


Bizonyos színek, amelyek önmagukban nagyszerűek lehelnek, gyakran sehogysem ille-
nek az arc színéhez, mindazonáltal az arcbőr ügyes kezelésével, a helyesen megvá-
lasztott púder, rouge és ajakpírosító segítségével hamar összhangot lehet teremteni 
a ruha és az arcszin között. Elizabeth Arden megmutatja, hogy lehet sikeresen hordani 
olyan színeket, ameK ékről azelőtt az ember nem is álmodta, hogy jól állhatnak neki. 
anélkül, hogy mesterkéltnek nézzen ki valaki. 
Mindenekelőtt az arcnak tökéletesen tisztának kell lennie. Soha ne alkalmazzunk 
uj szépítőszert a régin. 

AZ ALAPOZÁS 
A jó alapozás nemcsak, hogy simítja a bőrt, hanem nagyszerűen tartja a pudert 
is. Az átlagos arcbőr számára használjon Amorelta Cream-et, a esiros arcbőr 
számára pedig a hízelgő Lille Lotion-t. 

MOST JÖN A ROUGE 
A krémrouge, ha ügyesen alkalmazzák, egészen lermésze'esnek tetszik és a hatása 
egész nap tart. Miss Arden Cream Rouge-ai minden t>pusn. k meyfelelő sz nben 
kaphatók. Venetian U'ose Colour egy t:szla folyékony rouge, amely ideális a 
finom átlátszó arcbőr számára, de olyan arcbőr számára is nagyszerű szolgálatot 
tesz, amely kiütésekre hajlamos. 

MIELOTT BEPUDEREZNÉ MAGÁT 
rakjon fel egy kevés Noshine-t az orrára Olyan bársonyszerüséget ad a bőré-
nek. amely egész nap tart. 

PUFF . . . . PUFF . . . PUFF 
Puderezze magát a nyakától felfele. Végül puderezze be az arcát gyengéden, 
lefelé haladra. Az Ardena púder tizenegy és a Flower púder hét árnyalata 
minden arcbőr számára tökéletes szint ad 

AZ AIKA 
Vigyázzon arra, hogy az ajakpirosilója harmóniában legyen az arcrouge seinével. 
És nagyon keveset hasznaljon. Epen csak egy lehelletnyit. 

Elizabeth Arden készítményei a következő helyeben kaphatók: 
Budapest: Corvin Áruház, Kosztelitz Kálmán, Parfüméria Kőszeg. 

Debrecen: Korzó Drogueria. Miskolc: Fodor Dezső Városi Drogériája 
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SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJÁNAK 
jelentése az irodalom és zene legaktuálisabb eseményeiről. 

KÖNYV 
[ Aisberg: Most már értem a rádiót . Mulatságos rádiókónyv. 245 rajzzal g.se 

Csathó K.: Első osztályom 4.— 
Harry M.: Kleopatra szerelmi élete . . 1.10 
Harsány! Zs.: Az üstökös. Petőfi életé-

nek regénye 2 kötet, fve 4.—. kötve (.— 
Krúdy Gy.s Az élet álom 6.— 

Lengyel G.: Annyi ba j l egyen . . . (Ni-
csevo.) Hadifogoly regény 3.86 

Napoleon jóskönyve. Orákulum . . . —.88 
Gondolatok —.80 

Zágon I.: Mindenkivel megtörténhetik. 
Vidám karcolatok 2.— 

Bródy Lily: Manci (Az Athenaeum 2 pengős sorozatának legújabb kötete > január 29-én 
jelenik meg. 

FRANCIA KONYHA: 100 rögtönzött étel. 
100 recept a burgopya elkészítéséhez. 
Francia tojásétel. 
Egy-egy kötet á ra SS fill. A három kötet tokban, ízléses kötésben P 4.88 

Bodor: Hogyan éljen a szivbaios ember? 2.60 
Bucsányl: Az érelmeszesedés gyógyítása 1.50 
Feldmann: Idegesség és ösztönélet . . 3.— 
Káldor: Hogyan kerülhet jük el a korai 

öregedést 
Lukács: Hogyan éljen a gyomor- és bél-

bajos ember . . . . . . . . . . 

M i n d e n k i t é r d e k e l 
Mezei: Mit tegyek, mit ne tegyek, ha 

szép akarok lenni 3.— 
Sleekel: A modern házasság . . . . 3.— 
Slux: A nők testedzése és a női test-

kultúra 1.6(1 
Szerb: Diétás szakácskönyv 6.56 

3 . -

2.66 

KOTTA 
Ne törődj semmivel (Tangó), De Fries— 

Kovács 2.— 
Megköszönök mindent (Tangó), dr . Sán-

dor—Szenes 2.— 
Drágám, tudom, hogy szereted a roman-

tikát (Tangó). Heim—Kuthy . . . . 2.— 

Bevallom szeretem 
Kovács . , . . 

(Tangó), Nádas-

Kadettkisasszony — Táncol a kongresz-
szus 3.75 

Hyppolit a lakáj (Hangosfilm-slágerek) 3.— 

Maya — számonként . . 2.—• A „Fehér ló" — számon-
ként 2 . -

Havai rózsája — 6 szám 
egy füzetben . . . . 4.56 

János vitéz — teljes zongorakivonat . . 12.— Mosoly országa à 2.40 

Maga rég nem lesz a világon (Foxtrot t) 2.— 
Én mindezen már tul vagyok (Dal), 

Erőss Béla 2.— 

Ányos Laci, Balázs Árpád, Nádas Jóska 
uj nótáskönyvei à 3.— 

Szenzációs piagyar és külföldi tánealbumok. 

LEIHEZ 

D?ágá S m. r e , 0 , M t a n í Ó ' } É n e k l i : K a I m á r P á L 

Muzsika száll \ ß n e k l i . V i M i k , ó 
kívánom tiszta szívből / 

Nem vagyok az első. < É n e k I i ; V l 8 M i k | ó s . 
Csak egy amire kirem.i * 
Halkan a parkban. > 
Rákóczi megtérése. / Énekli: Sebő Miklós. 

GOODNIGHT SWEETHEART MINDEN 
flELVÉTELBEN. 

Rumba 
A világ legjobb jnz-zenekarainak felvételei. 

Brunswick, His Masters Voice, Polydor, 
Columbia, Parlophon, Odeon, 

Ultraphon, Orcbestrola lemezek Havai rózsája — Fehér ló összes számai 
Brunswick, His Masters Voice, Polydor, 

Columbia, Parlophon, Odeon, 
Ultraphon, Orcbestrola lemezek 

Művészlemezek nagy raktára 

Eine Nacht in Monte Carlo.' Der Kongress tanzt, Trara um Liebe, Ronny, Viktória, Gigolo, Liebes 
kommando, Ihre Hoheit befiehlt, Opernredoute, Ein kleiner Seitensprung, Meine Frau die Hochstaplern 
hangosfilmujdooságok. Ara lemezenként 5 pengő 50 fillér 

Gramofongépek és rádiók nagy raktára kényelmes részletfizetésre [ 

Hangposta Stúdió 
örökítse meg saját és hozzátartozói hangját , 

egy felvétel lemezzel együtt 2.56 

Fotonévjegy 
egyik oldal fénykép, másik oldal névjegy. 

100 db á ra 12 pengő. 
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ul előfizetői is megkaplak 
az 

icrcôéhâ/ 

aiándéKKönyvel, 
ha akár telefonon (Aut. 1U-6-06,21-8-47,23-6-86, akár levelezőlapon 
VI., Aradi-u. 10) bejelentik előfizetőink sorába való belépésüket 

E L Ő F I Z E T É S I D 

S . " Félévre . . . . P 1 5 f l Negyedévre P 

I J : 

** 



XXn. évfolyam Budapest, 1932 január 24—30-ig 6. szám 

« S Z Í N H Á Z I É L E T 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z E R K E S Z T I : I N C Z E 5 \ N D O R 



Q Z é p / e s mulatság 
irta: cLsLMjq/UpJt JUm/JiMA--, 

Van B e r l i n b e n egy sz inház , a m e l y n e k lé tezéséről n e m is t ud a nyil-

vánosság . N e m j e l ennek m e g h i rde tése i a l a p o k b a n és a h i rde tő oszlo-

p o k o n , n i n c s e n e k p r e m i e r j e i azzal a za j lással , me lynek m i n d i g t öbb a 

f ü s t j e , m i n t a l á n g j a — szóval az egész csillogó kü lsz in és lá tszat h i á n y -

zik enné l a s z ínházná l , m e l y n e k ebből s e m m i j e sincs, — csak jó elő-

adása i v a n n a k és — ór iás i közönsége . E b b e n kü lönböz ik e lőnyösen na -

gyon sok n a g y fe lkészül t séggel dolgozó sz inháztól , m e l y n e k m i n d e n e 

van , csak ez az egy lényeges ke l léke h i á n y z i k . Tudni i l l ik a közönsége . 

Ez a ber l in i s z inház a sötét k ü l v á r o s b a n feksz ik , igen jó t á r s u l a t a van , 

k i t ű n ő m ű v é s z e k és m ű v é s z n ő k vendégsze repe lnek benne , m i n d e n n a p 

ké t e lőadás t t a r t s h a a k á r m e l y i k e lőadásá ra b e m e g y az embe r , á m u l v a 

l á t j a a sok, sok ezer nézőt , a n a g y közönsége t , me ly egyút ta l a l eg jobb 

és l e g m e g é r t ő b b p u b l i k u m a is Be r l innek . 

Kik ezek az e m b e r e k ? . . . N e m a d í sze lőadások snob ja i , nem a va-

gyon és az in te l l igencia m a g a s a b b rangosz tá lya ibó l valók — ez m a g a a 

nagyközönség , a n a g y tömeg , a sok százezer szegény ember , a m u n k á s , 

az iparos , a k i sh iva t a lnok , — szóval a nép , a m e l y a m a g a nép ies m u -

la t ságá t keres i s a m e l y n e k ez a sz inház szervezet tségével és o lcsóságával 

lehe tővé teszi, h o g y megnézze az e lőadása i t . 

Mit já tsz ik ez a s z inház? . . . S o h a s e m u j d a r a b o t . Hégi k i t ű n ő d a r a -

boka t és ope re t t eke t , — b o h ó z a t o k a t , népies s z ínmüveke t . E n n e k a kö-

zönségnek n e m csemege kell. u j i r á n y o k és k ísér le tek p i k a n t é r i á j a , — 

h a n e m táp lá lék . Jó, közönséges , k ip róbá l t koszt . 

Régi g y a n ú m , h o g y a k ö n y v n y o m t a t á s fe l ta lá lása ó ta m é g m i n d i g 

nagyon kevés t ö r t én t a b b a n az i r á n y b a n , hogy a szel lemi szórakozás , a 

í 



művel tség, a művészet va lóban e l jusson az emberekhez . Mert mit je 

lent az, a k á r B u d a p e s t e n is, hogy e s t énkén t n é h á n y ezer e m b e r e lmegy 

a s z í n h á z a k b a ? T í z e z r e k b e n és százez rekben kel lene beszélni egy mill iós 

városnál . És mi t je lent az, egy nyolc mil l iónyi lé lekszámot ki tevő or-

szágban , h o g y egy n a g y k ö n y v s i k e r n é h á n y ezer pé ldány? . . . Százezrek-

ről kel lene beszélni . A t a l a j m é g m i n d i g n incs elég mé lyen megművelve . 

Meg kell ta lá lni a m ó d j á t és az eszközöke t rá, hogy a nagy közönség 

ép ugy h o z z á j u t h a s s o n a nap i szel lemi szórakozásához , min t a kenyé r -

hez. Megint csak N é m e t o r s z á g b a n tö r t én tek e r re nézve is é rdekes kísér-

letek. S. F i scher , a n a g y n é m e t k iadó, azt hit te, hogy a l egnagyobb 

n é m e t könyvs ike r T h o m a s M a n n B u d e n b r o c k s j a volt, me ly huszonö t 

év a la t t ké tszázezer p é l d á n y b a n kelt e l . . . Tava ly a z u t á n m e g p r ó b á l t a 

ugyanez t a könyve t egészen olcsó k i a d á s b a n k i adn i s félév alat t — két 

millió fogyo t t el belőle . . . Idén k a r á c s o n y k o r csak egyetlen nagy villa-

mosság i vállalat he tveneze r p é l d á n y t rende l t belőle a m u n k á s a i számára . . . 

Miért i r o m ezeket a so roka t s mié r t a d t a m e c ikknek azt a c ímet , 

hogy : népies m u l a t s á g ? A világ m i n d e n je lenségéből mi t e rmésze tesen 

— a m a g u n k dolgai ra k ö v e t k e z t e t ü n k — a n n a k jav í tásán gondolko-

zunk . . . I t t van a Város i Sz ínház — g o n d j a a vá rosnak és m i n d e n k i n e k , 

aki sz ínházza l és az ezzel össze függő ké rdésekke l fogla lkozik . E b b e n a 

s z ínházban ö t le t szerűen fe l lépet t Fedák Sári, a CAgányszerelem és a 

Mágnás Miska c imü régi ope re t t ben s hoszu idő u tán először érezte 

meg az a nagy közönség, hogy itt nek i való m u n k a tö r tén ik , — meg-

mozdul t há t és b e m e n t az e lőadások ra . . . Nem u j jmuta tá s ez a bölcsek 

és bábák s zámára , hogy B u d a p e s t e szép nagy épületét , me ly re m á r 

m i n t sz ínházra , m a j d n e m keresz te t vetet tek, ebben az i r á n y b a n kel lene 

u j r a a l k o t n i ? . . . Népies m u l a t s á g . . . mely n e m is k o n k u r r e n c i á j a , ha-

n e m i n k á b b nevelő közönsége volna a többi s z ínháznak . . . Nem érne 

m e g egy t a n u l m á n y u t a t Ber l inben megnézn i , hogy ezt ott hogy cs iná l j ák? 

(Fogadok , hogy szubvenció nélkül!) Hát , s p ó r o l j u n k ezekben a nehéz 

időkben , b izzuk meg va lamely ik k i t ű n ő ber l ini b a r á t u n k a t , hogy szerezze 

be a pon to s i n f o r m á c i ó k a t . A cim n á l a m rende lkezés re áll. 9 



Vasárnap, január M É H , lesz 
o Miss magyarorszâg uáiasztás 

Vasárnap, január 24-én megválasztja lasztáson a magyar leányokait képvl-

a zsűri az u j Miss Magyarországot és az selje. 

1932-es év szépségkirálynője már ja- A Színházi Élet telefonja percig sem 

nuár 30-án utazik Párizsba, majd a Ri- szünetel és százával hozza a posta a le-

vierára, hogy a nizzai Miss Európa vá- veleket, amelyek tele vannak a nagy 

választásra vonatkozó 

Miss Debrecen 1932 — Ajtai Olga 
(Liener foto) 

kérdéssel. 

Szükségesnek látszik, 

hogy megismételjük ;i 

Miss Magyarország 1932 

választás feltételeit. 

Résztvehet minden tizen-

hatodik évét betöltött, ki-

fogástalan magyar leány, 

akit az előzsüri alkalmas-

nak itél. Az előzsüri a vá-

lasztás előtti héten egé-

szen január 23-ig. szom-

batig bezárólag, délután 

5—8 óra kőzött a Szín-

házi Élet szerkesztőségé-

ben (VI., Aradi-utca 8. 

sz.) fogad és a hölgyek-

nek kétszemélyes meghí-

vót ad, hogy a vá-

lasztásra gardedámjukat 

(édesanyjukat vagy más 

alkalmas, idősebb höl-

mm 



Pesseniéhner Erzsébet 
(Labori foto) 

Oszvald MJtry 
(Halmi felv.) 

Lóránt Alice 
(Wellington felv.) 

gyet) magukkal hozhassák. 

A választás zárt, a zsűri tagjain kí-

vül csupán a meghívóval jöhetnek be 

a pályázók. Kivételt képeznek a vi-

déki missek, akik ja-

nuár 23-án, szombaton 

érkeznek meg a Royal-

szállóba, ahol kísérőik-

kel együtt a Színházi 

Élet vendégei. 

A imissek programmja a 
következő: 

Szombaton, 23-án délben ebéd 
a Metropole-szállóban. este szin-
ház. vacsora az Astória-szállo-
dában. 

Vasárnap, 24-én reggeli a 
Koyal-szállóban. választás, ebéd 
a New York-kávéház éttermé-
ben. este szinház. vacsora a 
Roy al-éttcreniben. 

Hétfőn. 28-én reggeli a Royal-
ban. 

Sok kérdésre adunk egy 

feleletet most, amikor közöljük, hogy a 

zsűri tagjainál szükségtelen is, fölösleges 

is, de hiábavaló is látogatást tenni. Az 

Huszka Böske 
(Labori felv.) 



udvarias zsűritag ilyenkor 

Ígéretet tesz, amelyét egy 

perccel később elfelejt és 

még akkor sem volna 

módjában beváltani, ha 

akarná. Miss Magyaror-

szágot titkos szavazással 

választja meg a zsűri, 

amelyhez csak egyet-

len protekció talál ja 

meg az utat: a szép 

ség. 

Sem vagyon, 
sem 

Reich Klári, Miss Debrecen 1952 udvarhölgy 
(Liener felv.) 

származás nem számit, az u j miss 

éppen ugy lehet milliomos bankár-

kisasszony, mint vidéki gépirókisasz-

szony, a zsűri előtt elvonuló hölgy 

ismeretlen fiatal leány 

mindaddig, am ig a sza-

vazatok többségét meg 

nem kapta. 

És a zsűri abszolút pár-

tatlanságára a legjobb ga-

rancia a Miss Magyaror-

szág 1932-es választás 

zsűrijének névsora: 

Batthyány Gyula gróf. Bram-
merné Simon Böske. Benes 
Zoltán dr.. Csathó Kálmán, 

Miss Sátoraljaújhely 1832 — 
Klein Aranka 

(Szipál felv.) 

P 



Fiezere Piroska 
(Rónai Hajnal leír.) 

Béla. Klsfaludy-Stróbl Zsigmond, 
Keéry-Szántó Imre. Lányi Dezső, 
Lázár Lajos dr.. Lengyel Meny-
hért. Lukács Gyula. Magyar 
Miklós, Marton Miksa dr.. 
Matyasovszky-Zsolnay László. 
Petrovleh Elek. Piret de Bi-
hain Jenő báró. Pólya Tibor. 
Porzsolt Kálmán. Szaploaezay 
Éva, Tasnády-Fekete Mária. 
Teleki Sándorné grófné. Voi-
nieh Miklós dr. báró. Maurice de 
Waleffe, Zádor István. Ziehy 
Géza Lipót gróf. 

Gál Viola 
(Elit, Szolnok fel*.) 

zött a magyar női szép-

ségnek elismerést szerez-

zen. 

Gulyás Vali 
(Elit, Szolnok felv.) 

Endrődy Béla. Gótb Sándor. 
Gótbné Kertész Ella. Harsány! 
Zsolt. Hátrány Lili bárónő. Hel 
tai Jenő. Hermann Lipót. Heu-
man Károly dr., Horray János. 
Ineze Sándor. Irányi-GrQnwald 

Ezek a hölgyek és urak 

I meg fogják találni vasár-

nap azt a szép leányt, akit 

bizakodással engedhetünk 

el majd Franciaországba, 

hogy a sok nagy nemzet 

kiválasztott szépségei kö-



(Htrmiui Lipót rajza) 
• • • • 

ÖDÖN <0> I n a : S Z É P E R N Ő 

Van egy kedves pincérem a többi kedves pincérem közt. Ödön. 
(Mondjuk.) 

A pincéreknek csak keresztnevük van. 
Ödön előbb volt pincér, mint én vendég. 
A Pannóniában, vagy a Royalban szolgált ki először, már nem 

tudom. 
A Hungáriából is emlékszem Ödönre, a Bristolból is, a Newyork-

ból is. 
A pincérnek is sok állomáshelye van az életpályán, akár a tanárnRk 

meg a tisztnek, ak.it áthelyezgetnek. 
A vendég is, mint a nyugtalan madár, ágról-ágra, étteremről ét-

teremre száll. 
Az ilyen Ödön végighúzódik a vendég életén. 

10 



A harctéren is láttam egy alkalommal Ödönt. Sáros, piszkos blúzban, 
szakállasan, puskásán. Ferenc Józsefet szolgálta ki. 

Azután levette a szakállát, felvette a frakkot, megint Ödön lett. Egy-
pár lövészárkot elhozott Asiago mellől, a homlokán, meg egy kevés havat 
is a Monte Cisemolról, a haján. 

Ötödfél esztendő alatt nem felejtette el, hogy jobban szeretem a 
kenyeret, mint a zsemlyét, meg hogy nem eszem bárányt, se gombócot 
nem használok a nyulgerinchez. 

Ödön csupa figyelem, csupa hűség. 
Kettőkor nem ad husievest, mert az már sós lett, se marhahúst 

nem ajáll, mert annak a java már elfogyott akkorra. Viszont, ha tudja, 
hogy az ember holnap is jön, eltétet az embernek egy gusztusa szerint 
való marhahúst. 

Extra barátság áll fenn a régi pincér közt, meg a régi vendég közt. 
Én megkérdem Ödönt, hogy van, ő nem kérdezi azt. 
Csak ha két-három esztendeig el találtuk kerülni egymást Pesten, 

vagy ha hosszabb külföldi bitangolásból kerülök haza, akkor hagyja el 
a medrét, hogy van, kedves nagyságos uram, olyan régen nem láttam. 

Ilyen alkalmakkor kezet adok Ödönnek; a Nemzeti Kaszinóval úgyis 
régen leszámoltam. 

Ödön megengedheti magának, hogy egyszer-másszor ott maradjon 
állva az asztalomnál, egynémely refleksziókat tenni az élettel, az idők-
kel, a viszonyokkal kapcsolatban. 

Látjuk és halljuk egymást, Ödön meg én, tiz éve, husz éve; meg 
fogunk öregedni Pesten, ő mint pincér, én mint vendég. 

Mult hetekben (legelőször az életben) kérése volt Ödönnek. 
Kettő darab jegyet kért a színházba, ahhoz a darabhoz, amit én 

csináltam. Felesége és maga részére. Szabadnapos lesz holnapra. 
Harmadnap lesütött szemekkel szervírozza az ebédet. Szava sincs a 

szinházról. Ejnye, elvártam volna Ödöntől, hogy kifejezze az elismeré-
sét, ugy mint a kedves felesége nevében is. 

Vagy valami baj volt a pénztárnál? Megkértem, megkapták-e simán 
a jegyeket. 

Nagy zavarba volt Ödön. 
— Nagyságos uram . . . nem mentünk el. 
— Miért nem ? 
— Feleségem nem akarta . . . hatvan fillér két személynek a ruha-

tár . . . Kérem alázattal, olyan nehéz feladat szegény asszonynak az a 
kis háztartás . . . ne méltóztasson haragudni, nagyságos uram. 

Haragszom. Eszembe juthatott volna. 
Kedves és tisztelt kollégák, szerző urak, kérlek, vegyétek tudomásul. 

Ha vendéget kapunk, a szabadjegyhez mellékelni kell a ruhatár-
költséget. 

11 



A „Toroczkói menyasszony 
Reinhardtnál 

A földrajzi ismeretekel nem mindig a 
mappának köszönhetjük. Bécsben pél-
dául Indig Ottótól tudták meg, hogy van 
egy kis erdélyi falu, amelynek neve To-
rockó. De nemcsak megtudták: meg is 
jegyezték jól, mert a Torockói meny-
asszony, amelyet Reinhardt bécsi szín-
háza mutatott be, forró és emlékezetes 
sikere marad az idei színházi szezonnak. 

Mert az az édes, tavaszi föld-
szag, amely ezt a darabot körüllengi, a 
humornak és a drámának az a szeren-
csés összetétele, amely hol megkacag-
talja, hol megkönnvezteti a közönséget, 
olyan elemi erővel hatott, hogy Bécs kö-
zönsége szinte percek alatt szivébe fo-
gadta az ismeretlen erdélyi falu alakjait, 
a zsidólánnyá vált, de a sorsát békén 
tűrő Patkós Nagy Klárit, neikiibusult vőle-
gényét, a kis falusi zsidót, a tanítót, a 
jegyzőt és akit mindjár t először kellett 
volna említenem: Blumnét, a zsidó 
„nagyasszonyt", a magyar darab másik 

magyar főattrakcióját. Blumnét tudni-
illik Bécsben i,s Gombaszögi Ella játssza, 
egyéniségének azzal a páratlanul gazdag 
humorával, amely pesti alakítását is fe-
ledhetetlenné tette. 

A premier külsőségeiről csak akkor 
számolhatnék be élethűen, ha le tudnám 
kottázni a tapsok ütemének egyre foko-
zódó harsogását. A nyíltszíni taps szinte 
percenként megakasztotta az előadás fo-
lyamatosságát. A legtöbb jutott belőle 
Paula Wessely-nek, a bécsi Patkós Nagy 
Klárinak és Hans Mosernek, a kicsi 
Herschkovics bécsi alakítójának. Inditj 
Ottó, aki a felvonások után nagyon sok-
szor volt kénytelen megjelenni a függöny 
előtt, a következőket mondta a bécsi elő-
adásról. 

— Geyer Siegfried fordítása tökélete-
sen kihozta azt az üde hangulatot, amely 
a pesti előadásnak is főerőssége volt. 
Prenningen doktor, a darab rendezője 
pedig egyenesen csodákat müveit. Olyan 

Paula Wessely (Patkós Nagy Klári), Attila Hörbiger (Bárány András) 
Theater in der Josephstadt: „A torockói menyasszony" (Foto Willinger) 
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Allred N'eugebaucr 
a falusi jegyző szerepében a 
„Torockói menyasszony" bécsi 

előadásán 

kitűnően érzékeltette az 
erdélyi falu levegőjét, 

mintha évekig lakott vol-
na odalent. Paula Wessely 
egyike a legragyogóbb mű-
vésznőknek. Kis eszközök-
kel éri el a legnagyobb ha-
tásokat és már a hangjá-
nak csengése is izgalomba 
hozza az embert. Hans 
Moser és Gombaszögi Ella 
olyan ismert és elismert 
művészek, hogy ujat iga-
zán nem tudnék róluk 
mondani. 

A premieren egyébként a Gombaszögi 
család teljes létszámmal felvonult. Gom-
baszögi Fridót természetesen azonnal kö-
rülfogták a színházi benfentesek, akik 
élénken emlékeznek bécsi stikerére. Hans Moser (Herschkovics) és Indig Ottó. a szerző 

(Foto Willinger) 

Goinbaszögi Ella 
(Blumné) 
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J t e é p í i ezza 
A Maya már tul vau azon a mathuzsálemi koron, amit a 75-ik előadás jelent, 

de a közönség még ma sem tudta megfejteni a második felvonás vidám rejtélyét: a 

spanyolfal-jelenetet. Lóránth Vilmos főrendező ugyanis azt a trükköt eszelte ki, hogy 

amikor a Maya-trió szenzációs tánca után oldalt kiszalad a színpadról, ledlil a háttér 

elé állított spanyolfal és mögötte váratlanul ott áll az ördöngös trió. 

Mi most Írásban és képben leleplezzük a rejtélyt. Egyszerűen az történik, hogy 

a spanyolfal mögött eredetileg három dublőz is helyet foglal. Amikor a Maya-trió 

álarcos tánca véget ér és a hármas bevonul a spanyolfal mögé, onnét már a három 

dublőz táncol elő és szalad ki eltakart arccal. 

Oly egyszerű! Ha már tudjuk. 

A hires Maya-trió: Honlhy Hanna, Sziklai József, 
Somogyi Nusf . . . 

. . . és a várakozási állományba helyezett dublö-
zők: Dick Nusi, Szokoiay Elemér és Haiek Ella 

(Angelo foto) 
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Ilyen a Spanyolfal hátulról 

Ki-ki a dublőzével 

A dublőiök segítenek feladni à maszkot az 
arcos számhoz ál- A railinált spanyolfal, amelynek Szerepéről egy-

előre fogalma sincs a közönségnek 
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H a nősülök, csak magyar lányi: veszek 
feleségül — die egyelőre nem nősülök 

m c t i d f a K í e p u r a 

A nagy énekesek élete örök utazás. Ki-
sérő muzsikájuk a taps, podgyászuk: a 
romantika. A hir, amely alakjuk közé 
fonódik, szereti őket összehozni szép asz-
szonyokkal. Néha egy öntudatlan mosoly, 
vagy egy véletlenül megismétlődő találko-
zás elég, hogy a riporterek fantáziája fel-
lángoljon körülöttük. A riporterek külön-
ben is elvetélt regényírók. 
Ilyen regényt tálalt föl a ri-
porter fantázia a pesti Opera-
ház ünnepelt vendége: Jan 
Kiepura szerelméről. A kül-
földi lapok már azt is tud-
ják, hogy a lengyel te-
norista budapesti vendég-
szereplése után, rövidesen 
oltárhoz vezeti azt az elvált 
asszonyt, aki szépsége, gaz-
dagsága és családi össze-
köttetései révén, ismert 
alakja a legelőkelőbb nem-
zetközi társaságoknak. 

A fiatal hölgy, akiről szó 
van, nemrégiben vált el a 
férjétől. A szép szőke asz-
szony válóperében fantasz-
tikusan nagyösszegü apa-
názst kötött ki magának, 
ugy, hogy ez az összeg és 
az apai vagyonból folyósí-
tott hatalmas zsebpénz mó-
dot nyújt neki arra, hogy 
legnagyobb szenvedélyének, 
az utazásnak hódolhasson. 
A véletlen ugy hozta magá-
val, hogy éppen Budapes-
ten, a Svábhegyi Szanató-
riumban ismerkedett meg 
Jan Kiepurával, aki tavalyi 
vendégszereplése után, hosz-
szabb ideig pihent Pesten. 

Az ismeretségből barátság 
Egy pesti kéményseprő, akinek 

sierencsét hozott Kiepura 
(Paál felv.) 

lett, amit megkönnyített az a körülmény, 
hogy az egyik fél hivatásból, a másik pasz-
szióból utazott s igy egyenesen módjukban 
állt „véletlenekel" arranzsálni, Budapest 
után Brioniban találkoztak a legfrissebb ri-
porter-regény hősei, majd amikor Kiepura 
visszatért Amerikából, a cherbourgi ki-
kötőben hozta őket össze a véletlen. 



Musi. Iioy} Kiepura ismét Budapesten 
jár, a Szinházi Élet munkatársa sietett 
megkérdezni őt, mi iyaz a készülő házas-
ságból:' Kiepura nevetve utasította vfcsza 
a feltevést. 

— Sajnos — mondta — ezideig nein 
vagyok vőlegény, de ha megnősülök, meg-
ígérhetem : csak magyar leányt veszek el 
feleségül. 

Es hogy ezl a ránk mindenképen hí-
zelgő kijelentést alátámassza, magyará-
zatául hozzátette: 

— A magyar már rég a lengyel után 
következett a szivemben, de most az a 
helyzet, hogy a magyar nők foglalták el 
az első helyet. Sokat bolyongtam a vilá-
gon, de a magyar nő szépségéhez, tempe-
ramentumához, sikkjéhez és szellemessé-
géhez mérhetőt sehol sem találtam. Ha 
valaha lesz olyan erő. amely beleszédit a 

liaz.issá^ i>isi-n\eti<\ » tak iiia^vai u>> 
sex appeal-je lehel az. 

Életkedvtől leli tiatal szeme lel ragyog. 
— Egyelőre azonban szabad, vidám és 

boldog vagyok! Imádom Budapestet és 
ugy érzem, hogy ilt is szeretnek engem. 
Csak kél estére terjedő ven Jégszereplési 
terveztem, de legjobb szeretnék nyolc ti: 
napig itt maradni, ebben a kedves, vidám 
városban, ahova annyi öröm és emlék 
tűz. Itt még lumpolni is jobban lehet, ku 
lönösen most, mikor a krynicai karácso-
nyi és újévi pihenő után, szinte szél 
feszülök a~z egészségtől. 

És szinte kamaszos mosollyal : 
— Jelzem, ott is alkalmam volt egy 

gyönyörű, vöröshaju magyar asszonynak 
udvarolni. Tudniillik Kryncia szépségét 
már rég felfedezték a magyarok. Ilyenkor 
szezoiibau sohasincs bennük hiánv. Kaiá-

Abbuu uz appurteineiit-bun lukoui 
(Foto Puál) 
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csonykor például a Magyar 
Orvosegyesület rendezett 
nagy kirándulást a lengyel 
fürdőhelyre. 

Állandó pesti titkárnője, 
Misley Anna jelenti, hogy 
az Operaháznál vár ják már 
próbára a művészt. Kiepura 
búcsúzik, de hirtelen eszébe 
jut még valami: 

— Igaz? Miért ne csi-
náljak magamnak reklá-
mot? í r j a meg, hogy Kry-
uicán gyönyörű luxushotelt 
építtetek. Remélem, hogy 
sok magyar vendégem lesz. 

Minden attól függ, hogy 
az ellátás ára nem lesz-e 
olyan magas, mint az u j 
hotel tulajdonos hangja. 

GUTHY BÖSKE 
Egy világjáró tenorista foto-

naplójábél: Ma Pesten . . . 
(Polo Paál) 
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Kedves ürätzer kollégám, mint a Szín-
házi Élet érdemes rejtvényszerkesztője, 
vegye olybá, mintha önnek szólna alábbi 
panaszom és vallomásom, aminek ezt a 
cimet is adhat tam volna: Én és a rejt-
vényirodalom. 

Mióta az eszemet tudom, rajongó hive 
voltam a rejtvényirodalomnak. Bámulat-
tal gondoltam azokra a csodálatos embe-
rekre, akik a rejtvényeket csinálják és 
igen büszke voltam rá, ha a megfejtők 
közölt szerepelhettem. 

Az utóbbi években, mióta a világ leg-
népszerűbb lapjai egyre-másra hirdetik a 
nagy rejtvényversenyeket, rejtvényderby-
ket és Amerikában például ötvenezer-
dolláros keresztrejtvényversenyt is tartot-
tak, más szempontok is izgatni kezdték 
képzeletemet. A régi könyv- és sós-
borszesz-dijak kora lejárt ; ma már autót, 
családi házat, helyes kis birtokot, élet-
járadékot és negyvenkettes ágyút sorsol-
nak kr a nyerők között — előrelátó em-
bernek, aki előtt nem közönyös saját és 
családja jövője, komolyan és szakszerűen 

Qanu/mdru/ozni kezdtem a hazai és 
külföldi rejtvény újságokat.... 

illik foglalkozni ezzel a tudománnyal, 
mely szerencsés esetben alkalommal 
kecsegtet biztos egzisztencia megteremté-
séhez — a többi pálya még ennyire se 
biztos. 

Elhatároztam, hogy komolyan munká-
hoz látok. 

Tanulmányozni kezdtem a helyi és 
külföldi rejtvényu jságokat és ujság-
rejtvényeket. Megpróbáltam olyan egy-
séges elvet találni, amelynek alapján ugy 
a szerkesztés, mint a megfejtés általános 
kulcsa kezembe kerül s már-már ugy 
rémlett, otthonosan tudok mozogni abban 
a labirintusban, ahol a szó képet, a kép 
pedig szót jelent. 

A legnehezebb problémákat játszva, 
ránézéssel fejtettem meg, elképesztve a 
nehézfejüeket, akik kétségbeesve kérdezik 
az embertől: „te, mi az, hat betű, a szoba 
közepén áll, esznek ra j ta és a vége: sztal." 

A végén ott tartottam, hogy nem is kel-
lett rejtvénynek lenni az ábrának ahhoz, 
hogy megfejtsem. Egyszer egy rejtvény-
szerkesztő nevetve mesélte nekem, hogy 
kifogyván az anyagból, lapzártakor le-
adott egy közönséges rajzot, amelyet va-
lamelyik külföldi lapból vágott ki és 
amin nem volt semmi más, csak egy ház. 
Gondolta, majd utóbb kitalál valamit 
megfejtés gyanánt. De teljesen fölösleges 
volt törnie a fejét, a megfejtők ezrei 
közül akadt vagy harminc, aki fölfedezte, 
hogy a házon véletlenül nem volt kémény 
rajzolva és beküldték a megfejtést: 
„Kemény Simon". Ekkor támadt az a 
gondolatom, hogy rejtvényt nem is kell 
szerkeszteni — a világ minden tárgya és 
rajza és ábrá ja rejtélyessé és problema-
tikussá válik, ha nem annak nézem, ami, 
hanem valami titkos tervet és összefüg-
gést tételezek fel mögötte — (mellékesen, 
a világ legegyszerűbb és átlátszóbb jelen-
ségét, a nőt is, ezen az alapon tette meg 
rejtélynek a filozófia, hololt a megoldás 
oly egyszerű: négy betű vízszintesen, 

20 



i 

négy betű függőlegesen s kész a kereszt, 
amit a férfinak hordani kell). 

Meg vagyok győződve róla, hogy ki-
tűnő rejtvényujságot tudnék kiadni, bár-
melyik természetrajzi könyv ábráinak 
egyszerű leközlésével — mindegyikre 
kapnék megfejtést. A Színházi Élet rejt-
vényrovata egyszer már bebizonyította, 
hogy az ábécé huszonnégy betűje meg-
annyi elsőrangú rejtvény, ha annak né-
zem. 

Tessék, mondtam és elővettem egy ké-
pes külföldi lapot. 

Az első képen ember lógott a fáról. 
Hogy ez mi, mint rejtvény? 
Nagyon egyszerű. Csak egy „ü" betűt 

kell belehelyettesiteni és feltenni, hogy 
az illetőnek fiai voltak. Megfejtés: apacs-
ing. 

Egy másik képen nem volt látható az 
illető arca, utána egy „t" betű követ-
kezett. Megfejtés: Simon Arzt. 

Aztán egy erdő, amit árviz öntött el 
— vaddisznók álldogáltak a pocsolyák-
ban. 

Megfejtés: minden lében kanál. 
Másik kép Apponyit ábrázolta a genfi 

konferenciáról készült pillanatfelvételen, 
amint a büffében jóízűen falatozik. 

Megfejtés: Albertfalva. 
Még könnyebb volt a dolgom, ha ma-

gyar lappal dolgoztam. Itt a szavak is 
érvényesültek. 

Akármelyik sort akármelyik novellából 
vagy cikkből, vagy versből kiemelek és 
rejtvénynek tekintve, megfejtek. 

Például egy sor egy párbeszédből: 
-— Elviszem. 
Megfejtés: elví szempont. 
Valamelyik versben a következő limct 

fedezem fel: 
. . . surányí, 
. . . murányi. 
Megfejtés: rimamurányi. 
Másutt azt mondja a 

novella hőse: 
— Vigye vissza ezt a 

tortát. 
Megfejtés: relorla. 4 

Egy versből: 
„Te, aki olvasod óh, és 

én, aki irom . . . " 
Megfejtés (az óhból csak 

a „h"-t tartva meg „te-
hén". 

Aztán ez volt leirva: 
P. 15, P. 20, P. 4 5 . . . majd kép követ-

kezett, melyen a Gyermekvédő Liga egyik 
női alkalmazottja betegápolási dijakat 
oszt ki. 

Megfejtés: három árva sir magában. 
(Ehhez a megfejtéshez külön magya-

rázat kell; illetve a megfejtést is meg kell 
fejteni. Az illető nőt Vas Irmának hív-
ják, mint azt sikerült megtudnom és a 
„gában" szokásos rövidítése ennek a szó-
nak: ligában.) 

Mert, ha igaz Hamlet mondása, hogy 
nincs jó és rossz, csak gondolkodás teszi 
azzá, az is igaz, hogy nincs titok és meg-
oldás, csak az elemző értelem számára. 

Már-már tökéletesnek hittem magam, 
amikor ez történt. 

Valaki feladta nekem a következő rejt-
vényt: 

Kas saison ka. 
Három hétig törtem a fejem. 
Nem tudtam megfejteni, hiába próbál-

tam a „saison" szót „évad"-nak magya-
rul, ,,season"-nak angolul és „Jahreszeit"-
nek, németül alkalmazni. 

Belebetegedtem a dologba. 
Egy napon ötéves unokaöcsém, aki 

akkor tanult olvasni, meglátta jegyzeteim 
közt és silabizálni kezdte. 

