnagyobb érdeklődéssel 
nézlek engem . . . 

Kőváry egy gesztussal 
megjegyzi: 

Nekem mondod? 

A HÉT LEGRÉGIBB 
VICCE 

Kél pesti ur ül a kupé-
ban, velük szemben egy 
kisgazda. A pestiek elhatá-
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rozták, hogy „bedűtik" a 
vidékit. Az egyik odaszól a 
másiknak: 

— Te, olyan fülledt a 
levegő, nyisd ki a szellőz-
tető ablakot! 

Mire a másik szó nélkül 
odamegy a vészfékhez és 
ngy csinál, mintha le akar-
ná húzni. Mimeli az eről-
ködést. 

A kisgazda feláll, hogy 
segítsen a pesti urnák: 

— Talán majd én , . . — 
mondja. 

És meghúzza egy rántás-
sal a féket. 

Megáll a vonal. Jön a 
kalauz: 

— Kérem, ilt húzták 
meg a vészféket? 

A kisgazda a kérdésre 
előreugrik, diadalmasan a 
mellére vág- és azt mondja : 

— Igen, én húztam meg. 
még hozzá — félkézzel. 

A HATÁS 
Dávid Mihálynak, aki az 

„Oroszország"-ban Stepan 
lestőr szerepét játssza, elő-
adás után gratulált Mály 
(lern. 

— Szenzációs voltál — 
mondja. - .4 nagy jelenei-
nél, amikor összeomlottál, 
mindenki fujta az orrát. 

— Annyira meg voltak 
hatva? — kérdezte Odry. 

— Nem. Olyan nagy a 
náthajárvány I 

KÖNNYŰ SZEREI* 
A szerződtetésekkel kap-

csolatban mesélte el egy 
külvárosi színház direktora 
az ilt következő kedves 
történetet: 

— Egy fiatalember egy 
hónapig majdnem minden 
nap azzal a kéréssel jeleni 
meg az irodámban, hogy 
adjak neki valami kis sze-
repet. Legutóbb megkér-
deztem tőle: 

— Mondja csak fiam, el 
ludná maga játszani egy 
báró szerepét? 

— Mi az, hogy eltud-
nám? — felelte a fiatal-
ember — hiszen ezért iil-
tc-m három évet . . . 

A VÍGSZÍNHÁZBAN 

— Maga mit játszik a 
Zenélő órában? 

— Én vagyok a másod-
percmutató. 

Hogy-hogy? 
— Ugy, hogy csak má-

sodpercekre mu l a t k o zom. 

KIFOGÁS 
— Úriember elibe a ven-

déglőbe nem teheti be a 
lábát. 

Kardos Pista, a „Füg-
göny mögöll" kitűnő liu-
moru irója, a zoológusok 
kongresszusán összeismer-
kedett egy madár-tudós-
sal. Hogy mit beszélgettek 
egymással, az örök titok 
marad, de Kardos István 
igy adja elő a történteket: 

— Kérdezte tőlem a tu-
dós, hogy milyen madár-
fajok élnek meg Magva r-

— Miért? 
— Olyan piszkos itt az 

abrosz, hogy az ember nem 
képes beletörülni a szá-
ját . . . 

TALÁLÓ 

mint a rágógumi. 
— Hogyhogy? 

Hosszura nyulik, 

országon? 
— No és te mit válaszol-

tál, — kérdezte Rott Sán-
dor, aki az „Uhu" cirnii 
mulatót most alakí t ja át 
,,Komédiá"-vá. 

— Azt mondtam neki — 
válaszolta Kardos, — hogy 
nálunk megélt a Papagály, 
a Kék madár , sőt még a 
Tabarin is, csak az Uhu 
nem. 

2* 



.1 túloldali hölgy arcáról látható, hogy négyféle beszélgetést bonyolít le. A közönség feladata kitalálni, 
hogy a hölgy l-es, U-cs. Ill-as és lV-es beszélgetése kivel folyik le a képekben felsorolt fér-
fiak közül. Nem azt kell kitalálni, hogy kik a szereplők, azt mi is eláruljuk: a telefonáló hölgy 
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Pécsi Blanka, a íérj Szenes Ernő, az udvarló Czobor Imre, u hitelező Kovám Guida, a ..teues kap-
csolás" Salamon líéla -- azt tessék kitalálni, hogy a hölgy melyik számon, melyik számú férfiraI 

beszél 9 Tessék kitalálni. Igazán nem nehéz feladat. (Strelisky-fiák felv.) 
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(5.) 
Perdült a golyó. 
- Piros. 

Kijött a, piros. 
— Mösl páratlan és fekete 
Páratlan jött ki és piros. 
— Nem baj. most dupla léteit leszek a 

feketére. 
— Kijött a fekete. 
Takáts Piroska ijedten sikoltott föl. 
— A k é p . . . a Cardiff k é p e . . . mintha 

megmozdult volna. 
Odapillantottak. A keskeny arc inered-

ten, titokzatos mosollyal nézett előre — 
messzire. 

Agyrém.. 
Hanem azért aggódva, titokban rápil-

lantottak néha. 
Hajnalig görnyedt a gép fölött Bódi 

bácsi, meg a kél lány. A golyó folyton 
pörgött, táncolt a rézakadályok között, 
azután behullott oda, pontosan, ahová 
Bódi bácsi kominandirozla. 

Piros. 
Fekete. 

— Páros. 
Fekete. 
Páratlan . . . 

Bódi bác,si kivette az óráját. Brillián-
sokkal kirakott aranyóra. Örökség. Kz is 
a Cardiff' ajándéka. 

Gyerekek itt a hajnal. Köszönöm 
a megtisztelő látogatást. Most rájöhette-
tek arra, hogy Bódi bácsiban van némi 
logika. Hogy nem hatezer frankot akar, 
hanem hatszázezret . . . és egy villát, oda-
kiin a kék tenger mellett, meg egy kis há-
zat — azt ott szemben, a budai vár-
1 an . . . 

Kimutatott az ablakon. Éppen autón 
érkezett meg a tőzsdésné meg a lánya, 
hermelinekben, ragyogó ékszerdiszben. 

Bódi bácsi megvetően intett. 
— Hol lesznek ezek már akkor? . . . 
A küszöbön megállott. 
— Lányok. Margit, Piroska . . . ha 

jönni akartok velem Monte-Carlóba, én 
örömmel kiviszlek oda benneteket. Csi-

nosak vagytok és kedvesek. Ez itt még 
sokáig vegetálás . . . ott már ragyog a haj-
nali csillag. 

És a Svábhegy fölött, fehéren, szik-
rázón, rejtelmesen kibújt a felhők közül 
a hajnali csillag. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 
(Amelyben elkezdődik a regény.) 

— Még egy napig várok, mondta Ta-
káts l'iroska magában. 

Nincs nehezebben betartható terminus, 
mint amit a fiatal sziv ad a saját szenve-
déseink, a saját türelmetlenségének. írni 
szeretne, szólni, rohanni . . . de a lelkében 
legbelül olt van a babonás időpont: nem 
adom meg magam, nem alázom meg ma-
gam irnia kell, jönnie kell. Neki kell 
jöni. Neki kell írni! 

Büszkék vagyunk véghetetlen, — de 
halványak mind a ketten — irta valami-
kor egy költő. És ez a kél rimes sor na-
gyon illett ugy Martells Bandira, mint 
Takáts Piroskára, összeszorított ajakkal, 
némán dacoltak óráról-órára egymással. 

— Még egy napot várok, — mondta 
magában Takáts Piroska. 

És eltelt ez a nap is. A nap véresen bu-
kóit le a Svábhegy sötétkék púpja mö-
gött és lágyan zsongó habok, mint 
minden áldott este, ezer kis csillagot ren-
gellek a Dunán — és a várra, mint egy 
óriási gverek apró épitöszekrényére, újra 
leborult az est. És a Takáts lányok a fe-
hér, alacsony boltíves szobában, fehér, 
tiszta ágyaikba újból aludni térlek és 
Takáts Margit el is aludt és Takáts Pi-
roska újból nem aludt el. 

Hajnalban Margit fölriadt. Mintha halk 
kopogást hallott volna. Álmodta talán? 

— Piroska. 
Semmi szó. 
— Piroska, — nem hallottál valamit? 
Újból semmi válasz. Erre Margit föl-

kelt. Odament a Piroska ágyához és meg-
döbbenve látta, hogy átölelve tartja a 
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párnáját és nyögdécsel halk, kis, fáradt 
zokogással, mint az apró gyerek, aki már 
kimerült a dacos, hosszantartó, titkolt 
pityergésben. 

— Piroska drága, — mi bajod? 
Már átölelve tartotta egymást a kél 

leány. És megeredt a köny, meg a szó. 
Piroska elmondott, bevallott mindent, 
amit eddig gondosan titkolt, bevallotta 
eleinl«! félénken, szemérmesen keresve a 
szavakat, szinte szégyelve a szerelmese 
oktalan, bántó érzéseit, vádjait, — azután 
bátrabban, örülve, hogy kiöntheti a tesl-
vére előtt a leikéi, elmesélte a sok, apró, 
kínos jelenetet, amelyből Margit soha-
sem sejtett semmit, a találkozást a duna-
parti szállóban, a durva sértési ott, meg 
másnap a Bástyasétányon és azóta a 
csöndet, a tüntető hallgatást, ami vaskap-
csokkal szoritja össze a szivét, ami foj-
togatja, ami bántja, amit nem érdemelt 
meg, amit nem bir, nem bír, nem bír . . . 

Margit csak annyit tudott mondani: 
— Óh, a nyomorult! Ôh, a nyomorulll 
És anyás mozdulatokkal simogatta meg 

a buga borzas, síép fejét, ugyanúgy, 
mint aminő mozdulattal Piroska simo-
gatta volna meg őt, ha vé-
letlenül neki lett volna bá-
nata, csalódása. 

Boggelig beszélgetett a 
két lány. Valami méllatlan-
ság volt bennük, a zord 
idők okozta türelmetlenség 
is, a saját értékük, szépsé-
gük és uri mivoltuk tudata, 
ami szinte megfájditotta a 
szivüket. Egyek vollak a 
méltatlan bánalban, egyek 
voltak az oktalan, durva sé-
relemben, — kél fehér vi-
rág, aki összehajtja a fejét, 
amikor vad és váratlan 
szél feléjük csapja a hi-
deget és a s a r a i . . . regge-
lig voltak együtl. Tervekel 
szőttek'. Bosszuálláson tör-
lek a fejüket. Elégtételek 
módjai t vitatták meg. És 
fan táz iá jukra szinte rá-
nehezedett az alacsony 
boltiv, a kis várbeli lakás, 
amely fehér falaival, ki-
fakult, gyönggyel hímezett 
háziáldásával folytonosan 
emlékeztette őket szerény-
ségükre, bizonytalan jö-
vőjiikre, szegénységükre. 
És ekkor mondta ki Mar-
git először: 

— Bódi bácsi! 
Piroska ránézett. Ijed-

ten, r iadtan. Mintha érezte 
volna, hogy kimondták e 
nagy szót. A nővére mondta 
ki azt, ami egy nap óta 

ott égett, reszketett, ott bizonytalanko-
dott a lelkében. A nővére rátalált erre a 
gondolatra és kimondta hangosan. 

A szemük találkozott. És Margit föl-
kapva az ötletet, szinte lázasan magya-
rázta: 

— Miérl ne mennénk cl? Mi köl ide. Az 
édesanyánk? Hiszen Írhatunk neki. És ő 
boldog lesz. ha mi világot látunk, mint 
ahogy ő volt ifjú, szép, gazdag lány korá-
ban Párisban, meg a Bivierán. Mi pedig 
elmegyünk. Kibontakozunk ebből a sziik, 
elálmositó környezetből, ahol miniszteri 
titkárok ok nélkül megbánthatnak ben-
nünket. 

— Igen, igen, ragyogott föl Piroska 
szeme . . . Akkor fog csak nagyot nézni. 

— És itt van ez a kedves, bolond 
Bódi bácsi! Nincs ma hozzánk hasonló 
sorsú leány Budapesten, akinek ilyen al-
kalma volna menni, nyugatra. 

— A kék tenger mellé, a sudár pálmák 
közé, — mondta Piroska, aki mivel sze-
rel,mesebb volt, poétikusabb haj lamú is 
volt. 

Mindjobban belemeleged lek. Magyaráz-

Piroska, nem hallottál valamit ? 
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Iák egymásnak, hogy milyen jó lesz. Mar-
gil titokban, a lelke legmélyén többször 
megállapított egy útirányt London—In-
dia Club—Pas de Calais—Páris—Nizza— 
Monte-Carló. Az egész csak egy ugrás. 
Mekkorát fog William nézni, ha Monte-
císrlóból levelet kap tőle . . . 

Már ott tartottak, hogy kapacitálták 
egymást. Nem tudták szegénykék, hogy 
máris nyugat felé lebegnek, mint két 
gyenge virágszirom a vihar, a sors indu-
latában . . . hogy ez el van végeztetve ró-
luk valahol fönn. Menni kell. Mert igy 
van megirva. Mert ez a sorsuk. 

Már egészen reggel volt, amikor ki-
mondták a határozatot, mint valami foga-
dalmat, egymásra nézve, férfias kézfogás-
sal megpecsételve. 

—- Megyünk! 
Bódi bácsit nagy csomagolásban talál-

ták. Éppen a selyemtükrös, régi szabású 
szmokingját hajtotta össze és helyezte 
bele gondosan egy megkopott, de igen jó 
formájú utazótáskába, amelyre még fa-
metszetek voltak fölragasztva, az egy-
koron legjobb, de azóta már legnagyobb-
részt megsziinl hotelek rajzai, cimei. 

— Bódi bácsi! Megyünk magával. 
A Takáts-lányok nem várták, hogy ez 

az elhatározás valami nagy meglepetésl 
fog kiváltani Bódi bácsiból, ök már ös-
merték a családjuknak ezt a szokását: 
apró dolgokból nagy kázust csinálni, 
nagy dolgokban nyugodtnak, határozott-
nak, elszántnak lenni. Bódi bácsi csak 
ennyit mondott: 

— Igazán örülök neki. De akkor — cso-
magoljatok. 

— Miért? 
— Holnap indulunk. 
— Hogyan? Hisz tegnap még azl 

mondta Bódi bácsi, hogy csak két hét 
múlva. 

— Az tegnap volt. A^óta történt valami. 
— Micsoda? 
Bódi bácsi rámutatott a Gaston Car-

diff képére. Azután egy árnyalattal hal-
kabban mondta: 

— Izent nekem. 
— Kicsoda? Ö? 
— Igen. ö , Gaston Cardiff. 
A lányoknak szinte egyszerre jutott 

eszükbe egy pillanat — tegnap — a 
kép. . 

— Én nem tudom nektek megmondani, 
hogy volt. Mikor elmentetek, még itt ül-
tem magamban — egyszerre mintha egy 
pillanatra — vagy még kevesebbre a 
lámpa homályosabban égett volna és egy 
szürke felhőmanzsettából kimeredt volna 
egy kéz és parancsolólag, türelmetlenül 

mutatott volna nyugatra — én megértet-
lem. Indulni, indulni azonnal . . . Akkor 
megtudtam valahogy, nem tudom hon-
nan, hogy ti is jöttök. Hát készüljetek 
lányok. Holnap este indulunk. Az angol 
követségen, a Gromeun segédtisztje el-
intéz egy óra alatt minden utlevélkérést. 
Nekem is, nektek is . . . 

özvegy Takátsné is hü maradt a csa-
ládi tradícióhoz. Tíz perc alatt megszokta 
a gondolatöt. Bízott az úristenben, a lá-
nyaiban, Bódi bácsiban. Érezte, nem is 
érezte, tudta, hogy egyik lányának a szi-
vében sincs minden r e n d j é n . . . és ő, aki 
ifjúkorában fényi, gazdagságot látott, aki 
lánykorában a Negresco Hotelben lakott 
Nizzában és a Grand Hotelben Párisban, 
tudta, hogy külföldre inkább elengedheti 
a lányait, mint akár Pomázra . . . ösmerte 
a nyugat kultúráját, nyugodtságát és ti-
tokban mindig sajnálta a leányait, hogy 
nem láthatják azt a sok csodát. 

De érzett, mondott volna Takátsné bár-
mit, nem használt volna semmit, mert 
meg volt irva valahol egy titokzatos 
könyvben, szellemirással, hogy a két Ta-
káts-lánynak külföldre kell kerülnie, mert 
igy volt határozva róluk, mert ez volt a 
végzetük. A sois fölkapta őket és vitte 
Nyugat felé, mint ahogy két apró virág-
szirmot fölkap a kóbor szél és viszi, ker-
geti messzire, a bizonytalanba. 

Másnap este a két karcsú, porköpönye-
ges lány és a régies eleganciája Bódi 
bácsi fölszállott a vonatra. Két apró fehér 
kendő, meg egy kockás nagy selyem-
keszkenő, egy belül könnyező öreg francia-
kalapos dáma, egy piros lámpa az utolsó 
kocsin, egy irigy vasoszlop, mely végleg 
ellakarta a kattogós vonatot, amely szá-
guldva indult el a déli határ felé. 

HATODIK FEJEZET 

(Amelyben együtt utazunk a szép két 
Takáts leánnyal Budapestől Montc-

r,arióig.) 
A délivasut indóháza kietlen és kopár 

Á háború nyomait még nem takarítot-
ták el teljesen, az üvegtető törött abla-
kain bekandikál az ólmos ég. Pár évvel 
ezelőtt szük volt ez az állomás, a ma-
gyar államvasút pompás kocsijai zsúfol-
tan tolongtak a síneken, várva a kitün-
tetést, mikor csatolják egy-egy vonathoz. 
Délceg vasutasok fütyültek itt, zászlókat 
lobogtattak, jeleket adtak egymásnak, 
csinosabbak és vidámabbak voltak, mint 
más országban a lovastisztek. Most? Egy 
néhány iitött-kopott vagon, pár szomorú 
lógó bajuszu ember. A háború elvitte a 
pompás kocsikat és a csinos vasutaso-
kat. (Folytatjuk.) 
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Táncpróba Salzburgban 
Tilly Losch, Mátray Ernő, Maria Solveg, Kreutzberg, Katta Sterna 

flkar két jegyet a Király Színház premierjére? 
A Király Szinház legközelebbi újdon-

sága Granichstädten nagysikerű bécsi 
operettje, a „Schwalbennest" lesz. A 
szerepeket már kiosztották, sőt meg is 
kezdték a próbákat a darabból, a cini 
körül azonban egyelőre heves viták foly-
nak. „Schwalbennest" magyarul „Fecske-
fészket" jelent s hasonló cimü darabot 
már játszottak Pesten. Éppen a Király 
Színházban mutatták be Farkas Imre 
„Repülj fecském" cimü operettjét s nem-
régiben a Városi Színházban játszották 
Puccini operáját, melynek „Fecskék' volt 
a cime. A darabnak tehát u j cimet kel-
lett keresni, még pedig olyat, amelyik-
ben fecskék nem fordulnak elő. Az ér-
dekeltek hozzáfogtak a találgatáshoz s 
ennek az lett az eredménye, hogy a 
darabnak ma már löbb cime van, mint 
kellene. A legjobb favoritok a követke-
zők: 

Krisztina — Nászinduló — Hercegi 
nász — A számozatlan fiákker — 

Fiacskám — Kismama. 

A viták azonban folytak tovább, miulán 
a sok jó cim közül nem tudták az érde-
keltek a legjobbat kiválasztani. A sok 
hasztalan és eredménytelen vita után 

most a legcélravezetőbb módot válasz-
totta a Király Szinház igazgatósága: 

a Színházi Élet olvasóihoz fordul: 
döntsenek ők a címválasztás kér-

désében. 

A Király Szinház tehát pályázatot tűz 
ki a „Fecskefészek" végleges cimére é.s 
felkéri a Színházi Élet olvasóit, hogy 
vegyenek részt a pályázatban. A meg-
felelő címet az itt felsorolt hat cini kö-
zül kell kiválasztani. 

Aki ezek közül a címek közül a 
legjobbat kiválasztja és egyúttal a 
legjobban indokolja meg, hogy miért 

választotta ezt a cimet, 

az nyeri meg a pályázatot. Tessék léhát 
a felsorolt cimek közül a legjobbat ki-
választani és megmagyarázni, hogy miért 
ez a legjobb. 

A pályázat nyertesének 

két jegyet 

utal ki a Király Szinház igazgatósága a 
darab premierjére. A leveleket „Király 
Szinház címpályázat" jeligével kérjük 
mielőbb szerkesztőségünkbe beküldeni. 
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Megnyílt a Gramofon Színház — megoldódott a probléma, 
hogyan hallhatja a közönség egy este Saljapint, Jeritzát, Péchy 

Erzsit, a néger kvart ettot és Irving Berlin zenekarát 

Szinházi előadás, 
ahol némák a szereplők 

Forradalmi színpadi kísérlet Leipzigben, ahol ezer-
ötszáz ember előtt két magyar operaénekes is fel-

lépett — gramofonlemezen 

Leipzig, auguszlus. 
(A Szinházi Élet tudósí-

tójától.) Fáradlan, a leip-
zigi Messe rengeteg látni-
valójától kimerülten ültet-
tek be este bennünket a 
Zentral Theater nézőterére. 
Azt hiszem, nagyon sokan 
megszöktek volna a szín-
házi előadás elől, ha a 
műsor nem igérl volna 
valami egészen különlege-
sei, azl, amit ínég nem 
láttunk, de nem is láthat-
tunk, hiszen 

az egész világon elő-
ször most játszott — 
a Gramofon Színház. 

Az olvasót bizonyára meg-
lepi az első pillanatban ez 
a különös név: Gramofon 
Színház, mini ahogy ben-
nünket is meglepett, ami-
kor a déli bankettnál meg-
hívták az újságírókat erre 
a nem mindennapi, sőt 
forradalmian uj szinházi 
előadásra. 

Belépőjegyeket kaptunk: 

miniatűr gramöfonlemezé-
ket, amelyen azonban nem 
a legújabb black bottom 
vagy a világhírű néger 
kvartett legújabb sláge-
rének a címe állott, 
hanem az, ami a rendes 
színházjegyeken áll. Zsöly-
lye, 1. sor. 14. szék. * 

Pontban nyolc órakor 
kezdődik a furcsa szinházi 
előadás, amelyet Newyork, 
London, Páris és a többi 
nagyvárosok előtt itt lát-
hatunk legelőször, Leipzig-
ben. Orgonabugás nyitja 
meg az előadást. 

Megtudjuk, hogy a gyö-
nyörű orgonaszólól 

Európa legnagyobb or-
gonáján, 

a hamburgi St. Michaels-
templomban játszoliák s a 
felvétel, amely az ezer-
ötszáz ember befogadására 
épült hatalmas színházban 
a valóság tökéletes illúzió-
jával lepett meg bennünket 

— ugyanolyan egyszerű 
gramofonlemez, mint ami-
lyent bármelyik rendes 
polgári családban a tánc-
zsurokon tesznek fel a 
gépre. 

* 

S akik banálisai, giccsel 
vártak a Gramofon Szín-
ház előadásától, — kelle-
mesen csalódtak. Az elő-
adást nem is tudom más-
hoz hasonlítani, mint az 
orosz Kék Madár-kabaré-
hoz. annyi finomság, ötlet 
és művészet van minden 
egyes jelenetben, Kis- mo-
zaikok, hatásos, hangulatos 
képek: valamennyihez egé-
szen excentrikus díszletek, 
újszerű színpadi fényhatás. 

Ebben a színházban 
nem beszélnek a sze-

replők. 
A gép beszél, a némel 
technika csodálatos pro-
duktuma, amelyei nem 
győzünk eléggé csodálni 
löbb, mint két órán ál. A 

„Grenadier marsch' 
Charlotte Zara görljei a Grammofon Színházban (Strelisky-fiók felvételei) 
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JAZZ I 
Otto Junghanns felvétele a Színházi Élet számára a Grammofon Színház előadásáról 

szereplők megjelennek a 
színpadon: mintha óriási 
bábszínházban lennénk, 
ahol hang nélkül mozognak 
a színpad figurái s helyet-
tük a színfalak mögött a 
bábszínház „igazgatója" 
(ez alkalommal az óriási 
gramofon) beszél a leg-
különbözőbb hangokon. 

A Gramofon Színház 
színpadi rendezése tökéle-
tes voll, mert komplikált 
eszközök és külsőségek 
nélkül érle el azt, hogy 
ezerötszáz néző tapsolt a 
legnagyobb elragadtatással 
a forradalmian érdekes 
színházi előadásnak. 

S milyen műsort és mi-
lyen lehetőségeket nyúj t a 
Gramofon Színház! 

Saljapin, Jeritza Má-
ria, Irving Berlin, 
Péchy Erzsi, a néger 
kvartett, Lindbergh — 
egy miisorban: nem 
probléma és nem gázsi 

kérdése többé. 
A pompás gépen, a gra-

mofonlemezen és a hatásos 
színpadi előadáson, beállí-
táson kivül nincs más je-
lentős rezsi. Nagyon ötlete-
sen irta az egyik nagy né-
met napilapban az előadá-

son jelenlévő Bernhardt 
Kellermann, Az alagút és 
a Schellenberg testvérek 
szerzője „ . . . a Gramo-
fon Színház a hang mozgó-
színháza, ami azt jelenti, 
hogy amint a mozielőadás 
konkurrenciája a színpadi 
játéknak és mimikának, ez 
az uj kísérlet a színpadi 
beszéd és hang konkurren-
ciája." 

A tizenhat számból ösz-
szeállitott pompás előadás 
során 

két magyar operaéne-
kes 

hangját is csodálhatta a 
közönség. // üni-Míhacsek 
Ferenc a Stradella című 
opera egyik áriáját éne-
kelle. Pataki Kálmán pedig 
a Wie sich die Bilder glei-
chen cimü dalt. Láttuk 
Charlotte Zárát Ls, görljei-
vel, akiknek I'm looking 
over a four leaf clover 
cimü foxtrott jukkal olyan 
sikerük volt, hogy a szá-
mol kétszer meg kellett is-
mételniök. Érdekes, hogy a 
„zenekar" (a Ben Bernie 
Hotel Roosevelt Orchester 
világhírű jazz-muzsikusai) 
nem fáradt el az ismétlés-
nél. Igaz, hogy ez a zene-

kar villanyerőre jár, ami 
ideges karmesterek számára 
nagyon praktikus . . . 

Szenzációs dekoráció, a 
legérdekesebb világilás és a 
legdivatosabb tangózene: 
Alexander and Eveline je-
lennek meg a színpadon, 
míg a tangoband az Ilona 
nevii u j slágert játssza. A 
reflektorok fénye olyan, 
mint a millió színárnyalat-
ban csillogó szivárvány: a 
legszebb, a legfantasztiku-
sabb szinek, fények veszik 
körül az Európában, Ame-
rikában híres táncospárl, 
s el is felejtjük, hogy szín-
házban vagyunk. A tango-
band, a tánc, a fények va-
lamelyik mesebeli mulatóba 
visznek bennnüket, Páris-
ba, vagy a tenger part jára, 
Floridába. 

Mennyi hangulat, érzés 
milyen siker, milyen taps: 
s az egész nem egyéb, mini 
az a pár centiméter átmé-
rőjű fekete lemez, ame-
lyen egy fehér foxikutya 
néz csodálkozva a gramo-
fon tölcsérébe. Azt hiszem, 
ez a színházi előadás több 
volt, mint érdekes kísérlet, 
— én azt hiszem, ez a szín-
ház — a jövő színháza. 
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14 cselédet I 
12 szobalányt > soro: 
20 aratót \ 
Kizárólag magas termetű, 

jó megjelenésű hölgyeket és 
urakat felvesz a Vígszínház 
Harsányi Zsolt Zenélő óra c. 
darabjához szept. 5-én dél-
ilián 4 órakor. 

Amint ebből az apróhirdetésből követ-
keztetné az ember, a jelzett nap mondott 
órájában csupa magastermetü és jómeg-
jelenésü ur és hölgy tolongott a Vígszín-
ház nagy csarnokában. Ezzel szemben 
mindkét nembeli jelentkezők között szá-
mosan akadtak középtermetiíek, sőt ala-
csonyak. 

Mondta is Góth Sándor, aki felvételt 
intézte, az egyik jelentkezőnek: 

— Kérem, maga nem olvasta el jól a 
hirdetést? Direkt ki van kötve, hogy csak 
magasnövésüek jelentkezzenek. 

— Gondoltam, hogy azért lalán meg-
felelek — válaszolta a jelentkező. 

— De a jómegjelenés is kötelező! 
— Kérem — mondta rezignáltán az el-

szánt ember, — ha én mindezeknek a 

ak a Vígszínházban 

föltételeknek megtudtam volna felelni, 
akkor nem statisztának jelentkeznék, 
hanem bonvivánnak! 

Végezetül mégis sikerült összeszedni a 
Zenélő óra teljes statiszlériáját, amely 
.ill tizennégy cselédből, tizenkét szoba-
lányból és mintegy husz férfiszereplőből. 
Igaz, hogy a kiválogatás nem ment min-
den zavar nélkül, mert néhányan a ki-
selejtezettek közül újra és ú j ra vissza-
tértek egy másik turnusban. Végül is 
Góth Sándor ugy segített magán, hogy a 
szerencsés kiválogatottakat -elküldte ci-
garettázni a müvészbejáró elé, míg a 
megfelelőket ott tartotta a színpadon s 
csak akkor bocsájtotta őket szélnek, 
amikor már teljes volt a gárda. 

Ezek után a főrendező összeszedte a 
kiválogatottak társaságát és rögtön meg-
kezdte velük a próbát. Hat órára, ami-
kor már a Vígszínház előcsarnokában 
szállingózni kezdett a jegvvásárló kö-
zönség, már valamennyien betéve lud-
ták, mit kell csinálniuk. 

Akiket besoroztak 
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IM az írógépről 
A Városi Színház a kö-

zeljövőben bemuta t j a a 
Mesék az írógépről cimii 
operettet , amelynek libret-
tója Szomaházi István ha-
sonló cimü nagysike.rii re-
gényéből készüli. 

hogy a mese valóban meg-
történt-e, vagy csupán a 
költő f an táz iá j ában szüle-
let! meg, de annyi bizo-
nyos, hogy — megtörtén-
hetett volna . . . 

Éppen ugy, mint ahogy 
megtörténheteit az is, hogy 
valaki leül az Írógép mel-
lé, kikopog ra j t a egy ra j -
zot, beküldi hozzánk és ez-
zel -— karr ier t csinál. 

(Beküldte- Grú< BetMen István, miniszterelnök 
Rusa Ilona, Szombathely) Beküldte : Kecsmár Judith, Budapest 

A strandon 
Beküldte: Löwy Jtosefné, 

(Peoica) 

Aki ismeri ezt a regényt, 
az tudja, hogy hősnője egy 
fiatal leány, aki az Írógép 
mellett kezdte el pályafu-
tását és aztán a legnagyobb 
karriert cs inál ja . 

Azt nem lehet tudni, 

gyon sokan meg fogják 
jegyezni a nevét. 

Eltekintve attól, hogy 
számtalan irigyet is sze-
rez magának, mert az el-
ismerésen kiviil értékes ju-
talmat is kap a zsűritől. 

Manapság pedig annál 
boldogabb az ember, minél 
több irigye van. Nem igaz? 

Szóvei, m a r a d j u n k annál, 
hogy érdemes pályázni az 
i rógéprajzokkal . 

T T 

Női lei 
Beküldte: Singer Károly, 12 éves 

(Budapest. Bajza-utca 38.) 

Beküldte : Varró László 

A legnagyobb érdeklődés 
kiséri ugyanis az írógép-
ra jz-pályázatunkat és az, 
aki itt győzni fog, egysze-
ribe híres ember lesz: na-
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Egy mukkot sem 

Ferencről 

INTIM PISTA, hog y mi igaz azokból a 
szenzációs szinházalapitási tervekből, 
amelyekről annyit beszélnek a város-
ban? 

Én természetesen mindegyikről 
tudok, de egyelőre csak annyit árulha-
tok el, hogy a legérdekesebb kombiná-
ció középpontjában egy primadonna és 
egy színigazgató állanak, akik együtt 
szeretnének színházat csinálni. Még 
pedig egg olyan helyiségben, ahol ed-
dig is játszottak színházat, de játszot-
tak már mást is. 

— Pista az Istenért, neveket! 
— Legnagyobb sajnálatomra nevek-

kel a héten még nem szolgálhatok, de 
hogy megkönnyítsem egy kissé a rejt-
vény megfejtését, annyit még elárulok. 

- hogy az igazgatónak, aki részt óhajt 
venni a szinluízalapitásban, ma is van 
színháza Budapesten. 

— Szóval. . . 

— Semmi szóval, 
mondok többet. 

— Hát <ikkor Molnár 
halljunk valamit! 

— A világhírű szerző, a szokott mó-
don, leeresztett ablakredőnyök mögött, 
szorgalmasan dolgozik budai lakásán. 

— Darabot ír? 
—• Nem ír darabot, ellenben azon 

a két felolvasásán dolgozik, amelyei 
Amerikában tart novemberben, a szín-
házról és a magyar színházi viszonyok-
ról. ,4: előadásokat francia nyelven 
irja, ami. . . 

— Ami értehető is. hiszen Molnár 
Ferenc a becsületrend lovagja. Uj da-
rabról nem tud semmit? 

— Tudok uj darabról is és ez az uj 
darab kettős szenzációval szolgál. /Ír 
egyik: a szerző személye, a másik: a 
színdarab főszereplőjének figurája. A 
szerző: Szabó Dezső és a darab fő-
alakja: Ady Endre. A:t hiszem, ezzel 
már eléggé felkeltettem a hölgyek kí-
váncsiságát. 

— Ott leszünk a premieren! Mit tud 
Fedőkről ? 

— Zsazsa, — szinte komikus meg-

A meggyógyult Rippl-Rónai kaposvári otthonában 
(Zacharias felu.) 



állapítás a századik előadás küszöbén, 
— egyre növekvő sikerrel játssza a 
Borcsát a Városi Színházban. A siker-
nek persze mindenki örül, csak egy 
színész szomorkodik nagyon miatta. 

— Egy színész szomorú a siker 
miatt"1 

— Nem éppen a siker miatt. Ez a 
szomorú férfi ugyanis Petheő Attila, a 
Nemzeti Színház művésze, aki nyolc-
vanszor játszotta Budán a Borcsa 
férji-főszerepét és most a Nemzeti 
Színházból Pyyeli a még mindig nö-
vekvő sikert. Egy nap aztán, kapta 
magát és elhatározta, hogy fellép egy-
szerre mind a két helyen. 

Hát ez hogy lehetséges. 
— Egyszerűen ugy, hogy a Nemzeti 

Színház előadása háromnegyedtizkor 
végződik, ]>ontosan akkor, amikor a 
Borcsa harmadik felvonását kezdik a 
Városi Színházban. Háromnegyed tíz-
kor tehát bevágta magát autójába, át-
robogott a Városi Színházba és anél-
kül, hogy Zsuzsának egy szót szólt vol-
na, kimaszkirozta magát a harmadik 
felvonásra. Es az ügyelő jelére a har-

madik felvonás kezdetekor két Csi-
csóka l'esta jelentkezett a kulisszák 
mögött: Petheő Attila és Kertész Gá-
bor, aki az első két felvonásban ját-
szotta a szerepet. Zsazsa először néni 
tudott megszólalni a nagy csodálkozás-
tól, amikor felfedezte Petheő Attilát a 
színpadon, aztán jól kimulatta magát 
és a harmadik felvonást is Kertész Gá-
bor ra l játszotta el, mert a közönség-
nek nehéz lett volna megmagyarázni a 
hirtelen szereplőváltozást. 

— A Belvárosi Színházban mi új-
ság? 

— Végre meg van a Mademoiselle 
Flute-nek, VerneuiUe darabjának a 
cime. A cím: A szombat esti hölgy. 
Azért a szombat esti hölgy, mert a 
darabban szereplő ifjút (Delly Ferenc 
játssza) minden szombat este együtt 
látják egy előkelő, csinos hölggyel, aki 
ölelgeti, csókolgatja, ha haragszik rá. 
megpofozza és — last not but least 

pénzt is ad neki. És emiatt a pletyka 
miatt nem akarja a törvényszéki elnök 
(Sugár Lajos játssza) feleségül adni a 
fiúhoz leányát. A leányt Turay Ida 
játssza. A szombat esti hölgyről aztán 

Kernstock Károly nyergesujfalusi pa rk jában 
(Zacharias felv.) 
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kiderül, hogy a fiatalember mamája, 
foglalkozásra nézve egy operett-szub-
rett, akinek üzleti érdeke azt kívánja, 
hogy letagadja a fiát. De végre enged a 
fiu könyörgésének és elindul megkérni 
a ki: 'ány kezét. És odaszól a komor-
nájának: „Add ide a fekete ruhámat." 
— „Melyik fekete ruhát, művésznő? " 
— kérdezi a komorna. A művésznő só-
hajt egyet és így válaszol: „Azt, ame-
lyikben temetésre szoktam járni." 

— Remek lesz a Zsazsa benne! 
— Halljunk most valamit a Magyar 

Színházról! 
— Elős zör talán azt, hogy a Faludi 

Jenő—Bródy István-affér a legtelje-
sebb békével végetért. Tudniillik, a 
harc nem is volt harc, csupán egy félre-
értésen alapult. 

— Mi van Titkos Ilonával? 
— Náthásan érkezett meg Bécsből, 

de az nem akadályozza meg abban, 
hogy elragadtatással ne nyilatkozzék a 
l'eriferieről és ne készüljön következő 
útjára, amelynek végcélja Berlin. 

— Mit mondott a Periferierői? 
— Szórói-szóra ezt: ,,Kolosszális a 

ilarab és kolosszális Reinhardt elő-

•ss 

Palló Imre 
Hépreszentgyörgyön vadászik 

adása. De remélem, lefőzzük őket a 
Magyar Színházban. Kiss Feri játssza a 
fiút, Csortos a sintért. Törzs az öreg 
bírót, én a lányt. Azt hiszem, nem sok 
színésznőt ér az a szerencse, hogy 
ilyen három partnerrel léphet fel a 
világot jelentő deszkákon." 

— Miért rohant a mult hét szerdá-
ján kétségbeesve Somogyi Nusi, végig 
az Andrássy-uton? 

— Egy pozdorjává tört autó felé 
szaladt, amelyről kiderült, hogy Zer-
kovitz Bélri kocsija. 

— Szent Isten, igazán? 
— A kocsiban Zerkovitz felesége és 

két fia ült és a frissen öntözött aszfalt 
ton egy éles fordulónál felborult az 
autó. A szerencsétlenségben az a nagy 
szerencse érte az utasokat, hogy senki-
nek sem történt semmi baja. Az autó 
természetesen be volt biztosítva és most 
Zerkovitz már alkuszik is az uj kocsi-
ra, amely szebb lesz, mint amilyen a 
régi volt. 

— Kik voltak azok a fiatal lányok, 
akik vasárnap este egy csokorral ke-
resték Vaály Ilonát az ötlözőjében1 

— Egyik fővárosi leánygimnázium 
önképzőkörének küldöttsége volt. Az 
önképzőkör elhatározta, hogy kedven-
cét, a Legkisebbik Horváth-lányt tes-
tületileg üdvözli és a küldöttség végre-
hajtotta a határozatot. 

— És most halljuk a pletykát! 
— E héten nevezhetem a történetet 

kiegészítő-pletykának. 
— Hát ez micsoda? 
— Tudniillik, a történet első részét 

már elmeséltem pár héttel ezelőtt. Bi-
zonyára emlékeznek arra a gavallérra, 
aki az alkalmazottak törvényére hivat-
kozva, két hétre felmondott barátnője 
nek és a felmondási összeget, a havi 
tiszteletdíj felét el is juttatta a hölgy 
címére. 

— Igen, emlékszünk, de akkor sem 
árulta el, hogy kik a pletykában sze-
replő személyek? 

— Most elárulom. A gavallért Ala-
dárnak hívják és a hölgy e héten újra 
levelet küldött a címére. A levélre a 
gavallér röviden válaszolt. Ezt irta: 
„Kedvesem, én Ali vagyok és nem 
Pali". Tudniillik, a hölgy uj pártfogó-
ját Pálnak hívják. Kezüket csókolom. 
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Mielőtt a nagyérdemű publikum olvasni kezdené Dénes Oszkárnak, a népszerű pesti kupié-
énekesnek hasznos és bölcs tanácsait, szükségesnek talál juk néhány szóval a kitűnő szerzőt bemutatni. 

Dénes Oszkár a , .sodródás" feltalálója és e művészetnek mind a mai napig utolérhetetlen 
mestere. Mivel félő, hogy akadhat olyan valaki is, aki még egy szót sem hallott eddig erről a 
mostanában igen divatos művészetről, eláruljuk, hogy a sodródás az a művészet, amely lehetővé 
teszi, hogy az ember egy k ra j cá r nélkül éppen oly remekül élhessen, mint például a walesi herceg 
A mai szomorú napokban azt hisszük jóiékony és megbecsülendő szolgálatot tejesitünk, ha ezzel 
a művészettel megismertetjük a gondoktól aludni sem tudó pesti polgárokat. Atadjvk 
Dénes Oszkárnak : 

Hogyan lehet Ingyen va-
csorázni? 

— Az ember éhes, vacso-
rázni szeretne. Bemegy az 
előkelő étterembe. Körül-
néz. Kiválaszt egy asztalt, 
ahol ismerősök ülnek. Meg-
áll az asztal előtt. Első és 
legfontosabb dolog: meg 
kell állapítani, hogy kik 
ülnek az asztalnál. Gazdag 
emberek-e, avagy magunk-
fa j ta manuszok? Ha gazda-
gok, akkor gondolkodás 
nélkül leülünk hozzájuk és 
a legkitűnőbb ételeket ren-
deljük. Mikor azt vesszük 
észre, hogy a társaság már 
készülődni kezd, hangosan 
igy kell kiáltani: Fizetek! 
Jön a főúr. Egy mozdulat 
a pénztárca felé. A brief-
tasnit félig kihuzzuk a zse-
bünkből. Ekkor egész biz-
tos, hogy a társaság egyik 
tagja tiltakozni kezd. Par-
don, művész ur, ön ma az 
én vendégem! Ebbe azon-
ban nem szabad rögtön be-
lenyugodni, egy ideig sze-
mérmesen azt kell hajto-
gatni, no, de, uram, hogy 
gondolhat ilyet, igazán, 
megsért vele! Végül is, ha 
már kifizetik a vacsorát, 
sértődötten távozni kell. 

Az a kis összeg, amelyet 
a vacsora kifizetésére a tár-
cánkba kell mindig tarta-
nunk, mint alaptőke szere-
pel. Hozzá nyúlni, ha csak 
nem muszáj, nem szabad. 
Hogy lehet ingyen autón 

hazamenni? 
A dolog nagyon egyszerű. 

Tudni kell minden ember-
ről, hogy merre lakik. És 
azt az embert, akivel egy 
irányban lakunk, kell várni. 
Nem szabad zavarni őt. 
Csak mikor lát juk, hogy 

már készülődik hazafelé. 
Akkor kell megszólítani. 
Tehát: szervusz, apuskám, 
csak nem haza mész? Ü 
azt mondja: de, igen. Ek-
kor örömmel fel kell kiál-
tani: Komolyan? Na, hisz 
akkor mehetünk együtt! A 
palinak muszáj felajánlani: 

szót 

Aztán egy kis duma hier, 
egyi kis duma her, egy kis 
szembenéző őnagyságával 
és már jön a felkínálás: 

— Ha nem sérteném meg 
vele . . . 
Hogy öltöz-

Prof . O. Dénes 

Gyere hát akkor, haza visz-
lek! 
Hogy lehet ingyen cigaretta-

tárcához jutni? 
Az ember elmegy az es-

télyre, ahova hivatalos és 
megpróbál jó hangulatot 
csinálni. De természetesen 
előbb ki kell tapogatni, 
hogy milyen tónust kíván 
meg a házigazda. Lehet az 
ember lármás és lehet sze-
riőz is . . . 

Ha már megvan a hangu-
lat, oda kell fordulni a vit-
rinhez. 

— Jaj , de szép az a tárca! 
Nahát! Ilyet még életemben 
nem láttam! 

lehet ingyen 
ködni? 

Egy példa. Elmegyünk 
nyakkendőt vásárolni. 

— Mi van u j anyag? — 
kérdjük a főnöktől. 

A főnök felsorakoztatja 
előttünk a legszebb áruil. 
Minden nyakkendőt félre-
tolunk. E moll, semmi nem 
tetszik nekünk. 

— Ugyan kedves főnök 
úr, nekem, régi kuncsaft-
jának, hogy ajánlhat ilyen 
rongyot? 

A főnök erre égre-földre 
elkezd esküdözni, hogy 
csak a legdivatosabb áruit 
ajánlja. Azonban mi nem 
hagyjuk rábeszélni ma-
gunkat. Mire egész biztos, 
a főnök azt mondja: 

— Hát művész úr, csak 
tegye fel ezt a nyakkendőt, 
hogy lássák magán. Ne-
kem ez a legnagyobb rek-
lám, mert ugy éljek, hogy 
mindenki megkérdezi majd 
magától, hol vásárolta ? 

Jelzem, ez a legköny-
nyebb szakítás. 

Tanácsok nő-ügyekben. 
Nővel szemben mindig 

gavallér légy! Kiki a ma-
gáét fizeti! 
Hogy lehet ingyen lakni ? 

(Aki ebben az ügyben 
tanácsot tud adni, keressen 
fel engem nyolc és kilenc 
óra között a Royal-Or-
feumban. Ha nem lennék 
ott, a portás átveszi az 
üzenetet. Mert ezt én is 
szeretném tudni.) 
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Dduiô Zsuzsi 11. 
leuele a r 

Színházi Eleihez 
Ezt a fényképet és a 

mellékelt levelet Aradról 
hozta a posta a Színházi 
Életnek. 

Készül a ..Mesék az írógépről" 
Békeffi István a szövegíró, Lajtai a zeneszerző és Király Ernő 

a rendező 

Honolulu Lulu 
Egy sláger, amelyet nyolc 
nap múlva mindenki dúdol 

múlva készen volt a 
veg is: 

Honolulu Lulu 

Méltóztassanak lezongo-

A Színházi Élet olvasói 
e héten kotlamellékletkénit 
a „Honolulu Lulu" cimii 
zeneszámot kapták. Szö-
vegíróját Harmatit Imrét 
nem kell bemutatnunk; 
régi jó ismerőse olvasóink-
nak. A zenél 

Kemény Egon 

rázni. Sietni kell, mert 
nyolc nap múlva nincs 
olyan zenekar, amely nem 
ezt játszaná, nincs olyan 
nyitott ablak Pesten, amely-
ből nem ez hallatszana és 
még kétszer nyolc nap és 
szertekürtöli a nagy vi-
lágba a gramofon. 

Kemény Egon beérkezett. 
2* 

Reméljük, hogy mire 
Dávid Mihály kis huga, 
Dávid Zsuzsika megnő, 
teljesülni fog kívánsága és 
belőle is Pünkösdi király-
nő lesz. mint a névrokoná-
ból. 

Kemény Egon 
irla. És ilt álljunk meg 
egy pillanatra. Huszonkét 
éves orvostanhallgató ez a 
kassai fiatalember, aki egy 
nap gondol I egv nagyoit és 
merészet: felutazott Pestre 
és a Színházi Élet szer-
kesztőségében lezongoirá-
zott egy darabot. 

Eleinite csak udvariasság-
ból hallgatta meg egy 
munkatárs. Pár perc múlva 
akadt még kélt hallgató, a 
végén pedig együtt dalolt, 
fütyölt a zongorázóval az 
egész szerkesztőség. 

A többi már olyan sebe-
sen ment, mint a karika 
csapás. Sürgős küldönc 
ment Harmath Imréért, aki 
szintén meghallgatta Ke-
mény Egont és örömében 
bokázni kezdetit. Tiz perc 
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Restaurálják az Anyakönyvi hivatalt 
Rövid időre beszüntetjük a házasitást, hogy 
annál intenzivebben folytathassuk a munkát 

A Színházi Életnek talán sohasem volt gyorsabb népszerűségre szert tett rovata, mint az anya-
könyvi hivatal. Bizonyítja ezt az a rengeteg levél és fénykép, amely a rovat rövid fennállása, óta 
befutott hozzánk s az a sok, sok érdeklődés, buzdító, szeretetteljes levél, amellyel ezirángu tevékeny-
ségünket olvasóink kisérik. Éppen ezért elhatároztuk, hogy most már egész komolg alapokra fek-
tetjük a munkát és olvasónkat olyan újítással lepjük meg, amely egyszerűen páratlan a maga 
eredetiségében. A mai napon tehát szakítunk az eddigi rendszerrel. S addig is, amig az újítást 
teljes mértékben keresztül nem vittük, szüneteltetjük a rovatot. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az érdekelt felek a szünet alatt, — amit nevezzünk restaurálás-
nak .— ne forduljanak hozzánk házasáyi kérdésekben. Tessék csak nyugodtan beküldeni leveleiket, 
mint eddig, hogy egy két hét múlva annál erőteljesebb lendületet vehessen a hivatal működése. 
A folyamatban levő ügyeket és kérdéseket szintén a legnagyobb szeretettel intézzük tovább és mi 
leszünk a legboldogabbak, ha e lap hasábjain kihirdethetjük a Színházi Élet által létesített első 
hivatalos házasságot. 

,< i, . asszonyt, akit „Lotte"-nak hivnak. 
* * ,.. >. feâft^. „Lotte" kisasszony hozománya 3 szoba 

Ife 's butor és kelengye. Több nyelvet beszél 
/ o mmÉM i H V kitűnően zongorázik. 

Mindenesetre sietve összeadunk még 
néhány egymásnak illő párt. Itt van B. 
Gyuszi, 38 éves, középmagas, barna-
szemű, kissé őszes. A menyasszony „Hó-
virág", 20 éves, r. kath. vallású, árva. 
Leírása után ítélve B. Gyuszi ur teljesen 
megfelel ízlésének. A menyasszonynak tudniillik a hozomá 

nya szerény, a vőlegénynek viszont az 
igényei. Igy semmi akadályt nem talá-
lunk, hogy „M. Fernando" ur, valamint 
„Ember küzdj és bizva bizzál" kisasz-
szony egymásé legyenek. 

Sz. Berci földbirtokos, 50 hold vagyon-
nal. Barna, 25 éves. Zsánere ugyanilyen 
nő, valamivel több vagyonnal. A meny-
asszony álneve „Középtermetű, barna". 
Korára nézve 19 éves, r. k. Hivatalnoknő, 
havi 4000 lei fizetéssel. 

S minthogy ez speciálisan a szép 
menyasszonyok jutalomjátéka, hamar 
szerzünk B. Bandi urnák is szép meny-

A többieket kénytelenek voltunk át-
utalni a házasságközvetitő irodához, 
minthogy a dolgok természeténél fogva 
lényegesen több nő jelentkezett, mint 
férfi. Van ugyan tartalékban férflklien-
sünk is, de iez.ek olyan feltéleleket állí-
tottak fel, amelyeknek a jelenlegi női 
jelentkezők nem felelnek meg. Mi tehát 
itt ismertetjük őket. 

T. Nándor 32 éves, ke-
resztény B-listás tisztvi-
selő. Benősülne biztos 
egzisztenciát nyújtó nagy-
kereskedő, gyáros, föld-
birtokos, vagy gazdál-
kodó-családba. 
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„Lányos romantika" 23 
éves, rk. árva urileány, 
tisztviselőnő, 162 cm. 
magas. Vagyona nincs, 
van munkakedve. 

Komlóvirág. 25 éves, r. 
k., középmagas, szőke, 
vigkedélyü, házias, hozo-
mánya a munkakedv. Sze-
retni tudna magas, barna, 
30—40 év közötti, jó-
megjelenésü, kellemes úri-
ember. 

Harpia. 29 éves, keres-
kedősegéd, jószivü, rann-
kaszerető, különösebb 1 
szenvedélye nincs. Olyan | 
nőt keres, aki hozomá-
nyával kiragadja őt az 
alkalmazottak sorából. 

„Férfi legyen a talpán." 
Magas, szőke leány, árva, 
kitűnően főz. Hozománya 
nincs, csak a két keze és 
kelengyéje. Komoly, be-
csületes férfit keres, aki 
legalább 30 éves és fel-
tétlenül keresztény és 
fekete. 

K. Ilonka. 24 éves, jól 
jövedelmező állásban levő, 
magas, barna, karcsú, 
feketeszemű félárva ev. 
ref. leány. 28—38 év kö-
rüli, magas, megfelelő 
állású, sportot kedvelő 
férjet keres. 