És egy félperc alatt elolvasta, magyar 
nyelven, igy: 

„Kassai sonka." 
Azóta nem fejtek többé rejtvényt. 

belebetegedtem a dologba ! 
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Tasná^v Fekeíe M a f i a 
fílmkafríetfje Bef l tnken 

N é m e t ü l éa franciául játas2a „ M i s s M a g y a r o r s z á g 1 9 3 1 " 
a . .Dmaát ia liebt" főszerepet 

Reinhardt a jövő egyilt nagy vigjáték-szubrettjét látja benne 

Berlin, január elején. k i rá lynő je , Tasnády Fekete Mária. 

A nagyváros legelőkelőbb negyedé- Amióta elutazott Budapestről, nem 
ben, a Tiergarten finomművű palota- irt egy sort sem, nem jelentek meg 
sorában, egy kétemeletes villa hangú- cikkek róla, nem csinált magának 
latos csendjében lakik három hónap hangos reklámot, szerényen, kulturált 
óta Magyarország 1931. évi szépség- finom, előkelő lényének rokonszenves 

tartózkodásával dolgozott, 
tanult egy előtte teljesen 
idegen, dübörgő, zakatoló 
világvárosban a karrierért. 

\ a tehetség érvényesítéséért. 
ő maga nyit ajtót. Olyan 

szép, hogy megnyerné az 
idén is Miss Hungária 
büszke cimét. Nem hízott 
egy dekát sem, kispor-
tolt, remek alakján meg-
látszik, hogy sokat törő-
dik magával, hogy egy 
pillanatig sem hanyagol-
ja el magát. Csupa köz-
vetlenség és kedvesség. 
Szemere Árpádéknál lakik 
egy Németországba szakadt 
és az itteni filmvilágban 
igen előkelő szerepet be-
töltő magyar jóismerösé-
tiél, aki fiatal feleségével 
együtt igen nagy szeretet-
tel veszi körül. Ugy él itt 
Mária, mintha otthon lene. 
az édesanyja mellett. 

Taxnády Fekete Mária legújabb 
berlini areképe 

(FoU Schneider) 



Tasnády Fekete Maria eis« filmjében Uen Deyer*-$zel játszik együtt 

Amikor kikerült Berlinbe — meséli 
boldogan és mosolyogva, — nem is 
hitte volna, hogy annyira meg fogja 
szeretni ezt a várost. Az első hónap-
ban nem volt jóformán egy pillanatig 
nyugta, nézte, tanulta, élvezte a várost, 
a Pergamon muzeumot, Potsdamot, 
gyönyörködött a Kurfürstendammban, 
az éjszakai fények pokolian szép szín-
játékában, a színházak sokszinii érde-
kes műsorában és aztán hirtelen el-
kezdett tanulni. Mint otton az egyete-
men. Ugy érezte, hogy még nem tud 
elég tökéletesen németül és mint ahogy 
egy jó fllozoptrinához illik, az év 
utolsó két hónapját arra használta fel, 
hogy minden kritikát kiállhasson és — 
ezzel is sikert arasson. Minden nap 
komoly nyelvtanárnö és komoly né-
metóra. És amikor ennek vége volt, 

akkor megkezdődött az énekóra 
Strauss professzornál, aki arról hires, 
hogy ő a legdrágább és neki vannak 
a leghíresebb filmsztár-tanitvájiyai. 
Strauss professzor vigyáz Lilian Har-
vey, Willy Fritsch hangjára és máris 
nagyon meg van elégedve azzal a fej-
lődéssel, amin Tasnády Fekete Mária 
hangja már eddig is keresztülment. 

De ez még mind nem elég. A beér-
kezés parfőmjéért nagyon meg kell 
dolgozni még a kiválasztottaknak is. 
Tasnády Fekete Máriának akrobatikát 
is kell tanulnia minden áldott nap és 
ő jókedvűen, boldogan töri magát, 
mert tudja, érzi, látja, hogy be szállott 
a karrier luxusvonatának elsőosztályu 
fülkéjébe, amely százhuszas tempóban 
röpíti a cél felé. 

— Mégis csak hallatlan az a titok-
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Tasnády Fekete Mária a fllm-
t i l aé i in f 

(Foto Schneider) 

zatasság, amibe m a g a 
burko lódz ik , Mária — 
m o n d o m . — Mesél je el, 
hogy mi van azzal a f i lm-
szerződéssel, ami rő l még 
itt is olyan sokat beszél-
nek, mik a tervei, beszél-
jen ennek az elmúlt há-
rom h ó n a p n a k a titkai-
ról, a m u n k á j á r ó l és egy-
á l ta lában minden rő l , ami 
m a g á v a l tör tént . 

— Első filmem elké-
szült. A címe „Hoheit 
amüsirt sich". Rendező-
met Conrad Wynnenek 
hívják, ő hozta nekem 
a Splendid filmtársaság 
szerződését, amelyet most 
már rövidesen követni 
fog más filmgyárak szer-
ződése is. 

É s e lőkerülnek a leve-
lek, a m e l y e k b e n német és 
külföldi producerek ost-
romolják a gyönyörű kis 
m a g y a r lányit, aki napi 250 
márkás honoráriummal 



-
kezdte meg filmkarrierjét Berlinben. 
Januárban már második filmjét absol-
válja és két verzióban, németül és fran-
ciául játssza a „Dinastia liebt" çimii 
vigjáték főszerepét. 

Tasnády Fekete Mária első filmjében 
egy hercegi szobacicát játszik éjs a tör-
ténet egész vicces bonyodalma pz ő 
szép figurája köré fonódik. Pa r t ne r e i 
Lien Deyers, Trude Berliner, továbbá 
Georg Alexander és Halmay Tibor. 

Legu tóbb Reinhardt is élénken ér-
deklődött Tasnády Fekete Mária iráni 
és bemutattatta magának. 
A világhíres rendező sok 
reménységet fűz a Miss 
Hungária színpadi karri-
erjéhez is és most már 
tanulja is Tasnády Fe-
kete Mária Reinhardt 
színpadi szemináriumá-
ban a Minna von Barn-
helm Franciskáját... Rein-
hardt egyébként ia jövő 
egyik nagy vígjátéki szub-
rettjét látja Tasnády Fe-
kete Máriában. 

Eddig 90 nap alatt több 
mint 2000 felvétel ké-
szült róla a világ legkü-
lönbözőbb, hatalmas il-
lusztrált lapjai, revüi, 
magazinjai, 
számára. 

-Elárulja 
legközelebb 
filmben is 

Mária, hogy 
egy sport-

ő fogja ját-
szani a főszerepet és a hi-
res Rabinovits produkció-
val is megállapodott egy 
érdekes, nagy szerepnek 
két verzióban való elját-
szására. Niagyon tetszik 
mindenkinek, hogy nem 
magyaros az akcentusa, 

hanem valamilyen egészen pikáns, fran-
ciad-angolos német. 

Ujabban sokat jár moziba. Minden' 
hová szabadjegye van már és minden 
jó u j filmet megnéz, 

Fogyókurát nem tart, ellenben re 
mek magyar koszton él, mert Szeme-
rééknél nemcsak a gazda, hanem az 
egész személyzet, a szakácsnővel az 
élén — magyar. Ujabban gyakran jön 
össze Darvas Lilivel, akit nagyon sze-
ret és aki nagyon szereti. Nem is cso-
d á l o m . DR. VASÁRHELYI GYITI,,A 

Tasnády Fekete Mária 
(Foto Schneider) 



Hogyan élnek az elmúlt év 
legromantikusabb házaspárjai ? 

A „happy-end" rendszerint romantikus 
szereknek szerencsés megoldását jelenti. 
De mi következik a happy-end után? Hi-
szen a nagy szerelmek szerencsés meg-
oldásával csak a komplikációk fejeződ-
nek be. Az élet, az igazi élet, csak a 
happy-end után kezdődik. Igaz, a boldog-
ság nem kér és nem is szeret tanukat. A 
boldogság legszebb színei megfakulnak a 
nyilvánosság reflektora alatt, éppen 
ezért, szinte önvédelmi harc a boldog 
emberek törekvése: elvonulni a kíváncsi 
pillantások elől. Mi mégis' megkeressük 
most az elmúlt esztendő legérdekesebb 
regényhőseit. Megnézzük, milyen is a 
boldogság, közvetlenül a happy-end után. 
Az elmúlt év tizennégy happy-enddel 
végződő regényének folytatását itt ad-
juk. 

• 
Gróf Nádasdy Ferenc és Radó Mária 

története talán a legromantikusabb. A 
kis színésznő megéri élete álmát, felke-
rül Budapestre, ünnepelt, megbecsült mű-
vésznője lesz a Nemzeli Színháznak. Mi 

M 

van ínég hátra? Mil tartogathat még a 
sors? A mesebeli királyfit? ö t is meg-
kapta. Gróf Nádasdy Ferenc a szép, fia-
tal és gazdag főúr feleségül vette Radó 
Máriát. A^óta a nádasfalvi kastélyban él-
nek. Boldogan. Radó Mária kitűnő szí-
nésznő. A grófné szerepét is illúziót kel-
tően, tökéletesen játssza. Valószínűleg 
pompásan játssza legközelebb az anya 
szerepét is. 

Cselei Herzog András báró Zermatt-
ban siklik karcsú sítalpakon a hóborl-
lotta hegyek között. Egyszerre ijedt si-
kolyt hall. A fiatal báró rohan a hang 
után, megmenti a hősnőt, aki szép, mint 
a mesék álomhercegnője. Nem volt 
nagy veszély. Az álomhercegnő sítalpát 
vesztette el. A báró keresésére indul, a 
sítalpakat megtalálja, de elveszti a szi-
vét. A hősnőről kiderül, hogy Parrauicini 
Mária őrgrófnövel azonos, tizennyolc-
éves. Az esküvőn Hencidától—Boncidáig 
folyik a mulatság. Azóta a legboldogab-

o , 
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Csetei báró Herzog András és neje született gróf Parravlctni Mária 
(László leír.) 



Pfchy Eri si 
És ïérjt-

l'iirihfililj t»iíró 

ismerik egy 
diák a sport-

ban élnek a mese hősei. À lakásuk is 
.mesébe illő. Gyönyörű műkincsek, cso-
dás antikbutorok közöli mindig otthon 
ülnek. ' legboldogabb perceik, a zarmalti 
f é n y k é p e k e t nézegetn i ; 

• 
Két magyar diák jár nap-nap után a 

párizsi Sorbonne-ra. Szorgalmasan tanul-
nak, készülődnek a vizsgákra. Néha lop-
va egymásra néznek. Jól 
irtásI — újságokból. A kél 
élet két kitűnősége. Bá-
rány István és Oberschall 
Magda. Megismerkednek. 
És Bárány István dok 
tor házasságot kötött Ober-
schall Magda doktorral. A 
1 egm od ernebb h á za spá i\ • 

Hadik Béla gróf Was-
hingtonban i si n e rk-ed e 11 
meg Széchenyi Alice gróf-
nővel. A daliás fiatal gról 
meghódította a legszebb és 
legkedvesebb washingtoni 
lányi. Mösl a seregélyesi 
kastélyban élnek. Széchenyi 
Mice grófnő, a/, amei'ikat 

Vanderbilt Gladys leánVa • 

Lilian Arlolta. az. olasz 
követ leánya, az egész báli 
szezont de Astis követségi 
titkárral táncolta ál. Senki 
sem lepődött meg, mikor a 
báb szezon után az anya-
konyvvezetőnél is együtt 
jelentek meg. A fiatal pár 
Rómában él. Boldogok. 

Tőkés Anna, a Nemzeti Szinház mű-
vésznője, halálsápadtan feküdt az operá-
ciós asztalon. Amikor magához tért, a 
főorvos ur meleg tekintetével találkozott 
először. Betegségét már régen elfelej-
tette, de nem felejhette el dr. Temesvári 
főorvos urat, akinek felesége lett. Lát-
szólag semmi sem változott. Csak . . . Te-
mesvári főorvos ur most már ott van a 
primadonna minden premierjén és job-
ban drukkol, mint a legveszélyesebb ope-
rációnál. 

de. Htírány litván e Obersrhall Magda dr. 



A d r u k k o d b ó l óartboídf 
báró urnák is kijut. Gari-
boldi báró Péchy Erzsit 
vette el feleségül. Igazi lo-
vag. Percre sem tágít h 
hősnő mellől. Virággal hal 
mozza el. Udvarol. * 

Fejes Teri és Békássy 
István a boldog házasság-
ban szinte emberkerülőkké 
lettek. Egész nap otthon ül-
nek. Turbékolnak. 

* 
Szedő Miklós és Lábass 

Juci együtt jött eí az 
anyakönyweíetőtől . Azóta 
egyetlen pillanatra sem 
hagyták el egymást. 

A BiUer—Fengler-regény 
folytatását angolból fordí-
tottuk. Igen könnyű munka 
volt. Két szó az egész! 
Szerelem, boldogság. * 

Finom francia regények 
hangulatát idézi a gróf 
CsáAry-palota előkelő csend-
je. A palotában Csáky Ká-
roly gróf és Siró Anna 
kegyelmes asszony lakik. 
Békés, derűs, szép regény. 

Magyar Sándor, a hős 
oceánrepülő és Puskás Gi-

zella már newyorki ottho-
nukban ülnek. Boldogok. 

• 
Gróf Majláth Alajos és 

Grasz Anni, esküvőjük óta 
külföldön utaznak. Senkii 
sem találkozott velük. Bol-
dogok? Biztosan. Áz ő re-
gényük folytatása egyelőre 
csak az utleirás lehet. • 

A regényfolytatás utolsó 
fejezete Lembergben ját-
szódik le. Leistner Mária, 
az egyszerű egri paraszt-
lány, mint gróf Krosz-
novszky Tabas Jenő fele-
sége érkezett meg Lem-
bergbe. Azóta pompás tár-
sasági dáma lett. 

GYENES RÓZSA Dr. 

Fejes Teri és Békássy István u t i 
élnek, mint a galambok 

(László felvételei) 

Dr. Temesvári és neje 
Tőkés Anna 

M 



A suuUuaI i'.let rendrzlslbrn ax Ujságiruk í iauii lwiuii i fcgyestílrt«- Javára »xuiiibaton dlltitún S .'>ra»ur 
a Kamaruszinházban a magyar irodalom remekeit angol nyelven mutatják be magyar művészek. 
Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója vezeti be az előadást. Az Ember tragédiájából Odry 
Árpád, Várady Aranka és Zátony Kálmán adnak elő szemelvényeket. Basllldes Mária és dr. Molnár 
Imre régi magyar dalokat énekelnek angolul, Kósa György kíséretében. Petőfl, Ady, Kosztolányi, 
Babits és Pásztor Árpád versei szerepelnek még a programon, természetesen angolul. Az egész anya-

got Mr. Charles Henry Meitzer és Vajda Pál Ültették át angol nyelvre 

— Remek ötlet. Legalább lesz egy 
kis frankunk. 

— Jó lenne egy kis pengőforgalom 
is a tavaszra. Bár az előjelek szerint 
néhány hét múlva már erőteljesen 
megindul a munka. Egyelőre egy fil-
met lcészit a francia Osso filmgyár, 
amelynek részéről Keith elnök és 
Terbot főrendező jártak Budapesten. 
Rövidesen francia szótól lesz hangos 
a Hunnia telepe. 

— Reméljük, hogy Mannheim fele-
sége, Lenkeffy Ica, szintén játszani 
fog? 

— Számítottak, de szereplése nem 
valószínű. Bizonyos azonban, hogy a 
felvételek alatt meglátogatja legalább 
egyszer Budapestet, hogy végiginspek-
ciózza az üzemet. 

— Ezt máris keressük a francia 
filmgyártáson. Igaz, hogy mozi lesz 
egy-két budapesti színházból / 

INTIM PISTA, hogy mikor indul meg 
Budapesten a francia filmgyártás? 

—Az Osso filmgyár, amelynek 
menedzselését Budapesten Mannheim 
Louis, az ismert párizsi bankár és 
mellesleg Lenkeffy Ica férje végezte, 
mindenképpen alkalmasnak találta a 
budapesti viszonyokat a filmgyártásra. 
A németek után tehát a francia töke 
it igyekszik Budapesten jó és olcsó 
filmet termelni. 
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— Szó sincx róla. Már csak azért 
sem lehet igaz ez a hir, mert egyálta-
lán nem adnak ki több moziengedélyt 
Különben is a Magyar Színház épüle-
téért rövidesen megindul az uj ver-
sengés, miután az utóajánlatok miatt 
másodszor is árverést tartanak, a jelöl-
tek közül bárki is veszi meg a szín-
házat, bizonyos, hogy annak színpa-
dán továbbra is Thália fog uralkodni. 

— Mi igaz abból a hírből, hogy a 
jelenlegi átmeneti tulajdonos a Tresor 
Bank egy bizonyos személy részérc 
vette meg a színházat"> 

— A bankház tulajdonosa sógora 
Medák Sárinak, a külföldön vendég-
szereplő kitűnő fiatal énekesnőnek. 
Ebből a családi kapcsolatból azt a 
következtetést lehet levonni, hogy Me-
dák Sárinak is része lesz a színház 
vezetésében. Egyelőre uj reflektánsok 
versenyeznek a színházért, tehát min-
den efajta kombináció korainak tetszik. 

— Ben Blumenthal hogy töltötte 
idejét Budapestenf 

Andersen Felicia modern küllők verseit szavalta 
mély átérzéssel a Zeneakadémián 

(Angelo foto) 

— A Vígszínház épületének kitűnő 
és Budapesten is népszerű tulajdonosa 
megérkezett az esti vonattal, bement a 
Vígszínházba, benyitott a szobájába, 
amely még most is az ajtaján viseli az 
„Elnök"-táblát, leült az íróasztal mellé, 
kivette zsebéből a New-York Herald 
legújabb számát és azt a legnagyobb 
nyugalommal olvasgatni kezdte. Há-
rom napig maradt nálunk, összejött a 
legjobb barátaival, egy kicsit színházba 
ment, egy kicsit bridgezett, egy kicsit 
sétált, nem tett komoly nyilatkozato-
kat a színházi válságról és hasonló 
divatos amerikai szólamokról, hanem 
a három nap letelte után mindenkinek 
„Good by"-t mondott és újra elutazott 
Budapestről. Egy év múlva újra vi-
szontlátjuk, még fiatalabban és még 
frissebben, mint most. 

— Láttuk a korzón, nagyszerűen 
fest! 

— Pedig rövidesen nagypapa lesi. 
— Csak nemi 



— Skóciában élő leánya, Barbara, 
várja a gólyát. Blumenthal-familia 
mindenképpen fenntartja a kapcsola-
tot Magyarországgal. Barbara, Roboz 
Imréné segítségével, magyar komornát 
szerződtetett magának. Hetekig folyó 
levelezés előzte meg ezt a szubrrtt-
szerződtetést. A fiatal asszony pontosan 
megírta pesti barátnőjének összes 
követelményeit. A: uj lány ne legyen 
se nagyon fiatal, se nagyon öreg, se 
nagyon szép, se nagyon csúnya, tud-
jon vasalni, varrni és manikűrözni, 
ezenkívül pedig tudjon egy kicsit an-
golul is. 

•— És megtalalták ezt a csodát? 
— Szerencsésen. Már el is foglalta 

a posztját, kevés angol tudományánál 
és tökéletes magyar beszédével. Mire 
visszajön Skóciából, az angolt fogja 
folyékonyan beszélni és a magyart fe-
lejti el. 

— Tud már részletes jelentést a 
H egedüs-emlékünnepről ? 

•— Annyit mindenesetre, hogy való-
ban méltó lesz a nagy színész és nagy 
ember emlékéhez. Nemcsak a színmű-
vészet, de az irodalom is hódolni fog 
neki. Hogy egyelőre csak pár nevet 
kapjak ki a műsorból, ünnepelni fog 
nak Varsányi Irén, Fedák Sári, Heltai 
Jenő, Dolmányi, Harsányi Zsolt, Lau-

nsin, Palló, Székelyhídi. Herczeg Fe-
renc ünnepi méltatását Malcay Margit 
mondja el 

— Mondjon egy pletykát. 
—- Arra a hírre, hogy Kiepur'i Bu-

dapestre érkezett, az ismert rokonszen-
ves és tehetséges magyar ballerina 
megszakította berlini venáígsz eteplé-
sét és sürgősen hazajött. Amiga teno-
rista Budapesten tan őrködik, ö látja 
el n titkárnői tisztséget, ha valaki tele-
fonon hívja Kiepurát, bizonyar i •••: ő 
kellemes hangja jelentkczÍK és egyál-
talán egy tapodtat se tágít <1 hires 
énekes mellől, aki egyébként nagyon 
jónéveri veszi ezt az önzetlen barátsá-
got. 

••••• Igaz, hogy nősül Kiepura? 
— Ezt ő maga cáfolja. Még kombi-

nációnak is sok. Bár még a sakkban 
és a kártyában is kombinációból szü-
'etnek meg a legszebb partik. 

— Pletykáljon tovább egy kicsit. 
— A színházi szakértők jól ismerik 

a főpróbákról azt a típust, aki minde-
gyik darabnál kijelenti, hogy „fogad-
junk, hogy százszor megy." Kevés koc-
kázattal jár ez a fogadkozás, mert hi-
szen, ha a darab nem arat nagy sikert, 
vagy pláne megbukik, senki sem tartja 
számon, hogy dr. Benfentes ur mit 
mondott a főpróbán. A Toroczkói 



— Sa és cselekmény 
nem volt semmi, csak pár-
beszéd? 

menyasszony főpróbáján érthetően 
sokan kardoskodtak a száz előadás 
mellett. Ezek közül elsősorban Sebes-
tyén Géza ajánlott fogadást mindenki-
vel szemben. Dr. Bródy Pállal, a szín-
ház igazgatójával fogadott is száz 
egyiptomi cigarettába. A napokban, 
amikor már a szinház plakátjain büsz-
kén hirdették a százas sorozatot, Se-
bestyén Géza megjelent Bródy Pál dr. 
irodájában és minden átmenet nélkül 
igy szólt: „Megnyertem a fogadást!" 
Bródy Pál csupán ennyit válaszolt: 
„Tudom:1 Benyúlt a fiókjába, kivett 
egy cigarettadobozt, amelyen már név-
jegy állott a következő felirattal: „Se-
bestyén Géza nyert fogadása." 

— Géza ugyancsak elámulhatott. 
— Annyira megörült a pontos ki-

szolgálásnak, hogy a „Kristóf-tér 13" 
cimü uj darabra is felajánlotta a szá-
zas fogadást. 

— Házassági Válás-? Szerelemi 
— A tehetséges fiatal színésznőnek 

ketten csapják a szelet. A gyáros és a 
divatos színész. A gyáros a minap 
együtt vacsorázott őnagyságával, majd 
éjféltájban hazakísérte. Ilyenkor a 
művésznő rendszerint „lépcsőnülő" 
szokott lenni, ami a színházi argot-
ban azt jelenti, hogy pár percre leül 
a lépcsőházban és megvárja, amig az 
illető úriember eltávozik. Ezután ki-
tétál a kapun, kocsiba ül és felkeresi 
kitűnő művészünket. így történt ez a 
napokban is... A gyáros azonban 
gyanút fogott és óvatosan a nyomába 
szegődött A művész rendszerint egyik 
éjszakai kávéházban szokta megvárni 
ezt a kedvező fordulatot. Legtöbbnyire 
oda telefonálja meg neki a művésznő 
az örömhírt, hogy jöjjön haza, mert 
igen kedves vendége van. Így történt 
ez a minap is. A művész csomagokkal 

megrakodva hazasietett 
őnagyságához és éppen be 
akart csengetni a ka-
pun, amikor eléállt a 
gyáros. Drámai dialógus 
következett: „Tudom ki 
van önnél!" „Nem tud-
hatja, mert senki sincs 
nálam. Láthatja, hogy 
most jövök haza." „Akkor 
vezessen fel a lakásába!" 
.,Nem szoktam éjszaka 
vendégeket, hivni." „Kö-
szönöm. Elég." 

„A bersületes megtaláló"-! bemutatta a szegedi Városi Szinház 
és a premierre leutazott a szerző is 

Pogány Irin, László Aladár n szerző, Barna Anrt, Görög Sándor 
Igazgató és Ciobor Imre 

(Iritz-felv.) 

— Dehogy nem. fenti 
végszó után a yyáros össze-
ütötte a bokáját és sértő-
dötten eltávozott. Azóta 
nem is jelentkezik és a 
művész most megfogadta 
magában, hogy ezután a 
saját lakására is csak a 
legnagyobb elővigyázatos-
sággal fog besurranni. Ke-
zeiket csókolom! 

M 



f o r d í t a t t a : 

J j n c L o t s 

Copyright by Metro—Goldwyn—Mayer 
and Színházi Élet 

Balzacot olvasom. 
„Milyen karcsuk, milyen csinosak a 

párizsi nők; milyen széjí a lábuk. Ezek a 
szép lábak igazán megérdemelnék, hogy 
ne kelljen hepehupás, rossz kövezeten 
járniok . . 

Ma, amikor már a párizsi utcát sima. 
remek aszfalt borít ja, kissé komikusan 
hat a nagy Irrt megállapítása s az a 

gyöngédség, amellyel a szép lábaknak 
kellemes utakat követel. 

Amikor nap-nap után megrohamoznak 
a legkülönbözőbb és a legfantasztikusabb 
kérdésekkel, s levélben, telefonon, szemé-
lyesen, a lakásomon, a vendéglőkben, az 
utcán, a műteremben interjú-kérdésekkel 
lepnek meg, s a kérdések között feltű-
nően sokszor bukkan fel az a kiváncsis-
kodás, hogy: kihez mennék feleségül? — 
Ralzacnak ez a pár sora jut eszembe. 



A kíváncsiskodókat jóakaratúan iz-
gatja csendes magánéletein, visszavonuit-
ságom, állítólagos szerelmi közömbössé-
gem: szeretnék, ha történne velem va-
lami, szeretnék, ha ez a „magának és 
magában élő, egyedülálló nő" végre fo-
tográfusok niagnéziumfényének kápráz-
tató fellobbanása, hasábos szenzáció-cik-
kek lángolása közben beevezne a törvé-
nyes boldogság révébe. Történjen már 
végre valami Garboval — olvasom a sze-
mükből —, szeressen valakit, őrül jön 
meg egy kicsit, legyen szenvedélyes a 
magánéletben is, ne csak a gyöngyvász-
non; szeressen bele valakibe halálosan s 
azt tegye férjévé, ugy, mint ahogy ezt a 
nagy diváktól általában elvárják. 

Kihez mennék feleségül? — ez a kér-
dés izgatja őket a legjobban, tiszteletre-
méltó rajongóimat s azokat, akik köztem 
és a bámulók között a kapcsolatot fenn-
ta r t ják és fokozzák; az újságírókat . Kí-
váncsi vagyok, hogy ők — a minden ál-
dozatra és veszedelemre kész, a ked-
vemért álszakállt öltő s diszletmunkásnak 
öltöző amerikai r iporter; a határtalanul 
sokat fecsegő francia Iró-ujságiró, akinek 
eddig tizenöt novelláskötete jelent meg; 
a Kodakkal dolgozó szemüveges berlini 

„saját külön tudósitó"; a merengő, ál-
landóan szoinoru és szerelmes svéd u j 
ságiró-honfltárs; vagy a torzán mosolygó, 
kopasz, pici pekingi hírlapíró, aki min-
dig azt kívánja tőlem, hogy a fényképre, 
amit lapjának küld, eredeti kinal betűk-
kel Írjak üdvözletet a sárga országban 
élő hódolóknak — mit éreznek és mit 
gondolnak, ha elolvassák az előbb kö-
zölt néhány Balzac-sort. Értik-e rögtön, 
hogy mire gondoltam ezzel az Idézettel, 
értik-e ebből, hogy milyen anakronizmus 
a feltett kérdés: kihez mennék feleségül? 

Balzac kétségtelenül reniek és nagy Író. 
Klasszikus. Örökbecsű. Vannak azonban 
a halhatatlanságnak is felesleges alkotó 
elemei, amelyek idővel lehullanak az 
örökké büszkélkedő épületről, mint a 
sok-százéves büszke várról a vakolat, 
hogy csak a kő, a kemény, elpusztítha-
tatlan gránit maradjon meg. Sok-sok 
ilyen vakoiatmondatot találhatunk a 
nagy alkotók nagy munkáiban — s le-
hulló vakofat az idézett Balzac-mondat 
is. A nagy Író felsóhajtása a széplábu 
párizsi nők érdekében elvesztette minden 
lovagias Izét, hatását, varázsát azzal, hogy 
a rossz párizsi utcaköveket már régen 
kényelmes, sima aszfalttal cserélték fel. 

I 
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. . . (.Urin) « hálószobában 
(Inspiráció — Metro—Goldwyn—Mayer-film — Bemutatja ^legközelebb Radius, Forum) 

Az én élelem utja sima aszfalt, nem 
botlok bele kiálló kövekbe; nyugodtan, 
csendben, boldogan élek s a kiváncsiak, 
az örökké szenzációra éhes tömeg g an-
nak nyugtalan követei: az ujságirók 
mégis amiatt sopánkodnak, hogy miért 
botorkálok, miért csetlek-botiok inga-
dozva és boldogtalanul, amikor . . . 

Nem szeretek feleslegesen beszélni. 
Nem szeretem, ha olcsó szenzációkkal, 
költött eseményekkel veszik körül szemé-
lyemet s éppen ezért eddig a feladott 
kérdésre egész egyszerűen — nem vála-
szoltam. így azután ostobaságot sem 
mondtam, szenzációt seni kovácsolhattak 
szavaimból s azt hittem, előbb-utóbb 
majd csak elcsendesedik a kíváncsiság s 
én élhetek ugy — ha tetszik, vissza-
vonulva, egyszerűen és senkivel sem tö-
rődve —, ahogyan kedvem ta r t ja . Ugy 
látszik azonban, a kíváncsiság örökké 
háborgó tenger s hullámai szakadatlanul 

ostromolják azt, aki népszerű, akinek si-
kere van. Ëppen egyik legutóbbi filmem-
mel, az „Inspirációval" s annak érdekes 
és különleges témájával kapesolatban ve-
tődött fel ú j ra a kérdésraj : Tudok-e szív-
ből szeretni? Mikor változtatok magán-
életem egyhangúságán? Ott tudnám-e 
hagyni a szereplést, a sikert, ha valakit 
halálosan imádnék? Miért nem megyek 
fér jhez? Gondolkozom-e ezen s ha igen, 
ki az a személy, vagy milyen az a ti pus, 
akit, vagy amelvet Ideális fér jül képze-
lek el? 

Nem válaszoltam a kérdésekre. így te-
hát a válaszon eddig nem is kellett gon-
dolkoznom, a választömeg nem is fáraszt-
hatott ki, de kifárasztottak a kérdések. 
Meguntam a kérdéseket. Végezni akarok 
velük. Válaszolok, A néma ozfinksz meg-
szólal s el fogja mondani — kihez menne 
feleségül? 

(Jövő héten folytatjuk) 

í 



A párizsi gyarmatügyf kiállítás mérlege még 
nem készült el. Dc az ifjúság, a szalonok, bárok, 
dancingok közönsége már tudja, hogy a kiállí-
tással érdekes, uj csemegét kapott Párizs. A 
biguinet. A rejtélyes értelmű szó. természetesen 
egy uj tánc neve. A tánc keletkezése még rejté-
lyesebb. Vnlaha egy néger bennszülött meglátta 
a pilkát. Nem volt ideje megtanulni, lijra köl-
tött« a néger temperamentumnak és ritmusnak 
megfelelően. Nemzeti tánc lett. A kiállítással 
visszakerült Európába. Most Párizsban és a Ri-
viérán csak ezt táncolják. A Színházi Élet olva-
sóinak ifjú Saphir tánctanár mutatja be az uj 
sztárt, a biguinet, amely hamarosan Pesten is 
erős konkurrense lesz a rumbának. 

Első figura: Marche. Bal-
kéz a földdel párhuzamos. 
A két térd összeér és be 
hajlik. Az alaplépés után 

a jobbláb helyben leüt 

Második figura: Biguine 
simple. Kéz a le) telett. 
Férfi és nő egész apró lé-
pésekkel lábujjhegyen fo-
rog. amíg a két lábfej 

összeér 
(Foto Angelo) 



Harmadik figura: Double 
A két test eltávolodik 
nyolcadik ütemre Haway 
rsipőmozdulattal félforcá' 

Negyedik flgura: Tournée i 
ganche. Apró lépésekkel ten-
gely körül forogni, állandóan 

kis csipdmozdulattal 
(Foto Angelo) 
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Ötödik figura: Changement 
(le Pas. Alapállásból a nő 

felemelkedik és félforgás 

Hatodik figura: Biguine dr 
Coté. Második lépés után 
a térdek összeérnek és 
félkör forgás uián beolvad 

az alsó figurába. 
(Foto Angelo) 



jílmfittét pàjyâMàt 
A város szegénye 

(Jelige: Ratenisz. Copyright by Színházi Élet.) 

A. nagy óceán egy messzi szigetén éptilt a város, amely-
ben mindenki boldog. Boldog azért, mert ennek a városnak 
minden lakója gazda*, ügy is hivjáb: Gazdagok Városa. Ter-
mészetesen Gazdagok Városában más ritmusa van az életnek, 
mint azon a vidéken, ahol a kacagást kifnnyek váltják fel, ahol 
a Jólét árnyékában a szegénység romantikája Is megtalálható. 
A városi tanács éppen együtt fiit. És amire Gazdagok Városá-
ban évtizedek óta nem emlékeznek, a tan,«csillés most viharos volt. Bosszús arcok vitatkoztak a zöld-
posztós asztal körül. Gazdagok Városában veszedelmesen megváltoztak az erkölcsök. A lustaság, nz 
unalom, a szorgalom teljes hiánya feküdte meg az embereket. Mindenki gazdag, ezt a szót: szükség, 
régmúlt történetekből ismerik csupán. 

A polgármester, bölcs öregember, föláll. 
— Van egy indítványom. Ha megszavazzuk, örökös titoktartás mellett tehetjük. Hozatni kell 

egy szegény embert. Koldust, aki rongyait mutogassa az uccák elkényelmesedett polgárainak. Kell ez 
a koldus, mert csak akkor fognak Ismét örülni gazdagságunknak, ha szemléltetően láthatják a sze-
génységet. ha iélhetnek tőle és ha örökké előttük lesz figyelmeztető felkiáltó Jelnek a város szegénye. 

A tanácsülés egyhangú lelkesedéssel tette magáévá a pogármester indítványát. És már ment 
is a kábel egy európai lővárosba. A kitűnő és népszerű szluészt hivták meg horribilis gázsival Gaz-
dagok Városába, hogy reggel nyolctól este hétig Játssza el a város szegényének nehéz és felelősség-
teljes szerepét. 

Néhány nap múlva megérkezett a híres színész. Jelentkezett a polgármesternél. Átvette egy-
havi fdietését. aztán titokban tartott lakására sietett, rongyaiba öltözött és megjelent Gazdagok Váro-
s i a k uccáján. Kezében tartotta zsíros karimájú kalapját, szenvedő arcáról a kétségbeesés kiáltott a 
Járókelők felé, összetört, meggörnyedt alakján a szenvedések és nélkülözések végtelen kálváriájá-
nak képe tükröződött. Gazdagok Városában villámként szaladt át a hir: koldus sétál a gránitkockás 
uecán, a márványpaloták alatt, a bársonyba, brokátba öltözött polgárok között rossz condráiban kére-
get egy férfi, akinek semmije sincs. Néhány napig iorgalinl akadály volt a koldus. Az emberek töme-
gei követték a furcsa idegent. Mindenünnen hullt felé nz ajándék. De a polgármesternek igaza volt. 
A polgárok sajnálták és csodálták a furcsa vándort, í e egy-két nap múlva remegve gondoltak arra, 
ml lenne, ha a kormányozhatatlan sors kidobná őket a márványpaloták pompás termeiből, elvonná 
előlük a biztos, megingathatatlan jólét szilárd talapzatát és nekik is ugy kellene kiszolgáltatott kol-
dusként kódorogni idegen városok idegen utain. És tudtak őrülni a gazdagságnak, ismét meglátták a 
Jólét millió előnyét. A szorgalom is emelkedett, a vágy, minél többet szerezni, hogy minél biztosabban 
élhessenek. 

Egy nap elérkezett kéregető utján a koldus a leggazdagabb polgár palotájába. Csodálatosan 
«zép, sudárnövésü, melankólikus pillantású kisasszony fogadta. Már régen várta, gyűjtötte kincseit, 
hogy megajándékozza vele a koldust, a furcsa excentrikus idegent, az egyetlen embert, a férfit, aki 
még tudna ujat nyújtani, aki más, mert érdekesebb és izgatóbb, mint a többi. A színész már gazda-
gabb volt a leggazdagabb polgárnál Is. A dus honorárium és a vagyonokat érő ajándékok ott unat-
koztak titokzatos lakásában. Mit kezdjen velük? Itt értéktelen lom. De a lány, a gazdag lány érde-
kelte. A gazdag lány apja, városi tanácsos, tudott a koldus eredetéről, nem hárított akadályt, mikor 
néhány hét múlva q szerelmesek elébe Jöttek. A történet itt bevégződött a leány számira. Pompás 
ruháiban olyan unalmassá szürkült, mint a többi. És a színész is megunta az egyhangú jó, egyhangú 
örömét. Milyen jó lenne megszabadulni egymástól! Egy este az asszony merészet cselekedett. Nem vett 
magához kincseket, csak elindult. Talán eljut ebből a városból a másik világba, amelyről hallott már, 
amelyért lelkesedni tud. 

Csodálatos véletlen, a' színész is aznap érezte át a szabadság, a bizonytalanság mindennél 
részegítőbb mámorát. És megszökött. Estrfelé volt. Az országúton halad egy nő. Gyalog. Siet. De még 
jobban siet egy lérfl. Utôléri a nőt. Megismeri a feleségét. Megdöbben. 

- Hát te? Te is? 
Az asszony bólint. Megfogják egymás kezét. Felnevetnek. Szemükben a megtalált boldogság 

könny-gyöngye csillog. És kéz a kézben elindulnak a más világba, az igazi világba, ahol emberek élnek, 
boldog emberek élnek, mert a kacagások közé könnyek is vegyülnek, mert a bizonytalanság széppé 
teszi a biztost, a boldogtalanság százszorosan széppé a boldogságot. 

Síi 

fifijre slitäfebtäfft érkezt** r,J 
Blmötletpályázatunkra a film-
novellák. A Színházi Élet min-
den leközölt fllmnovellát a szo-
kásos novellahonoráriummal dí-
jaz. 

Jelentkezett a kétszázpen-
gős jutalom ötödik nyertese is, 
Paskuj Endre (Kispest, Bocs-
kay-u. 2), aki a „Félretett kis 
pénz" című pályamunkát Irta. 



Amin nevetni is lehet, megsfrn/is 
A KISASSZONY, szinmü 3 felvonásban, 

irta Jacques Deval, bemutatta a Théâtre 
Saint-Georges Párizsban. 

Lucien Galvoisier neves ügyvéd Párizs-
ban, mivel azonban sokszor vannak vi-
déki tárgyalásai, ritkán van odahaza. Fe-
lesége szereti a társaságot és mondain 
életet él. Gyermekeik nevelésével nem 
igen törődnek. Maurice, a fiuk, cinikus 
fiatalember, szenvedélyes lóversenyjáté-
kos, aki nem csinál belőle lelkiismereti 
kérdést, hogy apja nyakkendőit és ciga-
rettáit elcsenje, sőt alkalomadtán még 
pénzes fiókját is megdézsmálja. Lányuk, 
Christiane, szeszélyes, kacér teremtés, 
akiben minden jobb érzést elnyom szen-
vedélye: a tetszeni vágyás. Hosszú ideig 
egy jólelkű, gyenge guvernáns nevelte, 
akinek sohasem volt tekintélye előtte. 

Most u j kisasszonyt kap, akinek szá-
raz, szigorú arcvonásai rögtön elárulják, 
hogy kemény szive van és Christiane 
megérzi, hogy nem fog neki oly köny-
nyen parírozni, mint elődje. Gyűlöli is 
az első pillanattól fogva. Maurice is bán-
tóan viselkedik vele szemben, de még 
Valentin, a komornyik is kigúnyolja, szó-
val csupa ellenszenv és rosszakarat fo-
gadja az u j guvernánst. 