Vadrózsa, r. k„ fiatal, 
középtermetű, intelligens, 
komoly, barna leány. Ze-
néhez, háztartáshoz ért. 
Jövendőbelijét igy kép-
zeli el: Csinos, barna, 
bajusztalan, férfias, sá-
padt arcú, jó megjele-
nésű, fix-fizetésü. 

Tiszanienti, feltétlen 
barna, magas, müveit, 
sportkedvelő, biztos meg 
élhetést nyújtani tudó 
úriember keres férjül. 

„Csak fekete", 22 éves, 
r. k. vallású, 168 cm. ma-
gas, barna zenekedvelő 
hivatalnoknő. Férjhez 
menne 30—32 év körüli 
magas, fekete, nyugdíjas 
állású hivatalnokhoz, aki 
vagyon hiányában lelki 

kincsekkel is megelégednék. 

B. Margitka, 20 éves, r. 
k. vallású, 5000 pengő 
hozománnyal és kelen-
gyével. Középmagas, 26— 
27 éves, némi vagyonnal 

rendelkező férjet keres. 

Sz. Mariska, alacsony, 
barna hivatalnoknő, 3600 
pengő hozománnyal és 2 
szoba bútorral. Közép-
magas, exisztenciával biró 
hivatalnokot keres némi 
vagyonnal. 

Itt van mindjárt egy 
nagyon szép kis német 
lány. S. W. Nevezett 
hölgy csak jó állásban 
levő, tanult férfit keres 
fér jül 30—45 év között. 

Üzenetek. 
Vera. Levelére, amely kissé valószínűt-

lenül hangzik, postán kapja meg a kí-
vánt választ. 

S. F. J. (Komárom). Mi levelét köteles-
ségszerüleg eljuttattuk az érdekelt hölgy-
nek, de arról nem tehetünk, ha eddig 
választ nem kapott. Elvégre kettőn áll a 
vásári 

V. Emma és E. Tusi. Amint láthatják, 
Gitust már férjhez is adtuk. Nevet csak 
akkor teszünk ki, ha arra egyenesen fel-
jogosítanak bennünket. Különben sincs 
benne semmi szégyen. Tudtunkkal a leg-
több lány férjhez szeretne menni. 

K. R. Bratislava. Kívánságára fénykép 
nélkül is közöljük levelét. „23 éves, kö-
zépmagas, mások szerint elég csinos, ke-
resztény tisztviselőnő vagyok. Vagyonom 
egyelőre titok. Jövendő vőlegényem le-
gyen 28—35 év körüli lehetőleg fekete, 
magas, kellemes úriember, biztos megél-
hetéssel. 
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A RÓZSACSOKOR 
Beküldte: 1VÁNYI RÓZSI, Békéscsaba 

Történet néhány titokzatos rózsaszálról 

. . . az isten szerelmére, vegye át gyorsan 1 
Székely Gi:i, Turay Ida 

Néhány esztendővel ezelőtt egy ked-
ves dunántuli városkában nyaraltam. Ez 
idötájt legkedveltebb passzióm közé tar-
toztak: a dunaparti séták. Nyaralásom 
legnagyobb részét a hullámzó folyam 
mellett kóborolva töltöttem el. Egy ilyen 
sétám alkalmával különös dolog tör-
tént. 

Szórakozottan bámultam a püspöki 
vár csodálatosan kékes kontúrjait s a 
napfényben csillogó vizgyürüket, mikor 
egyszer csak egy magas fiatal hölgy állt 
meg előttem és a kezembe nyomott egy 
kis rózsacsokrot. Közben csak ennyit 
mondott: 

lok, karomon a legszebb és legillato-
sabb rózsákkal. 

Töprengésemben egy férfi zavart meg. 
Egy idegen férfi, akinek köszöntését 
máskor bizonyára csak egy gőgös tekin-
tettel visszonoztam volna, most azonban 
— olyan különös volt minden — szinte 
örültem, hogy megszólított: 

— Milyen szép virágai vannak! 
— Gondolja? 
És már le is ültünk egy közeli padra. 

Hozzákezdtem a meséhez. Hogy hát el 
sem képzeli, milyen furcsa módon ju-
tottam hozzá, ehhez a virágcsokorhoz. 

Beszéd közben rájöttem, hogy ez az 
idegen férfi nem is olyan idegen, már 
többször találkoztunk a Dunaparton. 
Ugy tudom, hogy gazdálkodó és állító-
lag nagyon kellemes ember. 

Ahogy az idő mult, ugy népesedett a 
parti sétány. Egyszerre csak egy idősebb 
úriember lépett a padunkhoz és így 
szólt párperces ismerősömhöz: 

— Bandi, kérlek, nem találkoztál 
Klárával? 

— Nem kérlek, ma még nem láttam 
őt — felelte udvariasan felugorva Bandi. 

Az öreg ur ekkor hozzám fordult. Bá-
mutatott virágaimra és igy szólt: 

— Büszke lehet kislányom, hogy 
Bandi barátunk kertje legféltettebb pél-
dányait lemészárolta a kedvéért! 

— De. . . — cáfolni akartam, de en-

— Az Isten szerelmére, vegye át gyor-
san! — Szólt és ahogy jött, ugy el is 
szaladt. Meglepődésemből még föl sem 
ocsúdtam, az izgatott hangú ismeretlen 
már el is tünt az útkereszteződésnél, 
rám sem hederitve, pedig torokszakadtá-
ból kiabáltam: 

— Tévedés, asszonyom, tévedés, téve-
dés! 

- Délelőtt tiz óra lehetett. Sehol egy 
lélek a közelben s én tanácstalanul ál-
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nél az egy szócskánál nem jutottam to-
vább, mert Bandi nyelve villámgyorsan 
kezdett peregni; beszélt mindenről, ró-
zsanemesitésről, állattenyésztésről, a kert 
okos müveléséről, bel- és külterjes gaz-
dálkodásról, csak arról nem, hogy ho-
gyan került hozzám ez a csokor . . . En-
gem viszont nem hagyott szóhoz jutni. 

Az öreg ur elköszönt és én ismét 
egyedül maradtam Bandival. Kezdtem 
rosszul érezni magam a társaságában. 
Valahogy megsejtettem, hogy az előbb 
a bűntársává szegődtem. 

Kétségbeesetten vártam legalább egy-
két szó magyarázatot arról a valamiről, 
ami percről-percre mindig titokzatosabb 
rejtély volt előttem, de egy szó nem 
sok, Bandi annyit sem beszélt róla. Sőt, 
még hazáig kisért a kavicsos uton, ezer 
más dologgal tömte tele a fejemet. 

A városba érve, az egyik bankház 
előtt felsikoltottam . . . Egy autóból ki-
szállva az én ismeretlen hölgyem igye-
kezett a banképületbe, lovagomat fakép-
nél hagyva, odarohantam hozzá és ma-
gamból kikelten hadar tam: 

— Asszonyom, ön összetévesztett az 
előbb engem valakivel. Tessék, itt van-
nak a virágok! 

Óh, százszor megbántam már azóta 
szeleburdiságom. Még most is előttem 
van krétafehér arca és szinte hallani vé-
lem remegő hangját : 

— Igaz . . . tényleg . . . összetévesztet-
tem valakivel. Ne haragudjon. Ha nem 
sértem meg vele, fogadja el tőlem most 
már ezeket a rózsákat. 

Bandi — akivel később jó pajtások 

lettünk — bevallotta, hogy ez a hölgy 
volt a keresett Klára asszony. Klára 
azon az emlékezetes reggelen Bandi hi-
res kertészetét ment megnézni — férje 
tudta nélkül. Meggondolatlanul magához 
vett egy csokorravalót a legszebb ró-
zsákból. És amint gyanutlanul haza felé 
igyekezett, meglátta a hidon közeledni 
férjét, aki féltékenység dolgában veri a 
világ összes férjeit. Persze első gondo-
latja ez volt: meg kell szabadulni a vi-
rágoktól! 

így kerültek hozzám azok a rózsák, 
amelyek majdnem veszélyes árulói let-
tek egy asszony titkának. Hallgatásom 
talán tragédiától óvta meg őke t . . . 

IGAZTÖRTÉNET ÜZENETEK. 
Eau bakfis. Igazán megható a történet. Valaki 

megkérdi az utcán magától, hogy hol van a 
Klotild-utca? És a következő pillanatban kide-
rül, hogy ez a valaki nem más, mint az édes-
apja , aki tiz évvel eze!őtt kivándorolt Ameri-
kába és most érkezett vissza. Látja, ebből is az 
derül ki, hogy az Életnek mindent szabad csi-
nálni. Ha egy iró egy ilyen esetet leírna, min-
denki kinevetné, senkisem hinné el neki, hogy 
ez valóban igy történt 

„Találkozás a szerelemmel." „Az én igaz tör-
ténetem nem végződik házassággal." Ilyennek 
is kell lenni, mert ha minden történet házasság-
gal végződne, min töprengenének egész nap a 
lányos mamák? 

,.Urban Zsuzsanna <<s Bácsfalussu Anikó." 
Az igaz történeteket közlésre alkalmasnak ta-
láltuk.. 

II. ULÁSZLÓ 
II. Lajos után Szomory 
II. Ulászló alakját önti 
A szerzőnél is, mint a sorsjátékon 
Minden második király jön ki. 

Kálmán Jenő. 

és mái1 le is ültünk egy közeli padra 
Fekete Pál, Turau Ida 
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A Színházi Élet Alibi-pályázatára özö-
nével hozza a posta a levelet. 

A feladat, amelyet kitűztünk, ugy hang-
zott, hogy mit válaszol Jólszituált Béla 
sas-utcai nagykereskedő féltékeny hitvesé-
nek, amikor a mulatóban a páholyuk 
előtt elmegy egy kis táncosnő és a férfi 
felé int: 

— Szervusz Béluska! 
Milyen az a válasz, amellyel ki tudja 

vágni magát szorult helyzetéből és amely-
lyel ellentmondást nem tiirő alibit igazol? 

Az e heti Alibi-pályázatok közül a leg-
sikerültebb feleleteket itt adjuk: 

1. „Drágám ! Nézzünk csak körül, bizonyosan 
itt ül a helyiségben valamelyik ismerősünk, aki 
ezt a lányt felheccelte, hogy megszólítson. Kü-
lönben igazán nem tudom elképzelni, hogy hon-
nan t u d j a a nevemet ?" (Beküldte: Dr. Sebő 
Béla, Budapest .") 

2. „Hogy mit enged, meg magának ez a per-
szó na 1 ? De én tudom már , hogy honnan f u j a 
szél. Ez csak a konkurrensem, a Keleti müve 
lehet. Már a múltkor, amikor a váltókezességet 
megtagadtam. kijelentette. hogy bosszút fog 
állni. Ez az alattomos f rá te r üzletileg nem tud 

nekem ár tan i és most a te féltékenységeden ke-
resztül próbálja családi boldogságomat feldúlni. 
Biztos lepénzelte ezt a nőt és ránkszabaddtotta. 
De te anyuskám sokkal okosabb vagy ugye és 
nem törődsz egy ilyen alak ugratásával. . . " (Be-
küldte: Stern Sándor.) 

3. „Ugyan drágám, ne törődj a dologgal, hát 
nem hallottad, hogy ez a nő Béiuskának szólí-
tott ? Ez a nő biztosan a kisfiamnak nézett ." 
(Beküldte: ITK.) 

4. „Ez fiam csak az emberi hála egy szép pél-
dája . Ez a lány évek muh'a sem feledkezik meg 
jóltevőjéről. Egy házban laktunk, a Manci — 
mert igy hívják — teljesen árva lány volt és 
szegény nagynénjénénl kapott szállást. Mindig 
táncosnő szeretett volna lenni és egyszer, amikor 
a sorsjegyemet kihúzták, beírat tam egy tánc-
iskolába. Azóta nem lát tam. Ugylátszik sikere-
sen levizsgázott és ide szerződtették. Akkor te-
gezett és ugylátszik ragaszkodik a per tuhoz ." 
(Beküldte: Cervenyák József. Balassagyarmat.) 

5. „Látod drágám, ez a Grüner, a Nádor-
utcából, akinek nem ment az üzlete a norin-
bergi árukkal és most itt fellép, mint nőimitá-
t o r . " (Beküldte: Kovács Erzsébet, Szentes.) 

6. „Szent Isién, az unokahugom, akiről azt 
mondták, hogy Párisba szökött. Majd adok én 
neki. Majd megtelefonálom reggel az apjának, 
hogy itt van ." (Beküldte: Tusi.) 

7. „Látod milyen kellemetlen ez anyukám, 

A BATYKI ÖNKÉNTS TŰZOLTÓ EGYLET színre hozta a „Noszty-fiu esete Tóth Marival" cimü 
vígjátékot. A szerepeket : Osbáth József, Pál Gyula, Németh Ferenc, Rózsa Kálmán, Káldi József. 
Halász József, Vincze József, Tulak János, Könnyűd Ernő, Márkus Jenő, Vida István, Tóth Annus, 

Németh Linus, Tőrök Róza, Varga Ilonka, Káldi Mariska, és Takács Mariska játszották 
(Domán felv.) 
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hogy annyira hasonlítok a Salamon Bélára ! 
Most ez a kis nő összetévesztett vele." (Be-
küldte: Mädy.) 

8. A fé r j egy páholy felé mutat és ezt mondja: 
, ,Látod angyalom, ott a harmadik páholyban 
ülnek a baráta im, most idenéznek és mosolyog-
nak . . . biztosan ők csinálták ezt a rossz viccet. 
IdeküLdték ezt a lányt, hogy köszönjön nekem... 
Majd holnap meghúzom a füllt mind a három-
nak . " (Beküldte: B. L., Miskolc.) 

9. ,,Ne ha ragud j fiam, minden családban van 

egy leány, aki rossz ú t ra tér t . A mi családunk-
ban ez a lány az. Ilyen az élet. Távoli rokonom, 
nem beszéltem eddig neked róla, te is felejtsd 
el és ne beszélj róla soha. Igyál' angyalom." 
(Beküldte: P a p Andrásné, Zalaegerszeg.) 

Ezek a példák mutatják, hogy a Szín-
házi Élet közönsége talpraesett feleletek-
ért nem megy a szomszédba. 

Várjuk a további válaszokat. 

Hány szinhdz uan 
Európában? 

Érdekes statisztikát állítottak össze az 
európai színházi kulturáról. A statisztika 
felvilágosit bennünket arról, háriy színház 
van Európában. A statisztika csupán 
azokról a színházakról számol be, ame-
lyek valóban erre a célra épültek. Szín-
házépületekről van szó. Leszámítva a 
vándortársulatokat, termeket, kaszinókat 
is, sőt minden helyiséget, ahol szinpad 
van, de nem a színház az eredeti rendel-
tetése. 

Az adatokat itt közöljük: 
Franciaország 
Anglia 
Németország 
Spanyolország 
Belgium 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Ausztria 

596 szinház 
372 
364 
288 

94 
75 

7. Oroszország 62 
8. Hollandia 56 
9. Svájc 43 

10. Svédország 37 
11. Magyarország 29 • 
12. Norvégia 28 
13. Jugoszlávia 18 

A statisztika az 1926/27. évről szól. 
Ha alaposan megnézzük a számokai, 

meglepetéssel látjuk, hogy a mai Orosz-
országnak milyen kevés színháza van. 
A háború előtt több mint a kétszerese: 
százötven színháza volt a cári Oroszor-
szágban. 

A statisztika nem emlékszik meg Cseh-
szlovákia színházairól, pedig Európa 
egyik legfejlettebb kulturáju színházi 
világa van Csehszlovákiának. 

Magyarországnak jelenleg huszonnégy 
közszinháza és négy színköre van, így te-
hát a tizenegyedik helyen áll. A huszon-
kilenc színházon kivül természetesen ren-
geteg kaszinóhelyiségben és más alkalmi 
termekben van állandó színtársulat. 

A SZENDRŐI KERESKEDŐ- ÉS IPAROSKOR MŰKEDVELŐI IFJÚSÁGA jól sikerűt kabaré előadást 
rendezett . Szereplők : Fon Jenő, Nehéz Mariska, Fonó Bironka, Klinszki Anna, Nehéz Irénke, 
Kriston Bözsike, Mazurka Ferenc, Németh Pál, i f j . Nehéz Dezső, Gancfried N., Juhász Miska, 

Molnár Gyula, Ivaincs Miklós és Fried Laci 
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hezmenést. Mint a levegő nijomása legsúlyosab-
ban nehezedik a legalsó rétegre, ugy a gazda-
sági nehézség is legjobban az 6 gyenge vállaikra 
sulyosodik: megfosztja a lehetőségtől, hogy az 
életben elhelyezkedhessenek és annál sajnálatra-
meltóbbak. mert fel sem ismerik az okokat, s 
naivságukban azt hiszik szegények, hogy pártá-
ban maradásukért szégyelniök kell magukat. Ez 
az a tömeg, amelyet még a Mussolini szervező 
penialitásával sem lehetne érdekeik megvédésére 
harcba szólítani. Az ellenség? A férfiak közönye, 
akik talán nem is tudják, hogy ez milyen súlyos 
probléma. De hol vannak ilyenkor a társadalom 
tudósok ? A ruzsos ajkon, — meg a bubifrizurán 
rágódnak s rövidlátásukban nem veszik észre, 
hogy mindez nem ok, — csak okozat. 

E. K. Z. : 
LEVÉL: Adjon tanácsot, mit csináljak, hogy 

ne unjam e földi bolyongást ? 
VÁLASZ: Ilyen tanácsom nincs. Én ugy el 

vagyok telve az élet szeretetével, annyira érde-
kel minden, ami körülöttem történik s annyi 
törhetlen hittel bizom egy szebb jövendőben, 
hogy értelmetlenül állok ilyen kérdésekkel szem-
ben, mintha főbe ütöttek volna. Igyekezzen kö-
vetni engem, mellém állani, a szépet látni, in-
kább mint a kutat, a bajtól nem retteni meg, az 
örömöt élvezni. Ez az egész. 

Lilly : 
LEVÉL: Eddig emelt fővel jár tam az u ram 

előtt, ha a csókot, amit tőlem könyörögnek meg-
adnám, járhatnék-e emelt fővel tovább ? 

VÁLASZ: Nem. 

Mária az optimista : 
LEVÉL: ,,Az a férfi, akit igazán mélyen meg-

szerettem ismét csak önző, szeszélyes, változé-
kony. . . " 

VÁLASZ: Látja édes Mária, milyen baj az, 
amikor valaki túlságosan tisztán lát. És milyen 
jó. amikor valaki önérzettel odaírhatja neve 
mögé, hogy: optimista. Egy kis változattal en-
gedje meg, hogy a költő szavait idézzem: ,,a 
szerelmet gyakorold, ne magyarázd." Igen, ke-
vesebb magyarázat és ennek a legszebb örömnek, 
lángolásnak a szeretet örömeivel. szenvedé-
seink egyaránt. Köszönöm szép levelét és a sok 
derűt, amit láttam ebből a levélből. Még a 
papiroson is olyan, mintha nap sütött volna rá! 

Egy leány, aki reménytelen : 
LEVÉL: Mit tegyek, hogy ú j ra belém szeres-

sen az illető ? 
VÁLASZ: Ez az. amire nem lehet tanácsol 

adni. 
„Glász" : 

LEVÉL: Szabad-e feláldozni egy jó barát hű-
séges vonzódását egy leány bizonytalan ér-
zelmeiért ? 

VÁLASZ: Ahogy ön a kérdést megfogalmazta, 
abban már benne van a válasz is. 
„Basklrtseff Mária." : 

LEVÉL: Olvassa el develem, i r jon pár őszinte 
szót és engedje meg, hogy máskor is i r jak • . . 

Kis lanáestalan : 
LEVÉL: Fiatal vagyok, nem igen haJlgatok 

meg udvarlást . De a pletyka már is kikezdett. . . 
VÁLASZ Pletyka csak akkor van, ha figye-

lünk rá. Ha meghallgatjuk és nem engedjük el 
a fülünk mellett. Helyes fölfogásra vall, hogu 
még nem akar udvarlást elfogadni. 

Marianne : 
LEVÉL: Mindennap együtt vagyok, hivatalos 

érintkezéseinkben együtt kell lennem azzal, akit 
reménytelenül szeretek. 

VÁLASZ: Ez baj. Kedves Marianne. ,,A gyó-
gyulási processzus első kritériuma" — a távol-
lét, a nem érintkezés, önre még külön súlyos 
megpróbáltatás vár — viselje el és küzdjön meg 
vele fölemelt fővel, az egészséges és fiatal em-
berek jövőben ualó bizakodásával ! 
Ima : 

LEVÉL: Egy levél. . . I 
VÁLASZ: Néha meglep egy-egy ragyogás, mely 

kivilágít a levéltömegből. Hallgassák csak mit 
mond a nagyszerű levél: Minden szánalmam 
azoké a szerencsétlen leányoké, akiket nem vetett 
felszínre a társadalom ..modern" szele és ölhe-
tett kezekkel kell várniok a megváltást a férj-

,,Ne búsulj, kicsikém, mulass I" 
Székely Lujza és Fejes Teri 

Fővárosi Operettszínház : . .Broadway" 
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VÁLASZ: On ezí irja érdekes levelében : ,,So-
kat foglalkozom magammal. Az eredmény ? Az 
hogy tudom, hogy helytelenül, mondhatnám kö-
telességérzet nélkül élek. Ismerem ma-
gam ? De nem vagyok megelégedve ma-
gammal . . ." Mindig hiba, ha valaki a 
pesszimizmusra hajlik, túlságosan sokat foglalko-
zik saját magával. Ezt nem szabad. Minden em-
ber egy egész világ, a rossz és a jó ott van min-
den lélekben, ha tolyton a lelkünkbe befelé irá-
nyítjuk tekintetünket és csak a rosszat akarjuk 
meglátni, ez könnuen sikerül! Kifelé és felfelé 
kell törekedni. Inkább előre gondolkodni, mint 
visszafelé, élni kell és szeretni kell az életet. Az 
analizálgatás ma luxus — dologtalan emberek 
fényűzése. Üdvözlet ! 

Manci : 
LEVÉL: Szeretnék megtanulni imádkozni. Nem 

ugy, ahogy az édesanyám tanított valamikor, ha-
nem másképen. Szeretnék tudni egy imádságot, 
amiben benne van minden, — mindent megbo-
csájtó, elfelejtő szeretet. 

VÁLASZ: Ei már nemcsak jószándék. Ez már 
maga a szeretet. 

R. B. Pesterzsébet : 
LEVÉL: Hn jól emlékszem, egv cikkében le-

í r ja , hogy milyennek kell egy kedves családi fé-
szeknek lenni. Boldogan állapítottam meg. hogy 
az én fészkem ilyen. Lakásom teljesen kert kö-
zepén fekszik. Ablakaim előtt rózsafák nyiladoz-
nak s a virágágyak te7ve mosolygó szegfűk és 
őszirózsák tömegével. Hátul ismét egy kis virá-
goskert s utána szerényen meghúzódik a vetemé-
nyeskert a maga egyszerű mivoltában. Benn a 
lakásban csinos bútorok, egy p á r olajképpel és 
könyvtáramból nem hiányzik az ö n által emiitett 
Petőfi. Jókai, Ady s egy pár nevesebb külföldi 
író könyve sem. 

VÁLASZ: Milyen öröm és milyen kedves mu-
zsika ilyen levelet olvasni! Sok szíves üdvözlet. 

Csak bátran : 
LEVÉL: A bátyám futballista és én is kiszok-

tam ve'e menni. Ott megismertem egy nagyon 
szép magas, barna fiút. Fivéremnek jóbarát ja , 
de nagyon fél a lányoktól. 

VÁLASZ: Érdekes kis leánu maga. Mindezt 
•negirja nekem és az a jeligéje • Csak bátran ! 
Kinek mondja ert : Csak bátran ? Kit bátorít 
engem? Ne nekem irja, vagy mondja ezt Critus, 
hanem annak a szép magas, barna félénknek. 

Ilonka Gy. : 
LEVÉL: Szeretnék mégegyszer írni, hogy a 

fényképemet visszakérjem. Azután, ha visszaka-
pom. örökre elfelejtem, hisz még várhatok az 
élettől, ugy gondolom, jobbat és szebbet is. 

VÁLASZ Ilelyes okoskodás. Csak ez a: ..fény-
kép-visszakérés" nem tetszik nekem ! Mondja 
Ilonka, nemcsak ürügy ez egy levél megírására, 
'ill.ah ürügy, amit maga-magának se vallott meg 
eddig ? Ilagyja ott azt a tényképet és hagyja az 
egész dolgot. 

H. Mária : 
LEVÉL: önhöz fordulok: segítsen kiutat ta-

lálni ebből a s iralmas állapotból. Mutassa meg 
az utat: milyen formában t a r tha tnám meg tovább 
az én lelki barátomat . 

VÁLASZ Írjon neki olyan őszintén, nyíltan és 
olyan nagyon rokonszenvesen, mint ahogyan 
nekem 

Egy előfizető bánatos édesanyja : 
LEVÉL: Kérdőre vonjam-e azt a nőt. aki a 

íianinak rossz szelleme. 
VÁLASZ Sosem szabad haragos indulatból, 

hörn ilyen jogosult is ez a harag, kinos és kényes 
jeleneteket provokálni, ön a fiával beszéljen. A 
szerető édesanya hangján. Iliszen ez a legmeg-
győzőbb hang a világon ! 

R. Irénke : 
LEVÉL: Szeretném, ha szerelmes tudnék lenni! 
VÁLASZ Az ön levele, édes Irénke, egy bol-

dog, derült mai leánynak a levele. Az ön levele 
az ifjúság, a napsugár és az életöröm. Nem is 
kérdez, csak ir, pár kedves sort, őszintén és vi-
dáman. Én, ha nagyritkán ilyen sorokat is ol-
vashatok, az egész, szivemmel megköszönöm. 

Pacsuli : 
LEVÉL: A nő autón kivánt menni. Hihetetlen 

gyorsan pörgött a taximéter. 
VÁLASZ: Az a baj, hogy öa ezt észrevette, 

llogy nem az ön szive pörgött hevesen, hanem 
a taximéter. 

My little baby : 
LEVÉL: A lánynak, akivel megszerettük egy-

mást, vőlegénye van. 
VÁLASZ: Sorsokba beleavatkozni nagy felelős-

ség. Csak akkor szabad, ha biztosak vagyunk 
érzéseink állandóságában és az életre való fel-
készültségünkben. 

Lélekke : 
LEVÉL; Valami okos nem vagyok, csak csi-

nosnak, jókedélyünek, természetes modorúnak 
tar tanak. Mindig nevetek és e r re legbüszkébb a 
mamám. Egy biztos az életben, eddig mindig 
megálltam a helvem és meg fogom állni ezentúl 
is 1 . . . 

VÁLASZ: Hát kell ehhez kommentár? Hát le-
het itt probléma? Isten segítse, drága kis barát-
nőm 

W. Dodi : 
LEVÉL: Színésznő akarok lenni. Kérek pár 

biztató sort . 
VÁLASZ: Ez az, amit nem tudok. Erről a pá-

lyáról én mindenkit lebeszélek. így vélek leg-
jobban használni az ide törekvőknek. Az igazi, 
egetostromló talentumokat ugy is hiába próbá-
lom lebeszélni. A többiért pedig nem kár. 

,,Talán a te neveden áll a telekkönyvben ez a 
város ?" 

Lengyel Vilmos és Kiss Ferenc 
Fővárosi Operettszínház : „Broadway" 
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ÜZENETEK. 

M. Éva. Kívánságára a jelzett címre levelet 
í r tam. Kézcsók és üdvözlet. — R. G. Higyje el, 
én örülök legjobban, hogy önnek egy kis örö-
met szerezhettem. Bármikor fordul az életben 
hozzám, mindig szolgálatkész, jó tanítót fog ben-
nem találni. — Komoly kisleány. Hiu kisleány. 
Ceruzával odavetett egy-egy mondat. Nincs vá-
laszom. — Egy anyjáér t aggódó leány. Én ugy 
vélem, ha egyáltalán bele akarnak avatkozni, ak-
kor nem önnek, hanem az édesanyjának kellene 
szólni. Bár az ilyen érzelmi ügyekben nagyon 
nehéz dolog a beleavatkozás és sokáig éreztet-
heti esetleges kellemetlen hatását . — Külföldi. 
En minden levelet, mihelyt válaszoltam rá , azon-
nal megsemmisítek. De ha ezt nem tenném, ak-
kor sem adhatnék soha semmiféle fölvilágosí-
tást levelekről. Gondolja el, uram, minő kava-
rodás lehetne ebből; attól eltekintve, hogy akik 
megtisztelnek bizalmukkal, azok engem joggal 
ta r tha tnak tisztességes és diszkrét embernek. És 
az első, leghalványabb indiszkréció elvenné tő-
lem azt az önérzetet, mellyel eddig dolgoztam. 
— Lonczi. Ez anyagi kérdés, ö n ismeri legjob-
ban a körülményeit . A pálya, amit kiszemelt, 
jó és jövője van. Talán ugy lehetne a tandijat 
biztosítani, hogy később ledolgozza? — Kakas-
üzék-fürdö. Köszönöm a kedves megemlékezést. — 
— Egy férfi, akit nagyon szeretnek. Nagy érdek-
lődéssel olvastam a levelet, de nem értettem meg 
tisztán a dolgot. De ugy vélem, nem is fontos, 
mert az ilyen privát természetű ,.szerelmi össze-
visszaságban" választ adni szinte lehetetlen. Az 
ön esze és szive meg fogja találni a helyes meg-
oldást. — Egy jókedvű flu. Nem gondolja, hogy 
azért jókedvű flu, mert még sohasem volt sze-
relmes? — Adi. Győr. Magát nem érdekli egyik 
Hu sem. Engemet meg nem érdekel az egész. — 
Tizenhatéves bakfis. í rha t egy lapot. De ne le-
gyen más ra j t a , mint egy szívélyes üdvözlet. — 
Fásultan, 16. Miért fogadta el a kiskést, ha ba-
bonás? Reméljük, azért nem lesz semmi b a j — 
a kiskésit' neki! — Magyar, ö n egy verset küld 
és egy verses bevezetéssel lá t ja el: „Mondd meg, 
ki irta, fűzfa, vagy poé ta?" Mit keres itt a „fűz-
f a " szó külön? Közvetlenül a poéta mellett, szo-
rosan mellette — ott van a helye. — Compánia, 

Exporente, Deilé filo, Mexico. Ez a cim van fel-
írva a r ra a levélpapírra, mely Mexicóból érke-
zett hozzám, olvashatatlan névaláírással. Mint-
hogy a kérdés szerkesztőségi ügy és a Színházi 
Élet szerkesztősége eleget óha j t teki tenni, kér-
jük a pontos címet. Üdvözlet. — B. ö . . Szeged, 
Pacsirta. Későn kért tanács — eső után köpö-
nyeg. — B. P., Tápiósiily. Én sem láthatok a 
jövőbe. Az azonban bizonyos, hogy a közeli la-
kás, a gyakori találkozás csak növelheti a kez-
dődő érzéseket, öntől függ: akar ja-e ezt, vagy 
nem? És az akarat kell, hogy befolyásolja a la-
kásra való reflektálásban. — Ilonka, Kassa. Ér-
tem habozását és teljesen megértem vágyakozá-
sát. Viszont ebbe a kérdésbe idegen ember nem 
szólhat bele. Nekem ugyan migvan az ilyen kér-
désekben a véleményem, de én csak a mEgam 
lelkiismeretéért felelek. Másért n"m. Ugy-e él t 
engem? — Heléna. Nyolc rövid sorban egy sú-
lyos magánügy. Nem lehet véleményem. — 
Kétségbeesett szerelmes. A szimptomák azt mu-
tat ják, hogy az érzés mindkét részről vége felé 
közeledik. Ha igy van, nem kell u jabb injekciók-
kal meghosszabbítani e halódó érzést, mert csak 
fölösleges fá jdalom já r a nyomában. — Cérna-
tündér, Orosháza. Levelét átadtam a szerkesztő-
ségnek. Sok üdvözlet. — Magas, barna diák, 18ü. 
Az ilyen privát természetű dolgokban nem merek 
véleményt mondani. Mégis, önt a r r a kérem, te-
gye erős vizsgálódás tárgyává önmagát, a szivét 
és az akara tá t . Csak akkor folytassa a dolgot, 
ha azt érzi, hogy föltétlen győzni fog. — Szőke 
Franciska. Igen. — L. válaszúton. Nekem er re 
egy stereotip válaszom van, mellyet, ha figye-
lemmel kíséri rovatomat, ön is gyakran talál-
kozhatott . És ez az, hogy: a hitnek nem széjjel-
választania, hanem összehoznia kell a szerető 
sziveket. Ha ez nem természetes, nem magától 
adódik, akkor már ba j van. — H. az ismeretlen. 
A versek még erősen küzdenek a formával . — 
Egy határozatlan kislány. Ha ugy van a dolog, 
ahogyan i r ja , nem szabad határozat lannk lennie. 
Hanem komolyan akarni . És főleg nem ábrándoz-
ni, hanem tanulni kezdeni. Azok a körülmények, 
amiket közölt velem, biztatóak, hanem ezen a 
rögös pályán igen nagy szorgalomra és ember-
feletti ki tar tásra van szükség. Ezt sose feledje. 
Jól estek kedves sorai. Sok üdvözlet i 

A hajdúszoboszlói műkedvelők eljátszották a ,,Guimesi vadvirág" cimü népszínművet 
A főszereplők : Magyar Bözsike, Vágó Jen6, Csanády Etuska, Páli Ferenc, Lukács Vilmuska, 
Karácsonyi Ilonka, Ertsey Barna, Huszthy Elek, Magyar Agi, Tóth Andor, Kovács Bernát, Göblyös 
Katóka. S. Kovács Béla, Szilágyi Antal, Csanády János, Dióssy János, Molnár Károly. Székely József, 

és Karácsonyi László sok tapsot kaptak. A rendezésért Juhász Jenőt illeti dicséret 
(Petrányi felv.) 
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1. Lázár Tihamér (Vígszínház), 2. Bársony Rózsi (Király Színház), 3. Bojár Lilly (Terézköruti 
Szinpad), 4. Feleky Kamii (Király Szinház), 5. Bánhegyi Ilona (Belvárosi Szinház), 6. Szömörkényi 

Franciska (Andrássy-uti Szinház), 7. Zombory Zoltán (Király Szinház) 

Alfréd Kerr, a hires német kri t ikus december 
havában felolvasást tart Budapesten a mai drá-
mairodalomról . ll«RII4slI©»tAI 

Maurice Dekobra 3000 frankot ajánlott fel an-
nak az irónak, aki a legjobb kalandos regényt 
i r j a meg. 

* 

Moissi f ranciául fog előadni novemberben. Gé-
mier színházában lép fel és egy Tolsztoj-darab 
címszerepét a lakí t ja . 

Palásthy Irén legutóbb Kölnben aratot t nagy 
sikert á „No, no, Nanet te" cimü revü főszere-
pében. 

Szenes Ernő , ,Szenesláda" néven müvészbárt 
nyit a volt ,,Kis komédia" Révay-utcai épüle-
tében. 

Kerner Jenő, a Városi Szinház karnagya „Szi-
várvány" címmel irt daljátékot Boócz Lajossal . 
A Király Szinház muta t ja be. 

Szeptember tizenötödikén kezdődnek az Opera-
házban a Turandot zenekari próbái. Az énekesek 
már addig is próbálnak. 

. * 
Fodor László „Szeretek egy színésznőt" cimü 

darabja nagy sikerrel kerül t színre legutóbb Mi-
lanóban. 

Szergej Rachmaninoff, a 
az ősz folyamán ellátogat 
is koncertet adni. 

világhírű zeneszerző 
a magyar fővárosba 

Frantisek Langer, a Per i fer ie szerzője, szemé-
lyesen vesz részt a darab budapesti p remier jén 
a Magyar Színházban. 

* 

Tamara Karsavinát és par tneré t , "Wladimirof-
fot hét estére szerződtette a Városi Szinház. 
Novemberben jönnek. 

* 

Párizsban legközelebb bemutatnak egy balettet, 
amelyet tíz zeneszerző komponált együtt. A tizek 
balet t je a cime. 

Klabund, akinek , ,Krétakör"- jé t a Nemzeti 
Szinház is bemutat ja , u j darabot irt . X. Y. Z. 
a cime. 

* 

Az újpesti színházat átalakították. Igazgatója 
Kázméry Kázmér hír lapíró lett, aki kitűnő va-
rielé-müsort mutatot t be. 

A „Calais—Dover" cimü színdarabot most be-
mutat ják Amerikában. Gombaszögi Fr ida szere-
pét Gertrude Ederle fogja alakítani. 

* 

A római Teatro Quirino most mutatta be Fre-
derico Ratt inak Socrates cimü nagy négyfelvoná-
sos t ragédiájá t . 
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Nyílt levél Rott Sándorhoz, a királyfihoz 
Irta: Kellér Dezső 

zába, amely a Mozsár-utcában terül cl. 
Valaha egy mulató volt itt, de nem mulat-
tak az emberek. És mivel az emberek nem 
mulatlak, a tulajdonos is inkább sirt. 
mint nevetett. 

Az az érzésem, hogy az a négy fehér 
fal, amely a nézőteret köriti, a premiéren 
nagyon el fog csudálkozni a változáson. 
Mert, hogy gurulni fog a közönség a ka-
cagástól — az száz percentre valószínű. 

Ez lesz egy változás. Mint a mesében. 
A daliás királyfi bemegy a Csipkerózsika 
kastélyába és felébreszti a királykisasz-
szonyt meg a személyzetét. És egyszerre 
ismét sürgés-forgás lesz a kastélyban, újra 
beköltözik oda az élet. A mozsár-utcai el-
varázsolt kastélyban maga lesz Rott ur a 
királyfi. Maga fog oda életet vinni. 

Mivel illegitim uton néztem végig a 
próbát, nem mertem direktor ur szeme elé 
kerülni. Igy csak most nyílik alkalmam 
kritikát mondani. 

Kijelentem, hogy az a Nóti Károly bo-
hózat, amelyben igazgató ur Rózsahegyi 
Kálmánnal együtt lép fel (először az élet-
ben!) a legnagyobb szenzációja lesz. 

Aztán nagyon tetszett az a kis vígjáték 
is, amelyben direktor urnák a fia a part-
nere. A Panci nagyon ügyes. Ha megnő 
éppen olyan nagy színész lesz, mint az 
apja. Pláne, ha nem nő meg. 

És hogy a családnál maradjunk, a Nagy-
ságos asszonynak, — akit a publikum 
Türk Berta néven ismer, — a Nizsnij-Nov-
gorod számmal nagy sikere lesz. 

Ferenczy Károly, Hetényi Heidelberg 
poétikus dalaival megkönnyezteti az em-
bert. Azt fogják mondani, hogy ez a Fe-
renczy még mindig a régi... 

A tréfák kedvesek, a táncos bluett nagy-
szerű, és Melier és Wágner a „két bécsi 
csacsener", olyan mulatságos, hogy alka-
lomadtán csacsenolni fogok nekik. 

Miután mindezeket elmondtam, még 
egyszer gratulálok, és egyben megkérem, 
ha az a jóságos tündér a három kívánság-
gal netalán mégis felkeresné, küldje el 
hozzám. Én igénybe fogom venni a fárad-
ságát. 

Engedje meg kedves Rott igazgató ur, 
hogy gratuláljak. Szivbi'l örülök annak, 
hogy végre önállósította magát. 

Tudom, hogy ez volt az egyetlen vágya. 
Hát most teljesült. És egyáltalán azt 

hiszem, nincs is jelenleg semmi különö-
sebb kívánsága. Ha jönne egy jóságos 
tündér és azt mondaná, hogy nézze Rott, 
most kívánjon hármat és én rögtön telje-
síteni fogom mind a három kívánságát — 
le merem fogadni, hogy ön a legnagyobb 
zavarba jönne. Elővenné a noteszét, ide-
gesen keresgélne benne. A végén kide-
rülne, hogy abszolúte nincs semmi kíván-
sága. 

Szóval ön egy boldog ember. Ritkaság. 
De higyje el, nem irigylem. Megérdemli! 

Biztos, hogy Ön is mint egész kis fiu, 
kedves Rott igazgató ur, külömböző áb-
rándokat szőtt: hogy igy meg ugy, ha 
nagy leszek, ez lesz meg amaz lesz ... 

Ezek az ábrándok sokkal hamarább 
valóra váltak, mint sejtette akkoriban. 
Mert ön még nem nagy. Sőt. Egész kicsi. 
A kis Rott. 

Valamelyik nap beszöktem a szinhá-

Farkas Sándor, dr . Pogány Ferenc az Operaház 
baritonistái és Kálmán Oszkár a berlini Staats-
oper basszistája a müncheni Residenztheater előtt 
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— Mit tudtok ti angyalom arról az 
aranyszőke hölgyről, aki nap-nap 
után ott ül ugyanazon a helyen a föld-
szint első sorban a Broadway elő-
adásán ? 

—• Egyelőre csak annyit árulhatok 
el, hogy az illető hölgg külföldi, dip-
lomata felesége, huszonhárom éves és 
nem a detektív, nem a bonviván és 
nem a mulató igazgatója kedvéért 
csücsül az Operettszínházban. 

— Ezek után nem nehéz kitalálni, 
hogy az alkoholcsempészről van szó. 

— Nem szégyen szivem, pláne, ha 

a derék bootlegert Kiss Feri alakítja. 
Elvégre, ha Abbáziában egy ismert 
nőfodrász volt e nyáron a legnagyobb 
seladon, egy szegény csempésznek is 
juthat valami a téli szezonban. 

— Apropos, szezon, mi van a sze-
zonnal1 

— A színházakkal együtt teljes ere-
jével megindult. Jelenthetem, hogy 
Karlsbadból most érkeztek meg Wenck-
heim Jenő grófék, Jankovics Bésán 
hndréné, Almásy Imre gróf, Urbán 
Gáspár báró, Zichy János gróf, vala-
mint autón Andrássy Mihály gróf. De 
megjött Ostendéből Morelli Józsefné 
is, csakúgy mint Héderváry Lehelné 
Salzburgból. Blaha Sándorék Lovra-
nából, Hegyessy lvánék Cirkevnicából 
futottak be és Hoffmann Hugóné is 
megunta már Viareggiot. Farkas 
Ödönné és Kata leánya viszont még 
Brioniban üdülnek, Perczel Miklós és 
'l'ibor Brüxenben vannak, viszont Te-
desco Viktor már megnyitotta ebéd-

Sipos Manci elbeszéli Király Évának, hogy miért kapott ki Bolognában 



48 SZÍNHÁZI É LET 48 

löjét és ig y Farkas Imre méltóságos 
ur ismét nála szívhatja el a délutáni 
szivart. 

— Értesüléseid részletesek és tökéle-
tesek, én azonban házassági hírekre 
vagyok éhes. 

— Átnyújthatok ilyeneket is egy kis 
csokorral. Fogadd tehát: Szecsődy 
Imre dr. tanársegéd megesküdött 
Lenke y Magdolnával, Lenkey Gusz-
távnak, a Pesti Hírlap felelős szer-
kesztőjének leányával; Forgách Ba-
lázs gróf a városligeti jaki templom-
ban vezette oltárhoz Bessenyey Má-
riát. Ezzel a kedves Blézi gróf, a szenve-
délyes balatoni vitorlázó, boldog révbe 
ért. Végül utolsónak hagytam, bár 
igen közel áll szivemhez: Adorján 
Dezsőt, akit Havass István városi fő-
jegyző, a jeles orgonaművész — ez-
úttal mint anyakönyvvezető boronált 
össze Schindler Stefikével. Tanuk vol-
tak Nadányi Emil főszerkesztő és 
Bossányi Havass Tibor huszáralezre-
des, az ismert sportember. 

— Gratulálunk az összes i f j ú párok-
nak, te azonban beszélj valamit a 

Hungária és Neptun „flekken" kirán-
dulásáról. 

— Pompáson sikerüli, illetve pom-
pásan sikerült volna, ha az eső el 
nem mossa. így azután a flekkent a 
ladyk és gentlemanek a Neptun klub-
házában fogyasztották el. Később 
mégis csak kisütött a nap és a csapa-
tok felevezhettek a szentendrei sziget-
csúcsig, hogy azután jó étvággyal 
költhessék el azt a pompás ebédet, 
amelyet Kabdebó Márton, a Neptun 
vendékszerető gazdája szerviroztatott. 

— Háromszoros hipp! hipp! hurrá! 
az evezősöknek és most térj át a vas-
megyei tenniszversenyekre. Igaz, hogy 
annyi magmás volt Batthyány Stratt-
mann László körmendi kastélyának 
tenniszpályáin? 

-— Nyertél. Adott egy kis névsort s 
ebből megállapíthatod, hogy a Park-
klub erre az időre Vasmegyébe hur-
colkodott. Tehát: gróf Zichy Domon-
kos, gróf Széchenyi Henriette, gróf 
Batthyány Zsigmondék, herceg Eszter-
házy Mária és László, gróf Hadik lié-
Iriné és leányai, gróf Erdödy Sándo-
rék, gróf Erdödy Ferenc, gróf Bat-

A mull héten Párádon tartott kerti-ünnepély résztvevőinek egy csoportja : 
Balról jobbra : Országh Sándorné, Tóth Bódogné, Szigethy Béla, Tóth Pálné, Dr. Bezsilla Erzsébet. 
Dr. Csöregh Ferencné, Agorasztó Dóra, Koós Ernőné, Acsay Dénes, Dr . Székelyhidy Ferenc, Molnár 

Viola, Szabó Margit, Ditrich Adolfné, Koós Márta, Drencsényi Ilus 
(Rónai Frigyes telv.) 
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thyány Iván, László József és Blanka, 
báró Bartha Richárd, gróf Pálfjfy Fe-
renc, gróf Kálnoky Ferenc . . . 

— Elég, a sok mágnásból is meg-
árt. Kérek most már dzsentriket is. 
I'éldául beszélj arról, hogy a Magyar 
Családok Országos Egyesülete hol szó-
rakozott mostanában? 

— Igen egyszerű dolog. Harmadi-
kán a Sósfürdőben, nyolcadikán hajó-
kiránduláson Leányfalun, tizedikén 
pedig az Angolparkban. Sőt, azt is 
elárulhatom, hogy ez a kedves társa-
ság ezentúl minden vasárnap a Clarus 
cukrászdában uzsonnázik. 

— Igen, de kik? 

— Nem hozol zavarba. Időt és fá-
radságot nem kiméivé, hangyaszorga-
lommal szereztem meg a résztvevők 
listáját. Fogadd jó szívvel: 

Pirovich Aladdrné, Réthy Olga, Reményi Ga-
briella, Nagy Angela, Szögyény Györgyné, Tur-
chángi Mária, Balázs Istvánné, grót Festetich 

Andorné, Hoffmann Lipótné, Megyery Istvánné, 
Krause Lajosné, Toodt Béniné, Főző Sdndorné, 
Fabinyi Henrikné, Fogassy Kálmánné, Gubovits 
Elekné, Höger Józsefné, Czikó Istvánné. Dévé-
nyi Jenőné, Hrabéczy Istvánné, Hubner Gézáné, 
Hermann Sándor né, Járossy Jenőné. llosvay 
Gusztávné, Stribicz Istvánné. Tóth Árpádné. 
Joanovits Sárika, Höger Mici és Kiss Holczer 
Babi, Nagy Aglája, Török Irén, Táncos Irén, 
Bun Manci. Viszolajszky Irén és Sári. 

— Remek, most azonban egy remek 
pletykának kell következnie. 

— Elvből nem pletykázok, ellenben 
utravalóul adom neked, hogy a köz-
kedvelt pesti asszonyka, aki kétszer 
lett özvegy, kétszer vált el, szóval ed-
dig négy férjet egészségben elfogyasz-
tott, — ismét férjhez megy. 

— És ki a boldog 5-ös számú férji 

— Szó színes 5-ösről. Az ötös ezút-
tal a hármas számú férj, aki nem is 
olyan nagyon régen vált el a szép asz-
szonytól. On reviement toujours... 
Adienl 

Ria Thiele, az egyik legszebb bécsi színésznő 
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Chevalier emlékiratai 
A külvárostól a Casino de Par i s ig . — A Színházi Élet u j a j á n d é k r e g é n y e 

Október elsején a Színházi Élet uj 
ajándékregényt ad fel előfizetői cimére. 
Az u j regény hőse Chevalier, a párisi 
szinház legnépszerűbb figurája, az a 
férfisztár, akinek a hire és a népszerű-
sége primadonnák ragyogásával is vete-
kedik. 

Chevalier Menilmontantból, Páris egyik 
külvárosából indult el, hogy a világhír-
név diszes polcára megérkezve, arról te-
gyen tanúságot, hogy az igazi tehetség 
sosem marad titokban, akármilyen aka-
dály is tornyosul elébe. 

Páris éjszakai élete elevenedik meg 
ennek a szenzációs regénynek a lapjain. 
Chevalier elbeszélése nyomán André Ri-
volet, a híres párisi iró komponálla a 
regényt, amelyet Bús Fekete László for-
dított magyarra. 

Minden regény egy élet története. Egy 
kiválasztott életé, amelynek napjai érde-
mesek arra, hogy megörökítsék. 

És Chevalier élete ilyen életi 
így kezdődik a regény: 
„Éles füttyszó. Az automobilok ugy 

dudálnak egymásra, mint a dühös 
kutyák. A soffőrök káromkodnak. 

Micsoda zaj, micsoda fényesség! Kivilá-
gított kirakatok ragyogása, a kávéházak 
hatalmas tükreibe vetődik vissza. A fa-
lakon ezerszínű plakát. Egy mulató be-
járata előtt vagyunk. Az ajtó ellen való-
ságos ostromot ind i t -az éjszakai Páris 
dolgozó és mulató népe. 

A lámpák izzó veres fényt hintenek a 
zsibongó utcára. 

Az egymáshoz ütköző keréktábor kö-
zött egy autó tolakszik előre. Óvatosan 
és ügyesen előzi meg a többit és vezetője 
azzal sem törődik, hogy kollégái min-
denfelől dühös káromkodással förmed-
nek rá : 

— Hogy nem siil le képiről a bő r . . . 
a hülye . . . a részeg . . . 

A zsivaj egyre nő. A fiatalember ugy 
látszik nagyon felbuzdul a hőstettén, 
mert hirtelen feláll, elereszti a volant és 
nyugodtan kiugrik az autóból. Egy biz-
tos mozdulattal lehajtja a prémgallérját, 
tarkójára löki a keménykalapot és ne-
vetve néz körül: 

— Mi az fiuk? Mi ba j van? Nem akar-
tok kiereszteni? 

Vidáman rákacsint a legdiihösebb sof-
főrre és máris megenyhül a hangulat 
körülötte. Aztán egy mosollyal, amely 
furcsán félretolja a felső ajkát, hozzá-
teszi: 

— Ördög vigye el, ma újra az utolsó 
percben érkeztein. Remélem, nem akar-
játok, hogy lekéssem a belépőmet? 

Azonnal megismeri mindenki. Az asz-
szonyok izgatottan tolakodnak közelebb. 
A járókelők egymásnak mutogatják a 
plakátot, amelyen óriási betűkkel áll a 
neve. Kezek nyúlnak a keze után és a 
káromkodás egyszerre boldog álmélko-
dásba fullad. Ezt a meghatott és lelkes 
pillanatot használja fel arra, hogy né-
hány hatalmas, Douglas Fairbankshez 
méltó ugrással átláboljon a tömegen. 
Karcsú, vállas alakja széditő gyorsan tű-
nik el a müvészbejáró kis kapuja mö-
gött. 

Maurice Chevalier ezen az estén sem 
kési le a belépőjét." 

Ez a szinész a hőse a Színházi Élet u j 
ajándékregényének, amelyet minden elő-
fizetőnk megkap október 1-én, ha leg-
alább november 15-ig érvényben van az 
előfizetése. 

Épen azért kérjük ugy a régi, mini az 
uj előfizetőket, hogy a legrövidebb idő 
alatt küldjék el előfizetési dijukat a ki-
adóhivatal cimére, hogy az ajándék-
regény szétküldését akadálytalanul meg-
kezdhessük. Gedő Lipót karrikaturája Francis Salabertről 
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— Szívből gratulálok 
Székely Ibolya, Oscar Marion és Liane Haide 

A „Csárdáskirálynő" 
pesti premierjének tanulsága: 

Magyarországon nem csak lehet, 
de k e l l is f i l m e t g y á r t a n i 

Egy német irónő expedíciós filmje a szent táncok, babonák, 
bálványok, emberek és állatok nagy misztériumáról 

heti számában megszólal-
lak a „Csárdáskirálynő" 
szereplői. Liane Haid, a 
hires primadonna, Oscar 
Marion, a fess filmbonvi-
ván, a bájos Székeli/ Ibo-
lya, az aranyos kedélyű 
Vendrey tata, a folyton 
mosolygó Ráday Imre, a 
szigorú H. Balla Mariska, 
a délceg Zátony, a komikus 
Sarkadi elmondták emlé-
keiket lerről a filmről. 
Vendrey Ferenc mondta 
talán a leghelyesebben: a 
némettől sokat tanulha-
tunk, a filmtechnikához 
pompásan értenek ezek az 
emberek. Ez — véliemé-

Majdnem minden héten 
u j ankét ül össze a ma-
gyar filmgyártás megindí-
tása érdekében. Ankétez-
ri'Cik az írók, a színészek, 
a Filmalap és ezeiken a 
gyűléseken mindenki azt 
hangoztatja, hogy Magyar-
országon nemcsak lehet, 
de kell is filmet gyártani. 
Ezeket a lelkes szónoko-
kat igazolhatja az a ma-
gyar film, amelyet ezen a 
héten mutat be bárom 
nagy pesti mozgóifénykóp-
szinház: a Forum, az Ufa 
és az Omnia. Ez a film: a 
Csárdáskirálynő. 

A Színházi Élet mult A hercegné : 
H. Balla Mariska 
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nyünk szerint is —- a ma-
gyar filmgyártás fellendíté-
sének utja: a külföld tech-
nikai tudását egyesíteni 
kell a magyar színészek, 
írók és tervezők tehetségé-
vel. Csaik a technikai fo-
gásokért kell a szom-
szédba mennünk, tehetsé-
ges művészt itthon is ta-
lálunk eleget. 

* 

Az Ufa, Forum és Omnia 
a Csárdáskirálynőn kivül 
az expedíciós filmgyártás 
egyik legérdekesebb alko-
tását mutat ja be. Lola 
Kreutzberg, a neves némiet 
irónő — mint az egy mo-
dern utazóhoz illik — fel-
vevőgéppel járta be a jávai 
szigetvilágot. Körülbelül 
egy évig utazott eze-n az 
exotikus vidéken a bátor 
német irónő és ennek az 
utazásnak az eredménye a 
legszebb expedíciós film: 
Dali, a csodák szigete. 
Szent táncok, bálványok, 
babonák, állatok, emberek, 
szellemek okkult és misz-
tikus eposza ez a film-
csoda. — Ne sirj, kislángom 

Vendrey Ferenc és Liane Haid 

Én leszek a maga férje ? Remek 
Liane Haide és Ráday Imre 
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Az egyik filmnek elmondjuk tar-
talmát, de a másiknak még a cimét 

sem árulják el 
S ürü fenyvesek, sebesen iramló hegyi patakok között bújik meg Hart-

mannék vendégfogadója, ahol nagyban sütnek, főznek, mintha lakodalomra 
készülnének, pedig nincs is menyasszony a háznál, csak Bertholdot, a „fiatal 
urat" várják haza a városból, Hartmanné fogadósasszony szemefényét. Az öreg 
Hartmann, Kriszta, a házikisasszony és Lóri, a fogadott leány mind ünneplőt 
öltöttek a nagy nap örömére, csak Henrik, a vén cseléd ül komoran a padkán, 
nem nagyon szívleli a „fiatal urat", önfejű, léha embernek tartja. Az öreg két 
emberöltő óta szolgálja a famíliát. Tudja gazdája minden tikát, baját. 

Berthold megérkezik és vigan lakmároznak, amikor a sürü esti ködben négy 
vándormuzsikus vetődik a házba. Az egyik, Róbert, az éhségtől összeesik az 
udvaron és ott tartják. A másik háromnak dr. Friedlieb, a jólelkű jegyző sze-
rez munkát a községben. Róbert nem tudja, hogy ki volt az apja. Édesanyja 
nevét viseli s ez a név van belevésve a vadászkürtjébe is. Az öreg Hartmann 
meglátja s igy jön rá, hogy Róbert az ő és Hellmuth Márta, a ház egyik régi 
szolgálójának a fia. Hartmanné is megtudja ura titkát és a fogadót Bertholdra 
íratja, hogy édesfiának biztosítsa az örökségét. Az öreg Hartmannt bántja ez 
a bizalmatlanság és Róberttel, aki még mindig nem tudja, hogy Hartmann az 
apja, visszavonul a hegyek közé, hol fűrészmalma van. 

Berthold visszaél Hartmannék fogadott leányának bizalmával s ugyan-
abba a bűnbe esik, mint az öreg Hartmann. Hogy a leányt elküldhesse a 
faluból, pénzzé akarja tenni a fűrésztelep melletti erdőt, mely hóolvadás ide-
jén a hegyi vizeket elzáró gátat védi. Az erdőt irtják éppen, amikor egy tava-
szi napon megindul az áradat. .4 szabadon előretörő vizek eltépik a gátat és 
az ár elönti az öreg Hartmann fürészmalmát, ahonnan Berthold és Róbert 
vállvetve, az utolsó pillanatban mentik ki apjukat. A szilaj harc után az elemi 
és az emberi indulatok nagy kitörése elcsitul s a kis család tagjai kibékülnek 
egymással, hogy ezentúl boldog megértésben éljenek. 

Éz a tartalma a „Hágár fia" cimü európai Fox-filmnek, amelyet a Palace 
és a Radius mutat be Budapesten. Mädy Christians, Werner Fuettcrcr, a hires 
orosz Wladimir Sokoloff, Fritz Walk, Emil Heyse játsszák ennek a gyönyörű 
filmnek a főszerepeit. 

A műsor másik filmjének már nem áruljuk el a tartalmát, sőt még a cimét 
sem mondjuk meg. Bizalmasan csak annyit, hogy a főszereplő arcképét fent 
láthatják olvasóink és a sok szép láb azt jelenti, hogy a bájos filmvígjátékban 
igen nagy szerep jut — a szép lábaknak. 
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A „Hágái' fia" európai Fox-film öt főszereplője. Bemutatja szeptember 15-én 
Rádius és Palaee 
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Jávai bálványok Lola Kreutzberg expedíciós filmjében : 
„Bali, a csodák szigete" 

Az első Röngten film 
(Londonból jelentik): F. 

Melville, a londoni Univer-
sity College Röntgen-fakul-
tásának előadója, a napok-
ban mutatta be másféléves 
kísérletezéseinek eredmé-

nyét: az első Röntgen-fil-
met. 

Az orvostudomány hosz-
szabb idő óta kísérletezik 
a Röntgen-filmmel, mely-
nek tudományos jelentősé-
gét szinte nem is lehet fel-
becsülni. Eddigi kisérlelek 

azonban csődöt mondtak, 
mert a öillanyáram biztosi-
téka rövidesen a felvétet 
megkezdése után kiégett. 

A London melletti El-
sfree-ben volt az első Rönt-
gen film-bemutató. A film 
az emberi szervezet életé-
ről, mozgásáról készült és 
az egyik „föjelenete" a 
szívverés és a bordák moz-
gása lélegzés közben. 

Egy évvel 
meghosszabbították 

Putty Lia 
amerikai tartóz-
kodási engedélyét 
Los Angelesi tudósítónk 

jelenti, hogy a Bevándor-
lási Bizottság egy évvel 
meghosszabbította Patty 
Lia tartózkodási mqedé-
lyét. A magyar színésznő 
— az engedély értelmében 
— 1928 augusztus elsejéig 
tartózkodhat az U S A. 
területén. 

Dismark a uersaillesi trónteremben felolvassa az egységes Németország megalakulását hirdető okmányl 
Jelenet a „Bismarck, a vaskancellár" clmii filmből, amelynek főszereplői: Erna Moréna. Carl de Vogt, 
4dolf Klein és Franz Ludwig. A Bismarck-film a német filmtechnika uj óriásfilmje, amely hűen követi 
1 vaskancellár szédületes karrierjét attól a perctől kezdve, amikor mint porosz miniszterelnök erős 
kézzel magához ragadja az ország kormányának kerekét, egészen addig, amikor megalakítja az egy-
séges Németországot. A filmtechnika legragyogóbb látványa; a győztes német csapatok bevonulása a 
diadalmámorban úszó Berlinbe. — A „Bismarck, a vaskanrellár" kizárólagos joggal uz Uránia Szín-
házban kerül színre. Ünnepélyes megnyitó theatre parée szeptember hó 15-én, délután 5 érakor. 
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Hires pesti, bécsi és ber-
lini primadonnák szere-
pét, „A hermelines höl-
gyet" játssza el filmen 

Corinne örijfitß 
A nemrég tragikus mó-

don elhunyt Einar Hanson 
utolsó filmjét muta t j a be 
ezen a héten a Royal 
Apolló, Schanzer—Wel-
lisch—Jean Gilbert hires 
operett jének, A hermelines 
hölgy-nek főszerepét ját-
szotta el utol jára a fel-
vevőgép előtt a nagytehet-
ségű svéd filmszínész. A 
film női főszerepét, amely-
ért annyi bécsi, berlini és 
pesti pr imadonna veteke-
dett, Corinne Griffith ala-
kít ja filmen és nagyszerű 
színészi játékával felveszi 
a versenyt elődeivel. 

A Royal Apolló másik 
filmjében Marion Davies 
lép a közönség elé. Egy 
kedves, derűs holland tör-
ténetnek játssza el a fő-

_ szerepét, amely vidám bor-
zalmakban is bővelkedik. 
A filmnek nagyon titokza-
tos a címe: Szellemek, ha 

Marion Davis hollandi szerepet játszik a ,,Szellemek, ha ta-
lálkoznak" cimü vidám filmjátékban 

találkoznak, de ne tes-
sék komoly szellemek-
re gondolni, ezek a 
szellemek csak — ne-
vetéssel „rémitik" a 
nézőket. 

* 

A hermelines hölgy és 
a Szellemek ha találkoz-
nak a Royal Apollón ki-
vül az Orion Színházban 
is szinrekeriil. 

,A hermelines hölgu" két főszereplője : Einar Hanson és Corrine Griffith 
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lyes pesti bemutatón. 
New York, London, Pá-

rizs, Berlin már tapsolt 
ennek a filmnek, amelynek 
az igazi premierje kétség-
telenül Budapesten lesz. A 
magyar közönség tapsa 
igazolja ma jd , bog a ma-
gyar iró magyar tárgyu 
színdarabjából tényleg ma-
gyarlevegőjii filmet készí-
tettek Hollywoodban. 

A Royal Apolló szeptem-
ben 22-én délután öt óra-
kor ünnepélyes díszelő-
adásban mu ta t j a be a Ho-
tel Imperialt a meghívott 
előkelőségeknek, művészek-
nek, kr i t ikusoknak és új-
ságíróknak. Soha olyan 
messze nem hallatszott 
még a pesti moziközönség 
tapsa, mint ezen az elő-
adáson. Zukor Adolf, a 
Paramount elnöke ugyanis 
utasí totta a pesti Faname-
tet, hogy a diszbemutató 
eredményéről kábelileg ér-
tesítsék. Néhány órával a 
Hotel Imperial első pesti 
előadása után már New 
Yorkban is tudni fogják, 
hogy Pola Negri u j diadalt 
aratot t Budapesten. 

— Anna vis 
James Hall 

KÁBEL. 
megy Newyorkba, 
Zukor Adolfnak 
a Hotel Imperial 
pesti sikeréről 

Ritkán vár a közönség 
filmet olyan érdeklődéssel, 

ijött hozzád ! 
i Pola Negri 

mint a Hotel Imperial pesti 
premiér jé t . Emeli a bemu-
tató érdekességét, hogy 
Bíró Lajos, a film világ-
hí rű í ró ja is hazaérkezet t 
és bizonyára személyesen 
is részt vesz az iinnepé-

— Nézdd. ott van Almásu ! Ugy-e megmondtam, hagy visszajön 
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I 
Kereken ötven évvel ez-

előtt a newyorki munkás-
negyed főutcáján, a Bovvc-
ryn, kezdte el pályafutását 
Marcus Loew. A McGurk-
bár előtt ujságosbódét nyi-
tott a hétéves kisfiú. Es-
ténként színházba járt sza-
badjeggyel, amelyet ugy 
szerzett, hogy előadás után 
a színházban maradt és a 
nézőteret kisöpörte. 

Később felhagyott az uj-
ságárulással és egy nyom-
dába ment inaskodni. Ti-
zenhat éves korában rá-
bírja a nyomda tulajdono-
sát, hogy lapot adjon ki, 
amelyet Marcus Loew szer-
kesztett. Hogy állásához 
méltóan öltözködjék, az 
uj lap első számában meg-
jelent hirdetésekért nem 
jogadott el pénzt, hanem a 
hirdetőktől egy elegáns ru-
hát és keménykalapot ka-
pott. 

— A lap azonban nem 
volt hosszú életű. A fiatal 
Marcus Loew újból szak-
mát cserélt: szőrmeügynök 
lett. Hivatása elvitte az 
Egyesült Államok minden 
nagyobb városába. Ebben 
jz időben kezdtek kibonta-
kozni azok a nagyszabású 
tervek, melyek később for-
Tiát öltöttek és az öt világ-
részt telekürtölték ennek 
i kis apró, szerény ember-
iének nevével. De még 
iok megpróbáltatáson és 
izenvedésen kellett keresz-
ülmemnie, mig sorsa össze-
íozta David Warfielddel, a 

nagy Shakespeare-szinész 
szel, aki megismerteti a 
panoptikummal. Ugyanek-
kor a másik magyar szár-
mazású amerikai film-
király, Zukor Adolf pan-
optikumot nyitott és a vi-
lág két legnagyobb film-
embere egy rövid időre 
összetársult. 

Marcus Loew azonban 
rövidesen kilépett a tár-
sasoégből és érdekeltséget 
vállalt az egykor világ-
hírű Biograph filmgyárnál, 
amely akkor alakult meg. 
Majd Brooklynban mozit 
nyit, de a megnyitóelődásra 
csak egyetlen egy néző jött 
el. Marcus Loew tanult az 
első bukáson és ettől kezd-

ve utja szédítő sebességgel 
indult fel a magasba, egé-
szen a Metro-Goldwyn-
Mayer-filmgyár, varieté- és 
filmszínház-tröszt elnöki 
állásáig, ahonnan a napok-
ban, fiatalon, ötvenhét éves 
korában, karrierje és mun-
kabírása zenitjén hirtelen 
elragadta a halál. 

A filmszakma az egész 
világon meggyászolja, mert 
kevés ember adott olyan 
s-ok lelkes munkát és a.ny-
nyi rengeteg uj ötletet a 
mozinak, mint Marcus 
Loew. Amerika nemzeti 
halottjának tekintette és 
fejedelmi pompával te-
mette el a kis ujságrik-
kancsból lelt film királyt. 

Mit kell tudnia és mi-
tyenek kell lennie annak a 
két nőnek ? Erre is Murnau 
szavaival felelhetünk: 

— Olyan szépek és tehet-
ségesek legyenek, mint első 

F. W. Murnau 
A Drakula, Utolsó ember 

és a Faust rendezője ezen 
a héten Budapestre érke-
zik. A világhírű német ren-
dező azért jön a magyar 
fővárosba, hogy két isme-
retlen, szép és tehetséges 
nőt laláljon, akikre rábíz-
hatná következő filmjének, 
a híres Fali-operett után 
készülő Dollárhercegnő-neV 
a női főszerepét. Murnau 
azért keresi Pesten ezt a 
két nőt, mert — saját ki-
jese szerint — innen jön-
nek a legtehetségesebb em-
berek. 

amerikai filmem hősnője: 
Janett Gaynor. 

Meg akar juk könnyíteni 
a jelentkezők munkáját : 
ime bemutatjuk Miss Gay-
nort, aki bizonyára ilyen 
szép virággal üdvözli majd 
a két szerencsés magyar 
szépséget, akit Murnau ma-
gával visz Hollywoodba. 
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A világhírű amerikai filmszínész, George O'Brien, az elmúlt héten négy napot 
Berlinben töltött. Berlini tartózkodása alatt a Színházi Élet berlini tudósítója, Váró 
Andor, felkereste a Hotel Adlonban a Tüzparipa, Fügefalevél s nagyon sok más 
nagysikerű film hősét, akit rögtönzött törvényszék hallgatott ki élete intimitásairól. 

Neve? George O'Brien. 
Foglalkozása? Az amerikai Fox-

fllmgyár sztárja, lieti háromezer dol-
lár gázsival. 

Született? San-Franciskóban, 1898-
ban. 

Milyen iskolát végzett? Két évig 
jártam Oxfordban az egyetemre s vol-
tam a „betörők iskolájában" is, San-
Franciskóban. Ebből az utóbbi isko-
lából apám, aki rendőrprefektus, alig 
tudott kiszabadítani, mert San-Fran-
cisko banditái azért ejtettek fogságba, 
hogy ezzel apámat megfélemlítsék. 

Mikor filmezett először? Hat évvel 
ezelőtt. 

Hogyan lett filmszínész? Megláto-
gattam az egyik hollywoodi stúdiót. 
„Ki ez a flu? — kérdezte egyik ren-
dező. — Szeretném megpróbálni, tud-e 
valamit". Ugy látszik, tudtam, mert 
már első filmem után nagyon jó szer-
ződést kaptam. 

Melyik a kedvenc filmje? .1 Tüz-
paripa. Ebben a filmben egészen egyé-
niségemre szabták szerepemet. 

Legnagyobb sikere? Szívügy. Nem 
árulhatom el: gentleman vagyok. 

Büszke a sikereire? A siker sohasem 
tesz büszkévé, legfeljebb boldoggá. 

Kap sok szerelmes levelet? Ha vala-
mennyire válaszolni akarnék, többel 
kellene írnom, mint Einor Glynnck. 

Nem szeret írni? Sőt! Diákkorom-
ban storykat is írtam. Egy időben Író-
nak készültem — és mégis szinész 
lettem. Bátyám viszont, aki London-
ban író és újságíró, sokszor kérdi tő-
lem, nem hibázta-e el a dolgot, nem 
lett volna jobb. ha színésznek megyi 
Biztos, hogy olyan rossz szinész lett 

volna belőle, mint amilyen rossz író 
én lennék. 

Ki a kedvenc színésznője? Bocsás-
sák meg, hogy annak a színésznőnek 
a nevét mondom, akivel együtt szok-
tam játszani —, de nem tudok hazud-
ni: Olive Borden. 

Kedvenc rendezője? A Bagdadi tol-
vaj és What price glory rendezője: 
Raoul Walsh. 

Jár-e sokat moziba? Boxmérkőzés-
re szivesebben. 

Kedvenc itala? Amerikában: málna-
szörp. Európában: angol whisky szó-
dával. 

Kedvenc étele? A szilvás lepény, sok 
szilvával. 

Kiket ismer a hollywoodi magyar 
filmszínészek közül? Most, az esküvő-
jén ismertem meg személyesen Bánkt/ 
Vilmát. Huszár Puffyt abból az idő-
ből ismerem, amikor még a Fox-film-
gyárnál filmezett. 

Meddig marad Európában? Két hé-
tig. Egy városban sem töltök több 
időt, mint négy-öt napot. 

Ki a kedvenc Oceáiirepülője? Byrd 
kapitány. Személyesen ismerem, jó-
barátom. 

Adott-e már sok intervjut életében? 
Nagyon sokat. Nem vagyok elég óva-
tos és ravasz, nem tudok megszökni 
az újságírók elől. 

Mit tud felhozni mentségére? Nőt-
len vagyok és nagyon szeretem a 
sportot. 

Hitelesítse vallomását. Tessék. 
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„Nézze meg a szememet, mind a kettő zöld a sok 
ütéstől. Nézze meg ezeket a véraláfutásokat ! A tes-
tem tele van zúzott sebekkel. A legnagyobb küz-
delem nyomai ezek, a legnagyobbé, amelyben 

a magyar sportnak valaha része volt" 
így kezdte nyilatkozatát a Színházi 

Élet munkatársa előtt Fazekas Tibor, a 
diadalmas magyar vizipóiócsapat kapitá-
nya, mikor a bolognai Európa-bajnokság 
elsőségével — a szivében és a szeme 
alatt — visszaérkezett Budapestre. 

— Sok meccset játszottam már végig, 
de ilyet még soha. Résztveltem 1908-ban 
a londoni olimpiászon, végigkiizdöttem 
az 1912-es stockholmi, a göteborgi nem-
zetközi atlétikai versenyt, 1924-ben párizsi 
olimpiászt s az objektiv sportember szemé-
vel tudom mérlegelni a helyzetet. Ninrs a 
sportnak még egy ága, ahol a játékosok 
ennyire ki lennének szolgáltatva a biró 
barátságának, vagy önkényének, mint a 
vízipóló. Itt azonban Hodgson biró gyű-
löletével kellett megküzdeniink. Hodg-
sont ismertem már Kuncornból, ahol az 
FTC az ő csapata ellen játszott s a meg-
érdemelt tiz gólos eredmény helyett be 

Fazekas Tibor 

kellett érnünk hat-négyes győzelemmel 
De amit itt produkált, az fölkeltette min-
denkinek a csodálkozását. Nemcsak Arne 
Borg, de az angol játékosok, igy Peacock 
is odajött hozzám és szidták a saját bí-
rójukat. Egyet azonban tanultunk az 
esetből. Ha csak nüanszokkal lett volna 
jobb a magyar csapat, ennyi részrehaj-
lás után elvesztettük volna az Európa-
bajnokságot. Klasszisokkal kellett, tehát, 
hogy jobbak legyünkl Az Európa-bajnok-
ság igy aztán 

világbajnokságnak számit, 
inert hiszen az amerikaiak, akik elma-
radtak, legfeljebb a svédek harmadik 
helyezését veszélyeztethették volna. A 
második belga meccsben Keserű, Vér-
tessy és én játszottunk öt belga mezőny-
játékos ellen és mégis gólt lőttünk, ho-
lott a többi magyar mezőnyjátékosok ki 
voltak állitva. Állandóan eggyel keve-
sebb játékosunk volt, mint az ellenfelek-
nek. Mégis, a meccsek vége felé, mikor 
mi még fokoztuk a tempót, az ellenfelek 
már csak ringatódzni tudtak a vizén, 
ugy ki voltak merülve. 

Mikor a bajnokságot megnyertük, min-
denki jogosnak ismerte el elsőségünket. 
Különösen az osztrákok lelkesedtek ér-
tünk, akik egy hatalmas csokrot is küld-
tek, nemzetiszínű szalaggal és egy na-
gyon barátságos névjeggyel: 

(buh txu^cM ^ J í . 

,,Az uj, fölséges győzeleméri a mi 
Európamestereinknek, a legnagyobb ba-
rátsággal, az osztrák csapat nevében 
Worel és Redlich". 
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Nem lehet leírni és elképzelni azt az 
örömöt, amit a győzelem után éreztünk. 
Örömünkben rengeteg sürgönyt adtunk 
fel, minden hivatalos és nem-hivatalos 
fórum részére. 

Mikor a vonatra felültünk, a másik vá-
gányon, mellettünk állt egy másik vonat, 
melyen a németeket, svédeket, angolokat, 

franciákat szállították haza. S mikor a 
mi vonatunk elhaladt mellettük, egy-
szerre hatalmas ovációt rendeztek, min-
den állam a maga nyelvén, a mi tisztele-
tünkre: 

Evviva! Hejja! Hurrah! Vivat! 
kiáltások kisértek bennünket haza a 
megérdemelt győzelem után. 

(3.) 
Amikor felhúzta Török Feri a frissen 

stoplirozott, bezsírozott futballcipőt, bi-
zony reszketett a két keze az izgalomtól és 
lesütött szemmel bujt bele a zöld-fehér 
dresszbe, mint aki nagyon restelli, hogy 
ebben az előkelő társaságban ugyanolyan 
ruhát mer ölteni, mint a többiek, akik rég 
a magyar futball irigyelt és kiválasztott 
katonái. 

Potya egy pillanatig még ott állt az aj-
tóban, aztán ezt mondta : 

— Ha kész vagy, gyere ki a pályára 
és jelentkezz nálam. 

Aztán kifordult az ajtón. 
Feri nem szólt semmit, csak bólintott 

a sarokban és tovább fiizte a cipőjét. 
A többiek tréfáltak, nevetgéltek, egy-

mást ugratták. 
Obitz Amsei felé fordulva megkérdezte 

egészen ártatlanul : 
— Mondd Náci, hogy is volt az a má-

sodik gól ? 
A kérdés után mindnyájan hangosan 

felnevettek. A Kispest ellen vivott bajnoki 
mérkőzés második góljáról volt szó, ame-
lyet a második félidő első percében Jesz-
más helyezeti el védheletleniil Amsei 
kapujának felső sarkában. Ez már egy 
négynapos vita volt Obitz és Amsei kö-
zölt. Előbb vidáman indult, a végén már 
dühös kötekedéssé fajult. Az egyik a má-
sikra tolta állandóan az ódiumot. Amsei 
szerint Jeszmás ugy sétált el Obitz mel-
lett, mint az a bizonyos hatéves tehén, 
akit hiába ugat a pásztor kinkulyája, 
Obitz szerint viszont Amsei ugy állt ott 
tehetetlenül a kapujában, mint az a 
mesebeli nagymama, akinek a két lábába 
az őszi esővel együtt beállott a köszvény. 

Alapjában véve persze ez mind csak 
ártatlan tréfa volt, hiszen a második fél-
idő ellenállhatatlan iramban biztosan 

nyerte a bajnokcsapat a mérkőzést, noha 
a kispestiek Dudással az élén keményen 
verekedtek. 

A húzásnak az lett a vége, hogy Obitz 
hirtelen Török Feri felé fordult : 

— Hát mond meg te srác, hogy a ti 
kapustok nem kifog-e minden labdát 
busz méterről, akármelyik sarokba is 
helyezi valamelyik fakir ? 

Feri felnézett. Nem tudott mit felelni. 
Illetve nem akart válaszolni a kérdésre, 
mert félt Amseitől, aki ekkor már dü-
hösen nyögött a masszírozó padon. 

Obitz rárivalt Ferire : 
— Na fiam, ha a pályán is ilyen il-

ledelmes leszel, a te számodra sem fog 
prémium teremni mifelénk .,..', 

Ezen mindnyájan jót nevettek és Feri 
is kész lelt az öltözködéssel. 

De nem válaszolt, haneim illedelmesen 
felállt, kétszer odaverte a talpát a padló-
hoz, hogy jól pásszoljon a lábára a cipő 
és megindult kifelé a pályára. 

A két kapu között rettenetes felfordu-
lás volt a pályán. Négy-öt labdát kerget-
tek össze-vissza a játékosok a trénerek 
és intézők vezetésével. Amott kötelet ug-
rottak, sprinteltek, fejeltek és a vörös 
salakon a fiatal Papp Gyuszi, az újdon-
sült ötezerméteres sikfutó-rekorder fu-
totta a tizedik körét a tribünön össze-
gyűlt tréning-hiénák nagy örömére. 

— Tempó Gyuszi ! Tempó Gyuszi ! — 
zúgott a tömeg, amikor elhaladt előttük. 

Feri a pályán azt sem tudta, hogy mit 
csináljon. Ugy állott a tacsvonal mentén, 
mint mikor nagy társaságba éjfél után u j 
vendég érkezik és a füstös, borgőzös, 
cigányzenés levegőben, a kialakult cso-
porok közé ugy néz be, mint aki egy 
egészen más világban él. 

Nem tudta mit csináljon. Potyát sem 
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látla sehol. Végre felfedezte az alsó ka-
punál. Éppen egy fiatal fekete fiúra kia-
bált rettenetesen : 

— Szorítsd le azt a labdát, inert Isten 
bizony megbúbollak. Minden lövésed a 
csillagokba megy ! 

Feri odasietett és megszólalt : 
— Kérem szépen kész vagyok. 
Potya ránézett, nem válaszolt, hanem 

az éppen kezében levő labdát a tizenhatos 
tájékán legurította eléje : 

— Szúrd meg ! 
Feri hátrasétált egy lépést, aztán külső 

rüszttel megvágta a labdát ugy, hogy egy 
pillanat múlva fent porzott a balsarok-
ban, a léc alatt. 

A kapuban Huber állolt és bár mind 
a két karjával nagyon nyúlt a labda után, 
csak a körmeivel tudta elérni. 

Amikor kihalászta a hálóból a labdát, 
ezekkel a szavakkal vágta ki újra a 
tizenhatos vonalra : 

— Szép laszti v o l t . . . ki ez a srác ? 
Ezt már Potya felé fordulva mondta, 

aki a flu vállára telte a kezét és vitte 
a középvonal felé. 

— Most majd beállsz a csapatba, ját-
szunk kétszer tiz percet kél kapura . . . 
melyik oldalon szoktál játszani ? 

— Nekem mindegy kérem, — vála-
szolta Feri és várta, hogy mi lesz. 

— Beállsz balösszekötőbe, zárta le 
a vitát Potya és a mellényzsebéből fü-
tyülőt veit elő és a kör közepén élesen 
belefujt háromszor. A füttyszóra megállt 
a pályán a tréning. Mindenki a közép 
felé igyekezett és Potya beosztotta a két 
csapatot. 

Feri megilletődve állott a pálya kö-
zepén. Az ő csapatában a centerben 
Pataki igazgatta ép a labdát, a szélen 
mellette Kohut állott a tacszászló mel-
lett, mögötte Lyka lialfolt és előtte 
Fuhrmann állott, az ellenfél csapatában 
körülbelül, tiz méternyire. 

Potya belefujt a sipba és megindult a 
játék. Pataki kiadta jobbszélre Rásónak 
a labdát, aki átvágta balra Török elé. 
Feri ráfutott a labdára, de elkéselt, 
Fuhrmann elfejelte előle a labdát és 
mire megfordult, már rég Bukovi tört 
előre, lui a félvonalon, a passzával. 

Az első akció nem sikerült. Rusan ló-
gatta a fejét a kapu felé fordulva. Pólya 
rászólt : 

— Ne állj egy helyben, menj hátra 
segíteni. 

Feri megfogadta a tanácsot és már olt 
volt a saját kapuja előtt. Hungler la-
posan elibe tolta alabdát és ő szabályo-
san stoppolt egészen egyedül állva a me-
zőnyben. 

Potya rákiabált : 

Ugy megvágta a csőrrel a labdát, hogy szinte porzott tőle a háló 
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Leü t az Íróasztalhoz és kinyitotta a szerződési ivet 

— Vidd egyedül. 
Ferinek se kellett több, elindult a 

labdával a másik kapu felé. 
Fuhrmann rárohant, de most vissza-

kapta a kölcsönt. Feri egy ügyes test-
csellel megtévesztette, a fedezet jobbra 
kaszált, Feri balra kiugrott a labdával 
és ment tovább, vadul robogva a fü 
felett. 

Már tul volt a félvonalon, amikor má-
zsás lépteivel döngve elindult vele 
szemben Takács, a Ferencváros öreg 
hátvédje. 

A tribünökön a gyerekek vidáman üd-
vözölték a népszerű bekket : 

— Mari néni ! Mari néni ! 
Ekkor Kohut, kint a szélen, beszólt 

Ferinek : 
— Nyomd ki a labdát 1 
Feri egy finom passzal, amely után 

hiába ugrott Takács, kitolta a labdát 
Kohutnak és az öreg bekk még meg sem 
fordult, amikor már elsprintelt mellette. 
A tizenhatos vonalon Kohut visszatolta a 
labdát az összekötőbe, Feri nyugodtan 
stoppolt és még mielőtt a túlsó oldalról 
vágtató Obitz elérte volna, ugy megvágta 
csőrrel a labdát, hogy szinte porzott tőle 
a háló, amikor félmagasan a kapufa 

mellett megállapodott rendeltetési he-
lyén. 

A gól után, amikor előrevitték a lab-
dát a középre, egy magastermetü, molett 
ur sétált le a pályára a fiuk közé. 

Szürke felöltője meglehetősen kifejlett 
embonpoint takart és a fiuk mind tisz 
lelettel fordultak feléje, mert a vendég 
Szigeti Imre volt, a Ferencváros futball-
vezére. 

Eddig a tribünről nézte a tréninget, 
most lejött a pályára és félrehívta 
Potyát. Pár percig halkan beszéltek, 
aztán Potya elindult Feri felé. Előbb 
azonban odaszólt a többieknek : 

— Lövöldözzetek egy kicsit egy ka-
pura, nekem dolgom van az irodában. 

Aztán karonkapta Ferit és odavitte 
Szigetihez. 

— Itt a s r á c . . . — mondta nevetve 
Potya és mosolyogva megveregette a 
vállát, mint a győztes lovat szokás ver-
senyeken. 

Szigeti kezet nyújtott neki. 
Feri illedelmesen bemutatkozott 
— Török Ferenc a nevem. 
Szigeti megkérdezte : 
— Mi a foglalkozásod ? 
— Lakatossegéd vagyok. 



s z í n h á z i é l e t 65 

Szigeti lassan megindult a pálya-iroda 
felé : 

— Rendben van, — mondta — szer-
ződtetni fogunk a Ferencvároshoz. Kapsz 
heti busz pengő kezdő fizetést, a szerző-
dést majd aláírod az irodában. Nagyon 
jól mozogtál a tréningen és a tréner ur 
jövőt jósol neked. Ha megbecsülöd ma-
gad, szót fogadsz és szorgalmasan jársz 
a tréningre, ember lehet belőled. 

Feri szótlanul haladt az elnök és a 
tréner között az iroda felé. 

Az agya lázasan dolgozott és hirtelen 
fel sem tudta mérni a szerencsét, ami a 
nyakába szakadt. 

Most Potya szólalt meg a küszöb előtt: 
— Kár, hogy az öreg Török Pista ját-

szik a tartalékok között . . . Valami más 
néven kellene igazoltatni a fiút 

Szigeti igy válaszolt: 
— Miért más néven? Török Pista lesz 

a Török I. és az u j fiu a Török II. . . . 

Ezzel már oda is értek az iroda ajta-
jához, ahol egy alacsony és egy magas 
férfi üdvözölte az érkezőket. Weisz Ist-
ván és Mester György, a Ferencvárosi 
pálya két vezetője fogadta a kis csapa-
tot és Potya feléjük nyomta a fiút: 

— Mutatkozz be az uraknak. 
Feri újra megmondta a nevét: 
— Török Ferenc a nevem. 
És Szigeti a küszöbről visszaszólt elé-

gedett mosollyal, mintha nagy kincsei 
talált volna a porban: 

— Nagyon ügyes fiu, ugyláIszik, lesz 
belőle v a l a m i . . . 

És bent az irodában leült az Íróasztal-
hoz és kinyitotta a szerződési ivet : 

— Hány éves vagy? 
— Huszonkettő. 
-— Akkor az apádnak is alá kell írni 

a szerződést. 
(Folytaljuk ) 

Ne tessék sajnálni a nevetőidegeinket! 
Ismételten felszólítjuk azokat az olvasókat, akik viccpályázatunkon részt 

óhajtanak venni, hogy minél előbb küldjék be vicceiket a leközölt képek alá. Mi 
esküvel Ígérjük önöknek, hogy jóakaratulag birálunk el minden küldeményt és nem 
kérdezzük a poén után azt, hogy: -— na és ? Ugy neveztünk, ahogy a vicc meg-
érdemli felesleges sajnálni a mi nevetőidegeinket. E héten a következő vicceket talál-
tuk közlésre alkalmasnak : 

Az öltözőben 
— Megkerült már a kis 

kutyád? 
— Még nem! 
— Hát miért nem teszel 

be egy hírt az újságba? 
— Mit használ az? A 

kutya nem tud olvasni. . . 
(Farkas Tibor.) 

* 

— Mikor én kezdő szí-
nésznő voltam a szülővá-
rosomban, én voltam a 
legszebb. 

— Igen, de azóta ott is 
sokat javult a helyzet. 

(Weisz Ernő, Bpest.) 

A karzaton 
— Ez a szubrett már 

végérvényesen elvesztette a 
hangját. 

— Jaj, te jó Isten, csak 
valahogy meg ne találja. 

(Cservenyák József.) 
* 

— Miért figyeltél olyan erő-
sen a felvonás alatt ? 

— Azért, mert nem tudtam 
kivenni, hogy jambusokban be-
szélnek-e a színészek, vagy pe-
dig alexandrinusokban. 

— Én ilyesmivel nem kínló-
dok, ha nincs náiam látcső. 

(Erdős László.) 

Az irodában 

Színész: Maga egy ré-
mes ember. Sohse fizet. Az 
elsejei fizetésemet is min-
dig utólag adja meg. 

Igazgató: Ez is valami? 
Mikor én szinész voltam, 
az én igazgatóm még az 
előleget is utólag adta. 

(Bob Padina.) * 
— És maga a tegnap esti já-

téka u-tán még előleget mer 
kérni? 

— Bocsánat, én már tegnap 
délelőtt itt voltam és csak a 
Direktor u r az oka, hogy ma 
ú j ra kellett jönnöm. 

(H. Gy.) 

5 
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A Színházi Élet következő számában 
közöljük a strandszépe-verseny 

győzteseinek névsorát 
A Szinházi Élet strandszépe-versenyét szeptember 14-én déli 12 órakor lezárjuk. 

Az eredményt — a győztesek névsorát — a szeptember 21-én megjelenő számban 
hirdetjük ki. Ezen a héten minden városból az első öt helyezett névsorát közöljUk, 
a többieket házilag tartjuk nyilván. 

Balatonlelle 
Vermes Magda 137 
Mráz Inci 135 
Somló Zsuzsi 132 
Goldberger Pir i 115 
Glück Juci 83 

Balatonszárszó 
Jellinek Lili 312 
Hahn Rózsi 197 
Sasvári Ernöné 175 
Laquer Lea 172 
Licht Sándorné 162 

Balatonszentgyörgy 
Takács I rmus 71 
Wir th Bözsi 64 
Haász I rma 42 

Balatonvilágos 
Pécsi Pipi 12 

Balatonzamárdi 
Kovács Györgyi 95 
Földiák Márta 35 
Friedmann Dundi 27 

Békéscsaba 
T«ván Szerén 234 
Fischer Anna 134 
Grünfeld Magda 124 
Pláger Flóra 103 
Erdős Bözsi 98 

Berettyóújfalu 
Horovitzné Klein Tildi 80 
Rothbahn Magda 30 

Budakalász 
Roxer Puki 14 

Budapest-Csillaghegy 
Gerber Röske 346 
Hembach Gyuláné 198 
Feleki Klára 164 
Steiner Erzsi 50 
Vámos Ilonka 10 

Budapest-Dunastrand 
Viszolajszky Irén 567 
Dénes Erzsébet 207 
Merle Magda 180 
Hajdú Inci 90 
Darvas Ibi 75 

Budapest-Kristálystrand 
Lengvel Gizi 443 
Libán Stefi 151 
Erdődi Lola 37 

Budapest-Millenárisstrand 
Kovács Mimi 98 

Budapest-Rómaifürdő 
Survaczky Kosana 115 
Fischer Manci 20 

Budapest-Palatinusstrand 
Jekel IIa 256 
Szalay Gabi 114 
Nagy Eta 107 
Molnár Erzsi 73 
Szabó Anni 21 

Budapest-Széchényistrand 
Erdős Ica 227 Szőllősy Aranka (Csillaghegy) 

Arad 
Vértes Cella 
Szántó Magda 
Czéka Baba 

Baja 
Teleki Ilus 
Nagy Ilonka 
Engelmann Manci 
Fehér Klári 

Baden 
Körmendi Fr imm Vera 

Bácsalmás 
Mészáros Kató 
Maár Margit 

Belseböcs 
Belencsák Béláné 

Balatonalsóörs 
Ferenczi Zoltánné 
Szüszmann Magda 

Balatonalmádi 
Ungár Klári 
Iritz Sári 
Németh Elli 
Babirád Ilii 

Balatonboglár 
Vidor Kató 
Stark Vali 
Füredi Márta 
Fenyves Böske 
Böhm Magda 

Balatonberény 
Véghelyi Lili 
Horváth Lujza 
Somogyi Pi r i 
Rózsa Lili 
Góntér Raba 

Balatonfüred 
Klein Kató 
Bonyhai Gizi 
Dr. Adorján Sándorné 

Fleischer Aulai, az Operaház 
karnagya feleségével a s tá jer 

Schladmingbeu nyaralt 

Balatonkenese 
Balassa Lili 38 

Balatonkeresztur 
Szalánczay Baba 47 

Balatonkövesd 
Bakos Juci 61 
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Turó Rózsi 
Keszthely strandszépe jelöltje 

Debrecen 
Kaufmann Lili 156 
Brüll Kató 102 
Weichinger Bözsi 89 
Bózsa Lili 75 
Nedeczky Baba 70 

Szabó Juci, 
a Belvárosi Szinház tagja 

Viareggioban nyaralt 

Akik szavazatot kapnak : 
Schweiger Ica 

(Kiskunfélegyháza) 

Jászapáti 
Britz Livia . ISI 
Práger Lászlóné 51 

Akik szavazatot kapnak: 
Jekel IIa, (Palatínus) 

5* 

Akik szavazatot kapnak: 
Viszolajszky Irén, (Dunastrand) 

Gyöngyös 
Ábrahám IIa 244 
Diamant Vera 137 
Sike Irén 84 
Jónap Kató 73 

Győr 
Steiner Nusi 406 
Somló Bözsi 328 
Krausz Irén 192 
Meiszler Csöpi 130 
Németh Elli 107 

Gyula 
Hermann Olga 73 

Hatvan 
Adler Annus 44 
Somló Szöszó 25 

Hévíz 
Pol l ik Olga 26 

Hódmezővásárhely 
Lévay Pir i 76 
Várady Manci 62 
Salgó Ella 58 
Rostás Pusza 55 
Rosenfeld Ily 42 

Budapest-Sósfürdő 
Vajda Jenöné 
Szekeres Anci 

Dömsöd 
Klement Csibi 

Eger 
Markstein Lili 

Esztergom 
Löwi Margit 

Gyoma 
Horváth Annuska 
Breuer Ilonka 
Vass-Váry Jutka 

Gyömrő 
Sugár Bözsi 
Lampel Rózsi 
Winger Manci 
Braun Ilus 
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Baldócfürdőn, Gábor Ignácék villájában 
Helta Jenő, Iieltai Jenőné, Hammerschlag János, Márcs Csöpi, 

Mohácsi Jenőné, hátul : Mohácsi Jenő, Gábor Ignácné 

Jászberény 
Tarnay Babszi 

Kecskemét 
Gergely Ilus 
Aszódi Lili 
Widder Sári 
Szinnyay Rózsi 
Neumann Lili 

Kaposvár 
Nagy Panni 
Horváth Manci 
Gajdi Rózsi 
Nagy Manci 

Keszthely 
Böhm Lili 
Turó Rózsi 
Vermes Klári 

Kalocsa 
Kálmán Ibolyka 

Kiskőrös 
Weisz Szerénkc 

Kiskundorozsma 
Trényi Ibolya 

Kiskunfélegyháza 
Schweiger Ica 
Földi Manci 
Fehér Rózsa 

Kispest 
Teilhaber Etus 
Rosenberg Marika 
Rosner Ibi 

Komárom 
Csizmazia Margit 
Gregosits Pinty 
Grünfeld Erzsi 
Stojanovich Kató 

Kolozsvár 
Fodor Ilonka 
Aszlán Baba 
Rex Lily 
Dr. Tisler Elemérné 
Ludmann Irénke 

Lido-Venezia 
Vikár Kató 

Makó 
Újhelyi Panni 
Szirbik Czuli 
Nagy Eszter 
Gyöge Emmi 

Magyarpécska 
Újhelyi Anna 
Lusztig Bözsi 

Mátyásföld 
Halász Ilus 
Szemző Sári 
Zöldhelyi Ilonka 
Feuer Márta 
Nemes Ibolya 

Mende 
Sugár Bözsi 

Miskolc 
Dr. Békeffy Béláné 
Somogyi Ica 
Herczeg Klári 
Kállay Ica 
Fogel Anikó 

Montreux 
Klug Kató 
Fischmann Magdi 

Monor 
Stern Évi 

Akik szavazatot kapnak : 
Erdős Ica (Széchenyi-strand) 

Moson 
Stróbl Lujza 48 

Nagymaros 
Vidor Magda 87 
Fischer Lili 12 

Nagyatád 
Weisz Erzsike 97 
Benyák Ilus 27 

Nyíregyháza 
Gellért Magda 105 
Oltványi Bogyó 88 
Pap Edit 87 
Dr. Berend Lászlóné 83 
Klein Margit 75 

Nyírbátor 
Kaufmann Rózsi 72 
Magyar Etus 30 
Wagner Zsazsa 18 

Orosháza 
Polgár Klári 115 
Szilassy Böske 112 
Tóth Pityóka 87 
Baló Cica 76 
Schwar tz Rózsi 65 

Pápa 
Sternfeld Erzsi 76 
Halász Klári 70 
Csősz Baba 53 
Stein Magda 48 
Fischer Juci 40 
Goldberg I rmus 32 

Pécs 
Fein Juci 199 
Malosek Icu 135 
Kunwald Edit 112 
Tedeszko Viktorné 90 
Grün Magda 90 

Pincehely 
Diner Hédi 30 

Poroszló 
Hermann Eta 141 

Püspökladány 
Mittler Mariska 20 
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Székesfehérvár 
Balogh Panci 52 
Plasch Anlalné 25 
Kovács Panni 12 

Szentes 
Hévész Anni 105 
Markovits Ica 75 
Weisz Piri 72 
Lampel Rózsi 63 

Szolnok 
Erdős Panni 80 
Balogh Babi 78 
Kovács Joly 75 
Sipos Julcsa 65 
Kovács Magda 62 

Szombathely 

Subotica 
Grosz Joli 239 
Fekete Rózsi 171 
Gruner Hédi 108 
Dragolylov Etus 92 
Aczél Bözsi 64 

Szarvas 
Bernhard Györgyi 38 

Szatmár 
Rotschild Lonci 30 

Szeged 
Seiler Klári 183 
Sporer Lili 176 
Klein Ibi 150 
Tauszig Elli 125 
Horváth Magda 118 
Klein Ibi 110 

Szekszárd 
Gulyás Margit 
Siklós Márta 
Aczél Eva 

35 Aradon még vígan strandolnak 
22 Steiner Jenőné, Rácz Gyuláné, Dr. Török Dezsőné, Pasiernák 
12 Mártonné, Dr. Yalkó Dezsőné, Sebestyén Edéné és Lindner Jánosnc 

Rechnitzer Ica 
Horváth Ági 
Rozsnay Évi 
Szántó Klári 
Papp Edit 

Temesvár 
Löfller Hédi 
Sas Babi 
Groszmann Olga 

Tét 
Dr. Gajdos Istvánné 

Tiszafüred 
Kovács Boriska 

Tolna 
Adler Ilonka 

Schwarcz Manci 
Schnabel Manci 

Salgótarján 
Várady Lili 
Szalvay Emmy 

Sarkad 
Binéth Anni 
László Annus 
Krausz Irén 

Sárospatak 
Staub Klári 

Sátoraljaújhely 
Kail Edit 

Sárbogárd 
Tauszig Irén 
Fehér Éva 
Egyed Manci 

Siófok 
Bogyó Bözsi 
Krausz Oly 
Hacker Márta 
Ötvös Adi 
Nagy Baba 

Sombor 
Marianovits Katinka 

A batatonletlei strand utolsó mohikánjai : 
Schlesinger Aranka, Steiner Miklós, Gorozné, Becsky Férem1, 

Salcer Ili, Königsteinné, Fényesné és Goroz Sándor 

Reichenau 
Vogel Klári 115 
Hodászi Klári 29 

Ráckeve 
Szenes Ibi 

Riccione 
Sándor Ibi 34 

Sárvár 

A siófoki strandon : 
WiUtmann Teri 

Törökbálint 
Eisenberger Erzsike 

Törökszentniiklós 
Horn Magda 
Kovács Bertalanné 
Vámos Istvánné 

Újpest 
Engel Baba 

Vác 
Hajdú Mici 

Vásárosnamény 
Grosz Rózsi 

Veszprém 
Tulok Alice 

Vöslau 
Ladányi Erzsébet 



70 s z í n h á z i fi l e t 

JÖVENDŐMONDÁS 

Fiatal feleség: Jövendőt 
mondattani ma reggel! 

Fiatal férj: Őrültség! Ki-
dobott pénz! 

Fiatal feleség: Tévedsz, 
drágám. Azt jósolta, hogy 
ötszáz fontot fogok örö-
kölni. (Judge.) 

LÉLEKJELENLÉT 
i p H 

— Igen, szép kalapok... 
csak nagyon kicsinyek. 

— Akkor vegyél kettőt. 
(Frou-frou.) 

ISKOLA 
Tanár: Tegyük fel, hogy 

lyukat kezdek ásni itt és 
átfúrom a földet. Hova 
lyukadok ki? 

Diák: A tébolydába, ta-
nár ur. 

(Bucn Humor.) 

FÜSZERBOLTBAN 
Binks: Van olyan tojása, 

amelyről garantálja, hogy 
nincsen benne kis csibe? 

Fűszeres (egyszerre, gon-
dolkodás után): Van, uram. 
Nagyszerű friss kacsato-
jásokat ajánlhatok. 

(Witts.) 

AZ UJ ALKALMAZOTT 

2d 
velő, hogy mi az Ön dolga? 

— Igen, főnök ur. Fel 
kell őt keltenem, amikor 
On érkezik. 

(Le Pêle-Mêle.) 

AZ ÖZVEGY 

Megmondta a köny-

— A férje tehát régen 
meghalt? 

— Két nappal házassá-
gunk után. 

— Hála Istennek... igy... 
h á t . . . nem szenvedett so-
kat. (Le Kire.) 

BAKFIS A KÖNYVTÁRBAN 

— Visszahoztam ezt a 
könyvet. A mamám azt 
mondja, nem való még 
nekem. 

— Azt hiszem, a kedves 
mama téved. 

— Oh, nem. Most, hogy 
kiolvastam ezt a könyvet, 
nekem is az lett a vélemé-
nyem róla. 

(John Bull's Summer 
Annual.) 
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A U T O f P O B T 
S Z £ R k £ 5 Z T I : B A L L A E R N Ő " 

Budapest—Berlin—Helsingfors—Stokholm 
Autótúra négy országon keresztül 

Elmondja. Latinovits Tibor 
Budapest — Helsingtfors — Stok'holm — 

Kopenliága — Berlin — Lipcse — Drezda 
— Prága — Pozsony — Budapest. Valami-
vel több mint hétezer kilométer, rengeteg 
látnivaló és rengeteg érdekesség akad az 
utón öt tes fél hét alatt, mert ennyi ideig 
jártam Benz-Mercedes kocsimmal soffőr 
nélkül, feleségemmel és mindjárt itt az 
elején meg kell állapitanom, hogy a kocsi 
hűségesen szolgált, ba j nem volt vele, 
öröm volt róni vele az utat. Ha mindent 
el akarnék mondani, sokat kellene gon-
dolkodnom és még többet mondanom, 
igy hát csak röviden, távirati stílusban 

próbálok majd beszámolni ennek az út-
nak az élményeiről. Gyorsan, mondjuk 
száz kilométeres sebessiéggel. Tehát. Reg-
gel nyolc órakor startoltunk Budapestről, 
teli voltunk izgalommal, de igazában csak 
akkor volt bennem az első izgalom, ami-
kor Alagnál, szörnyű uton a szélvédőm el-
tört. Itt nem volt segítség, vissza kellett 
fordulnom Budapest felé. A szélvédőt 
megcsináltattam, de a feleségem meg-
kisérelte a lehetetlent: le akart beszélni 
az ut folytatásáról. Meg is győzött igazá-
ról és igy mi sem természetesebb, mint-
hogy délután ötkor már újra száguldtunk, 
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határt, a kocsim ott kapta az első kenést 
és mlé'g aznap felszaladtunk Bélabányáig. 
Sokfelé jártam, de ilyen szép vidéket még 
alig láttam. Régi kúriák, stilusa van be-
építve a hegyen épült városka házaiba, 
egyik ház szebb, mint a másik. Három-
negyed nyolc volt, hogy elértük Béla-
bányát, rövid olt tartózkodás és a csodá-
latos hegyi szerpentinen, — két oldalt tó 
szegélyezte, — futottunk Selmecbánya 
felé. Favágók jöttek, megkérdeztem, jó 
irányban haladunk-e? Kiderült, hogy té-
ves volt az irány, vissza kellett fordul-
nom Bélabányára, ott meghálni és csak 
másnap mentem tovább Rózsahegy, Liptó-
szentmiklós, Liptóujváros irányába. Lip-
lóujvárosnál hatalmas zivatar ért utói, az 
országul egy kis tengerhez hasonlított, a 
kocsim elosztója alul vizet kapóit, a mo-
tor leállt. Térdigérő vizben kezdtem ja-
vítgatni, egy nagy szúrást éreztem, a moto-
romba egy darázs került íéis nem telt bele 
tiz perc, egész jobbkarom hatalmasan 
megdagadt. Liptószentmiklóson meg kel-
lett hálni 'éls másnap zuhogó esőben 
Märisch-Ostrauba érkeztünk. Az ottani 
orvos megvizsgálta karomat, vérmérgezési 
állapított meg, lekötötte és négy-öt napra 
eltiltott a vezetéstől. Aznap valóban nem 

Willys-Knight 
, , M i n d e n u t a k l o v a g j a " 

B e m u t a t j a : A u t o m o b i l B e h o z a t a l i Rt . IV., Kossuth Lajos-utca 3. 