Nem sokáig tart s a nevelőnő rájön 
Christiane egyik hazugságára. A leány azt 
állította, hogy barátnőjét kikísérte a vas-
úthoz, holott ugyanaz a barátnő látoga-
tóba jött hozzájuk a távolléte alatt. Hol 
volt tehát? A kisasszony addig faggatja 
és u jabb hazugságait oly erélyesen uta-
sítja vissza, hogy a lány kénytelen végül 
bevallani az igazat: nőnrvost keresett fel, 
aki megállapította róla, hogy anyó lesz. 
A tengeri fürdőn egy egyiptomi fiatal-
embert szeretett . . . Nem akar semmi 
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áron gyermeket, azt bizonyítja a revob 
ver is, amelyet retikűljében rejteget, de 
amelyet a nevelőnő elkoboz tőle. 

Christiane meg van győződve róla, 
hogy a kisasszony azo&nal beárulja szü-
leinél, ez azonban hallgat. Várakozik. 
Vájjon mire? A bizonytalanság kezdi bán-
tani a lányt* már ő maga akar szólni, 
de a nevelőnő lebeszéli erről a szándé-
káról. Egyszer aztán Christiane rosszul 
érzi magát az ebédnél és apja a házi-
orvosért telefonál; minthogy azonban 
az nincs otthon, a kisasszony vállalko-
zik, hogy majd ő hoz doktort. El is 
megy bátyjáért, Georgesért, aki pedig 
csodálkozik, amikor nővére azt kívánja 
tőle, hogy mintha doktor volna, vizs-
gálja meg Christianet s idegességének 
gyógyítására hosszabb falusi tartózkodást 
rendeljen neki. A mérnök nem akar ja 
ezt megtenni, de mivel pénzre van szük-
sége és huga ötezer frankot igér neki, 
belemegy a csalásba. Mi lehet az oka 
ennek a bőkezűségnek? Georgesnek nincs 
valami jó véleménye a nővéréről s nem 
érti, hogy ez a keserű, önző lélek miért 
hozza meg ezt az áldozatot? 

A hamis otvosi vizsgálat megtörténik 
és Christianet falura küldik nevelőnője 
kíséretében. A lány tudni akarja a kis-
asszony érthetetlen viselkedésének okát 
és ez megható vallomást tesz: soha éle-
tében nem tudott maga iránt szerelmet 
ébreszteni, pedig leghőbb vágya, hogy 
gyermeknek ad ion életet, mert az anya-
ságnál nincs boldogabb érzés a világon. 
Most végre beteljesül a vágyakozása: ez 
a gyermek igazán neki köszönheti maj-
d?n az életét. 

A harmadik felvonásban Christiane 
hazatértét várják a faluról. Szülei aján-
dékokkal kedveskednek neki és vendége-
ket hívnak meg a tiszteletére. A lány 
megérkezik viruló egészségben, vidá^i^n -

az aggo<lalmak napjai elmultak. A kis-
asszony bejelenti hogy nrm " i ' -nd to-
vább a háznál. Miért teszi ezt? Elmond ja, 
hogy gyermeke van. akit magához akar 
venni. Maurice sületlen viccet mond erre 
és gúnyt űz belőle, de mit törődik ő 
most azzal, hogy nevetségessé teszi ma-
gát! Christiane megkönnyebbülten vesz 
tfile buosut — most már semmi aka-
dálya többé artnak, hogv újra kezdhesse 
előbbi léha életét. 

(4 közönséget mélyen meçhnt«tta a 
szivbemnrkoló történet. A sajtó azt 
iria, hogy élfcthii tükre a mai erköl-
csöknek, amelyen nevetni ls le-

hetne, meg slrnl is.) 

Primadonna, akinek eoettte von a direktora 
AZ ISTENI JETTE, énekes játék 3 fel-

vonásban, irta Günther Bibo és Emil 



Itameau, bemutatta a Schillertheater 
Berlinben. 

A darab meséjét Henriette Sontagnak, 
a Goethe idejében élt hires énekesnőnek 
életéből merítették, akit a nagy költő, 
amikor a vezetése alatt álló weimari 
színházban játszott, az ő „csattogó kis 
fülemüléjének" nevezett. 

Jette — ez volt a művésznő becéző 
neve — egy harmadrendű külvárosi szín-
körben kezdi meg pályafutását. Noha 
hamarosan szert tesz bizonyos lokális 
népszerűségre, szűkös viszonyok között 
él színházi mamájával együtt mindaddig, 
míg fel nem fedezi egy bankár, aki vé-
letlenül téved be a színkörbe. A bankár 
fellépteti szalónjában, ahol első számá-
val, egy trémázva elénekelt komoly dal-
lal megbukik, de aztán egy temperamen-
tumosán előadott pajkos nótával el-
bájol ja hallgatóságát. A jelenlévő inten-
dáns azonnal szerződteti a Königstädter 
Theaterhez. Ezután következik szerelmi 
regénye. Egy testőrkapitány és gróf 
Carlo Rossi, a szardiniai nagykövetség 
attaséja vetélkednek szivéért, melyet vé-
gül az olasz diplomata nyer el, aki 
nőül is veszi. 

(A közönségnek tetszett az újdon-
ság, amelynek címszerepében Lucie 
Mannheim, a kedvelt berlini énekes-

nő, szenzációs sikert aratott.) 

Ritka bravúrral megírt kettős szerep 
ALTER EGOM ÉS ÉN, bohózat 3 felvonás-

ban. irta Sacha Guitry, bemutatta a Théâtre de 
la Madeleine Párizsban. 

Maurice, a gazdag fiatal vállalkozó Blarrltz-
ban él barátnőjével. Egy alkalommal üzleti 
Agyben Brüsszelbe kell utaznia, ahol a pálya-
udvaron megszólítja egy fiatal asszony, aki a 
férjének nézi. Csodálatos a hasonlatosság! A nő 
csinos, Maurice visszaél a helyzettel, meg-
hagyja tévedésében az asszonyt, hazakíséri s 
mindaddig együtt marad vele. mlg le nem lep-
lezi egy sürgöny, amelyet az igazi lérj küldött. 
Erre megszökik. 

Egy szép napon megjelenik aztán Biarritzban 
a dubléja, egy belga gyáros, hogy megfenyítse 
gazságáért. Maurice barátnője természetesen 
Mauricenak nézi és a belga visszaadja a köl-
csönt. A dupla csalást, magától értetődik, csak 
vérrel lehet lemosni: párbajt fognak tehát 
virni. 

A két férfi szerepét ugyanaz a színész játssza 
és a darab kluja az a szemfényvesztő virtuózi-
tás, amellyel az iró beállítani tudta ezt a ket-
tős szerepet. A darab folyamán időnként elke-
rülhetetlennek látszik, hogy a vetélytársak ne 
találkozzanak, a villámgyors átiiltözködésekcn 
kívül más trükkökre is van szükség. A máso-
dik lelvonás végén, midőn Maurice várja ellen-
felét. hogy a párbaj teltételeit megállapítsák, 
bejelentik a belgát. „Bocsássa be" — mondja 
Maurice az inasnak, azután felkel székéről s a 
küszöbön megjelenik egy férfi árnyéka, mielőtt 
azonban belépne, legördül a függöny. Az utolsó 
lelvonás egyik Jelenetében végre együtt látha-
tók mind a ketten a szinen, — de ekkor a belga 
fején vlvómaszk van! 

As altér természetesen elsimul s a darab ál-
talános megbocsátással végződik. 

(A publikum nagyon jól mulatott a bemu-
tatón • a sajtó is barátságosai az újdon-

ságról.) 

Amerikában sincs máskép.. 
1931, életkép 9 jelenetben, irta Paul 

Sifton, bemutatta a Mansfield Theatre 
Newyorkban. 

Adam, a rendkívül ügyes, de önfejű 
mechanikus, összeveszik a munkavezető-
vel és kilép a gyárból. Aggodalom nél-
kül hagyja el munkahelyét, mert biztos 
benne, hogy könnyen talál u j munkát , 
csak azt sajnálja , hogy egy időre el kell 
válnia menyasszonyától, Marytől, a kis 
munkáslánytól. 

Nemsokára rájön, hogy mégsem tud 
oly könnyen elhelyezkedni, mint ahogy 
hitte; hiába jelentkezik egy csomó gyár-
ban, helyszerzőintézetnél, kétes értékű 
biztatásoknál nem kap egyebet. Lakásá-
ból, amelyet nem tud többé fizetni, ki-
utasít ják, megismerkedik a nélkülözések 
minden keserűségével, a hólapátolás em-
bertelen fáradalmaival, csak a legna-
gyobb erőfeszítéssel tud ellentállani a 
bünrecsábitás kísértésének s hogy éhen 
ne pusztuljon, kénytelen a legmegalá-
zóbb eszközt igénybe venni: a koldulást. 
A vidéken is próbál kenyeret keresni, de 
ott sem sikerül neki. 

Visszatérve Newyorkba, véletlenül az 
a szerencse éri, hogy egy élelmiszergyár-
ban kap munkát. A gyárat egy nap 
megtámadja a munkanélküli, éhező tö-
meg, amelynek soraiban megpillantja 
Maryt, sápadtan, züllötten, rongyokban. 
Ez a látvány elveszi eszét, elhají t ja szer-
számait s a tömeg közé rohan, ahol le-
teríti a rendőrök sortüzének egyik go-
lyója. 

(A tragikus történet elejétől végéig 
lekötötte a közönség figyelmét. A 
sajtó nagy elragadtatással ir a ren-

dezésről és az előadásról.) 

¥ 



— Remekül sikerült a film! 
Rükk Marika és Bingert János dr. a „száritóban* 

vígjátéka, a Csókolj meg 
édesl Négy év óla ez az 
első nagy film, amelyei 
magyar fllmvállalat készít 
magyar pénzen, a Film-
ipari Alap támogatásával. 
Ha a filmnek sikere lesz 
— s a jelenetekből, amiket 
eddig láttunk, biztos si-

kerre következtethetünk -«• 
a pesli producer, a pesti 
rendező és pesti színészek 
munkája igazolni fogja azt. 
hogy magyar pénzen, ma-
gyar erőkkel is lehet olyan 
filmet gyártani, amely a 
vállalkozónak, a tőkének is 
gazdag gyümölcsöt hoz. • 

Készül a Csókolj meg 
édesl cimü nyolofelvonásos 
zenés és énekes vígjáték. 
A filmet Harsányi Zsolt, 
Emőd Tamás és Vadnay 
László irta, zenéjét pedig 
Sándor Jenő dr. szerzetle. 
A szövegkönyvet Gaál Béla 
irta s Ő rendezi a filmet. 

Angyal László a zenei 
vezető, Eiben István az 
operatőr, Lohr Ferenc 
mérnök irányítja a hang-
felvételeket, Vincze Márton 
tervezte a díszleteket, gyár-
tási vezető pedig Pless Fe-
renc. A Hunnia Filmgyár 
részéről Bingert János dr. 
és Fehér Ernő igazgatók 
ügyelnek arra, hogy a leg-
újabb magyar hangosfilm 
méltó pár ja legyen ai Hyp-
pohlnak. 

* 
Somogyi Bogyó, fíőkk 

A producer: Ne egye meg a 
kellék-almát. RádaykámI TeJI 
Vilmos sem enné meg felvétel 

e l ő t t . . . 
(Ráday fmre, Pless Ferenc — 
„Csókolj meg. édesl ' - Paál 

lelv.) 

Nem voll nehéz meg-
jósolni, hogy a Hyppolil 
sikere megindítja a magyar 
filmgyártást. A Hunnia-
Filmgyárban megindult a 
hangosfilm-gyártás s né-
hány rövid film után elké-
szül Gaál Béla rendező 
egész estét betöltő hangos 



Felvételt Kész! 
tíaál Béla rendező és Elben 

István operatőr 

Marika, Vaszary Piri, üaj-
bukát Ilona, Sitkey Irén, 
Zala Karola, Rózsahegyi 
Kálmán, Salamon Béla. 
Ráday Imre, Mály Gerő, 
Gárdonyi Lajos, Gózon 
Gyula, Gyergyai István, 
Boross Géza, Sárossy An-
dor játszottak az elmúlt 
hetekben a Hunnia Film-
gyárban. 

— Ilyen színészekkel — 
mondotta a rendező, —r 
könnyű jó filmet csinálni. 
Kevés országban áll a 
rendezőnek olyan első 
rendű, kipróbált szinész-
anyag rendelkezésére, mint 
éppen Magyarországon. 

— Kétségtelen, hogy hat-
hatósain támogatott film-

azüzsé és filmszínész pá-
l'yázatávail a Színházi Élet. • 

Bingert János dr, igaz-
gató társaságában néztük 
meg a Csókolj meg édes! 
eddig elkészült jeleneteit. 
büszkén fogadja a gratulá-
ciót: 

— Remélem, hogy rövi-
desen ugyanazt a teljesít-
ményt érjük el, amivel a 
kontinens gyárai közül ma 
még csak néhány német és 
francia gyár dicsekedhet. 
Sorozatosan kell készülni a 
Hunniában a jobbnál-jobb 
filmeknek. A Csókolj meg 
édes! befejezése után való-
színűleg az a francia film-
gyár fog munkához, amely-
nek vezetőségében Mann-
heim bankár, Lenkeffy Ica 
fér je is helyet foglal. Gal-
Ivni olasz vagy Turz>sanszki 
orosz rendező jön Buda-
pestre, hogy elkészítse az 
első francia-magyar filmet, 
majd a továbbiakat. Ga-
ramszeghy Sándorral a fő-

— Csókolj meg, ideg) 
Rttkk Marika és Ráday Imre 



Minden 
ami» 

g s a « 1 « ' 

Salamon Béla mint S lmuiné i t 

szerepben lervezik a kor-
mány zóné filmjét, amely-
nek bevétele a nyomor-
enyhitő akció céljait szol-
gálja. Egyik pesti színház 
nagysikerű vígjátékából 
akar hangosfilmet készíteni 
László Aladár „Lefleplezem 

fér jem" cimü vígjátékát 
Székely István, a Hyppolii 
rendezője készíti gyárunk-

Renvéljük, hogy a „Csó-
)lj meg, édes!" a pesti 

Hollywood nagy sikere lesz. 
Rökk Marlka 

(Hunnia-filmgyár, Plesc-produk-
oió : „Csókolj meg. éde»t") 



KÜLÖNBSÉG 
— Nem értelek téged! 

Húszéves vagy és ilyen 
öreg emberhez mész fe-
leségül. Ezzel akarsz o 
Uni éleîcd végéig?! 

— Dehogy, csak az ő 

élete végéig. 

fr h * J i f 

Pompás palotájában este 
Mereng az agglegény: „Hiába! 
A boldogság és fiatalság 
Ott maradt a padlásszobába .. 

A PRAKTIKUS NAPTAR 

Bársony István, az An-
drássy-luti Szin'ház tagja, 
mint ismeretes, egyenesen 
specialists ja a parasztsze-
repeknek. Nemrég valame-
lyik vidéki tisztelője sze-
repeihez méltó ajándékkal 
lepte meg: egy rud papri-
kás szalonnát küldött neki, 
amely egyúttal naptár is, 
mert bicskával harmincegy 
rovátkára osztotta és min-
den rovátkába belefara-
ßott egy számot, egytől 
harmincegyig. 

Bársony szép levélben 
köszönte meg a (kedves 
figyelmet. „Ez a naptár — 
irta — azért is kedves ne-
kem, mert felidézte ben-
nem diákkoromnak azt a 
romantikus idejét, amikor 
ugyancsak „napokat et-
tem", mint most." 

ARISZTOKRATA-VICC TRÉNING 
Az arisztrokrata-vicc a 

színpadra is bevonult már. 
A Terézköruti Színpad 
arisztokratái: Boross Géza 
és Berki szinte naponként 
találják ki az ujabb arisz-
tokrata-vicceket. Ez még 
az előadatlanok közül 
való. 

Edömér gróf találkozik 
Tasziló gróffal, aki az 
autóját tolja. 

— Te méht tolod az 
autódat? — kérdi Edömér. 

— Azéht, — feleli Ta-
sziló, — meht véletlenül 
otthon felejtettem a haj-
tási engedélyemet. 

— Miért tart ja ezt a sze-
gény állatot a jégszek-
rényben? 

— Az északi sarkra uta-
zom vele és azt akarom, 
hogy egy kicsit szokja 
meg a hideget. 

(Fliegende) 



G R A M O F O N F E L Y E T E L A M A Y Á B Ó L 

Harmath Imre sokat gondolkozott, hogy mivel 
lephetné meg az Operettszínház társulatát a Maya 
75. előadása alkalmából. Természetesen valami kor-

szerű ajándékról volt szó, ami nem szúr szemet 
sem Teleszkynek, sem a harminchármas bizottság-
nak. így jutott az eszebe, hogy a Színházi Élet 
Boltjában gramofonlemezre véteti föl a hangját és a 
jubiláris előadás első felvonása után lejátszatja a 
társulatnak. Mindjárt két lemezt csináltatott: az 
egyik beszéd volt a társulathoz, a másik pedig a 
Maya fősilágere, a „Sweetheart", amelyhez ebbőJ az 
alkalomból u j strófát rögtönzött. A slágert Vig Mik-
lóssal mutyiban énekelte le és pedig igy: 

HARMATH: 
„Azt mondtad nékem oh Honthy Hanna, 
Hogy mért nincs a Mayából 
Már gramofonlemez, 
Nos, hallhatod ezennel, hogy van ma, 

iA Vig Miklós hangjától még sokkal szebb is ez. 

VIG: 
Szivem ezt a dalt szivemből téptem én, de majd 
Szivén talál, my sweetheart, 
Várja, hogy felelj, a békés vallomás, amely 
ilyenre vár, my sweetheart, 
Nyisd ki hát a szived jégfalát 
És bocsásd be szivem szép dalát, 
Szivem ezt a dalt szivemből téptem én, de majd 
Szivén talál még, sweetheart." 

A lemez elkészült, de a meglepetés mégis Har-
mathot érte, mert Vig Miklós titokban értesítette a 
társulatot, amelynek nevében Kertész Gábor is csi-
náltatott egy ellenlemezt. Az első felvonás szüneté-
ben aztán nagy gramofonozás és még nagyobb ne-
vetés volt Honthy Hanna öltözőjében. A lemezpárbaj 
állítólag a századik előadás után újra kezdődik. 
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HELYREIGAZÍTÁS 
Arvay Gyurkától. aki egy 

tréfás esettel kapcsolatban a 
múlt héten szerepelt a vicclap-
ban, kaptuk a következő nyi-
latkozatot: 

Kedves Szerkesztő Bácsi! 
Anyukám megvette tegnap a 
Színházi Élet legírifcsebb szá-
mát és amikor felolvasta ne-
kem az aláirott szöveget, ebben 
férfiúi tekintélyem súlyos sé-
relmét találtam. Én mén csak 
21 hónapos vagyok, irrú még 
nem tudok, azért anyukámnak 
diktálom jelen sorokat, amit 
Szerkesztő Bácsi legyein szives 
a legközelebbi számában helyre-
igazításul leközölni. Amióta az 
eszemet birom. én fiu vagyok, 
nem pedig leány. Fiu a javá-
ból és becsületes nevem Arvay 
Gyurka. Bár nagy vonzalom-
mal vagyok a női nem iránt , 
mégis élénken kell. tiltakoznom 
nővé való nyilvánításom ellen, 
már csak azért is, mert az 
Önök közleménye súlyos befo-
lyással liehet esetleges nősülé-
semre való tekintetben is. De 
különbeni & anyagilag is sú-
lyos károsodás ért . mert Se-
bestyén Dezső bácsi a Maya 
után következő operett bon-
viván főszerepét r á m aka . ta 
bizni. Szerkesztő Bácsinak szí-
vélyes üdvözletem nytilvánitása 
meltett maradtam férfias üd-
vözlettel 

Arvay Gyurka. 
mint „Torockói vőlegény" 

KULTURIGÉNY 

— Kedves polgármester 
ur, engedje meg, hogy a 
községben vándortársula-
tommal néhány előadást 
tartsak. 

— Szívesen, de nem hi-
szem, hogy lesz publi-
kuma. A mult héten le-
égett a tanitó istállója, 
mindenki azt bámulta és 
ezzel a lakosság egyidőre 
kiszórakozta magát. 

(Lus ti ye) 



Szilágyi Marcsa az Operettszínház udvarán oda-
t o l a borotválatlan Gyergyainak: 

-— Mi az Pista, s/akállt növesztesz? 
— Igen — feleli Gyergyai —, mert drága a nő. 
— Mi köze ennek a szakállnövesztéshez? 
— Az, hogy ez ingyen nő. 

A G G L E G É N Y E K A L M A 
— Érdekes, hogy fej-

lődik a technika. Gyors 
egymásutánban feltalál-
ták a füstnélküli puska-
port, a drótnélküli táv-
írót, a katonaságnélküli 
háborút, most még csak 
tz kellene, hogy felta-
lálják a feleségnélküli 
hozományt. 

S A L A M O N É S A P E R E C E S A Z A B L A K P U C C C L Ó S Z E R E L M E T V A L L 

A S Z A K Á L L V Á L T O Z O T T M U N K A K O R 

— Bizony nekem nehe-
zemre esik a szeneszsáko-
kat cipelni. Nyáron köny-
nyebb foglalkozást űztem, 

— Micsodát? 
— Luftballont árultam. 

Nem mindig Salamon 
mondja a vicceket. A na-
pokban például a népszerű 
komikus próbaszünet köz-
ben kimegy a Mozsár-ut-
cában álldogáló pereces-
emberhez. 

— Mondja öregem —* 
szól —, miért árul maga 
csak perecet? 

— Mert a perecet köny-
nyebb elsózni — mondja 
a pereces. (Flieoendc) 
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AJÁNLAT GÁSPÁR ANTAL ÉS RIVÁLISA 
A magyar politikai világ legragyogóbb humoru kar-

ika tur i s tá ja , Gáspár Antal, rövidesen külön jubiláris 
kiállításban számol be arról a negyedszázados mun-
kásságról, amely egészen kivételes klasszist biztosit 
neki a magyar rajzhumoríslák között. Ebből az alka-
lomból a Színházi Élet munkatársa kérdést intézett 
hozzá, hogy kit tart a legveszélyesebb riválisának ? 
Gáspár Antal a mellékelt rajzzal és szöveggel válaszolt : 

Hogy ki az éli ko.tkurrenst-m 
és mit tudok róla? 

Mindjárt elmondom. Van egy 
veszedelmes ellenfelem, a hu-
morista. akinek szövegaláirása 
nyomán kelt — a tagadás iigy-
sem használ, el kell hát ismer-
nem — sikere láttán elfog a 
sárga Irigység. Ilyenkor nem 
hagyom magam. mindenáron 
le akarom pipálni, összekapa-
rom kevés vágott dohányomat 

másnap még jobb rujzzal 
iparkodom kulturfölényemet 
a tréfairó orra előtt meglobog-
tatni. De 6 nem hagyja magát, 
állandóan a sarkamban van. 
Ibuol a nyomomban. szinte 
csak ugy lóg már a kutya-
nyelve. 

Egy szóval, ádáz tusa (..Pe-
likán** kinai-tus!) lolyik nap-nau 
után kőztem és a humorirnok 
kőzt. Hol a rajzok kerülnek 
fölül, hol ő. a szövegíró, ma-
rad alul és fordítva. 

Most már azonban lazsálok 
és csupán markírozom a har-
cot. Rájöttem ugyanis, hogy 
minden esetben csak én húz-
hatom a rövidebbet. Tudniillik 
a konkurrensemnek is rövid a 
haja és ff is — Gáspár Antul. 

A leállított autók egykori tulajdonosai most autó-
buszon utaznak . . . 

(Fliegende) 

— öreg barátom vagy. 
engedd meg, hogy figyel-
medbe ajánljam a fiamat. 
Adjál neki val'ami állást a 
fállalatodnál. 

— Mit tud a flu? 
— Semmitl Ha tudna 

valamit, én alkalmaznám. 
(Lustige) 

MAI KÉP 
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Két modem szobor 
Az élő: Joan Marth, 
Hollywood legszőkébb 

fitoncslMag« 

C s a l i rSvielen! 
NAGY KATÓ és Kálmán Imre Pestre 

jön a Ronny cimü film premierjére. 
WALTER JANSEN a bécsi Komödie-

ben vendégszerepel az Intimitäten cimü 
darabban. 

GRETA GARBO életnagyságú olajképét 
sorsolja ki a mozilátogatók között a 
Rádius és a Forum az Inspiráció bemuta-
tatója alkalmából. 

RAMON NOVARRO spanyol nyelvű 
filmek gyártásához társult Hollywoodban. 

CLARA BOW Európába készül. 
ANNIE ONDRA u j filmjében drámai 

szerepet játszik, 
A MOSZKVAI MOZIK annyira zsúfol-

tak, hogy utolsó előadásukat éjjel két óra-
kor kezdik. 

ELSA TEMARY magya t származású 
filmszinésznőt eljegyezte Charlie Mctain, 
a Tobis hangmérnöke. 



JKKITZA MÁKIA Holly-
woodba érkezeti, ahol nag> 
ii rin e p I é ssr I logadlàk. 

ÜRETA («ARBO Main 
Huri ciinii filmjét nagy 
sikerrel mulatták 1)«' New 
Yorkban és Los Angeles 
ben. 

BRIGITTE HELM vs 
Gustav Fröhlich „Gloria' 
cimii filmjét az Uránia mu-
tat ja be Budapesten. 

BERLINBEN hangos m<> 
zit rendeztek bt' nagyot 
hallók számára. Az érdekes 
berendezésű moziban fej-
hallgatót adnak a közön 
ségnek. 

ADOLPHE MENJOIJ u j 
filmjét F red Niblo rendezi. 

relie, az uj Jannlngs-Slnt 
, német és francia ffi«zerei>-

Ifije 

Aiagy /Cató 
niiigo trr »fti ruháit uj Slmjébez 



DOLLY HAAS legújabb 
sikere Székéig István, a 
Hyppolit rendezőjének Ein 
steinreicher Mann cimü 
filmje. 

CHEVALIER-PARÓDIA-
VAL szerepel Eszterházy 
Agnes férje, Fritz Schultz 
a Kopf oder Schrift cimü 
filmben. * 

HALMA Y TIBOR legújabb 
filmjének „Durchlaucht 
amüsiert sich" a címe. 

MARGARETA SALVI, a 
milanói Scaia tagja, aki 
Budapesten is vendégszere-
pelt az idén, hollywoodi 
filmszerződéit irt alá. 

BOLVARY GÉZA u j film-
jének kéziratát Fritz Grün-
baum irja. 

ESTELLE TAYLOR u j 
filmjének Ucca a cime. 
Elmer Rice nagysikerű drá-
mája után készült. 

MAURICE CHEVALIER 
ötletéből szcenáriumot ké-
szített L ubit sc h és ez lesz 
legközelebbi filmje. A női 
főszerepet Marlene Dietrich 
játssza. Partnere természe-
tesen Chevalier. 

RONALD COLMAN Ve-
lencébe utazott. 

CK A . LES FARREL éne-
• kelni tanul a leghíresebb 
ameriktú éne.kmesternél és 
heti 250 dollárt fizet a lec-
kékért. 

SAM GOLDWYN filmre 
vitte Lewis Sinclair 
„Arrowsmith" cimü regé 
nyét. 



3 c 5 5 z u é s M e ^ v e í é s 

Tai^saskcrt Vtla^szcveísé^ 
a. F é r f í H t í s x e ^ c C s a l á r d 

s á l á n a k me^ícr lasara a 

I r i a : B ú s F e k e á e L A « z l ó 
A barátnőm mesélte: 
Február ötödike volt, amikor a „társas-

kör" megalakult. Hideg, jeges és ziman-
kós, csontig ható, szörnyűséges tél. Vala-
hányszor kijöttünk az iskolából, ugy sza-
ladtunk hazáig, mintha attól féinénk, 
hogy lefagy az orrunk. Helyesebben nem 
is hazáig, hanem a panzióig, ahol lak-
tunk. Tizenhatan voltunk, öt kicsi, az 
alsó osztályokból, öt hatodikos, két hete-
dikes és mi négyen nyolcadikosok. Mme 
Margossiannak, egy nyugalmazott francia 
államhivatalnok bizonytalankoru özvegyé-
nek leánynevelő intézetében Nürnbergben. 

Úristen, milyen távoli vidékekrőil ke-
rültünk össze ebbe a kis intézetbe. Mi né-
nyen, nyolcadikosok, akik együtt laktunk, 
egy szobában, éppen ötféle nemzet gyer-
mekei voltunk. Ez persze érthetetlen egy 
kicsit, pedig egészen egyszerűen meg le-
het magyarázni. Én magyar voltam, 
Trude Helfer bécsi, vagyis osztrák, Mimi, 
a kis, kedves, nevetőszemü Mimi Duval 
francia, Natalie Mollms pedig apai részről 
amerikai, anyai részről viszont orosz. De 
ez a nagy nyelvkülönbség csak az első na-
pokban volt kellemetlen. Egy hét múlva 
már ugy megértettük egymást, mintha 
testvérek lennénk. Sőt jobban, mert a 
testvérek nem mindig értik meg egymást. 

Persze akadtak kis veszekedések, de ez 
mind nein fontos. A „társaskörről" aka-
rok most beszélni, amelynek pontos és 
teljes cime a következő volt: „Bosszú és 
Megvetés Társaskör, Világszövetség a Férfi 
Hitszegő Csalárdságának Megtorlására" 
Ez igy magyarul egy kicsit furcsa, de an-
golul gyönyörűen hangzik. A világszövet-
ségnek négy tagja volt és Miss Dot Tiller 
szomorú csalódása alkalmából alakult 
meg. 

Miss Dot Tiller nevelőnő volt Madame 
Margossian intézetében. Angol nevelőnő 
ér angyal. Aranyos szeplős arcocskája 
volt és vékony gyereknyaka és olyan ár-
tatlan kék szeme, mint a nefelejtsek a 
patakparton. És mennyit dolgozott? Zon-
gorát is tanitott, mind a tizenhat növen 
dékkel ő skálázott négytől-nyolcig és an-
golul társalgott velünk és este, titokban, 
szivességből megcsinálta a matematika-

feladatunkat is. Madame Margossian 
megkövetelte tőle, hogy szigorú és félel-
metes legyen, pedig ő csak mosolyogni 
tudott, szépen, szerényen, szomorúan, 
ahogy csak szeplős, kékszemű angol 
lányok mosolyoghatnak. 

Szegény Miss Dot talán ma is Nürn-
bergben mosolyogna, ha Madame Margos-
sian nem alkalmaz naponta hattól-nyolcig 
egy francia nyelvmestert. A nyelvmester-
nek nagyon szép, hegyes bajusza volt és 
Miss Dot attól kezdve sokkal kevesebb 
türelemmel hallgatta a skálákat a zongora 
mellett. De mióta a nyelvmester hozzánk 
járt, Madame Margossian is megjeleni 
minden délután a tanulószobában és sze-
mélyesen ellenőrizte a francia leckéket. 
Hogy tovább mi történt, én nem tudom. 
Mielőttiink persze minden titokban mradt. 
Mi csak azt láttuk, hogy Miss Dot halálo-
san beleszeretett a szép franciába. És lát-
szólag a francia is Dotba. Néha meglep 
tük őket. amint suttogva és elpirulva vál-
tottak pár szót a folyosón. Szólni nem 
mertünk, de magunkban szívből gratulál-
tunk Dotnak. Már szinte láttuk, mint 
menyasszonyt, a francia kar ján, uszályos 
menyasszonyi fehérben és földöntúli mo-
sollyal az arcán. Aztán egyszerre össze-
dűlt a szép álom. Madame Margossian 
egy este magához parancsolta Miss Tillert 
és azonnal kiutasította a házából. Még 
annyi időt sem adott neki, - hogy tőlünk 
elköszönjön. Minket pedig beküldött a 
szobánkba és megtiltotta, hogy kimozdul-
junk. Az ablakhoz szaladtunk hát és az 
üvegen keresztül lestünk ki a téli utcára, 
hátha meglátjuk még egyszer Dorothyt. 
És láttuk is. Soha el nem felejtem a já-
rását, ahogy a szegényes kis kosarát vé-
vigvonszolta az utcán, a szállongó hó-
esésben. Fél kezében a kosár volt és fél 
kezében a zsebkendő. Nem hallottuk, de 
éreztük, hogy hangosan zokog. 

És ekkor, az elhagyott utcán szembe-
jött vele a francia. Dol valamit mondott 
neki. A férfi egy pillanatra megállt. Dot 
olyan mozdulatot tett. mintha a nyakába 
akarna borulni. A férfi erre hátrahökkent 
és egy percig kővémeredve bámult rá. 
Aztán sarkonfordult és otthagyta. 
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Hogy tovább mi történt az utcán, nem 
tudom, mert vacsorához csengettek és 
nekünk át kellett mennünk az ebédlőbe. 
Miss Dot örökre eltűnt a városból. A 
francia viszont továbbra is betoppant 
minden délután és elegáns kézcsókkal 
üdvözölte Madame Margossiant, Dot kö-
nyörtelen elüldözőjét. Sőt egy fél év 
múlva zsakettben és virágcsokorral jelent 
meg a házban. A mi érettségink után meg-
történt az esküvő és Madame Margossiant 
attól kezdve Mme Louis Croisardnak hív-
ták. Ekkor azonban már régen elindult 
bosszúnk lavinája. Dot január 20-án távo-
zott és február ötödikén megalakult a 
„Bosszú és Megvetés Társaskör, Világszö-
vetség a Férfi Hitszegő Csalárdságának 
Megtorlására". 

Hogy a „Társaskör" alapszabályai mi-
lyen intézkedéseket és törvényeket fog-
laltak magukba, azt nem mondom el 
részletesen, mert nagyon sok idő kellene 
hozzá. Hogy röviden vázoljam működése 
célját, néhány pontot fogok idézni belőle. 
Nagyon szép és merész volt például a 
hatodik pont: A „Társaskör" tagjai nem 
mennek férjhez sem a múltban, sem a 
jelenben, sem a jövőben. Vagy a nyol 
cadik; A „Társaskör" tagjai minden 
percüket, sőt egész életüket a nagy cél-
nak, a férfiak teljes tönkretevésének szen-
telik. 

Tavasszal leérettségiztünk és szétszalad-
tunk a világ négy tája felé. Egy-két évig 
még leveleztünk egymással, aztán elsza-
kadt közöttünk a fonal, amit Madame 
Margossian nürnbergi nevelőintézetében 
fiatalságunk sok, közös pillanata szőtt kö-
zöttünk. Majd jött a háború. A forrada-
lom. A konjunktura és a dekonjunktúra. 
És annyi év után az idén kerültünk össze 
először. Nürnbergben, a huszonötéves 
érettségi találkozón. 

Nem is tudom, mi hozott Nürnbergbe 
bennünket. Én például nem is akartam 
elmenni. Annyi dolgom van a kórházban. 
Van egy kis betegem, egy nyolcéves kis-
lány, agylékeléssel. Én operáltam. Hallat-
lan érdekes eset, az egyik német szaklap-
ban is irtak róla. A gyógyulási folyama-
tot magam akartam figyelemmel kisérni. 
Aztán eljött a tizennegyedike. Harmadnap 
lett volna a találkozó. Mint a láz, ugy 
jött rám az egész. Este a legszükségeseb-
bet behajigáltam a kofferembe és reggel 
felültem a vonatra és elindultam Nürn-
berg felé. 

Persze, a találkozás nem olyan volt, 
mint amilyennek elképzeltem. Mimit pél-
dául nem is ismertem meg. Huszonöt év 
előtt neki volt a legszebb bőre az egész 
iskolában. Rózsás, ragyogó és fiatal! Most 
két mély, fekete karika sötétlett a szeme 
alatt és egy fájdalmas ránc szaladt az 
orra tövétől a szájáig. Ránc a Mimi Duval 

arcán! Olyan ez, mintha azt mondanám, 
hogy megrozsdásodtak a csillagok! 

Trude Heifer is megjelent, terebélyesen, 
mint egy almafa. Lánykorában olyan 
vékony volt, hogy azzal csufoltuk, nincs 
árnyéka. Szerette a világoskéket , és a 
rózsaszint. Sajnos, ezt az egy tulajdon-
ságát megtartotta. Csakhogy most már 
nyolcvanöt kiló volt hozzá. 

Natalie Holms érkezett utolsónak. Mi 
már valamennyien összegyültünk a régi 
iskolánk előcsarnokában, amikor egy 
hatalmas túrakocsi megállt a bejárat 
elölt és ő légiesen, szőkén, karcsún és ele-
gánsan kilibbent belőle. Hogy lánykorában 
fekete volt, azt öt perc múlva el is felej-
tettem, olyan csodálatosan állt neki a 
hullámos, rövid, vörösszőke haj . Érdekes, 
huszonöt év előtt még csinos sem volt. 
Mimi például sokkal jobban tetszett min-
denkinek. És most mégis itt állt, igézően, 
a festett és kendőzött szépségek kétes 
fiatalságában. Ilyen merészen és elszántan 
csak a negyvenen felüli asszonyok mer-
nek fiatalok lenni. 

Az iskolából egy cukrászdába mentünk. 
Az osztálynak persze legalább a fele nem 
jölt el. Isten tudja, hová vitte őket a 
sors, a véletlen, vagy a végzet. Mi négyen 
egy asztal mellé kerültünk. 

Persze azonnal megállapítottuk, hogy 
négyünk közül csak én egyedül tartottam 
meg az alapszabályok hatodik pontját , 
amely szerint: A „Társaskör tagjai nem 
mennek férjhez, sem a jövőben, sem a 
jelenben, sem a múltban", ö k mind a 
hárman asszonyok voltak. Natalie Holms 
lehetett a leggazdagabb. Az ura Dankár 
volt New Yorkban. Mimi nem csinált nagy 
házasságot. Egy névtelen kis mérnök vette 
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el. Azért nem éltei szfegényesen, mert 
Mimi apjának nagy vállalatai voltak 
Franciaországban és Mimi ura egysze-
rűen átvette az öreg Duvaltól az üzletet. 
Engem, nem tagadom, a legjobban Trude 
Helfer lepett meg. Ennek a kövér, ne-
hézkes asszonynak Európa legnagyobb 
fizikusa volt az ura. 

Ezt természetesen miind a beszélgetés 
alatt tudtam meg. És közben figyeltem 
őket. A három nő között Trude lehetett a 
legjobb lélek. Buta, de jó. Húszéves há-
zassága alatt nyolc gyermeket hozott a 
világra. Trude volt a germán házi-
asszonyi tökéletesség szobra. 

Natalienál az volt az érzésem, hogy le-
het egy s más a briliánsfiiggős szép füle 
mögött. 

Mimiből, a régi, kedves, vidám Mimi-
ből semmi sem maradt . Csak annyira ha-
sonlított a régi magához, mint a sírem-
lék ahhoz, aki alatta fekszik. 

Trude volt a legvidámabb. 
— Nahát, az a világszövetség! — 

mondta és ugy nevetett, hogy a könny 
végigfolyt a húsos arcán. — Megfogad-
tuk, hogy soha, egyetlen férfit nem szere-
tünk, hanem tönkretesszük, aki csak a 
közelünkbe kerül. Ilyen badarságot! 

Natalie cigarettára gyújtott és közben 
kis kíváncsi csodálkozással méregettP 
Trudét. 

— Persze, sok dolgod lehet? — kér-
dezte halkan. 

— Oh kérlek, elképzelheted. Nyolc gye-
rek és a háztartás. Reggeltől estig meg 
sem állok. Most sem jöhettem volna el, 
ha az uramnak nincs véletlenül szintén 
dolga Németországban. De az utazásom 
estéjén még ötven dunsztost tettünk el 
a szakácsnővel. Az idén háromszáz üve-
gem van! 

— Hiiába, nagyszerű háziasszony le-
hetsz! — mondta Natalie egy szemernyi 
gúnnyal, — pedig, ha jól emlékszem, te 
annakidején az egyetemre mentél? 

— Persze, hiszen ott ismertem meg az 
uramat. ő még akkor csak tanársegéd 
volt. Én voltam az évfolyamból a legte-
hetségesebb. Hat félévet el is végeztem. 
Aztán elvett feleségül, ő szerette volna, 
ha tovább folytatom, de én gyereket 
akartam. Az első baba után jött mind-
járt a második, a harmadik, a negyedik 
és a többi... Fritz néha megpróbál elma-
gyarázni egyet-mást a legújabb elméle-
teiből, de sajnos, nem értem meg. Ilyen-
kor persze kicsit haragszik . . . Akkor 
aztán főzök neki egy remek ebédet és 
megvigasztalom vele. Hiába, az ember 
minden áldozatra haj landó az uráért, ha 
szereti, nem igaz? 

— Áldozati Tudják is ők, mi az áldo-
zati — ezt Mimi mondta és keserűen le-
gyintett hozzá. 

— Hát túlságosan nem hálásak, az 
igaz, — nevetett Trude, — én is meg 
vagyok győződve róla, hogy Fritz nem is 
sejti, milyen nagy dolog, ha egy asszony 
jó an va és féleség. De bánom is én. Én 
teljesítem a kötelességemet, anélkül, hogy 
elismerést várnék érte. 

— Elismerés! Persze! Azt ugyan vár-
hat ja az emberi — mondta Mimi szi-
szegve és keserűen. — Kérlek, ti tudjá-
tok, milyen gazdag lány voltam! Azt hi-
szem, a papa vállalatait mindenütt is-
merték a világon. Erre összeakadtam egy 
bálon az urammal. Olyan szegény volt, 
mint a templom egere. A jó f rakkján 
kiviil talán egyebe sem lehetett. No meg 
a csinos bajusza. Engem tizen is kértek, 
de nekem persze csak az uram kellett. 
Végre hosszú harc után hozzáadtak. Ak-
kor aztán egy ujabb háború kezdődött a 
rokonaival. Valami kis vidéki szatócsnak 
volt a fia, apja, anyja élt, volt vagy hat 
•estvére, elképzelhetitek, mit szenvedtem, 
amig végre elértem, hogy ne tehessék a 
lábukat a házamba. Az uram annyira 
ragaszkodott hozzájuk, hogy válással kel-
lett megfenyegetnem, amig végre meg-
szakított vcliik minden érintkezést. Ter-
mészetcsen még évek múlva is találtam 
feladóvevényeket a zsebében, pénzekről, 
amit nekik küldött. És mikor a rokonok-
kal végeztünk, akkor jöttek a nők. Nekem 
köszönhetett mindent, vagyont, jövedel-
met, biztos nyugodt életet, előkelő társa-
ságot és mi volt a hála?... Jobb, ha nem 
beszélek róla . . . Most is itt kellene lennie 
egy félórája és Isten tudja, hogy hol csa-
varog. 

Natalie nem szólt semmit. 
— Te hogy vagy? — kérdezte tőle 

Trude. 
- - Oh, köszönöm, igazán nagyon jól... 
— Az urad? 

— Nagyon k e d v e s . . . 
— Mióta vagytok házasok? 
— Két éve. 
Csodálkozva néztünk rá. 
— ö ugyaniis nem az első férjem. 
— A második? — kérdezte Trude. 
— A hatodik, — felelt Natalie angyali 

nyugalommal. 
Egy percig csend lett. Nataile magától 

kezdett beszélni. 
— Az első meghalt. Vadászaton szeren-

csétlenség érte. Véletlenül elsült a pus-
kája. Alig voltunk négyéves házasok. A 
második német volt. itt talált minket a 
háború Németországban . . . Szegény ön-
ként jelentkezett és elesett a nyugati 
fronton, kétévi házasság u t á n . . . A har-
madikkal csak másfél hónapig éltem 
együtt, de a válóper három évig húzó-
d o t t . . . Bizonyos vagyonjogi differenciák 
voltak közöttünk. A házasságunk előtt 
rám iratta a birtokát és mikor elváltunk, 

54-



vissza akarta követeim. A negyedik, 
diplomata volt. Lord Mallory . . . 1920-
ban esküdtünk meg. Huszonnégyben el-
vesztette a vagyonát és öngyilkos lett 
szegény . . . Biztosan olvastatok az újsá-
gokban, akkor nagy port vert fel a do-
log. Azt beszélték, én tettein tönkre . . . 
De persze csak rágalom volt a dolog. A 
következő házásságom nagyon szomorúan 
végződött. Az ötödik férjemen kétévi há-
zasság után elmebaj tört ki . . . Alig tud-
tam elválni tőle . . . Akkor megfogadtam, 
hogy soha nem megyek f é r j h e z . . . De 
jölt a mostani uram és nem tudtam neki 
ellentállni. 

Ebben a pillanatban kinyilt a cuk-
rászda aj taja és egy alacsony, kopasz, 
öregedő ur lépett he. 

— Már itt is az uram, — mondta 
Natalie kis mosollyal és a férfihez for-
dult. — Kedves, hogy ilyen pontos volt, 
Jacky. 

önkénytelenül mosolyogni kellett. Ne-
künk itt Európában Jacky Coogan volt a 
Jacky, édes, szőke, mosolygó gyerekfej. 
Ennek a kis öreg urnák pedig kopasz volt 
a tarkója és az orra baloldalán, csúnya, 
vörös bibircsók ékeskedett. Bemutatko-
zott, leült mellénk és hallgatott. 

Natalie búcsúzni kezdett. 
— Ne haragudjatok, — mondta szóra-

kozott mosollyal, — de nekem meg ma 
csomagollatnom kell. Holnap indulok 
Deauvilleba. Az autót már feladatta 
Jacky? — ez az urának szólt. 

A kis köpcös ember csak bólogatott, 
ö nem ment Deauvilleba. ö ment vissza 
NeW Yorkba az üzlet után. Hirtelen rá-
jöttem, honnan ismerős az arca. Tavaly 
benne volt az összes európai lapokban a 
képe. S. J. Hilemann, new-
yorki bankár, aki tavaly, 
a nagy besszben másíél 
millió dollárt vesztett. 

Végre befutott Mimi ura 
is. Mimi ugy nézett rá, 
mintha meg akarná ölni. A 
férfi csinos, magas ember 
volt, az a bizonyos tipus, 
aki mindig jól házasodik. 
Ijedten figyelte Mimi arcát. 
De a gomblyukában fehér 
szegfű virított és a ruhá-
ján, fent a gallérnál enyhe 
puderstráf látszott. Azt hi-
szem, van egy kis ember-
ismeretem. Ahogy Mimit és 
az lírát elnéztem, kinyilt 
előttem az otthoni életük. 
Mimi zsarnoka és börtön-
őre lehetett ennek az em-
bernek, elszakította a csa-
ládjától és régi életétől. A 
férfi ezért hazug kis hűt-
lenségekkel fizetett. 

A nagy flztikus utólsóna'k érkezeit. Szó-
rakozott és csendes emlber volt. Pápasze-
met hordott és a nagy, okos kék szeme 
csak néha csillant fel az üveg mögött. 
Trude tortát hozatott neki. Egy pillanatig 
elnéztem, ahogy evett. A villájára vette a 
tésztát, megrágta, lenyelte és közben egy 
pillanatra sem érezte az izét. Ennek az 
embernek Ausztria legjobb gazdasszonya 
volt a felesége és belőle mégis hiányzott 
az érzék az ételek ize és illata iránt. 
Biztos, hogy sohasem ebédelt és soha-
sem vacsorázott, mindig csak táplálko-
zott. Az asszonyára olyan közömbösen 
nézett, mint egy tűzhelyre, vagy egy 
gyúródeszkára. 

A beszélgetés lassan, nehézkesen indult. 
» A három férfi sokkal messzebbről került 

egymás mellé a cukrászda asztalához, 
semhogy érdeklődhettek voilna egymás 
iránt. Nekünk asszonyoknak már nem 
voll mondanivalónk. És akkor, a kinos 
pillanatban, amikor senkinek sem jutott 
semmi az eszébe, megszólalt Trude: 

— Ugy nézzenek ránk — ezzel fejezte 
be —, hogy mi mind a négyen letettük a 
legszentebb esküt, amely szerint egész 
ételünket a férfiak tönkretételére szentel-
jük és minden férfit, aki a közelünkbe 
kerül szerencsétlenné és boldogtalanná 
teszünk. És látják, mi lett a vége. A négy 
közül hárman férjhez mentünk és férjünk 
van, akit szeretiinkl 

Trude a nagy kijelentés után sugárzó 
arccal pillanlolt körül! Én azonban va-
lami furcsát vettem észre. Ugy tünt, mint-
ha a három vadidegen férfi váratlanul 
összenézett volna. A szemükben kétség-
I eesés, fájdalom, testvéri megértés és 
bajtársi együttérzés ragyogott. 

Férliluk vac. akit s zere tünk! . . . 
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Ezen a, héten Indig Ottó' jelent meg a Színházi Élet törvényszéke előtt, az a vá.d 
ellene, hogy száz estén át egymásután csődületet okozott az ApponyMér fcörnyifcéfl-
Minthogy az engedéJynélkiili csoportosulás slatáriális eljárás al4 esik, Indig Ottót sür-
gősen a vádlottak padjára iiMettlik. Kihallgatásáról a következő jegyzőkönyvet vet-
tük fel: 

Neve? In dig Ottó. 
Foglalkozása? író és sz. k. újságíró. 
Életkora? Negyven, de már harmincért 

eladnám. 
Családi állapota? Válóban. 
Voltak-e régebbi irodalmi sikerei és 

melyek azok? A „Játék" cimü darabom 
ment Kolozsváron. De azon a Játékon 
vesztettem. 

Büszke-e a sikerre? Ha az ember meg-
hódít egy nagyon szeszélyes, nagyon szép 
és nagyon irigyelt hölgyet, hogyne lenne 
büszke? 

Kivet cserélne? Senkivel. 
Kivel nem cserélne? Shakespear-rel* 
Hányas szériát csinál billiárdban? Ez-

előtt husz évvel húszas szériát Is csinál-
tam, most semmit. Most csak a Belvá-
rosi Színházban szérlázom. 

Mi a leghőbb vágya? Jövőre nem meg 
bukni. 

Kedvenc városa? Kolozsvár. 
Kedvenc faluja? Torockó. 
Van-e kabalája? Egy ezüst szerencse-

patkó. 
Kártyázik? Két éve nem dolgozom 

Piatnik lapjánál. 
Mit tart nagyobb hazárdjátéknak, a 

kártyát vagy a darabirást? A darabirást. 
Szeret utazni? Nagyon. * 
Hányszor látta a Torockóit? Láttam 

KoV>zsvárott, Szegeden és Pesten, nagyon 
sokszor. 

Kedvenc színésze? Makláry Zoltán. 
Kedvenc színésznője? Bajor Gizi. 

Irodalmi ideálja? Heltai Jenő. 
Kedvenc étele? Sonkás kocka. 
Kedvenc itala? Konyak. 
Optimista vagy pesszimista? Of^imísta 

vagyok. 
Van valami terve az általános gazda-

sági helyzettel kapcsolatban? Van. Min-
denkinek osszanak kl annyi pénzt, hogy 
meg tudjon élni. 

Szeret pletykázni? Ha egy jó pletykát 
hallok, tovább adom a vi.Vjgnak, novella 
vagy darab formájában. 

Jó ünnepelt szerzőnek lenni? Bemek, 
csak sok pénz kell hozzá. 

Hogyan és hol dolgozik? Éjjel, sok ci-
garetta mellett, otthon. 

Mi a véleménye a filmről? Legizgalma-
sabb és legérdekesebb számomra a film, 
fantáziámat percenkint megmozgatja. 

Ki a filmideái'ja? Garry Cooper. 
Mit vár az 1932-e/ évtől? Az uj dara-

bom százas szériáját. 
Fél a következő darabjától? Bevallom: 

nagyon. 
Van-e még művész a famíliájában ? 

Igen, az öcsém, Indig Alfréd hegedű-
művész. 

Mit tud mentségére felhozni? Kérem 
az Ítéletet jövő évi ilyenkorig felfüggesz-
teni. 

Hitelesítse vallomását aláírásával: Tes-
sék! 

WXf 0ÜF-
.57 



Kvitt! 
Irta: Angelo 

Amikor legutóbb Párizsban jártam, 
találkoztam a Majorral. A Café Dóm-
ban ült és még véletlenül se mehettem 
volna el mellette anélkül, hogy észre ne 
vegyem, mert az emberek uj jal muto-
gattak rá, mint Van Dongenre, vagy 
Fuji tára. Nagyon megörültünk egy-
másnak és rögtön föl kellett vele men-
nem a műtermébe a Montparnasse-ra. 
Nemcsak azért „kellett", mert ő ragasz-
kodott hozzá, hanem főként azért, mert 
én magam kívántam legjobban megis-

. inerkedni Major u j munkáival, melyek-
ről művészkörökben csodákat mesélnek. 

Nem kell megjósolni, hogy u j müvei 
közül egynéhány rövidesen a Palais de 

Luxembourgba kerül. Párizsiakat, 
franciákat fest, de valami kísérte-
ties realitással. A vásznain Chagall-t 
és Utrillo-t túlszárnyaló tökéle-
tességgel adja vissza a lelket 
és a karaktert . Egy bankár képét 
mutat ja és rögtön látom a portrén, 
hogy a bankár tönkrement. Egy ház-
mesterpár térdképén érzem, hogy Pá-
rizsban is gorombák a házmesterek. 
Az asszony reumás és rossz, hamis fog-
sorát szivja. Ott ülnek egy üveg olcsó 
vörösbor mellett; szombat ebédután 
van és spiccesek. Minden képe olyan, 
mintha a portréhoz egy külön e célra 
szerződtetett grafológus pontos lélek-

. o k <^orZi 



Major rajta Ange lMl 

analízist készített volna. 
A magam mesterségével akartain 

megörvendeztetni és lefotografáltam őt 
finom kis atelier-jében. Másnap, ami-
kor átadtam neki a képet, ő is átnyúj-
totta nekem az ide mellékelt rajzot ez-
zel a lakonikus szóval: 

— Kvitt! 
Fizettek már engem fejedelmek is, 

de azt hiszem, soha fejedelmibb ho-
noráriumot nem kaptam még, mint 
fezzel a szóval, hogy „kvitt!" 

Major és Angela 
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P r e m i e r K a p c s v á r o t í 
b i * : H E . U M A N K Á R O L Y D R . 

biró lett, majd vitéz Keresztes Fischer Fe-
renc főispánnak titkára Kaposvárott. A vas-
kezű és vasszorgalmu főispán mellett nem 
igen ért rá a fiatal titkár muzsikálni. Éj-
szakánként mégis a zongoránál ült kapós 
vári otthonában Kiss-Angyal. És a főispáni 
aktákon felül két szinesfedelü kottát is 
expediált: a „Valahol kacagva huzza a 
cigány" és az „Ilyen a formám" sláge-
rekké leltek és ma is játsszák a pesti 
zenekarok 

• 
Középen ülök a kaposvári Városi Szín-

ház földszintjén. Még nincs nyolc óra, de 
már sürii egymásutánban érkezik Har-
math Imre és Kiss-Angyal Ernő Cigány-
grófjának publikuma. Ami az első pilla-
natban már feltűnik: a közönség elegan-
ciája. A pesti nagy premierek parádéjával 
vetekszik a sok szmoking és estélyiruha. 
Az élesen világított szinház erős páholy-
lámpái érvényesitik a dekoltázst és ing-
plasz trónt. 

Az elsők között érkezik Vétek György 
dr„ aki tiz év óta népszerű polgármes-
tere Kaposvárnak. Feleségével együtt a 
baloldali proscénium-páholyba ül. A mel-
lette lévő két páholyba a vármegyei urak 
kerülnek. Nemesdédi Stephaich Pál al-
ispán tökéletes eleganciáju feleségével és 
egy finoman ezüstözötilhaju dámával, dr. 
Maár Gyulánéval osztja meg páholyát. 
Az alispánné átbeszélget a szomszédba, 
ahol a rozsdavöröshaju báró Weissen-
bach Iván megyei főjegyzőné ül az urá-
val, mosolygó Janette leányával és Kam 
merer Gusztáváé, Lázár Lili grófnővel. 
Szemben velük a túloldalon nagybarcsai 
Barcsay Ákos főszolgabíró, felesége és 
Kósch fíezsőné — két igen érdekesen 
szép asszony között gukkerezik. Az es-
télyiruhák mellett színesen hat a szom-
szédpáholyban vitéz fonyódi Markóczy 
Antal altábornagy uniformisa. A tábor-
nagy Markőczy-Magyar János íüzérfő-
hadnagv és felesége társaságában van. És 
uniformis ül szemben velük a jobbolda-
lon is a páholyban, ahova vitéz Folkus-
házy Lajos tábornok állomásparancsnok 
és családja költöznek. Megtelik a jobb 
proscénium-páholy is. A színpadi oldalon 
éles arcélű, pszilanderhaju ur ül: Le-
hotzky Brúnó polgármesterhelyeltes, fő-
jegyző, aki Lehotay Árpádnak a Nemzeti 
Szinház müvészénék testvérbátyja. Tár-
saságában Pongrácz Károly c. főgimná-
ziumi igazgató és Andorka városi mű-
szaki tanácsos ülnek. 

.iiDcrt «Une-Angyal t ruo . u Clgánygról xciir 
szerzője 

(Kblal Ulv.) 

Pár évvel ezelőtt történt. A Margit-
szigeti Nagyszálló éttermében előkelő tár-
saság mulat. A zongoránál monoklis, be-
retváltbajuszu, szmokingos fiatalember ül. 
Egészen ismeretlen dalokat játszik, ma-
gyar nótát, valcert, tangót, busát, vigat,' 
hallgatót, pattogót. 

A dúdoló társaságon kívül csak egy ur 
ül a teremben, a másik sarokban. Kézirat-
csomó van előtte, nem törődik a mula-
tókkal. Az első két dal után figyelni kezd, 
a harmadiknál feláll, a negyedik szám 
után pedig odaáll a zongorához: 

— Harmath Imre vagyok. Hajlandó ve 
lem együtt operettet irni? 

A monoklis ur felkel a zongorától, 
összevágja a bokájá t : 

— Kiss-Angyal Ernő nagyatádi szolga-
bíró vagyok és tartom szerencsémnek, 
hogy Harmath Imrével együtt dolgozha-
tok. 

így születeti meg a „Cigánygróf", 
•k 

A Cigánygróf premierjére utaztam le 
Kaposvárra. Ami a premierig történt, nem 
sok. Harmath Imre irta tovább operettjeit 
és verseit, az atádi szolftabiróból pedig fő-
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A Cigánygróf szerzője és szereplői: 
Zelenay József, IIa Mary, Seney Ottó, Vincze Mary, Pattantyús Mihály; elől Klss-Angyal Ernő 

(Grábner felv.) 

És sorban érkezik a nagy premier 
publikuma: 

Dr. Matolesy Sándor kormányfőtanácsos fele-
sége és Baby leánya, vitéz Barakonyi Gusztáv 
százados és családja. Sárközi György ny. fő-
ispán, felesége és Klára leányuk, Steinitz Imre 
földbirtokosék. Vermes Deaső tb. főszolgabfróék, 
dr. Halmos Árpád vármegyei tb. főjegyző és 
nővére, Kiss Kálmán árvaszéki elnök és leányuk 
Magdus, aki feltünéstkeltően kedves jelenség. 
Sipos városi tanácsnok és családja, dr. Krissán 
Fcrcnc tb. főszolgabíró és felesége, Isaák városi 
tanácsnok, Ozory. Ottlik Iván rendőrfőtanácsos 
és felesége, dr. Saghmaister Pál lőszolgabiró, 
Csorba Sándor földbirtokos és felesége, dr. Tas-
sonyi Ernő szolgabiró, dr. Baumgartner Sándor 
járásorvos. Szabadi Jenő, felesége és leányuk, a 
karcsú, fekete estélyiruhás Klári, Böhm István 
földbirtokos és felesége, Mayerhofier Ödön nagy-
bérlő és családja. Kapéter István mérnök és 
felesége, Meiler Henrikék, dr. Polgár Kálmán 
ügyészségi alelnök, dr. Bölönyi Ödön törvény-
széki bíró. Leipzig Endre ezredes, Magay Fe-
renc dr. törvényszéki bíró és felesége, vitéz 
Radnay százados, Sziits őrnagy és családja, dr. 
Thury Zsigmond főszerkesztő, dr. Sipos György 
vármegyei tb. főjegyző. Egly Ernő főszerkesztő, 
dr. Bernáth l.ajos aljegyző, dr. Sárközy László 
figyvéd, dr. Zánkay Jenő ügyvéd. Frank Istvá-
nék, Szüts Ervin kamarai fogalmazó, Veér Fe-
renc mérnők, dr. Nagy járásorvos, dr. Varga 
főállatorvos, Frank Elemérék, Koller Iván föld-
birtokom Szikiay János kir. gazdasági felügyelő. 
Meyer Kálmán tüzérszázados. Kovács Márton 
százados. Edvf-Illés Tibor tttzérfőhadnagy, Biczó 
Ferenc gimnáziumi tanár, Ondrejovits László 
közigazgatási gyakornok, dr. Klss-Angyal Guidó, 
dr. Vágó Lajos. dr. Bernáth Lajos aljegyző. 
Kiss Miklós dr., Csejdy László, Rózsa János 
gyáros és családja. Nagy őrnagy és lelesége. 
Király József állomásfőnökhelyettes és családja, 
dr. Boros István ügyvéd és felesége. Hermann 
Sándor mérnök és felesége és igy tovább . . . 

Közvetlenül az előadás megkezdése 
előtt feltűnést kelt a baloldal egyik páho-
lyában a zeneszerző édesapja és édes-

anyja, akik Bólya László főfelügyelő és 
felesége társaságában foglalnak helvét. * 

A „Cigánygróf" jól startol. Már a füg-
göny felmenetelekor tapsot kap a párizsi 
nagyhotel hallja, amelyet Gulyás Meny-
hért színházigazgató áldozatkészsége és 
Marosi Géza rendezői keze varázsolt a 

— Én nálam a pénz nem számi*, mert nálam 
az a legkevesebb 

Vincze Emmy, Zelenay József és IIa Märy 
Kaposvári Városházi Színház: „Cigánygróf" 

(Grábner felv.) 
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ÜT. Vélek Györgyué 
Barskay Béla portréja 

(Grábner lelr.) 

kaposvári Városi Színház színpadára. 
Harmath meséje gyorsan indul, a közön-
ség már a második mondatnál nevetni 
kezd és a belépő bonvi-
v;\nl, Jeneif Oltót, laps fo 

^ad ja lyLost Jöo az eliö 
muzsika. Az „Eyyszer volt. 
hol nem volt, talán igaz se 
már" cimü dailt kétszer kell 
ismételni, hasonló sorsra 
jut a „Néma már a táj", 
„Lehullt a hó" langó. Szö-
veg és zene folyton emel-
kedik és frenetikus lapso-
kat vált ki a finálé nagy 
dala: „Ott, ahol szenvedni 
jó ., » 

Eleinte csak félve hallat-
szik a földszint középről 
egy Kaposvárott szokatlan 
kiáltás: ,Szerző! Szerző!" 
Később már egy páholyból 

FtUfcrzaral OzoryOttUk 
litván né 

(Elite lelv.) 

Vitéi Markóezy-Magyar Jánosné 
(Grábner lelv.) 

A PREMIER KÖZÖNSÉGE 

Kämmerer Gusztávné Lázár Lili 
grófnő 

(Grábner lelv.) 

kiáltja hangosabban egy 
hölgy és percek alatt, mint 
egy nagy, betanult hatal-
mas orchester süvíti a pub-
likum a színpad felé: 

— Szerző! Szerző! 
És már hozza is az ope-

rett ké t kitűnő és boldog 
primadonnája. Vincze Emmi 
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és Tic %6ry sanpadfat iu 
elegáns, frakkos, moinok-
lis, festetlen arcú és a 
színpad lámpáiban sápadt 
szerzőt, Kiss-Angyal Ernőt. 

Tizennégy függöny után 
megy csak tovább a elő-
adás és ez a függönyözés 
változatlan erővel ismétlő-
dik a második és harmadik 
felvonás után. Egy nehéz 
kvartettet: „Gyere velem 
lábujjhegyen, légy az enyém 
kislány" négyszer kell is-

Dr. Kristin Fereneué 
(Hirsch fetv.) 

Stelnitz Imréné 
(Grébner felv.) 

mételni. De épp ilyen sikere van a „Szó 
sincs róla, hogy az Isten meg ne áldjon 
bennünket" és a „Boldogság tündérvilá'j" 
poétikus keringőjének is. Meg kell hajolni 
a közönség előtt G. Nagy Tibor karmes-
ternek is, aki az operettet dirigálja. 

Csak késő éjjel Oszlik el a szinház kapu-
jától a közönség. De nem haza. Tele van 
a kaszinó, tele van a Kereskedők-Köre 
és a hajnali órákban a Turul-pincében 
találkozik megint a táncos fiatalság, hogy 
rumbával és pezsgővel ünnepeljék tovább 
Harmath Imre és Kiss-Angyal Ernő ope-
rettjének sikerét. 

* 
A „Cigánygróf" harmadik vasárnapi 

táblás házának előkelő látogatója van. 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 

Böhm Istvánná 
(Halász Vilma felv.) 
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Rózsa erika 
(Elite fair.) 

jött át Pécsről, hogy meg-
szakítva rövid hétvégi pi-
henését, volt kedves titkára 
muzsikáját meghallgassa. 
A mliniszter Barcsay fő-
szolgabiróékkal ül a hal 
proscéniumban. Mögötte, 

páholy hátterében a 
monoklis szerző- drukkol. 
Keresztes-Fischer ölben 
kulcsolt kézzé] ül, kissé 
mereven, komoly arccal. Az 
első dalnál nem tapsol, a 

másodiknál diszkréten üti össze tenyerét, 
a felvonás végén azonban már elragadja 
a siker szele. Mosolyog és maga adja meg 
a jelt a tapsra. 

Ezzel azonban vége is van a miniszteri 
látogatásnak. Nem várhat ja meg a máso-
dik felvonást, Pestre hivja a kötelesség. 
Kiss-Angyal Ernő a színház előcsarnokáig 
kiséri ki volt főnökét. A miniszter kezet 
nyúj t a zeneszerzőnek: 

— Pompás volt, nagyszerűen éreztem 
magamat, sajnálom, hogy nem nézhetem 
végig a darabot. De 6ebaj, majd remélhe-
tőleg Pesten nézhetem meg a második 
és harmadik felvonást 

Reméljük, a miniszternek módjában 
lesz igéretét beváltam. 

Kiss Magdns 
(Szatmári fair.) 

A PREMIER KÖZÖNSÉGE 

« 



Báró Grabenstein Eduárdné, J^agy 
Endre leánya, elmondja romantikus 

házassági regényét 
Vitéz Horváth Béla főjegyző, mini a 

halódik kerület anyakönyvvezetője fel-
teszi a hivatalos vállszalagot és olvassa 
a nagy könyvből: 

— Megjelentek előttem házasságkötés 
céljából Nagy Kató, huszonkétéves haja-
don. Nagy Endre iró leánya és báró 
Grabenstein Eduard német állampolgár, 
huszonnégyéves földbirto-
kos . . . 

Márk Lajos és Ráz 
Menyhért tanuk aláírják 
az anyakönyvet, most már 
csak a „felek egybehangzó 
akarata" volt szükséges, 
de nem kétséges. A fe-
keteszemű, feketehajú szép 
magyar leány akart a 
szőke, kékszemű báró fe-
lesége lenni, aki kereken 
egy évig várt arra, hogy 
az u j ba jor menyecskét 
Rötenbachba, a Graben-
steiinek régi lovagvárába 
vihesse. 

* 

A mai reális kornak 
csak ugy megvan a maga 
romantikája, mint akár 
a középkornatk, a mai 
leánynak is akad roman-
tikus szerelme, csak ugy, 
mint dédanyjának. Csak 
éppen a körülmények és 
és szokások változtak. 
Hajdan hosszú sieppel, le-
sütött szemmel tipegett a 
sétatéren a leányzó, amikor 
a lovag első látásra belé-

szeretett. Nagy Katón az első találkozás-
nál nem volt slepp, sőt — szoknya sem. 
Nadrágban volt, szabályos kék norvég-
ben, a vasalt nagy cipő alatt hosszú 
síléc, amellyel bátran és biztosan hasí-
totta a ma leánya a frissen esett havat. 

A többit már maga beszéli el csillogó 
szemmel az újdonsült menyecske, báró 

Báró 
Útra kész a fiatal pár 

Grabenstein Eduard és ieiesége Nagy K tó 
(Paál íeív.) 
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&  ÂNCCt-O í i o r a j 

Nagy Kató és férje Baron Eduard von Grabenstein 

Grabenstein Eduardné, Nagy Kató. 

— Az első találkozás rám nésve nem 

volt kedvező. Kiitzbühelben, Ausztriában 

voltam édesanyámmal. Éppen .magas 

hegyről csúsztam le, amikor Édit (ez 

most már a neve Grabenstein uránaki) 

megláttam. Fokoztam a tempót, ered-

mény hatalmas potyogás, amely mindkét 

térdemet hosszú időre síképtelenné tette. 

Anyám azonnal fordulni akart velem 

haza, a fürdőorvos azonban szerencsére 

tilalmazta és igy pár nap múlva már be-

bandazsirozott térdekkel, sántítva táncol-

tam az ötórai teánál. 

(Ángelo foto) 

— A sánta lábhoz jó táncos illik és a 

báró jól táncolt. Sokat táncoltunk, sokat 

sportoltunk és sokat beszélgettünk és 

amikor vége volt a hónak és mi elváltunk 

egymástól, sürü levélváltás indult meg 

Magyarország és Bajorország között. 

Ezeknek a leveleknek eredménye volt 

egy találkozás, eziuttal Abbáziában a Pa-

lace-szálló ötórai teáján. Az öt órából 

sok óra lett, édesanyám felment a szobá-

jába aludni, mi még mindig tangóztunk. 

Pestiek üldögéltek a Palaceban és én 

pirulva hallottam meg egy csendes meg-

jegyzést: 
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„Jé, a Nagy F.ndre leánya kettesben . . 

— Másnap eljegyeztük egymást és ka-

ronfogva je'cnliink meg a teánál. 

Mösl már Nagy Kaió férje beszél: 

— So-káig larlott az eljegyzés. Szeren-

c s í vagy én lóglam Peslen, vagy Kató 

szüleimnél Rölcnbachban. Birtokunk Mün-

chen és Berlin között fekszik, kastélyunk 

hatalmas erdőség aljában, sok alkalom 

van sportra; vadásztunk, autóztunk, lova-

goltunk. Katót a jó Isten (Herrgott!!) 

is nekem teremtette, jó partnerek leszünk 

egész életre ... 

Hozzák a nagy koffereket. A fia'tal pár 

elutazik. Előbb a Tátrába, aatán Mün-

chenbe, majd haza, a bajor fenyvesek al-

jába. Messze viszik a pesti leányt és Nagy 

Endre életében először lámpalázas és el-

fordul, hogy egy könnyet elrejtsen. 

Pedig nem kell aggódni a fekete fiatal-

asszonyért. A ma leánya sítalpon, ötórai 

teán és a volánnál harcolja ki a boldog-

ságát, amelyet kemény kézzel meg is fog 

tartani. És még valamit. A fiatal bárónét 

kélezerötszáz hold föld és ami ezzel jár, 

várják Bajorországban. 

Nagy Endre leányának lesz mit a tejbe 

aprítania. 

(h . k . ) 

Anyakönyv után Nagy Endrééknél 
Báró Grabenstein, ifi. Nagy Endre, Nagy Endre, Nagy Endréné, báró Grabenstelnné Nagy Kató 

(Paál fetv.» 



Lelki szanatórium 

Br ódy Lily levelei 
Nagybirtokos és feleségtípus 

LEVÉL: 26 éves elvált asszony vagyok, sokat 
csalódtam, uj életet szeretnék kezdeni, de hol 
van ilyen férfi? — 24 éves földbirtokos vagyok, 
én is a megértő élettársat keresem! 

VÁLASZ: Egy borítékban jött a két levél, 
egybe megy a válasz is. önök beleestek egy 
szériába, mert utóbbi időkben minden levél 
Írója partnerért kesereg. Ajánlom, hogy alakít-
sák meg a Pórsóvárgók Klubját, a befolyt tag-
dijakból minden hónapban hozzá lehet járulói 
egy ilatal házaspár berendezkedéséhez. Ajánlok 
a klub számára klubösszejöveteleket, sajáf koz-
metikaintézetet, ahol minden köteles szépftészetl 
műveleteknek aláveti magát, mielőlt lábát be-
teszi a klubhelyiségbe, úgyszintén lelki kozme-
tikai intézetet, ahol néhány perc alatt kitűnő 
tanácsokból megtanulhatják a tagok a modern 
társalgás címszavait, úgymint bank-hollday, 
Minderwertigkeitsgefühl, — a sex-appealt már 
az óvodában is tudják, az kihagyható. Olyan jó 
az ötlet, hogy nines is szivem több részlet-
tanácsot adni, — kell hagyni azoknak is vala-
mit, akik személyesen jönnek párt sóvárogni. 
Sokan vannak nagyon. 

K. sx. 7. 29. 
LEVÉL: Elhagyott, akit szerettem. Mást vá-

lasztolt, most mással jár folyton. Mit csináljak? 
Nem tudom feledni. 

VÁLASZ: Fedák Sári irt a napokban egy érde-
kes párizsi levelet. Elmondja, hogy két i lju fran-
cia nő telepedett mellé a vendéglőben, az egyik-
nek ki volt sirva a szeme. Folyton azt zokogta, 
hogy nem ttfdja Louls-t elfeledni. A másik csitít-
gatta és bizonykodott, hogy el fogja Louis-t fe-
lejteni. Amkor aztán távoztak, odafordult Fedák 
Sárihoz a könnye» szemű lány: 

— Gondolja, madame, hogy az i lyesmit át lehet? 
élni? 

Fedák azt válaszolta: 
— Egészen bizonyos, hogy át lehet élni! 
Mit jelent ez a határozott válasz? Az, hogy Fe. 

dák Sári egy pillanatra múltjába nyúlt, emlékeibe 
merült, amidőn biztosította a szenvedő szivü 
leányt, hogy át lehet élni az ilyesmit. És akar 
még egy multat? Még egy emléket? Itt van mind-
járt az én multam s Itt vannak az én emlékeim. 
Én is biztosítom önt, át lehet élnL 

Ml kell bozzá? A Bullwer-féle hármas sza-
bály. Idő, hit és erős akarat! 

Ponyvaregény 
LEVÉL: Egy barátnőm azt kérdezi, hogyan 

olvashatom Courths-Mahler, Werner, Heimburg, 
Lola Stein munkáit, mert ezek ,,ponyvaregé-
nyek"? Nem hiszem, hogy tanárnőink a lány-
iskola könyvtárában megtűrtek volna ponyva-
regényeket. Ha az ifjúsági regények szép jellem-
mel ruházzák fel a fiatalokat, ezzel nem lehet-
nek ma hatással az olvasóra. 

VALASZ: Ezek nem ponyvaregények, inkább 
limonádés munkák. Ezek Idealizálják az életet 
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és az emberekel. S ha egyáltalán ronthatnak 
valamit a fogékony lelkeken, csak az a kárté-
kony hatásuk, ami egyébként a világirodalom 
sok értékes munkájáé Is, hogy olyan ideális jó 
tulajdonságokkal cifrázzák föl az embereket és 
szépitlk az életet, amiknek a valóság nem felel 
meg és a csalódás és kiábrándulás kellemetlen. 
A limonádés szerelmes regények kevesebbet ár-
tanak, mint a másik véglet: egyes tulmodern 
értéktelen lércmL. „Ponyvaregény" tulajdon-
képpen az, amely közönséges bűntényekkel fog-
lalkozik s más célja nincs, mint Izgatni az ol-
vasót. Ha az Iró tehetséggel csinálja, ez se baj. 
A könyv sohase árt csak az emberek okozhat-
nak kárt. S az még mindig kisebb veszedelem, 
ha a nő az életet rossz könyvből ismeri meg, 
mintha rossz férfiaktól, — Talán ugy lehetne 
elintézni lovagiasan ezt a regényvitát, hogy a 
kevésbé értékes külföldiek helyett olvasnának 
inkább — magyar regényeket. Ezekben is van 
csapongó lantázia és forró szerelem i s . . . 

Forró Pál levelei 
M. Ln Slovensbó 

KÉRDÉS: Ismeretlenül leveleztem egy fiatal-
emberrel és a leveleken keresztül, kölcsönösen 
nagyon rokonszenvesnek találtuk egymást A vé-
letlen ugy akarta, hogy egy utazással kapcsolat-
ban néhány órára találkoztunk és ez a találkozás 
még jobban fokozta a szimpátiát. De van valami, 
ami nagyon nyugtalanít, ugyanis az illető a bú-
csúzásnál megcsókolt. És most nagyon nyugtalan 
vagyok, nem tudom, hogy ezek után fenntart-
ható-e ez a barátság? 

VALASZ: Feltétlenül lenntartható. Hiszen az a 
esók olyan volt, mint leveleiken a pecsét. A szi-
gorú magánügy diszkrét jelzése. Persze sok gya-
korlati értelme nincsen a levelezésnek, hiszen 
még mind a ketten tul fiatalok, de ha szint, 
örömet, kedves hangulatokat visz az életükbe, 
miért fosztanák meg magukat ettől az örömtől? 
Az ilyen leveleknek meg van az a hasznuk, hogy 
elmélyítik az ember lelki világát, táplálják 
képzelőerejét, szóval megszépítik a hétköznapok 
szürkeségét. 

Önre bizom 
LEVÉL: Egy idegen városba helyeztek át, ahol 

végig látogattam a: ottani előkelőségeket. Azt 
szeretném tudni, hogy az illetőknek vissza kell-e 
adni ezt a látogatást? 

VALASZ: Minthogy ön nőtlen ember és sajáf 
háztartása sincsen, az illetők a látogatást nem 
kötelesek visszaadni. Azt, hogy önnel az érintke-
zést fenn akarják tartani, azzal jelzik, hogy önt 
meghívják akár házukhoz, akár olyan társa-
ságba. ahol jelen vannak. 

Harsányi Zsolt levelei 
Remény 

LEVÉL: Kéziratot küldött és azt kérdi, küld-
het-e most megcímzett borítékot, hogy a kéz-
iratot visszakapja? 

VALASZ: Kivételképpen igen. De az elv az. 
hogy beküldött kéziratokat bárki csak akkor 
köteles megőrizni és visszaküldeni, ha a kézirat 
beküldését ő maga kérte. 
Erdélyi 

LEVÉL: Darabot küldött. Kérdés, milyen a 
darab? 

VALASZ: Kikeresem, elolvasom, megmondom. 
Parnasszus 

LEVÉL: önt, mint írja, a Múzsa homlokon-
csókolta. Verseket küld. 

VALASZ: Vigyázzon. Az a hölgy nem a Múzsa 
volt. 

Farkas Imre levelei 

Porzsolt Kálmán levelei 



ZSEkbÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti angyalom a Szent 

Imre és a Medikus bái'okrólf 
— Megint csak Guthy Böskének adom 

át a szót, aki a bálos szombaton pendli-
zett; a medikusoknál kezdte és a Szent 
Imre bálon folytatta. 

— Halljuk, halljuk! 
— lqy szól a tudósítás: 
A medikusok bálját a Hungáriában 

tartották meg. Annyi elegáns szép lányt 
és asszonyt régen nem láttak együtt 
Budapesten, mint ezen a bálon, ahol 
még a komoly orvosprofesszorok feleségei 
is reggelig mulattak. 

A vezető háziasszony tisztét Balogh 
Ernöné viselte, neki és Szabó József 
dékánnak mutatták be a bált megnyitó 
fiatal párokat. 

s z i l : E N D ß Ö D Y B É L A 
A bálkirúlynök teljes listáját hosszú 

volna leirni, de azt elárulhatom, hogy a 
legtöbb táncos Verebély Eszter, Wein 
Klári, Bakody Illy, Thegze-Gerber Ma-
rianne, Mács Irmus, Platthy Illy és 
Sáczay Olly körül forgolódott. 

A daliás fehér rózsacsokros, pálcás 
urak sorfala között Szabó Józsefné, 
Bakay Lajosné, Jármay Kár oly né, Vere-
bély Lászlóné, Wein Zoltánné, Mar-
sowsky Pálné, Krepuslca Gézáné, Bakody 
Aurélné, Barla Szabó Józsefné, Rejtő 
Sándorné és Gerlóczy Zsigmondné vo-
nultak be. 

— Köszönjük és most menjünk az Or-
szágos Kaszinóba. 