Lat inovits Tiborné , a Küger h a j ó n 

sohasem hatvan fölött, mert én, mint az 
országút igaz szerelmese, tudom, hogy 
ezzel a tempóval sokkal biztosabban és 
biztonságosabban érem el célomat, mintha 
a kocsit száz fölött hajszolom. 

Még aznap este elértük Ipolyságnál a 
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L i n d b e r g h e t utánozzák, 
^ C H R Y S L E R T 

is utánozzák! 
™ de soha utói nem érik! 

Vezérképvisele : 
KELLNER ALFRÉD AUTÓKERESKEDELMI R.-T. 

Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11. szám. 

Az ő kocsijuk . . . 
Hegedűs Gyula feleségével, Dodge automobilján 

vezettem, de másnap háromnegyed kilenc-
kor már újra nekiindultam. Breslau, 
Frankfurt , Lignitz, Prachwitz és délelőtt 
háromnegyed tizkor Stettin. Az ut min-
denütt átépítés alatt van, rengeteget kel-
lett mellékutakon haladnom és ahogy 
Frankfurtból kiérek, jelentkezik a máso-
dik baj. Folyton kopog a kocsi. Megállok, 
leszállok és keresem a kopogás okát. Nem 
találom. Egy kis falun haladok keresztül 
és egyszerre látom egy házikón, hogy olt 
Benz-Mercedes képviselet van. Kék mun-
kás-zubbonyos ember áll az ajtóban, el-
panaszolom neki a bajt, mire megkér, 
hogy negyedórára menjek sétálni. Tizenöt 
perc múlva visszajövök, begyújtom a ko-

csit, indítok és a kopogás megszűnt. Az 
történt, hogy a lökésgátló, amely előző 
éjszaka átnedvesedett, most száraz álla-
potban dörömbölt. Most már vigan men-
tem Stettinnek, a város előtt az Odera ár-
területe mintegy átláthatatlan felhőbe 
burkolta a város köpét. A Rügen nevü 
hajó már ott állt a kikötőben, kocsink be-
hajózása ördögi gyorsasággal megtörtént, 
a vízumokat percek alatt elintézték és 
már füstölt is a hajó, menüink át Hel-
singforsba. Négy és fél óra az Oderán és 
utána már a tengeren voltunk. Harmad-
napra délután két órakor beértünk Hel-
singforsba. 

(Folytatjuk.) 
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T Ö F - T Ä F 
— Mit szól az izgalom-

hoz, ami napok óta füti 
az Autóklub helyiségeit? 

— ? ? 

— Szóval nem tudja. 
Hát elárulom, hogy Szel-
nár vezértitkár most ké-
szült el a svábhegyi ver-
senyszabályokkal ... 

— Könyörgöm, hiszen 
az csak októberben lesz? 

— Hát ha magától függ-
ne, nyilván akkor kezdené 
el a rendezést is, nemde? 

— Nevezési határidő? 
— Szeptember 18, utó-

nevezési határidő szep-
tember 24. A szabályok 
már ki vannak nyomtatva, 
magyar, német és francia 
nyelven jelentek meg. 

—> Nevezés van-e már? 
— Hogyne volna, eddig 

a lienz-Mercedes három 
kocsiját nevezte be, Carac-
ciola, Merz és Rosenberg 
vezetésével, ugyancsak in-
dul majd Mercedes jegyé-
ben Martens Cesar, a 
Stegrt Kinski/ gróf képvi-
seli idén harmadszor, hogy 
megvédje a nagy vándor-
dijat. Erős ellenfele lesz 
Delmar Walter, Wolfner 
András báró Rúgat tin és 
Szini Austro-Daimlerrel. 

— És hol marad majd 
a Delage, amelynek győz-
tes vezetője, Benoist mos-
tanában szerzett nagy örö-
möt Reimanéknak? 

— Hisz éppen ezért uta-
zott ki Reiman Gyula Pá-
rizsba, hogy a Delage is 
résztvegyen a versenyben. 

— Nagyszerű. 
— Egyébként közölhe-

tem, hogy még ebben az 
évben kerül tárgyalásra 
Párizsban az európai he-
gyibajnokság megrendezé-
se és erre Svájcnak a kö-
vetkező előterjesztése lesz: 
rendezzék meg a Klausen-
pass-versenyt Svájcban, az 
Arlbergit Ausztriában, a 
Prága-]illovist-it Csehor-
szágban, a Gaillonit Fran-
ciaországban és a Svábhe-
gyit Magyarországon, de 
ugy, hogy ezek a verse-
nyek egységes láncolatot 
alkossanak. 

— Kabos Gyuláról hal-
lom . . . 

— Valóban, a kitűnő 
művész Opel-kocsival lepte 
meg magát és már vigan 
vezeti is, viszont kissé 
bosszúsan ül a volant mel-
lett Kiss Feri, akinek ka-
rambolja volt a Margit-
hidon, egy gyáros kocsija 
alaposan megnyomta sár-
hányóit. 

— És Wolfner András 
báró jánoshegyi karam-
bolja? 

— Erről, ez alkalommal 
item beszélek, elég pech 
volt, hogy fel kellett adnia 
a versenyt. 

—• Hetek óta nem látom 
Kellner Alfrédot. 

— A Chrysler vezérigaz-
gatója e héten érkezett 
meg szabadságáról és öröm-
mel vette tudomásul, hogy 
távollétében többek között 
Körösi Vilmos (Kecske-
mét), Vörös Kálmán (Sze-
ged), dr Hegedűs József, 
Gnhrauer igazgató és Mádi-
Kovács Dénes földbirtokos 
vásároltak Chryslert. Ja-
kab igazgató viszont, mi-
után íeszállittatta gróf For-
gács Lászlóné és Szomjas 
Gusztáv Benz-Mercedesét, 
kétheti megérdemelt sza-
badságra Szonátára uta-
zott. 

— Szóval azt is tudja, 
hogy Dicker vezérigazgató 
megérkezett-e már? 

— Megjött. Berlinben 
járt, megnézte az 1928-as 
Buick-modelleket, október 
végére már itt is lesznek. 
A héten egyébként özv. 
Mandics Kálmánné, Boér 
A ladár követségi attasé, az 
Ékszerkereskedelmi rész-
vénytársaság, Török és 

VIKTORIA ÚRVEZETŐ ISKOLA 
versenyen kivtil áll. — Oktafások a legmodernebb 
autókon. — Kiképzést okleveles gépészmérnökök végzik 
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Schwarcz, Steiner Tibor 
igazgató és a National 
Cash Register jutottak 
egy-egy Duick birtokába. 

— Szóval megkezdődött 
a szeptemberi szezonI 

— Meg bizony, a Win-
ternitz bőrgyár egy gyö-
nyörű Willy s-Knight-ko-
csit, gróf Voracitzky pedig 
egy Lancia-Lambdát vásá-
rolt. Itt árulhatom el azt 

Tessëh bMKozni! 
A Szentpál-iskola u j mii-

vészi otthonában, mely a 
Vilma királyné-ut 3. sz. 
kertjében ép ült, 15-én kez-
dik a beiratás d. e. 12-től 
l-ig és d. u. 4-től 6-ig. 
Tananyag: higiénikus gim-
nasztika, ritmikus torna 
(Dalcroze), mozgósmüvé-
szet (színpadi tánc). Külön 

Az Erényiné Rossi Ro-
sina"-féle áll. eng. olasz-
rendszerü magánének-is-
kola megnagyobbított he-
lyiségei következtében mér-
sékeltebb tandijakkal vesz 
fel növendékeket, akik el-
méleti és zongoratanitás-
ban is részesülnek. Spe-
ciális kiképzés az olasz- és 
német színpadokra. Próba-

is, hogy Szmik Viktor 
ezentúl a Lanciának dol-
gozik. 

— Csak jót, e héten 
Breuer mérnök, hivatalos 
autószakértő, a Salgótar-
jáni Kőszénbánya, Eger-
szalólci Czigler Béla fő-
mérnök és Reisz József 
nagykereskedő vásároltak 
Nasht, dr. Bátor István 
ügyvéd pedig Packardot. 

éneklés díjtalan. Erzsébet-
körűt 40—42. Tel. J. 406— 
96. Ismertetőt ingyen küld. 

Ránóczy Dezső dr. szí-
nészek, tanulók, műkedve-
lők betanítását (szerepre, 
sanzonra stb.), valamint 
d;arabok, előadások ren-
dezését vállalja. (Práter-
utca 28. sz. 3—4-ig.) 

Vázsonyi Vilmosné főző-
iskolájának II. évfolyama 
1927 október 3-án kezdő-
dik. A tanfolyam naponta 
d. e. 10-től 1 óráig tart. 
D. u. háromszor hetenként, 
hétfő, szerda, péntek 6-tól 
8-ig cukrászat és kedd, 
csütörtök, szombat tovább-
képző személyzeti tan-
folyam van. Beiratkozás 
naponta, VII., Vörösmarty-
ulca 5., I. emelet. 

—> Nem tudja, hol van 
Bárány Ervin, a fővárosi 
autóbuszüzem vezérigazga-
tója? 

— Dehogyis nem, Brio-
niban van, hűséges F iát ját 
Budapesten hagyta és a 
vízen kezével motorozik, 
ö azután igazán eleget 
dolgozott ebben az évben, 
kívánok neki jó üdülést. 

— Magam is. 

Fazekas Anna külföldi 
tanulmányútjáról hazaérke-
zett és a Mensendieck-torna 
tanítását ismét megkezdte, 
V., Sziget-utca 38. sz. (Pa-
latinus-épület). T. 247—58. 

Uj hangversenyiroda. Stú-
dió cimmel u j hangver-
senyiroda létesült, mely-
nek igazgatósága IV., Tiirr 
István-utca 8. félemeleten, 
színház- és hangverseny-
jegyirodája Vastagh Gyula 
képszalónjában, Váci-utca 
2. szám alatt van. Az uj 
hangversenyirodát, mely-
nél dr. Marton Sándor 
színházi kiadó és Lukács 
József is érdekeltséget vál-
laltak, a szakmában már 
ismert Bíró Imre vezeti. 

Uj ü liemeres 3 literes Renault oui 
m i n d e n k i v i t e l b e n r a k t á r o n REIM AN, V., Vörösmarty-tér 3. 
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Aladinné Őnagysága 
Regény. Irta : H . M. E G G B E R T Fordította : GAÁL, A V n O K 

Copyright 1027, by John Long Ltd. London. (23. folytatás) 

— Nagyon egyszerűen, — felelte Mrs. Michaelwood. — Mivel Ayesha férjét 
gyakorta kínozták reumatikus fájdalmak, ilyenkor Ayeshának kellett a lámpa 
mellett szolgálatot teljesíteni. Igy fedezte fel, hogy ez a kötelezettsége összekötte-
tésbe hozza Nebbel, akkor aztán kedvet kapott rá és nem akarta abbahagyni, azt 
mondván, hogy a jó öreg dzsinnek pihennie kell, amig a lába teljesen meg nem 
gyógyul. Közben éppen ugy hazudozott Nebnek, mint ahogy hazudozott önnek is 
és megpróbálta elhitetni vele, hogy az öreg szellem az apja, abban a reményben, 
hogy igy könnyebben férjhez mehet Nebhez. De az öreg szellem már gyógyulóban 
volt és eszébe jutott egyszer megjelenni a Neb hívására. Ugy látszik, már a fülébe 
jutott valami és akkor rettenetes jelenet játszódott le kettőjük között. Innen tud-
tam meg az egész helyzetet. IIa csak rágondolok a jó öreg türelmes dzsinnre, aki 
most magányosan üldögél tűzhelyénél, hát valósággal felforr a vérem! 

— Az érzései becsületére válnak, Mrs. Michaelwood, — mondta Mervyn, 
akit nagyon megdöbbentett Ayeshának ez a kétszínű és álnok viselkedése. 

— Mindenesetre van még Nemezis, — mondta Mrs. Michaelwood — amely 
megbünteti a gonoszokat és ez a végzet Ayeshát is elérte — az ön nagybátyja 
képében. 

— A bácsim képébenf — álmélkodott Mervyn. 
— Igen. Ahogy én láttam, az ön bácsija nem más, mint Ayesha férjének, az 

öreg dzsinnek élő és valóságos megtestesülése. 
— Jóságos Isten! — kiáltott fel Mervyn, — de hát az ki van zárva, hogy 

rokonságban legyenek! Jabez bácsi Chicagóból származik! 
— Nincs is köztük rokonság, viszont a tény az, hogy minden embernek meg 

van a maga szellem-hasonmása. Az ön nagybátyjának szellem-mása Djeb-Ats, az 
öreg dzsinn. És Ayesha meg van róla győződve, hogy Jabez bácsi nem más, mint 
az ő földi alakot öltött férje. 

— Nem tudok magamhoz térni, Mrs. Michaelwood! — mondta Mervyn. — 
De mit fogunk csinálni most a lámpával? 

— Egyelőre megdörzsölöm és kissé ráncbaszedem őnagyságát! — felelte 
Mrs. Michaelwood, majd hangosan hozzátette, megdörzsölve a lámpát: — Ayesha, 
jelenj meg, parancsolom! 

Ayesha abban a szempillantásban megjelent. Körülpillantott a szobában, 
majd amikor látta, hogy Jabez bácsi már nincs jelen, haragosan fordult Mrs. 
Michaelwood felé: 

— • Nem szeretek nőket szolgálni! — mondta. — Azok sokkal kiállhatatlanab-
bak, mint a férfiak! 

— Te majd csak szépen azt fogod csinálni, amit parancsolnak neked! — 
vágott vissza Mrs. Michaelwood. — Most már le vagy leplezve. Hogy merészelted 
ilyen szemtelenül félrevezetni Mr. Westfieldetí 

— Nos, — nevetett Ayesha — az én uram oly hiszékeny volt, hogy én bolond 
lettem volna, ha nem erősítem meg öt balhitében. 

— Folyton hazudtál nekem, — mondta Mervyn szemrehányóan — nem, 
minthogyha sokat törődném vele . . . de azért mégis. Mondd, miért hazudtál? 

— Az én uramnak rá kellett volna jönnie, hogy hazudok. Ez már a dzsinnek 
szokása. 

Az őszi cipő-divatban irányt mutat 

S A L A M A N D E R 
IV., Kossuth Lajos-utca 2, siám. VI. ker., Andrássy-ut 37. szám. Sieged, Kárász-utca 8. szám. 
IV., Kecskeméti-utca 1«. siám. VII.. Brzsébet-körut 36. szám. Debrecen. Piac-utca 22. szám. 
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— Azt mondtad nekem, hogy a lámpa varázsereje már kifogyott, csak azért, 
hogy legyen ürügyed mellettem maradni és hogy tovább próbálkozhass velem, 
hátha elveszlek feleségül. És közben az egész idő alatt tulajdonképen már volt 
férjed. 

— Az nem lett volna baj, mert az én uram elválhatott volna tőlem, mihelyt 
megunt engem. Hiszen én nem kívántam egyebet az én uramtól, minthogy fele-
ségül vegyen, hogy ezáltal nekem is legyen lelkem! 

-— És a varázserő egyáltalán ki sem fogyott? 
— Nem bizony, hisz az ki nem fogyhat az itélet napjáig sem! 
— De hiszen megesküdtél nekem rá mindenféle rettenetes esküvel. 
— Igen, uram. Az már a dzsinnek szokása, hogy hamisan esküdjenek, — 

felelte Ayesha. 
— És amikor azt mondtad, hogy Gladyst ajándékképen hoztad nekem, az 

sem volt egyéb, mint körmönfont ravaszság, igaz? 
— Igaz, uram. Meg vagyon irva a Codadad és féltestvéréről, az elefánthajtó 

fiúról . . . 
— Hallgass és akkor beszélj, ha kérdeznek, de akkor se sokat! — vágott 

közbe Mrs. Michaelwood. — Azt hiszem, már ismerhetsz engem! 
— Valóban, ismerlek, — mormogta Ayesha meghunyászkodva. 
— Well, hát ennek a játéknak most már vége és a legokosabb lesz, ha vissza-

térsz a férjedhez. Vagy nem szereted? De hiszen öreg egyszarvúnak nevezted. 
— Dehogyis, csak hízelegtem a vén bolondnak, hogy lecsillapítsam harag-

ját, de tulajdonképen gyűlölöm. Már öreg és kopasz és a szakálla fehér, ezzel 
szemben az én uram itt.. . 

— Ide figyelj! — mondta Mrs. Michaelwood. — Most vagy visszamész a 
férjedhez, vagy pedig eltűnsz és nem jelentkezel addig, amíg mi meg nem dör-
zsöljük a lámpát, ami pedig nem fog egyhamar bekövetkezni! 

Ayesha sirni kezdett• 
— Igazán minden uramban csalódtam, — zokogta. — IIa nem tudom meg-

nyerni egyetlen halandó szerelmét sem, akkor . . . 
— Talán mégis kissé keményen bánunk vele! — vélte Mervyn. 
— Ugyan! Krokodilus könnyek! — mondta Mrs. Michaelwood. — Ennek a 

teremtésnek egyáltalán nincsenek is érzései. 
— Dehogyis nem, de hát az a dzsinnek tulajdonsága, hogy akkor sírnak, 

amikor akarnak, vagy amikor éppen szükségük van rá, — vágta vissza boszusan 
Ayesha. 

Mervyn, mikor ezt a leleplező vallomást meghallotta, érezle, hogy a szivéből 
eltűnik minden részvét. Mrs. Michaelwood leolvasta az arcáról az érzéseit és 
helyeslően bólintott. 

— Nos hát válassz! A lámpát visszaküldjük arra a helyre, ahonnan való. 
Te pedig visszamehetsz a férjedhez, vagy akárhova, csak ne merd mutatni többé 
magadat. 

Ayesha könyörögve nézett Mervynre, aki érezte, hogy megint meglágyul a 
szive és ezért inkább félrefordult. Aztán amikor megint hátrapillantott, Ayesha 
eltűnt örökre. 

— Well, ezt elintéztük, — mondta Mrs. Michaelwood. — Most már aztán 
nem kell többé Neb miatt aggódnom, önnek fogalma sincs róla, mert nem nő, 
Mr. Westfield, hogy nekünk, asszonyoknak mennyire kell vigyáznunk a férjünkre. 
Nem azért, minthogyha más nők után futkosna, hiszen tudja, hogy a mi házas-
ságunk szerelmi házasság volt, de azért. . . 

Mrs. Michaelwood nem folytathatta tovább bizalmas közléseit, mert a hall 

Helyi soványitás Szépségápolás Hajszálak 
diéta nélkül. „ A r r l " s z é p í t « - olcsó bérletrendszer. Ingyen ta- s z e m ö l c s ö k vég leges eltávo-

s z e r e k szétküldése. nácsadás, Levelekre válaszadás lltása egyszer i keze l é s se l . 
25 é v e f e n n á l l ó A r < kozmetikai intézetében, „ T . „ . „ „ , I A , „ . - f t „ 
modemül átalakított t w A . U W IV., Muzeum-körut 13.1, em. » T e l e l ő n ! J ó z s e T 4 0 2 - 8 7 . 
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ajtajában megszólalt a csengő és Michaelwood jelent meg, kezében nagy utazó-
táskával. 

Belépett a könyvtárba, fejével biccentett Mervyn felé és megcsókolta Mrs. 
Michaelwoodot. 

— Gyere, drágám, — mondta — utazunk Bagdadba! 
— Mikor, drágám? — kérdezte Mrs. Michaelwood. 
— A hat órai vonattal. A hajó holnap reggel indul Bostonból. 
— De a ruháim . . . — mondta Mrs. Michaelwood. 
•— Ide becsomagoltam mindent, — felelte a férje — a te ruháidat is, meg az 

enyéimet is. Pontosan tiz percig tartott, mig becsomagoltam. Ugy tudom, — 
mondta és Mervynre pillantott — hogy még meg akarod látogatni az anyádat. 

-— Mondd, drágám, van még egy kis hely a táskádban? — kérdezte hirtelen 
Mrs. Michaelwood. 

— Van még egy kevés, de remélem, nem őt akarod elvinni benne1 Vagy 
talán azt akarod, hogy ő is velünk jöjjön? 

— Szó sincs róla, drágám, — mondta az asszony diadalmasan — hanem a 
lámpát! Szépen visszadugjuk ugyanabba az üregbe, ahonnan egyszer előkotortad 
és reméljük, hogy néhány századon keresztül senki sem fog újra rábukkanni. 

A csengő ismét megszólalt. Mervyn meghallotta Jane néni hangját és Jabez 
bácsi csoszogó lépéseit. Jabez bácsi elhagyva élete párját, gyorsan előre sietett. 

— Hol van az a csodalámpa? — kérdezte halkan, azt remélve, hogy Jane 
néni nem hallja meg a suttogást. — Remélem, még nem késő, szeretnék még va-
lamit kivánni. 

—- De azt hiszem, már késő, — válaszolta Mrs. Michaelwood — a lámpa 
már be van csomagolva és nekem mennem kell. Mit akart kivánni? 

— Hát inkább majd később, — mondta Jabez bácsi habozva. — Szerettem 
volna kivánni magamnak, izé .. . ötven dollárt. 

— Adjon hálát az Istennek, hogy megszabadult a lámpától, Mr. Jabez, — 
mondta Mrs. Michaelwood. 

— Well, eszemben sincs, — mondta Jabez bácsi — hiába, öcsém, fene szép 
volt ez a lány, ez a te húgod . . . 

— Hát én majd mutatok neked nemsokára egy sokkal szebbet, olyant, 
amilyent még soha sem láttál, — felelte Mervyn. 

— Well, hát csak hozd ide. Ki az? — kérdezte Jabez bácsi. 
— Miss Donna Seilers . . . ma este hét órakor jogom elvenni feleségül. 
Aztán mindegyikkel sorban kezetszoritva, kikísérte a látogatóit. 

HUSZONHETEDIK FEJEZET. 
Mervyn már délután háromkor teljes esküvői diszbe vágta magát. Félnégy-

kor becsomagolt a kis utibőröndjébe. Négykor szobákat rendelt a Philharmoniac 
Hotelben, ahol a mézesheteket eltölteni szándékozott. Erről eszébe jutott, hogy 
vasúti jegyekről kell gondoskodni, a vasnti jegyekről viszont a jeggyiirük jutot-
tak eszébe. 

Hatkor becsengette Williamsont. 
— Én most megházasodom, Williamson. — mondta neki. 
— Ez nem újság nekem, uram, — válaszolta a házvezet:. — Én magam is 

voltam valamikor fiatal. 
— Ha továbbra is szolgálatomban akarsz maradni, Williamson, a hó végén 

felemelem a fizetésedet tiz dollárral, — mondta Mervyn. 
— Egyébként is az volt a szándékom, hogy megmaradjak, uram, — felelte 

Williamson. 
Mervyn negyed hétkor elbúcsúzott tőle és gyalog elsétált Sellers-ékhez. 
Most már egész sereg riporter szállta meg a bejáratot és az utcán is alig 

Hajszálakat hölgyek arcáról, Ä I Ä Ä Ä 
1 — - „ M i r a c l e " hajeltávolitószer szétküldése uta-

sítással. Összes szépséghibák kezelése. Szemölcsirtás. „ M i r a c l e " szeplőkrém. 25 éve a legtökéletesebb. 
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lehetett már járni a kíváncsiak tömegétől. Meglehetős furakodásba és lökdöső-
désbe került, amig eljutott a főbejáratig. A kapu nyitva volt. 

A hallban annyi idegen vendég lézengett és őgyelgett fel-alá, hogy hosszú 
ideig senki sem vett tudomást jelenlétéről, mig végre néhány nyoszolyólányra 
bukkant, akikben felismerte Donna húgait. 

— Ó! Ö! Mr. Westfield! — kiáltották a leányok, ijedten bámulva rá. — Theo 
rettenetesen dühös önre, Mr. Westfield! 

— Miért? — kérdezte Mervyn. 
— Azt mondja, hogy ön szemtelenül viselkedett és hogy ki fogja önt dobni 

a házbóll — felelte Marguerite, a Donna kisebbik huga. 
— Well, majd meglátjuk! — mondta Mervyn. — Hol van most Theo? 
— Itt benn, — válaszolta Claribel, egy kis szoba felé mutatva, ahonnan erő-

sen hallható nyögés szűrődött ki Mervyn felé. 
— Egyedül akart maradni, — magyarázta May Yvonne. — Azt mondja, 

hogy az idegei nincsenek rendben. 
— Az egész ember nincs rendben! — jegyezte meg Mervyn. — Saját magát 

szédíti.. . hiszen valójában nem is létezik .. . 
— Mondja, Mr. Westfield, igaz, hogy maga akarja elvenni Donnát? —- kér-

dezte Lutherine, a legkisebbik négyük közül. — Ugy tudom, Donna is sziveseb-
ben menne magához és mi is jobban szeretnők magát? 

— Maguk is9 És miért? — kérdezte Mervyn. 
— Theodor rettenetesen fukar. Még semmit sem kaptunk tőle ajándékba, — 

mondta Agnes Angelica. 
— Nem is adhat semmit, szegény fiu, — mondta Mervyn. — Neki szegény-

nek nincs semmije a világon, legfeljebb álom-pénze. Hát ez miféle szoba? 
— Itt lesz az esküvő. Itt fognak állni a vendégek. Ez itt a pap helye. Itt fog 

állni a papa Donnával, itt pedig a mama. 
— Igen, — mondta Mervyn elgondolkozva. — Ebben a pillanatban egy 

bivalynyaku fiatalember ment át a halion, egyik kezében whiskyt és szódát, a 
másikban szagló-sót tartva. 

— Ez Mr. Polhemus, az első vőfély, — mondta Marianne Fay. — Most azon 
fáradozik, hogy rendbehozza Theodor idegeit. Theodor olyan érzékeny, mint egy 
kisasszony és ugy látszik, nem akarja, hogy éppen most törjön le. 

A bivalynyaku fiatalember komoly pillantást vetett Mervynre, majd belépett 
a kis szobába, amelyben Van Tracy-Montmorency tartózkodott. Ugyanakkor 
Mrs. Sellers kisirt szemekkel jött le a lépcsőn. Megpillantotta Mervynt és a cso-
dálkozástól szótlanul meredt rá. 

— Well, minden rendben van, kedves mama, — mondta Mervyn. — Meg-
rendeltem a szobákat a Philliarmoniacban. Egyébként szép idő van, nemde? 

— Önnek nem tudom, mi oka lehet rá, hogy szépnek találja az időt, 
Mr. Westfield, — sziszegte Mrs. Sellers. — Mr. Van Tracy-Montmorencynek és az 
én drága gyermekemnek szép az idő, nem önnek! 

—- Mindannyiunknak kellemes, •— felelte Mervyn. —• Szeretem a békés, 
szép, nyugodt esküvőket. Sokkal inkább, mint a nagy, nyilvános ceremóniát. 

— Nézze, uram, — mondta Mrs. Sellers elsápadva a dühtől — én sokkal 
finomabb vagyok, semhogy kiparancsolnám önt a házból. Ha az ön jóérzése 
magától is nem mondja meg önnek, hogy a jelenléte egyértelmű minden illendő-
ség egyenes kigunyolásával, akkor csak sajnálhatom önt, de nem foglalkozhatom 
önnel többé! Hol van Mr. Polhemus? — kérdezte az egyik inashoz fordulva. 

— Benn van Mr. Theodornál, a kis szobában, asszonyom, — felelte az inas. 
— Legyen szives, közölje vele, hogy a pap már megérkezett és Mr. Sellers 

Császárné füzö-szalónja IV., Petőfi Sándor u, 9. 
már 50 pengőtől kezdve készit kombinált fűzőket 
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a dolgozószobában várakozik és hogy mindenki foglalja el a helyét az oltár körül, 
amig én felmegyek az én drágámhoz . . . 

De ebben a pillanatban megjelent a lépcsőn Donna, sápadtan, remegve és a 
menyasszonyi ruha olyan volt rajta, mintha gyászolna valakit. 

— Donna! — kiáltott Mrs. Sellers. — Hogy tehetsz ilyet, hogy itt nyilvá-
nosan mutogatod magadat, mielőtt még a vőlegény elfoglalná a helyét! 

— Mervyn van itt, mama, •— mondta Donna lefelé indulva a lépcsőn — és 
nekem beszélnem kell vele . .. 

Mrs. Sellers hiába tiltakozott, Donna már odalenn volt. 
— Mervyn! — kiáltotta, megpillantva a fiút — miért jött ide? 
— Miért? Hát hogy feleségül vegyelek, drágám -— mondta Mervyn és egy 

gyors, ügyes mozdulattal lehúzta a kisujján villogó solitairet és ráhúzta Donna 
ujjára. — A másik gyürü itt van a mellényzsebemben, — suttogta. 

— Donna, azonnal huzd le az ujjadról azt a gyürüt! — rendelkezett Mrs. 
Sellers, majd teljes dühével Mervyn felé fordult. 

— Ha Mr. Van Tracy-Montmorency nem ajándékozta meg leányomat az el-
jegyzési gyűrűvel, tudja meg, hogy ez azért történt, mert az eljegyzési gyürü már 
kiment a divatból az előkelő körökben, — mondta. — De persze, öntől igazán 
nem lehetett elvárni, hogy ezt is tudja. 

— Ön téved, nem ez volt az oka, — felelte Mervyn. 
— Szabad tudnom, mi volt az oka? — kérdezte fagyosan Mrs. Sellers. 
— Az, hogy Theo egy álom-alaki — válaszolta Mervyn — akinek nincs 

pénze. Legfeljebb álom-pénze van, azért jiedig semmit sem adnak Tiffanynál. 
Mrs. Sellers kétségbeesett. 
— Lesz szives megmondani, hogy érti azt, hogy Mr. Van Tracy egy álom-

alak? De éppen itt jön ő is, tisztelt uram, és most aztán alkalma lesz a magyará-
zatot neki személyesen előadni. 

Tényleg, ugyanebben a pillanatban lépett ki Mr. Van Tracy-Montmorency 
a kis szobából Mr. Polhemiis társaságában. Egész magasságában kiegyenesedve 
közeledett, a tőle megszokott természetes kecsességgel. Ruhája nagyszerűen állott 
rajta, és még abban is volt valami fölényes könnyedség, ahogy a fehér keztyüjét 
tartotta a bal kezében. Mégis, ahogy néha idegesen a gallérjához nyúlt, Mervyn-
nek az volt az érzése, hogy a fiu még sem egészen biztos önmagában és volt 
valami kis bizonytalanság a magatartásában, ami ellentétben állott ragyogó 
megjelenésével. 

Most ott álltak valamennyien és Mervyn tudta, hogy ezt a képet életében 
nem fogja elfelejteni: Vem Tracy-Montmorency és Mr. Polhemus, aztán ő maga, 
és Donna és Sellersné, egymással szemben az üres fogadóteremben és a Sellers-
lányok, nyoszolyóleányi ruháikban, egymáshoz bújva és izgatottan suttogva az 
ajtóban . . . 

— Mr. Van Tracy-Montmorency, — szólalt meg hidegen Mrs. Sellers •— ez 
az ur itt Mr. Westfield, aki önt különféle gyanúsításokkal illette. Egyébként pe-
dig — tette hozzá idegesen felneuetve — azt állítja, hogy a vőlegény nem ön, 
hanem ő. 

— Ah! Mi az? Mit mond? — kérdezte elhűlve Van Tracy. 
Akkor Mervyn, aki egy pillantást vetett Donnára, hirtelen kitalálta Van 

Tracy-Montmorency kétségtelen zavarának igazi okát. Van Tracy-Montmorency 
létezését kizárólag Donna akaratának köszönhette. És minthogy Donna már nem 
törődött többé vele. Van Tracy-Montmorency elvesztette erejét és szilárdságát, 
mint egy kilukadt léggömb. 

— Igen, azt állítottam, hogy én vagyok a vőlegény, — mondta mosolyogva 
Mervyn. — De azt hiszem, fölösleges vitatkozni is az ilyen kézenfekvő tényeken? 
— tette hozzá, Mr. Polhemus felé fordulva. 

— Well, nekem teljesen mindegy. Intézzék el az urak egymás között, — 
felelte Mr. Polhemus. 

Van Tracy-Montmorency egy lépéssel előbbre lépett és fenyegetőleg állott 
vele szemben. 
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— Ha jól hallottam, ez a fickó itt molesztált egy hölgyet! — mondta, le-
húzva a keztyüt jobbkezéről. 

— Dehogy is! Szó sincs róla, kedves barátom! — mondta Mervyn udva-
riasan. — ön már megint eltér a tárgytól. Senki sem molesztált itt semmiféle 
hölgyet. Most önről van szó, méltóztatik érteni? 

Van Tracy-Montmorency egy pillanatig gondolkodni látszott, majd újra 
elkezdte: 

•— Ez a gazfickó, — mondta hevesen, de észrevehető határozatlansággal — 
megsértette a hölgyeket? 

— De az isten szerelmére, hát mindig csak ezt az egy mondatot tudja szaj-
kózni? — kérdezte Mervyn. — Próbálja csak meg, Tracy fiam, próbálja csak 
meg, hátha mégis csak sikerül megértenie a dolgot! 

Mr. Van Tracy-Montmorency bárgyún nézegetett szét maga körül, mint aki 
nem tudja, hol van. 

— Itt hölgyek vannak . . . hölgyek . . . — mondta, nehezen keresgélve a sza-
vakat — védtelen hölgyek . .. csirkefogó . . . társadalomból kiközösített. . . sérte-
geti a hölgyeket.... 

— Nézze, Van, figyeljen ide, •— mondta dühösen Mervyn — nem várhatunk 
itt magára reggelig. A vendégek már itt vannak és ha jól hallom, a zenekar már 
belekezdett a „Lohengrin" nászindulójába. Szóval valamit kell csinálni. Egyi-
künknek távoznia kell. Még pedig, azt hiszem, önnek! 

— Well, nekem teljesen egyre megy, — jegyezte meg Mr. Polhemus barát-
ságosan. 

— Azt hiszem, — folytatta Mervyn hogy önnek kell eltűnnie innen, an-
nál is inkább, mert ön nem egyéb, mint egy álom-alak. Tudja, hogy maga a való-
ságban tulajdonképen nincs is9 

— Nem vagyok? Nem vagyok? — kérdezte Mr. Van Tracy-Montmorency, 
szánalmasan gyönge hangon és keresni kezdte a kis arany névjegytartóját. — 
Har .. , Har . . . Ha . . . 

— Igen, tudom: Harvard. De ez éppen olyan látszat csak, mint a többi. Ön 
nem létezik, Tracy, érti? Ön nincs! De azért valamivel még tartozom és ezt meg 
akarom fizetni. Tessék! 

És minden erejét összeszedve, hatalmas horogütést mért Van Tracy Mont-
morency állára. 

Van Tracy-Montmorency elterült a földön, de a zuhanása jóformán nem is 
hallatszott. Amint ott feküdt, sokkal kisebbnek és jelentéktelenebbnek látszott, 
mint rendesen. A frakkján tisztán kivehető gyűrődések mutatkoztak és a kifo-
gástalan gallér harmonikussá vált. 

Mervyn karját nyújtotta Donnának és elsétált vele az izgatottan suttogó 
nyoszolyólányok sorfala között. Mrs. Sellers a csodálkozástól szótlanná meredve 
határozatlanul állt a helyén. 

De mielőtt még a jegyespár belépett volna abba a szobába, ahol a vendég-
sereg várakozott, Mr. Polhemus fogta el őket izgatottságtól lihegve: 

— Theo eltűnt! — mondta megdöbbent suttogással. 
— Ezen igazán nem csodálkozom! — mondta Mervyn. 
— De ha mondom, hogy eltűnt! Értse meg! Ugy tünt el, mintha csak egy-

szerűen levegővé vált volna! Egy pillanatra fordultam csak el, nem is értem, 
hogy lehet... 

— Nem fontos, — mondta Mervyn nyugodtan. 
Aztán Mrs. Sellersre pillantva észrevette, hogy a jó asszony most nagyon 

szégyenli magát és meglehetősen zavarban van. Gyöngéden átkarolta a vállát. 
— All right, mama, nincs semmi baj, — mondta. 
Pár perccel később karonfogva vezette Donnát az álmélkodó vendégek sor-

fala közt. 
A zenekar teljes erővel játszotta ,,Lohengrin" nászindulóját. 

— VÉGE. — 

6 



82 s z í n h á z i fi l e t 

â l ¥ A T 
SZERKESZTI : LUBKOVSZKY KÁROLY 

À párisi őszi szezon első szenzációja: 
Az orosz hercegnő és a divatszalónluiajdonos házassága 

IRTA: IF). HOLZER S IMON 
A Színházi Élet Szent István-heti 

számában megjelent divat-levelemben 
megígértem, hogy legközelebb folyta-
tom párizsi tapasztalataimról a beszá-
molómat. Ez a „legközelebb" ugyan 
késett egy kicsit — pont egy hónapot 
— no de kárpótlásul annyi érdekesség-
ről és szenzációról informálhatom a 
Színházi Élet közönségét, hogy bizo-
nyára megbocsátanak nekem. 

A látott sok száz modell száraz di-
vatleirása helyett, csupán néhány epi-
zódot — a párizsi divatéletre jellem-
zőt •— mondok most el, míg a jövő 
heti számtól kezdve fotográfiában mu-
tatjuk be az eredeti modelleket. 

Egész Párizs ma Lucien Lelong ké-
szülő házasságáról beszél. Lucien Le-
long a legelső divatszalonok egyiké-
nek tulajdonosa, akinek kollekciója 
irányt szab az egész világon a női sza-
bóknak. Hogy ez lehetséges lett, ebben 
főrésze egy orosz hercegnőnek van, 
aki a szovjet elől emigrált és mint 
mannequin lépett állásba Lelong sza-
lonjában. A hercegi mannequin szép-
sége és fellépése, mozdulatai, utánoz-
hatatlan előkelősége nem csak környe-
zetét ragadtatta el, hanem a divatbe-
mutatók közönsége is megigézve hó-
dolt be azoknak a ruhamodelleknek, 
amelyekben a hercegnő ellibbent előt-
tük. Ez a fenséges mannequin alapozta 
meg Lelong eddig is nagyraértékelt 
szalonjának karrierjét, amit most az 
első feleségétől váló Lelong az orosz 
hercegnővel kötendő házasságával ko-
ronáz meg. Ezentúl már nem mint 
mannequin, hanem ismét mint társa-
ságbeli hölgy irányítja majd a divatot 
Mme Lucien Lelong. 

Fejedelmi alakján a fekete szín oly 
hatalmas propagandát nyert, hogy az 

idén a fekete szin fog uralkodni. Natur 
(vörös) rókával dúsan prémezett puha 
fekete szövetből készült, jobboldalt 
gloknis kabátját levéve, egy ugyan-
csak fekete, crépe-satinból készült 
ruha kelt ámulatot egyszerűségében és 
finom vonalaival. A felső rész teljesen 
sima, mig alul húzott és egyetlen diszc 
egy hatalmus csatt. Egy karimanélküli 
kis fekete kalap egészíti ki a toillettet, 
mely az idei szezon legnagyobb sikere. 

Párizsban általában a legelőkelőbb 
társaságbeli hölayek maguk próbálják 
sorra a nékik tetsző modelleket és 
nem röstelik az épnen ott időző kö-
zönség előtt végigsétálni és az érdek-
lődőknél esetleg meg-megállni. Worth-
nál például -— aki idei kollekciójával 
visszaküzdötte magát háboruelőtti leg-
előkelőbb pozíciójába — a C 
lordnak a felesége (aki egyike a cég 
legjobb vevőinek) személyesen kelt 
versenyre a legfessebb mannequinek-
kel. 

Itt láttam az idei divat másik vezér-
modelljét, egy rozsdabarna crépe geor-
gette ruhát, melynek fényképmását 
legközelebb a Színházi Élet rendelke-
zésére bocsájtom. 

Lcinwin sportruhái a társaságbeli 
divathölgy délelőtti gcirderobjából 
semmi szin alatt sem hiányozhatnak. 
Nemcsak sporthoz, hanem bevásárlás-
hoz, korzóra is sportruha a délelőtti 
divat. Ez célszerű és kényelmes is és 
mindenki anyagi erejéhez igazodóan, 
a legszerényebb kasszából is elegánsan 
öltözködhet. A legfinomabb sportruha 
anyag az angora macska szőréből ké-
szült könnyű, puha szövet, mely úgy-
szólván súlytalan s mégis kellő mele-
get biztosit. 
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A hét legaktuálisabb ruhadarabja a téli köpeny 
Prémdisz nélkül nincs téli felöltő. Egészen uj a glokni 

Ha az utcán járkáló höl-
gyek közüí száztól megkér-
deznék, hogy milyen ügy-
ben szaporázza lépteit, 
azt felelné : „Téli köpenyt 
szeretnék csináltatni és 
nem tudom, mit tegyek?" 

A „nem tudom, mit te-
gyek" minden esetben arra 
vonatkozik, hogy a höl-
gyek nem tudják eldönteni: 
bundát vegyenek-e, vagy 
szövetköpenyt csináltassa-
nak. A bunda ugyanis a 
legtöbb középosztálybeli 
nő szemében még ma is 
luxus, amire még csak gon-
dolni is csak bűnnek tart-
ják. Viszont, ha ceruzát és 
papirt vesznek és kalku-
lálni kezdenek, kiderül, 
hogy a posztókabát, — ha 
csak a prémdiszről le nem 
mondanak, — alig kerül 
kevesebbe, mint a bunda. 

Ezt bizonyítja az is, 
hogy ma már a finom 
anyagból készült, jó kézből 
kikerült, valódi prémmel 
diszitett felöltő éppen olyan 
elfogadottan elegáns, mint 
a bunda. Az idén, délután 
és este nagyon előkelő vi-
selet lesz a finom, gazda-
gon prémezelt bársony-
köpeny. Nappal, utcára 
tovább is a kasha, posztó 

és ujabban a cibelinszerü 
kelme járja. 

Bizonyos, hogy a bár-
sony* és gyapjuanyagnak 
nagy előnye a szőrme fö-
lött, hogy szabásában és 
sziliében sokkal több vál-

Elcgáns léli köpeny, gyapjú-
kelméből,- vagy bársonyból. 
Előrésze sima, egyfodros fazón 

tozatosságot lehet kifejteni, 
mint az egész prémből ké-
szült felöltőében. Azonkí-
vül, akiknek csak egy téli 
kabátja van, az inkább 
vegyen finom gyapjúszöve-
tet, mint prémet, mert a 
valódi, nemes prém pol-
gári erszények számára el-
érhetetlen, a silányabb mi-
nőség pedig sokkal kevésbé 
ellenállóképes, mint a jó 
gyapjuanyag. A vedlett, 
fénytelen, helyenkint kiko-
pott szőrmefelöltő pedig 
nemcsak hogy nem ele-
gáns, de egyenesen szánal-
mas. 

Az idei szőrme- és bunda-
divatról már hirt adott a 
Színházi Élet ugyané ro-
vatban. Most néhány prém-
mel diszitett szövetfelöltő-
ről fogunk beszélni. 

Legelsősorban az uj ha-
rangszabást kell megemlí-
teni, ami, — kivéve egész 
alacsony és erős hölgye-
ket, — majnem mindenki-
nek előnyös. A harang-
részek nem haladnak egé-
szen körül, hanem vagy 
elől, vagy oldalt alkalmaz-
zák azokat. A csukódás 
leginkább csipővonalban, 
egyetlen gombbal történik 
s a széles prémgallér ma-
gasan csukva is viselhető. 

Legjobb vásznak, sifonok, batistok, 
ágynemüek, damastáruk 

legolcsóbban 
Triznyai, Szabó, Török cégnél 

B u d a p e s t , 
IV., Petőfi Sándor-utca (volt Koronaherceg-u.) 3 

Gerö „Fűző es mégsem fűző" ffiíí 
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Turay Ida, Dr. Harnik Helén kozmetikai intézetében 

Miért olyan szépek Pesten a nők? 
Az élet problémái között kettő y a n 

világot mozgató: a kenyér és a nő. A 
kenyér elég, h a van. A nőnek szépnek 
is, szépségében kulturáltnak, harmoni-
kusnak kell lennie. Pedig mily brutal i -
tással pusz t í tanak a nő szépségében 
azok a h ibák , melyeket az orvosi koz-
met ika ma m á r tökéletesen tud meg-
gy ógyitani. 

Budapest legelőkelőbb orvosi kozme-
likai intézetének orvosnőitől ké r tünk 
felvilágosítást a kozmet ika ha ladásáró l . 

— Milyen szépséghibákkal keresik 
fel intézetüket l eggyakrabban? — ez 
volt az első kérdésünk. 

— Munkánk oroszlánrészét a szőr-
irtás és a helyi fogyasztás teszi. A mai 
izlés a nőtől nem anny i ra az a rc csi-
nosságát követeli, mint a megjelenés 
h a r m ó n i á j á t és a test tökéletes ápolt-
ságát. Ez vezette a nőket ar ra , hogy a 
testüket, l ábukat , k a r j u k a t eléktelenítő 
szőröktől, borotva, szőrir tó-kenőcs stb. 
u t j á n gyorsan szabadu l j anak , amitől az 
addig csak pihés lábuk rövid idő alatt 
oly szőrös és szúrós lett, hogy le kel-

lett mondan iok a s t randolásról , sőt 
se lyemhar isnya viseléséről is. 

Nekünk a szőrzet végleges kikezelé-
sére egy u j a b b kellemes, gyors vil lamos 
e l j á rásunk van, mely mérsékel t á ráná l 
fogva mindenkinek hozzáférhető . A mi 
hölgyeink p o m p á s a n s t randol tak egész 
nyáron szőrtelen, s ima lábukkal , — de 
aki nyugod tan aka r a jövő szezon elébe 
nézni, annak m á r most el kell kezdenie 
lábszőreinek kikezelését. 

— É p p igy áll a dolog az u. n. helyi-
fogyasztással, melyet e lektromechani-
kai uton végzünk. Számtalan esetben 
sikerült testi a rányta lanságokat eltün-
tetni, ugy, hogy megnyug ta tha t j uk a 
nőket , hogy aránylag gyorsan megsza-
badu lha tnak zsirrétegeiktől. 

Köszönettel emlékezünk meg az or-
vosnők szeretetreméltó felvilágosításai-
ról és itt a d j u k a legjobb h i rnevü Or-
vosi Kozmetikai Intézet cimét: IV., Pe-
tőfi Sándor-utca 16. I. emelet, ahol köz-
ismerten a leghivatot tabb szakemberek 
gondoskodnak a hölgyek szépséghibái-
nak gyógyításáról. 
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J G P Î V Â T 
M P P O F F Ä 

Kíváncsi olvasó. Az idei téli 
köpenydivat igen vál tozatos. A 
mindig elegáns és finom egye-
nes szabás mellett egészen uijak 
a gloknis köpenyek . A gloknis 
részeket r endsze r in t elől, közé-
pen to ld ják be. Ez azonban egy-
részt csak k i fogás ta lan a lakú 
hölgyeknek illik, másrész t pe-
dig o lyanoknak való, akik min-
den saisoniban más felöltőt csi-
ná l ta tnak . Ha mégis ragaszkod-
nék egy ilyen egész modern , 
gloknis köpenyhez , jó lenne 
30—40 cm. kelmével többet 
venni s azt esetleges a lak í tás 
cé l j á ra fé l re tenni . Színre nézve 
a b a r n a , k ék és szürke á rnya -
la tok d ivatosak. A szőrme meg-
választása a ke lme szinétől 
fügig. Annyit közölhetünk, hogy 
az idén a b a r n a p r é m e k vezet-
nek. 

,,B. Ilus, Subotica." 1. Mi 
ellenkező véleményen vagyunk , 
s azt tanácsol juk , hogy a hiva-
ta lban igenis minél egyszerűbb 
és sablonosabb r u h á t viseljen. 
A r u h á j a lehet f inom, jól sza-
bott, de semmi, de semmi ne 
legyen r a j t a , ami legtávolabbról 
is szembeöltő. Mi sötét j umper -
r u h á t a j án lunk , berakot t a l j ja l , 

keskeny övvel és f e h é r geor-
get te gaMérkával. Egyetlen lu-
xust abban fej tsen ki, hogy a 
gallér mindég vaki tó f ehé r le-
gyen. Higyje el, jóizlésü ember 
szemében nincs viszásabb dolog, 
mint a h iva tása tel jesí tése köz-
ben c i f rán felöltözött nő. Az 
egyéni, a r t i sz t ikus öltözködési 
módnak is meg v a n a maga 
helye és ideje a hiva ta lon 
kívül . 2. Ha van is f i lckalapja , 
mégis csak ismét olyat vegyen, 
mer t az az ál ta lános d iva t . 
Igen elegánsak az idén a bá r -
sonykalapok is, de azok csak 
délutáni öltözethez valók. B a r -
nás zöld köpenyéhez uigy b a r n a , 
min t zöld ka'.ap egyfo rmán il-
lik. Legszebb volna hozzá a 
köpeny szinével megegyező á r -
nyala t . 3. A köpeny f a z o n j á r a 
nézve olvassa el a , ,Kíváncsi 
olvasó"-niak szóló üzenetét. 4. 
Nagyon csinosak és jó meleget 
t a r t a n a k az appl ikációval diszi-
tet t posztó mel lénykék. Világos 
szőke h a j á h o z igen jól illenék 
a borvörös , acélkék, vagy sötét-
zöld mellény. Pe r sze a szín 
megválasz tásánál tekinte t te l kell 
lenni a r r a is, hogy mi lyen r u -
h á k h o z viseli m a j d a mellényt . 

Az őszi divat ú jdonsága i fű -
zőkben, h a r i s n y a t a r t ó k b a n , bőr-
keztyükben megérkeztek és ol-
csó á r é r t k a p h a t ó k a közismert 
fűző- és keztyüspecial is tánál , 
Kőszegi R.-nél, Rákóczi-ut 9. sz. 

Ezen a héten Lusztig Vilmos 
(Szeged, Royal-szálló) előfize-
tőnket invi tá l juk h á r o m n a p r a 
Budapes t r e és fe lké r jük , hogy 
érkezésének pontos ide jéről az 
I s tván király-szállót (IV., ker . , 
Podmaniczky-u tca 8. sz.) leg-
alább 8 nappal előbb ér tesí teni 
szíveskedjék. 