— Tessék: 
Az Országos Kaszinó gyönyörű termei-

ben zajlott le a farsang eddig legjobban 
sikerült mulatsága, amelyet Szent Imre 

A Szent Imre Bál nyitó páriái: 
Klee« Mlmy, Dolinay Zsófi. Fuchs Sári, Erdélyi Mária, Lieber Bözsi. Szelnár Manci, Sebők Baba, 
Uher Zita. Szentiványl Baba. Festetieh Gundy grófnő, Borsody Sándor, Körmendy Jenő. Barnabás Pál, 
Madarász István. IfJ. Konllek Károly (elnök), Pralner József (ügyvezető elnök). Fésűs Andor, Rödler 

Frigyes, Gundelfingen Ödön, Erhard! Gyula. Wessely Géza 
(Paál felv.) 



hálnak kereszteltek et, de nyuyodtan vi-
selhette volna a régi Katolikus Bál elne-
vezést is sikerére és látogatottságára való 
tekintettel. Százharminchat leány táncolt 
a bálban: farsangi rikordl 

Még kilenc óra sem volt, amikor a 
három kitűnő főrendező: i f j . Kozilek 
Károly (aki egymaga felér egy tucat tán-
cosnak, Prámér József és Katona Péter, 
a kaszinó sárga termébe vezették az ér-
kező előkelőségeket, akiknek sorában 
voltak: Karafláth Jenő, Sipőcz Jenő, Bud 
János, Degré Miklós, Erdélyi Loránd, 
Lieber Endre, vitéz Haás Aladár, Egyed 
István, Wenhardt János, és méa sokan 
mások. 

A Katolikus bál hagyományos csár-
dására a „Vékony deszkakerítés"-re nyi-
tották meg a táncot: 

Erdélyi Mária—ifj. Kozilek Károly, Liber Bö-
zsi— Prámer József, Dolinay Zsófi—Barnabás Pál, 
Szentiványi Baba—Erhardt Gyula, Uber Zita— 
Gundelfingen Ödön. Sebők Baba—Rödler Fri-
gyes. Festetich Gundy grófnő--Wess?ly Géza. 
Fuchs Sári—Madarász István, Szelnár Manci— 
Fésűs Andor, Kleés Mimy—Bodócsy Sándor, 
Szőke Márta—Borsody Gyula. 

Hogy ki volt közülük a legszebb, 
azt nehéz volna eldönteni, mert a bál-
királynői pálma négy i f j ú hölgyet is meg-
illetett. Szelnár Manci gyönyörű strucc-

A Szent Imre-bálon: Kleés Mimy 

A Szent Imre-bálon: Kirchknopf Ily 
(Paál felvételei) 

tollas georgette-ruhában), Staub Médi (pi-
ros gaze-ruhában) és Diabella Süvy (fehér 
satín-ban), Erdélyi Mária (fehér csipké-
ben) voltak az aspiránsok. De nagyon jól 
mulattak: Liber Bözsi (piros georgette-
ben), Hlavatky Erzsike (fodros rózsaszín 
báliruhában), Szentiványi Baba (fehér 
satin toalettbenJ, Kisfaludy-Stróbl Évi 
(fehér georgette-ruhában), Tersánsky Ma-
rianna (rózsaszínben), Sebők Baba (piros 
tüllruhában), Kleés Mimy és Török M ici 
(citromsárgában), Uher Zita (frész satin-
ruhában). Nagyon szép volt édesanyja, 
Uher Károlyné szürke toalettje és bordó-
bársony estélyi köpenye is. 

Az asszonyok között egyébként igazán 
szép toalettje volt: Lieber Endrénének, 
meggyszínű csipkéből, dr. Kirchknopf Fe-
rencnének lila bársonyból, Festetich gróf-
nőnek fekete satinból, dr. Diabella György-
nének és Apáthy Jenőnének fekete geor-
gette-ből. A legfiatalabb asszony, dr. Mé-
száros Károlyné, fehér csipkeruhát viselt. 

De térjünk talán vissza a bálozó kisasz-
szonyokra. A szép Kirchknopf llyre, fehér 
georgette-ruhában, Zuppka Babára, aki 
barackszinü toalettben táncolt. De dicsé-
retet érdemel Goloday Ilse fekete bársony, 
a Telbiss-lányok halványlila, Stoll Évi és 
Fuchs Sárika világoskék, Heinrich Moncsi 
világoskék brosé, Degré Bözsi kék geor-
gette, Hillkő Ancsi és Bangha Médy hal-
vány zöld toalettje. 
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Nagyon síép volt Festettch Oundg fehér 
satinban, Tessáry lby rózsaszínben, Szmre-
esányi Magda rózsaszínben, Princ Éva és 
Okolicsányi Éva fehérben, Bartha Baba 
rózsaszínben, Sacelláry Piri világoskékben, 
Szörtsey Ica fehér satinban, Menczel Ily 
georgetteben és Gencs Babszi rózsaszínű 
gyöngyös toalettben, 

— Köszönjük a részletes tudósítást és 
most már azt mondd meg, hogy mi a hét 
érdekes eseménye? 

— Hát elsősorban egy kis szemle a 
szombat-vasárnap lezajlott házi lovas 
mérkőzésen a Nemzeti Lovardában. Az 
intim concours-ra nagyon sokan gyűltek 
egybe a lovassport hívei közül és lelkesen 
tapsoltak különösen a hölgyeknek, akik 
közül Berg Dieda báróné, Sorg Jenöné, 
Géczy Béláné, Wildner Károlyné, Keresz-
tes Erzsébet és Dungyerszky Zsófia szál-
lottak nyeregbe. Cs. Szabó Kálmán, aki 
megint sok szakértelemmel és ízléssel ren-
dezte a concourst, megismételhetné eze-
ket a házimérközéseket többször is a tél 
folyamán, nagyon örülne neki mindenki. 

— Annál inkább, mert egy ilyen mér-
kőzésen annyi minden érdekeset lehet 
hallani, ha az ember nem a lovakra figyel, 
hanem a közönségre. 

— Például? 
— Például ott hallottam azt is, hogy a 

Naphegyen valaki egy kis villát vásárolt 
és a villában bridge-szalonokat rendezett 
be a földszinten, viszont az emeleten apró 

- , • 

A Szent Imre-bálon: 
Széchenyi Ferdinánd gróf, Szentiványi Ilonka. Lutter Béla, Diabella Süvy Hanna. Rákosi Gyula, 

Keresztes Ferme, Dévay Mihály, Beck Károly 
(Paál felvételei) 
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kávéházban kivétel nélkül, ahol csak zene 
van, megengedik a táncot? 

— Engem mindez nem érdekel, ángya 
lom, én csak golfozom a Gellért-szállóbeli 
golfpályán Lauber Dezső örömére. De 
olyan kedves, intim társaságok gyűlnek 
itt egybe minduntalan, hogy ez a szenve-
délyem teljesen érthető. 

— Ismerem én még más szenvedélyedet 
is. 

— No m it 9 
— A pletykázó kedvet. Hát mi van a 

pletykával? 
— A pletyka nem halt ki, csak alszik, 

de az utóbbi időben sok kellemetlenség 
volt különböző traccsok miatt. 

— Mindegy, azért mondj el gyorsan 
egyet. 

— Nem bánom, de csak egyszerű kér-
dés formájában. 

— Gyerünk! 
— Ki az az elvált férj, akinek a tény-

leges menyasszonya egyidős a leendő férje 
leányával, aki néhány hónapja, hogy férj-
hez ment. Miután az elvált férj válópöre 
még eltart néhány hónapig, bizonyos, 
hogy mire oltárhoz vezetheti a menyasz-
szonyát, már nagyapa lesz és ép ezért a 
rég készülő házasság megkötése kétséges, 
mert a leendő feleség máris kifogásolja, 
hogy a férje hamarabb lesz nagyapa 
mint apa. — Adieu! 

Schneider Jutta, Heltler László, Vutzek Michan 
Duci a Szent Imre-bálon 

(Paál felvételei) 

Koniáromy Kató a Szent Imre-bálon 

kabinokat vacsorázó párok részére. A 
budai vendéglősök — állítólag — máris 
készülnek tiltakozni a veszedelmes kon-
kurrencia ellen, de a tiltakozás valószí-
nűleg céltalan lesz, mert szalonok és ka-
binok rövidesen kaszinó-jelleget öltenek. 
Ugy hallottuk, hogy Naphegyi Kaszinó 
lesz az elnevezés, viszont a tagok sorában 
alig akadnak majd — naphegyiek. 

— Hát még mit hallottál? 
— Hallottam, hogy a dolgozó nők kö-

zül néhányan uj őrhelyeket foglaltak el, 
így egy újonnan megnyílt előkelő cukrász-
dát Bäsch Elly vezet, egy nagy könyv-
kereskedést pedig Bárdos Arturné. És 
erről jut eszembe, hogy Bäsch Andorék 
rövidesen hazatérnek Cannesból, ahol már 
közel két éve, hogy letelepedtek pesti ba-
rátaik szomorúságára. Most aztán annál 
örvendetesebb lesz a viszontlátás. 

— Mi van a Széchenyi-bállal? 
— Móré László ügyvezető elnök és a 

bálbizottság szakadatlanul üléseznek, na-
gyon szép, színes és érdekes lesz a Szé-
chenyi-bál, kívüle csak az Atléta-bál lesz 
még elite farsangi esemény, de ez termé-
szetes is, hiszen lovag Wahlkampf Henrik 
rendezi. Egyébként — ha már ugy is 
táncról van szó — mit szólsz hozzá, an-
gyalom, hogy rövidesen minden pesti 
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Gyerekszáj-pályázatunk rendkívüli sikere meghaladott minden várakozást. Ezért elhatároztuk, 
hogy ezt a kedvenc rovatot, amely szülőknek, hozzátartozóknak és kicsinyeknek örök emlék marad , 
továbbra is fenntar t juk , illetve a pályázatot húsvétig meghosszabbítjuk. Ha lehet, természetesen 
inkább fényképes történeteket kérünk, de ez nem lényeges feltétele a pályázatnak. Fő. hogy tt 
szülők, hozzátartozók, vagy ismerősök kedves, derűs, vidám eseteket küldjenek be. Minden gyerek, 
akinek történele megjelenik, díszoklevelet kap a Színházi Élettől. 

JÓ EMLÉKEZŐTEHETSÉG 
Nyolcéves Ferike fiam 

szenvedélyes jelvény-
gyűjtő. A férjem nyáron 
Bernben járt és az ottani 
Hyspa-kiállitásról hozott 
is neki egy gyönyörű jel-
vényt, aminek Ferike na-
gyon megörült. 

Pár hét múlva ismét Bernbe .kellett 
utaznunk. Ferike a lelkünkre kötötte, 
hogy hozzunk ám neki jelvényt. Mi bi-
zony megfeledkeztünk róla, de Ferike 
nem. Amikor ezért szemrehányást kap-
tunk tőle, megjegyezitem: 

— Azt hittük, kisfiam, hogy már rég 
megfeledkeztél róla. 

Mire Ferike sértett önérzettel válaszolt: 
— Azt hiszitek, hogy az én fejemben 

csak radir van? Van abbajn papir és ce-
ruza is! 

Beküldte: Szánkásy Károlyné, 
Budapest. 

ZSUZSIKA A SZÍNHÁZBAN 
Unokahugomat, Grün-

wald Zsuzsikát mult héten 
elvittük a Városi Szinház 
„Bajazzok" előadására. 
Leuer Hubert vendég-
játékához. A kislány elő-
adás alatt megkérdezte, 
hogy miért énekel az éne-
kes németül? 

— Azért, mert német — feleltük. 
Mire ö nagy büszkén kivágta: 
— De biztosan ért magyarul, mert min-

dig tudja, hogy mikor kell felelnie a 
partnerének. 

Beküldte: Brenner Klári, 
Budapest. 

KI AZ UR A HÁZNÁL 
Gyurika kisfiam apukájával sé-

tára indul. Utközbn könyörög 
neki, hogy engedje el kis ba-
rátjához, Pistához játszani. 
Apuka azzal a kifogással ta-
gadja meg a kérelmet, hogy 
anyuka biztosan meghara-
gudna érte. Gyurika megáll, 
fölnéz apjára és ezt kérdi: 

— Hát ki parancsol a ház-
nál? Te, vagy anyuka? 

feleli mosolyogva a férjem. 
— Érdekes! — mondja a gyerek elgondolkozva. 

Hát te csak kiabálsz és ő parancsol? 
Beküldte: Weisz A., 

Tóváros 

— Anyuka 

EGY KÖLTSÉGES SZERZEMÉNY 
Nővérem kislányával, a 

négyéves Tokay Irénkével 
történt ez az eset egy év előtt. 
Futás közben felbukott és ke-
servesen zokogni kezdett. A 
mamája persze gyorsan fel-
kapta és vigasztalni kezdte: 

— Ne s i r j , drágáin, drága-
ságom 1 

A kislány elhallgatott, s 
mialatt a könnyek végigfolytak maszatos arcocs-
káján , ezt kérdezte: 

— Anyukám, hol vettél te engem, hogy olyan 
drága vagyok? 

A gyerekek egocentrikus gondolkozására vall 
Irénke következő mondása is. 

Egyszer utazott a vonaton és nézte a sinek 
mellett elfutó fákat , amelyek virágba borulva 
ünnepelték a tavaszt. A kislány nagyon meg volt 
elégedve a látvánnyal és azt kérdezte a mamá-
jától: 

— Anyukám, ugy-e nekem ültették ide ezeket 
a fákat? 

Irénke címe: Gyula. Hosszu-utea .1. 

FÖLÖSLEGES ÓVATOSSÁG 

Jó ismerősöm okos és 
bájos kisfiát, Pfeifer Imi-
két az egész utca szereti 
és becézi. Amikor a kis-
fiú a születésnapját ünne-
pelte, az egyik szomszéd-
bácsi megkérte Imike 
anyukáját, hogy a gyere-
ket ebéd után megvendégelhesse süte-
ménnyel. Az anya természetesen bele-
egyezett, de figyelmeztette Imikét, hogy 
nc egyen sokat, nehogy elrontsa a gyom-
rát. A gyerek óvatosságból megkérdezte: 

— Hány darab süteményt szabad en-
nem? 

— Kettőt — feleli az anya. — De ha 
nem igen nagyok, legfeljebb hármat. 

Ebéd után átjött a szomszéd bácsi, 
h<>gy a születésnapi ajándékul készített 
krémeslepényt átadja a gyereknek. De 
hogy az ajándékot tréfával fűszerezze, 
előbb kukoricalisztből készült prószát 
tett elébe. Imike kedvetlenül csipegetni 
kezd belőle, de egyszercsak megszólal: 

— Kár volt engem előre figyelmeztetni, 
mert ebből ugyan nem fogok még kettőt 
sem megenni! 

Beküldte: Régi előfizető, 
Balatonboglár. 



Imrédy Magda nemcsak a Jégen, a konyhában is A bajnoknő Játszani is szeret 
megállja a helyét (p"á> , e , T - ) 

H A J N A L L/^JZL-d) 

A legfiatalabb magyar bajnoknő 
Magyarország 1932-es műkorcsolyázó 

bajnoknője: Imrédy Magda. Kora: 15 
éves. Foglalkozása: tanul a Sionoknál 
és otthon. Első pillanatra csodálkozva 
állunk meg az i f jú bajnoknő előtt. 
Szinte hihetetlen, hogy Magyarország 
legjobban korcsolyázó hölgye még 
szinte gyermek. De csak *az első pilla-
natban. Ahogy beszélgetünk vele, kide-
rül, hogy komoly, céltudatos sportmult 
áll már a tizenötesztendős Imrédy 
Magda mögött. Nyolcesztendős kora óta 
korcsolyázik. 

— Azt hiszem, megtanulni mindent 
csak közepesen lehet. Ha nagyon jól 
tudunk, az született képesség dolga. Ez 
nem szerénytelenség. Hiszen magam is 

rengeteget gyakoroltam, szinte dolgoz-
tam, amig elértem mai formámat, 
amellyel bajnokságot nyertem. 

— Várta a győzelmet? 
— Igen. Azt hiszem, minden induló 

várja a győzelmét. Egyébként el sem 
indulna. Az idén ugy éreztem, nem ma-
radhat el a bajnokság, örültem. Nem 
merek nagyobb szavakat mondani, ugy 
sem tudnám meghatározni örömöm 
mértékét. 

74 

m 



— AzonkívtiL 
v hogy korcsolyá-

zik, Iliivel tölti 
napjait ? 

— Elsősorban tanu-
lok, hiszen diák vagyok. 
Szeretném, ha a vizsgám 

isugy sikerülne, mint ahogy 
sikerült a másik vizsga* 
a müjégen. Legfőbb mu-
latságom — persze à kor-
csolyán. kivül — Bonzóím-
mal játszani. Rengeteg 
Bonzóm van. Azt hiszem 
oi.»ben is bajnoknő vagyok 
Budapesten. Nagyon sze-
retek jó könyveket ol-
vasni és rádiózni. 

Ennyit mondott a leg-
fiatalabb magyar baj-
noknő. Terveiről nem is 
kérdeztük. Mi lehet a leg-
főbb vágy a dicsőség első 
napjaiban? Még több si-
kert, még több dicsőseget 
aratni. 

i 

\ 

iuirédy Magda _ _ 
Magyarország 1S32. évi műkorcsolyázó-bajnoknője 

(Angelo foto) 

,,BonzógyUjtésben is bajnoknő vagyok" 
(Paál felv.) 
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Kalmár Jenőről szobor készül 
Minden magyar futballista legnagyobb 

vágya részt venni a már hagyományossá 
vált egyiptomi túrán. Évek óta minden 
télen ellátogatnak a magyar élcsapatok 
Egyiptomba. Az idén három csapat játé-
kosai örülhetnek a kellemes kirándulás-
nak. Az Újpest, Ferencváros és Hungá-
ria kombinált együttese vesz részt a tú-
rán. A két ország közötti sportbarátság 
nem véletlen. Céltudatos munka ered-
ménye. A legfőbb érdem Polnauer 
Lászlóé, az egyiptomi magyar konzulé, 
aki szinte fanatikus hive a sportnak és 
mindent elkövet, hogy az ott túrázó 
csapatok a legkellemesebben töltsék el 
idejüket Valósággal házigazdaként vi-

selkedik. Most ujabb tanújelét adta sport-
szeretetének. A hagyományos egyiptom— 
magyar válogatott mérkőzések számára 
dijat alapított. Gyönyörű szobrot aján-
lott fel, amelyet az a csapat nyer meg, 
amely hat éven keresztUl a megismétlődő 
mérkőzéseken legtöbb pontot szerezte. A 
szobrot Budapesten, Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond szobrászművész késziti. Érde-
kes, hogy a szobor modellje Kalmár Jenő, 
M népszerű Hungária-center. 

A Polnauer-dijat a tura-csapat viszi 
magával Egyiptomba, ahol átadják a 
szövetségnek, amely Ünnepélyesen veszi 
át. A dijat az egyiptomi király fogja át-
nyújtani a győztes csapatnak. 

KNfaludy Stróbl Zsigmond Kalmár Jmorí'1 mintázza az e-yipfom—magyar válogatóit mérkőzésekre 
felajánlott Polnaui-r-dijut 

(Paál felv.) 



PRIMADONNÁK CIVILBEN: 
Titkos Ilona fehér satin estélyirubában, csincsilla keppel 

(Angelo loto) 
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PRIMADONNÁK CIVILBEN 
Makay Margit sdlvakék 

mousseltne-bársonjr-toalettbeo 
(Angelo foto) 







tjmfQíi 
I k 



Árulja el modelljének eredetét 
A hó szerelmesei keserűen tapasztal-

ják ebben az esztendőben a természet 
szűkmarkúságát. A legszebb téli sportok-
nak idehaza nem lehetett áldozni, mert 
hiányzott ennek legfőbb kelléke: a hó. 
Annál többen gyűltek össze a Tátrában 
és Ausztriában. A társaságbeli hölgyek 
akik külföldről most érkeztek vissza 
csodákat beszélnek arról a soha nem 
látott eleganciáról, amelyet a hölgyek 
körében tapasztalhattak. Különösen tob-
zódóan szép bundákban jelenlek meg 
mindenütt a magyar nők. Feltűnési kel-
tett egy fiatal, előkelő művésznő remek 
indiai breitschwanzból készült fekete 
bundája. A külföldiek elragadtatással 
szemlélték a pompás szabású, gyönyörű 
bundát. A művésznő népszerűsége csak 
esle pompázott ki egész teljességében, 
amikor valódi hermelin-bundájában je-
lent meg. 

A művésznő külön társaságban élt, de 
nem zárkózhatott el az elöl, hogy 

az ott tartózkodó előkelő 
dámákkal meg ne ismer-
kedjék Az ismerkedés 
szinte kizárólagosan egy-
kaptafára történt. A höl-
gyek elragadó mosollyal 
léptek a művésznő elé és 
megkérték: 

— Kérem művésznő, 
tudom, hogy nem szíve-
sen árulja el modelljének 
eredetijét, de nekem, aki 
tisztelője vagyok, engedje 
meg, hogy megrendelhes-
sem ugyanezt a bundát! 

A művésznő nem tudott 
ellenállni s néhány nap 
alatt a Tátrából tizennégy 
dáma rendelte meg a pesti 
pr imadonna bundájának hasonmásai. 

• 

Egy pesti társaságból ismert fialal 

L8S 
cosmetiques 

Jeanette Mut-Donald 
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Doudcc à Lavu Isa&ey, 

(Foto Paramount) 
arcmosdópor. Már egyszeri*nlkal-
mazás után, üde hamvas lesz arcbőre 

Dacára a rendkívüli olcsó áraknak, minőségben, hatásban a legjob-
bak. Egy kisérlet után nem tud többé lemondani róluk. 

/ 

Főraktár: Dr. BUDAI EMIL RT. BUDAPEST 
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hölgy sötét kanadai nerzbundát különle-
ges fazonú gallérral "iselt, amelyet este 
leeresztett, úgyhogy a nagy estélyiruhá-
hoz egész pellerint alkotott. Természete-
sen ez a bunda sem maradhatott feltűnés 
nélkül és a jóizilésii, minden újért rajongó 
hölgyek rövid idő alatt megtudták a 
pesti cimet, ahonnan a bunda elindult 
hódiló uljára. 

Érdekes, hogy azok a dámák, akik ed-
dig előszeretettel Párizsban rendelték 
bundájukat, rájöttek arra, hogy egészen 
felesleges a vámok megfizetése, mert 
Budapesten pontosan a legújabb párizsi 
modelleket szerezhetik be, lényegesen 
olcsóbban. Pe nemcsak a budapesti nők 
vásárolnak Pesten, hanem külföldről is 
gyakran jönnek nők Budapestre, hogy 
itt készil tessék el bundájukat, különösen 
perzsa-, barnacsikó-, perzsaláb-, breit-
M hwanz-Iáb- és pézsma-bundákat, meri 
ezeket a bundákat utánozhatatlanul szé-
pen és ízléssel áll}(ja ki egy pesti cég. 
A legszebb perzsát átlagban kétezer pen-
gőért, csikót négyszáz-ötszáz-hatszáz 
ötvenért, pézsmahát vagy hasból készüli 
bundát négyszázötven-ötszázötven pen-
gőért. valódi perzsalábból hétszázötventől 

kilencszázig, breitschwanz-
lábból ezerszáz-ezerkettőszáz 
pengőért állítja ki a titokza-
tos pesti cég. 

Persze, nem maradhat 
titok semmi, ami jó, annál 
kevésbé, mert asszonyokról 
van szó és az asszonyok ide-
genkednek a titoktól. De 
nem is szabad titokban ma-
radni, mert fontos, hogy 
mindenki tudja a legjobb 
forrást, ahol szép, elegáns 
és olcsó bundát vásárolhat. 
Ez a cég a Dán Fülöp szűcs-
cég (Dorottya-utca 1. Vőrös-
marty-tér sarkán, a Gerbeaud 
mellett). Mondani sem kell, 
hogy a tátrai bundák éppen 
ugy, mint a szezon legna 
Hyobb sikert aratott legszebb 
bundakölteményei a Dán 
Fülöp-cégtől kerültek ki. 

V 

Állítsd meg 
a kis bajt, 

mielőtt nagy lesz 
Rengeteg ideg végződik a torkodban, kitéve 
ezerféle veszélynek. Por, íüst, ködös, hideg, 
meleg levegőnek, ár ta lmas bacillusok töme-
gének. Ne csodálkozz, ha oly sokszor van 
bajod. De könnyű megelőzni a kis bajt , 

mielőtt nagy lesz. 

KZT CSINÁLJA A KALIMEHT-CUKOW 

A MEGHŰLÉSNEK nálad nincs esélye, ha 
Kalimantet szopogatsz. 
MIELOTT GYERMEKEDET iskolába kül-
död, legyél a zsebébe Kalimentet. 
HA KÖHÖGSZ, KRÁKOGSZ, akkor is 
használ a Kaliment, ha köhögésed régi 
eredetű. 
HA DOHANYZOL és nyelőcsöved száraz, 
füstös, nikotinos, felfrissíti, kitisztítja a 
Kaliment. 
HA ROSSZ AZ EMÉSZTÉSED, egy Kali-
ment elszopogatása nagy szolgálatot tesz 
neked. 
A MOZIBAN, VILLAMOSON, színházban 
szopogassál Kalimentet, hálás lesz érte szom-
szédod, mert nem zavarod őt krákogásoddal. 
LEFEKVÉS ELŐTT tégy a szádba egy 
Kalimentet. ez egész éjjel szolgálni fog tég»d. 

A KALIMENT OLCSÓ. 
HOGY MINDENKI HASZNÁLHASSA. 

EGY DOBOZ (38 DARAB) 78 FILLÉR. 
CSALADI DOBOZ (18« DARAB) P 1.88. 

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában. 
Ahol nincs, oda 70 fillér vagy P 1.80 bélyeg 

beküldése ellenében bérmentve szállít: 
PHARMACIA Gyógyszergyár Rt. 

Budapest, Dembinszky-utca 4. 
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Hómező a Zfller-vSlgyben 

Ausztria a sisport hazája 
Az életben előfordul, hogy valakinek 

más a hazája, mint a szülőföldje. Ez áll 
a si-sportra is. A si-sport szülőföldjének 
európai értelemben Norvégia tekinthető, 
bár pontos adatok vannak arra, hogy a 
mongol törzseknél Középázsiában, vala-
mint az eszkimóknál már sokkal régeb-
ben használtak a mai sikhez hasonló 
léceket közlekedési eszközül. Európában 
mindenesetre Norvégiában tünt fel elő-
ször a si, mégpedig nem is olyan nagyon 
régen, alig ötven év előtt. Mégsem tudott 
Norvégia a sisport hazájává válni, mert 
az Alpok vidéke sokkal kedvezőbb elő-
feltételeket nyújtott klasszikus fejlődé-
séhez. 

Ausztriában Toni Schruf, a hires mürz-
zuschlagi szállodás és poéta volt a si-
sport első hive, ő alakította Ausztriában 
az első siegyesületet és rövidesen rá, 1896. 
évben létesült Zdarsky vezetése alatt az 
első osztrák siiskola Lilienfelden, Alsó-
Ausztriában. Itt sem fejlődött azonban 
klasszikus nivóra, mert jöttek mások, 
ujabbak, ifjabbak, akik a sportból művé-
szetet fejlesztettek. Ezek között első he-
lyen. áll Hanns Schneider, az egyszerű 
alpesi nép gyermekéből lett világhírű 
bajnok. Az ő nevéhez fűződik a sisport 
legtökéletesebb formája, az Arlberg-
tcchnika. Ma már nemcsak Ausztriában, 
hanem egész Európában, sőt Kanadában 
és Japánban is majdnem kizárólag az 
Arlberg-technikát tanitják. 

Velosa 
AZ IDEÁLIS PEZSGŐ FENYŐFÜRDŐTABLETTA 

LEMOSSA A NAPI FÁRADTSÁGOT 
MEGNYUGTATJA AZ IDEGEKEL 
ÉLÉNKÍTI A VÉRKERINGÉST 

lÁhkwaí riyiLgoclícui aúűuk, ßuMen Sied 

D A R A B O N K É N T 4 0 F I L L É R 
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Mi, Miros és búzának lesz az uj tavaszi csipMia 
A farsang tetőpontján természetes, hogy 

az öltözködő divatos asszonyt legjobban 
az estélyiruha érdekli. A nagy külföldi 
üdülőhelyek luxushoteljeinek halijaiban 
éppen ugy egymást éri a bál, teaestélv, 
akárcsak az európai nagy városokban. 
New-Yorkban még mielőtt a tengerparti 
szezon kezdetéi venné, a Metropolitaine-

opera fényes díszelőadásain 
vonultatják fel a hölgyek« 
estélyi toilette-^eiket. A 
most bemutatott estélyi-
ruhák azonban már nem 
azonosak azokkal, amelye-
ket a téli szezon megkez-
dése előtt a nagy párizsi 
divatszalonokban megcso-
dáltunk. A modellek fel-
cserélődtek, a finomszabásu 
rsillogó satin- és bársony-
ruhákat felváltották a len-
gébb csipke, tüll, sőt mous-
seline toillette-ek. Ezek a 
ruhák mintegy szimboli-
zálni akar ják a tavasz kö 
zeledtét, nemcsak anyag-
jukkal, hanem s z í n ü k kel is 

A párizsi démi-kollekció 
rengeteg sok o ipke ruhá t 
hozott. Egész bizonyos, 
hogy a csipke intenzív di-
vatának feltámadásában, 
nem kis része van a prak-
tikusságnak is A csipke-
ruha az a toilette, amely 
mtnden alkalomkor visel-
hető, akár kis vacsoráról, 
akár nagy estélyről legyen 
szó, egy és ugyanaz a ruha 
mindig kitűnő szolgálatot 
tesz. Természetesen a csip-
ke anyagának kiválasztá-
sában nagyon sok lehető-
ség adódik. A csipkeanya-
gok egészen újszerűek, vál-
tozatosak Újdonság az ír 
csipke, amely fénytelen, 
pamutos. Vagy az úgyneve-
zett spanyolcsipke, amely-
nél a tülluíapra sodrott vé-

himezve a nagy díszes virágok. Gyakori, 
hogy a csipke virágait egészen apró, 
fénytelen, úgynevezett tejgyöngyökkel hí-
mezik ki. Természetesen ezek a gyöngy-
gyei hímzett estélyiruhák már kizárólag 
díszesebb, nagyobb alkalmakra készülnek. 
Vz u j csipkeruha szoknyája nagyon t?us. 
Ha a csípőnél sima, szorosan a testhez 
simuló és c s a k térd alatt kibővülő, ugy 

Fekete tUllruhu 
smaragdzöld és 

fehér pamut-
hímzéssel 

(Bruyère-model!) kony selyemszálból vannak 

A láb ujjai között támadd 
gyulladás súlyos következ-

ményekkel járhat 
A lál> ujjai kőzött mutatkoznak első tünetei 

t'Bj igen súlyos lábbetegségnek, nevezetesen: 
nyirkos, repedező, hámló bór, fá jdalmas rángás. 
vastag felbör és igen gyakran kellemetlen s?ag. 
Eziík az „a ' l é ta láb" nevü betegségnek tünetei, 
amelyet a bőrkiütés élősdije. a tinea trichophy-
ton idéz (lő. 

Hogy ezen fájdalomtól mentől gyorsabban meg 
szabaduljon, vásároljon Saltrat-Rodell t. Tegyen 
belőle egy keveset vizbe, mindaddig, mig a fel-
oldódott savtól a viz zsíros tej szinét nyeri. 
Mihelyt lábát ezen fürdőben áztatta, a sav meg-
támadja és megöli az élősdiket, mélyen behatol 
a pórusokba és felpuhít ja a tyúkszemeket és 
szaruanyagot, olyannyira, hogy azokat fájdalom-
mentesen és könnyedén el távolí that ja . A fá jda-
lom, a gyulladás, a fagy- és csontdaganatok el-
lüni. k és a hatás sokszor olyan kiváló, hogy 
egyetlen Saltrat-Rodell fürdő után ön egy 
egész számmal kisebb cipőt viselhet. 

A Saltrat-Rodell minden gyógyszertárban, dro-
gériában és i l latszertárban kapható. Nagy doboz 
ára P 1.25, családi doboz dupla adag P 2.—. 

Rheuma tik U S fájdalmaknál, fejfá-
jásnál, izom- és izületi fájdalmak esetén 
a Togal tabletták jól hatnak. Teljesen 
ártalmatlan. Kérdezze meg orvosát! Min-
den gyógyszertárban kapható. Ära: P 1.80 
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Még mindig legfőbb pálya: kozmetika 
Kozraetikalpar minden ágában t ö k é l e t e s szakmai kiképzési nvujt modem k U l f t t l d l kezelésekkel 
Pohér Jolán Kosmetika, Bazil ikával m m b m , Vilmos császár-ut 15/a, félemelet. Teleioo: 164—03. 

Tanús tmiiamositas es hajfestesben 
minden igényt kielégit J E A N W A N D E R párizsi Edwina Booth, a „Trader Horn" primadonnája 
mester. Weitmann-szalon, Réglposta-u. 11. Tel. 862-67 lebér csipkeruhában 

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóival és Princess-füzőivel a 
Hoffer Szalon és Goldstein Karolln 
Budapest, Váci-utca 37. Debrecen, Mlklós-u. 5. 

ruhá j a merészen dekoltált , egészen kes-
keny vállpántokkal . Egy másik tiillruha 
modellén a vállpántok sürü riissbe húzva 
nagyon érdekes és szép diszét képezték 
a ruhának . 

a csipke körüli r é s t t Tiarangaíaku fodor , 
vagy tunika töri meg. A cs ipkeruhák 
mély dekoltázsát és a divat által megkö-
vetelt egészen keskeny vállpántot gyak-
ran kis körgallér, pelerin t a k a r j a el, ter-
mészetesen ugyanabból az anyagból, mint 
a ruha . 

A cs ipkeruhák közül a pasztell-szineket, 
a fehéret, halványzöldet, halványkéket , 
halvány rózsaszint, f iatal lányok viselik 
bálba, tánchoz, Angliában pedig a debü-
tánsoknak az udvarnál való bemutatkozá-
sakor ez ma a legelegánsabb toilette-jük. 
A pasztellszínű cs ipkeruha rendkívül 
nyös a szőkehaju nő számára . 

A párizsi szabók közül Augustabernard 
érdekes cs ipkeruhákat készít „bleu de 
nui t" színben. A sötétebb é jkék mellett 
a szilvakék és ennél valamivel világosabb 
kék, a korall- és téglaszínű cs ipkeruhák-
nak van nagy sikerük. 

A cs ipkeruha mellett, mint minden báli 
szezonban, az idén is nagyon kedvelt a 
tül lruha. A mai tül l ruha azonban nem a 
régi fodros bal ler ina-ruhára emlékeztető 
édeskés toilette, amely a húszévesnél Idő-
sebb lányon m á r komikusan hat , hanem 
komolyan kidolgozott vonalú és szabású 
ruha. Különösen sok és szép tü l l ruhát 
mutatot t Chanel az u j kollekciójában. 
Ezeknek a tü l l ruháknak m a j d n e m mind-
egyike taft alsószoknyára van dolgozva, 
amely a tüllnek tar tást adott és a ruhá t 
a s t i l ruhákhoz hasonlóvá tette. A tüll-
ruhá t rendszerint széles masniba kötött 
szalagöv disziti. Érdekes és szép tüll-
ruhát készített a párizsi szabók közül 
Bruyere. A ruha fekete tül lanyagát zöld 
és fehér keresztbefutó pamuthimzés di-
sziti. Az öv széles zöld és fekete bársony-
szalag kombinációjából készült, hátul 
masniba kötve, úgyhogy a masni szárnyai 
egészen a földig érnek. Bruyere tüll-



A párizsi kalapjszajonokban már lázasan folyik a 
munka, hogy a Riviera napfényéhez, a tavaszias toa-
lettekhez megfelelő kalapokat készítsenek. Az első 
szalmakalapok után, amelyek a fényes celofánszalmá-
nak filccel való kombinációjából kéjszültek, ma már 
az egész komoly, szalm^kalapoknál tartanak, olya-
noknál, amelyeket bármelyik divathölgy az augusz-
tusi kánikulában is nyugodtan viselhet, ha akkor 
már nem lenne a téli kalap divatos. A városban ma 
még a jól öltözködő asszony nem visel szalmakala-
pot, mint ahogy a párizsi nő is csak egészen kivált-
ságos esetekben és kifejezetten nyári toalettjeihez 
válik meg parányi filctokjától. Az u j szalmakalap 
egész természetesen u j szalmaanyagokból is készül, 
amelyek közül három nagyon érdekes anyagot hasz-
nál Mado, nemrégen divatba jött, de ma már egyik 
legnépszerűbb fiatal kalaptervezője Párizsnak. 

A Mado által használt u j anyag a „Remaillée", 
A lazaszövésii olasz szalma mellett nagy divat lett a 
amelyet Mado világos, korallpiros szinben dolgoz fel. 
„Montelupo", amely Madonál lapis-lazuli szinben 
található. A ,,Montelupo"-t — ezt a kosár-
szerű szövésű érdekes szalmát — a többi 
párizsi kalapos is használja. Nagyon érde-
kes és újszerű szalma a „Matova", amely-
nél fényes celofán- és gyapjupántok van-
nak egymással összefonva. 

A különleges, u j szalmákon kivül, a 
gyöngyszalma, a pikószalma, a pedaliin és a 
panama lesznek ismét divatosak, natúr és 

Sporthoz: kabát, pullover, 
sál, sapka , nyakkendő 

Magyar gyár tmány! Minden divat- és 
sportüzletben ezt kér je ! 

3 drb 5 . - P .snyahhendd 
Sál és sapka 8.50 

meglepő szép díszdobozban. 

TESTUEREK 

VÁCI-UTCA 6 (Kristoi-ier sarok) 
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>zimi árnyala-
pá rizsi kalapo 

egészen bi /o 
• nagy kalap-

különböző 
tokban 
sok szerint 
nyos, hogy 
forradalom után ismét 
reakció következik és_hogy 
a hullámos kar imájú, szó 
les szalma-klossoknak és a 
kis. egyik oldalún felhaj-
lott, keskeny kar imájú 
szalmakalapoknak lesz i\ 
legnagyobb sikerük. Az u j 
tavaszi modeleken leggya-
koribb disz a szalag, a 
virág. a melyek kö-
zül a vadrózsának és a 
kék virágoknak a divatját 
jósolják, a fehér és szines 
gar don üt, a természetes 
szinü rózsa zöld levelek-
kel. A kosztüm- és köpeny-
kalapokon is találkozunk 
fi szines díszítéssel, ha 
nem is éppen virággal, de 
apró, szines gyümölcsök 
kel. » 

Az 

gyek 

u j kialapdivat meni 
elhanyagolni a höl 
állal olv nehezen 

Haját h u i i á m o s s á g csillogó 
fényűvé, satymeson puhává, 

ondolócfóját tartósabbá vará-
zsol/a a , , Honigwaben" 

Lockert' 
Shampoon 

1 csomag 3 bőséges fejmosásra elegendő, 
ára 60 fillér. 

Kapható minden jobb szaküzletben. 

megszokott, de ma mái 
oly népszerű tolldiszt sem; 
a kii 1 to Ma k különböző 
hosszúságban és magasság-
ban tavasszal is divatosak 
lesznek, különösen mintás 
ruhákhoz, amelyeknél a 
kalaptoll szine megegyezik 
a ruha mintá jának színé-
vel. A tollak mellett harci-
tokon és sapkákon gya-
kori disz a pamut-pompon. 
A szailmakalapok mellett a 
divattervezők nagyon sok 
jerseyből és más kreppes 
selyemanyagból készült 
turbán divatját jósolják a 
tavaszi szezonra;" -De leogy 
a filckalapok se ímntadja-
nak mellőzve az u j divat-
hól, érdekes u j kalap-
anyag készült kéîzel fo-
nott keslkeny f ikhandok-
hól, egészen élénk színek-
ben. A filcet szalmával 
Ion va is használják. 

A divatszinek előrelátha-
tólag a zöld és a búzakék 
mellett a sötét moha szin 
és a piros lesz. A piros 
szint párizsi taxi-szinnek 
nevezik a kalaptervezők, 
inert az anyag éppen olyan 

szinü, mint a Párizsban futó régi piros-
taxik. Átmenetileg azonban a fekete és 
az élénkszinü kalapok között, mint min-
den évben, idén is sok fehér kalapot vi-
selnek, egészen keskeny karimával, cip-
őkkel , fonott jersey-szerű puha szalmá-
ból. 