Az amerikai nők hibátlan, elegáns 
karcsú termetének egyetlen titka az 

Amerikai 
fogyasztó-füző 

(Rubber reducing corset 
mely elismerten a világ legjobb fű-
zője, pompás alakot csinál 
s amellett fogyaszt, naponta 
megakadályozza a felesle-
ges zsírrétegek lerakódását 

FEDÁK SÁRI 
aki állandóan viseli az amerikai fogyasztó-füzSt, 
a következőket irja róla : „Szeretném, ha 
a pesti nők állandóan hordanák eze-
ket a hasonlíthatatlanul nagyszerű 
fttzöket és az eredményt látva, Krüm-
mel mosolyogva gondolnának rám" 

A Newyorkból most érkezett eredeti amerikai 
fogyaBztó-filző kapható csakis az egyedárusitónál 

Amerikai divatkülönlegességek 
ugyanott amerikai férfi-, nöl és gyermek-alsó-

ruliák, Hoover-kötények 
Uj helyiség : Budapest, Belváros, Korona-utca 3 

Telefon : Lipót 988—70 
Tekintse meg ! Vásárlás nem kötelező 

Kit lát vendégül 
a Színházi Élet 

az István király 
szállóban 
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Dr. Jutassy József bőrgyógyász — egészség tan tanár , 
kozmet ika i gyógyintézete 

Budapest, IV. kerület, Kossuth Lajos-utca 4. szám 

Budapest egyik érdekessége ez a nagyszabású mo-
dern intézmény, melyet fenná l lásának 35 éve alatt , 
talán kevés kivétellel az egész ország hölgyvilága lá-
togatott és látogat. — A kozmetika n e m titkos p rak-
t ikákon alapszik, hanem ál talános orvosi, főleg bőr-
gyógyászati és sebészeti t udományokon , melyekhez 
az ipari kozmetika alapos ismerete és jól kifejlett , 
szinte művészi izlés kell, hogy párosul jon . — Ha egy 
pil lantást vetünk er re a képre, mely dr. Jutassy 
Kozmetikai Gyógyintézetének gépterméből egy rész-
letet tüntet fel, se j the t jük , hogy a kozmetika gya-
kor lásához milyen komplikál t vil lamos-készülékek 
szükségesnek. — Ezekkel a képekkel történik a zsiros, 
fényes, mitesszeres, pat tanásos, sömörös arcbőr gyó-
gyítása, valamint fagyás, orr- és kézvörösség végle-
ges elmulasztása. Felesleges szőrzet kipusztí tása arc-
ról és végtagokról. Ha jhu l l á s megáll i tása és a gyér 
ha jza t süritése. Lencsék, szemölcsök, anya jegyek el-
távolítása. Küzdelem a soványság és kövérség ellen: 
csipőfogyasztás, bokafinomitás , stb. Küzdelem az 
öregedés ellen: arcedzés, ráncmulasztás , stb. Paraf in-
munkáva l és plasztikai műtétekkel egy-kettőre pótol-
j ák a szépség hiányai t , gyönyörű orrokat fo rmáznak , 
tokát és lelógó arcokat fe lvarrnak, r áncoka t k ipány-
váznak. — F á j d a l o m és u tónyom jótállással ki van 
zárva. —• Az intézet egész n a p nyitva van. — Tájé-

koztató és ár jegyzék k ívána t ra ingyen. 
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Beszélgetés Elinor Glyn-nel 
megjelent 7 u] könyvéről 

London egyik vil lanegyedében láto-
gat tam meg a világ egyik legolvasot-
tabb Írónőjét . Az egyszerű, keresetle-
nül őszinte asszony elmondot ta , hogy 
tudomása van arról , hogy Magyaror-
szágon sok regénye jelent meg és ezek 
több kiadást értek el, t u d j a azt is, 
bogy az „Érdekházasság" cimii kötete 
magyar nyelven több min t 45 ezer 
pé ldányban fogyott el. Most egy u j 
megál lapodást kötött az egyik magyar 
kiadóval a legutóbb megjelent 7 u j re-
gényére. Ezen kötetek magyar nyel-
ven most jelentek meg, illetve fognak 
megjelenni . Hogy a magyar olvasó-
közönségnek foga lma legyen arról , 
hogy El inor Glyn milyen 
jó m á r k a , egy pár érde-
kes dolgot i runk meg 
abból, amit az írónővel 
való beszélgetésünk kap-
csán hal lot tunk, ö csak 
ír és semmi g o n d j a mines 
a megirt regényeivel, mer t 
az ezekkel j á ró m u n k á t 
egy részvénytársaság in-
tézi, — ér tsük meg jól — 
egy külön részvénytársa-
ság a d j a ki a könyveit 
és a jogait kül fö ldre . A 
könyvek egyszerre jelen-
nek meg Angliában és 
Amerikában. Egyszerre 
Angliában készül 420 ezer 
példány a könyvéből , ezenkívül az ame-
rikai kiadás. Mikor a könyvu jdonság 
megjelent , a kész könyvet csomagol-
ják és körülbelül 14 n a p múlva kezdik 
szétküldeni a földkerekség minden ré-
szébe, hogy azt lehetőleg egy időben 
k a p j a meg minden könyvkereskedés . 
A csomagolást 47 csomagoló végzi ál-
landóan és több mint 64 ezer könyv-
kereskedésnek száll í tanak direkte. A 
magyar kiadások szintén szép kiállitá-
suak lesznek. 

A magyar kiadások terjesztését a 
magyar kiadó ugy intézte, hogy azok 
a magyar területen az összes könyv-
kereskedésekben, pá lyaudvarokon kap-
hatók legyenek. Csehszlovákiában szin-
tén az összes könyvkereskedésben kap-
ható, de megrendelhető M. Weiss cég-
nél Bratislava, Fischertorgasse 3. Ro-

m á n i á b a n a könyvkereskedéseken ki-
vül k a p h a t ó és megrendelhető Ig. Herz 
cégnél, Bucuresti , Calea Victoriei 5. 
Jugoszláviában az összes könyvkeres-
kedésen kívül k a p h a t ó és megrendel-
hető M. H e u m a n n könyvkereskedésé-
ben, Subotica. 

Regebbi regényeihez képest Glyn 
müveinek ez az u j , válogatott sorozata 
fokozott aktual i tás t nyer azzal, hogy a 
szerző — mint mondan i szokás — ha-
lad a korra l és a lak ja i is é le t fo rmájuk-
ban, cselekedeteikben, beszéd jükben a 
mai élet a lak ja i . Kétségtelen, hogy 
El inor Glyn ez az u j a b b regényei is 
ép oly felej thetet len é lményekké vál-

nak m a j d az olvasóra 
nézve, mint a régebbi 
regényei, amelyek kö-
zül — mint tapasz-
talatból t u d j u k — nem 
egy még most, évek mul-
tán is elevenen él ol-
sóink emlékezetében. — 
Könnyed szárnyalású , pil-
lanatnyi lag talán lenyű-
göző, de lényegében üres 
regények nem gyakorol-
nak ily m a r a d a n d ó hatást . 
Glyn regényei nem a 
cselekmények fantasz t ikus 
gazdagságán, hanem a 
s z e r e p l ő k jel lemének 
mélyreha tó kifej tésén 

épülnek fel. Kivált a női a lakok jellem-
zése szinte fe lü lmúlhata t lan . így a „Vak 
a szerelem" cimü regényében mesteri 
kézzel festi meg a szerző, min t sikerül 
Nanessának, a zsidó pénzkölcsönző 
leányának fér jé t , a kényszerű messa-
liancetól i r tózó büszke lordot mindin-
kább meghódí tana . Ez a mot ívum a nő 
hódi tóere jének fokozatos érvényesülése 
Glyn regényének gyakori mot ívuma és 
a főszerepet játssza például a „Férfi és 
leány" cimü regényében is. És milyen 
igaz és mélyér te lmü a „Nagy fe lada t" 
léha és fölényes La l ine- jának á ta laku-
lása a szerelem ha tása alatt. 

A kötetek közül há rom megjelent és 
a többi gyors egymásu tánban fog ja el-
hagyni a saj tót . 

A magyar kiadások tökéletesen, szé-
pen lettek átültetve magyar nyelvre. 
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S Z E R E P L Ö K : 

I. P á l cá r 
Alexej cárevics 
Von der Pall ien Pé te r gróf, 

Szen tpé te rvár ka tonai ko r -
mányzója 

Os te rmann Anna Pe t rovna , 
bárónő 

P á n i n gróf , a lkancel lár . . . 
M u r a w j e w , szárnysegéd . . . 
Ungern gróf , k a m a r á s . . . , 

Csortos Guula 
Törzs Jenő 

Ódry Árpád 

Simonyi Mária 
Toronyi Imre 
Z. Molnár L. 
Zátony Kálmán 

Pallien dolgozószobája 
(Bal tört falon magas ablak, melyen egy 
felső és egy alsó behúzható függöny van. 
Az ablakos fal utáni falon kandalló, 
melyben tüz ég. Az ablak előtt széles 
emelvény, melyen két karszék áll. Hátul 
középen kétszárnyú ajtó. Jobboldali tört 
fal előtt áll a nagy íróasztal. A fal mel-
lett áll az Íróasztali karszék, az Íróasztal 
előtt p u f f . Jobb elől lépcső vezet a felső 
szobába. Az ablak egyik kis szárnya 
nyitva, kívül szél. Késő délután, ablakon 
át nap besüt, íróasztalt és emelvényen 

két karszéket világítja.) 

1. JELENET 
Pohlen és Iván 

PAHLEN (egyedül ül az íróasztalánál, 
aktát olvas): Ért is ehhez A n g l i a ! . . . 
(Felkel, át bal kandallóhoz, aktát eltépi, 
tűzbe dobja. Erre ajtó nyilik, középen 
Iván lakáj belép.) No mi az ? Itt van 
már ? 

IVÁN (nagyon alázatos, orosz paraszt, 

Stepan Dávid Mihály 
Doktor Grive, udva r i orvos . Réthey Lajos 
Subov Valér ián gróf . . . . Stella Gyula 
Subov Pla ton herceg . . . . Abonyi Tivadar 
A gárdakap i t ány Vándory Gusztáv 
Bibas Sáfrány Vilmos 
Iván, l a k á j Balassa János 
I . gá rd i s ta Ney Dávid 
I I . gá rd i s ta Martinék I. 
Egy cár i l aká j . . . . . . . Erdős JMJOS 

félig meghajolva beszél): Nem, kegyel-
mes ur 1 De Ostermann báróné minden-
áron beszélni szeretne a kegyelmes úr-
ral. Nem akar elmenni. 

PAHLEN (bosszúsan): Mondd neki, 
hogy dolgom van, sajnálom . . . (Erre 
már Anna a középajtónál álló lakájt 
félrelökte és belépett.) 

2. JELENET 
Voltak és Anna 

ANNA : Mióta keill nekem itt kilincsel-
nem, előszobáznom, lakájokkal tárgyal-
nom ? Maga ebben az órában nem szo-

KuItura 
fianqszer í, lonqora A ínqszer lonqora 

terem.. 
BUÖüOwPEST 

K Á L V I N T É R 7 SZ-

Uj rendszerű 

szépségápolás 
g a r a n t á l t e r e d m é n n y e l 

YÁRAD1MÉ 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 8., I. EM. (Newyork palo tával szemben . ) - T e l e ï o n J . 4 3 6 - 8 1 

Hajszálak, szemölcsök , a n y a j e g y e k vég leges e l távoi tása v i l lannyal . — 
Ráncos , mi tessze res pa t tanásos , szeplős, szőrös a r c kikeze lése . — 
Hámlasztó- és arc t i sz t i tókurák o t thonra is. - - „Arany" szépi tőszerek 
diserét s zé tkü ldése . - Olcsó bér le t rendszer . - Ingyen t anácsadás . — 
Kér j en prospektns t , — M i n d e n n e m ű s z é p s é g h i b á j á t ó l 

f á j d a l o m n é l k ü l m e g s z a b a d í t ó m . 

PATAKT ARAM KA 
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kott nőket fogadni. Tehát remélem nem 
jövök rosszkor. (Iván az ablakhoz megy, 
a szereplök mögött, beteszi az ablakot, 
aztán vissza a középajtóhoz és el.) 

PAHLEN (hidegen kezet csókol) : 
Rosszkor jön Madame. Rég ismerjük 
egymást, hát ne köntörfalazzunk. Várok 
valakit. 

ANNA : A l aká j udvariasabb volt. Kü-
lönben mire való ez? Tudod, hogy nein 
vagyok féltékeny, csak kíváncsi. Szeretek 
tisztán látni. Miért nézel rám olyan 
farkas szemekkel ? 

PAHLEN (halkan): Figyelj ide, Anna. 
Nálam nem jó kíváncsiskodni, ha titko-
lok valamit. 

ANNA (közeledik) : Ja j , milyen szeme-
ket vetsz rám, Pahlen. Most veszem 
észre, miért jöttem épp ma. Vágyódom 
utánad. (Átkarolja Pahlent.) 

PAHLEN (türelmetlenül) : Ezzel nem 
fogsz meg, Anna. Bizonyára kiábrándul-
nál, ha közölném veled, hogy most nem 
nőről van szó, hanem egv minisztert 
várok . . . eléggé fontos hivatalos ügyben. 
De az is lehetséges, hogy nem akarlak 
kiábrándítani, csak afféle szokásos ürü-
gyet hozok fel (Át jobbra.) 

ANNA (rápillant) : Beléd látok én, is-
merlek tetőtől talpig. Elég közel voltunk 
egymáshoz, mikor velem együtt föltor-
násztad magad — erre a polcra. Én 
mindenkinél jobban látlak és mindenki-
nél jobban hallom, mit suttognak. (Át 
balra.) Sok mindenfélét suttognak. Ha az 
emberek keresztet vetnek is magukra, ha 
elébed kerülnek, másnak látnak, mint az 
udvaroncok és az a vad, az a bolond, 
az a gonosz . . . 

PAHLEN (feléje lép, élesen, fojtott 
hangon): Megőrült, Madame? (Pahlen 
középen hallgatózik.) Tudja, mit beszél? 
Nem tudja , melyik országban él? (Pahlen 
hátul az Íróasztal körül jobbra.) Orosz-
országban, Madame, egy meggondolatlan 
szó sokkal súlyosabban esik a latba, 
mint egy meggondolatlan fő. Maradjon 
hát a kis fondorlatainál s a nagy sze-
relmeinél, azt tanácsolom. 

ANNA (riadtan és halkan): Pjoto, ma 
éjszakára itt akar tam maradni, szabaddá 
tetlcm magam. Ha kiábrándítanak, go-
nosz leszek és még valami bolondságot 
teszek. Csak nem kergetsz ki ebben a 
hóförgetegben? A szánkómat elküldtem. 
Vagy nincs ebben a palotában szobám ? 
(Át jobbra.) Majd fölmegyek, nem fog-
lak zavarni. 

PAHLEN (nevet): Sajnálom, Anna, de 
ma nem maradhatsz itt. Hazavitetlek . . . 
(Középajtóban lakáj megjelenik, arcával 
valami jelet ad.) Szóval, madame, csak 
marad jon itt, legyen kegyes fölfáradni a 
szobájába. (Súgva.) Roppant szeretek rej-

télyeskedni, Anna. Tehát bocsánatot ké-
rek, Madame. (Az Íróasztalhoz megy.) 

ANNA (a lépcsőn jobbra bizonytalanul 
kérdi): Látjuk egymást még ma, Pahlen? 

PAHLEN : Leheti (Anna a lépcsőn el.) 
IVAN (az ajtónál, Anna után néz, meg-

várja, mig az elment, aztán) : Bebocsát-
hatom az ailkancellár ur őexcellenciáját? 

PAHLEN : Be, Iván. De jól ügyelj, 
hogy a báróné el ne hagyhassa a szobá-
ját. Arról, hogy ki jött most hozzám, 
egy kukkot se. 

LAKÁJ : Igenis, kegyelmes ur 1 (El.) 
PAHLEN (mereven áll az Íróasztala 

mögött, hideg arcát az ajtó felé fordítja). 

3. JELENET 
Pahlen, Pánin és Iván. 

PÁNIN (jön, müveit, rokonszenves fo-
ur, körülbelül 30 éves, fekete ruhában 
van. A küszöbön megtorpan, mintha a 
terem fénye kápráztatná, vagy Pahlen 
tekintete, de aztán egyenesen hozzá siet, 
kezet nyújt). 

IVÁN (leveszi Pánin köpenyét, cilin-
derét, aztán el). 

PÁNIN : Itt vagyok, kegyelmes uram. 
(Palástolni igyekszik nyugtalanságát.) 
Milyen jó meleg van itt. Korán köszön-
tött ránk ez a zord tél. 

PAHLEN (kezet nyújt): Nikita Petro-
vics, keressen magának egy jó meleg 
sarkot. (Pánin a kandallóhoz megy.) 
Köszönöm, hogy eljött, Pánin gróf s azt 
is, hogy — amint kértem — civilben jött 
el. (Pánin leül az emelvényen.) Nem 
akar tam, hogy a kémek, akik a kor-
mányzósági palota körül is seltengenek, 
megismerjék. Ért engem ? ! 

PÁNIN (idegesen): Bocsásson meg, ke-
gyelmes uram, nem egészen értem. Miért 
ne fogadhatná az ország kormányzója 
egyik miniszterét mindenki szemeláttá-
ra? Azt kell hinnem, hogy azért méltóz-
tatik ugy titkolózni . . . 

PAHLEN (mosolyog) : Mert majd 
mindjár t olyasmiről fogunk beszélni, 
Pánin. Nem a tárcá ja körébe eső ügyek-
ről, remélem, tudja . Vagy nem is sejti, 
miről van szó ? 

PÁNIN (nyomottan): Nem. (Leül.) 
PAHLEN (komolyan) : Igazán, nem is 

sejti, Nikita Petrovics ? Pedig az arca 
meglehetősen nyugtalan. Mi, kedves ba-
rátom csakis arról beszélhetünk, ami 
leginkább nyugtalanít bennünket. 

PÁNIN : Az ország aggasztó helyzetére 
méltóztatik gondolni, kegyelmes uram ? 

PAHLEN : Arra. (Leül Pánin mellé a 
karszékre.) Mert az ország sorsáról van 
szó. Ha egy ilyen sötét, dühöngő örült... 

PÁNIN (aggódva fölveti fejét) : 0 fel-
ségéről beszél ? 

PAHLEN (gyorsan és halkan): Róla, 
Pánin, a cárról beszélek. Nagy Katalin 
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Tie Beauty of Youth 
AZ IFJÚSÁG SZÉPSÉGE 

Szemek, — kacagó szemek, ragyognak mint a csillagok. Törékeny testalkat és a 
diadalmas egészség tökéletes kiegyensúlyozottsága. Rózsák szirmánál bársonyosabb 
bőr, mely harmatnál iidébb. — Ifjúság s annak megejtő szépsége 1 

És most, napjainban, Pond két creamjének hála — az ifjúság ajándékát — a 
bársony puha bőrt megtudjuk tartani. A hölgyek ezrei nagyon is tudva ezt, sietve 
sorozzák e kettőt első helyre szépségápolásuk őrzött szerei közé. 

Tedd bőrödet széppé : Pond módszere szerint, bármikor is igényel felüdülést 
használd Pond Cold Greamjét. Alkalmazd arcon, nyakon és kézen, mielőtt nyuga-
lomra térsz, jólesően táplálja bőröd, mélyen a pórusokba hatolva. Azután puha 
kendővel letörölvén megszabadít a púdertől és a város minden porától. 

POND VANISHING CREAM JE védelmül szolgál a bőrnek, ujtólérhetetlenüi 
sima tapintásúvá teszi. Használható a nap minden szakában — és mindig POND 
COLI) CREAM használata után, melyet csak este alkalmazzunk. A képzelhető leg-
jobb alapot szolgáltatja a púder számára. 
Kuoható : drogériákban, gyógyszertárakban 
és i l latszertárakban vagy a főraktárban . Nagy 
tégely 6.— P. Kis tégely 3.30 P . Nagy tubus 

2.90 P . 
Magyarországi főraktár és vezérképviselet : 

'nguen mintát küld a vezérképviselet mind-
két crcamból mindazoknak, akik a posta-
költség fedezésére 25 fillér postabélyeget 

beküldenek. 

N E R U D R N R N Ü O R 
cs. és ki r . udvari szállító nagydrogériája, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 10. 

P o n d s 
Vanishing & Cold 
Creams 
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hitvány, gonosz fiáról. (Izgatottan s las-
sanként egyre hangosabban.) Először is 
a forradalmi Franciaországot hozta nya-
kunkra, most pedig szobája falait esze-
lősen teleaggatja Bonaparte képeivel. 
Minden európai állammal szövetséget 
kötött s most mindegyik az ellensége : 
Anglia, Ausztria, Poroszország, Spanyol-
ország. Az egész világot Oroszország 
ellen uszította, előbb azonban egész 
Oroszországot holmi nevetséges Potsdam-
má silányitotta. (Pahlen jobbkarját Pá-
nin balkarjába teszi.) Vagy nincs igy, 
Pánin ? De mindez csak tegnapelőtt volt 
és tegnap : ma már valóságos őrült, ugy 
hajigálja az embereket, mint gyerek az 
ólom katonáit, fölállítja őket, eldönti, 
félredobja, elgörbíti, összetöri ! Pánin, 
maholnap Oroszország a cár összetört 
játékszere lesz. 

PÁNIN (rendkívül izgatottan fölkel, 
pár lépést tesz, eleinte akadozva beszél, 
aztán határozottabban) : Miért mondja 
ezt, kegyelmes uram ? Micsoda célja voll, 
hogy ide hivatott ? Miért meséli nekem 
ezeket a dolgokat, melyeket én éppen 
olyan jól tudok, mint ön, hiszen gyak-
ran beszéltünk róluk, tegnap is, termé-
szetesen tárgyilagosan, mint urunk hü 
szolgái. Én liusz évvel fiatalabb vagyok, 
tudom, kicsoda, tisztelem, talán szeretem 
is : de honnan veszi a bátorságot, hogy 
ilyen szókat intézzen hozzám, ilyen ha-
tártalanul vakmerő szókat ? Azt hiszi, 
nem látom, milyen szörnyű értelem lap-
pang mögöttük s milyen szörnyű akarat? 

PAHLEN (felkel az Íróasztalnál, Pánin 
vele szemben áll): Az akaratom azért 
acélosodott meg, mert ebben a nagy 
Oroszországban én vagyok az egyetlen, 
ki Istentől s a parancsoló körülmények-
től ránk erőszakolt forradalom élére áll-

Utazási 
Fürdő és 
Sportfüzök 
Melltartók és 
Harisnyatartók 

raktáron és mérték után jutányos á rban 

i U z ő s p e c l a l i s t a 

VIII., Rákóczi-űt 9. szám. 
Árjegyzék ingyen 

hat. (Farkasszemet néznek, majd Pahlen 
középre.) 

PÁNIN (halkan, mintegy magában): 
Én tudtam ezt — és különös, mégis el-
jöttem ide — és mégis itt maradok — 
az öné vagyok. Pedig ön lázadó. 

PAHLEN (mosolyog): Nem barátom, én 
hazafi vagyok. 

PÁNIN (gyötrődik): Nem ludom, nem 
tudom. Nem látok a lelkébe. A titkai 
ugyanis mélyen lehetnek, ott belül. (Le-
ül a puffra.) 

PAHLEN: Szükségem van önre, Pánin, 
mert személye egész Oroszország előli a 
tisztaság, a becsület megtestesülése. Ma-
gának nincsenek titkai, maga a megtes-
tesült erkölcs s ez — értse meg — az 
ország szemében nagyon fontos. Külön-
ben a forradalom célja egészen törvé-
nyes. Mindössze arról van szó, hogy Pál 
cár áldatlan uralkodását megrövidítsük 
s a trónörököst trónra ültessük, ön, aki 
a cárevics legjobb barátja, most tudja, 
hogy mi a feladata. Kezemre kell járnia, 
hogy őt megnyerhessük számunkra, ön 
szereti őt, akárcsak én. Tudja, akárcsak 
én, hogy a cárevics Oroszország uj napja 
lesz. Azonban Alexej jobban szereli önt, 
mini engem. 

PÁNIN (rövid megfontolás után): A 
cár körömszakadtig ragaszkodni fog a 
hatalomhoz. Ugy gondolja, hogy kezes-
kedhet majd az életéért? 

PAHLEN (lassan): Én semmi vért sem 
akarok. De egy ember se kezeskedhet a 
másik ember életéért. Szóval, ha bizto-
sítom, hogy egyetlen célunk a cár detro-
nizálása s nem a halála, akkor teljesiti 
feladatát? 

PÁNIN (halkan): Önnel tartok, Pahlen 
gróf. 

PAHLEN: Miért oly szomorú a hangja, 
Pánin? 

PÁNIN: Restellem, hogy olyan szomorú 
vagyok. (Át a bal emelvényre.) Vért Iátok. 

PAHLEN (egy pillanatig komolyan rá-
mered, józanul beszél): Most sutba kell 
vetnünk az érzéseket, Nikita Petrovics. 
(Pánin ismét feléje fordul.) A vállalkozás 
megszervezését, mely bizonyos tekintetben 
már előrehaladott stádiumban van, ma-
gamra vállalom. Már ma is közölhetem, 
— s ez aligha lepi majd meg — hogy a 
hadseregre igen nagy a befolyásom. Meg-
győződtem, hányadán vagyunk azoknak 
a liszteknek a hűségével, akiket a cár 
meggyötört, vérig sértett. A napokban a 
cár aláirja a reaktiválási rendeletet, mely-
nek értelmében nemsokára visszatérnek a 
hadseregbe Katarina megbántott szám-
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űzött hivei. Négy héten beliil a cár körül 
teljesen bezárul a gyürü. 

PÁNIN: Ez rettenetes, Pahlen, rettene-
tes. (Háttal Pahlenhez.) 

PAHLEN (hidegen): Szükséges, Pánin. 
De térjünk az ön dolgára, őfelségével 
pont ugy kell viselkednie, mint eddig. Pál 
oly élesen Iát, mint azok, akiknek üldöz-
tetési mániájuk van. Az ön feladata pusz-
tán az lesz, hogy megdolgozza Alexejt s 
én ebben szintén segítségére leszek. Egy-
szerűen jelenteni fogok neki minden kül-
politikai szamárságot, minden belpolitikai 
esztelenséget, egészen tárgyilagosan, min-
den kritika nélkül közlöm vele a cár 
őrültségét. Alexej trónörökös sirni fog a 
szégyentől, a dühtől, ö maga fut majd 
önhöz. Könnyű dolga lesz. 

PÁNIN: És lia a cárevics nem szente-
síti az államcsínyt? 

PAHLEN: Hát azt hiszi, hogy az a 
fiatalember, ha még annyira tiltakoznék 
is ellene, oly könnyen fittyet hányhal a 
parancsoló végzetnek. 

PÁNIN: A végzet — maga Pahlen gróf? 
PAHLEN: Igen, én vagyok, és én va-

gyok a lavinal Aki nem áll mögém, azt 
elsodrom! 

PÁNIN: Most először állította föl vilá-
gosan az alternatívát. Ezt én már kezdet-
től fogva láttam. Csöndesen beadtam a 
derekamat, nem félelemből, hanem az 
ösztönös tiszteletből, melyet a magam-
fajta emberek az akarat elemi erejével 
szemben éreznek. Azért minden körülmé-
nyek közt számithat rám. 

PAHLEN (kezét nyújtja): Köszönöm 
Pánin, ebben nem is kétkedtem. 

PÁNIN (elmosolyodik): Nem, ön való-
ban nem kételkedett ebben, kegyelmes 
uram. Bár csak én is egy kis erőt merít-
hetnék a biztonságból. No, megyek már. 
Nem valami vidám bűntársat nyert 
bennem Pahlen gróf, annyi szent. (Meg-
hajol, kézfogás végig.) 

PAHLEN: Én talán olyan nagyon vi-
dám vagyok, Nikila Petrovics? 

PAN1N (szemébe tekint): ö n majd el-
intézi ezt önmagával. Isten önnel. 

PAHLEN (nagyon komolyan): Jó éj-
szakát, barátom. (Pánin el középen, lakáj 
beteszi az ajtót.) 

4. JELENET 
Pahlen, aztán lakáj, később Anna. 

(Pahlen egyedül, a nyugalom ugy hull le 
arcáról, mint valami lárva.) 

PAHLEN: Kemény dió. Az ilyenféle 
emberekkel, mint Pánin, érzem nem sokra 
megyek (Leül, már ismét uralkodik ma-
gán, csönget.) 

LAKÁJ (be középen, karosgyertyát 
hoz): Parancsol? 

PAHLEN: Tüstént szalassz egy küldön-
cöt Talysin altábornagyhoz: nem itt vá-
rom tizenegy órakor, hozzámegyek (ide-
ges), kérem öt, értesítse erről Bibas ten-
gernagyot. (Lakáj indul, visszafordul.) 
Nekem pedig tartsatok készen egy szán-
kót. 

LAKÁJ: Parancsára, kegyelmes ur. (In-
dulva.) 

PAHLEN: Mit csinál a báróné? Nem 
kérdezősködött? 

Érzékeny hölgyek, 
kiknek az állandó (shamponnal 
történő) fejmosás terhes vagy 
elviselhetetlen, fejbőrüket na-
ponta legalább néhány csepp 

Dr. Dra!le-féle Birkenwasser-
rel dörzsöljék be. Ezen eljárás 
kényelmes s csak néhány 
pillanatot vesz igénybe, vi-
szont elejét veszi a hajhul-
lásnak, korpafejlödésnek, 
viszketegségnek, a haj 
idő előtti őszülésének 
és törékenységének. 

Ügyeljen a Dr. DRALLE névre ! 

MINDENÜTT KAPHATÓ! 
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LAKÁJ (visszafordul): Egyáltalán nem. 
PAHLEN: Már pongyolában van? 
LAKÁJ: Nem. kegyelmes ur. 
PAIILEN: Akkor kéretem. (Lakáj lépcsőn 

jobbra cl.) Ez a nő veszedelmesebb, mint 
az érzéseim. Ugy ismer, mint a tenyerét, 
ez a Pánin nem megy ki a fejemből. 

ANNA (lépcsőn jön): Egyedül van ? 
Miért nem jött föl hozzám. 

PAHLEN: Mert, sajnos, még mindig 
nem intéztem el napi teendőim. El kell 
mennem Anna Petrovna, legjobb lesz, ha 
mingyárt haza viszem. 

ANNA: A napi teendőjel? 
PAHLEN: Mondja, annyi idő után most 

kezdünk kellemetlenkedni egymásnak ? 
Az ördög hozott ide téged ma este, vagy 
a te ármánykodó lelked. Reméljük, nem 
bánia meg egyikünk sem. 

ANNA: Reméljük, Pallien. 
PAHLEN (elszántan): Anna, hogy ál-

lunk mi voltakép egymással? 
ANNA: Pahlen ez egy ostoba és sértő 

kérdés. Kár, hogy ma este elvesztetted a 
hidegvéredet, melyet egyébként annyira 
bámulok. 

PAHLEN (komolyan és halkan): Csak 
beszélj tovább, Anna. 

ANNA (Pahlenhoz): Hogy hogy állunk 
mi egymással? Ez a kérdés elárulja, hogy 

Ne szenvedjünk 
migrén-, fej- vagy fogfájástól, amikor 
hivatásunkat és kötelességünket kell 
teljesítenünk, amihez teljes erőre és 
egészségre van szükségünk! 

A <Bayent féle 
Aspirín-tabletták 

bevált fájdalomcsillapítók, amelyek 
gyorsan és biztosan hat-
nak. Feltétlenül eredeti 
csomagolást köve-
teljen a zöld pa-
pírszalaggal. 

félsz tőlem, — vagy helyesebben: a lelki-
ismeretedtől. Mi nemcsak testeinkkel va-
gyunk egymáshoz láncolva, mint ahogy te 
el akarod hitetni velem és önmagaddal. 
(Kissé jobbra.) Tiz év óta csalsz engem 
és énrólam is ezt álliitod — nekem 
szükségem van a testedre, te pedig — te 
nem birod elfelejteni, hogy tiz évvel ez-
előtt Ostermann bárót bevonultattad, hősi 
halált halattál vele, hogy ne zavarja a 
köreidet. (Vissza Pahlenhoz.) Hát ez füz 
össze bennünket. Te bizonyos ragaszko-
dással fizetsz érte. Én pedig a magam 
komiszságával, melyre neked —- ugy lát-
szik szükséged van. 

PAHLEN (mozdulatlanul szemléli): ön 
nagyon veszedelmes nő, Madame. Talán 
azért, mert sok tekintetben igaza van 
— vagy, mert ezt a homályos kapcsolatot 
ilyen túlontúl világosan át tudja gondolni. 
De mit szólna ahhoz, ha most elhatároz-
nám, hogy egyszerűen túladok magán? 

ANNA (kissé visszatorpan, jobbra, az-
tán mosolyog): Semmit se szólanék. Csak 
szembeszállanék veled, lelkeddel tiltakoz-
nék ellene, küzdenék ellened a te eszed-
del és az én asszonyi ösztönömmel. (Rele-
kapaszkodik.) Letaszítanálak a boldogság 
hegyéről, veled együtt zuhannék alá, az-
tán veled együtt újra fölkapaszkodnék, 
ha ugyan még maradna egyetlen ép tagunk. 
(Egészen a közelébe megy.) Lásd, talán 
már is küzdök . . . (Megcsókolja.) 

PAHLEN (gyöngéden kibontakozik 
karjaiból, nevet.) Semmi módon se fér-
kőzhetsz a titkomhoz, Anna. Mondjuk a 
legvalószínűbb okot: azért, mert nincs is 
titkom. (Leül a puffra.) Hagyd fiam, a 
magas politikát. Te csak maradj ott az al-
sóbb régiókban. (Lakáj jön.) Elintézted, 
Iván? 

LAKÁJ: El, kegyelmes ur. A szánkó 
már lenn vár. 

PAHLEN: Helyes. A bundákat. (Lakáj 
jön, bundákat hoz, rögtön el. Annához.) 
Menjünk, Madame. 

ANNA (amint az ajtóhoz indul): Mond-
ja csak drágám, miért jött magához imént 
az a szeliid Painin abban ,a fekete civil-
ben? Ugyanis közölnöm kell, hogy mi-
kor belépett ide, — véletlenül, vagy nem, 
— láttam a felső folyosóról. Gyászol va-
lakit? 

PAHLEN (fogai közül sziszegi): Azt 
hiszem, hogy gyászol valakit, Madame. 
(Mindketten el.) 

Függöny. 
(Szünet nincs. Nézőtér egy másodpercre 

világos, aztán újra sötét.) 
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Cári előszoba. 
1. JELENET 

(A cár dolgozószobájának előcsarnoka a 
Mihály-palotában. Délelőtt. Muravjev 
szárnysegéd. Kamarás. Vezérkari kapi-
tány. A lépcsőházhoz vezető bejáró jobb 
és baloldalán Stepan s egy másik testőr.) 

MURAVJEV (kamaráshoz): Ma dü-
höng, agyba-íobe veri a lakájokat. Már 
megint hatvanezer embert akar Berlin 
ellen küldeni. (Színfalak mögött erős do-
botás.) 

KAMARÁS (ideges vigyorgással): Ked-
ves Szergej Nikolájevics, egyelőre mulas-
sunk azon, hogy ugy táncolunk, ahogy ő 
fütyül. Fogadjunk például arra, hogy ki 
fordul fel először közülünk. Ezt az életet, 
(jelentős fejbólintással) ezt az életet nem 
szahad túlságosan tragikusan vennünk. 
Úgyse tart már soká. Ént engem Murav-
jev. (Hangos dobolás.) 

MURAVJEV (fogai között): Én sze-
retnék kimenekülni ebből a bolondok-
házából, inkább megsavanyodni valahol 
messze egy szibériai helységben. (Ujabb 
dobolás.) De most igazán türelmeseknek 
kell lennünk. Úgyse tart már soká. (Murav-
jev jobb kijárat felé megy, kamarás 
követi.) 

KAMARÁS (suttog): Nem, már nem 
tart sokáig. Ez a Pahlen a legkörmönfon-
tabb ördög, aki valaha is igazgatta szent 
Oroszország sorsát. Agyfurtan, biztonság-
gal dolgozik — akár a pók. Minden pil-
lanatban uj lelkeket fon be, a cárt egyre 
jobban körülhálózza — s az a bolond 
nem veszi észre, mert még mindig mozog-
hat. De idegek kellenek hozzá, hogy az 
ember kibirja és rúgásait kikerülje. 
(Csönd, dobolás.) 

MURAVJEV: Pahlennak meg vannak 
idegei hozzá, most is ott ül hideg arccal, 
ott, mintha kőálarcot viselne a dühöngő 
őrült mellett, mindig halkabban és hal-
kabban, s a legnagyobb lelkinyugalom-
mal, egyetlen ellenvetés nélkül veszi át 
tőle a német nagykövetnek szóló ultimá-
tum-sürgönyt, aztán alig látható titkos 
jelekkel érvényteleníti a cár intézkedéseit 
annak szemeláttára. (Dobolás.) 

KAMARAS: De azért mégsem tudunk 
semmit. Nem tudjuk hol, nem tudjuk 
mikor? 

MURAVJEV (dobolás): Bizony, nem 
tudunk semmit, de egyet tudunk, hogy 
már nem tart sokáig. (Dobolás.) 

CÁR (kivül): Ez a potsdami hülye fel-
akaszthatja magát. 

KAMARÁS: Ugy tetszik, hogy a szép 
Lopuchin hercegnő, ma éjszaka nem 
j ó l . . . 
Az ajtó hirtelen kitárul. Mindenki, aki 

ott van, szoborrá merevedik 

2. JELENET 
Voltak, A cár, később Pahlen, 2 lakáj 

(A cár az ajtóban áll. Szeme rebegő pil-
láival elnéz az előcsarnokban lévők fölött. 
A terem felé indul, még mindig alvajáró 
arccal, tekintetét a földre sütve, elhalad 
a kapitány mellett, egyszerre megfordul 

Gyomorégés! 
Ha a legcsekélyebb gyomorégést érzi, vagy 

savanyu szájízt az étkezések után, ex rend-
szerint annak a jele, hogy fölöslegesen sok 
gyomorsav van jelen. Ez a gyomorsav kez-
detben csupán irritálja a gyomorfalakat, 
hosszabb id6 múlva már súlyos bántalmakat 
okozhat, ». m. gyomorhurut, dyspepsia, 
gyomorfekély. Elővigyázatosságból már a 
legkisebb zavaró érzésnél vegyen be egy fél 
kávéskanálnyi , ,0 m a" finomított gyomor-
meszet, mely az étkezési időkre való tekin-
tet nélkül bármikor vehető. Az „ 0 m a" 
gyomormész gyorsan leköti a t i l ' i savakat 
és egészséges. tökéletei, fájdalommentes 
emésztést segit elő. Ize semleges, tokkal 
kellemesebb, mint a sodabicarhonáé. 
Kapható minden gyógyszertárban. 
Egy nagy csomag ára, mely kb. 3 hó-
napra elegendő, 3 pengő. 

Főraktár : Hunnia gyógyszertár, Bu-
dapest, Erzsébet-körut 56. 
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s durva lovagló-csizmájával szétverdesi a 
kapitány lábait.) 

CÁR (rikácsol): Ez az előírásos szög? 
Micsoda? Még mindig nem tudja s testőr-
tiszt akarna lenni? Majd megtanítom a 
regulára. 

KAPITÁNY: Sire . . . 
CÁR: Mit jár a szája, ha nem kérde-

zem? Muravjev! 
MURAVJEV (három lépést előre ug-

rik): Felség? 
CÁR: A kapitányt büntetésből azonnal 

a jelecki-i gyalogezredhez helyezem át, 
Mogilov-be. 

MURAVJEV: Igenis, Felség. (Visszalép.) 

(A félig nyitott ajtóban jobbról megjele-
nik Pahlen és 2 lakáj. Hideg, részvétlen 
pillantást vet a jelenetre, csak szemöldökét 
vonja kissé magasabbra. Ugy tetszik, a 
cárt valami foglalkoztatja. A lépcsőház 
bejárójánál jobboldalt álló testőrhöz 
megy, legörnyed, félhangosan, szakértő 
arccal számlálja a mozdulatlan katona 
gamásli-gombjait. Fölegyenesedik, vizs-
gálja az egyenruhát, a sisaktaréjt, a sisa-
kot. A másik testőrhöz lép, ott is legör-
nyed, számlálgatja a gamásli gombjait, 
egyszerre felpattan, öklével a testőr ál-

Masszirozás — mennyire kipróbált eszköz 
ez, a testnek fiatallá egészségessé és karcsúivá 
tételére. 

Tudja-e ön azt is, hogy az ügyes masszőr 
milyen elvek alapján dolgozik ? 

Dögönyöz és kezével folytonosan légüres 
teret teremt a bőrön, úgynevezett szivó és 
nyomóhatást , amely a vérkeringést növeli. 

Az emberi kéz azonban sokkalta szabály-
talanabb formájú , semhogy a bőr minden 
egyes részére egyenletesen tudna hatni . 

A kaucsukból való , ,Punkt-Roller" henger-
alaku felületével mindezt sokkal jobban végzi. 

Keresztben elhelyezett szivókelyhecskéi 
egyenletesen hatolnak be a bőrfelület minden 
pontjában, a vért a felületre szivják és igy 
az egész hajszálfinomságu érhálózat kerin-
gését élénk mozgásba hozzák. 

A , ,Punkt-Roller" mindenütt helyenként 
használandó és miután sokkal erősebben hat 
mint a kézimasszázs, öt vagy tiz perces napi 
használata sokkal jobb eredményeket idéz elő. 

Azzal a ténnyel, hogy mindenki önmaga 
használhat ja , megtakar í tha t ja a masszőr költ-
ségeit és használatát függetleníti a masszőr 
időbeosztásától. 

Elzsirosodás, reumatizmus, köszvény, cu-
korbetegség, véredény-elmeszesedés, mind 

anyagcsere-betegségek és a lassú vérkeringés 
következtében állnak elő. 

Csak élénk vérkeringés képes a r ra , hogy a 
lerakodásokat, betegségcsirákat, salakot, mér-
get, urin-savakat és a felesleges zsirt a test-
ből kiválassza. 

Mindenki tudhatja tehát, hogy ezektől a 
betegségektől hogy védheti magát . 

Naponta tiz percnyi masszázs a „Punkt -
Rollcr"-rel ! 

Szerezze be a készüléket azonnal és ügyel-
jen a „Punk t Rol ler" névre, továbbá a véd-
jegyre: ,,Pont a homlokon" miután hamisít-
ványok vannak forgalomba. Szabadalmazva a 
legtöbb államban. 

A Punkt-Roller ára Magyarországon: Punkt-
Roller 20.— pengő, kettős Punkt-Roller 28 — 
pengő. Kettős Punkt-Roller kicserélhető szivó-
kelyhecskékkel 39.— pengő. Arc Punkt-Roller 
11.— pengő. 

Punkt-Roller ára Románia részére 825.— Lei 
és 1.000 lei (erősebb hatású.) 

Punkt-Roller minden szakmabeli üzletben 
kapható. Magyarországi vezérképviselet : 
Keleti J . Budapest, 57. Petőfi Sándor-utca 17. 

Romániai vezérképviselet: Kraff t & Herber th , 
Brassó. (Brasov). 
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lába vág. Pahlen lassan közeledik a cso-
porthoz.) 

CÁR: Muravjevl Ezt a fickót a botozó-
mesterhez. 

MURAVJEV (bal ajtón kikiált): Káplár! 
(Testőrkáplár lép be s miután Muravicv 
valamit a fülébe súgott, el akarja vezetni 
a testőrt.) 

PAHLEN (most Stepan elé áll, für-
készve szemléli Stepan lábait, csöndesen 
a Cárhoz): Felség, ennek az embernek 
megvan az előírásos huszonöt gombja. 

CÁR (a testőrkáplárhoz, aki Stepant 
el akarja vezetni): Állj! Ide, hozzám! 
Emeld a lábát! (A káplár magasba emeli 
Stepan lábát. A cár Stepan minden egyes 
gombját mutatóujjával érintve meg-
számlálja a gombokat. lassan. Majd föl-
tekint Pahlenre, nehéz mákongos tekin-
tettel, s valami baljós, kegyetlen félmo-
sollyal. A káplárhoz.) Engedd el! (Stepan 
arcát verejték veri ki, inog a féllábán.) 
Föl a lábat, fickó! Ne dülöngj! (Szétter-
pesztett lábbal áll Stepan előtt, akinek 
arcán lassanként valami fojtott düh rém-
lik föl. Lovagló-ostorával mindig fölfelé 
veri a lesüllyedő lábat.) Föl a lábat! Föl 
a lábat! (Pahlenre pillant, aki csak nézi 
az őrt.) Föl a lábat, fickó! (A láb mindig 
mélyebbre süllyed. Csattog a lovaglóostor. 
Most Stepan tompt dobbanással a földre 
teszi lábát.) Föl a lábat, fickó! (Stepan 
nem moccan. A cár odaszól Pahlenhez.) 
Megállapítom, hogy engedetlen volt, en-
gedetlen. Talán te más véleményen vagy, 
kormányzó? 

PAHLEN (hidegen): Nem, Felség. 
CÁR: Muravjev. (Muravjev előreugrik, 

aztán visszalép.) Ezt az őrt vasraverni. 
Három napi súlyos börtönt neki. Hatvan 
kancsukát. A botozó majd beosztja, ahogy 
kedve tartja. (Pahlenhez.) Talán te más 
véleményen vagv, kormányzó? 

PAHLEN: Nem, Felség. 
CÁR: No, ennek örülök, — ennek rop-

pant örülök. (Nevet.) Tyű, de jó kedvem 
van. Most lenn majd kicsit megizzasztom 
a fickókat. A testőrszázad az udvarban 
van? 

MURAVJEV: Parancsára, Felség. 
CÁR (az I. gránátoshoz): A káplár-

botomat. Én magam vezényelek. (El jb. 
a 11. gránátossal.) 

3. JELENET 
Voltak, Cár nélkül 

(A szinfal mögött dobolás, háromszor 
erősen, viggázzl Masirozásl) 

PAHLEN (halkan Muravjevhez): Küldje 
el a káplárt. (Muravjev pár szót szól a 
káplárhoz, aki katonai félfordulattal el, 
balra. Pahlen nyájasan Stepanhoz.) Te 
menj el, fiam. (11. grán. el.) 

(Stepan visszalép. A várudvarból hallani 
a Cár rikácsoló vezényszavait, káplárpál-
cája az ütemet verve, élesen csattan a 
kövezetre, közben folyton hajszolja a ka-
tonáit, igy: egy —- kettő, egy — kettő ... 
Muravjev csöndesen beszélget a kama-

rással.) 
PAHLEN (a kapitányhoz): Kapitány 

ur, egy szóra. 
KAPITÁNY: Parancsol, kegyelmes 

uram? 
PAHLEN (egy pillanatig némán ráme-

red, aztán halkan): Megérdemelte a bün-
tetést, kapitány ur? 

KAPITÁNY (pár pillanatig csak ámul-
bámul): Nein, kegyelmes uram. Isten en-
gem ugy segéljen, hogy nem. Kegyesked-
jék megbocsátani, ha esetleg nem ezt a 
választ várta . . . 

PAHLEN: Ezt a választ vártam, kapi-
tány ur. Magam is ugy hiszem, hogy nem 
érdemelte meg. (Szünet, meqragadja ke-
zét.) Szóval, értjiik egymást, kapitány ur? 
Bizzék bennem! Bizhatok önben? 

KAPITÁNY: Isten engem ugy segéljen. 
PAHLEN: Jól van, barátom, felfüggesz-

tem a büntetését. Menjen a Preobrasensz-
kij-kaszárnyába, jelentkezzék a testőr-
parancsnoknál, külön beosztást kap tőle. 
Nemsokára viszontlátjuk egymást, kapi-
tány ur. Isten önnel. 

KAPITÁNY: Örök, végtelen hálára kö-
telezett, kegyelmes uram. (Mély meghaj-
lással el, balra.) 

4. JELENET 
Voltak, kapitány nélkül 

KAMARÁS (halkan Muravjevhez): Me-
gint egy u j ember . . . 

MURAVJEV (ugyanugy): Pál mögött 
járkál, összeszedi az áldozatokat és fel-
támasztja őket. (Erős dobolás.) (Halkan 
beszélgetnek, figyelik Pahlent.) 

PAHLEN (miután egy darabig szem-
lélte Stepant): Gránátos, gyere ide. (Ste-
pan odamegy.) Mi a neved? 

STEPAN: Stepan Varulenko, kegyel-
mes ur. 

PAHLEN: Ide figyelj, mit gondoltál az 
előbb, mikor a hatalmas cárnak bebizo-
nyítottam, hogy tévedett? 

STEPAN: Hát csak azt, hogy a kegyel-
mes ur nagyon jó hozzám, de ez édes-
keveset segít rajiam. 

PAHLEN: így ismered, Stepan, a mi 
hatalmas cárunkat? 

STEPAN (hallgat). 
PAHLEN: És mit gondoltál, mikor rá-

hagytam, hogy engedetlen vagy? 
STEPAN (megszeppen): Hát csak azt, 

hogy a kegyelmes ur se tehetett egye-
bet . . . 

7 
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PAHLEN: Azt kérdezem tőled, mit gon-
doltál Stepan? No, ki vele, egy-kettő. En 
nem vagyok a cár. 

STEPAN (elszántan fölveti fejit): Hát 
csak azl, hogy nem igen illik egy kegyel-
mes urnák nem az igazat mondani. Ezt 
gondoltam magamban. 

PAHLEN: De a cár se mondta az iga-
zat. Stepan. 

STEPAN (zavartan): A c á r . . . az a 
c á r . . . 

PAHLEN: Mi a cár, Stepan? Beszélj. A 
szemed előbb már kimondta — tetszik 
nekem a szemed, Stepan. Most ismételd. 

STEPAN (zihál): A cár. (Kitör.) Ur! Ne 
tessék kinozni engem. Úgyis eleget kínoz-
nak. A fejembe kerül. (Remei/.) Ne hara-
gudjon rám, kegyelmes u r . . . Nem is tu-
dom, mit tetszik akarni tőlem. 

PAHLEN (mosolyog): Egyenességet, 
Stepan. Ha becsületesen megmondod, 
hogy ki a cár, akkor nem csuknak be, 
nem kancsukáznak meg. (Fülébe súgja.) 
Nekem most nyilt, bátor férfiakra van 
szükségem, Stepan . . . Nos, ki a cár. 

STEPAN (tágra nyitja szemét, suttog): 
A cár az ördögi 

PAHLEN (még mindig közel Stephan 
arcához): És te tudod az ördögöt gyű-
lölni? 

STEPAN: T u d o m . . . t u d o m . . . 
PAHLEN: Gyűlöld is — akárcsak én. 

Ugy gyűlöld, ahogy én gyűlölöm, Stepan. 
STEPAN (Jámbor, együgyű odaadás-

sal): Én engedelmeskedem — én szivesen 
engedelmeskedem neked atyuskám. (Ke-
zet csókol.) 

PAHLEN: Jól van, Stepan, most állj 
vissza a helyedre. (Stepan a bejáróhoz 
áll. Pohlen Muravjevhez és a kamarás-
hoz megy.) Ennek a fiúnak bizalomkeltő 
düh lobog a szemében, Muravjev. Azt hi-
szem, használhatom. Magam mellé óhaj-
tom venni, ön ugyebár, a börtönből 
könnyen átcsempészheti hozzám, a palo-
tába? 

MURAVJEV: Mi sem könnyebb, kegyel-
mes uram. 

PAHLEN: Helyes. És ne felejtsék el, 
barátaim, engem a cár minden egyes, pa-
rancsáról, büntetéséről, kinevezéséről 
azonnal értesíteni. Tudja, hogy az 
ügyünkre nézve fontos. 

CSILLÁR 
V ' ï v ^ S^^zükség le té t beszerzi, tekintse 

ELEKTRA CSILLÁRGYÁR, 
V I I . , D o b u c c a 4 3 . k i á l l í t á s á t . Címre tessék 
ügyelni. Kérjen képe» árjegyzéket.Tel. : József 126-77 

MURAVJEV: Tudom, kegyelmes uram. 
(Visszalép, dobolás.) 

PAHLEN: Ráró ur, (Kamarás előlép.) 
Lopuchin hercegnő minden éjszaka a cár-
nál van? 

KAMARÄS: Minden éjszaka, kegyelmes 
uram. 

PAHLEN Azt az értesítést kaptam, 
hogy a cárné ő Felsége roppant föl van 
háborodva ennek a szemérmetlen ném-
bernek a félre nem érthető viselkedése 
miatt. 

KAMARÁS: Annyival is inkább, kegyel-
mes uram. mert amint tudni méltóztatik 
— a cárné ő Felsége hálószobája a cár 
hálószobájának közvetlen közelében van. 

PAHLEN: Ujabban nem emiitette a 
cár. hogy a cárné hálószobájához vezető 
ajtót be akarja falaztatni? 

KAMARÁS: Tudomásom szerint nem, 
kegyelmes uram. 

PAHLEN: Adandó alkalommal majd 
emlékeztesse erre. Ez is fontos lehet. 
(Észreveszi, hoay a kamarás megdöb-
bent.) Igen, báró ur, nekünk mindenre 
előre kell gondolnunk. Ha idegzete nem 
bírja a tragikusan fejlődő eseményeket, 
vonuljon vissza. Nem haragudnék önre, 
megérteném. Azt is megérteném, ha lelki-
ismerete szavára most följelentene en-
gem a cárnál. Noha nem igen tanácsol-
nám, mert ez közvetlen veszedelembe 
döntené önt. 

KAMARÁS: Szavamat adom, hogy ön-
nel tartok s én állom a szavamat. 

PAHLEN: Tudom, báró ur, tudom. 
Nem is egyéni becsületességében kétked-
tem, csak az idegerejében. Nem akartam 
megbántani. (Muravjevhez.) Mondja, 
Muravjev, nem vette észre, hogy Pánin 
utóbb kissé megváltozott? 

MURAVJEV: De igen, kegvelmes 
uram, — Pánin egy idő óta szenved, 
mint mi mindnyájan, de rajta jobban lát-
szik, mert a kancellár ur sehogyse bir 
hazudni, alakoskodni. 

PAHLEN: Isten tudja, az ilyenféle 
erény ma nem igen illik mihozzánk. (Ke-
serűen.) Pánin nem nekem való ember. 
Mert én kitűnően tudok hazudni. Vagy 
talán kétségbevonják ezt. Messieurs? 
(Mindnyájan zavartan hallgatnak.) Ne 
vegyék rossznéven, Messieurs, de olykor 
magam is utálkozom miatta. Majd önök 
is így lesznek vele. Köszönöm, uraim. 
Viszontlátásra. (Fel a lépcsőn.) 

KAMARÁS: Muravjev szeretne Pahlen 
bőrében lenni? 

MURAVJEV: Még a magam bőrében 
sem érzem jól magam. 

Függöny. 
(Teljes zenekar, induló, mig a 3. kép jön.) 
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Anna hálószobája, kora reggel 
Anna Pahlen 

(Alkovban gyertya ég, Anna nesztelenül 
fölkel, vigyázatosan behúzza a hálófülke 
függönyeit, kezébe veszi Pahlen kabátját, 
teiil vele, távol az ágytól. Kutatgat a 
kabátban, felsőzsebéből kihúz egy aktát. 
Függönyt elhúzva, olvassa a jelentést, 
visszasiet és zsebbe akarja csempészni. 
Pahlen kabátjában 5—6 okmány, kabát 
alatt nyakkendő, kard. Balra p u f f . Pa-
róka-álvány, Pahlen parókájával. Levelel 
figyelmesen olvassa. Pahlen kissé szét-
nyitja a függönyöket, nézi Annát. Anna 
már elolvasta az aktát, elfordul, megpil-
lantja Pahlent, különösen mosolyog.) 

PAHLEN (élesen): Micsoda uj divat ez 
megint, Madame? Én nem hatalmaztam 
föl, hogy kabátom zsebéből kicsenje az 
államtitkokat. 

ANNA (könnyedén, még mindig azzal 
a furcsa mosollyal): Bocsásson meg, 
Pahlen, már régóta ébren vagyok. Unat-

koztam. Ugy alszol Pjolo, mint egy 
medve. Elismerem, nem volt szép tőlem. 
Szerelmes leveleket keresgéltem, mulatni 
akartam . . . 

PAHLEN: Ez nem igaz, Madame. Teg-
nap este lenn a dolgozószobámban csupa 
fül volt, mikor Pánin titkárjával közöl-
tem, hogy a „paksamétát" — ezzel a ki-
fejezéssel éltem — ma reggel személye-
sen akarom a kancellárhoz vinni. Mielőtt 
lefeküdt, ügyesen körültapogatta egyen-
ruhámat, hogy nálam van-e az akta s 
melyik zsebembe csúsztattam. 

ANNA (kissé megrökönyödve, óvato-
san): Csak nem képzeli, hogy ezt (leve-
let mutatja) komolyan veszem? (Jobbra 
a széktámláján ül, háttal a közönségnek.) 

PAHLEN: Persze, hogy komolyan ve-
szi. Nagyon is komolyan kell vennie. 
(Bundát kap a vállára, lassan közeledik 
feléje. Kitépi az aktát Anna kezéből. 
Anna szemrebbenés nélkül rámered. Mo-
solya most valamit megüvegesedik.) 

ANNA (feláll): Hát igen, Pahlen, maga 

SZEPLŐK ELLEN!!! 
Továbbá m á j f o l t o k , pö raenéaek ellen 

Créme Montreuil Edy 
B I Z T O s : G Y O R S ! K E L L E M E S ! 
Kapható a guóovszertdrakban. drogériákban, 

lllaUzertérakbanl 
Flgyelmeitetéi t 

Vlgjáiioo, mivel a MontreulMéle Créme Et« 
ét Sáron ET* Dere megváltozott t ügyeljen, — 
hogy eredeti „Montreult-Párls-Iéle" erémet {• 
Happant kapjon! — Utánsatot utailtaon vllisal 
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is tudja, hogy az udvarnál sok minden-
félét suttognak. Azok a külföldi újságok, 
melyeket a futárok becsempésznek, meg-
erősítik a gyanút! Magát mindenre ké-
pesnek tartják én is mindenre képesnek 
tartom. De hát maga bizonyára tudja, 
hogy mit akar. 

PAHLEN (egészen közel áll hozzá, 
lassan): Én tudom, hogy mit akarok. 
Pontosan tudom, hogy mit akarok. Talán 
már tegnap is tudtam, mikor a jelenlété-
ben utasítottam Pánin titkárát, hogy adja 
át nekem az aktát. Aztán talán már ré-
gebben is ébren vagyok, mint maga. (Rá-
hajol. Anna fürkészve szemléli Pahlent. 
Arca valamit megváltozott, most kissé 
gyámoltalan.) 

ANNA (felkel gyorsan, még mindig hát-
tal a közönséghez): Ezzel azt akarja mon-
dani, hogy az aktát szándékosan játszotta 
a kezemre. 

PAHLEN: Dehogy, Anna, nem ezt aka-
rom ezzel mondani, mert sokkal jobban 
járt volna, ha hozzá sem ér. Eddig maga 
csak afféle ártatlan cselecskékben gyako-
rolta magát. Nem volna tanácsos, ha ve-
lem állna ki párviadalra. 

ANNA (nagyon tétován): Mit akar vol-
takép tőlem, Pahlen? Honnan tudja, 
hogy harcolni akarok maga ellen? 

PAHLEN: Maga mondotta. Ezzel a ki-
fejezéssel: „küzdeni fogok". Erre egyéb-
ként alapos oka is lehet. Ott tartunk, 
hogy már szeretnék végezni veled. 

ANNA (visszaveszi az aktát, hirtelen 
fölfortyan): Vigyázzon gróf ur. Ez az 
akta elárulja, hogy ön a cár ellen össze-
esküvést sző. 

PAHLEN: Én? összeesküvést? Figyel-
jen ide, Anna. Maga eszes nő, nagyon jól 
tudja, hogy akkor én sokkal jobban vi-
gyáztam volna az aktára. Higyje el, ha 
ennek az aktának ilyen — mond-
juk — „lealázó" jellege volna, akkor ön-
nel szemben most merőben máskép kel-
lene eljárnom. 

ANNA (nagyon bizonytalanul): Ne ha-
ragudj, édes, ne beszéljünk többet erről. 
Ezután nem zavarom a politikai köreidet. 
Ne beszéljünk többet róla. (Valami sze-
relmes mozdulatot próbál, az aktát vissza-
adja, Pahlen zsebre teszi.) 

PAHLEN: De beszélnünk kell róla. 
Olyan körbe furakodtál, mely máris be-
zárult mögötted. Tudsz, amit tudsz — ez-
zel számolnom kell, sajnálom. (Az ágy-
hoz megy, öltözködik, egy óraütés, ha-
rangjáték.) 

ANNA: Pjoto, szerencsétlenné akarsz 
tenni? 

PAHLEN (nevet). 
ANNA: Nos hát kormányzó ur, hogy 

vezekeljem le a bűnömet? 
PAHLEN: Nagyon könnyen veszi a 

dolgot, Anna. A szín ugyancsak egy háló-
szoba, de a cselekmény komoly, nagyon 
komoly. (Nyomatékosan.) ö n egy össze-
esküvésbe keveredett, Madame. 

ANNA (fölugrik, kiabál): Nem igaz. 
PAHLEN: Minthogy pedig az akta tar-

talmát ismeri, kénytelen vagyok, véde-
keznem kell ön ellen. (Anna mozdul, 
mintha kiabálni akarna, vagy elrohanni.) 
Maradjon nyugtom, (át jobbra) Anna, le-
gyen okos, nekem védekeznem kell ön 
ellen. Ezt legjobban ugy érem el, ha önt 
most az ügy szolgálatába állitom. 

ANNA (elképed): Mit akar, Pahlen? 
Az ügy szolgálatába állítani? (Idegesen 
nevet.) Hát akkor minek? Talán eddig 
sohase tettem magának titkos szolgálato-
kat? 

PAHLEN (nagyon hidegen): Rendkívül 
örülök, hogy ennyire készséges. Remélem, 
az a szerep, melyet önnek szántam, meg-
felel várakozásának. (Tükörnél öltöz-
ködni kezd.) 

ANNA: És mikor kezdődik a jelené-
sem? Mi a teendőm? 

PAHLEN: A jelenése természetesen 
nyomban megkezdődik. Először is ve-
gyen egy levélpapírt, a monogramjával s 
irjon hozzám egy lehetőleg meleg szerel-
mes levelet. Elég pár sor. 

ANNA: Ugy kezdődik, mint valami víg-
játék. 

PAHLEN: Lehet. De kérem, legyen szí-
ves, siessen. 

ANNA (papirt, tollat vesz, habozik): 
Jaj , Pahlen, olyan ideges vagyok. Eddig 
sok szerelmes levelet írtam, de vezény-
szóra még soha. Diktáljon. 

PAHLEN (ágyra ül, csizmát huz): He-
lyes. í r ja : „Mon cheri, ugy vágyakozom 
utánad, pedig csak pár órája mentél el. 
Még mindig fáradt vagyok, te tudod 
miért, édes, szilaj szeretőm . . . " 

ANNA (ir, megáll): Szükséges ez az in-
diszkréció? 

PAHLEN: Különben nem diktálnám. 
(Diktál.) „Sajnos, ma este nem láthatlak, 
mert szolgálatban leszek a cárnőnél, az-
tán pedig okvetlen látni akarom az én 
édes Pave lemet . . . " 

ANNA: Ki az a Pavel? 
PAHLEN: Ez teljesen mindegy. Magam 

sem tudom. Egyik szeretője. í r ja : Látni 
akarom az én édes Pavelemet, oly gyö-
nyörű foga van". Vagy gyönyörű szeme, 
vagy gyönyörű lába, ahogy parancsolja. 
„Anna". 
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ANNA: Furcsa billet d'amour ez, Pall-
ien, vagy csak vicc? 

PAHLEN: Egyáltalán nem vicc. Vár-
jon, ne irja, hogy „foga", irja, hogy 
„szája". Tehát: „olyan gyönyörű szája 
van. Mi nem féltékenykedünk egymásra, 
eher Pierre, mindegyikünk élheti a vilá-
gát. Toujours la Tienne Anjuta". így, ez 
elegendő. 

ANNA (miután leirta, amit diktált 
neki): Mondd Pjotr, meg akarsz leckéz-
tetni? Vagy talán tényleg féltékenykedsz? 

PAHLEN (nevet, felkel az ágyról): Na-
gyon mulatságos, Madame. Nemsokára 
személyesen meggyőződhet, hogy meny-
nyire téved. Adja ide, Madame. (Közben 
egészen felöltözködött, kezébe veszi a le-
velet, átolvassa, a kabátujjába teszi, hogy 
egy széles sávnyi kifityeg.) így, Anna, 
köszönöm. Ez volna tehát az első lépés. 

ANNA (hirtelen szorongás fogja el): 
Hát mára még nem volt elég? 

PAHLEN: Sajnos, nem, Madame. Ez 
csak a kezdet volt. Most jön a fontosabb. 
Kérem, vegyen egy levélpapírt, de ne mo-
nogrammosat, akármilyen darab papirt — 
az is jó lesz — és irja ezeket a szavakat: 
„Sire, óvakodjék Pahlentől és Panintól". 
Semmi több, semmi név, semmi aláírás. 
Miért habozik, Madame? 

ANNA (dermedten ül, sóhajt): És ha 
ellenszegülnék? 

PAHLEN (hozzálép): Akkor letartóztat-
tatom s vésztörvényszék elé állíttatom. 

ANNA (megrendül): Ezt nem tudnád 
megtenni, Pahlen . . . Ezt te nem tudnád 
megtenn i . . . (Beléje kapaszkodik.) 

PAHLEN: Roppant téved, Madame. 
Csak nein képzeli, hogy ilyesmitől csak 
visszarettennék? Aztán azt is tudja, hogy 
milyen a cár kinzókamrájal Ir, Madame? 

ANNA: P a h l e n . . . P a h l e n . . . 
PAHLEN: Ne engedje, hogy kivegyem 

kezéből a tollat. Akkor tudniillik, csak 
ennyit irok: „Anna Petrovna, Ostermann 
báróné a cárné udvarhölgye". És alája 
egy jelet, mely egyet és mást jelent, az-
tán csak ennyit: „Pahlen". Annyi ideje 
se maradna, hogy Szent-Pétervárról me-
neküljön. (Az Íróasztal fölé hajol, lassan 
a toll után nyul.) 

ANNA (sir): írom már, j a j Istenem . . . 
j a j Istenem . . . 

PAHLEN (diktál, vissza a tükörhöz): 
„Sire, óvakodjék Pahlentől és Panintól". 

(Vissza az asztalhoz. Anna válla fölé ha-
jol.) Nem, Anna most elferdíti az irását. 
Nekem a maga természetes kezeirására 
van szükségem. (Kikapja kezéből a papír-
lapot, széttépi. Anna rápillant eltorzult 
arccal.) 

ANNA: Te ördögi Te ördög! Hát azt 
akarod, hogy a tulajdon halálos Ítélete-
met irjam alá? 

PAHLEN (mosolyog, nyugodtan): De-
hogy, Anna, ellenkezőleg, a cár szeretője 
leszel, sőt, talán grófnő is . . . (Mintha ré-
szeg volna, felkel, át jobbra.) 

ANNA: Micsoda . . . micsoda? . . . Hát 
egészen megőrült, Pahlen? (Nevetni kezd.) 
Ez az egész csak tréfa. Vallja be, hogy az. 

PAHLEN (utána megy, türelmetlenül): 
Nem tréfa s nem is őrültem meg egészen. 
Értse meg végre, hogy csinos kis fondor-
latot tervezek magával. Ha sikerül, ural-
kodni fogok a cáron, még az ágyában is. 
Még mindig nem lát világosan, Madame? 

ANNA (lassan): Most már kezdem ér-
teni, Pjotr. Zseniális gazember vagy. Most 
már ugy érzem, kedvem is van hozzá, iz-
gat az ügy. (Gyorsan leül, ir, régi helyén.) 

PAHLEN (halkan): Fölöttébb hízeleg 
az elismerése. „Sire, óvakodjék Pahlen-
től és Panintól". (Kezébe veszi a levelet.) 
így, köszönöm. Még csak a címzést. „Ó 
Felségének a cárnak". Rendben van. 
Reszket a keze? Majd elmúlik. Még egy 
egész napja van, estére ugy kiszépitheti 
magát, hogy no. Most a bőre kissé hamu-
színű. Majd rendbe hozza. Miért néz rám, 
Madame? Fogalma se lehet, mily kéjjel 
játszom a zseniális gazember szerepét. 
Amint látni méltóztatik, rózsás hangulat-
ban vagyok s módfelett fáj, hogy máris 
bucsut kell vennem. De sohase lehet tud-
ni, mikor kel föl a cár. Az ön jóhiszemű 
figyelmeztetését pedig okvetlenül már az 
íróasztalán kell találnia. (Óra 8-at üt, 
harangjáték.) Kezét csókolom, Madame. 
(Megcsókolja Anna kezét, indul. Anna né-
mán bámul utána, majd rémülten fölug-
rik, az ajtóhoz rohan.) 

ANNA (szorongva utána kiált): Pall-
ien, Pahlen. (Hallgatózik, csönd, becsukja 
az ajtót, visszatér a szobába.) J a j Iste-
nem. J a j Istenem. (Maga elé mered. Arc-
vonásai megkeményednek.) 

Függöny. 
(Majd harangjátékot zenekar veszi át, né-

zőtér sötét marad.) 

Sötét ruháját világosra festheti, 
T A szintelenitőt ha , j t l Ä l / U D U > 3 használ. 

60 deka ruhához vagy 1 kg fehérneműitöz 1 csomag ára 1 pengő 

S E ü t t Fölerakaí: TOLNAI JÁNOS JENŐ S S ' 



s z í n h á z i élet 104 

? 

A. BíGV. 

i : JELENET 
(A cár dolgozószobája a Mihály-palotá-
ban. Verőfényes délelőtt. Muravjev és a 

kamrás bejön.) 
MURAVJEV (bal, elől): 0 már itt járt, 

kőálarc alatt a — földrengés. 
KAMARÁS: Micsoda? Kicsoda? 
MURAVJEV: Hát Pahlen. Még mindig 

gyötri a báróné. Veszedelmesen sápadt. 
Veszedelmesen. Báró ur, emlékezzék erre 
a napra. Ma gyújtotta meg a kanócot. Ma 
mindnyájan a levegőbe röpülhetünk. 

KAMARÁS (idegesen): Kérem, Szergej 
Nikolajevics, hagyja a metafórákat. 
Mondja el röviden, mi történt. 

MURAVJEV: Magam se tudom. Szo-
kása ellenére már nyolc óra után meg-
jelent, átadott nekem egy levelet, mely 
már a cár Íróasztalán van. Noha én ma-
gam tettem oda, nem szabad tudnom, 
hogy röppent be a cár dolgozószobájába. 
Szigorúan megparancsolta önnek is, hogy 
bármennyire is tombol a cár a levél 
miatt, gyámoltalanul kell viselkednie, leg-
feljebb vállvonogatással felelhet. 

KAMARÁS (óvatosan az íróasztalhoz 
megy): Egy Pahlen-féle misztifikáció? Én 
jobb szerelem a becsületes bombát. 

MURAVJEV: Ugy látszik, ennek a le-
vélnek a hatását biztosabban ki lehet 
számítani. A bombák megbízhatatlanok. 

KAMARÁS: Nyilván. (Az íróasztalhoz 
hajol és olvassa.) ö Felségének, a cár-
nak. (Visszanéz M.-re.) Ezt egyébként va-
lami nő irta. Biztosan tudja, hogy Pahlen 
a bárónétól jött ? 

MURAVJEV (mosolyog): Ez csak afféle 
fölöttébb valószínű föltevés. Ugy nézett 
ki. Tanácsolom azonban, vonuljon vissza 
az Íróasztal környékéről : a cár bárme-
lyik pillanatban betoppanhat. (Kamarás 
elmegy az íróasztaltól.) A cárevics meg-
lepetésszerűen audenciára jelentkezett, 
már a kis oszlopcsarnokban várakozik. 

KAMARÁS: Igen, láttam. Sajnálom. 
Szép arcát mintha a gond marná, vagy 
lehet, hogy a lelkiismeretfurdalás. 

MURAVJEV: Csak a félelem, a féle-
lem. Higyje el, Alexej máris valódi cár, 
pusztán a külseje látszik olyan regényes-
nek. És a lelkiismerete nem oly sápadt, 
mint az arca, mert nincs lelkiismerete. 
Ha csak nem Panint tartja ön a carevics 
lelkiismeretének. Különben ettől is nem-
sokára meg fog szabadulni. 

KAMARÁS: Én azt tartom, hogy nem 
Pánin, hanem Pahlen az ő lelkiismerete, 
ö valamennyiünk lelkiismerete. Csitt. . . 
(Mozdulatlanul állnak. A cár sebbel-lob-
bal beront.) 

2. JELENET 
Voltak, Cár. 

(A cár, anélkül, hogy ügyet vetne rájuk, 
elhalad mellettük, csak önmagával foglal-
kozik, látszólag nincs rosszkedvében, fél-
hangosan motyog, olykor röviden fölne-
vet. A terem közepén megáll, valamin 
tűnődik. Egyszerre a két udvaronc felé 

fordul.) 
CÁR: Igen. Hogy is van csak ? Mond-

tam már, Muravjev? Vagy még nem? 
Tehát: ezután a palotaőrség valahány-
szor Lopuchin hercegnő bejön ide, vagy 
kimegy, tisztelegni fog. Megértette ? 

MURAVJEV (döbbenten): Szabad leg-
alázatosabban emlékeztetnem Felségedel, 
hogy ez csak a cári család tagjait illeti 
meg. . . 

CÁR: Micsoda ? Tessék ? Felesel? (Ka-
marás szemével int Muravjev-nek.) 

MURAVJEV: Parancsára, Sire. Az őrsé-
get azonnal értesittetem. 

CÁR: Jó. A válasz helyes volt. Murav-
jev ezredes. 

MURAVJEV: Engedelmet kérek, Fel-
ség: de az én rendfokozatom ez idő sze-
rint őrnagy. 
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CAR: A válasz helyes volt, Muravjev, 
na és aztán a napocska is süt, na és 
aztán a hercegnőnek is nevenapja van, 
ennélfogva te ezredes vagy. (íróasztalhoz 
megy.) 

MURAVJEV (izgatottan): Ha Felséged 
nem óhajt arra kényszeríteni, hogy nyu-
galomba vonuljak, akkor legyen szabad 
teljes tisztelettel esedeznem, kegyesked-
jék ettől a kinevezéstől eltekinteni, mert 
öregebbek Í9 vannak nálam s én egyál-
talán nem érdemeltem meg. 

CAR (egy pillanatig csak bámul): 
Hülye. (Az Íróasztalra dobja lovaglóos-
torát, aktát vesz a kezébe.) Ki van be-
jelentve ? 

MURAVJEV: ö császári Fensége, a 
nagyherceg, trónörökös. (Olvassa.) A ka-
tonai kormányzó ur ő nagyméltósága s 
a kancellár ur ő nagyméltósága. 

CAR (bosszúsan): Mit akar a cárevics? 
(Az Íróasztali székhez megy.) 

MURAVJEV: ö császári Fensége sür-
gős magánkihallgatást kér s az előcsar-
nokban várakozik. 

CÁR: Ugy hát. (Félre tolja az aktát. 
Kamarás, Muravjev indul balra. A cár 
visszainti őket.) Hogy kerül ide ez a 
levél ? 

MURAVJEV: Parancsol Felség? (Köze-
lebb lép hozzá.) Fogalmam sincs, Felség. 
Nem én vettem át. Nem én tettem az Író-
asztalra. 

CÁR: Talán maga, Ungern ? 
KAMARÁS: Én se, Felség. 
CÁR (kinyitja a borítékot, elolvassa a 

levelet): Hm. (Arca erősen vonaglik, ret-

tenetes a kifejezése Muravjev önkéntele-
nül hátralép.) Rossz a lelkiismerete? Mi? 
Hogy került ide ez a levél ? 

MURAVJEV: Ismételten, Felséges 
Uram, fogalmam sincs. (A cár többször 
lovaglópálcájával az asztalra üt.) Talán 
valami kegyelmi kérvény, melyet a kabi-
netiroda valamelyik megvesztegetett la-
kája csempészett be. 

CÁR : Kegyelmi kérvény ? Tökfilkó. 
(Nagyon nyugtalanul föl s alá járkál, 
gyötrődve töri a fejét, kamarás előtt meg-
áll.) Ungern maga okos, minden hájjal 
megkent ember. Főmarsalommá neve-
zem ki, ha megmondja . . . (Valamit a 
fülébe sug.) 

KAMARÁS: Felség, a gróf nagy ember, 
látszólag senkise az ellensége, de valójá-
ban mindenki. 

CÁR: Nagy ember . . . ugy . . . Mit jelent 
ez : nagy ember ? Én tettem azzá, ami. 
Vagy nem ? 

KAMARÁS: Én is igy értettem, Felség. 
CÁR (kitör): Takarodjatok a pokolba, 

udvaroncok. No menjenek már. Arra se 
vagytok méltók, hogy Pahlen belétek tö-
rölje a sáros csizmáját. Ja j , hogy gyötör-
nek. (A két udvaronc vissza akar vo-
nulni.) ÁlljI MuravjevI 

MURAVJEV: Parancsol, Felség? 
CÁR: Ide hozzáml (Muravjev az Író-

asztalhoz megy, a cár megmutatja neki 
a levél boritékát.) Ismered ezt az írást ? 

MURAVJEV: Nem ismerem Sire. 
CÁR: Tiszti becsületszavadra ? 
MURAVJEV: Tiszti becsületszavamra. 
CÁR: Ungern! (Ki odasiet.) Nemesi be-

Anna 
semmivel sem szerezhet nagyobb őrömet gyermekének 
és biztosabb nyugalmat sajátmagának, mint ha gyer-

meke mindennapi táplálékának kiegészítésére 

Arnea yitamíntápszert 
ad neki. Miért kinlódik tovább a csukamájolajjal és 
olyan szerekkel, amelyektől a gyermek undorodik és 
amelyek elveszik az étvágyát. Az ARNEA vitamintáp-
szert nem kell rákényszeríteni a gyermekekre. Ők ma-
guk kérik, sőt követelik s néhány hét alatt csodálatos 
változáson mennek át tőle, mert páratlanul gazdag 
vitamintartalmától meghíznak, megerősödnek, pirospozs-

gásak és jókedvűek lesznek. 
Kérdezze meg lelöie az orvosát ! 

Egy eredeti doboz ára 1.50 pengő 
KAPHATÓ MINDENÜTT! 

Szlovenszkói elárusítóhely; Juno Drogéria, Bratislava, 
Kőztársasági-tér 19. 

Jugoszláviai elárusítóhely: Kemikalija gyógyáru nagyke-
reskedés. Novisad. 
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csületszavára: ismeri ezt az irást ? 
KAMARÁS: Becsületszavamra nem is-

merem. 
CÁR (halkan): Csak beláthatnék abba 

az ördöngös agyvelejükbe. (Némán töp-
reng, fejét tenyerébe hajtja.) Alexej. 
(Hangosan.) Járt itt a trónörökös ? 

MURAVJEV: Nem, Felség. Az elő-
szobában beszéltem vele. 

CÁR: Jöjjön a fiam. Pahlen is azon-
nal jöjjön. (Muravjev és kamarás el, 
balra.) 

3. JELENET 
Cár, lakáj, aztán Sándor 

(A cár pár másodperc múlva nagyon 
nyugtalanul fölugrik székéről, ide-oda 
szaladgál a szobában, értelmetlenül mo-
tyog, izgatottan hadonászik. Amint a la-
káj megjelenik, vissza ül székére, ujjai-

val idegesen dobol az Íróasztalon.) 
LAKÁJ (balról): ö császári Fensége, 

a nagyherceg-trónörökös. 
CÁR- Mit akarsz? 
LAKÁJ: ö császári Fensége, a nagy-

herceg-trónörökös. 
CÁR: Igen . . . igen . . . (Sándor belép, 

mélyen meghajlik.) Sápadt. Mi baja? 
Beteg? 

SÁNDOR: Nem, Felség, nem vagyok 
beteg. (Lassan, habozva közeledik az író-
asztalhoz.) 

CÁR: Szóval mit akar? Apropos, nem 
szeretem az ilyen váratlan audienciákat. 

SÁNDOR: (nyugtalanul): Bocsánat, 
Sire. Egyszerre szükségét éreztem, hogy 
beszéljek önnel — magam se tudom ho-
gyan, de éjszaka valami lidércnyomás 
féle fogott el, melyet csak ön oszlathat el. 

CÁR: (nagyon bizalmatlanul): Mit 
akar? Micsoda? Itt összevissza dadog 
mindent. Nem értem. Nincs időm, hogy 
magyarázgasson. Semmi szükségem a 
családi jelenetekre s az úgynevezett 
gyermeki ragaszkodásra. En önt épp oly 
kevéssé szeretem, mint ahogy ön se 
szeret engem. Nem kívánom, hogy jó 
Ham legyen. 

SÁNDOR (hangtalanul): Mit kíván tő-
lem Síre? (Az emelvényen térdelve, az 
asztalra hajol, fejét az íróasztalra hajtja.) 

CÁR: Engedelmességet. Mint minden 
alattvalómtól. Fütyülök az idegállapo-
tára. Ön végzetes helyzetbe kerül: trón-

ryukszcm, bőrkeményedés és a (élből minden mis 
képződése ellen csalt 

LUSER-fêle M ÏA ÏAPASZ- I 
vegyen. — Kapható minden gyógyszertárban él 
drogériában. - Főraktár: TÖRÖK JÓZSEE RT. 

Budapest, IV., Király-utca 12. 

örökös és liberális, óva intem. Nem tud-
ja, hogy a büntető törvények önre is vo-
natkoznak. 

SÁNDOR (tompán): Tudom. 
CÁR: A cár kemény cár, véres cár. 

(Rávág az asztalra.) És ő nagyon bizal-
matlan. És egy fikarcnyit sem ad föl 
jogaiból. Vannak egyesek, akik őrültnek 
tart ják. A cár kineveti őket. A cár örül 
ennek. Legalább nem férkőznek a köze-
lébe. Még mindig ragaszkodik ahhoz, 
hogy eloszlassam a lidércnyomását? 

SÁNDOR (izgatottan): Mint trónörökös 
kötelességemnek tartottam, hogy kife-
jezzem aggodalmamat a politikai esemé-
nyek fejlődése miatt. . . 

CÁR (élesen): önnek, mint trónörökös-
nek, egyetlen kötelessége, hogy minél rit-
kábban kerüljön szemem elé. 

Sándor (nem bir uralkodni magán, ki-
tör): Felség, én érzem, a katasztrófát. Az 
Isten szerelmére, Felség, nem fél? (A cár 
fölkel, torz mosollyal Sándor felé köze-
ledik s egészen közelről, kihívóan nézi.) 

CÁR: Maga ügyefogyott és buta. Ágyú-
val lő Pahlenre és nem találja el. 

SÁNDOR (tanácstalanul visszahőköl): 
Pahlenre? Felség, most nem értem önt. 

CÁR: Mi van ezen nem érteni v.aló? 
Aki a politikát birálja, az az én minisz-
terelnökömet bírálja. Nincs így? 

SÁNDOR (összeszedi magát): Nincs, 
Felség. Pahlen az ön utasításai szerint 
dolgozik. 

CÁR (közeledik hozzá): Áhá. Nekem 
szavaz bizalmatlanságot, nem Pahlen-
nek, mert attól fél. De azért jött, hogy 
megkönnyebbüljön. Tehát, mit gondol 
Pahlenről? 

SÁNDOR (nagyon bizalmatlanul): 
Semmi okom sincs, hogy ,a kormányzó 
iránt érzett régi nagyrabecsülésemet 
megváltoztassam s máskép vélekedjek 
felőle. 

CÁR (halkan): És ha nekem okom 
volna erre . . . akkor lenne bátorsága, 
hogy máskép vélekedjék felőle? (Sándor 
nehéz lelki tusájában a cárra mered, be-
léje akar látni.) 

SÁNDOR (nagyon halkan): Nem, Fel-
ség. Katasztrófának tartanám . . . 

CÁR (indulatosan): Miért óvakodjak 
én Pahlentől s a tetejében még Panin-
tól is? 

SÁNDOR (hatalmasan megriad, is-
métli): J a j Istenem, mit jelent ez? Mit 
hisz rólam? Én igazán . . . én . . . (abba-
hagyja, nyilik az ajtó. Pahlen jobbról 
jön, a cárra majd a cárevicsre pillant. 
Zavart hallgatás.) 
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4. JELENET 
Voltak, Pahlen 

PAHLEN (miután éles tekintetet vetett 
Sándorra): Bocsánat. Haladéktalanul 
Felséged elé rendeltek. Ha jelenlétem 
talán zavarná . . . 

CÁR (zavartan vissza az asztalhoz): 
Csak maradjon, ö n előtt nincs titkunk. 
A carevics a politikai helyzet miatt 
interpellál. 

PAHLEN (élesen Sándorhoz): Akkor 
Fenség, szabad arra kérnem, hogy sza-
badszerüen jár jon el, s ebbeli óhaját ne-
kem, a felelős miniszternek jelentse be. 

SÁNDOR: ö n nem tilthatjia meg ke-
gyelmes uram, hogy azokról a dolgokról, 
melyek nyugtalanítanak, császári atyám-
mal beszéljek. 

PAHLEN: Fenség, nagyon jól tudja, 
miért tilthatom meg ezt. 

SÁNDOR (visszadöbben): Nem tudom, 
hogy magyarázzam a szavait, kegyelmes 
uram. 

PAHLEN: Én ön előtt sem csináltam 
titkot abból, hogy ö Felsége a cár saj-
nálatos módon nem tud szabadulni attól 
a kétségétől, hogy az ön hűségében nem 
bizhatik meg. Ennélfogva nem szabad 
megnehezítenie az általános helyzetet, 
nem szabad ö Felségét a cárt folytonos 
ellenzékieskedésével zavarni. (Cár foly-
ton helyeslő kézlegyintés és fejbólintás-
sal kiséri.) 

CÁR (elfogódottan): Hm. Igen. Körül-
belül én is ezt közöltem vele. (Sándor-
hoz) : A kormányzónak igaza van, telje-
sen igaza. 

SÁNDOR (nagyon izgatottan): Felscg, 
az ön jelenléte megakadályoz abban, 
hogy kimondjam, amit gondolok . . . 

PAHLEN (gyorsan Sándorhoz): Ebben 
cn magam is megakadályoznám. (Nyo-
matékosan) : Most több forog a kockán, 
mint az ön pillanatnyi hangulata. (Sán-
dor Pahlen tekintete alatt lehajtja fejét.) 

SÁNDOR : Felség, engedelmével el-
távozhatom ? 

CÁR (az Íróasztalon lévő névtelen le-
véllel játszik, szórakozottan) : El, el. 

PAHLEN (a cárra pillant, aztán): Fen-
ség, legyen szives a palotában maradni, 
minthogy előterjesztésem után egyetmást 
még meg szeretnék beszélni önnel. 

SÁNDOR (szorongó szívvel): Rendel-
kezésére állok, excellenciádnak. 

CÁR (indulatosan) : Megtiltom, hogy a 
oárné termeibe lépjen. (Balra mutat.) 
Értette ? Nem tiiröm, hogy a család a 
hátam mögött konspiráljon. 

SÁNDOR (halkan és fáradtan): A csar-
nokban leszek. (El jobbra.) 

5. JELENET 
Cár, Pahlen 

(Csönd. A cár nyugtalanul, mintegy ug-
rásra készen ül Íróasztalánál. Kémleli 
Pahlent, aki közönyös arccal lép Író-

asztalához s az aktákban lapoz.) 
CÁR (köhög az izgalomtól): Kormány-

zó ur . . . 
PAHLEN : Parancsol, felség ? 
CÁR : Izé. Igen. Keményen beszélt vele. 

ön az ellenfelét látja benne? 
PAHLEN : Én ? A cárevics nem az el-

lenfelem. Ha csak felség nem olyan ke-
gyes s magát nem azonosítja én velem. 

CÁR (nagyon idegesen): Értem, mire 
céloz. De miért jött akkor ide a trón-
örökös, miért kereste oly aggódó szere-
tettel az édesatyját ? 

PAHLEN : Ugylátszik, nem találta 
meg. 

CÁR : Biztos abban, hogy a cárevics 
az ön pozíciójára tör ? 

PAHLEN (gyors szemvillanással): Ezt 
nem értem, felség. Hát az audiencián én 
ellenem dolgozott ? 

CÁR : Nem. Vannak azonban más le-
hetőségek is, sokkal alattomosabb esz-
közök i s . . . 

PAHLEN : Alexej trónörökös ilyesmik-
kel nem él. (A cárra tekint.) Felség, ön 
valami más miatt intéz hozzám ilyen 
különös kérdéseket. 

CÁR (fölkel, nagyon nyugtalanul): 
Ugyan, Pjotr . . . ugyan . . . (Kiabál.) Én 
nem tudom . . . Folyton gyötörnek, foly-
ton gyötörnek. Miért nem láthatok azok-
ba az ördöngös agyvelőkbe ? Milyen 
ember maga ? (Pahlen egyenruhájába 
markol, egyszerre egészen megváltozott 
hangon, nagyon élesen) : Micsoda iratok 
ezek ? 

PAHLEN (szemrebbenés nélkül, nyu-
godtan) : Hol, felség ? * 

CÁR (Pahlen mellére üt): Itt. Itt a fel-
sil zsebében? 

PAHLEN: Hivatalos íratok, akták, 
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jegyzökönyvek, helyőrségi parancsok, 
jegyzetek, mit tudom én. 

CÁR: Látni akarom őket. 
PAHLEN: Tessék, Felség. (Kigombolja 

egyenruhája kabátját, átadja azt, ami a 
felsőzsebében van. A cár szemügyre veszi 
az iratokat, aztán egyenként, hanyagul a 
földre ejti.) 

CÁR: Más nincs? 
PAHLEN: Nincs, Felség. 
CÁR: Kikutathatom a zsebeit? 
PAHLEN: Ki, Felség. Mindazonáltal 

teljes tisztelettel arra k é r n é m . . . (Mozdu-
latot tesz karjával, ugy hogy a hajtóká-
jába dugott levél a cár szemébe ötlik.) 

CÁR (rámutat): Mi ez itt? 
PAHLEN (zavart hangon): Ez, Felség? 

Magánlevél. 
CÁR: El akarom olvasni. 
PAHLEN: Felség, ezt egy hölgy irta. 
CÁR: El akarom olvasni. 
PAHLEN: Egy hölgy irta, Felség. Na-

gyon bizalmas levél s erősen hirbe hozná. 
CÁR: Az ördögbe is, mit törődöm vele. 

Akarom a levelet. 
PAHLEN: Felség, ezt nem engedhetem 

m e g . . . 
CÁR (ordit): Megőrült? Parancsolom, 

azonnal adja ide a levelet. 
(Pahlen átnyújtja a levelet, a cár végig-

futja, arca elflntorul, eldobja.) 
CÁR (gorombán): A nadrágzsebeit. 
PAHLEN (pár lépést hátrál, szilárdul): 

Ez már sok, Felség. Miért sért meg? Nad-
rágzsebeimben nem szoktam összeeskü-
véseket tartogatni. Erre mindenesetre fi-
gyelmeztetem, Felség. 

CÁR (kiabál): A nadrágzsebeit. 
PAHLEN: Felség, ezennel rendelkezé-

sére bocsátom az állásomat. 
CÁR (egy darabig dultan, némán me-

red rá, aztán egyszerre simogatni kezdi 
Pahlen arcát és megcsókolja. Vállai gyor-
san vonaglanak, hangtalanul sir.) Petrus-
ka, bátyuska. (Leül az Íróasztalhoz és sir. 
Pahlen utálattal nézi.) 

PAHLEN: Az Isten szerelmére, Felség? 
Mi izgatta föl ennyire? Mi történt? Miért 
nem bízik bennem? 

CÁR: Én már nem élek sokáig. 
PAHLEN (vakmerő elhatározással az 

Íróasztalhoz megy, szinte kutakodva ke-

v függönyanyagok , 
\ \ Dichtl cs ipkék 

f^ WEISZ MARISKA 
V . , L i p t f t - k U r u t 2 2 . 

resgél rajta a tekintetével, kiabál): Fel-
séged, ha a fejembe is kerül, tudnom 
kell, micsoda gyalázatos ármánykodás 
birta rá arra, hogy igy bánjon leghívebb 
szolgájával ? 

CÁR (fölugrik, szinte ráveti magát a 
levélre): Itt van, Pahlen, itt van, olvassal 
Olvassa ! (Átnyújtja a levelet, fogja P. 
karját.) 

PAHLEN (hangosan olvassa): „Óva-
kodjék Pahlentől és Panintól." (Ugy 
rémlik, mintha Pahlen tövir öl-hegy ire 
vizsgálgatná a levelet, de most fölkacag.) 
Nahát Felség ez egyszerűen kacagtató, 
egyszerűen kacagtató I 

CÁR (Pahlen arcán csüng): Mi a z ? Mi 
az, Pahlen? (Pahlen, amint egyre jobban 
hahotázik, csínján kiszabadítja karját, 
Anna levele után hajol, melyet a cár a 
földre ejtett, aztán a névtelen levél mellé 
helyezi.) 

PAHLEN: Rocsásson meg, Felség, hogy 
ily tiszteletlenül hahotázom, de hát ki ne 
hahotáznék ezen? 

CÁR (a nevetés már-már ő rá is rára-
gad, de közben rendkívül zavart): No mi 
az, bátyuskám? Mi az bátyuskám? 

PAHLEN (még mindig nevet): Felség, 
fölfedeztem az összeesküvést. Az össze-
esküvés tényleg ellenem irányult. És most 
meglepő dologgal kell vádolnom önt, 
Sire : elrabolta tőlem a legszebb asz-
szonyt. 

CAR (buján): Micsoda . . . micsoda? A 
legszebb asszonyt. . .? Már mint én a leg-
szebb asszonyt. . .? Megbolondultál, Pjotr? 

PAHLEN: Személyesen méltóztassék 
róla meggyőződni. Hasonlitsa össze, Fel-
ség, a névtelen levél irását, ennek az írá-
sával. 

CÁR /leül a helyére, mély érdeklődés-
sel): Tényleg, ez egy irás. Kicsoda az az 
Anjuta. Nem Ostermann báróné? 

PAHLEN (kacag): Eltalálta, Felség. 
Nem más, mint az én édes, gyönyörű, 
nagyon hütelen s cudar barátnőm, Anna 
Petrovna. 

CÁR: És mit jelent ez? Rosszu? 
PAHLEN: Sőt, Ellenkezőleg ! Szerelmi 

vallomás 1 Anna nagyratörő nő, — tudja, 
hogy tiz évvel fiatalabb Lopuchin herceg-
nőnél s a lába is szebb és sokkal tüze-
sebb, mint ő — és sokkal tapintatosabb 
is. Ö nem csalná meg Felségedet nyilvá-
nosan minden udvari apróddal . . . 

CÁR: Lopuchin hercegnő megcsal? (fel-
ugrik, újra leül.) 

PAHLEN: Hát persze, ö Felsége ren-
dőrminisztere a sógorok hosszú listájá-
val szolgálhat. De ez nem fontos, ne dob-
junk köveket egy halott nőre. Itt van, 
Felség egy eleven nő. Gratulálok Felség. 
Nem vagyok féltékeny — a báróné a 
megmondhatója — nyugodt szívvel áta-
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dorn, nem gördítek akadályokat a karri-
érje elé. 

CÁR (ráül az asztalra): Tyű a minde-
nit. A báróné szépasszony? Eljönne hoz-
zám ma este? 

PAHLEN: Csak erre vár, Felség. Utóbb 
már én hozzám se járt el, valami koholt 
Pavelra hivatkozott. Pavel volt az a bi-
zonyos mesebeli királyfi, vagy helye-
sebben maga a cár. Pavelnek gyönyörű 
szája van. Anjuta pedig nemcsak szép, 
hanem — kezeskedhetem, — észbontó 
teste is van, ért mindenhez, mint valami 
izgató, fehérbőrű boszorka. . . (A cár fü-
lébe sug.) 

CAR (Pahlennek is a fülébe sug, majd 
buján nevet): Boszorka. . . Boszorka. . . 

PAHLEN (szinte lármázva): Eszerint 
közlöm vele Felséged parancsát. Pokoli 
tréfa, hogy én magam hozom össze a 
partit. Sátáni nőstény. Holnap Felséged 
legmagasabb engedelmével fölmenti majd 
magát a délelőtti teendőktől, mert a fizi-
kumnak előreláthatólag egy kis alvásra 
lesz szüksége. . . (Harsogva kacagnak 
mindaketten. Pahlen egyszerre abba-
hagyja. Újra kezébe veszi a levelet az Író-
asztalról, egyszerre elkomolyodik. A cár, 
aki egészen Pahlen ercjátékának a rabja, 
még vihorász kicsit, valami üres kunco-
gással, aztán 6 is elcsöndesedik, rebennő 
tekintettel kémleli Pahlen arcát. 

CÁR (ismét dult, gyötrődik): Mi az 
megint, Pjotr, mi az? 

PAHLEN (tűnődik): De miért emiitette 
Panint is? 

CÁR (tompán): Miért emiitette Panint 
is? 

PAHLEN: A gróf hűsége minden két-
ségen felül van. 

CÁR: Azt hiszi? 
PAHLEN: Ö az udvarban az egyetlen 

ember, akiért tűzbe tenném a kezem. 
CÁR (résen): Ez nekem nem elegendő, 

Pahlen. A maga hangja határozatlan... 
PAHLEN (könnyedén): Tagadhatatlan, 

hogy az utóbbi hetekben az alkancellá-
ron bizonyos fáradtság tapasztalható, bi-
zonyos túlterheltség, lehangoltság. Egy 
időre talán szabadságra kellene. . . (Nem 
beszél tovább. A földről aktákat szedeget 
föl, ismét a pulthoz megy.) 

CÁR (somolyog, majd az íróasztalon 
lévő gongra üt, a lakáj megjelenik): 
Ha az alkancellár ur megérkezik . . . 

LAKÁJ: őnagyméltósága már a palo-
tában van. 

CÁR (mohón): A cáreviccsel beszél? 
LAKÁJ: Azzal, Felség. 
CÁR: Tüstént jöjjön. (Lakáj el jb.) 
PAHLEN (Pahlen a pultnál. Cár vele 

szemben; odamegy, pálca a kezében): 
Alexej trónörökös szereti a grófot. 

CÁR: Mit jelent ez? 

PAHLEN: Semmi különöset. De Alexej 
trónörökös nem szereti az édesatyját. 

CÁR: Hm. Gyűlöli? 
PAHLEN: Fél tőlem. A báróné egyéb-

ként nem nagy igényű. 
CÁR: Tessék? Ja . . . igen . . . igen . . . 
PAHLEN: Alkalmilag majd valami cí-

met méltóztatik . . . 
CÁR: Jó, jó . . . Erre még van idő . . . 
PAHLEN: Az lesz a leghelyesebb, ha 

Lopuchin hercegnőnek egy bankutalványt 
küldünk s a rendőrminiszter azonnal kül-
földi útlevelet állit ki számára. 

CÁR: Én legszívesebben a botozó mes-
tert küldeném el ahhoz a komisz bestiá-
hoz. De nem bánom. 

PAHLEN (vigyorog): Kegyeskedjék 
nagylelkűséget tanulni éntőlem, Felség. 

(Mindketten nevetnek. Lakáj jön.) 
LAKÁJ: Az alkancellár ur őnagyméltó-

sága. (A cár az ablakhoz áll, hátat fordít. 
Pahlen a háttérben lévő asztalhoz ül, ak-
tákat tanulmányoz.) 

(Dobolás.) 

6. JELENET 
Cár, Pahlen, Pánin. 

(Pánin belép balról, nyomban megérzi, 
hogy valami feszültség van a levegőben, 
idegesen Pahlenre pillant, aki könnyedén 

bólint.) 
PÁNIN: Van szerencsém felségednek 

jó reggelt kívánni (Dobolás, el.) Jó reg-
gelt, kegyelmes uram. (A cár nem fordul 
vissza, nem is válaszol.) 

PAHLEN: Jó reggelt, Pánin gróf. (Kéz-
fogás.) 

PÁNIN (zsebéből aktát vesz elő, ol-
vassa, elfogultan kezdi mondokáját) : 
Felség, miután a belügyi közigazgatás te-
rén néhány reformot bátorkodtam elő-
terjeszteni, van szerencsém ma felséges 

Selyem 
Csipke 
Szalag 
Batiszt 

l e g o l c s ó b b á r o n 

d i v a t á r u h á z á b a n 

VII., Király-utca 53. szám 
( A k i d a - n t c s sarok) 
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uram figyelmét fölhívni a rendőri köz-
igazgatásban tapasztalható egynémely 
visszásságra. Mielőtt a közigazgatás hiá-
nyaira tüzetesebben is rátérnék, legaláza-
tosabban indítványozom felségednek, 
hogy a külföldi állampolgárok túlontúl 
szigorú ellenőrzését, valamint a külföldi 
irodalom, az idegen nyelvek, szakállvi-
seletek s a ruházkodás ellen hozott ke-
véssé célravezető intézkedéseket kegyes-
kedjék megszüntetni s oly rendszabályok-
kal helyettesíteni, melyek az ország tekin-
télyét sokkal foganatosabban szolgálják. 

CÁR (visszafordul, kiabál): Az ország 
tekintélyét én képviselem, gróf ur. (Lo-
vaglóostorával az Íróasztalra csap, Pánin 
kezéből kitépi az aktát s a földre dobja.) 
Ezek után még mindig reformálni merész-
kedik? 

PÁNIN (elsápad, gyámoltalanul áll): 
Felség, talán kegyeskedjék megengedni... 
(Pahlenre pillant, ez rámosolyog.) 

CÁR (mosolyogva Paninhoz közeledik, 
végigméri szemével, suttogva): Igenis, 
gróf ur, megengedem önnek . . . megen-
gedem, hogy mint magánember nyomban 
visszavonuljon birtokaira. Ugy látom, 
egy kis üdülésre föltétlenül szüksége van. 
Én végtelenül kegyes vagyok. 

PÁNIN (nagyon halkan): Hálásan kö-
szönöm, felség. (Halk dobolás.) 

CÁR (Pahlenhez): Nekem pedig egy kis 
mozgásra van szükségem, Pahlen. És 
lenn a fickóknak is. (Dobolás erős.) A 
többi folyóügyet majd délután. 

PAHLEN: Parancsára, felség. (Cár el.) 

7. JELENET 
Pahlen, Pánin 

PAHLEN (hosszasan néz a cár után, 
majd az aktát földre dobja, lassan oda-
megy Paninhoz): Pánin, én — én magam 
adtam a cárnak a t anácso t . . . 

PÁNIN (némi szünet után, egyszerűen): 
Köszönöm, Pahlen. Nem birtam volna 
tovább. 

PAHLEN: Láttam, ö n mindent meg-
tett, amit tehetett. Köszönöm, Pánin. 

Szelvény 
1927. 38. szám 

a Színházi Élet 
ajándék regényére 

Aki IS egymásután kővetkező szel-
vényt beküld a kiadóhivatalnak, 
ai 80 fillérért kapja a Színházi 
Élet negyedévenként megjelenő 

ajándékregényét. 

(Halkabban.) Most mint gazemberek be-
szélgessünk kicsit egymással. Minden-
esetre jó jel, hogy az öntől való elválás 
még egy kis fájdalmat is okozott nekem. 

PÁNIN (ámulva és megindultan): Iga-
zán mondhatom, Pahlen . . . 

PAHLEN (szenvedélyesen): Ne ne, a vi-
lágért se keressen egyetlen mentő szót se 
a javamra. Nem érdemlem meg. Ha hal-
lotta volna, lia látta volna, hogy az előbb 
hogy gyötörtem, hogy csaltam, hogy meg-
hazudtoltam ezt a szegény, beteg embert, 
hogy micsoda ravasz ujjakkal tekertem 
nyaka köré a hurkot és hogy szépítgettem 
és milyen hideg számítással gyilkoltam 
és hogy televettem a finom pofámat sár-
ral, szeméttel, minden rondasággal . . . 
Pedig hát, Pánin, mit vétett ellenem ez az 
ember? 

PÁNIN (ijedten): Pahlen, Pahlen, ne 
kiabáljon ugy. 

PAHLEN: Mit vétett ellenem ez az em-
ber, hogy ugy hajszolom bele a halálba, 
mint egy állatot? Oly magasra emelt, mint 
még senki ezen a világon. És ez a köszö-
net. (Leül a puffra, más hangon.) De ne 
higyje Pánin, hogy megbántam, hogy 
most majd visszatáncolok, hogy az ön 
erkölcsi karjaiba alélok. Alaposan téved, 
barátom, tovább megyek az utamon. A 
cél a régi —- s ezt a célt el is fogom érni. 
Mindent magammal intézek el. Ez csak 
afféle pillanatnyi gyöngeség. Majd el-
múlik. 

PÁNIN (lázasan): Pahlen, most ön 
olyasmit mondott ki, ami az éjszaka tá-
madt rám, amitől nem birtam többé sza-
badulni, ami keményen belémmart és 
rágott-rágott. (Föláll.) Pahlen, meg bir-
juk-e ölni a lelkiismeretünket, vagy pe-
d i g . . . 

PAHLEN (nagyon komolyan): Vagy pe-
dig lelkiismeretünk öl meg bennünket. 

8. JELENET. 
Pahlen, Pánin, Sándor. 

SÁNDOR (jobbról, nagyon izgatottan 
lép be a szobába, Paninnal kezet fog): Én 
tudom — én, mindent, mindent tudok, 
őfelsége a kihallgatáson bármily tapin-
tatosan is, de értésemre adta, Pánin, hogy 
önnek el kell hagynia engem, az a leg-
nagyobb csapás, mellyel apám sújthatott. 

PAHLEN (felkel, át balra utána): Köte-

Szörmebundákat 
minden kivitelben 

Bodnár József 
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lességszeriien közlöm Fenségeddel, hogy 
őfelsége Pánin grófot az én tanácsomra 
függesztette föl állásától. 

SÁNDOR (döbbenten): Az ön taná-
csára? (Nagyon élesen.) Hál ez a hála, 
gróf ur? 

PAHLEN: Most itt nem háláiról és há-
látlanságról van szó. Most itt Oroszország-
ról van szó. 

SÁNDOR: És ha Pánin gróf elejtése 
arra az elhatározásra birna engem, hogy 
ém is — én is visszalépjek s önnek azt 
tanácsolnám, azt parancsolnám, hogy 
szüntesse meg az akc ió t . . . 