Legszebb, 
legjobb, 
legolcsóbb ezüstá ru k 

Elli 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 9. Tel. 42-6-66 

Előnyős beszerzési forrás ezüst evőeszközök és dísztárgyakban 
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Véget nem érő mulatság, csupa fókedv 
a januári Steinhardt-műsor 

Jeltnet a „Kutyamosó" című bohózatból 

Kis nő nagy zsebkendőt visel 
A divat, amely a nő öltözködésének 

legapróbb kellékeit is állandó változások-
nak veti alá, nem hagyta érintetlenül a 
női öltözködésnek egyik legkedvesebb, de 
egyben legszükségszerübb tartozékát, a 
zsebkendőt sem. A poéta által annyiszor 
megénekelt lenge, finom, parányi csipkés 
kis női zsebkendő divata elmúlt. A nő 
toalettje nőiesebb lett. Zsebkendője azon-
ban férfiasabb. Nagyon sok férfizsebkendő 
valósággal miniatür-darab ahhoz a zseb-
kendőhöz képest, amelyet ma a divatos 
párizsi asszony visel. Nem kell azt hinni, 
hogy ez a nagy zsebkendő csak az, ame-
lyet a nő mint diszt visel tás-
kájában, vagy tánchoz, mert ez 
a diszzsebkendő már divata 
megszületésekor is bátran he-
lyettesíthette volna a nyakba 
való sált is. A mindennapi hasz-
nálatban szükséges zsebkendő-
ről van szó, amely eddig fehér 
linonból készült szélesebb, vagy 
keskenyebb csipkeszegéllyel, 
azsurral, esetleg egy szines mo-
nogrammal. Ezeknek a helyét 

váltotta fel a kendőszerü, nagy 
mintás zsebkendő finom vékony 

Jinonból. selvemböl, néha crepe de 
Chine-ből. 

A zsebkendő min 
dig mintás. A nagy 
petty, vagy virágnioti-
vum, a perzsa, vagy 
törökös minták sokszor 
két-háromféle szinüek 
és a divathölgy min 

dig ugy választja meg azokat, hogy az 
éppen viselt toalettjével harmonizálja-
nak. A sportruhához, vagy délelőtti r i i^ 
hához viselik inkább a nagypety-
tyes linont, vagy a sürü min-
tájú nyakkendőselyemhez hasonló 
anyagból készült szines zsebken-
dőt. Délutáni toaletthez a mintás 
zsebkendő mellett egyszinü selyemzseb^ 
kendőt is viselnek, de éppen olyan na-
gyot, mint délelőtt, egészen nagy, férfias 
monogrammal. Estélyi ruhához mousse-
line- és georgette-zsebkendő az elegáns. 

Egy amerikai moziszinész-
nő tréfás felvétellel akarta 
bemutatni, hogy ujdivatu 
zsebkendőiből milyen kitűnő 
táncruhát tud kreálni a 
maga számára. A ruha szok-
nyája három, a dereka pe-
dig két zsebkendőből készült. 



Szépségápolás 
Váradyné Pataki Aranka 
VII., Erzsébal-KOrut 8. Tololon J . 43-6-81. 

Hajszálak, szemölrsök kiirtása. Esti ki-
készítések. Olcsó bérletrendszer. Ellamert 
„Arany" szépltfíszerelm postai szétküldése. 
Ingyen prospektus és tanácsadás. Tanítvá-
nyok tökéletes kiképzése. 

fi természet mint szépségápoló szalon 
A természet az egyetlen óriási konkur-

rencia nélkül álló szépségápoló szalon. 
Slágerei: nap, hegyi levegő, hó, viz, tenger-
part. 

A szabad levegő, amely frissé, üdévé 
teszi az arcot, rózsássá az arcbőrt, majd-
nem olyan fontosságú a nő számára, mint 
akár egy skatulya rouge. A modern spor-
tot űző asszony rájött a természet, a sza-
bad levegő fontos jelentőségére és rá-
vetette magát azokra a sportokra, ame-
lyek a szabadban üzhetők. 

Strand, tengerpart, úszás vagy télisport, 
olyan kçzmçtikusok, qmelyeknck még a 
hátrányait t$ szívesen elnézi minden nő. 
Ezek a hátrányok: a szeplő, esetleg a b,őr 
kissé érdes volta, vagy síelésnél a kék és 
zöld foltok, amelyeket esés közben sze-
reznek a nők, de amelyeket szintén büsz-
kén viselnek, mintegy kiegészítőjét a sí-

talpaknak és a si nadrágnak. Az olyan nő, 
aki a télisportot a sportért magáért üzi, 
sohasem hiu. Sportolás közben nem pude-
rozza, nem festi magát. Éppen igy azok 
a nők, akik az úszást vagy egyéb nyáron 
űzhető sportot komolyan veszik, a sminkre 
vagy az arcszépitésre sport közben soha-
sem gondolnak. Sajnos azonban a szabad-
ban űzhető sportokra nem mindig van al-
kalom és igy a nőnek a természet korri-
gálására is gondolnia kell. 

A sportok közül nagyon sokan a téli 
sportot tartják az egészségesebbnek,< egy-
részt, mert a hideg, friss levegő elősegíti 
a vérkeringést, és a friss levegőn végzett 
mozgás az egész test üdeségét, frisseségét 
elősegít£ Ehhez járul még a napfény, 
amely télen, havas területeken megsok-
szorozódott hatással érvényesül. A nap-
fénynek egy 'bként ugyanilt/en inten'iv a 
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hatása vízben, vagy a magas hegyen. 
A téli sporthoz azonban az arcnak 

megfelelő ápolása szükséges. Ez pedig reg-
gel történik, mielőtt sportolni kezdenénk. 
Az arcot reggel arcvizzel mossuk le, majd 
utána zsírosabb krémmel bekenjük. A víz-
zel való mosakodás nem nagyon ajánla-
tos, mert az cTzékeny bőr gyakran ki-
cserepesedik. Az egész arcot gondosan 
kell nappali krémmel bekenni, még pedig 
valamivel nagyobb zsírtartalmúval, mini 
<imilyent a városban használunk. Kitűnő-
ben az orrot és az állat kell gondosan 
krémezni, mert ez a legérzékenyebb a hi-
<leg 'iránt. 

Hogy a krémezett arcra ki milyen pu-
dert használ, ez teljesen egyéni. A barnn 
pudcr megvédi az arcot a tulerös nap-
fénytől. Nagyon sokan azonban a sielő 
nők között nem is tesznek pudert az 
arcra, hogy annál gyorsabban lesüljenek-
Túlságosan festett száj a szabadtéri spór 
toknál nem hat jól. A legtöbb sportoló nő 
szájruzs helyett csak az ajkat védő szölő-
zsirt, vagy egyéb zsiradékot használ. Azok, 
akik téli sporthoz is kivágott sportruhát 

VERA KOZMETIKA 
Dr. Bloctané Szilágyi Erzsébet 

VIII., Népulnhácu. 22. Telefon 878—01. 
Modern szépségápolás. Esti kikészítés párisi módra 

Tanítványok kiképzése orvost vezetéssel. 
Quarz, dtathermla, helyi fogyasztás. 

A világ összes szépségápoló szerei közül 

a legkényesebb ízlésű hölgyek a Mouson 

Crème-t használják, mint mindennapi bőrá-

polót. A Mouson Crème, összetételénél, 

szinte hihetetlen selymes finomságánál 

fogva, az arcbőr legalsóbb rétegébe is 

behatol, azt tisztítja, táplálja, kisimítja és 

a teintef előkelően mattá varázsolja. 

Már egyszeri használat után is érezhető, az 

ujabb munkára serkentett sejtek, egészséges 

- lüktető működésének hatása a bőrön. 

C P E M E 
M O U S O N 

Éjszakai és tiszlitócréme a 
M O U S O N COLD C R E A M 

Csak egyetien egy 
fenyőfürdő, a Pilavin fenyőfürdő tabletta I fenyőfürdőt készítünk, ahhoz csak valódi 
tartalmazza a szibériai Picea fenyő kivo- Pilavin tablettákat vegyünk és használ-
natát, meg adriai' tengeri sót, azért, ha | junk. 

viselnek, a dekoltázs bőrét is hasonló-
képpen védik zsiros krémmel, akárcsak 
az arcbőrt. Az esti lemosakodáshaz a téli 
sportot űzők semmiképpen sem használ-
nak szapant, hanem kizárólag lemosó 
krémeket és arcvizeket. Az arcmasszázs.-
hoz a szabadban sportolók számára leg-
ajánlatosabb a finom izomolaj, amely a 
bőrt puhítja, finom tapintásúvá teszi. 

AHar ön meg 
szeDD lenni? 

Forduljon tanácsért 

or. Kaiman Ernone 
kozmetikai Intézetéhez 

(Deák Ferene-utc« 18. 
Adrl**pal«ta) 

TaniMyokklkâpzfôe. 
világhírű amerikai Intérêt 

módszerével. 

Olcsó bérletrendszer. 
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Társaságbeli nő 
a felesleges hajszálak eltávolítására csakis I Morisson-tej olcsó, jó és megbízható, hasz-
az ár ta lmat lan, egy perc alatt ha tó nálata mellett roppant kényelmes. 
Dr. Morlsson-tejet használ ja , mert a | 

S z e n z á c i ó i G á ° s N á n d o r n ó s a s - a 
w i w i i f c H w i w < Wl.TiPtZ-iömt I I , 1.4. Tel. 191-26 Rtb. - DlatermtAval a leggyorsabb haJszAl-
eltAvolttAs végérvényesen arc«, War-, lábról . — Quarzfénykezelés. — Hámlasztás 

Vidékieknek kedvezmény t Ingyen tanácsadás. TanttvAnyok kiképzése t 

. ? 

5 c R e £ « Make-UP. Street Make-UP 

K O Z M E T I K A I 
^ Ü Z £ N < 5 T £ K i 

Helyi ooványltás. Kövér lábakai, ha az arány-
talan vastagságot zsírlerakódás, nem pedig izom, 
vagy pedig vastag csont okozza, szákorvosi ke-
zeléssel, speciális eljárásokkal vékonyítani le-
het. Az eljárás nem fájdalmas, de pár hétig 
tart. Ne hordjon gumiharisnyát. 

Aggódó anya: Az izzadás mindaddig normális-
nak tarthaló, míg a végzett munka meleg stb, 
arányban áll azzal. Ha az izzadás minden ok 
nélkül keletkezik és csupán bizonyos helyekre 
szorítkozik, az már beteges tünet és gyógykeze-
lésre szorul. Háziorvosával tüdejét vizsgáltassa 
meg és értesítsen eredményről, hogy egészséges-
nek találták-e. 

Poste restante. 1. Melleket műtéttel tökéletesen 
korrigálni lehet. Nem hosszadalmas. Semmi szé-
gyelnivaló nincs alakjának ezen a deformáló-
d á s á t 2. Tévesen olvasta, mert türelemmel telje-
sen ki lehet gyógyítani. 

Amerikai tiöloiDodrász-szalon 
tartós hullámai természetesek. Hajfes-
tés, arcápolás. Feltűnően olcsó árak/ 
Petőfi Sdndor-u. 3, az udvarban. Telefon: 893—82 

Vidéki érdektftáff. Aí anyaje-
gyet nem mindig lehet örö-
kölni, bár népies elnevezése s 
gyakori öröklődés miatt van. 
Végleges eltávolítása házilag 
eredményesen és nyomtalan nem 
történhet meg, de szakorvosi 
kezeléssel nyomtalanul eltávo-
lítható. 

Tudatlan. 1. A masszázs, ha 
azt kellő szakértelemmel vég-
zik, a bőrben vérbőséget idéz 
elő, serkenti a nedvkeringést, 
ezáltal a bőr rugalmasságát, si-
maságát növeli. Legfontosabb 
és lényeges része a bőrbe masz-
szírozandó gyógyszer helyes 
megállapítása, mert enélkül töb-
bet árthat a masszázs, mint 
amennyit segíthet. 2. Lábakat 
fogyasztani lehet anélkül is, 
hogy az egész testet fogyaszta-
nák. helyi soványitással akkor, 
ha a láb megvastagodását zsír-
lerakódás okozza. 

Előfizető 1131. Arcbőrét olyan 
sokat pancsolta, hogy azt házi-
kezeléssel két-három hét alatt 
rendbeszedni nem lehet. Legyen 
türelemmel és tartsa be az 
ajánlott kúrát három hónapon 
keresztül. Ne nyomkodja az 
arcbőrén lévő pattanásokat és 
mitesszereket, mert azok gyul-
ladást okoznak s hegeket hagy-
nak hátra, s arcbőre egyre 

rosszabb lesz. Mitesszernyomóját dobja el, mert 
azt kellőkép használni ugy sem tudja. 

Emmike. Habkővel szőröket véglegesen kipusz-
títani nem lehet. Ez az eljárás is „ideiglenes 
sz6rtclenítés", amely egyre rosszabbá teszi az 
állapotot, mivel erősíti a szőrszálakat _és gyor-
sítja a szőrnővést. A rendellenesen növő szőr-
zctet véglegesen kipusztítani legcélszerűbb dia-
thermiás eljárással, mert ez gyors, nyomtalan 
és végleges. 

321-as előfizető húga. Egészséges, csupán bizo-
nyos szabályszerűséget kell betartani, akkor 
eredményre is vezet. Naponta friss fehérneműt, 
váltott ruhát hordjon, s a langyos vizet cserélje 
ki forró vízre. 

Dolly Sisters. Tömény kénnel véghezvitt kura 
meg fogja gyógyítani, ezt azonban csak szak-
orvos tudja elvégezni. 

Újpesti fiatalasszony. Leveléből semmit nem 
lehet megállapítani. Részletesebben szíveskedjék 
leírni a tüneteket, panaszait és akkor kellő ta-
nácsokkal el fogjuk látni. 

Bébi. 1. Sem szivattyúzás, sem labdacs, sem 
házikezelés nem használ. 2. Nem megfelelő. 3. 
Nem valószínű, hogy fertőzéses. Feltétlenül ko-
moly. Háziorvosának mutassa meg. 

n 
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VÁGÓ speciális hölgyfodrász œ 
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készül t — — — — 
kreációi nagy tetszést arattak 

va t Dô/ta 
„FEKETE RUHA." Most nagyon eleven színek-

kel díszítik a fekete ruhákat. Így például nagyon 
modern színek erre a célra a téglavörös árnya-
latok, az újra feltámadt méregzöld és a türkiz-
kék. De az ilyen feltűnő kombinációt csak akkor 
ajánljuk, ha a kérdéses ruhán kívül legalább 
még egy semleges színű ruhája is van, hogy nem 
mindig a nagyon deklarált ruhái kell viselnie. 

„SZÉP ILONKA." 1. Ha jól 
emlékszünk, egyszer már rész-
letesen felsoroltuk, hogy miból 
áll egy gazdag kelengye. Ugy 
látszik, feleletünk elkerülte fi-
gyelmét. Miután a kérdés meg-
lehetősen széles körben tarthat 
érdeklődésre számot, ismét ide-
jegyezzük, hogy nagyjában mi-
ből áll a dus menyasszonyi ke-
lengye. Kezdjük hát a testi fe-
hérneműn. Ha módjában van, 
csináltasson 18 egyszerűbb, de 
jóminóségü készletet. Egy kész-
let ingnadrágból és hálóingból, 
vagy ingszoknyából és hálóing-
ből, esetleg külön ingből, nad-
rágból és hálóingból álljon. 
Anyagul fehér és színes hatisz-
tot, vékony fehérnemű céljaira 
készült japán, vagy másfajta 
mosóselymet vegyen s vegyesen 
díszítse ezeket a készleteket 
csipkével, azsurral és kézíhim-
zéssel. Ezenkívül csináltasson 
A. vagy 12 díszesebb készletet 
fehérnemü-crepe-de-Chineból és 
crepe satinból, nagyon finom 
csipkedisszel, azsurral és ké-
zíhímzéssel. Ag\neműből csinál-
tathat 12 angolos huzatot egész 
Unom damasztból, vagy vékony 
vászonból s ugyanannyi ele-
gáns készletet. Ezek legújabban 
szines batisztból, vagy mosóse-
lyemból készülnek, applikációs 
dísszel. Ilyesmit csak legelsó-
rangu szaküzletekben kap s ott 
megfelelő választék is áll majd 
rendeli; ezésére. Asztalneműből 
szerezzen be 12 hatszemélyes, 6 
tizenkétszemélyes és 3 huszon-
négyszemélyes készletet. Ha 
élénk társadalmi életre rendezkedik be, akkor 
szüksége lesz néhány szines, modern, lenvászon-
ból készült uzsonnakészletre is. Ha két háztar-
tási alkalmazottat tart, 12 ágyhuzatot vegyen, 
ha csak eggyel fog gazdálkodni, a fele is elég. 
Hat tucat törülköző, minden tórlőruhafajtából 
1 tucatot vegyen. 

„S. 0, S.'' A legnagyobb készséggel sietünk 
segítségére. Reméljük, válaszunk idejében érkezik 
s minden komplikáció elmarad. Ne igyekezzék 
túlragyogni a nővérét. Érje be vele, hogy ma-
gácska így is szebb, mint ő. Sokkal nobiliselb 
lesz, ha az ő eljegyzésén maga szerényen lesz 
öltözve. Még akkor is ezt ajánljuk, ha ezen 
az eljegyzési ünnepélyen a maga jövendőbelije 

Barnacsikozásu gyapjú jersey-
ruha sálgallérral 

is jelen lesz. A fiatalság és a szépség a legegy-
szerűbb ruhában is érvényre jut. Azt azonban 
mtnaenesetre megteheti, hogy olyan szinü ruhát 
válasszon, mely legelőnyösebben illik arcához. 
Ugyanez áll a frizurára is. Annyi ônmeglaçadâst 
mégsem kívánhatunk, hogy szándékosan csunyitsa 
el magát. Tehát egyszerűen, de finoman és elő-
nyösen legyen öltözve. 

„FEKETE-FEHÉR." Azt taná-
csoljuk, hogy várjon a ruhái-
nak megcsináltatásával tavaszig, 
vagy legalább is február első 
feléig. Levelében azt irja, hogy 
egyelőre el van látva a szüksé-
ges holmikkal, nincs oka tehát 
arra, hogy elsiesse a do lgot 
Annyit közölhetünk, hogy a kö-
tött kosztümök valószínűleg di-
vatosak lesznek s hogy a sötét-
kék szín mindég elegáns. 

„Ó." Háziszőttes dolgokra stí-
lusosabb a keresztöltéses betű, 
mint a hímzett, de láncöltéssel 
is ki lehet azt varrni. Így gyor-
san megy és csinos. 2- Többi 
kérdéseire a Szerkesztői üzene-
lek közöli kap választ. 

„BUCIKA." 1. Ha a ruha nem 
kijelentettem nagy estélyekre 
készül, akkor szükségtelen az 
uszály s a teljesen mély kivá-
gás. Ilyen ruhát csak a legna-
gyobb alkalmakkor viselnek. 2. 
Aprómintás tweedjéből angolos 
ruhát csináltasson. A fehér disz 
mindég kedves és üde, de most 
nagyon modernek a többféle 
szinü pántból összeállított gal-
lérok, sőt sok elegáns szővetru-
hán a saját színében tartott se-
lyemgallért is látni. Ha mell-
ben nagyon sovány, csináltasson 
olyan selyemgallért, mely dúsan 
van drapirozva. Ez most na-
gyon divatos s azt hisszük, na-
gyon előnyös lesz. 

Egy számmal 
kisebb cipőt 

hordok 
amióta mindennap me-
leg lábfürdőt veszek, 
amelyben előzőleg egy 
evőkanálnyi SZORt R0-
KUS labso t feloldok. 

hzáltal megőrzöm lábaim karcsúságát, 
szépségét és könnyed járását. 
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sony Doleröf felvíBéti ho i îâ , de a ctpője inkább 
vil. goskék legyen, mint fekete, mert hiszen tánc 
közben a bolerót — mely csak belépő gyanánt 
szolgálhat — igy i i teszi. Éppen ezért az arany-
rózsaszín virágot feltűzheti a ruhára. A harisnya 
kék. vagy testszinü legyen. 

„GRETA GARBO". 1. Valamivel hamarabb kel-
lett volna tanácsért fordulni hozzánk. Alio hisz-
szük, hogy válásiunk az első kérdést illetőleg ide. 
jében érkeznék. Mi mindenesetre közöljük, hogy 
a sárga crepe-satin ruha önmagában véve szép és 
divatos, de szőkehaju hölgyeknek ritkán illik jól. 
Ki kell „gusztálni" a dolgot. Másképpen nem 
lehet dönteni. Ha a sárga nem jó, halványzöldéi 
ajánlanánk. Ez a szin viszont a legtöbb szőke 
nőnek kitűnően illik, föltéve, hogy arcszíne egész-
séges, rózsás. 2. Az áprilisban tartandó polgári 
esküvőre igen elegáns volna egy fekete selyem-
kosztüm, megfelelő prémezéssel, esetleg nagyon 
szép rókával. A nagyon finom gyapjuanyag szin-
tén igen elegáns, de miután ebben a ruhában 
egyúttal látogatásokat is akar tenni s a látoga-
tások ideje május végére, vagy junius elejére fog 
esni, a szövetkosztüm talán már nehéz lenne. 
Kombinálni is lehet a dolgot olyanformán, hogu 
a ruha könnyebb, a felöltő nehezebb anyagból 
liészüljön. Ezzel a toalettel talán lehetne várni 
még kis ideig. 3. Ha nem utaznak el esküvő után, 
ukkor meglévő ruháival az első időben jól kijö-
het. Nincs értelme a ruhahalmozásnak. Inkább 
ősszel egészítse majd ki a garderobe-jdt. Ha el-
utaznak, föltétlenül szüksége van egy nagyon ele-
i/áns angol kosztümre, megfelelő blúzokkal és 
l'ullowerekkel. 

„TÉLI SPORTOK." Korcsolyázáshoz kurta, bö 
szoknyából és jó meleg swetterből álló öltözetet 
vegyen. A prémmel szegett bársony-kosztüm i s 
csinos, de az előbbi dressz modernebb és lénye-
gesen olcsóbb. Turistáskodáshoz jó angol kosz-
tüm kell. azonkivúl egy vízhatlan viharkabát. X 
kosztümkabát alatt swettert viseljen. Enyhébb 
xlóben elég a szvetter és a viharkabát. Gyapjú-
sál és sapka ° legkényelmesebb. Jó magasszáru 
turistacipő nélkül télen nem lehet elindulni a 
hegyekbe. A si-ruhát lódl i iáshoz is felveheti. 

„OLCSÓN, DE CSINOSAN''. Jól tette, hogy ide-
jében fordult hozzánk, igy még elkészülhet a báli 
ruhájának az alakításával anélkül, hogy sok pénzt 
kellene kiadnia. A cipfes szoknya egyáltalán nem 
divatos. Vágja hál a szoknyát alul kerekre. Jó, 
hogy igy is bokáig ér a ruha. A dirib-darabokból, 
ami a cipfcknél leesik, csináljon virágfüzért. Ez 
van olyan elegáns, mint bármilyen drága idegen 
disz. A nyakkivágást környező, már megfekete-

l l Í T A l " diabetikus erőtabletta rövid i d ő n belül 
„ m t U I f o k o z z a az é tvágyat , növe l i a test» 
súlyt, e lőseg í t i a lest i formák s z é p f e l lődésé t . 
Kiváló hatású g y e n g e g y e r m e k e k n e k , s o v á n y a k -
nak, s z o p t a t ó s anyáknak, v é r s z e g é n y e k n e k é s 
i d e g e s e k n e k . M int cukorka könnyen bevehető. Tel les 
kura (3 doboz) P 10.— 1 doboz P, 3.50. „Hizo l" 
laboratórium főraktára Budapest I. Lenke-tér 12.1. 9|A 

Ebner heztyü merf'jö! 
Ernyő-, fozü-
hüiöniegessógeh, 
Börheztyü P 5.-től 

Hulványzold georgette eottlj lrubu 

„MÉRNÖKNE." A ruha ügyében nagyon bajos 
tanácsot adni, mert 4 és Ms méter anyagból ma 
alig lehet estélyi ruhát Kihozni. Hiszen a szok-
nyának legalább bokáig kell érnie, még ha igény-
telenebb tánceslélyről van is szó. Azonkívül a 
szoknyák most nemcsak hosszúak, hanem roppant 
gazdagok is. Vagy dúsan ráncoltak, vagy harang-
szabásuak, esetleg legyezószerüen berakottak. 
Igaz, hogy viszont a derékhoz annál kevesebb 
kell. Miután alakja nem magas, talán mégis 
kihozza a ruhát a rendelkezésére álló anyagból 
Most nem lehet olyan fazont ajánlani, amelyet 
majd nyáron is hordhat, de ha a szoknyát nem 
harangszabásura csináltatja, hanem ráncoltatja, 
vagy berakásokkal disziti. akkor a kelmét nem 
kell elszabdalni, hanem egyenes darabban marad 
s könnyen lehet majd alakítani. A fekete bár-

U.. Lipót-kürtit 18. 
IL. Zslgmond u. 22. 
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virágfüzért. Ha a ruhának teljesen el akarja 
venni a régi jellegét, akkor a nyakkivágás vona-
lán is változtathat. Azf hisszük, hogy mindezt egy 
fillér költség nélkül meg lehet csinálni, ha elég 
ügyes ahhoz, hogy ezt a lényegtelen alakítást 
önmaga elvégezze. Harisnyája, cipője jó. 

,MJT TEGYEK?" Nagyon sok olyan ruhát 
látni különösen a szövetruhák között, amelynek 
szoknyája csak jóval térd alatt kezd bővülni. 
Mi tehát azt a tanácsot adjuk, hogy a szűkre 
sikerült szoknyát vágja be néhányszor az alsó 
szélétől térdvonalig s ide toldja be a még meg-
lévő szövetből azt a néhány legyezőszerüen be-
rakott részt. Ez egészen jó megoldás lesz s egy-
áliataban nem hai majd ugy a rúnája, minuia 
össze volna toldozgatva. 

,,K1S BARNA". 1. Ha nem szereti a zsaból s a 
gallérdíszl már unja, csináltassa a ruhát pánt-
diszitéssel. Miután kockás szövetről van szó, a 
kockák rézsútosan haladhatnak a pántokon. Így 
nagyon szép hatásokat lehet elérni. Mindenesetre 
biztosabb izlés kell hozzá, mint egy gallérka fel-
varrásához. 2. A keskeny hermelincsikból csinál-
tasson kis nyakkendőt a fekete szövelruhára. Na-
gyon elegáns lesz. 

„KŐSZEGI." 1. Középkorú hölgyek számára 
legelegánsabb s legelőnyösebb a fekete estélyi 
runa. ín agyon szépek a tompafényü selyemkrep-
I)ől készült ruhák. A szoknya főidig érjen. A 
nyikkivágást fekete gyöngyhimzéssel keretezze. 
A szürke selyemmel bélelt fekete estélyi köpeny 
jó lesz hozzá. 2. Utcai kosztüm szá.nara finom, 
szürke vagy barna lónusu angol kelmít ajánlunk. 

„REGIBŐL UJAT." í . Nem tudunk mást aján-
lani, mint hogy vegyen egy színben összhangzó 
gyapjupulloweri s a szoknyát a pullower alá eső 
résznél toldja ki. így megkapja a kellő hosszát 
n miután jobboldalon van a szoknyán két na-
gyon mély berakás, a bőség körül nem lesznek 
bajok. Igaz, hogy a jó gyapjupullower nem egé-
szen olcsó, de gondolja meg, hogy ha akármilyen 
szövetet venne a szoknyához s azt szabónővel át-
alakíttatná, a: is pénzbe kerülne s akkor még 
mindig csak egy toldott szoknyája volna. Így 
egész ruhája lesz s munkadíjra nem kell költenie, 
mert a felső rész kitoldását maga is elvégezheti. 
Batiszt, vagy hasonló olcsó anyag teljesen meg-
felelő erre a célra. Talán van is valamilyen ma-
rudékja. Csak arra ügyeljen, hogy vastag kelmét 
ne használjon, mert az nagyon erősít. 2. Nyers-
selymet télen nem viselhet. Ellenben csináltat-
hat egy-két finom, jól mosható flune'.lbluzt. Ez 
nem drága s divatos. 

..MIT HOZ A TAVASZ." A tavasz bizony hoz 
egy és más meglepetést. Ilyen például az egész 
kurta, bolerószerü kabátka, amely alatt kurta 
lebenyrésszel ellátott bluz van. Ez a tavaszi 
koízlüm legújabb formája. A kis kabátok test 
hez llóak s természetesen prémmel vannak di . 
ízitvc. Az viszont ínég természetesebb, hocv a*, 
ilyen kurta, sveifolt kabátok csak karcsú nők 

Ha Pestre lön lakjon 

a Belvárosban Salon Pensio 
iu. tor., wa-ucca 58.1. emelet. Telefon: B7-0-89 
Elegáns erkélyes, loglás, központi fűtéses szobák, 

kitűnő ellátással már 5 P-től személyenként. 
Ebédet rendelésre pontos időre 

boy által házhoz szállít! 

EZÜST m
 a legolcsóbb gyári árban 

Schleuer Kaztnczy-utca 10 
Rákóczi-ut közelében. 

sMmára előnyösek a kosztámsíaknyák a Hb^ih 
közepéig érnek s lépésben mindég bővek. 

KÉZIMUNKA-ÜZENETEK 
„J.-NÉ, KISVÁRBA." 1. Ha a horgolt stor na-

gyon vastag fonalból készült, akkor a granadin-
szárnyak helyett inkább a vastagabb etamint, 
vagy tussort tessék venni. Közepes vastagságú, 
vagy vékony fonalhoz jól fog illeni a grenadin, 
tekintve, hogy hálószobáról van szó. 2. Ha a 
hálószobának nincs kijelentett régies stílusa, 
akkor jól illik majd bele a modern csőlámpa. 

A." a /euer fonalu^t éioiyoii kézi-
munkákat nemcsak lehel, de muszáj is kifőzni, 
ha azt akarja, hogy szép fehérek legyenek. 
Semmiesetre se tegye el mosatlanul, mert a 
piszok ugy beleeszi magát, hogy nem tudja 
többé szépen kimosni. Ifa kilátás van rá, hogy 
hosszabb ideig fognak a munkák használatlanul 
feküdni, akkor még igy is megsárgulhatnak. Azt 
ajánljuk, hogy mosassa ki azokat nagyon szépen 
s csomagolja be olyan kimosott vászonruhába, 
melyet a mosásnál nagyon jó erősen kíkékitettek. 
Így sokáig szép fehér marad a sok fehér kézi-
munka. Második kérdésére a szerkesztői üzenetek 
között t;ai> választ. 

,,GYÜMÖLCSÖS EBÉDLÖKÉSZLET " Reméljük, 
hogy a függöny és a drapéria megfelelt a kivánt 
célnak. Figyelmébe ajánljuk Nagyságodnak a 
mult évfolyamunk 50 számához melléj elt kézi-
munkaivünket. A 7. sz. ábrán egy 308 X 231 sze-
mes ovális teritőt mutattunk be, melynek ren-
delőszáma 571, 

Erős, vérbő, kövér emberek számára a 
természetes „Ferenc József" keserűvíz 
naponként való ivása a legkisebb eről-
ködés nélkül könny» és rendes bélmükö-
dést biztosit. Számos szakorvosi jelentés 
bizonyítja, hogy a Ferenc József viz 
szív- és idegbajosoknak, vese- és cukor-
betegeknek. valamint köszvényben és 
csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz 
s ezért méltán megérdemli a legmelegebb 
ajánlást. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és íii-
szeriizletekben kapható. 

• 
Nátha-járvány esetén . . . 
. . . használjon Togal-tablettúkat. 

• 
Kényelmesen 1 perc alatt borotválkoz-

hat szappan és víz nélkül Morisson 
borotvakrémmel. 

'VüjiLgraúcf^ai 

Ç>loUïLi. 'na'Ûçr •» jurhotttiiC b\r Uvi." u «' 
&au ele Cologne 

N A R C I S S E B L E U 
(nf.n n á r c i s z ) 

DE M U R Y P A R I S 
KAPHATÓ M I N C E N &ZAIAÚ I L E, Í B E N L 

csak CR.eonrt csomaûouCs ban valóoiI 
, F£P.AKTAR: TOPOK JÓZSEF RT BUDAPEST VlKlRÁlY U. 12,'. 
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VÖRÖS BOR-LIKÖR 
Egy liter jó vörösbor-

ban felolvasztunk 80 dg 
kockacukrot , de min-
den forralás, vagy me-
legítés nélkül. Hozzá-
adunk fél liter jó ko-
nyakot és egy deci 
tiszta alkoholt'. Jól fel-
rázzuk, üvegben lég-
mentesen ledugaszoljuk 
és legalább 2 hónapig 
hagyjuk állni, mielőtt 
fogyasztani kezdjük. 

FEHÉRBOR-LIKÖR 
1 liter jóminőségü fe-

hér bort felfőzünk 80 
deka cukorra l és mikor 
már kihűlt , hozzávegyi-
tünk 2 deci konyakot és 
2 deci 90 százalékos 
tiszta alkoholt. Szoro-
san ledugaszoljuk. Mi-
nél tovább áll, annál 
jobb lesz. 

FÜGE-BOR 
1 kiló koszorufügét 

tisztára megmosunk és 
gyenként haránt ketté 

vágunk; beletesszük egy 
5 literes uborkásüvegbe 

és rámorzsoluuk. 5 deka élesztőt. Felfor-
ralunk 3 liter vizet 1 kiló cukorral és 1 
deka borkővel, azután langyosan ráönt-
jük a fügére és 2 hétig langyos helyen 
hagyjuk állni, fel-felrázogatva. Harmadik 

héten, mikor már lehiggadt, leszűrjük 
egy másik 10 literes üvegbe a még for-
rásban lévő bort és tüllel, vagy vászon-
nal kö t jük le. A fűgeágyat pedig ismét 
élesztővel, cukros, borköves 3 liter vizzel 
ön t jük fel és mikor ezt az először le-
szűrt fügeborra szűrjük, harmadszor is 
megismételjük a fügeágy feltöltését. A 
harmadik „szüretelés!" a másik kettőhöz 
önt jük. Az első leszűrt bor élvezhetetle-
nül erős és sötét, a második gyengébb és 
világosabb, a harmadik még inkább. 
Együtt a három kitűnő. Mikor már egy-
általán nem fo r r és pezseg, üvegekbe 
tölt jük, kifőzött dugókkal bedugaszoljuk. 
Jobb ha pár hétig igy áll. 

NARANCS-BOLÉ 
6 darab teljesen, a fehér héjától is jól 

megtisztított narancsot és egy kisebb 
fa j ta citromot kar ikákra vágunk, a ma-
gokat kiszedjük, tűzálló tádba rakjuk, jól 
meglocsoljuk rummal és meggyujt juk. 
Mikor a rum elégett és a lángok elalud-
tak, a gyümölcsszolete-
ket azzal a lével, amit 
engedtek, a bóléstál fe-
nekére tesszük, megszór-
juk 20 deka vaníliás 
porcukorral és igy hagy-
juk állni egy óráig. Ek-
kor ráön/tünk egy liter 
tályai vagy tolcsvai erős, 
fehér bort és 2 pohár 
barackpálinkát és bele-
szórunk 20—25 szem 
rumos meggyet. Egy-két 
órára jégre állí t juk és 
közvetlenül tálailás előtt 
egy üveg pezsgőt öntünk 
hozzá. A bólés poha-
rakba szűr jük, úgyhogy 
minden pohárba jusson 
egy-két szem rumos 
meggy. 

a y o m o i ü e t o g e k n e k m e g v á l t á s , i » « i « i « » Kuni*r -két»<r«&it d i « t i > u » t -
bfit készítteti, mert azt eheti, amit az egészséges ember. (Pl. főtt, kelt tésztákat, 
rántással készúlt leveseket és főzelékeket.) Klinikailag kipróbálva! Kérdezze meg 
orvosát! • kg.-*« háztartási «»magolásban P t.U-ért megrendelheti: „A FÖLD" 
r.-t., Budapest, IL, Herman Ottó-ut 8. Telefon: 52-6-01. Vidékre postán utánvéttel 
szállítunk. 1 kg.-os dobozokban minden gyógyszertárban kaphatói 

Száraz kétszersült helyett egyen friss, puhabélfl Kuffler-kétszersûlt zsemlyét! 
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VADRÓZSABOGYÓ-BOR 
5 kiló vadrózsabogyót (hecserti) meg-

tisztítunk ugy, hogy a kis fekete hegyét 
és szárát levágjuk; jól megmossuk és 4 
darab ötliteres uborkásüvegbe egyenlete-
sen elosztjuk. 12 liter vizben felforralunk 
5 vagy 6 kiló cukrot, aszerint, hogy éde-
sebben szeretjük, vagy sem és mikor már 
langyosra hült, mindegyik üvegbe egyen-
letesen elosztva, a bogyókra töltjük és 
vászonnal lekötve, napos vagy más lan-
gyos helyen tart juk 2 hétig, eleinte min-
dig fel-felrázogatva. Két hét múlva nyug-
ton hagyjuk, de még mindig csak vá-
szonnal lekötve. így marad két hónapig, 
ekkor hólyagpapirral kötjük le, de to-
vább is igy hagyjuk állni még 2 hónapig, 
mert 4 hónapig kell neki erjedni és tisz-
tulni. Ha már minden szem bogyó le-
szállt az üveg fenekére, akkor a bor már 
tiszta és filtráló papiron átszűrhető a li-
teres üvegekbe, melyeket szorosan bedu-
gaszolunk. Igen kevés zavaros alja ma-
rad csak a bornak a bogyókon. Ezt 
ugyanugy töltjük fel, mint elsőizben és 
mikor 4 hónap múlva a második feltöl-
tést is leszürtiik, harmadszor is megismé-
teljük ezt az eljárást, úgyhogy ezekről a 
tcçyôkrôl háromszor szüretelünk és ép-
pen egy évig tart a bogyókból készült 
borágy. Szeptemberben vagy októberben 
kell venni a bogyót, mikor teljesen érett, 
de ne legyen annyira lágy, hogy ne le-
gyen gusztusos a ve'e való bánás. Ha ke-
vesebbet akarunk késziteni, ez az arány: 
5 ilteres üvegbe 1 és egynegyed kiló 
bogyó, 3 liter viz, 1 kiló cukor. Az üve-
geket feltöltjük október, február és ju-
niusban, a bort leszürjük róla, január-
ban, májusban és szeptemberben. Követ-
kező évre u j bogyót veszünk, Ősszel. Ki-
tűnő izü, a tokaji aszúra emlékeztető, 
egészséges ital, különösen, ha pár hétig 

» 
áll ledugaszolva. 

É T L A P e g y h ê t r e 
SZOMBAT. Ebéd: Hus-

ieves finom metélttel. Főtt 
hus uborkamártással , bur-
gonya és makaróni körités-
sal. Képviselőfánk. Vacsora! 
Tárkonyosán becsinált puly-
ka há tu l ja . Narancs. 

VASÁRNAP. Ebéd: Puly-
kaaprólékból gulyásleves. 
Sajtpudding. Borjudió, 
gombásrizsköritéssel és ve-
gyes salátával. Gesztenye-
püré habbal. Vacsora: Hi-
deg főtt pulykamell t a r tá r -
mártással . Rumos banán-
saláta. 

HÉTFÓ. Ebéd: Majoránás 
burgonyaleves. Székelyká-
poszta. Turóslepény. Vacso-
ra: Zöldséggel főtt bor ju-
nyelv ecetestormával. Be-
főtt , piskóta. 

KEDD. Ebéd: Paradi-
csomleves. Ser téskara j bab-
főzelékkel. Diósmetélt. Va-
csora: Sült szalonna, tojás, 
ostyepka. Tea. 

SZERDA. Ebéd: Gombale-
ves. Vadsertés, izzel. Ör-
dögpirula. Vaesora: Vese-
velővel, burgonya, uborka. 
Pirított mogyoró, méz. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Leb-
bencsleves. Kelkáposzta, 
benneíőtt dagadóval. Ki-
tolófánk. Vacsora: Ham and 
eggs. Habcsók. 

PÉNTEK. Ebéd: Savanyu 
tojásleves. Paprikásponly 
Turósrétes. Vacsora: Karfiol 
csőben sütve tejfellel és 
vajjal . Alma, saj t . 

ÜZENETEK: 

E rovat keretébe tartozó kérdések Vízvári 
Mariska lakására (Rökk Szilárd u. 18. sz.) kül-
dendők. 

Hattyú. Ponty, kecsege, harcsa , tükörponty, 
süllő. Bizony költséges, de jó. Citrom, tejszin, 
rum. Szívesen. 

Klavatzné. Szerintem a legjobb borjupörköl-
tet a csontokról leszedett húsból lehet készi-
teni. Ízes, puha és nem száraz, szinhus. 

Evelyn. Levélben válaszoltam. Ezóta már 
meg is érkezett, ugy e? 

VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyve ,.A KONYHA 
MŰVÉSZETE" kapható a SZÍNHÁZI ÉLET köny 
yesboltjában (ERZSÉRET-KÖRUT 7.1. 

^ f l f t l g â f t â P f t i â e prágai módon, magyar 
oUl ind i l aMIIŰO sank»páccal 7u lllér 
és 2 P füezerkereskedésekben, gyógy-
szertárakban, drogériákban. Szétküldés 
Baross Illatszertár, Győr. Vigyázzunk 
utánozzák! 

Csi l láron t i uiiagiiasi M . Budapest E r z s é b M r u i a i 
, SeSyem- é s p e r g a m e n t - i á m p a e r n y ő k , b r o n z -

é s m á r v á n y l r ó k é s z í é t e k , a j á n d é k t á r g y a k . 
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Két unokahufomat ajánlom a 
kincskeresők figyelmébe. A na-
gyobbik 19 ère», intelligens, 
barnahajú és sseratt, közép-
magas leány. Kedves, házias, 
bármilyen társaságban lói meg-
állja a helyét. Siépen zongo-
rázik és végtelenül Jószívű. 
Jeligéjei „Havasi gyopár". A 
kisebbik 18 éves, érettségizett, 
magas, feketehajú és sötétkék 
szemű leány. Modern, vigke-
déiyQ, jelenleg a Zeneakadémiába 
Jár, Mindenféle sportban ott-
hon van. Jeligéje: „Karinthy". 
Lehetőleg Si—JI év körüli. in-
telligens fiatalemberek leveleit 
kérem. 

Komolyabb gondolkodása, 
29 éves, alkalmazkodni 
tudó, magas, barna, intelli-
gens arileány megismer-
kedne olyan megfellelő úri-
emberrel, aki megengedheti 
magának, hogy az anyagiak 
figyelmen kívül hagyásával 
házasodjék. Leveleket: „Csa-
lódás nem valószinü" jel-
igére kérek. 

28 ÉVES. EGYEDÜLÁLLÓ IZR. 
IPAROS VAGYOK. MEGNŐSÜL-
NÉK. HA OLYAN HOZZAM-
ILLŐ IZR. URfLEANYRA TA-
LÁLNÉK, AKI ANYAGILAG IS 
HOZZÁSEGÍTENE AZ ÖNÁLLÓ-
SÍTÁSHOZ. JELIGE: „SORS 
BONA NIHIL ALIUD." 

JómegjelenésO, csinos, finom-
lelkű, feltétlen urfleány, Jól-
dotált fővárosi tisztviselőnő, kf 
amellett házias és takarékos, 
szívesen lenne segítőtársa, meg-
értő felesége, komolygondolko-
dásu. biztosáilásu úriembernek. 
Szépen berendezett lakása és 
megtakarított készpénze van és 
természetesen fokozott munka-

kedvvel Járna tovább hivatalba. 
Leveleket kérek: „Kedves, me-
leglelkO asszony" jeligére. 

• 

AMERIKAI URAKI KI LENNE 
BÁTOR ÁTHAJÓZNI EGY 
KINCSNÉLKÜLI, FIATAL, CSI-
NOS. INTELLIGENS IZR. URI-
LEANYÉRT? HA AKAD EGY 
ILYEN BÁTOR ÉS MERÉSZ, 
AZ ÍRJON „TUL AZ ÓPEREN-
CIÁN BOLDOGOK LESZÜNK" 
JELIGÉRE. 

Lirhtner Évi és Kohn Miklós a 
losonci magyar bál táncverse-

nyének győztesei 
(Wichmr foto) 

Komoly fiukl Ki volna 
hajlandó megnősülni, ha 
nem is rögtön, hanem köl-
csönös megismerkedés és 
megtetszés után? Én mind-
össze 17 éves vagyok, 
Nagyváradon élek, úgy-
szólván elrejtve, társaság 

nélkül és ezért fordulok 
ezen az ulon a kincskereső 
urakhoz. Magamról annyit, 
hogy középtermetű, barna-
hajú, kékszeimü izr. uri-
leány vagyok. Feltétlenül 
jómegjelenésü 2«—30 éves 
jó pozícióban lévő, önálló 
urak jelentkezzenek, akik-
nél a hozomány nem a leg-
fontosabb kérdés. Válaszo-
kat „Próba szerencse" jel-
igére kérek. 

Ismeretség hiányában ezúton 
szeretném térjhezadnl árván 
maradt, 26 éves, intelligens, 
csinos, szerény húgomat, oly 
rendezett viszonyok kSzt lévő, 
esetleg özvegy emberhez is. aki 
gyermekének a legiSnteláidozób-
ban szerető anyát, nemesen 
érző szivet éa kitűnő házi-
asszonyt keres. Nagyon szép 
kelengyével és életfogytiglani 
apanázzsal rendelkezik. Aki egy 
ritka nemes szívre reflektál, 
annak szíves , válaszát „Gyer-
mekimádó" jeligére kérem. 

FÉRJHEZ ADNÁM MINDEN 
INFORMÁCIÓT KIBÍRÓ, JÓ-
CSALADBÓL VALÓ. FESS, 
CSINOS HUGÓMAT, NEGYVEN-
EZER PENGŐ HOZOMANNYAL. 
HARMINC-NEGYVEN ÉV KÖ-
ZÖTTI. BIZTOS EGZISZTENCIÁ-
VAL BIRÓ IZR. INTELLIGENS 
ÚRIEMBERHEZ. CSAKIS KO-
MOLY ÉS KIMERÍTŐ LEVELE-
KET A KIADÓHIVATALBA 
KÉKEK „DISZKRÉCIÓ" JEL-
IGÉRE. 

Elfoglaltságom, bár leg-
kevésbé sem előnyős, de 
férfias, erős, merész és bá-
tor! Mi lehet ez? Idegen-

llljaeied szénsavas fenyőlürdőben 
Tabletta Ara 140 Uli. 
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DIPLOMÁS, SZÉP, BARNA 
FIU FELESÉGÜL VENNE 
OLYAN URILANYT, KI ÖT 
HIVATALHOZ JUTTATNA. LE-
VELEKET „DIPLOMATA" JEL-
IGÉRE A FÖKIADÓBA KÉR. 

• 
20 éves, közeli külföldön 

élő és némi hozománnyal 
rendelkező urileány leve-
lezne házasság céljából 
biztos állásban lévő, illető-
leg biztos egzisztenciával 
biró fiatalemberrel, akinek 
nagy hozományra nincs 
szüksége. Jelige: „Dunai 
bánság." 

Magyar Tamás a Zeneakadémia 
Kövendékhangversenyén Lalo 
spanyol szimfóniáját hegedülte 

virtuóz technikával 
(Vajda M. Pál foto) 

légionárius. Akadna-e, aki 
levelezne egy intelligens 
fiúval? Cimem: Ricardo 
Fernandes, Santa-Maria, La 
Legion 2. Bandera 4. Com-
pania, Melilla Tanina (Ma.-
ruecos Espanol, Afrika). 

• 

i í éves, 8zv. úriember va-
gyok, nősiilési szándékom ko-
moly és sürgős, mert rövid a 
larsang. Erdély egyik nagy-
városában lakom, ingatlan és 
ingó vagyonom három és fél-
millió lei. Jövedelmem utána 
4M.00Q lei évente. Ha egy igazi, 
tisztamuftu nő, kinek jósztive 
ég finom lelke van, az írjon 
teUes clmfi és lehetőleg fénykép-
pel ellátott levelet részemre a 
kiadóba „Istenadta" Jeligére. 

• 

Teljesen árva, »portked-
velő, zeneértő urileány 
100.000 (egyszázezer) ík. 
készpénz, berendezett la-
kás és gyönyörű kelengyé-
vel férjet keres. Ne legyen 
gazdag, csak Intelligens, jó 
családból való, biztos eg-
zisztenciájú, vagy diplomás, 
30 évesnél nem idősebb izr. 
férfiak Írjanak a kiadóba 
„Omnia vlncit Ámor" jel-
igére. 

Demeter Rózsik", a marosvásár-
helyi Munkástestedző Egyesület 
bálján rendezett szépségverseny 

győztese 
(Fosztó foto) 

Fővárosban élő grafikus-
művész, díszlettervező, aki 
már egy-két jelentősebb si-
kert tud felmutatni az 
életében, megnősülne. — 
Csakis kitűnő családból 
való, szép és jómódú fia-
tal hölgy jöhet számításba. 
Természetesen fontos a jó-
neveltség és 
az intelligen-
cia is. Komoly 
szándékú le-
velet „Díszlet-
tervező" jel-
igére kérek a 
Színházi Élet-
hez. 

4 

Zala Lili zongoraművésznő szép 
sikerrel hangversenyezett a pesti 

Stúdióban 
(Labori foto) 

A REJTETT KINCS POSTÁJA 

Levele van: Árva, Aphrodite, 
Apanázs, Ábránd a boldogság-
ról, Állami, Barna Ibolyka, 
Boldogság a tanyán, Biztos 
pozícióban lévő, Barna rózsa, 
Boldog lesz, Bérelni akarok. 
Boldog lesz, Csupa sziv. Csak 
egy kislány van a világon. És 
fehér orchideák, Chicago 6-45, 
Csak budapesti, Derblay Fülöp, 
Dispensatio, Duna, Effendin, 
Édes méreg, Egyelőre levele-
zünk, Egyesült erővel. Hosszú 
az ősz. Hóvirág, Házitündér, 
25 éves barna, 7—13, Hátha az 
:ilom valóra válik, Hamar meg-
szeret, Hölgyeim, csak egymás-
után, Ismert , Jóbarátnő, Ko-
moly 32, Karácsony este. Kun 
Iván, Klinikai orvos. Kis tit-
kárnő, Korrekt f iatalember. 
Két barna lány. Kél szőke kis-
lány, Komoly szándék. Későbbi 
örökség, Mélyérzelmü természet 
és zenebarátok, Most kezdődik 
az élet. Mindenütt jó, de leg-
jobb Pesten, Mara. Mérnök ur , 
Müjég, Mielőbb. Miss Standard, 
Ne restel je, N. N., Bodrog-
keresztur. Omnia vincit amor, 
Örök tavasz, ötszázezer. Örök 
hála. Orvos leánya, Re Ti, gé-
pészmérnök, Sorriso della vita, 
Sic fala volunt, Sokoldalú, 
Szerencsepatkó, Szép is va-
gyok, jó is vagyok. Szép jövő, 
Szerencse fel, Szlovenszkói, 
vagy Bizto.s pozícióban lévő, 
Szlovenszkói f iatalember. 

Kifigyeli l i l s i i v i : 
A ml itfaélls bevásárlási helyűnk 

KLEIN ANTAL 
d l v a t n a g y á r u l t á s a 

Király-utca S3. (Akácf**titea sarok) 
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Megnyílt a NyUKOSa 
nyelviskola. Beiratkozni le-
het angol, francia, olasz és 
német tanfolyamra. A tan-
folyamok október elejétől 
május végéig tartanak. A 
Színházi Élet előfizetőinek 
és olvasóinak a beiratási 
dij egy tanfolyam után 40 
pengő, mely összeg havi 5 
pengős részietekben tör-
leszthető. A NyUKOSz 
nyelviskola kis csoportok-
ban és Jó társaságban ta-
nít, kezdő, haladó és tár-
salgó osztályokban, okleve-
les tapasztalt tanerőkkel 
kipróbált módszer alapján. 
Beiratások szombat kivéte-
lével naponta délután 5— 
7-ig az iskola helyiségé-
ben {Ráskai Lea leány-
liceum, V., Szemere-ufra 5. 
II emelet). 

* 
Mindenféle kártya Hsat 

tltását, javítását vállalom. 
Hattyú. Dob-utea 89. 

* 
Házvezetőnőnek ajánlko-

zik vidéki fiatal, intelligens 
asszony, aki házimun 
kán kivül irodai és üzleti 
munkát is végezne « leg-
szerényebb fizetésért Jel 
ige „Mielőbb1'. 

paplant, mairáoot 
elsőrendű kivitelben olcsón 
készit S n a a r z K á r o l y 
paplanosmcster, B u d a -
p e s t , V O I . , ö r - u t c a 
3 . s z á n t ) Baross utcai tem-
plom mellett. Telefon: J. 
460—66. Speciális pehcly-
paplananyagok nagy rak-
tára, ruganyos ágybetét. 

Szemfetezedés gyorsan, 
jól, olcsón. — ..Szemfel-
szedő"-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) • 

Utólagos díjazással köz-
vetít házasságot Diamant-
né, Akácfa-utca 65. * 

Különleges idők 
különleges olcsó árak 

Hatalmas választékú raktáro-
mon zongorák, planinók P 850-
tő|. Harmonium P 1(9.—, gyér 
mekgramofoniemezek P 12.—, 
koiíergramoion P 40.—. Uj 
tánclemezek P 1.40, 3.—, 5.50. 
Mielőtt hangszert vásárol, fel-
tétlenül keresse fel REMÉNYI 
hangszcrielepét, VI., Király-utca 
58. szám. 

* 
Porszívót, kifogástalan 

állapotban, zajtalant, ven-
nék. Az ajánlatok „Por-
szívó" jeligére a hirdetési 
osztályba kéretnek * 

Egyablakos, utcai, bútorozott 
szoba 1—2 személy részére ki-
adó. Bárkány, Barcsay-utca J. 
111. 2«. » 

Zálogházból kiváltott ék-
szerek vétele és eladása. 
Zálogjegyet legmagasabb áron 
veszek. Varjas Pál, éksze-
rész, VII., Károly-körui 15. 

Portable-irógép jutányo 
san eladó. Érdeklődni le-
het „Majdnem u j " jeligére 
a kifidóban. 

UK) 

Esti ktké&zttés, tartós 
szempillafestés, hajszálak 
végleges kiirtása diatermiá-
val stb., szépségápolás lel-
kiismeretesen. — Mérsékelt 
árak. Ilona Kozmetika, 
Teréz-körut 2., I. em. • 

Hangszertalálmányommal 
minden szülő maga tanít-
hat ja gyermekét zenére! Be-
vezető oktatás hangszerrel, 
iskolával együtt 3 pengő. 
Érdeklődők ír janak „Zene-
tanár" jetigére a szerkesz-
tőségbe. 

+ 
Jó állapotban lévő, hasz-

nált zongora olcsón eladó. 
Hcményi, Király-utca 60. • 

Sorscsapásuktól sújtott, na 
gyon intelligens és mostanáig 
Jómódban élt özvegyasszony, 
k| Pesten nagy és mindenütt 
elismert háztartást vezetett, el-
menne külföldre házvezetőnői 
állásba. Elsőrendű gazdasszony 
vagyok, kitűnően főzök, diétá-
sán is. Egyébként, anyanyelvem-
nél fogva, németül tökéletesen 
beszélek, vallásom róni. kath., 
erős, egészséges, világlátott In-
tellektuel és minden tekintet-
ken korrekt úriasszony vagyok. 
Ha »kad reflekláns, aki so-
raimra felfigyel, lr]a meg ajan 
latát. AtTbun az esetben, ha el-
fogadható, az útiköltséget ma-
gam fizetem. 
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Müvésx l bőrmunkák, iparmű« 
v é s x l ratlkü'Öt«, 
tárcák, írómappák, 
d o b o z o k , bőr-
divánpárnák min-
denki ízlésére, jót-
állással. Haurlal 

muto iam, V., Berl ini-tér 3 ,1 6 . 

KERTES VILLÁBAN 
II., Hidegkutl-ut 25. sz. alatt 
egy magasföldszintes, kü-
lönfeljáratu 

URI LAKÁS, 
mely áll négy szoba, elő-
szoba, hall és összinellék-
helyiség és nagy terraszból, 
esetleg garázzsal, 

május 1-ére kiadó. 
Bővebbet a helyszinén a 

házmesternél, d. e. 11—1 
óra, d. u. 3—4 óra, vasár-
nap d. e. 11—12 óra között. 

CSEMEGE ASZUBOR, 
fehér vagy vurös, kiváló 
minőségű P 2.20 literen-
ként. Körülbelül 6 liter 
fonott üvegekben postán, 
utánvétellel. Az üveget in-
gyen adom. Mindkét minő-
ség különlegesség, valósá-
gos gyógybor. Báró Orczy 
János, Gyöngyös. 

Cipőt, retikült, bőrkabá-
tot és egyéb estélyi cipő-
ket bármily szirtre elismer 
ten legjobban fest Rot-
schild, Ráday-utca 1. sz. 

• 

PIANINÓT, csak elsőrangú 
minőséget vennék magán-
kézből. Ajánlatok „Pianinó" 
jeligére hirdetési osztályba 
kéreinek. 

SZÍNPADI, báli. tánc- és estél i 
ruhák , különlegesen szép és ér-
dekes amerikai modellek alkalmi 
áron, olcsón eladók (nyúlánk 
Kis termeire). Köznapokon d. u. 
5—7-ig, VI., Bajnok u. 10, I. S. 
Telefon: Aut. 180—44. 

CSALÁDI IlAZ, tehermen-
tes, kitiinő állapotban, bér-
jövedelemmel, Kőbányán 
centrumban eladó. Megke-
resések „Előnyös vétel" 
jeligére a hirdetési osztály-
ba kéretnek. 

Féltve őrzött kincseim kö-
zül felajánlom megvételre 
Yolland 3 kötetes angol 
szótárát és Beöthy Iroda-
lomtörténetének két köte-
lét, kifogástalan diszkölés-
ben. Érdeklődők „Könyv-
bolond" jeligére Írjanak a 
hirdetési osztályba. • 

Cukorbetegek részére ké-
szült diétás befőttek, jame-
sek, savanyu-félék olcsón 
eladók. Löwyné, Akácfa-
utca 22. 

* 
ÁLLÓLÁMPA, selyemernyővel, 

nagyon finom, faragot t tölgy, 
rendkívül olcsón eladó. Megke-
resések „előnyös" jeligére a 
hirdetési osztályba kéretnek. * 

Ez a kutya eladó! Bő-
vebbet a Szinliázi Élet ki-
adóhivatalában ,,Snuki" 
jeligére. 

* 
Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, 

Ziiahy, .Petőfi és Arany 
összes müveit, csak teljes 
és szép sorozatokat, magas 
áron megvenném. Jelige: 
,,Készpénz" a hirdetési osz-
tályba. * 

Tatán., a mindinkább növe-
kedő forgalmú fürdővárosban 
a főtéren egy elegáns berende-
zésű, a legérlekesebb holmik-
kal felszerelt, szép kézimunka-
üzlet sürgősen kiadó a tulajdo-
nos hosszabb betegeskedése 
folytán, ami a szivet különösen 
igénybe vette s icy orvosi 'a t 
tiltott minden ehhez hasonló, 
az egész napot igénybe vevő 
foglalkozási ág. Részletes fel-
világosítást igénvlők fordulja-
nak egyenesen a tulajdonoshoz: 
Tata, S. Gy., „Simon-szálloda, 
Kossuth-tér" cimhez. 

• 
Intelligens, diplomával 

rendelkező fiatalember tit-
kári állást keres. Megkere-
: éseket ..Diplorvácia" jel-
igére a főkiadóba kér. 

ftlISZT SZALOIMAK 
Gel lér t s z á l l ó b a n 

bemutatott 

modeljei 
kiárusiftatnak 

Budapest, V., Koháry-u. 16,1. 2 
Teleion: 12-9—66 

Zalán Katinka kozmeti-
kai műterme, IV., Károly-
körut 4. I. — Telefon: 
8Í-3—12. Urinők kiképzése 
felelősséggel. Fiatalító kú-
rák. 

• 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR ki-
bővítéséhez jó állapotban 
lévő, lehetőleg kötött ma-
gyar és német szépiro-
dalmi müveket magas áron 
vásárolok. Részletes jegy-
zékek az árak feltünteté-
sével „Kölcsönkönyvtár" jel-
igére a hirdetési osztályba 
küldendők. 

• 
MEGVENNÉM A RÉVAI 

NAGY LEXIKON 20 KÖTE-
TÉT. AJÁNLATOKAT „LE-
XIKON" JELIGÉRE A HIR-
DETÉSI OSZTÁLYBA KÉ-
REK. 

GYÖNYÖRŰ régi herendi 12 db. 
nag.>obl> ilessert tányér és kél 
tál, 12 sz< mély es, 116 részes, 
elegáns kobaltservice, gyönyörű 
kinaezüst tálca kannagarni turá-
val (5 darab) , kél használt , ara-
nyozott nagy szalonlautfuil , mu-
zeális h.itásu nagy festmények 
alka'ini i ' rban. — Tizenegy lől-
ötig. I., Bors utca 8., I. 5. Vér-
mezőnél. 

ZENEIRODALMI GYŰJTEMÉ-
NYEMET ki akarom egészíteni. 
Esetleg cserélek. Érdeklődők 
leveleil . Liszt Ferenc" jeligére 
váront a hirdetési osztályba. 

Leple meo csaladját 
csillárbérlettel havi 50 fillértől. 
Vegven 4 láng» csillárt P 16 3 4 . 

I Vásároljon részletre. 
V O G E L T e s t * é r « k 

í ' . . S cRillárüzeme, VIII., 
Mária Terézia-tér 8 . 

YmÍ T ( ' l p f o n : J- s 0 1 - 2 3 
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ROVATVEZETO: MOLNÁR HARRY 

BRIDGEPROBLEMA 

'A ,5 ,4 

>KJ0 
K.B.6 

B i # ; 

-A 1 9 .8 

A.10.7 A 

»K.K.I0.8 

Szanzadu, A indul. A és ïï öt ütést csinál. 
Megfejtési ha tár idő: 1932 február 1. A he-

lyes megfejtők közül egynek értékes 
mat adunk. 

* 

1932. 3. bridgeprobléma megoldása. 

jutal-

A X B Y 
1. Pd P3 T4 P2 
2. Kod KolO Kob Ko2 
3. Pb P4 T5 P5 
4. Ko9 P7 Ko8 Ko4 
5. P10 P8 T6 Pk 
6. Ko6 

Y csak a Kok-al üthet, akár beüt közben, 
akár nem. 

Az ezüst öngyújtót (Polgár ezüstárugyár, 
Kazinczy-u. 9., ajándékát) nyerte: dr. Kókay 
Istvánná, Felgyő-Csoongrád. 

* 

Furcsa kis esetnek voltam nemrégiben ta-
nuja . Egyik klubban két év óta van egy ál-
landó napi parti, melynek tagjai igen nagy 
tiszteletnek örvendenek közéletben elfoglalt 
magas pozíciójuk s nyilván nem bridgetudá-
suk következtében. Egyik asztaltól a másik-
hoz vándorolva, hozzájuk is elvetődtem s el-
képzelhetik meglepődésemet, azt látom, hogy 
nem az játssza le a felvevő játékot, aki a 
szint először bemondta, hanem partnere, ez 
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pedig szépen leteriti lapjait s asztal lesz. 
Megvártam még egy-két leosztást, mert azt 
hittem, tévedtek vagy talán én tévedtem. 
Mikor aztán meggyőződtem, hogy tudatosan 
csinálják, felvilágosítottam őket. 

Dermedt csend fogadta szavaimat. Nagyon 
meg lehettek lepődve s bizonyára azt hitték, 
meg akarom tréfálni őket. A következő pil-
lanatban az egyik urnák felcsillant a szeme, 
látszott raj ta , hogy nagyon megörült felfede-
zésemnek. 

— Na, látjátok, én mindig mondtam, ne-
kem pem akartátok elhinni! — diadalmasko-
dott. 

• 
Ennél az esetnél mindenesetre aggasztóbb, 

ami nemrégiben egyik körúti bridgeszalonban 
történt. Egyik (kiosztásnál az első 1 piket mon-
dott. Ezt a második megkontrázta. A harma-
dik és negyedik pászolt. Az első erre bemon-
dott 2 piket, amit mindenki lepászolt. A 2 
piket meg is csinálta. 

— 2 pik kontrázva az 636 — jelentette ki 
s felirta a manst. 

Megindult erre természetesen az ellenveté-
sek sorozata s az érvelések, hogy az ellenfél 
csak 1 piket kontrázott, a kettőt nem s azt 
nem lehet kontrával felirni. (Ami természete-
sen helyes is.) Nem használt semmi, a játékos 
nem engedett, kijelentette, hogy ő ezt bridge-
szabályokban olvasta. Végül is fogadást a ján-
lottak, amit ő tartott. Mivel pedig a fogadás 
ugy szólt, hogy az általa hivatkozott könyvvel 
bizonyíthat, meg is nyerte, mert azonnal 
taxiba ült s tiz perc múlva a megrökönyödött 
társaság előtt produkálta is Tolnai József: A 
Bridge szabályai cimü, 1930-ban megjelent 
könyvét, mely 220-ik oldalán ezt tartalmazza: 

„Ha két treffet mondunk be, mit ellen-
felünk megkontráz, és mi erre két kárót 
mondunk, a kontra nem érvényes. De ha 
később három treffet mondunk, a kontra 
érvénybe lép minden bemondás nélkül. 

Nem volt mit tenni, a fogadás összegét ki 
kellett fizetni. 
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B R I D G E T A N F O L Y A M 
(Tizenhatodik lecke) 

I. 3. Ha a harmadik aduhiány miatt nem képes az első színét emelni, de egyébként 

nincs szinhiánya, (2 szin hiánya esetén volna bemondható szine), de lapja oly ütőerős, 

hogy adu jelenléte esetében emelése volna, tehát ,1 trikket kettőre emelhetne, ugyanannyi 

szanzaduval felelhet, mint ahány trikkel az első indult. Ugrásszerű bemondás nélkül a 

szanzadu tehát csak azt közli a partnerrel, hogy 2—ő absolut és valószínű ütéssel rendel-

kezik és az indítóra bizza, hogy lapja szerint színében vagy szanzaduban emeljen-e, u j 

óhajt-e bemondani, vagy ha csak az indításhoz szükséges minimális lappal indított 

volna, paszoljon. Az ,1 trikkes szininditás ugyanis — mint azt kifejtettük — rendszerint 

a bemondott színben gyengeséget jelent — hiszen elsősorban adutámogatást kér a part-

nertől, — a hiányzó erő a mellékszinekben kereshető, tehát szanzadujátékra alkalmas 

lap szokott lenni. Ha viszont a harmadik minden színben, kivéve az elsőét, erősen van 

fedezve, ugrásszerűen 2 vagy 3 szanzaduval feleljen, amivel elárulja azt a szándékot, 

hogy feltétlenül mansra óhajt játszani. Ha nemcsak az első, hanem a második is mondott 

szint, szanzadut mondani csak akkor szabad, ha a lap az emelés feltételeinek megfelel 

s a második bemondott színében legalább egy biztos beütése van. Ilyenkor ugyanis egy 

fedezetlen figura is elég a partnertől egy második ütéshez, az ellenfél színében. A szanz-

adu ugrásszerű bemondásához az ellenfél színében 2 ütésnek kell lenni, s csak kivételesen 

elég 1, ha rendkívül ütőerős a lapja, vagy egy zárt és nagyon hosszú lejátszható szine. 

Ha a partner 1 piket mondott: 
Pik: 9, 3, Kör: d, b, 8, 6, Treff: á, 7, 4, Káró: d, 10, 9, 3, : 1 szanzadu 
Pik: k, 2, Kör: á, 8, 3, 2, Treff: k, 10, 4, Káró: b, 8, 6, 2, : 1 
Pik: 10, 6, Kör: á, k, 4, Treff: d, 10, 8, 6, 2, Kóró: k, b, 10, : 2 
Pik: 7, 5, 2, Kör: á, d, 9, Treff: k, d, 10, 4, Káró: á, b, 4, : 3 

Ha a partner 1 piket, az ellenfél 2 treffet mondott: 
Pik: k, 5, Kör: k, b, 8, 6, Treff: a, 10, 4, Káró: d, 10, 9, 8, : 2 
Pik: 10, 7, Kör: á, 8, 7, 6, Treff: á, 9, 4, 3, Káró: k, 10, 3, : 2 
Pik: 5, 3, Kör: k, b, 2, Treff: á, d, 4, Káró: k, d, 10, 9, 2, : 3 

I. 4. Ha viszont a harmadik az eddig elmondottak alapján emeléssel vagy bemon-
dással nem rendelkezik, pászoljon. A leintésnekez az egy, kétségbe nem vonható módja 
van. Igen sok játékos esik abba a hibába, hogy nem emel azért, mert az ellenfél bemen-
dott szine neki nagyon konveniál, inkább játszik buktatásra. Ez éppen olyan hiba, mint 
ugyanezen okból a partner színét emelni, amikor éppen csak az a szine hiányzik, azért, 
hogy az ellenfeleket felsrófolja. Az ilyen kísérlet igen veszélyes és rendszerint a partnert 
viszi nagyobb bukásba, aki, mivel az ellenfél szine neki valószínűleg hiányzik, (hiszen a 
második és harmadiknál van minden), a harmadik félrevezető emelése mansra igyekszik 
játszani. 

* 

L 5. Ha az első paszolt, a második bemondását, a harmadik - kontrázhatja. Erre 
ugyanaz vonatkozik, amit a másodikról elmondottunk. Ha az első szint mondott be, s a 
második is, és a harmadik kontráz, ez már nem informatív kontrának, hanem tényleges 
kontrának veendő és az első dönti el, hogy meghagyja-e érvényben a kontrát azáltal, hogy 
lepaszol, vagy tovább licitál, aszerint, hogy melyik kínálkozik jobb üzletnek. 
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NéM E r o 
VANÜtS 

o 
PC.AMCÍA 

o 
OSZTHAK 

A N Crût. 

o 
OLAiZ 

o 
róa.0*. o 

0FKLIM 

pweis 

Odri a 

Egy angol, egy yankee, egy német, egy francia, egy olasz, egy belga, egy osztrák, 
•'gy iörök útra keltek egy svájci találkozás után. Fogadás szerint indultak útnak és 
a fogadás ugy szólt, hogy pontosan négy hónap múlva a yankee Berlinben, u belga 
Bécsben, az olasz Ankarában, a német Brüsszelbon, a francia Londonban, az 
osztrák Washingtonban, a tőrök Párizsban és az angol Rómában lesz. 

Ekkor keiiett nekik s rajzban megadott terv szerint ugy utazniok haza, főváro-
sukba, hogy az a (rajz alapján) lehető legkevesebb lépésben történjék meg Zürich 
és Bern üres helyeknek számítottak. 

Lépni csakis üresen álló helyre szabad, eközben azonban a szomszédot át lehet 
ugrani. (Pl. lehet az első lépés Róma—Zürich is. ezután viszont már Brüsszelből 
Bernbe lehet lépni.) Egy helyen egyszerre csak egy utazó lehet. 

A végén pedig mindenkinek saját fővárosában tartozik lenni. 

un 



M l F T K t i H D t i S 

Ez a léggömb körülbelül 1000 köb-

méter ű r t a r t a lmú . Gázzal van meg-

töltve. 

Kérdés: nagyobb-e a léggömb teher-

biró képessége, ha ínég 1000 köbmé te r 

gázt b e l e p u m p á l u n k . 

HYMENHIR 
Dr. É. Gáts Ena és Kenedy Szőke S. Gerő 

házasságot kötöttek. 
Mi a foglalkozása a nevek tulajdonosai-

nak? (A nevek helyes sorrendbe rakott betűi-
ből lehet kitalálni.) 

SKÓT—AMERIKAI PÁRBAJ 

Két skót összekülönbözöt t egy kis-
lány miat t . E lha tá roz ták , hogy amer ika i 
p á r b a j t v ins k, azaz k ivándoro lnak Ame-
r ikába és aki 10 év alatt gazdagabb 
lesz, azé lesz a leány. 

Mc Mick c s a k h a m a r vásárolt is egy 
ér tékes kötvényt s igy Mc Mitch elma-
radt. Ez időtől fogva ahányszo r Mc 
Mick kötvényt vett, Mc Mitch mindig 
kétszer annyi é r tékűt vásárolt . 

A tizedik év végén Mc Micknek 3000 
dollár á ra kö tvénye volt és mielőtt az 
utolsó 300-ért vásárol t volna, há romszo r 
anny i t vásárolt , mint amenny i t Mc Mitch 
vett akkor , amikor Mc Micknek össze-

sen anny i j a volt, min t Mc Mitchnek 
végül. 

Milyen értékű volt Mc Mick első 
tétele? 

SZÁMREJTVÉNY 
5. 20. 33. 51. 27. 6. 31. Akinek nincsen 

pénze 
17. 21. 4. 38. 24. 15. Más szóval: értékes 
11. ». 40. 35. 56. 46. Karácsonykor is 

osztogatják 
3. 12. 22. 7. 10. Európai nemzet 

52. 16. 28. 30. 47. Magyar női név 
42. 25. 1. 50. Magyar férfinév 
34. 39. 26. 19. A költőnek is van 
451. 37. 55. 45. A seprő része 
49. 44. 54. 13. A színielőadások 

kezdetét jelzi 
32. 53. 48. Ige harmadik sze-

mélye 
29. 36. 2. Magyar női név 

kicsinyítése 
18. 53. Rag 
23. 41. Két egyforma más-

salhangzó 
2. 8. Kör része 
1 56. Petőfi „Az ember" 

cimü költeményének 
két sora 

HÁROMSZÖGEK 

Az á b r á h o z (két háromszög) ugy kell 
öt vonalat ra jzolni , hogy nyolc összeillő 
háromszöge t k a p j u n k . 

Vagy : Négy vonalat kell Lozzára jzo lm, 
hogy ú j r a nyolc összeillő há romszögünk 
legyen. 

10.1 



Betli- és képrejtvények 
(M. Szász Ilona, Budapest) 

A. í . KONTYOG m 
5. 

o. 

Szellem vaa 
a szobábaa 

r. 

A 
IC IC 

Q o. 

MÄTAHMI 
kupolája 



(BOROS FERENC) 
Megfejtésül beküldendők a vízszintes 1, 17, 54. és a függőleges 1, 12,18. szavak. 

1. 
II. 
14. 
19. 
1«. 
17. 

21. 
22. 
23. 
24. 
2«. 
27. 
21. 
31. 
32. 
34. 
3«. 
38. 
44. 

VÍZSZINTES: 41. 
Híres francia Iró és államférfi 43. 
Safnt-Saëns gyönyörű szimfo- 44. 
nikus költeménye 45. 
A-val: szülő 47. 

et iabora 48. 
Vág — szinonimája 40. 
Világhírt) művész. Nemrég Járt 62. 
Pesten - 54. 
Ég felé száll (ékezetlelesl.) 
A német rózsa mássalhangzói 1. 
Olasz férfinév 
Vissza: tengerész _ Iraneiául 2. 
Vissza: Mint — más nyelven 3. 
Magyar szobrászművész 4. 
Időfiatározó 5. 
Kínai név I. 
Nagy Japán város 7. 
A esik 8. 
V . . . zinház ». 
Íréi alkotás (ékezettel) II. 
M-mel filmszínház M. 

Kettős mássalhangzó. 12. 
Nagy siót 

sî (Irógépmárka) 
Ahol nines semmi 10* 
Nilus — németül 
Vonat — magánhangzótlanul I9> 

Idegen férfinév !*• 
Francia csillagász és fizikus 25. 
Világhírű énekes 2(. 

FÜGGŐLEGES 28. 
Lengyel zeneszerző ég songora- 31. 
művész 31. 
Bandita S3. 
Régi fegyveres ember 35. 
Vissza: Igekötő 37. 
Igekötő 3». 
Sz-szet; fűszert« 42. 
Cári parancs magánhangzói 41. 
B. N. 47. 
Réce mássalhangzói 51. 
Vissza: sik terület 51, 
Állatnak mondják 53. 

Operaénekes. A Városi Színház 
volt főrendezője 
Saláta — mássalhangzói 
A perzsa mitológia főistene 
. . . áta 
Sémita nyelv 

poetica 
Ala (félsziget) 
Régi lábbeli 
Azonor betűk 
Nincs megelégedve sorsával 
J . . . . ca 
Elpusztul 
Község 
Vissza; állatcsoport 
Madár 
Női név 
N. H. I. 
Igekötő 
C. P, 
Rag 

107 



n — I — n r w 

î T 

s r 

VT 

x n r i 

5 T 

55" 

gT 

s r 

i : 
P - 1 

15 

Í J T 2T 

P-

— ̂  P 
— 

Í L d LHÉSÖ 

- — s ? 

: p 

11-

r ^ r r 

1 -

55 fi 

T3T 

Î 3 T 

Î Ï T 

W 

ï â T 

îSê" 

r 

o p 
i ) 

p | 6o 

| 6 é 

I - | 7ô "pP 

67 

75" 

P C F i * 
1 -

P-P-
P 

fcg 

1 -

AoG 

rar I -

» - T2T 

"lÍ 

rar 

117 

1ST 

119 

p: 
B T 

13b 167 

1 - Iteo 

m- P -

— 

U i r 

h W 

i 

i 

» i 



tf AYPER LAJOS, Budapest.) 
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, 51, 126, 153 és függőleges lö, 21, 37. oó. 

VÍZSZINTES: 
I. Ady-vers eime 

12. Kiváló francia esztétikus és 
irodalomtörténetlró 

13. Német mássalhangzó 
14. Leánynév. 
15. Francia gyarmati katona 
17. Hírneves német ev. teológus, 

berlini egyetemi tanár , kitűnő 
műveket ir t az őskeresztény-
ségrőt 

20. Magyar birkózó Európa-bajnok 
22. Idegen területmérték 
23. Angol gróf 
25. Férfinév. 
27. Hera szerelmi riválisa volt 
28. Kültelki esibész 
30. Délamerikai dobosdaru 
33. Neheztel 
35. Mostanában elhunyt film-

színésznő keresztneve 
36. Tompa-költemény cime 
30. Fogpárna 
40. Valóságos 
42. Nem egész számok 
44. Főid alatt élő rovarevő emlős 
46. A hét vezér egyike 
48. Vissza: festék (z = n) 
50. Kettős aroma 
(1. A szépen kifejlődőit buza 

jelzője 
54. Mondjuk; Kőbányai Torna és 

Atlétikai Kőr 
55. Ó-val berlini állalkert 
50. Magyar humorista álneve 
58. A pari i madarak egyik cso-

port ja 
60. Egy mássalhangzó — első 

elemista kiejtéssel 
01. Nemes tulajdonság 
63. Az ősmagyarok főbírója és 

fővezére volt 
66. Elvon 
68. Magyar költőnő álneve 
6». Idegen köszöntés 
71. Riad 
73. Húsra hizlalt háziállat 
74. Latin köszöntés. 
76. Azonos mássalhangzók 
78. Egér — idegen nyelven 
80. Gyümölcs 
81. Veszprémmegyei nagyközség 
82. Rüvidités anyakönyvekben 
83. Főzéshez szükséges 
85. Kiadok — latinul 
86. Kinai pénz 
88. Társadalmi egyesület 
Sil. ü res — németül 
02. Vissza: mindennapi életszük-

séglet 
04. Éktelen rag 
06. Olasz naturalista szobrász 
08. Baj . felsülés, pesti zsargón-

ban 
100. Jézus föltámasztotta ezt az 

Ifjút 
102. Keresztül 
103. Több jeles pápa neve 
105. Sok vicc és tréfa szól róla 
107. Fahasitó 

108. Cigányprímás 
116. Népszerű húros zene (fon.) 
113. összetartozó jármüvek, ko-

csik, ha jók tömege 
115. Folyó évi 
117. I.ibau magánhangzói 
118. Lenti 
120. Erkély 
122. A liba hangja 
124. Belső szerv 
126. Indiában termesztik, étvágy 

javítónak, erősítőnek hasz-
nálják 

'28. Somogymegyei kisközség 
130. Hegyi emlős 
132. Arrébb (ékezet pótlandó) 
133. Bejáró (névelővel) 
135. A Nádasdy család megala-

pítójának monogramja 
136. Forma 
138. A bpesti Nemzeti Színház 

nagynevű örökös tagja 
140. Névelő 
141. Ceruza — régies neve 
143. ü rmös boráról nevezetes 

város 
146. Európai főváros 
148. Kiváló külföldi táncosnő 
150. Kiegészítő 
151. Okörbiziató 
153. Népdal kezdete 

FÜGGŐLEGES 
1. Azonos magánhangzók 
2. Kéz iparos 
3. Rag 
4. Igen nagyon — németül 
5. Vallósrövidilés 
6. Munkaképtelen szegények ré-

szére építik 
7. Baranyamegyei kisközség 
8. Magyar romantikus drámai ró 

neve — kiejtve 
9. Izomkötő 

16. A kucsébernél lehet er re 
tenni 

11. Latin névmás nőnemű esete 
12. A Ferencváros és a magyar 

válogatott csapat kiváló csa-
tára 

15. Kém 
16. Közmondás 
18. Formai 
19. Gerincesek testrésze 
21. Közmondás 
24. Később 
26. Olasz köitő, ki előbb a fran-

cia kommünt, majd Napo-
leont és aztán I. Ferenc csá-
szárt dicsőitette verseiben 

29. Ez a fény pompás légköri 
fénytünemény. 

31 Berling (Lagerlöf 
Selma müve) 

32. Vág 
34. Az éléak erős szin 
37. Gyógyszerészi laboratóriu-

mokban található leginkább 
38. Leánynév (ékezet törlendő) 
41. Piros kátrány festék 

43. Gazdája akad 
45. Portugál szigetcsoport 
47. Finom óbor 
40. Acéliparáról nevezetes belga 

város 
52. 1808 m magas hegy a svájci 

Alpokban siklóvasultai, mene-
dékházzal 

53. Az olaszok zsírja 
57. A kecskével és sóval kapcso-

latos ige 
58. Tyndareos spártai király fe-

lesége. kit Zeus liattyu alak-
jában látogatott meg 

62. A szórakozni, élni vágyó em-
berek minden formájában ke-
resik és hajszolják 

64. Szőnyeg és selyemiparral 
foglalkozó város az Egyesült-
Államokban 

65. Elnöksége alatt volt az Észak 
harca a Dél ellen a rabszol-
gaságárt 

67. Kánikulában jólesik 
70. Hires magyar bakteriológus, 

szérumterapiával foglalkozik 
72. Hely-határozó 
75. Művészet — latinul 
77. Vízi növény 
79. Magyar amatőr sportegylet 
84. Röviden kiejtett női név 
87. Japán őslakőja 
89. A detektív 
91. Kerek szám 
93. Peer Gynt anyja 
95. Okhatározó 
87. Női név 
99. Kitűnő magyar priinadonn-« 

keresztneve 
101. Pagat anagra imnáju 
104. Kiváló magyar zoológus, o 

M. Rovartani Társaság elnöke 
106. Punasz — németül 
109. ősi latin földmivelési isten 
111. Vissza: európai állam (Éke-

zethibával) 
112. Vissza: 590 mUlíója 

(Verne) 
114. „A d a l " 
116. Megveszik 
119. Mérnökök használják ezt a 

lécet 
121. A nagymama kedvence (táj-

szólással) 
123. Hajófelszereléshez tartozik 
125. Magyar ref. püspök 
127. Kiváló magyar szobrász 
129 Satanas! 
131. Itómai császár, kit Kr. u. tt-

ben testőrei vertek agyon 
134. A szobalánynak a porrongy-

gyal kapcsolatos igéje 
137. Törpe négerfaj a Fehér Nilus 

felső vidékén 
139. Szekunda 
142. S-sel: só — németül 
144. Egymást előző betűk 
145. NévutO 
147. Leánybecenév 
149. Képző fordítot t ja 
152. Azonos betűk 

ion 



(OLTY MAGDA, BUDAPEST) 
à spanyol keresztrej tvény megfejtéséül beküldendők: vízszintes 1, 30, 75 és függőleges ]. 10, 18. 