PAHLEN (nagyon komolyan, félbe-
szakítja): Ezek oly veszedelmes szavak — 
önre nézve oly veszedelmes szavak, hogy 
helyesebben tette volna, ha jobban latra 
veti, mielőtt kimondja. (Sándor ajkába 
harap). 

PÁNIN (lassan, előrejőn, halkan): Egy 
ilyen kevéssé tehetséges ember elejtése, 
mint én vagyok, herceg, sohasem akasz-
totta még meg a történelem menetét. 
(Sándor szomorúan, némán Paninra pil-

lant.) 
PAHLEN: Minthogy a történelem vég-

zet a mai nappal munkálni kezd, el kell 
határoznia magát, Fenség. 

SÁNDOR (sóhajt): Nem birom! Még 
nem birom! (Paninra tekint). 

PAHLEN: Négy hét óta csak sóhaj-
tozik, herceg. Az idő pedig rohan, amíg 
sóhajtozik. Olvasta jelentésemét? A gyürü 
bezárult. A helyőrség készenlétben van. 
És Szubov Valérián, Katalin nagy Szu-
bovja, kit ön és a hadsereg és az ország 
mint a hősi hagyomány megtestesülését 
szeret és becsül — Szubov Valérián az én 
szervezetembe lép. Pánin gróf helyébe. 

SÁNDOR: Szubov Valérián? 
PAHLEN: ő Fenség. Hajlandó tehát 

arra, hogy egy általam meghatározandó 
pillanatban fejére tegye a szabad koro-
nát? 

SÁNDOR (visszahőköl): A szabad koro-
nát ? És ezt ön az édesatyám dolgozó-
szobájában mondja ? És ezt ön mondja? 
Tudja, hogy kivel beszél? (Remeg a düh-
től.) Tudja, kivel beszél, gróf ur? 

PAHLEN (közelebb lép hozzá, lassan): 
A kormányzó beszél a nagyherceg, trón-
örökössel, aki ő Felségét imént nem ér-
tesítette arról, hogy a trón ellen össze-
esküvést szőnek. 

SÁNDOR (tombol): Pahlen, Pahlen. 
(Neki ront.) Megőrült ? 

PAHLEN (hidegen): Fenség, ezennel 
szabadon hagyom az utat. Keresse föl. 
most mindjárt a cárt s közöljön vele 
mindent, amit csak tud. Tessék. Több 
ilyen alkalmat nem adok önnek. 

SÁNDOR (összeroppan): J a j . . . j a j . . . 
Nem . . . nem akarom. 

PAHLEN: Helyes, Fenség, eszerint te-
hát az akcióra határozta el magát. 

SÁNDOR (hangtalanul): Nem . . . nem... 
még nem. . . Pánin, segits. 

PÁNIN (halkan, tagoltan): Pahlennek 
van igaza. 

SÁNDOR: Hát ön i s . . . ön i s . . . ? Egé-
szen magamra maradtam. (Pahlenhez ro-
han és kétségbeesetten megragadja kezét.) 
Pahlen, Pahlen könyörüljön rajtam. 

PAHLEN (hirtelen ellágyul): Herce-
gem, ugyan mit az én könyörületem. 

9. JELENET 
Voltak, Cár. 

CÁR (belép, hol az egyikre, hol a má-
sikra pillant): Nini micsoda színpadi je-
lenet ez ? 

PAHLEN: A trónörökös siratja Panint, 
Felség. 

CÁR: Siratja ? (Elröhögi magát, de 
Pahlen folytatja a nevetést.) 

FÜGGÖNY. 
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(A cár lakószobája. A vörös függöny, 
mely a szalont az előcsarnoktól el-

választja, félre van húzva. Este) 
1. JELENET 

Pohlen, Muravjev, Kamarás 

PAHLEN: Holnap huszonharmadika? 
MURAVJEV: Igen, kegyelmes uram. 
PAHLEN: Holnap a Szemionovszkij-

ezred áll őrt a Mihály-palotánál? 
MURAVJEV: Az, kegyelmes uram. 

(Szünet.) 
PAHLEN: Március huszonharmadiká-

ról huszonnegyedikére virradó éjsza-
k á n . . . 

MURAVJEV (halkan): Már? 
PAHLEN: Ideje. 
MURAVJEV: Tudja a cárevics? 
PAHLEN: Alexej? Sokkal fontosabb a 

báróné — és sokkal veszedelmesebb. A 
cár oly kétségbeesetten, oly eszeveszetten 
szereti, mint amilyen a mostani élete . . . 
A cárt teljesen megzavarta a téboly, a fé-
lelem, (Kamaráshoz.) Különben közölte a 
bárónéval, hogy valamivel a vacsora 
előtt érkezem s pár szót szeretnék váltani 
vele? 

KAMARÁS: Közöltem, kegyelmes uram. 
Megígérte, hogy eljön. 

PAHLEN: Helyes. Ezt a nőt el kell 
távolítani. Ha pedig nem érti az okos 
szót, akkor majd átadom egy másik fó-
rumnak . . . 

MURAVJEV (nyugtalanul): Milyen 
fórumnak? 

PAHLEN: Egy olyan fórumnak, mely 
igazán elsőrangú végrehajtó közeg: szó-
fukar, megbiztható és izmos. (Kiált.) 
Stepanl 

STEPAN (bal 1. lépcsőn jön). 
(Mindnyájan Stepanra pillantanak) 

^ f l ^ H ö I g y e k ö r ö m e 
J B R H a felülmúlhatatlan Botár-féle Hajeltávo-

E 3 Utó, mely b i z t o s garancia mellett kl-
• j irtja arcról, karról a kellemetlen szőr-

^ ^ r m zetet Ára 4 pengő.— Szállítások utánvét 
^W mellett is történnek. A r c á p o l á s . — 

m B O T « R H F . f i l N A arcápolási Inté-
zete, Budapest, VIL, Nyár -u tca tß.. föld«7. t . — 
Olcsó bérletrendszer. — K% Intéiet fennáll 11 éve . 

MURAVJEV (halkan): Ez az a grá-
nátos? 

PAHLEN: Stepan az én legjobb bará-
tom s az elkövetkezendő órákban Orosz-
ország legeslegfontosabb embere. (Csönd, j 

KAMARÁS (halkan): Mintha a közelgő 
napok minden borzalma benne reszketne 
már a gróf ur hangjában. 

PAHLEN: Hát mit tehetek drágám? De 
Stepan barátomat — ez itt az én Stepan 
barátom — majd önöknek kettejüknek 
kell elhelyezniök a báróné szobájában, 
alkalmas helyen. Értenek? És Stepan 
barátomnak senkivel sem szabad talál-
kozni önökön, kettejükön kivül, mikor 
majd tizenegy óra tájt, emberfölöttien 
megterhelve igyekszik elérni az én kocsi-
mat. — Remélem, értenek, ö n pedig Mu-
ravjev, egy kis idő multán — még mi-
előtt a cár jönne — bejön és félbe-
szakítja a bárónéval való csevegésemet s 
elhiv valami fontos ügyben. Most már 
nincs szükségem önökre. Messieurs. A 
bárónénak éles a szeme. Helyesebb is, ha 
nem lát bennünket együtt. 
(Kamarás, Muravjev, hátul középen el.) 

PAHLEN: No, örülsz, Stepan? (Leül jb. 
elől, iszik.) 

STEPAN: Nem örülök kegyelmes ur. 
(Asztalhoz jön.) 

PAHLEN: Busulsz, Stephan? 
STEPAN: Nem busulok, kegyelmes ur. 
PAHLEN: Hát mit érzel, Stepan? (Asz-

talra ül.) 
STEPAN: Semmit, kegyelmes ur. 
PAHLEN: Semmit? Nem félsz? Nem 

dobog a szived? 
STEPAN: Nem, kegyelmes ur. 
PAHLEN: De boldog vagy. És ha én 

busulnék, Stepan? 
STEPAN (egy lépés): Akkor én is bu-

sulnék atyuskám. 
(Anna föltűnik fölül a lépcsőn) 

PAHLEN (halkan Stepanhoz): Ez az! 
Ismered? 

STEPAN: Ismerem. 
PAHLEN: A nők törékenyek. Ne az 

öklöddel Értetted? Egyet az arcárai 



s z í n h á z i é l e t 
113 

STEPAN: Igenis, kegyelmes ur. (El 
jb. 1.) 

PAHLEN (feláll). 

2. JELENET 
Pahlen, Anna 

PAHLEN: Kezét csókolom, Madame. 
ANNA: Jó estét, Pahlen. A kamarás 

közölte velem . . . hogy . . . 
PAHLEN: Igen. Madame, — és köszö-

nöm az audienciát. 
ANNA: Mit akar, Pahlen? A cár min-

den pillanatban jöhet. 
PAHLEN: A cár? Hol van? 
ANNA: Nem tudom. 
PAHLEN: Hát akkor ki tudja, ha még 

maga se? 
ANNA: Bizonyára Grive doktorral ko-

pogtatja, hallgattatja magát. 
PAHLEN: Â igen, a sziv, a sziv! Kí-

mélje jobban a cár a szivét. A cárnak 
nincs olyan pompás szervezete, mint ön-
nek — még olyan se, mint nekem. 

ANNA: Igazán nem tudtam, hogy maga 
ilyen kiállhatatlan tud lenni. Csak ezt 
akarta mondani? 

PAHLEN (leül az emelvényen): Dehogy, 
valamit még kérdezni is óhajtanék. Azt 
óhajtanám kérdezni, hogy keresztül vitte-e 
már, Anna? 

ANNA: Mit? Mit vittem-e keresztül? 
Nem értem. 

PAHLEN: Nem? Kár. Én tudniillik bi-
zonyos céllal hoztam össze magát a cár-
ral. Emlékszik rá? Azt kellett keresztül 
vinnie, hogy a cár a cárnő hálószobája 
aj taját befalaztassa. 

ANNA: Ah, bizonyos céllal hozott 
ö s s z e ? . , . Milyen érdekes! Eh bien, a 
hálószoba aj ta ja már be van falazva. 

PAHLEN: Az ajtó be van falazva. Szó-
val, keresztül vittük. Nagyszerű. Mint-
hogy más feladatom nincs az ön szá-
mára, ezennel föl is mentem önt attól, 
hogy ezután egy beteg és semmiesetre se 
kellemes ember társaságában rostokol-
jon. Magára többé nincs szükség. (Iszik.) 

ANNA (élesen): Kormányzó ur, figyel-
meztetem, hogy én nem állok az ön pa-
rancsnoksága alatt. Engedje meg, hogy 
szétrebbentsem illúzióját. Én ő Felsége 
mellett maradok — még akkor is, ha ez 
önnek nem igen volna Ínyére. A cár jó 
hozzám: talán szeret is, talán szüksége 
van rám, de ön erre egyáltalán nem szá-
mított. Ugylátszik, hogy számításaiban 
néha mégis csak téved. (Át jb., Pahlen 
utána.) 

PAHLEN (nevet): Annál jobb, Pompa-
dour marquise megfogja et csípőjét, annál 
jobb. 

ANNA (igen komolyan néz): Te . . . 

le . . . ördög. Tudod te, tudod te, hogy 
ki vagy? 

PAHLEN (komolyan): Látja, Anna, 
ezt igazán nem tudom. (Muravjev be-
jön.) Kedves Szergeij Nikolajevics, 
mondja csak, tudja ön, hogy ki vagyok 
én? 

MURAVJEV (megdöbben): Nem tu-
dom, kegyelmes uram. 

PAHLEN: De a marquise tudja: ördög 
vagyok, ördög. 

MURAVJEV: A tengernagyi hivatal-
tól átküldték esy roppant sürgős aktát. 

PAHLEN: Mindjárt megyek önnel. 
(Annához.) Madame, legyen kegyes ö 
Felségénél kimenteni, ha valamivel ké-
sőbb . . . Most úgyis vian egy nagyon ér-
dekes témája, amellvel a cárnál beárul-
hat. (Kezet csókol. Muravjevel el. Ann« 
idegesen járkál. Grive, a cár angol or-
vosa áthalad a szinen, Annt eléje lép.) 

3. JELENET 
Anna, Grive 

GRIVE (Jön jobbról, megy közép felé.) 
ANNA: Látta a cárt? 
GRIVE: Láttam. 
ANNA: Megvizsgálta? 
GRIVE: Meg. 
ANNA: No és? 
GRIVE: Kevesebbet kellene innia. 
ANNA: Miért doktor? Beteg? 
GRIVE (elhúzza a száját): Nem egész-

séges. 
ANNA: Reszéljen, doktor, beszéljen . . . 
GRIVE: Láza van. De nemcsak ez. 
ANNA: Hanem? Doktor? Beszéljen. 
GRIVE: Mit lehet itt beszélni. A kony-

hába kell mennem, megvizsgálom az 
ételeit. 

ANNA (mohón és gyorsan): Doktor! 
Mi baja? örült? 

GRIVE: Nem. Szerencsétlen ember. 
(El középen.) 
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i. JELENET 
Anna, Cár 

CÁR (jb. I. be, Grive után néz, ajtófára 
támaszkodva aggódva kérdi): Ki volt ez? 

ANNA: A doktor. 
CÁR: Mit mond? 
ANNA: Meg van eléged-ve, Sirc. 
CÁR (közelebb lép): A sziv jó? 
ANNA: Nagyon jó. 
CÁR: És a tüdő? 
ANNA: A tüdő is egészséges Felség, 

teljesen egészséges. 
CÁR (középre lép): De a f e j . . . a fej... 
ANNA: A fej is rendben van, Grive azt 

mondja. 
CÁR (asztalhoz ül a padra): Nem, a 

fej az nincs rendben, a fej az n i n c s . . . 
a fej sokat tud, a fej fáj , szétpattan a fe-
jem. Anyuka, hát oly rossz ember va-
gyok, hogy agyon kell verni engem, mint 
egy veszett kutyát, csak azért, mert eb-
ből az átkozott családból származom? 
Az édesatyámat meggyilkolták . . . engem 
is meg fognak gyilkolni. . .; a fiamat is 
meggyilkol ják . . . az unokámat is . . . min-
den Romanovot meggyilkolnak, csak 
aztán pusztul el Oroszország . . . Ne hagyj 
itt Anna, agyonvernek. (Anna el akar 
menni, a cár belékavaszkodik, Anna ha-
ját simogatja.) Ne hagyj itt, Annuska, 
galambocskám, jó kis asszonyom, én 
édes kis asszonvkáml 

ANNA (leül vele szemben): Miért nem 
megv Moszkvából, Felség? 

CÁR: Nem szököm meg. 
ANNA: Szóval nem hisz abban, amit 

tud, Felség? 
CÁR (ismét nyugtalanul): Én, én bi-

zom Pahlenben. 
ANNA: PaMenben? . . . Pahlen . . . egy 

ördög. 
CÁR: HallgassI Szereted őt? 
ANNA: Nem-nem-nem! 
CÁR (dúlt mosollyal, susog): Én sze-

retem őt, mert az irás azt mondja: sze-
ressétek a ti ellenségeiteket.. . (teljesen 
megváltozott hangon, mintegy fölocsud-
va.) Pahlen? Hol van? Nem volt itt? 

ANNA (összeszedi magát, elnéz): Nem 
tudom. 

5. JELENET 
Cár, Anna, Pahlen 

PAHLEN (kilép az előcsarnokot fedő 
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függöny mögül): Madame hazudik. Itt 
voltam. Egy sürgős aktát vettem át a 
tengernagyi hivataltól. 

ANNA: Ha hazudtam, akkor is csak a 
gróf ur rendszerét követtem. (El közé-
pen, a függöny mögé.) 

6. JELENET 
Cár, Pahlen 

CÁR (mozdulatot tesz, leülteti Pahlent, 
a legnagyobb izgalomban egyszerre 
kiabálni kezd): Pahlen, Pahlen én nem 
értem magát. 

PAHLEN: Micsoda rejtélyes van az 
én viselkedésemben, Felség? 

CÁR (rekedten): Pahlen, én nem va-
gyok őrült. Még mindig tudok gondol-
kozni. Pahlen, Szentpéterváron volt ön, 
mikor szerencsétlen atyámat detronizál-
ták és meggyilkolták? Az igazat mondja. 

PAHLEN: Én akkor egy tizenhétesz-
tendős testőrkadét voltam és éppen 
szalutálni tanultam! 

CÁR: Ez nem egyenes válasz ! A leg-
nagyobb igazságtalanságot követném, el 
önnel szemben, a legnagyobb igazságta-
lanságot követném el magammal szem-
ben, ha nem tartanám önt képesnek 
minden tettre. (Egész közel Pahlenhez, 
balkezét a nyakára teszi, jobbat magas-
ban, gesztikulál, kiabál.) 

PAHLEN (némán rámered, arca az el-
határozástól brutálissá válik.) 

CÁR (ordit): Te képes vagy minden 
— értsd meg — képes vagy minden 
tettre. 

PAHLEN (keményen): Igenis, Felség. 
Ez bók. 

CÁR: Akkor legalább legyen mersze s 
mondja a szemembe, hogy az 1762-iki 
tragédia ebben az esztendőben — talán 
már ebben a hónapban újra meg fog itt 
ismétlődni. (Hátrál a székkel.) Nos, mit 
szól hozzá? Roppant kíváncsi vagyok. 

PAHLEN (a legnagyobb nyugalom-
mal): Felség, nem téved. Tényleg össze-
esküvést terveznek s magam is részt ve-
szek benne, h o g y . . . (Hangja elakad, 
erre a cár visszaugrik, pisztolyt ránt elő 
kabátja zsebéből.) 

CÁR (rikácsol, kiált, pisztolyt Pahlen-
re fogja, aki némán lehunyja szemét, kü-
lönös odaadással kitárja karjait. A cár 
leengedi a pisztolyt, megrendülten): 
Pahien . . . (Közeledik.) Pahlen . . . Félbe-
szakítottam utolsó mondatát. Ha van 
valami szent ön előtt ezen a világon — 
érti? — fejezze be, de ugy, ahogy igazán 
akarta. (Mellette van már.) 

PAHLEN (áll, mint a cövek, kitárt 
karral s acélos hangon beszél, mintha 
szitkozódnék): . . . hogy Felség szentséges 
életét megmenthessük! 
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CÁR (torzul vigyorog. Arca egészen el-
petyhüdik): Hihihi! Hát akkor én előbb 
magamat — önmagamat — hihihi — egy 
hajszálon mult csak, egy hajszálon. — 
(Pettyedt szájjal susog.) Ha igaz az egész, 
ha tudniillik igaz — de miért ne volna 
igaz. (Leül az asztal előtt, pisztolyt az 
asztalra teszi.) Mit vétettem én önnek, 
Pahlen? 

PAHLEN (hangtalanul): Mit vétett ön 
nekem Felség? 

CÁR (egy székre kuporodik, gyámol-
talanul): Bátyuska, vétettem én neked 
valamit? 

(Szünet, a cár fölemeli fejét, vállai titok-
turáznak). 

PAHLEN sóhajt): Ó j a j . . . 
CÁR (suttogva): Mit sóhajtozol, Pjotr? 
PAHLEN: Felség, Oroszországban so-

kan sóhajtoznak. 
CÁR (halkan): Sokan sóhajtoznak. 

(Szünet, a cár fölemeli fejét, vállai titok-
zatos gyötrelemtől vonaglanak meg. Egé-
szen távoli hangon.) Bátyuska, megöl-
jem magam? 

PAHLEN (lassan egy székre rogy, föl-
zokog). 

CÁR (rámered, Pahlen sir. A cár föl-
kel, hozzá megy, kémleli és Pahlen ke-
zét leveszi a szeméről): Pahlen sir! 
Pahlen sir? Ki hitte volna, szélles nagy 
Oroszországban, nagy Pahlen sírni is 
tud? (Nevet, hátra megy.) 

PAHLEN (felugrik): Adért sirok, Fel-
ség, csak azért sirok, mert . . . Fogassa 
el a trónörököst! A trónörökös össze-
esküvést sző császári atyja ellen! 

CÁR (falhoz hátrál, fölordít): A vész-
törvényszék elé! Huszonnégy órán belül 
lőjjék agyon! (Leül az asztalhoz, puffra.) 

PAHLEN: Felség, az jel lenne a for-
radalom kitörésére. Ha meg akarja men-
teni tulajdon életét, akkor kegyeskedjék 
meghatalmazni engem, hogy a trón-
örököst a szentpétervári fellegvárba zá-
rassam. 

CÁR (szemébe néz): Igen — igen. 
Mikor? (Át balra.) 

PAHLEN: Azonnal. (Iratot huz ki 
zsebéből.) Itt az elfogató parancs. 

CÁR (kikapja a kezéből a pultnál): 
Add ide! (Iszonyú dühös ,aláirja.) Itt 
van. (Átadja.) 

PAHLEN (átveszi): Most már minden 
rendben van. (Szünet.) 

CÁR: Szomjas vagyok — inni akarok 
— inni. (Pahlen bort tölt. A cár iszik.) 

A n j u t a . . . hol van Anjuta? Hozd ide, 
Pjotr! 

PAHLEN (kiszól): Most már jöhet. 
Madame. Ezután semmi érdekeset se 
hallhat. 
(Anna alig zavartan az előcsarnokból a 

szalonba lép.) 

7. JELENET , 
Cár, Pahlen Anna 

CÁR: Szomjas vagyok, szomjas. A 
bor jó, de nagyon gyönge. Hol a borsos 
pálinka? 

PAHLEN: Itt, Felség, (önt neki, ko-
cintás.) 

CÁR (hátul középen leül). 
ANNA (halkan a cárhoz): Nem szabad 

sokat innia, Felség. 
CÁR (révülten): De ha keld, de ha kell. 
ANNA (unszolva): Felség, önnek most 

józannak kell maradnia. 
CÁR: Nem akarok, Anjuta, nem aka-

rok. Mámor kell, sok-sok mámor, (leül) 
hogy elfelejtsem ezt az életet! 

PAHLEN: Nem parancsol valamit enni, 
Sire? 

CÁR (eszik, kiköpi): Nem tudok. Még 
látni se tudom, hogy eszik más. Igyunk! 
(Folytonosan iszik, arcvonásai megüvege-
sednek.) 

ANNA (mikor a cár újra iszik): Nem 
akarna aludni, Felség? 

CÁR: Nem akarok, nem akarok. Nem 
tudok aludni! Még veled sem, Anjuta! De 
cirógasd a fejem. Jaj , csak tudnám, mi 
motoszkál a fejedben, Pjotr. 

PAHLEN: Miért óhajt ja tudni, Felsé-
ged? Bár csak én se tudnám . . . 

CÁR: Pjotr, te egy mindenre elszánt 
desperad vagy. 

PAHLEN (meglepődik): Desperád? 
Hogy jutott eszébe éppen ez a kifejezés. 
Felség? 

CÁR: Mert az vagy. Desparado, Desp. . 
te nem szököl meg, hanem e l ő r e . . . 
(Iszik.) Ha pedig ölni akarsz, akkor pár-
viadalra állasz k i . . . (Iszik.) 

PAHLEN (halkan): És ha már öltem? 
CÁR: Akkor fölmented magad. 
PAHLEN: És ha magamat kell elítél-

em ? (Tölteni akar.) 
CÁR: Akkor fölakasztod magad. (Iszik.) 
PAHLEN (mormog): Akkor fölakasz-

tom magam. 
CÁR: Mit mondasz? 
PAHLEN (egyik láng kialszik, hango-

san): Akkor fölakasztom magam. 
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CÂR: Milyen borzasztó az, amit beszé-
lünk . . . Milyen borzasztóak ezek az órák 
oly lustán, nyulósan, sötéten csurdogál-
nak, mint a kátrány. Bárcsak agyonlőtte-
lek volna, Pjotr. (Jobb kézzel üveget ma-
gasba emeli.) 

PAHLEN: Miért nem lőtt agyon, Fel-
ség? 

CÁR: Mert szeretlek, bátyuskám. 
ANNA (unszolva): Utazzék el Moszkvá-

ba, Felség. (Pahlenhez.) Vagy talán a 
gróf nr ellenzi? 

PAHLEN: Nem. 
CÁR (vigyorog): Én itt maradok, örülsz 

neki, Pahlen? 
PAHLEN: Igen. 
CÁR: Ez a Pahlen ugy forgat itt mind-

nyájunkat és az egész világot, akár egy 
körhinIR (Bóbiskol.) Mikor is lesz az? 

PAHLEN: Micsoda? 
CÁR: Alexej. 
PAï'T EN (meglepődve): Holnap este. 
ANNA (unszolja): Utazzék el, Felség. 

Holnap reggel. 
CÁR (élesen): Madame, hagyjon, egé-

szen megbetegít. Maradok, maradok, ma-
radok. (öklével döngeti az asztalt. Töp-
reng.) De miért épp holnap eáte? 

PAHLEN (nyomottan): Lehet, hogy 
már a holnapi nap folyamán, még nem 
bizonyos. 

CÁR (önfejüen): Az előbb azt mondtad, 
hogv holnap este. Mi van holnap este? 

PAHLEN: Hát holnap este. 
ANNA (nem birja tovább): Ugyan ne 

faggassa már. Hiszen neki folyton hazud-
nia kell. Küldje eL Aztán kérdezzen en-
gem. 

PAHLEN (nevet): Madame, ön részeg. 
ANNA (felugrik Pahlen mögött): Fel-

ség, fogassa el Pahlentl (fölugrik az asz-
tal bal sarkához, kezét a pisztolyra teszi.) 
Ölje meg. (A cár és Pahlen nevet.) 

CÁR: öld meg te galambocskám. 
ANNA (az ajtóhoz fut, kirohan hátul 

középen a szalonból. Pahlen vadul haho-
tázik, mintha félne a csöndtől. Cár be-
tartja Pahlen száját). 

8. JELENET. 
Cár, Pahlen, aztán Stepan. 

CÁR (félbeszakítja Pahlen nevetését, 
szeme kimered): Md volt ez? 

PAHLEN: Én semmit se hallottam, 
CÁR: Kiabáltak. 
PAHLEN: Az őrséget váltják. 
CÁR: Egy nő sikitott. 
PAHLEN: Talán lenn a parkban. Egy 

leány a katonájával. 

CÁR: Nem itudom, félek, részeg vagyok. 
(Iszik.) Miért nem jön vissza az a nő? 

PAHLEN: Honnan tudjam én azt, Fel-
ség? 

CÁr: Nekem ugy rémlik, bátyuska, hogy 
neked ezt tudnod kelleme... Ha nem vol-
nék ilyen részeg és olyan gyáva, a pisz-
toly csövét szépen a szájamba venném és 
elsütném. 

PAHLEN: Felség, mit beszél? 
CÁR: Jobb az én kezemtől, mint a tied-

t ő l . . . 
PAHLEN: Én nem teszem meg. 
CÁR : Hazudsz, te megteszed. Félek 

tőled. Miért nem jön Anjuta? 
PAHLEN: Nyilván lefeküdt. 
CÁR: Hova mégysz, Pahlen? Ha nem 

vagy itt, akkor még jobban félek tőled. 
PAHLEN: Hivom a vadászomat. (Kiált.) 

Stepan. 
(Stepan, kalappal, köpennyel jön, lépcsőn 

áll, közép) 
STEPAN: Parancsol? 
PAHLEN: Láttad a bárónét? 
STEPAN: Elment, kegyelmes ur, a ko-

csin. 
PAHLEN (visszamegy a cárhoz, moso-

lyog.) Ma éjszaka egyedül kell marad-
nia, Felség. 

CÁR: Egyedül, egyedül? Nem birok . . 
(Megfogja Pahlen kezét, székbe ülte 
Maradj, bátyuska, maradj velem. I 
tyuska . . . te nekem adtad ezt a nőt 
most elveszed tőlem. De az életet az 
gonosz anyám adta nekem — és azt is 
veszed tőlem. (Elszundit, de minta lidt 
Pahlenre ülve.) 

PAHLEN (halkan fölsóhajt). 
STEPAN (közeledik, egészen a s: 

mellett): Kegyelmes ur? 
PAHLEN (int a kezével, hogy n 

nem). Megsérült a báróné? 
STEPAN : Csak elájult egy kic 

azt hiszem. Lenn van a kocsiban. I ' 
vigyáz, hogy ne kiabáljon, ha magái 
tér. 

PAHLEN: Ó, csak elmehetnék innen 
olyan nehéz, mindig nehezebb lesz, í 
pan — mintha már nem is élne. 

CÁR (félrebeszél): Nézd, Annuska, 
lambocskám, már most megölhe 
volna, ha a k a r j a . . . Dehát nem akar. 

PAHLEN (elfojtja zokogását). 
STEPAN (Pahlen felé hajol): Keg; 

mes ur — sir? Könnyezik? 
PAHLEN: Nem, Stepan. Csak verejl 

— FÜGGÖNY — 
(Szünet) 
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allien dolgozószobája : ugyanaz mint 
kép. Ablakon hold, kandalló tüz, vilá-

tás behúzva, majd mikor lakáj gyergyát 
hoz, világosabb, 

árcius 23-án este, lakáj gyertyát hoz, 
teszi az Íróasztalra, visszalép az ajtó-
oz, azután Cárevics és Subov Valérián 
zjönnek. Subov leül az asztal előtti 

székbe, Cárevics fel-alá jár. 
I. JELENET 

SÁNDOR és VALÉRIÁN. 
SÁNDOR (nagyon izgatottan): Hát he-

réljen végre, tábornok ur. Mi történt, 
így mi fog történni? Miért hozott 
ahlenhez ily sürgősen, ily ünnepi titok-
itossággal ? 
VALERIAN: Pahlen minden pillanat-

in itt lehet. Ö majd minden kérdésére 
lelni fog. 
SÁNDOR: Miért nem felel ön. Subov 
óf. Revallom, ha nem ön keres föl, el 

jövök. De gyermekkorom óta tiszte-
in, tábornok ur. ö n nem szolgáltathatja ki 
agy Katalin unokáját egy rablólovag-
ak. 
VALÉRIÁN: Most Pahlenre céloz, Fen-

ig. Pedig ha én, Katalin cárnő öreg ka-
inája szabad akaratomból Pahlennel tar-
ik s állandóan könyörgök önnek, hogy tá-
togassa az államcsíny tervét, az nem 
ahlen miatt történik, hanem ön miatt, 
ár pillanat múlva majd be méltóztatik 
tni, herceg, hogy Pahlennek nagy hálá-
il tartozik. 
SÁNDOR (az emelvénynél megáll, in-

ulatosan): A koronámat köszönhetem 
ajd neki, s egy életen át tartó lelki-
meretfurdalást. (Hátra megy.) 
VALÉRIÁN: Ha ezt már most is ily 
Jágosan látja, Fenség, akkor csodálkoz-
om kell, miért nem mond le fivére Kon-
antin javára, aki bármely pillanatban 

akció mellé állana ? 
SÁNDOR (gyötrődve): Azért, mert, pa-

rancsoló erővel érzem a hivatásom, Su-
bov gróf. 

VALÉRIÁN Ezt már jobban megértem 
herceg, mint azt, hogy visszatorpan. De 
hagyjuk. Ebben a pillanatban, más forog 
kockán. Ebben a pillanatban annak, akit 
ön rablólovagnak nevezett, többet kö-
szönhetünk, amit az ön koroná já t . . . 

SÁNDOR (hirtelen): Tábornok ur ! 
VALÉRIÁN: Igen az ön életét köszön-

hetjük neki. Ha nem emeli föl tiltó sza-
vát, akkor a cár önt még ma agyonlö-
vette volna. 

SÁNDOR: Úristen. . . 
VALÉRIÁN: És én önt Pahlen paran-

csára helyzetem itt biztonságba — biz-
tonságba, Fenség ! mert személye még 
mindig veszedelemben forog. (Kívülről a 
fölvonuló csapatok lábdobaja hallik.) 

SÁNDOR (halkan): Milyen csapatok 
vonulnak föl? 

VALÉRIÁN: A Szemionovszkij ezred 
vonul a Mihály palota elé, hogy átvegye 
az őrséget. 

SÁNDOR: Az én ezredem.. . (Ablak-
nál.) És miért ily feltűnően erős a vár-
őiség, tábornok ur? (Lábdobogás halkul. 
Valérián hallgatt. Pahlen nagyon gyorsan 
belép. Arca hideg, kemény.) 

2. JELENET 
Sándor, Valérián, Pahlen. 

PAHLEN (köpenyben): Fenség. Valé-
rián barátomnak bizonyára megbocsá-
totta, hogy ily szokatlan módon hivattam 
ide. De a helyzet nem tűr semmi cere-
móniát. Tájékozva van ? 

SÁNDOR: Subov gróf közölte velem, 
hogy személyem a cár utóbbi rendelkezései 
folytán veszedelemben van, legalább is 
ezen a házon kivül. Nekem azonban ér-
vek kellenek, bizonyítékok atyám elhatá-
rozására vonatkozólag. 

PAHLEN: Örüljön, hogy nincsenek bi-
zonyítékai . . . herceg. Ha a cár végre-

yoVjóof ViH*l*fl ç f a legtökéletesebben tanitok. Ipari vizsgára 
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ha j t j a azt, amit tervezett, cudarul áll-
nánk. Szíveskedjék elolvasni ezt a rende-
letet. (Hozzálép és átadjaCárevics az 
asztalhoz lép, olvassa, Pahlen utána.) 

SÁNDOR (elolvassa az aktát, a földre 
ejti. Hangtalanul.) Hát lehetséges ? . . . 
El akarnak fogni kormányzó ur ? 

PAHLEN: Talán ne így tegyük föl a 
kérdést. Beszélgessünk ugy, mintha ez a 
rendelet nem is léteznék. Tehát azt kér-
dezem öntől, s kérdéseimet és az ön fele-
leteit Subov Valérián mint tanú hallja : 
(Subov feláll) hajlandó-e arra, hogy az 
általam vezetett akciót nyíltan, félre nem 
érthetően helyeselje s a t rónra lépjen? 

SÁNDOR (roppant zavartan): Én — 
ja j Istenem — én Krisztusra kérem, 
mondja meg ezt előbb, Pahlenl Ki kezes-
kedik a cár életéért ? 

PAHLEN (lassan): A cár é l e t é é r t ? . . . 
VALÉRIÁN: Célunk az, hogy a cárt 

lemondassuk a trónról semmi egyéb. 
SÁNDOR: Pahlen gróf, ha leveszi a 

lelkiismeretemről ezt a terhet. . . 
PAHLEN: Leveszem a lelkiismeretéről 

ezt a terhet. A magaméra veszem. (A 
cárevicshez lép.) Azon úgyis sok van már. 
Kezeskedem a cár életéért, tulajdon éle-
temmel. 

SÁNDOR (előrejön, akadozva): Ennél-
fogva, ennélfogva meg fogadom önnek, 
Pahlen gróf és önnek, Subov gróf a lel-
kem üdvösségére fogadom, hogy a vál-
lalkozást egész személyemmel támogatom 
s egy ön által meghatározandó órában 
elfoglalom azt a helyet, melyet születé-
semnél fogva elfoglalni hivatva vagyok. 
(összetörve, elájul.) 

PAHLEN (kissé mosolyog): Most már 
rendben van. Fenség máris egészen jó 
cár. 

SÁNDOR (kitérően): És mikor, mikor 
történik az akció ? 

PAHLEN: Ha a Szemionovszkij ezred 
a Mihály palota előtt átveszi az őrséget. 

SÁNDOR (fölindul): Isten szerelmére, 
hisz ma az én ezredem. . . ? (Ablakhoz 
ugrik, dobolás.) 

PAHLEN: Ma, herceg, ezen az éjsza-
kán. (Cárevics ablaknál.) 

SÁNDOR (hangosan): A csapatok föl-
vonulnak, már egy félórája vonulnak: ön 
pedig csak egy perce tudja, hogy kész 
vagyok rá 1 

PAHLEN: A csapatok fölvonulnak még 
akkor is, ha ön nem is volna kész rá. 

SÁNDOR (összeroppan): Igen, igen, 
p e r s z e . . . 

PAHLEN : Csillapodjék Fenség s min-
denekelőtt szíveskedjék .a felső emeleti 
termekbe visszavonulni. A tábornok ur 
majd elkíséri. F e l s é g . . . (Subov jobbra 
megy, Cárevics utána, valamit még vála-
szolni akar, de gyorsan eltávozik a szo-
bából Valérián kíséretében jobb lépcsőn. 

Pahlen pár pillanatig mozdulatlanul ' 
aztán ír, aztán csönget. Stepan jön). 

3. JELENET 
(Most dobolás lassú.) 

Pahlen, Stepan 
PAHLEN : Na Stepan, az ebédlőben 

vannak mind az urak ? 
STEPAN : Csak még Szemionovs 

ezred tisztjei hiányzanak és Ralysin 
bornok ur és Platon herceg. 

PAHLEN : Az urak nagyon csöndé: 
alig hallani őket. 

STEPAN : A tiszt urak roppant hal 
beszélnek, vagy hallgatnak. Csak iszi 
keveset esznek. Díszben vannak. Mi 
egyik viseli valamennyi rendjelét. 

PAHLEN : Kitűnő megfigyelő VÍ 
Stepan. Dobog a szived ? 

STEPAN : Nem, kegyelmes ur ! 
PAHLEN : Pompás. El is hiszem. S 

val most fölhúzd azt a huszártiszti egy 
ruhát, melyet adtam neked. És megf 
lően viselkedsz. Vagyis, meg se mukkal 
nem mindig állsz olyan peckesen s a 
zelemben tartózkodsz. No menj. De n 
állj 1 Hol a bá róné? 

STEPAN : Délben már enni is k 
most fölkelt. Egy csukott kocsi már 
óra óta készen van, a vadász is. 

PAHLEN : Helyes. Kéretem a bárói 
STEPAN : Igenis, kegyelmes ur. (E 

lépcsőn jb. bal hátul. Pahlen fölkel, 
nyit egy ajtót, tompa beszédmoraj hal 
Pahlen egy pillanatig hallgatja, aztán 
csukja az ajtót, az ablakhoz lép, azi 
kinyitja : szél. a fölvonuló csapatok l 
dobaja erősbödik. Lelép a pódiumról 
tűnődik). 

PAHLEN: Mi ez? Bátorság vagy levi 
ség. vagy boldogság? ? 
élő világra nyitok, J , 
ját veri felém. Itt 
olyan csöndes. Mit 
nyugalom ? (Közé 
solyog, Anna a & 
s nézi őt, felül, aztán lejön, utolsó l 
csőn megáll). 

4, JELENET 
Pahlen, Anna 

ANNA : Tudsz mosolyogni, Pahlen 
PAHLEN : Igen, tudok mosolyoi 

Anna. 
ANNA : Egy nőt tudsz leütni, Pähl« 
PAHLEN : Azt is tudom, Anna, 

szükséges. 
ANNA : Orgyilkosságot is tudsz el 

vetni, Pahlen ? 
PAHLEN : Azt is, ha kell. 
ANNA (lejön): Mit akarsz velem? 

nő vagyok. 
PAHLEN : Az vagy, Anna és egyet 

ellenfelem, aki veszedelmessé vált. T 
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tellek Anna, de hát elvesztetted a játé-
kot — elismerem, a merész játékot — 
én azonban nagy dologért vállaltam fele-
lősséget. Még mindig nem szabad lova-

Í
iaskodnom. 

ANNA : Mit jelent ez ? 
PAHLEN : Azt, hogy foglyom vagy, 

gészen komolyan, Anna. Ha menekülni 
lóbálsz, az életeddel játszol. Most majd 
ván, a vadászom, egyik legmegbízhatóbb 
mberem, akit a nők egyáltalán nem ér-
lekelnek, péterhofi nyaralómba visz. Olt 

holnap estig őrizetben maradsz. 
ANNA : És akkor ? 
PAHLEN : Akkor szabad leszel. 
ANNA (halkan): Akkor a cár már — 

halott ? 
PAHLEN : Igen. 
ANNA (tétovázva): És azután is az 

ellenséged vagyok ? 
PAHLEN (mosolyog, megsimogatja ar-

cát): Ó te kis hütelen, nem, azután már 
nem vagy többé az ellenségem 1 

ANNA: Szeretlek Pjotr. A cárt is sze-
rettem -— szerencsétlen ember. Meg akar-
tam őt menteni, el akartalak téged árulni. 
De nem sikerült. Mert mindent csak félig 
ikartam. Mindnyájan rosszat is akarunk, 
jót is. Bocsáss meg. (Belekapaszkodik.) 

PAHLEN : Nincs semmi megbocsátani 
valóm. Egyetlen embernek se kell meg-
bocsátanom semmit — csak magamnak. 
És magamnak netn adok pardont. (Meg-
fogja Anna kezét.) Ha te megbocsátasz 
nekem, hálás leszek. (Lakáj jön közép-
ről.) Itt van Iván. Most menned kell, 
Anna. (Lakáj gyertyával jel a lépcsőn, 
uár Anna ajtaja előtt). 

ANNA : Hadd csókoljalak meg, még-
egyszer, Pjotr. 

PAHLEN (hozzálép) : Hát csókolj meg. 
(Csókolóznak. Anna felmegy.) Nézd meg 
^ " e g y s z e r ezt a Pahlent. 

jNA (megriad): Félted az életed? 
p^ILEN (nevet): Ö, dehogy féltem, 

i.», veled, Anna. 
AilNA : Isten . . . az Isten áldjon . . . 

I s t e n . . . (Gyorsan el, lakáj utána, Pahlen 
utána tekint. Stepan tiszti egyenruhában, 
sárga vállrojttal jön, középen). 

5. JELENET 
Pahlen, Stepan 

'aztán Valérián, Platon, Talyrin, kapitány 
és más összeesküvő.) 

PAHLEN (mustrálgatja Stepant) : Most 
ó. Mind itt vannak ? 

STEPAN : Igenis, kegyelmes ur. 
PAHLEN (Íróasztalhoz): Csukd be az 

íblakot. Itt az ukáz. És te — te tudod, 
íogy micsoda a dolgod majd később ? 
ïelyes. Akkor hivd őket 
Stepan kimegy és visszajön az össze-esküvőkkel.) 

PAHLEN : Uraim, testvéreim ! Itt az 
óra. Ezen az éjszakán Oroszország meg-
szabadul zsarnokától. Ezen az éjszakán 
Alexej, trónörökös, aki most munkánk 
sikeréért imádkozik, törvényes cárunk 
lesz. Éljen első Alexej 1 

TISZTEK: Éljen első Alexej I 
PAHLEN : Valérián gróf, kinevezem 

önt e különítmény parancsnokának, mely 
a tulajdonképpeni akciót végrehajtja. Mi 
most a csapatok után a palotába fogunk 
vonulni. Onnan ön, a%itt jelenlevő urak-
kal együtt a cár hálószobájába hatol s a 
cárt lemondásra kényszeríti. Ez az i f jú 
bajtársunk itt, (Stepanra mutat) aki a 
cár termeiben ismeri a járást, majd ka-
lauzolni fogja önöket. A lemondási nyi-
latkozat, melyet a cárnak alá kell irnia, 
nála van. Teljes fölhatalmazást adok 
önnek kegyelmes uram, hogy az erősza-
kig, a legvégsőkig is elmenjen. 

VALERIAN: És ön, Pahlen gróf, ön nem 
jön velünk ? 

PAHLEN: Nem, én kint várok. Én va-
gyok az • utolsó tartalék, minden eshető-
ségre . . . 

PLATON (indulatosan): Hát ez gyáva-
ság, vagy árulás! 

PAHLEN: (nagyon hangosan): Mon-
sieur értse meg, hogy az én ottlétem a 
jelenetet szükségtelenül nagyon is bonyo-
lulttá tenné. Tudom, hogy mit akarok. 
Az idő sürget. Szóval engedelmeskedik? 

RIB AS (élesen): Platon herceg, ha ön 
is katona volna, akkor nem merné meg-
tagadni az engedelmességet. 

GÁRDÁK APITÂN Y : A támadás per-
cében. 

PLATON: Én engedelmeskedem, tábor-
nok ur. De a dolog nem tetszik nekem. 

PAHLEN: Nekem se Platon herceg. 
(Stepanhoz.) Hát neked Stepan hadnagy? 

STEPAN (vadul): Nekem tetszik, ke-
gyelmes url (mindnyájan Stepanra tekin-
tenek. Pahlen kivételével az ajtó [elé 
indulnak. Erős dobolás.) 

FÜGGÖNY. 



118 s z í n h á z i fi l e t 

JSF. K E P 

(Cári előszoba ugyanaz, mint 11. kép.) 
(A lépcsőn két gárdista áll őrt.) 

I. GÁRDISTA: Hallod Vaszilij? 
II. GÁRDISTA: Mit? 
I. GÁRDISTA: A varjak kárognak a 

palota udvarán. 
II. GÁRDISTA: Átkozott dögök! (Szol-

gák futnak és kiabálnak: Segítség, segil-
ségl jobbról felfelé szaladnak. Bal elől 
a tisztek behatolnak a lépcsőházba és 
kiabálnak: Itt van, Itt van.) 

I. GÁRDISTA: Segitségl Segitségl (me-
nekül jobbra el.) 

II. GÁRDISTA: Állj, ne tovább! (kardot 
ránt.) 

TISZTEK (körülfogják.) 
VALÉRIÁN: El a kardot! 
II. GÁRDISTA: Árulás. 
I. GÁRDISTA (színfalak mögött): Segit-

ségl Segítség! 
PLATON (11. Gárdistához): Hallgass, 

vagy lelőlek. 
STEPAN (leüti a gárdistát.) 

SZIN VÁLTOZIK: 
( A cár hálószobája. A cár egyedül. A szo-
bának csak egy ajtaja van. A szemben 
lévő falon szőnyeg takarja a befalazott 
ajtót. Éjszaka. Halovány mécsvilág pis-
lákol az ágyhoz közel. A cár nyugtalanul 
ulszik, sóhajtozik. Sok varjú károgása 

felébreszti. Felül gondolkozik.) 

CÁR: Micsoda? A varjak a nyárikert-
ben, a hársakon, a kopasz hársakon. Ki 
lebbentette fel őket? Nem Isten, Isten 
egészen nyugodt. Isten csak néz, mindig 
csak néz, mindenre csak néz . . . De az 
ember, ez a sok, sok ember dobog és 
topog, attól károga varjú, ez a sok, sok 
varjú. Minden ember idejön, minden em-
ber én ellenem . . . (Kiállt.) Grive! Doktor! 
Nem, nincs mellettem. Egyetlen ember 

Ui m ó d s z e r ! SOVÁNYITÁS PARAFFIN-
PARKOLÁSSAL (részleges is: has, a l s zár) 

Lipótvárosi Vizgyógylntézet, V., Báthori-u. három, 

sincs mellettem, de minden ember én 
ellenem jön . . . Ez az az éj, mikor a ré-
mület kitör a falakból. Imádkozni aka-
rok: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. .. 
(Miatyánkat mondja, közben egy ajtót 
becsapnak, aztán csend. Cár halkan to-
vább imádkozik. Hallani, mikor egy ajtót 
zárnak. A cár abbahagyja az imát és hall-
gatózik.) 

PLATON (hangja a szin mögött): Az ajtó 
el van reteszelve. Ö benn van. 

CÁR (felugrik az ágyba és kiállt): Alexejl 
(kioltja a gyertyát és behúzza a függönyt 
az ágy előtt. Az ajtót betörik, Platon be-
esik, kívül az összeesküvők láthatók. 
Platon felugrik. Valérián bejön. Kívül 
kiátltás : MeneküljetekI kiszaladnak.) 

VALÉRIÁN (kiugrik): Megálljatok! (a 
menekülök visszajönnek, egy részük Va-
Icriánnat bejön.) 

PLATON: Nem látok. Hozzatok lámpát. 
VALÉRIÁN: Hol egy lámpa? 
KIÁLTÁSOK: Lámpát ! Hozzatok egy 

lámpát! Itt egy lámpa. (Hoznak egy lámpát, 
mely kézről-kézre adva, megvilágítja az 
összeesküvőket.) 

PLATON <utoljára veszi 
pát, óvatosan knrülvilágít): 

VALÉRIÁN: Megszökött? 
GÁRDAKAPITÁNY: Il n'eí 
STEPAN (nyugodtan be 

némán a cár lábaira mutat, uiciycn ... 
látszanak a függöny mögül.) 

RIBAS: A l á b a i . . . 1 
KIÁLTÁSOK: Végezzetek vele ! 
VALÉRIÁN: Várjatok. 
RIBAS: Adjátok ide a lemondó ok-

mányt. 
VALÉRIÁN: Mindjárt, (verejtékét törli.) 
KIÁLTÁSOK: Végezzetek már. 
PLATON: Őfelsége nevében felszólít-

juk, hogy ezt az o k m á n y t . . . 
CÁR (függöny mögül): Kicsoda maga? 
PLATON:' Subov Platon vagyok. 
CÁR (fejét kidugja): Mindenható Isten. 

Szakasztott olyan, mint Alexej. Minden-
ható Isten, Maga az én fiam, Alexej. 

PLATON (megrendülve): Felség, én va-
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lóban Subov Platon vagyok . . . 
KIÁLTÁSOK: Mi lesz m á r ? Végez-

zetek velel 
VALÉRIÁN: A lemondó ukázl 
CÁR: Ti kutyák! Milyen jogon? 
PLATON: őfelsége Alexej cár nevében! 
CÁR (ordit): Alexej? Lőjjétek agyon! 
PLATON, VALÉRIÁN, RIBAS, GÁRDA-

'KAPITÁNY: A cár nevében! 
CÁR: Én vagyok a cár! 
ÖSSZEESKÜVŐK (benyomulnak). 
STEPAN (nyugodt mozdulattal vissza-

szorítja őket, derékszíjjal hurkot vet rá). 

CÁR (előre jön, véresen halálraszurva, 
elkiáltja magát): Alexis 1 (összeesik.) 

ÖSSZEESKÜVŐK (körülállják, Pahlen 
megjelenik). 

PAHLEN (leveszi kalapját, nézi a hul-
lát, egyetlen arcizma se rándul, letér-
depel, betakarja a cár arcát, felemeli le-
csüngő kezeit, megcsókolja s mellén ke-
resztbe teszi. Halotti csend. Halkan, nyu-
godtan): Erre el lehettünk készülve. 

FÜGGÖNY. 
(Dobolás.) 

(Pahlen dolgozószobája, ugyanaz, mini 
l. kép.) 

Sándor, aztán Pahlen s Valérián. 
SÁNDOR (ruhástól fekszik egy tábori 

ágyon. Idestova már virrad. Mikor az ajtó 
nyilik Pahlen és Valérián belép, fölugrik, 
az izgalomtól nem jut szóhoz, görcsös, 
kérdő taglejtést tesz). 

PAHLEN (nyugodtan és komolyan): 
Petrovics Pál cár nem uralkodik többé. 

SÁNDOR (visszatorpan, hebeg): És — 
és — mi történt vele? 

PAHLEN (szemébe tekint): Meghalt, 
F pi s ég. 
(Sándor eltorzult arccal meglapul, mintha 
ez a két szó teljes súlyával a fejére zu-

hant volna). 

SÁNDOR (rekedten): Akarja tőlem a 
vérdiját? Azt hiszi, hogy herceggé te-
szem? 
(Pahlen feléje ront. Oly düh lobog a sze-
mében, hogy Sándor a falig hátrál s Va-

lérián közbeveti magát). 
VALÉRIÁN: Felség, próbáljon meg-

nyugodni. Pahlen gróf nem volt a szo-

bában, mikor a gyilkosság akaratunk 
ellenére megtörtént. Mi tárgyaltunk a 
cárral, de ő karddal támadt ránk. Dula-
kodás közben a lámpa fölborult s a cárt 
ismeretlen kéz ölte meg. Ez az igazság. 

PAHLEN: Nem ez az igazság! Én va-
gyok a gyilkos. (Félretólja Valériánt, 
egyszerre nyugodtan beszél): Gondol-
kozzék Felség és mindjár t nem fog vá-
dolni engem. Emlékezzék csak, hogy én 
levettem a lelkiismeretéről a terhet s ön 
ezt átadta nekem. Felség, nekem két lelki-
ismeretem van — és én tudom, hogyan 
számolok majd velük. 

SÁNDOR (kissé kitátja száját, egészen 
lassan előre bukik, a földre zuhan). 

PAHLEN (hidegen szemléli az előtte 
fekvőt. Subov felemeli a cárt, leülteti a 
puffra): Munkámat nemsokára befejezem 
— nagyon hamar. Nem is lesz szüksége, 
hogy herceggé tegyen, se hogy haditör-
vényszék elé állíttasson. (Az Íróasztalhoz 
megy, a fiókból aktát vesz ki.) Köteles-
sége ezzel az ukázzal kezdődik. Itt tu-
datja a néppel, hogy Pál cár ezen az éj-
szakán szélhüdésben hunyt el és Sándor 
cár őseinek trónjára lépe<tt. Mihelyt a 

Tartós ondulálás, 
Kránitz hölgyfodrász 

viz ondulation, Henné 
hajfestés, szépségápolás 

Telefon: 122—58. 
Polgári ár a tel 
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kiáltványt aláirta, kötelességemet én tel-
jesítettem. (Sándor lankadt mozdulattal 
aláírja a kiáltványt). Köszönöm, Felség. 
(Subóvnak adja). Most legyein kegyes a 
Télipalotába visszatérni. A kaszárnyákba 
már szétmentek a szárnysegédek, hogy a 
helyőrségitől kivegyék a hűségesküt Egyéb 
teendőm nincsen. Most pedig az Isten ve-
zérelje . . . 

SÁNDOR (megszorítja Pohlen kezét, 
nézi, valamit mondani akar, hirtelen le-
hajlik és megcsókolja Pahlen kezét. Sietve 
el, középen). 

PAHLEN (bámulja a kezét, mosolyog, 
kiált): Sitepan! 

STEPAN (álmosan betámolyog). 
PAHLEN: Pálinkát és poharakat. Ne-

ked is. (Az ágyon ül. Stepan pálinkás 
butykost hoz és poharakat, az asztalra 
teszi, az ajtó mellé kuporodik, bóbiskol. 
Pahlen a virrasztástól vén arccal az Író-
asztalhoz ül, aktákat rendez, széttép, 
iszik, hallgatózik az ablak felé, rázza a 
fejét, becsukja a fiókos szekrényt, aztán 
tölt magának és Stepannak). 

PAHLEN: Stepan, még nincs itt az al-
vás ideje. (Stepan fölocsudik, dörzsölgeti 
szemét. Pahlen odainti az asztalhoz, egy 
vizespoharat teletölt pálinkával). Mondd 
csak, barátocskám, mit hiszel, miért csi-
náltam én mindezt? 

STEPAN (vállat von). 
PAHLEN (mosolyog): Jó hazafi va 

gyok, mi? 
STEPAN (tompán): Az, atyuska, nagy 

ember vagy te. 
PAHLEN (nevet): Elbutultál az álom-

tól, meg a pálinkától! En nem is vagyok 
jó hazafi, ugy érzem. Mert idefigyelj, 
Stepan, ha a cárnak véletlenül sikerül ki-

szabadulni a karmaidból, akkor én meg-
mentem őt és mindnyájatokat főbe lövet-
lek. Ezért vártam kinn. Mit szólsz ehhez 
Stepan? 

STEPAN: Nagy gazember vagy, Atyuska. 
PAHLEN: Bravó, bravó, Sitepan! (Iszik.) 

De ha olyan nagy gazember vagyok, 
akkor miért parancsoltam meg neked, 
hogy még ebben az órában agyonlőjj en-
gem s aztán önmagadat? 

STEPAN (dadog): Mert te mégis nagy 
ember vagy, atyuska, kegyelmes ur! 

PAHLEN (kacag, aztán iszik): Megint 
igazad van, Stepan, (iszik) neked mindig 
igazad van. (Ablaknál zene, masirozás, 
felkel, ablakhoz megy.) Ha heteit ült az 
óra. Értetted? Mingyárt elveri a hetet. Itt 
vannak. (Átadja a két pisztolyt.) Stepan 
testvér, szeretsz? 

STEPAN: Szereüek atyuskám. 
PAHLEN: Bizhatom benned, Stepan 

testvér? (Lefekszik). 
STEPAN: Bizhatsz, atyuskám. 

(Pahlen hallgat, magasra emeli kezét.) 
PAHLEN: Stiepan, nézd ezit a kezet. 

(St. odaül hozzá...) Egy cár csókolta meg 
. . . és ezt a szájat — ez egy másik cár 
kezét csókolta meg. Most már többet nem 
akarok beszélni, Stepan. Csukd be az 
ablakot. (Stepan becsukja, sötétebb lesz.) 
Énekelj egy nótát, Stepan. 
(Stepan mélabús kisorosz dalt énekel, 
lassan gördül a függöny. Az utcai lármá-
ból kihallik az egyre erősbödő kiáltás: 
„Éljen a cárt" A közeli templom órája 
lassan, ünepiesen hetet üt. Az ének el-

hal. Két lövés dördül). 
Függöny. 

(VÉGE. ) 

Neuschlosz-Uchlig Repülőgépgyár es Fait 
Budapest, IV., Apponyi-tér 1. Gyártelep: A l u e r u a i v a . 

Az ország legmodernebbül 
berendezett faipari gyára. 

G_ _ ' , bútorokat, konyhabútor és konyhaíelszerelési 
V d l l tárgyakat, gyermekkocsit, gazdasági faáru-

* kat, épületasztalos-munkát, parkettát, vala-
mint mindennemű faipari és fatömegcikket. 

A L E G Ú J A B B 
RÁSKAY-REGÉNY : Száz házasság Höztil ha hetid 
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Szerkesztői üzenetek 
Király Ernő. Király Ernő azt üzeni önnek, 

hogy nyugodjék meg, játszani is fog, nemcsak 
Tendezni. — „Vidéki kislány": Levele tele van 
váratlan fordulatokkal. Miután vőlegénye el-
hagyta, bánatában a szinipályára készül. Ha 
szándékát nem tudja megváltoztatni, leghelyesebb, 
ha egyik sziniiskolánknál jelentkezik. De figyel-
meztetnük kell egyre; ez a pálya vigaszt és fe-
lejtést nem fog hozni. Sok munka, tanulás, ren-
geteg energia, szorgalom kell hozzá, hogy vigye 
valamire ezen a téren. 2. Rózsahegyi Kálmán 
sziniiskolája VIII., Népszinház-utca 22. alatt van. 
— Blazsek Ferenc. Verse szép, de erősen emlé-
keztet Vargha Gyulának a Színházi Életben meg-
jelent és ugyanerről a tárgyról szóló költemé-
nyére. — Cservenyák Györgyné, Balassagyarmat. 
1. Henny Porten jelenleg Pöstyénben van. 2. 
Engel Ii . Emelka Filmfabrik, München. 3. Sze-
inere Arpájd az Operaház tagja, ugyanide irhát 
levelet is. — Lakos András. Nálunk nem közöl-
hető. Forduljon folyóiratokhoz. — Kovács Mik-
lós. Forduljon Rózsahegyi Kálmán szinésziskolá-
jához, Népszinház-utca 19. A próbán ott mindent 
megmondanak. Hivatkozzon a Színházi Életre. — 
„Stripa í;í." Mindkét pályázat eredményét közzé-
tettük már. Az elsőt már teljesen lebonyolítot-
tuk, a dijakat kiosztottuk a nyerteseknek. A 
Deval-darab szerepezési pályzata a most meg-
jelenő számban jelenik meg, tehát mire ezt az 
üzenetet elolvassa, már az eredményekkel is 
tisztában lesz. — „Omega". 1. Semmi elvi aka-
dálya nincs annak, hogy öntői zenemüveket kö-
zöljünk. Ebben kizárólag a müvek értéke a 
mértékadó, természetesen, ha a Színházi Élet 
szempontjainak megfelelnek. 2. Mindenesetre in-
kább tánczenét kérünk. 3. A szövegíró ellen 
semmi kifogásunk. Felesleges dicsérnie őt, hi-
szen a szöveg olvasása előtt ugy sem alkotha-
tunk véleményt. 4. A kiadás módja az, hogy az 
..wilier on.. -—-—'--Madóhoz fordul. Miután neve 

valószínű, hogy a teljes költ-
izetnie. Ha azonban dolgai 
adó vállalja a kiadást saját 
Andrássy-uti és Terézkőruti 
szó. Forduljon hozzájuk ez 

— ... ' . A kért cim: Berlin W. 30., 
Motzstrasse 72. — „P. B. rajongó". Gaál Béla 
áthelyezte filmiskoláját a Nagy János-utcából az 
Izabella-uica 62. sz. alá. Ide forduljon. — „Ver-
seny". Faragó Jenő igazgató az Andrássy-uti 
Színházhoz szerződött főrendezőnek. 2. Zom-
bory Zoltán a Király Színházhoz szerződölt, ahol 
a Bécsbe szerződött Halmay Tibor szerepeit vette 
át. 3. Hagymássy Miklós a Vígszínházban fogja 
Lukács Pál szerepeit játszani. — „Kíváncsi". 1. 
A képen szereplő hölgy Törzs Anikó; irhát neki 
szerkesztőségünkbe is, a levelet továbbítani fog-
juk. A képeken szereplő férfi Somló István, a 
Vígszínház tagja. Leghelyesebb, ha a Vígszín-
házban keresi fel. 2. Nem tar t juk valószínűnek, 
hegy haj landó vidékre utazni; tessék ebben az 
ügyben közvetlenül hozzáfordulni. — „Példány-
vásárló". Tessék Róth Panni fényképészhez for-
dulni, Hódmezővásárhelyen. A felvételeket ő ké-

szítette, tehát közelebbi felvilágosításokat is ő 
adhat. — „Érdeklődő 11127." Weiszberger Magda 
és Weiszberger Klári címe Szeged, Margit-utca. 
Közelebbit nem mondhatunk, tessék hozzájuk 
fordulni. — Salzkammergut". Nagyon természe-
tes, hogy utána küldhetjük a kivánt dolgokat 
Wienbe való megérkezésekor ír jon s tudassa cí-
mét. örülnénk, ha az összeköttetést továbbra is 
fenn lehetne tartani. — Schafier Dezső". Cheh 
Pityu, Kukutyin alirás azt hisszük elegendő cim 
volt. Közelebbit nem tudunk róla, beküldött 
fénykép volt. Elvégre Kukutyinban mindenki is-
meri egymást, címezze oda levelét. — Selmeczy 
János". Tessék a népjóléti minisztériumhoz for-
dulni. Nem áll módunkban őkegyelmessége pri-
vát címét kiszolgáltatni. A levelet hivatalában is 
kézbesitik neki. — „Nyár". 1. Már itthon van. 
2. Harsányi Zsolt u j darabjában, A zenélő órá-
ban. 3. Most érkezett ki Hollywoodba. 

Mozi üzenetek 
Ebben a rovatban öt filmtárgyu kérdésre vá-

laszolunk. Levélírásra nincs időnk. válaszbélye-
get ne tessék mellékelni. 

Happy end. 1. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Culver Guy, Lalii. 2. Universum Filmfabrik 
A.-G., Berlin W. 3. —3. Paramount Studio, Hol-
lywood, Caui. 4. Universal Studio, Universal 
City, Lalit. — Műszaki tanácsoné. A First Na-
tional burbanki stúdiójában felmezik. Cime: First 
National Studio, Burbank, Calif. — Ujuioii No-
varro. 1. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Culver 
City, Calif. 2. 27 éves. 3. igen. 4. Angolul, spa-
nyolul. 5. Ezt hatarozta el, de még meggondol-
hat ja . — K. S. Csaba. Személyeket nem tudunk 
megnevezni, csak gyárakat. Például Univesum 
l ' j lmiabrik A.-G., beriin W. 9., Feliner & Somlo, 
Berlin, Friedrichstr . 224., Phoebus Film, Europa-
haus, Berlin W. 11. — Jenny-Johnny. 1. Univer-
sum Fiimtaßrik, Berlin W. 9. 2. Universal Stu-
dio, Universal City, Calif. 3. Nincsen Buda-
pesten. — Egy szlovenszkói pélüányvásárló. 
Cime: 485 Fifth Ave., New York. — K. Mihály, 
Kalocsa. A körülírásából nem tudjuk, hogy kire 
gondol. A másik cim: Unuted Artists, 71U0 Santa 
Monica Blv., Los Angeles. — Jóbarátnők. Ma-
gyarorszagon olyan kevés filmet gyártanak, hogy 
nagyon nehéz, mint iilmszinésznö elhelyezkedni. 
Nagyon lebeszéljük magukat, hogy — egyszerre 
hárman erre a pályára lépjenek. — Statiszta. 
Ilyen ügynökség nem létezik. Ha valaki ilyen 
ajánlattal jón — az csaló. — Mobile. 1. Lon 
Chaney. 2. Tol'Able Dávid volt ennek a filmnek 
a címe. 3. Anna May Wong. 4. 32 éves, nőtlen. 

- Kislány. Pécs. 1. Körülbelül 2000 dollár. 2. 
3S3 Madison Ave, New York. — Irónőjelült. Elő-
ször a jogot kell megszerezni és csak aztán pró-
bálhatja meg az elhelyezést. A jog nélkül egé-
szen hiábavaló a fáradozása. — Azértis. Nem 
készült belőle film. Tessék az említett gyárhoz 
fordulni. — Három a szinész. 1. Universal Stu-
dio, Universal City, Calif. 2. Fox-Film Corpo-
ration, Hollywood. 3. Cecil B. de Mille Studio, 
Culver City, Calif. 

Kérdezze meg fogorvosit, miért legjobb a 

SAN ALBIN ! 

Fogpép, Szájvíz, Fogpor 
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MÉRNÖK -

K E R E S Z T R E J T V É N Y 

VÍZSZINTES 
1. Buroksuly 
5. Kártyajátéknál is történik 

11. A földmunkás teszi 
15. A kutya után kell fizetni 
16. A Száva mellékfolyója (130 

km hosszú) 
17. Építőanyag 
18. Segédházfelügyelő. 
20. Moziszinésznő keresztneve 
22. 24 fok ius 
23. Mutató névmás 
24. Primitiv emberek hiedelmei 
28. Ilyen fiát kötözésre használ-

nak 
29. Személynévmás 
30. Magyar matematikus veze-

tékneve 
31. Jókai regényeimé (ékezet-

hiány) 
Személynévmás 
A jó színdarabbal is teszi 
az ember 
Bródy Sándor hősnőjének 
keresztneve 
„Az" vizi jármű 
Sor (könyvben) németül 
Forró vízzel kevert fűsze-
rezett borital a rómaiak la-
komáin 
Kégi görög nép 
Három egymásután követ-
kező mássalhangzó 
Guiniféle 
Kajla, nosza! latinul 
Indulatszó 
K-val iparos 
Nyomdászok közt van 
Háziszárnyas hangja 
A jótékony teszi 
Asztalos teszi 
Női név 
• • • reggel 
Világrész 
A katolikus egyházban egy 
pap által egy napon két 
mise mondása 
Zola regény-cim 
Megszabott formájú va» 
A mai német irodalom egy 
vezéralakjának vezetékneve 
Írországi borókabogyóval il-
latosított pálinka 
Művészet idegen nyelven 
Hordót fűstölnek vele 
Kerék németül 
Fém 
Istennő latinul 
Vonatkozó névmás 
Verskellék 
Magánhangzóval ital 
Akinek a kárát megtérítet-
ték 
Indutatszó 
liégi háztetőn található 
Napszak 
G-vel elől hitvány lő 
Kettős mássalhangzó 
Pesti sportegylet 
Ital jassz-nyelven 
Fordítva női név 
Vigaszt nyuit 

63. 
64. 
65. 

M. 
•7. 
68. 
79. 
71. 
72. 
73. 
75. 
77. 
78. 

79. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
87. 
89. 
80. 

(Rosenthal Imre, Szeged) 
91. Kártyafigura 
93. Zeneszerzőnk vezetékneve 

(egyik operája a „Don Qui-
jote") 

94. Bibornokok választják 
95. Hangszer 
97. „Félőn" szinonimája 
99. A puha kenyér ilyen 

100. Angol kötőszó 
102. Forditva madár névelővel 
103. Az Operaház építőjének mo-

nogramja 
105. Tiltó szócska 
106. „Hasonló" népies szinoni-

mája 
108. Zenei tanácsadószerv (elnök 

Hubay) kezdőbetűi 
109. H-val szám 
110. A gazda teszi 
112. Lapoknál dolgozók neve 
113. Állandóan halad (rövid 

ékezettel) 
114. „Tevékenykedő ' másképen 
116. Teljesen 
117. Sárga szin 
119. Egyenesen németül 
121. Rag 
122. „Másként" idegen kifejezése 

(fon.) 
123. A múlt idő ragja 
124. A falusi utca ilyen s-sel 
126. Ázsiai felföfd 
127. Két egyforma mássalhangzó 
128. F . . . morgana 
130. „Illetékes" másképen 
133. A győztes kapja 
134. Bemondás a kártyajátéknál 
136. . . . Szófia 
137. Az ifjút ragadja el 
138. Madár 
139. Sziget 
141. . . . al Rasid kalifa 
142. Község lóversenypályával 
143. Hadikikötőnk volt 
144. A. m. leselkedő 

FÜGGŐLEGES 
1. Petőli; „Szerelem átka" 

első sora 
2. Izrael királya volt (Gideon 

Ha) 
3. Faj, fajta franciául 
4. Forditva a Belvárosi Szín-

ház naivájának keresztneve 
6. Háziállat 
7. „Egyedül" másképen 
8. Hires népdal első sora 
9. Kormányzóság Középorosz-

országban 
10. Ilyen lap is van 
11. Keritésanyag 
12. Boráról hires város 
13. Az adószedés is az 
14. Színdarab, szerző, főszerep-

lő neve (Magyar Szinház) 
19. Majomfajta 
21. Zsidók és arabok ősapjának 

felesége 
24. Magyar szobrász (1858—1925, 

nevezetesebb müvei: Dobó, 
Tinódi, Washington szobra 

25. Ilelj határozórag 

«1. 
62. 
67. 
liít. 

72. 
73. 
74. 
76. 
80. 
84. 
8«. 
88. 
89. 

90. 
»2. 
94. 
96. 

98. 
100. 
101. 
104. 
106. 
107. 
109. 

111. 
113. 
115. 
118. 
1 2 0 . 
122. 
125. 
126. 
129. 
131. 
132. 
133. 
135. 

137. 
139. 
140. 

. Okmányokon látható rövidí-
tés 
Sok férfi igy óhajt nősülni 

. Ilyen viz és föld van 
Indulatszó 
Deli . . . Zrínyi hőse 
Esküvő utáni mulatság (fon.) 
Bródy szinmü (bemutatta 
1902-ben a Vig-, 1917-ben a 
Nemzeti Szinház) 

Menyasszony 
A fizikai mértékrendszer 
rövidítése 
Dr. Bauer könyve 
Levegőben van 
Világítást szolgáltat 
Helyhatározó szó 
Tétlenséget okoz 
„Ijesztő" rokonszava 
„A" kopasz 
E folyó melletti városban 
született egy világhírű né-
met költő 
Tornaszer 
Többnyire ,,jó házból való" 
. . . Ián 
Hét fiát és hét lányát Apol-
ló és Artemis lenyilazta, 
egy kivételével 
Ilyen vad is van 
Angol sörfajta 
A karmester teszi 
Sportegylet 
„Csendes" másképen 
A ruházathoz tartozik 
Becsületes ember nem teszi 
Arpádházi király 
Grófság Skócia délnyugati 
részében 
Főváros 
Iparos és kereskedő 
Budapest egy része 
Nyelvtani kifejezés többes-
száma 
Jó az ilyen kalács 
Hálószoba-fülke (ablaktalan) 
„Keltez" másképen 
„Mögötte el" másképen 
Bőségesen ad 
Ruhadarab 
Régebben a magyar és finn 
nyelvtanban az az eset, me-
lyet a -nál, -nél raggal je-
löltünk 
Tölténytartó 
. . . ros 
Újság ebből áll 
„Fájdalom" máskép 
Görög mitológiai istenség 
Svéd uszó keresztneve 
Autómárka 
Kettős magánhangzó 
Helyhatározó szó 
A folyónak is van 
így is hívják a családfőt 
„A tél . . . már megűté" 
Az a név, mely alalt a ke-
reskedő üzletét folytatja 
Vizi állat 
Kicsinyifő rag 
A 129. függ. első fele 
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REJTVENYPOSTAr 

MEGFEJTÉSI HATÁRIDŐ lapunk megérkezté-
től számított II. nap. A megfejtéseket s a nyer-
tesek neveit két hét múlva közöljük. 

A nyereményeket postán küldjük el. kivéve a 
pestiek könyvjutalmát, amelyeket személyesen 
kell átvenni a könyvesboltban. 

FIGYELMEZTETÉS ! Keresztrejtvény-megfejtés 
beküldéséhez elegendő csak a vízszintes szavak 
jegyzéke. 

EGY-EGY KÖNYVET NYERTEK : 
CSAPÓ TIBOR (Dobi Kálmánnál), Kiskunhalas, 

Csengery-utea. 
DR. EMIL PORJESZ, Vrutky (Szlovenszko). 10. 

postafiók. 
SZERÉNYI ANNI. Szeged. 
GRÓF TELEKI IMRE, Bpest, Baross-u. t i l . II. 17 
STERN MAGDA. Pilis. 
DR. DIÓSSY JÓZSEF, Mohács, Kazlnezy-u. 14. 
DR. ROSETT MIKSANÉ, Gyöngyös. 
SCHLESINGER FÉLIX, Budapest, Kossuth-u. 1. 
ERTSEY LÓRÁND, Budapest. Zuhatag-u. »Ib. I. 
BRENNER KLÁRI. Bpest, Damjanich-u. 28/b. 1. 

A kővetkező jutalmakat lapunk meg-
jelenése után 10 nappal postán küldjük el. 

BOON S. W. és társa fél kg. kakaó-
különlegességét : if j. Edelkraut Ernő, 
Pesterzsébet, Wesselényi-utca 16. 

Egy üveg ZWACK-féle GOLF ORAN-
GEADE szörpöt: Kécsey Elza, Budapest , 
IL, Margi t -körut 7/b. III . 2. 

Egy liter DIT-GOT l ikőrkülönlegessé-
get : Staub Béla, Újpest, Tél-utca 21. f. 7. 

Egy doboz STÜHMER bonbonkülönle-
gességet : (a 32-es számú keresztrej tvény-
ért) Payper Lajos, Budapest , Ráth György-
utca 6. II. 1. 

Féltucat dr. NOSEDA-szappant szaba-
da lmazot t szappantar tóval : Fülöp Irma, 
Monor, Damjanics-u tca 16. 

MEISTEB-féle 5 doboz terpent ines 
szappant : Graeb Vilmos, Budapest , Ne-
felej ts-utca 12. 

MEGFEJTÉSEK (a 89. számból): 
SZÍNHÁZ ÉS VIDÉKE: 1. Három testőr. 2. 

Álarcos bál, Műsorváltozás, 4. Nem nősülök. 
5. Tul a nagy Krivánon. 

BETŰ- ES KÉPREJTVÉNYEK : 1. Bölcs 
Náthán, 2. Ritka, mint a fehér holló, 3. Selyem 
fejkendő. 4. Szemmeltartva, 5. Bojtár. 6. Szín-
darab három felvonásban. 7. Mértéken alul. 8. 
istenigazában, 9. Elosztó (a fél perel). Itt. Ura-
ság, 11. Megdöbbentő, 12. Páratlan a maga ne-
mében, 13. Aranyláz, 14. Kettős könyvelő, 15. 
Selyem tunika, 16. Végeredményben mindegy. 

J Á T É K O K : SZÁMTANI REJTVÉNY: 25. 
• 25, 625. CSIRKEVÁSÁR: 35 csirkét adott el. 
i'KNZCSERE: Eredetileg a balzsebben 5, a jobb 
zsebben 11 pengő volt. KOMBINÁCIÓ REJT-
VÉNY; Etel, Lajos ( = ) Ella. 

KIS REJTVÉNYEK: 1. Terefere. 2. PÓTLÓ-
REJTVÉNY : Kiskunfélegyháza, 3. Enni. 4. 
Vas. tagló, vászon, teve, tér. 

KERESZTREJTVÉNY 
VÍZSZINTES SZAVAK : 1. Mah, 6. Bia, 9. alea, 

11. lab (bal), 13. pik, 15. urna, 16. Corriera 
délia Sera, 17. Éme, 18. adresse, 19. asi (isa), 
20. in, 21. to(k). 22. ipa, 24. trabant, 27. MTK, 
29, Schnee, 30. dal, 31. Itália, 32. ara, 33. Kro-
nosz, 36. gis, 37. H(ai)t(i), 38. zz, 39. adi (Ida), 
41. Kutuzow, 44. cot (ágens), 46. blinde, 48. edi 
(ide), 49. Ivóvíz, 51. Ittaka, 53. transz, 54. u. e. 

(ugyanez), 55. Sulamlt, 58. (T)I(I), 5«. Asr«, 61. 
darab, 62. deka, «4. év, 65. vizit, 66. Lehár, 67. 
nő, 68. eper, 76. Timor, 72. Ksod (Kassa—Oder-
l>er«i), 74. ón. 75. dolomit, 77. ár, 78. ott már, 
81) Santos, 83. Ossián, 84. dob, 86. Retsln(ger 
Ferenc), 87. szó, 88. szonáta, 91. óz(o)n, 92. ár, 
93. do, 94. sző, 96. manzard, 99. kád, 111. fiaskó, 
102. arc, 163. ulánus, 104. odi (ido), 105. revlsor, 
108. ivó. 10». ra, 110. ól, 111. les, 113. istenit, 
116. Ede. 118. Vörösmarty; Vérnász, 120. a ser 
121. Eta. 122. i(t)él. 123. aszú, 124. szt (szent). 
125. (e)zer. 

(A megértéshez szükséges) FÜGGŐLEGES SZA-
VAK: 3. Hermaphroditus, 6. Bresztlitovszk, 42. 
udvar, 69. pótszázadkeret. 71. Moson. 73. orosz-
lánvadász. 

KIS REJTVÉNYEK JUTALMAI : 
A legalább egy helyes megfejtést beküldők és a 

közölhető rejtvények beküldői közül (akár elő-
fizetők, akár példányvásárlók hozzátartozót) a ki-
adóban kapják meg, vidékiek postán, a könyvet: 
CSAPÓ CSIBI. Kiskunmajsa 
KENDER JÓZSEF, Budapest. Vörösmarty-u. J4. 
NOVAK LÁSZLÓ, Pápa, Állomás. 
REPARSZKY HERBERT, Tahi. 
SPÓRER ANDOR, Budapest, Dráva-utca 4. 
SINGER MAGDA, Budapest, Ó-ufca 42, I. « 
és a GLASNER MIKSA RT. készítményét: 

HERKULES 
gyermektápszer és kétszersültet: 

RÓNA KLÁRIKA. Budapest, Táncsics-utca 5. fsz. 

TANÁR UB KÉREM 
megfejtései a 35-ik számból : 

1. A Nemzeti Muzeum P r a y kódexében, 
2. Háromszázezer km másodpercenkén t 
3. Senefelder (1771—1834), 4. Bastille, 5. 
Harminchárom, 6. Pe tőf i Sándor , 7. Mária 
Terézia, 8. Finnország, 9. Ir-tenger, 10. 
Poseidon, 11. Vadkan ölte meg vadásza 
ton. 12. Poë Edgár : A holló, 13. United 
States of Amerika, 14. Alchimisták, 16. 
Pi r rhus , 16. Dosztojevszky: Bün és bün 
hődés. 17. Hrúz Mária, 18. Lykurgos, 19. 
Rómaiak még nem ismerték a burgonyát , 
20. Gina és Rozamunda , 21. P roudhon , 
22. Car ra ra , 23. Földnélkül i J ános 1215-
ben, 24. Ember k ü z d j és bizva bizzál, 25. 
Károly, 26. Debrecen, 27. Szent István-
bazil ika, 28. Py thagoras tétele, 29. Lipcsé-
nél Napoleon ellen, 30. Budapest, Szeged, 
Debrecen, Pécs, 31. Universum Filmfabrik 
Aktiengesellschaft, 32. Arany: Szondy két 
ap ród j a , 33. Hellespontos, 34. Alighieri 
35. Milton, 36. Lasker Emánuel / 37. Breszt 
litovszk, 38. Händel , Bach, Haydn, Mozart, 
Beethoven, 39. Mária Terézia, 40. Braille. 
41. Heltai Jenő, 42, P la t ina , 43. Arany: 
Vojt ina ars poé t iká ja , 44. 10 4 mp., 45. 
Liliput, 46. Maxim Hiram, 47. Bourbon. 
48. Munkácsi Mihály, 49. Schulek Frigyes. 
50. Mozart. 

Megfejtők névsorát a jövő számban közöljük. 

ÜZENET : 
Közlésre beküldött keresztrejtvények négyszög-

letes alakú, körülbelül 18 kocka széles és körül-
belül 30 kocka magasak lehetnek. Zárt részekre 
osztott keresztrejtvényt nem használhatunk. Mi-
nél kevesebb fekete kocka s rövid (2—3 betűs) 
szó legyen bennük. Lehetőleg i s m e r e t t e r -
j e s z t ő szavakat s definíciókat kérünk bele-
szerkeszteni. A leközölt keresztrejtvényért a be-
küldő választhat a heti jutalmaink közül. 
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KEPisBETUREJTVEMYEK 

1. 
(Horváth László, Budapest) 

2. 
(Wohlberg József, Arad) 

piarista 

3. 
(Falusi János , Pes tú jhe ly) 

4. 
(I.öwy László, Nagyvárad) 

Eltörött a roiaciostengelye 

(Bob, Hadina) 

22323 

3 i 

(E rovatban közöltekért «s köz-
lökért nem vállalunk felelőssé 

get. A szerk.) 

1. 
(Pallós Boriska, Budapest) 

S?IZS3A{U9!UI3ZS 

2. 
(Baraes Bori, Budapest) 

KIS REJTVENYEK. 

REJTETT ÁLLATNEVEK 
(Izsák János. Mezőtúr) 

Ali Baba mesehős volt. 
A deszka csavarral volt tele. 
A karók alja elkorhadt. 
Az ui cimed Velence, Hotel Bitz. 

(Hermann Ferenc. Budapest) 

2. 
(Harsány! József. Pápa) 

^ K 
l*!L 

(Csapó Tibor. Kiskunmaisa) 

1S2 

(Wohlberg József, Arad) 
r~ 

(Singer Magda, Budapest) 

I. 
(Bob. Padi na) 

A rendőr a pásztor 
után szalad 

7. 
(Szorkovszky Tibor, Kisbér) 

i. 
(Zádor Lenke, CiuJ) 

12 óra Piroska és a farkas 

TALALÓS KÉRDÉS 
(Löwy László, Nagyvárad) 

D-vel kellemetlen fekvőhely 
P-vel bírósági Ugy 
S-sel üveg 
V vei szín. 

D U P I A v a í y S E M M I 

(E rovatban közölt rejtvények-
nek legalább 2 megfejtésük van.) 

1. 
(Bárdossy) 

2. 
(Harsány! József, Pápa) 

SOK 
SOK 
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Társaságban 
(Fen t i c i m m e l u j r o v a t o t n y i t u n k . 

H é t r ő l - h é t r e közö ln i f o g u n k egy-egy 
j á t é k o t , mel lye l t á r s a s á g b a n e l szóra -
k o z h a t u n k „ h o s s z a s a b b a n " , vagy pe-
dig , , r öv idesen" b e u g r a s z t h a t j u k a 
többieke t . ) 

NEM — IGEN. 
(Csapó T ibo r tó l — K i s k u n h a l a s . ) 
A „ b e u g r a s z t ó " f e l a j á n l j a a t á r s a s á g 

v a l a m e l y i k t a g j á n a k , hogy d u p l a tétet 
tesz az övé ellen. S h a az i l lető egy 
egysze rű k é r d é s é r e igen-nel felel , ak-
k o r nye r t , de h a n e m - m e l felel , vesz te t t . 

Kö lc sönös be leegyezés u t á n kezdő-
dik a t é tek bef ize tése . ( T e r m é s z e t e s ez 
lehe t ké t f i l lér , vagy m é g kevesebb , 
vagy több , vagy l ehe t m á s é r t ék „ te r -
m é s z e t " - b e n , f o n t o s az, hogy v a l a m i 
cse lekvéssel j á r j o n , m i n t h o g y ez a be-
fizetés je lz i a j á t é k m e g i n d u l á s á t . ) 

E z u t á n a „ b e u g r a s z t ó " n y u g o d t 
h a n g o n , n a i v a n , vagy g y a n a k o d v a 
m e g k é r d i a m á s i k a t : 

„Vagy i smer i ezt a j á t é k o t ? " 
E r r e 9 5 % - b a n azt v á l a s z o l j á k : 

„Nem". T e h á t m á r m e g volt az egy-
szerű ké rdés , m e g vol t r á a fe le le t : 
nem, t e h á t a b e u g r a s z t ó n y e r t . 

H a azt felel i az i l le tő a k é r d é s r e , 
hogy „igen", a k k o r t ek in tve , hogy 
ismeri (?) a j á t é k o t , t e h á t „vissza az 
egész" , v isszaveszik a t é t eke t s j á t s s z á k 
a j ö v ő h é t e n k ö z l e n d ő „Társaság-
barí'-t. 

J á t é k o k 
KOMBINÁCIÓ REJTVÉNY 

(ifj. Ferenczy Kálmán, Szolnok) 
I, k, y, r, ó, g, I, n, a, a, á 

Fenti belükből két madárnevet kell 
összáll i tanunk ugy, hogy az első név 2 
utolsó s a második név 2 első be tű je egy 
harmadik madár nevét a d j á k . 

SZÁMTANI REJTVÉNY 
(Szántó Piri, Kiskunfélegyháza) 

A számtantanár t megkérdezik, hogy 
hány évesek a lányai. Azt feleli, hogy a 
Rózsika kétszer annyi idős, mint az 
Ilonka. Viszont a legöregebb, a Panni 
négyszer annyi éves, mint az Ilonka 
Mindhárom együtt 14 éves. 

Hány évesek a lányok ? 

FÖLDRAJZI SZÓTAGREJTVÉNY 
(Payper Lajosné, Budapest) 

Burgh, ga, pe, o, an, e, to, ló, je, el, go. 
rin, pá, e, din, king, os, prá, ran, ki, ra, 

tu, inan, ris, rie, ki, ó, la, che. 

Fenti szótagok s lenti definíciók alap-
ján kapott földrajzi helységnevek első 
betűit feliilről-lefelé olvasva egy tűz-
hányó nevét kap juk . • 

t . Ázsiai főváros. 
2. Európai főváros. 
3. Szomszédos köztársaság fővárosa. 
4. A Brit Délafr ikai Unió ál lama. 
5. Porosz hadi- és kereskedelmi kikötő. 
6. Az u j Törökország fővárosa. 
7. A volt szárd királyság fővárosa. 
8. Skócia fővárosa. 
9. Európai főváros. 

10. Az Unió öt nagy tavának egyike. 
11. Ázsiai főváros. 
12. Csatorna Franciaország mellett. 

SZÓRAKOZOTT SZÓRAKOZÁS 
Szántó Piri, Kiskunfélegyháza) 

Közöltük a múltkoriban a körte „ige" 
ragozását. (Én körte, te körte, ökör te), 
ehhez hasonló az : Én hály, te hály, ő 
hály, Mihály. 

Most pedig egy egész „mondat" magyar 
és német nyelvű ragozását közöljük elret-
tentő például : 
Tegnapelőtt u thn ich én dönök 

Tegnap uthn du te dönsz 
Ma u thn er il dön. 

Tehát eredményül ..kiragoztuk ': Mautbner 
Ödön. 

KETTŐS POTLÓREJTVÉNY. 
(Szepessy Gyula, Kosice.) 

— RÓ — 
—lOMA — 
— ZEN — 

SÁ jjj^ A kezdő és végbetük lie-
— ORO — 'YESEN kitöltve, egy nagy-

c p sikerű színdarabnak és fő-
g szereplőjének nevét ad ják . 

— NI — 
— IA — 
—• RM — 

TALÁLÓS KÉRDÉS 
(Csapó Csibi, Kiskunmajsa) 

Hogyan lehet egy szóval kimondani E 
következő m o n d a t o t : „Isten vele kn 
Lina." ? 



• h i r d e í é s e l k ' 
'óhirdetési rovatban minden szó huszonnégy fillér, nagybetűs szó kettőnek számit. A jeligés 
re a válasz a Szinházi Élet könyvesboltjában (Budapest, Erzsébet-körut 29) küldendő, ahol 
eket a hirdetési-nyugta bemutatása ellenében szolgáltatják ki a hirdetőnek. Vidéken lakó 
ink számára érkező jeligés leveleket összegyűjtjük és postán küldjük el. A postaköltség a 

hirdeésért Járó összeggel együtt küldendő be. 

V E L E Z É S 

IERNÜT keresek angol 
: Leveleket „Charleston" 
• ' a kiadóba. 5412 

Z A S S Á G 

KILENC ÉVE közvetít 
.gokat Nagy Jenő, Rá-
t 57/b. (Cégnélküli leve-

19 

\rnold „Elite" irodája 
Thöküly-ut tiz. 

URILEANYOK! 
íeéves főtiszt vagyok, ál-
nyugdíjas állásban. Meg-

a legénységem és igy 
-ind azt, ami nem tiszta 
1 egy életre szól. Jó-
komoly, lehetőleg zene-
íüséges feleséget óhajtok. 

jövedelmemen kivül szép 
am is van és igy megen-
:m magamnak azt, hogy 
.nyra ne fektessek fő-
Választ „Fővárosi" jel-
í kiadóba kérek. 

TOKOS család leányai 
mennének. Ketten van-
stvérek, 19 és 22 évesek, 
inyuk egyenként 30.000 

Megbízottjuk: Kiss Ar-
Ellte" irodája. 

EZMENNÉK biztos ál-
vagy jójővedelmü keres-
emberhez 20.000 pengő 
ízhozománnyal. Huszon-
ï, csinos, zeneértő, házias 
n vagyok. Levelet „Iz-
' jeligére kiadó továb-
íemre. 

ÍIRTOKOS leánya százezer 
hozománnyal férjhez-

. Kereskedő család egyet-
iánya 20.000 pengő hozo-
al lérjhezmenne. Traflk-
tnosnő jól jövedelmező 
al és lakással lérjhez-

Megbizottjuk: Kiss Ar-
,Elite" i rodája. 

VALLÁSÚ, 42 éves, özvegy 
edő vagyok. Saját vagyo-, 
•nintegy 80.000 pengő ér-

képvisel. Gyermekemre 
tekintettel mielőbb meg-
ék. Komoly gondolkozású 
k levelét ..Gyermeksze-
jeligére a kiadóba kérem. 

URAIM! 
Mezővárosban élek, társaságom-
ban nem találtam olyan flatal-
embert, akit férjemnek válasz-
szak. Megpróbálom, tán ez uton 
sikerül. Szüleim jobb gazdálko-
dók, vagyonuk 150 ezer pengő. 
Egyedüli leány vagyok, igy te-
hát egyedüli örökös is. Férjhez-
mennék korrekt, szimpatikus 
úriemberhez. Választ „Benősülés 
lehetséges" jeligére kiadóba ké-

DISZKRÉT, EREDMÉNYES sze-
mélyes közbenjárás házassági 
ügyekben, Sebestyén Imre, Ki-
rály-utca 51. 

SZŰCS házassági ajánlatai reá-
lisak. Nem kap cimeket, nem 
levelezhet, hanem személyesen 
ismerkedhet mindenki, igényei-
nek megfelelően. Válaszbélye-
get Király-utca 72, II. 21. 21 

BLAHÓ bevezetve legmagasabb 
körökben is. Nem cimeket adok, 
hanem egyéniségüknek megfele-
lő partiekat egymásnak diszkré-
ten bemutatok. Rákóczi-ut negy-
ven. III. főlépcsőház. 32 

K Ü L Ö N F É L E 

hajvágógép, 
tesebb Baby-
A legtökéle-
Nem huz, nem 

szúr, nem hagy el és nem lesz 
uína vörös a nyak. Ara 8 P. 
Léber Kálmán borotva- és kés-
árugyára, sollingeni, sheflieldi 
finomacéláru nagybani raktára, 
müköszőrüldéje és nikkelező te-
lepe, Budapest, Rákóczi ut 61. 
Telefon: József 58—69. Alapítta-
tott: 1889. 16 

BUTORSZÜKSÉGLETÉT mielőtt 
beszerezné, kérem, tekintse meg 
Róth Rezső müasztalos raktárát , 
Újpest Király-u. 14. alatt . 3341 

FÜZESSÉRYNÉ otthonában, Bu-
dapest, Baross-utca 53. tanévre 
urilányoknak ellátást nyújt . 33 

FIGYELEM ! Harisnya, keztyü, 
kötött áru és uri divatcikkek 
legolcsóbban Rosenberg Sándor-
nál, Teréz-körut 39. Britannia-
szálló épületében. 3405 

ELŐKELŐ uri házaspárnál sze-
retetteljes, gondos felügyelet és 
elsőrendű ellátást kaphat tanul-
mányait végző leányka. Zongora, 
francia. Cim a kiadóban. 5225 

O K T A T Á S 

HA jó soffőr akar lenni, ugy 
csak a legrégibb és legmegbíz-
hatóbb Ungár-Iéle soBőrls 
a jánlhat juk. Ur- és hölgy 
tőknek külön egyéni ok 
mérsékelt tandíjért . Körle 
kér jen Ungár soflőriskolá 
VIII., Tavaszm 'Ő-U. 8. Tel 
412—46. 

IPARMŰVÉSZETI tanfol 
Teljes kiképzés: rajzolás, fi 
tervezés, stiltan, művészeti 
net. aranyrelief, selyemfi 
batik, ombrée, bársonyét 
bársonyolajfestés. Theseacs 
filé, gobelin, kelim, bőrmi 
montirozások, babakészítés 
virág, lámpaernyő. Mér« 
tandij . Internátus. Abony 
terem. Német-utca 11. 

GALGÓCZY magántanfolya 
dapest, VIII., Mária Tc 
tér 3. Biztos sikerrel készí 
érettségire, vidékre is. 8 

DR. URBANEK c. igazgató. 
VIII.. József-körut 2. előkészít 
polgári, középiskolai vizsgákra, 
érettségire. Kívánatra ellátás. 42 

GYORSIRASI, gépirási. helyes-
írási tanfolyamok Hevesi gyors-
íróiskolában, Rákóczi-ut hatvan, 
környékbelieknek kedvezmény. 

43 

BENKÖNÉ BLOCH EMMA okle-
veles zongoratanárnő még né-
hány tanítványt jutányosán el-
vállal. Cim: Király-utca 85. sz. 
ü l . 10. 3383 

S Z A B Á S Z A T 

SZABÄSZATOT. modellkészítési, 
felsőruha-, gyermekruha-, fehér-
nemüvarrást legrövidebben elsa-
játíthatja Katonáné szalonjában. 
Erzsébet-körut 15. Hl. Vidékiek-
nek benlakás. 41 

SZABÁSZATOT, modellkészítési, 
felsőruha-, gyermekruha-, fehér-
nemüvarrást legrövidebben elsa-
ját í thatja Krauszné szalonjában, 
Erzsébet-körut 40—42. III Vidé-
kieknek benlakás. 44 
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A D Á S - V É T E L 

HASZNÁLT kocsik vétele és el-
adása. Ligetgarázs, Garay-utca 
13. József 318—24. 

ZALOGCÉDULAKAT, ékszert, 
aranyat magas árban veszek. 
Schwartz, éksaerész, Muzeum-
körut 7. 38 

OLCSÓ ZONGORAVASÁR, vado-
nat u j és keveset használt, 
abszolút értékes zongorákat, kon-
certpianinókat ezer pengőtől, 
jótállással vásrolhat nyolcvan 
pengő havi részletre is. Opera 
Zongoraterem. Hajós-utca 16. 
Tisztviselő kedvezmények. 1 

NYERGES, volt detekitv, nyo 
moz, megfigyel, informál. VII. 
Rákőczi-ut 19. József 372—Ï6. 

T E S T Á P O L Á S 

PÉNZHEZ juthat, ha felesleges 
férftruháit, régiségeit, bútorait 
ttottenbergnek eladja. SzerecSen-
utca 46. Telefon 985—21. Hí-
vásra jövök. 35 

Z O N G O R A 

^ f c H A OLCSÓN, MEGBIZ-
HATÓAN, kedvező lefi-

^ S S F T zetésre akar zongorát 
" * vásárolni, ugy forduljon 

Magyarország legnagyobb zongo-
rakereskedéséhez, a „LYRA" 
Hangszerkereskedelmi R.-T.-hoz, 
VU-, Erzsébet-körut 19. 34 

ZONGORÁKAT, pianinókat rész-
letre, csere, olcsó bérre. Paulav 
Ede-utca 33. Kernács. 

H E G E D Ű 

HEGEDŐ, Viola, Cselló és al-
katrészei. kvlnttiszta hangver-
senyhárok Komáromy és Tóth 
(cégtulajdonos Tóth) mflvész-
hegedü-épitönél, Rudapest, Kos-
suth Lajos-u. 10. Művészi javí-
tás, csere, vétel. Részletfizetésre 
is. Saját érdekében kér jen pros-
pektust. 

M A G Á N N Y O M O Z Ó 

WALTER detektivfelügyeló, bi-
zalmi csoportok volt vezetőjé-
nek sikereiről közismert magán-
kutatója, legmodernebb magán-
nyomozási technikával diszkré-
ten nvomoz, megfigyel. Irányi-
utca 21. Telefon: József 370—49. 

28 

ELSŐRENDŰ masszirnő válla 
frissítő gyógymasszást. Vibrá 
ci ós gépekkel is. Rákóczi-u 68 
I. 9. 36 

f o g á s z a i 

I 
AMERIKAI rendszerű, szájpad 
lásnélkűli fogak. Aranykoronái 
művészies és tartós kivitelbei 
16 pengőtől, 10 évi jótállással 
Havi részletre is. Müfog kau 
csukban 5 pengőtől. Forduljoi 
bizalommal 24 éve fennálló, hir 
neves műtermemhez. Fenyves 
Jenő, államilag vizsgázott fo 
gász. Thököly-ut 6. (Keleti pá 
lyaudvar indulási oldalával szem 
ben.) Vidékieknek 1—2 nap alatt 

r u h a s z i k a d A s 
művészi műtömése, harisnvák művészi iavitása 
!)r. KASSAINÉ iparművészeti műhelyében. VII., 
Lövölde-tér 1. sz. — Telefon: József 385—34. 

B T y B V f Ê k legmoderne l 

rlICtlI KLEin 
l e g m o d e r n e b b kivi telben 

SÁRI-a&l 
Llpót-körut 17 

SZERKESZTŐSÉG : 
Erzsébet-körut 43 
Telefon : J. 429-35 

Fel. szerk. J. 372-15 
S Z Í N H Á Z I É U E T 

Szerkeszti: INOZE SÁNDOR. Kiadja: a SZÍNHÁZI ÉLET RT 

M E G J E L E N I K M I N D E N V A S Á R N A P 
A JEGYPÉNZTAR TELEFONJA : JÓZSEF 421-72 

KIADÓHIVATAL : 
Erzsébet-körut 29 

Telefon : József 
421-73 

Wcy-

SI 
A 

Egyes szám ára Rudapesten és vidéken 80 fillér. Vildéki pályaudvarokon 80 fillér. Előfizetési 
ár Budapesten és vidéken negyed évre 8 pengő. 

Ausztriában egyes szám ára 1 schilling. Előfizetési ára negyed évre 10 schilling. 
Főbizományos : Wenzel Sipek ,.Expedition der Ungarischen Tageblätter" Wien, IV., 

ringergasse 39. 
Jugoszláviában egyes szám ára 12 dinár, előfizetési ára negyed évre 130 dinár. 
Főbizományos : ..Literaria" könyv- és hírlapterjesztő-vállalat, Mavro Henmann. s^boíj^a, 

Karadjordjev trg. 12. 
Csehszlovákiában egyes szám ára 7 cK. előfizetési ára negyed évre 80 cK. 
Főbizományos : Weiss M. Bratislava (Pozsony). Ruszinszkóban : Pallas Könyv- és Lapterjesztő 

Vállalat, Uzhorod. 
Romániában egyes szám ára 40 lei, előfizetési ára negyed évre 400 lei. 
Főbizományos : ,.Pallas KöniW- és Lapterjesztő-Vállalat", Cluj (Kolozsvár). 

Angolországban egyes szám ára 1 shilling, előfizetési ára negyed évre 18 shilling. 
Vezérképviselő : Tibor Korda, London, E. C. 149. Fleet Street. 
Németországban egyes szám ára 70 aranypfennig, előfizetési ára negyed évre 8 aranymárka 
Amerika : szerkesztő Evaen Endrei 2345. W. Walton Chicagó III. Egyes szám ára 25 cent. elő-

fizetési ára negyed évre 2 dollár. ™ " J ; 
Vezérképviselő az Északamerikai Egyesült Allamok részére : Kerekes Bros. N. 2Û3. fcast 80 

street, New-York. Bizományosok: Buenos-Ayres : „Magyar szó" Cordola 217. — Los Angeles: 
Jean Lewy, Westen News Standt Box 604 Acade Station. 

A többi államokban egyes szám . ára 25 cent, előfizetési ára negyed évre 2 dollár 
Az előfizetési dijak Magyaroszágról postautalványon küldhetők, vagy pedig átutalhatok a 

Színházi Élet 41.856. sz. postatakarékpénztári számlájára. Külföldről az előfizetési duakat bank-
átutalás utján, vagy j>edig_főbizományosaink_utján kér jük . _ _ _ 

Hirdetések millimétersora 80 fillér. 

Divat- és sportrovatban elhelyezendő hirdetések millimétersora 1.28 pengő, a kotta 
mellékleten 1.50 pengő 

GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT . BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ : HAVAS M. 
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OSZI FURDOFOSZEZONÜ 
BADEN BEI WIEN 

A strandfürdő o k t ó b e r v é g é i g 
n y i t v a ! 

KURMUSIK - SZÍNHÁZ — MINDENNEMŰ SZÓRAKOZÁSOK — LÓVERSENYEK - ÜGETŐ-
VERSENYEK - AZ ÖSSZES SZÓRAKOZÓHELYEKEN GAZDAG PROGRAM - SZÖLŐKÜRA 

A z a l á b b i i n t é z e t e k t e l j e s t i z e m b e n v a n n a k 
é s s z e p t e m b e r e l e j é t ő l l e s z á l l í t o t t á k á r a i k a t : 

D r . L A K A T O S 

ESPLANADE s z a n a t ó r i u m a 
szemben a s t randfürdőve l . 

ÁLLAMI KÖZÉPOSZTÁLY SZANATÓRIUMOK 
P E T E R H O F é s S A U E R H O F 

Igazgató : Dr. KRÜGER, udv. tanácsos 

1 



I N CSV E N H I R D E T 
^ HA ELAD: F I 1 E T > * * 

A Színházi Életnek ebben a rovatában a hirdetési díj kifizetése 
csak akkor válik kötelezővé, ha a hirdetés eredménnyel jár, vagyis ha az eladó ve-
vőre, a venni szándékozó eladóra talál. Mindaddig a kockázatot a Színházi Elei 
viseli és viselheti is, mert a Színházi Élet nagy elterjedtsége az eredményt bizto-
sítja, tehát a kockázatot megszünteti. A hirdetések eredményességét nagyban elő-
segíti, ha az eladásra kerülő tárgyak fényképeit is közölhetjük, a hirdetés szövegé-
vel egyUtt, tehát a hirdetett objektum fényképet is kérjUk. Részletes módozatokról 
szívesen nyújt felvilágosítást a Színházi Élet kiadóhivatala, (Erzsébet-körut 29), 

ugyanitt tudhatók meg a hirdetett tárgyak tulajdonosainak cime is. 

Eladó vagy 

Budapest i házza l , vagy nagyobb, 
ré lhető , eset leg p é n z é r t e ladó és i 

elcserélhető 
i 

N a g y t a r n á n (Tarnamare* R o m á n i á b a n , 
j e l en leg Sza tmár , r é g e b b e n Ugocsa v á r -
m e g y é n e k l e g r e g é n y e s e b b fekvésű köz 
s é g é b e n m i n t e g y 30 m a g y a r ho ldas 
össze függő belsőség. Egy u n l a k 6 szoba 
és me l l ékhe ly i ségekke l . Egy másik szín 
tén 6 s z o b á s épüle t . Istálló, kocsisz in , 
gyümölcsös ré t , 20 000 tőke termőszőlő, 
24 e r d ő j o g é v e n t e 96 s zeké r f a j á r a n d ó -
ságga l — A kert végében az ügy-
nevezett „Borkút" gyomor és 
vesére ható gyógyító és iiditő 
vizével. Abszolút p o r m e n t e s levegő. 
A K á r p á t o k n y ú l v á n y a i i t t ö le lkeznek 
az Alföld r ó n a s á g á v a l 

vagy vá ros mellet t i b i r tokkal elese-
bir tok rész le tes le i rása a k iadóban . 

12 személyes 
motorcsónak hozzávaló vizi-
házzal rendkívül olcsón eladó 

Cim a kiadóban 

F 9 * . . . AMAMMH a m I S I i vitrin üvegfalakkai Egy arany antik r.rr 