VÍZSZINTES: 
I. Trónörökös, aki atyja ellen 

merényletet tervelt Sehlller 
Irt róla drámát 

8. A spanyolok hatalmas lovagja 
11. Testrész 
12. Papagáj név 
IS. Fokozó szócska 
14, Vissza- orosz lolyó 
15. Vissza: erős pálinka mással-

hangzói 
17. Király más nyelven 
IS. Vissza: lettt 
ÎÏ. Női név. spanyol királyné 
27. Vissza: püspöki székhely 
28. Spanyol királyné 
3S. Spanyol Iró és kritikus 
St. Vissza: sziget a Földközt ten-

gerben 
SÎ. Egyenlő magánhangzók 
SS. Kötőszó 
34. Visza: igy is lehet inteni 
SS. Hatalmas spanyol uralkodó, 

aki retenthetetlen szigorral 
Járt el a másvallásuakkal 
szemben. A* inkvizíció 6 
alatta virágzott ki 

St. Partvédő 
41, Japán pénz 
41. Portugál hálós, aki először 

hajózta körül a Jóreménység-
lokot 

4S. Lope de . . . spanyol dráma-
író, aki másfélezer színpadi 

müvet irt 
4S. Quint mássalhangzói 
4 1 A mtthlbergi győző-, spanyol 

heieeg 

4/ . Vissza: Tanúm az Ég és min-

44. Német ' mitológiai alak 
59. Vissza: egzotikus madár 
St. Rangjelző 
52. Mutatónévmás vissza és oda 
53. Idegen női név 
58. Spanyol iestő 
58. Kettős mássalhangzó 
5». Nép 
81. Német névelő 
82. Határrag 
84. 1923-1 katonai forradalom ve-

zére. aki katonai kormányt 
alakított. Első neve nélkül 

€8 B. S E. A. 
70*. Vissza: aki* Baróton született 
71. Mexikó felfedezője és meg-

hódítója 
74. Svájel tolyó 
75. Spanyol lestő a 17. század-

ban az egyházi festészet leg-
nagyobb művésze. 

FÜGGŐLEGES: 
1. A lepantói ütközet győztes 

hadvezére 
2. Virág 
3. Rövidítés 
4. Rangjelzés 
5 Görög betű 
8. Lorl másaihangzói 
7. Visszaj folyó spanyolul 
8. A spanyol irodalom kimagasló 

alakja 
8. Nyelvtani fogalom 

18. Híres spanyol táncosnő, aki 
I. Lajos bajor király ked-
vese v(H 

14. Nobel-díjas spanyol vlgjáték-
iró 

18. Néger dob 
18. A „Folt. mely tisztit" szer-

zője 
28. IV. Fülöp spanyol király ud-

vari festője. Az impresszio-
nista festészet előfutárja 

23. Feltételes kötőszó 
24. Egy félénk áUatka betűi ke-

verve 
25. Azonos betűk 
28. Két mély magánhangzó 
35. Nagy német eérnagyár már-

kája. 
38. Vadat vadász 
37. Vissza: aki hisz 
38. Vissza: helyettesit! az embert 

(ékezethiány) 
42. Ritka női név 
44. Német Igekötő 
48. Kereskedő teszi, már amelyik-

nek sikerül 
52. Lop — más szóval 
54. De — németül 
55. Jupiter felesége görögül 
58. Azonos betűk 
57. Morzsa magánhangzói 
88. Vissza: irány 
82. Idegen kettőshangzó 
83. Vasen da . . . . portugál ha-

jós. aki megtalálta az Indiába 
vezető tengeri utat 

85. Latin kötőszó 
88. Német prepozíció 
87. Nép. mely Spanyolországot 

ellepte és sokáig uralta 
88. Nyelvtani fogalom 
71 kor, édosség 
72. Sir 
73. Tál mássalhangzói 



Megfejtési határidő: megjelenés utáni második 
hétfő. 

MEGFEJTÉSEK. 
az 1932. 3-ik számból: 

ÓRAVERSENY: 61 percben a kicsi relat íve 3 percet 
nyer t , mer t egy óra alatt a másik még csak 58-at jel-
zett az ó 61-ével szemben. Végül a kicsi 60 perccel 
vezetett. Ezt 3-mal (egy-egy órai nyereség) osztva, 
megtud juk , hogy 20X61 percet szaladt meg a kicsi. 
Ez 1220 perc , azaz 20 Vâ óra . Ezt nyolcból levonva, ma-
rad , hogy előző nap 11 óra 40 pe rckor volt a s ta r t . 

BETŰ- ÉS KÉPREJTVÉNYEK: 1. Macskaköröm. 2. 
Bandi ta . 3. Jelesen éret t . 4. Nag bir tokos. 5. Egy ka-
lap alat t . 6. Rosszini. 7. Te temrehívás . 8. Telepesek. 
9. Minekutána. 10. Világraszóló. 

Keresztrejtvény: 

AUTÖVEKSENY. Az első találkozásnál eßyüt t a 
félpályát fu to t ták be. A másodiknál há romszor eny-
nyil. Mivel a lassúbbik kocsi első u t j a 421 m. volt. a 
második 3X421=1263. 

Mivel a második találkozás a pálya felső részén le-
het csakis, addigra a lassúbbik kocsi a fé lpá lyánál 
221 m-rel futot t többet. 

Eszerint a pálya 2084 m. hosszú. 
SZAMREJTVÉNY: Te éret ted harcolék szabadság, 

S láncra verve lábam és ka rom (Petőfi: „A r a b " ) . 
ÖSSZE-VISSZA: 1. Nagybr i tannia . 2. Vármegye. 

3. Kataszt rófa . 4. Utalvány, 5. Balesetbiztosítás. 
«. Háztető. 

Á L L A N D Ó H E T I J U T A L M A K : 
(Pos tán k ü l d j ü k el) 

Egy doboz GERBEAUD: 
SOMOGYI PANNA, Budapest, Aranykéz-u. 6. 
1 doboz világhirU KLEIN Orient rózsa-

szappan, Aida szőkítő shampoon-szappan: 
HARTMANN KLÁRI, Abonu (Pest m.). 

BURMA-ROYAL bijouterie (Erzsébet-körut 
53) 5 pengős utalványa: 
F á b r i Golda József, Bpest, Hor thy Miklós-ut 80 f 6. 
RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 jegy: 
y ARG A ZSUZSA, Budapest. Akadémia-ut. 10 
TA ÜB IMRE Budapest. Klauidl-tér 16. 111. 21. 
UFA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy: 
YA.ÍTIIY GÉZA, Budapest, Szerb-u. 10 (Közp. Egye-

tem.). 
BF.RGER FERENC, Budapest, Amerikai-ut 33.'1. 4. ' 
Vi kg. világhírű HAG kávé: 
WEINBERGER SÁNDORNÉ, Budapest. Elemér-u. il 
111. U. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
KLEIN EDIT, Rákospalota, Gdbor Aron-u. 2. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
FODOR ERZSÉBET, Budapest, Kirdlij-u. 43. 

GÖDINGER-drogéria (Király-utca 75): 100 gr 
Marvcl-Chipre, 1 Tuft-puder: 

PÉNTEK IBOLYA. Budapest, S:ondi-u. 33. 
BURMA-ROYAL bijouterie (Erzsébet-körut 

53) 5 pengős utalványa: 
Gönc-Zy Kálmán, Budapest , Lágymányos-u . 20. 
Szenes kozmetikus 2 AVASI szépitőkrémje: 
MARKOVITS NATÁLIA, Szombathely, Széli K.-u. 6. 
Dr. NOSEDA: 3 fürdőszappan fogassal: 
SZŐKE IBOLYA, Hajdúnánás. 
B O O N ' S kakaókülönlegesség, fél kg: 
REICHMANN IMRÉNÉ, Ujberek. 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
SPIRÓ ÉVA, Budapest. Dembinszky-u. 48. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
KORPA GÉZA, Kevcrmes. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
BI.AU ANDORN É., Budapest, Lujza-u. 2b. 

12 darab PUSZTADÖRI saj tot : 
SPITZER JÓZSEFNÉ, Nuirbátor, Eduárd-u. 10. 
Szenes kozmetikus 2 AVASI szépitőkrémje: 
Dr. LAKOS GYULÁNÉ Zsámbok. 

BURMA-ROYAL bijouterie (Erzsébet-körut 
53) 5 pengős utalványa: 
Klein Jenóné, Budapest . Közraktár -u . 12a. f. 1. 
FOTO ANNA (Aradi-u. 40.) művészi portré: 
SZAUER MIKLÓS, Budapest, Andrássy-ut 50. II. 

Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
VÁRADY BÉLÁNÉ, Budapest. Vdci-ut 100. II. 55. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
KRAUSZ IBOLYA, Budapest, Kenyeres-u. 30. 
Ii PILAVIN fiirdő tengeri sóval és fenyő-

illattal és 1 fenyőszappan: 
LUKÁCS IMRE, Kispest, Petöfi-u. 66. 
Dr. REINITZNÉ KÉZIMUNKAÜZLET (Er-
zsébet-körut 21.) kézimunka zsebkendő: 
ALFÖLDI BÉLÁNÉ, Budapest, Üllői-ut 40. II. 4. 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
BARON MÓR, Kó'.egyháza. 

Foto KLARA (Erzsébet-tér 3) egy portré: 
SZÉP GYORGYNÉ, Budapest, Stefánia-ut 18. III. 8a. 
3 tubus QUICK, gyorsborotvakrém: 
HARSÁNYI JÓZSEF. Pápa. 
1 üveg LYSOFCRM, 1 fodormenta szájvíz, 

1 Lysoform pipereszappan: 
RADÓ PÉTER, Győr, Kirdly-u. 11. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
Vidor tes tvérek, Sza tmár . Ju ' iu Maniu 35. 
Dr. Murgu Péterné. Vei. Beckerek. 
Tibor Magda, Sombor. 
Szegedy Gábor. Constanta (Poste res tan ta ) . 
Dr. Grosz Nándor, Munkacevo, Masar- k u. 31. 
Borka Ferencné. Miskolc, Lichtenstein-u. 26. 
Milkó Józsefné. S tarakanizsa . 
Székely Ignácnc. Arad, S t r . Radulcscu 4. 
Köves Margit. Sebis. 
Rothbart Etel. Sárospatak. 
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O z e r k í e s z t Ó i Ü z e n e t e i é 
Sehneider László. Temesrár . Nem ál lhatunk rendel-

kezésére. A Színházi Életben megjelent fényképek 
tulajdonosainak címeit nem szoktuk megírni senkinek. 
Igy önnek sem adhat juk meg a kért címet. — B. 
Judi t : A íilmszinészpálj ázat zsűrije nem azt nézte, 
szép-e, akit a kép ábrázol, hanem hogy ,.jó film-
a rca" van-e? — B. Magda: ö n azt kérdi , hogyan 
csatlakozhatna egy Afrikába induló expedícióhoz. 
Ugyanakkor e lárul ja , hogy 15 éves, „az emberek 
különcnek nevezik és kerül ik ." Beszél németül, ango-
lul, románul és összes vagyona 200 pengő. Kedves 
Magduska, ön nem különc, ön még egy gyerek. Ha 
kíváncsi Afr ikára üljön be egy moziba, valami jó 
expedíciós filmhez, vagy olvassa el azt a rengeteg 
könyvet, amil Afrik ról i r tak. De 15 éves korában 
expedícióhoz csatlakozni — nem ajánl juk . Ajánjjuk 
inkább figyelmébe, hogy egy 15 éves, jól nevelt, 
nyelveket beszélő urileány ne,m lehet , ,különc." — 
S. Váry Ilus, Ariid: Aradi fényképészünk u t ján — 
aki önről a pályázatra hozzánk érkezett felvételi ké-
szítette, levelet küldtünk önnek, mivel közelebbi ci-
mét nem tudtuk. Kér jük, vegye át a fényképésztől 
a levelet s annak kézhezvételéről szíveskedjék ben-
nünket értesíteni. — Veronica? A filmpályázattal kap-
csolatban csak azok a képek jelennek meg lapunk-
ban. melyeket a zsűri kívánt megjelentetni. Az ön 
kérésére a két képet most át tet tük a Miss-választás 
előzsüri j j elé. — Szerencse: Semmi tendencia nem 
volt benne, higyje el nekünk. És engedje meg, hogy 
gratulá l junk sikereihez, l ia valami magyar újdonság-
ban lép fel, küldjön be egy jó fényképet, szívesen 
közöljük. — B. A., Apatin: 1. Pályázhat . 2. Zsoldos 
Andor. Berl in-Chariottenburg, Aschaffenburger-str . 18. 
— , ,Franci" : Nem illik elárulni , bár jelen esetben 
m: gmondhatn nk, — Zobor: Nem azonos! — Tosca: 
A Színházi Élet Bolt jában minden kotta kapható, te. 
hál a „Tosca i m á j a " is. — L. L., Debreeen: Szent-
pétery Zsigmond (1798—1858) mint kálvinista teológus 
állt be színésznek. Hosszas vidéki szinészkedés után 
a Nemzeti Színházhoz került , ahol Megyeri szerep, 
köréi vette át. Ő volt magyar színpadon az első 
Falstaff . Kiváló szerepei voltak: Peleskei nótárius, 
Petur . Több színmüvet is fordított . — R. I., Subotica: 
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F O G P É P , 
S Z Á J V Í Z , 

F O G P O R 
AZ IDEÁLiS SZÁJÁPOLÓSZEREK 

rt Magyarországi. Cserkesz-Szövetség ctme; Nagy Sán-
dor-u. 6. — W. M. : Ha biróság előtt kell azt a dá-
tumot igazolni, akkor leghelyesebb, ha a művész 
ura t lakásán (Hunyadi-u. 39.) keresi fel és a lá írat ja 
vele az okiratot . — 1452-es előfizető: Rökk k a r i k a 
Budapesten született. Édesapja él. Címe: Bethlen-
utca 19. _ L. E. Szeged: Bródy Lili cime: Erzsébet-
körut 23. — Balaton: Komor Gyula a Vigszinház 
d ramatu rg ja . — S. S. S.: 1. Kosáryné Réz Lola, 
Rákóczi-ul 51. 2. Kálnoky Izidor (Vulpes) már nem 
él. — Vásárosnaniény: Erich Pommer rendezte a 
Nibelungokat. — Fogadás: Blaha Lujza (családi nevén 
Reindl Lujza) báró Splényi Ödön felesége volt. Meg. 
halt 1926-ban. — T. A.: A walzer, amit Marlene 
Dietrich játszik, a Dunary walzer, a másik dalt pe-
dig külön filmhez komponálták. — Alfiildi asszony, 
28: Karácsonyi szamunkban olvashatta, hogy film-
pályázatunkat lezártuk, legutóbbi számunkban pedig 
közöltük, hogy milyen feltételekkel folytatjuk azt. 
— Mezőkövesdi érdeklődő: Cime: Metro-Goldwyn-
Maver Studio, Culver City, California. Angolul Ír-
jon. — Sz. Anny, Temesvár: Willy Fri tsch cime: Ber . . 
lin, Charlot tenburg. Kaiserdamm 95. — Tom Mix ra-
jongó: Cime: Fox Film Studio, Los Angeles, Cali-
fornia. — Három év óta előiizető: Hermann Thiemig 
cime: Berlin, Deutsches Theater . -1- Egy pályázó: 
Pály zatunk feltételei között szerepelt az a pont, 
hogy kéziratot nem adunk vissza és igy. sajnos, az 
ön kéziratát sem küldhet jük el. — Budapest: Csak 
színészek, vagy színésznők elmét áll módunkban kö-
zölni önnel és igy legnagyobb sa jná la tunkra a kér-
dezett úrról nem adhat juk meg a kívánt felvilágosí-
tást. Közölje azonban talán velünk, hogy milyen célra 
kell önnek. — Sz. Gabi: 1. Willy Fritsch cime: Ber-
lin, Charlot tenburg, Kaiserdamm 95. 2. Gerda Maurus 
cime; BerliruSteglitz, Thorwaldsenstrasse 25. 3. Anna 
May Wong címe: Paramount Studio. Los Angeles,] 
California, Maraton Street. — M. Tivadar , Cluj: Le-
vele Warner Bros, studio, Los Angeles, California 
cknen megtalálja. — A. Eduardné: A pályázatot m á r l 
lezártuk. — Egy pályázni szándékozó ba rá t j a : A 
hangosfilm beszél és a beszélőfilm hangos. — Foga-
dás: A Bagdadi tolvaj címszerepét Douglas Fai rbanks; 
játszotta. — M. P. Sz. K.: Mindenképen kellemetlent 
a helyzete. Kísérelje meg közvetlenül a gyárhoz for-j 
dúlni, esetleg beleegyeznek az ön állal ajánlott meg-
oldásba. — K. D.. Rákospalota: Nincs igaza. A foga-
dást elvesztette. 

Zenemüvek 
gramoionlemezek 
uJ és használ! kották ; eladás, vétel, csere 

Telefonrendelésre házhoz szállítva 
Z A L A zenemű kereskedés 

Teréz-körut 2. Lipót-körut 24. 
Telefon: 282—64 Teleion: 107 85 
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FMü* 
K ß G S / ^ W i r l a : [ Z f t m S M * (6. folytatás) 

Valóban ugy látszott, mintha Tobby is megsokalta volna a sok 
sorscsapást, amit alkalmazásának rövid ideje alatt a gazdája nyakába 
zúdított, mert amint a Várból lejövet átsétáltak a Belvároson, a Váci-
utca egyik zenemükereskedése előtt ujabb kellemes esemény történt 
velük. À boltból kiszaladt elébük egy kis kopasz ember. 

— Megspórolt nekem egy telefonköltséget — kiáltotta a kis ember 
jókedvűen hunyorogva. 

Árva azt gondolta, hogy arról a fox-trottról van szó, amelynek vak-
szövege annyi bonyodalmat okozott. De hát kinek van kedve ilyen előz-
mények után, vidám szöveget irni? 

— Elkészültem vele — hazudta. — Csak be kell mennem a szer 
kesztőségbe legépeltetni. 

Rózsa ur, a kis kopasz üzletvezető, legyintett. 
— A foxtrott ráér. Egyelőre arról van szó, hogy hányszor hajlandó 

leirni a nevét egy ötvenpengősért? 
Ha valakinek ötven fillér minden földi vagyona s ezt ugy kell beosz-

tania, hogy másodmagával leélhesse belőle hátralévő éveit, ilyen aján-
latra nem is válaszolhat másképpen, mint Árva László: 

— Ezerszer! — mondta szemrebbenés nélkül. 
— Az sok — felelte Rózsa ur — elég lesz ötszázszor is. 
És elmesélte, hogy egy berlini gramofongyár fölvette az ifjú költő 

.,Maga már persze elfeledte" kezdetű tangóját. Mivel minden forgalomba 
hozott lemezre rá kell ragasztani a szerző kézjegyét, ami esetenként t\z 
fillért hoz a konyhára, egyelőre ötszáz engedély-jegy et kérnek tőle. 

Mialatt Árva László a Váci-utcai zeneműkereskedésben -szidta magát, 
hogy miért nem választott magának egyszótagu nevet, a Független 
Magyarság szerkesztőségében Adél kisasszony, a házi telefonközpont 
kezelője beszólt a vezér szobájába: 

— A főszerkesztő urat kérik a hármas vonalon a miniszterelnöki 
sajtóirodából! 

Zentai Strasser éppen a vezércikktémát beszélte meg Darussy Pál 
volt államtitkárral, a lap diszpublicistájával és Perjel Bandival, a helyet-
tes szerkesztővel. A bejelentésre olyan kinosan mosolygott, mint aki 
meztelen lábbal sündisznóba lépett. 

— Na, — mondta — kezdődik a mosakodás a Dressiger Bank 
mi alt! 

Egy pillanatig azon gondolkodott, hogy letagadtatja magát, de aztán 
mégis a füléhez emelte a készüléket. 
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— Hallo! mondta beletörődve az elkerülhetetlen sorsba, majd 
lelkesen fölemelte a hangját. — Alázatos tisztelettel, méltóságos uram! 

A sajtófőnök van a telefonnál — gondolta Perjel és kínosan mosoly-
gott. Darussy a vállát vonogatta. „Ti csináltátok, egyétek meg!" — akarta 
mondani ezzel a néma gesztussal. Élesen figyelték a vezér arcát, mintha 
arról akarták volna leolvasni a töredékes párbeszéd hiányzó felét. És 
Zent ai Strasser arca a/. indulatkifejezés művészetének teljes skáláját 
lejátszotta néhány röpke perc alatt. A beszélgetés kezdetétől az utolsó 
akkordokig olyan változatokon ment keresztül, mintha egy büvész-
kéinikus kezébe került volna, aki elhatározta, hogy vadkörtéből mézet 
facsar. 

— Hallo! — hörögte fokról fokra nagyobb izgalommal a vezér —, 
hogy őexcellenciája . . . a minisztertan . . . ez nem tréfa, méltóságos 
u r a m ? . . . óh, szóról szóra ez volt az in t enc iónk . . . méltóságos uram 
végtelenül bol . . . 

° ! 

Nem tudta magában tartani örömét. Jobbkezével gondosan letakarta 
a beszélőt és fojtott hangon odasúgta az. uraknak: 

— Ezt a tésztát! Dicséretet kaptunk a minisztertanácson! 
És turbékoló hangon beszólt a készülékbe: 
— Értem, méltóságos uram . . . A kegyelmes ur lekötelező Ígérete . . 

mi csak a kötelességünket teljesítettük méltósá . . . Alázatos tisztelettel 
méltóságos uram! 

Lecsapta a kagylót és selyeinzsebkendöjével buzgón törülgetni 
kezdte a homlokát. 

— Hallottak már ilyet? — mondta felhevültei) és félszemmel a 
telefonkészülékre sandított, vájjon jól ül-e a helyén. — A miniszterelnök 
példaképpen állított bennünket az egész sajtó elé. Az egyetlen lap vol-
tunk, mondta, amely tapintatos és okos magatartásával elejét vette a 
pániknak, a Dressiger Bank ügyében. Hogy ezentúl mindenkor számít-
hatunk jóindulatára. 

Darussy Pál arcán a visszamenőleg bölcs emberek ,,ugye meg-
mondtam?" mosolya tündökölt. Ebből is látszott, hogy politikus volt. 

— Én — próbált magának érdemeket szere ni, — azonnal . . . 
Zentai Strasser egy kézm ozdulattal elhallgattatta. 
— Se te, se én, se Perlel: Az egész sajtó rajtunk röhögött! Tisztára 

szerencsés véletlennek köszönhetjük, hogy a szégyenből a végén signuin 
laudis lett. 

— Kár, — tette hozzá némi bonhomiával, — hogy a véletlent nem 
szerződtethetjük állandó korrektornak a Független Magyarság munka-
társai mellé! 

A mondat éle ném'leg Perielre vágott, de a segédszerkesztő a dolgok 
szerencsés fordulatában ugy találta hogy ezek után Árva Lászlóra is 
kiterjeszthető a közkegyelem. Hiszen tulaidonképpen nem is a íiu a hibás, 
hanem ő. Nem kellett volna egy tapasztalatlan gyereket szembeállítani a 
legnagyobb felelősséggel. 

— A boldogtalan gyerek be se mert jönni a szerkesztőségbe -
mondta szánakozva. 

Zentai Strasser elfordította az arcát az Íróasztali lámpa éles vilá-
gából. Maga is érezte, hogv a dicsőség fénykévéjéből Árva Lászlónak is 
kijut egy sugaracska, de a kérdéi most egyáltalán nem volt kedvére való. 
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Még a legbizalmasabb munkatársaival sem közölhette, hogyan cseppent 
bele Árva László a Zentai Strasser-család magánéletébe. 

— Egyelőre — mondta szárazon — azon gondolkodjunk, hogy a 
minisztertanácson elhangzott nyilatkozatot miképpen aknázzuk ki a 
magunk javára. 

Perjel csalódott arcára nézett és dühös lett. 
— Mit fanyalog? Magamtól is elhatároztam, hogy vissza fogom 

venni! De egyelőre hadd böjtöljön egy kicsit. 
Perjel vállat vont. Bármilyen dühös volt a vezér, végeredményben 

elérte, amit akart. A fiu néhány nap múlva visszajön a laphoz és ezzel 
az ő lelkiismerete is felszabadul egy sulvos tehertételtől. Mit tudta ő, 
hogy a dolgok hátterében súlyosabb bün is lappang, mint a szolgálati 
fegyelem sérelme? Ki sejthette, hogy a kulisszák mögött egy egész külö-
nös párbaj folyik, még hozzá nem is első vérre. Mert az, aki az első 
menetben a sebet kapta, már kezdett magához térni kábulatából és egy-
előre a következő aforizmát jegyezte föl a noteszébe, elvetélt gondolatok 
és soha meg nem irandó témák közé: 

,,Amióta az emberek az istenség fogalmát kitalálták, egyetlen igazi 
demokrata isten volt csak: Ámor. De a különböző társadalmak vigyáztak 
rá, hogy Ámor istenke sohase érje el a nagykorúságot." 

• 
Az Árva Lászlóra kiszabott böjt azonban negyvennyolc óráig se tar-

tott. Harmadnap estefelé, amikor az urak egyenként bedugták az orrukat 
Adél kisasszony szobájába, ahol a házitelefonnal egyesített titkárság 
székelt, egy korrekt jelmezbe öltözött urasági vadászt találtak ott, aki 
Árvát kereste. Adél kisasszony zavarba jött, hogy mit mondjon neki. 
Odaintette Zsombort, aki az érkezett levelek közt turkált. 

— Megmondjam, hogy már nem tagja a szerkesztőségnek? — kér-
dezte súgva Árva volt főnökét. 

— Kérdezze meg, hogy ki küldte? — súgott vissza Zsombor. 
A válasz olyan meglepő volt. hogy Adél kisasszony szemöldökei fel-

szaladtak volna a homloka közepéig, ha nem lettek volna pontosan elő-
rajzolva és rögzítve. 

— D'Enzian hercegnő kegyelmes asszony üzeni Árva nagyságos 
urnák — mondta tiszteletteljesen a vadász - , hogy holnap délután négv 
órakor szívesen látja teára Tóbiás úrral. 

— Kivel? — hördült fel Zsombor. 
— Tóbiás úrral — ismételte nyugodtan a komornyik. 
A szenzáció pillanatok alatt beszaladta a szerkesztőség minden 

zugát, bár Zsombor azzal szerette volna tompítani, hogy biztosan valami 
jótékonysági akcióról lehet szó. Jani, aki az érkező helyettes szerkesztőt 
hámozta ki a felsőkabátjából, sietett mindenkit megelőzni a hírrel: 

— Valami komornyik van itt D'Enzian hercegnőtől Árva úrért. 
Teára hívják. Fene jól megy neki. amióta facér lett. Hercegnőkhöz jár 
teázni, még hozzá kutyástul. 

Adél azzal küldte el a vadászt, hogy okvetlenül értesíteni fogja Árva 
nagyságos urat. Az értesítésnek arra a formájára azonban, amelyet egy 
negyedórával később Perjel diktált neki a főszerkesztővel folvíatott meg-
beszélés után. nem volt elkészülve. A segédszerkesztő táviratot kiilrletett 
Árva lakására a következő szöveggel 
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„Eléy volt az iskolakerülésből. Ha nem jelentkezik ma éjszaka, jel-
mondás nélkül kidobatom." 

A táviratnak meg is volt a kellő hatása. Éjszaka tizenegy órakor elő-
került Árva. Maga Desdemona vadászta fel albérlőjét a Gresham-ben, a 
riporterek kávéházában, mert kispolgári megrögzöttségében minden sür-
gönyt rendkívüli esemény hírnökének tekintett. Egy félóráig sem tudott 
volna egy házban aludni egy felbontatlan távirattal. Szerinte a sürgőm 
vagy halálesetet és ezzel kapcsolatos váratlan örökséget, vagy lakodal-
mat jelent. Igen elcsodálkozott tehát, amikor másfélóráig tartó ide-oda -
loholás után albérlőjének válla fölött áttekintve, kibetűzte a távirat tar-
talmát. Mint gondos háziasszony egyszerűen fegyelmi hatósággá változott: 

— Maga nem jár be a szerkesztőségbe?! — mondta és az ijedtségtől 
elállt a lélegzete. Egészen természetes gondolatkapcsolódás révén az else-
jén esedékes házbér jutott az eszébe. 

— Nézze, nagyságos asszony, ne aggódjék miattam — mondta Árva. 
akit Balla bácsi, az öreg riporter jelenlétében módfelett feszélyezett 
Desdemona remegő orrcimpája. — Ez végtére is az én dolgom. 

— Ez nemcsak a maga dolga, ez közügy! — tiltakozott Desdemona 
és egyenesen az öreg riporterhez fordult, aki szutykos pipájából egyked-
vűen eregette a füstöt. — Más ember örülne, ha állásba jutná, ő meg 
nyugodtan lopja a napot. Ha már nem gondol rám, gondoljon a kutyá-
jára — tette hozzá elpityeredve. 

Tóbiásra azonban nem kellett gondolni. Körüljárta az asztalokat és 
minden vacsorázóasztalnál koldult magának egy falatka húst, vagy egy 
csontocskát. E pillanatban is a két lábát bizalmasan föltette egy szép 
asszony rózsaszin selyem ruhájára. 

— Néssze aszt asz öreg tarhást! — mondta Balla bácsi, aki egy 
huszonöt éve tartó nátha következtében a „zét" ,,esz"-nek, a ,,bé"-t 
,,pé"-nek mondta. 

Konyakot rendelt a feldúlt kedélyű Desdemona részére és Árvához 
fordult : 

— Mondtam, hogy minden szenzáció három napig tart. Csak ki kell 
tudni pöjtölni. Most menjen be szépen a redakcióba, én majd hasza 
kisérem a nagyságos asszonyt. 

— Oh — mondta hálásan Desdemona és veszedelmes erőfeszítése-
ket tett, hogy elgörbült száját vizvonalba hozza —, a mi generációnkból 
még nem veszett ki a figyelem és lovagiasság az asszonyok iránt! 

Balla bácsi fehérrel keretezett kék szeme közönyösen siklott el az 
asszony felett. Később meg is mondta a gúnyolódó riportereknek, akik 
látták, hogy a veterán újságíró taxiba ült Árva háziasszonyával: „Nem 
akartam, hogy elcsúfítsa a kávéházat." 

Árva lassan, elgondolkodva ment a néptelen, esti Andrássy-uton 
Tóbiást szabadjára engedte, hadd garázdálkodja ki magát. A sürgöny 
nem lepte meg túlságosan. Perjel megüzente neki a vezérrel folytatott 
beszélgetést. Gyöngyvirágra gondolt, aki ígérete ellenére nem adott ma-
gáról életjelt. Talán helyreállt a béke. Sőt biztosan ugy lesz, hogy az ő 
visszatérése a szerkesztőségbe egyértelmű Éviké teljes kapitulációjával. 
\ z elmúlt éjszakákon nem ment egyenesen haza a kávéházból, hanem 
a Délibáb-utcában keringett a kis palota körül. Kiszámította, hogy me-
lyik ablak lehel Gyöngyvirágé és ott rostokolt a szemközti villa keritésé-
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aek árnyékában szoinju szívvel a hajnali derengésig. Tudta, hogy semmi 
értelme sincs az ácsorgásnak, de jól esett neki, hogy külön áldozatot 
hozhat a lányért. Édes borongás futott át a bőrén, valahányszor arra 
a rejtélyes színkeverésre gondolt, amely Évi arcának elefántcsont hal-
ványságát a rózsa lehelletszerü árnyalatával vonta át. önkéntelenül 
szembeállította D'Enzian hercegnő európai hirü, nagyon is tudatosan 
viselt szépségével és ugy találta, hogy Gyöngyvirág szebb. Szebb a kép-
tárak Madonnáinál és Vénuszainál, szebb minden élőlénynél, mert ugyan-
az az isteni tavasz áradt belőle, amely az árvácskák szirmait boltban 
nem kapható bársonnyal hamvazza be. Mint minden költői kedély, érezte, 
hogy a fájdalomért talán még édesebb szeretni, mint magáért a szere-
lemért és hagyta fájni a szivét az öntudatlanságig. Most ennek is vége 
lesz! — gondolta keserűen. Visszatérésének árát egy fiatal lánnyal fizet-
tették meg. Nem a hozományából vették el, hanem a lelkéből. Kiváncsi 
volt, hogy ha találkozni fog a főszerkesztővel, ki süti le a szemét kettejük 
közül? Arra, hogy ezt a hirtelen változást a hercegnő üzenete idézhette 
elő, annál kevésbbé gondolhatott, mert hiszen még nem is tudott róla. 
Ment gépiesen a szerkesztőség felé és csak olyankor ijedt fel gondolatai-
ból, ha Tobby, aki nem bízott meg teljesen a szemeiben, érzékeny fekete 
orrát beleütötte a nadrágjába. 

A szerkesztőség kapujában azonban elfogta Gáthy, a gyorsíró. Bizal-
masan a hóna alá karolt (ezt már D Enzian hercegnő vadászának köszön 
hette) és mint mindig, ezúttal is a saját ügyéről beszélt. 

— Hát megkaptam kérlek, megkaptam! — mondta száraz hangján, 
amely az örömnek ilyen kis eseteiben ugy ropogott, mint a tűzifa, ami 
kor belekap a láng. 

— Mit? — riadt fel Árva. 
— Ja, neked még nem mondtam? A Butortermelők Szövetségének 

kölcsönét. Persze a kiadóhivatal vállalta a jótállást. 
Árva nem bánta most a Butortermelőket, hanem sietett a helyettes 

szerkesztő szobájába. Perjel letette az asztalra a megkezdett korsó sört. 
Magához ölelte, megcsókolta a fiút, és ugy nézett rá, mintha hosszú 
betegség után most jött volna be először a szerkesztőségbe. 

— Mit bujkál? — förmedt aztán rá valódi haraggal. — Miért nem 
fordult hozzám tanácsért? A végén még azt hitte, hogy én áldoztam föl 
magát! 

Árva szó nélkül leült. Tényleg az az érzése volt, mintha lábbadozó 
lenne, akit most hoznak ki először a bágyasztó, fűszeres reggeli levegőre. 
Tóbiás a szerkesztő üres karosszékét használva lépcsőnek, a két első lá-
bát feltette az asztalra és otthonosan körülszimatolt, nem feledkezve meg 
a söröskancsórói sem, amelyben félig eltűnt bozontos feje. Végül elcsípett 
egy üres kéziratpapirost és nagyot ugorva eliszkolt zsákmányával az Író-
asztal alá. 

— Ehol ni a Dreissiger Bank igazi tettese! — rikkantott Jani, aki 
el nem mulasztotta Volna az alkalmat, hogy ennél a történelmi találko-
zásnál jelen legyen. — Biztosan igy lopta el a kőnyomatost is! 

— Ha kicsit kutatnánk az asztal alatt, talán meglelnők a foszlányait 
is! — mondta Perjel. — Ahogy én magukat ismerem. 

— Kérem, a reggeli takarítást nem mi végezzük — válaszolt Jani és 
sértődötten visszahúzódott a folyosóra. 
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Perjel ellágyult szeretettel nézte munkatársát. 
— Megbeszéltem a főszerkesztő úrral — mondta —, hogy ezentúl 

maga lesz a Társaság-rovat vezetője. Akinek ilyen összeköttetései vannak .. 
A fejére csapott. 
--— Ja igaz! Közölték már magával D'Enzian hercegnő üzenetét? 
Árva elpirult. Hát ennek köszönheti a hangulatváltozást? De egyben 

valami jóleső érzés futott át rajta: mégsem Gyöngyvirágnak köszönheti, 
hogy visszavették! A harc — ha ugyan annak nevezhető — változatlanul ál! 
tovább! Zentai Strasser visszavette őt, anélkül, hogy az a bizonyos alku 
mégegyszer szóba került volna. Csak egy kis távoli fény csurrant rá 
D'Enzian hercegnő kilencágú koronájáról és ime: a kormányfőtanácsos 
ur, az újdonsült méltóságos hasravágódik előtte! Ebben a pillanatban 
eszébe se jutott, hogy Zentai Strassernek tiszteletreméltóbb indokai is 
lehetnek, holott Balla bácsi elégszer kioktatta őt, hogy a jó újságírás első 
feltétele a jó összeköttetés. Mentől több összeköttetése van valakinek, an 
ni l használhatóbb ujságiró. 

— A hercegnő komornyikot küldött magáért, — újságolta Perjel 
hogv holnap délután teára várja Tóbiással együtt. 

— Ja igen — nevetett az ujságiró. — A megtiszteltetést tulajdon 
képpen Tóbiásnak köszönhetem. Életem legszomorúbb délutánján na 
gyon vidám féiórát töltöttem együtt Tobby révén a hercegnővel. 

Elmesélte Tobbyval való kalandját. Perjel nevetett. 
— Magától függ, hogy a hercegnövel való barátságot okosan hasz 

náija. Referáltam a főszerkesztő urnák és mindjárt ki is eszeltük, hogy 
nem tér vissza üres kézzel az Úri-utcából. Azt mondják, hogy a hercegnő 
nagyon íinom kis verseket ir uri passzióból. Szerezzen meg egy párat és 
fordítsa le. Pompás vasárnapi riport lesz. 

Tóbiás illetlen nyalakodására való tekintet nélkül felhajtotta a ma-
radék sörét. 

—- Most, ha akarja, fölmentem a mai munka alól. Apropó! Ha nincs 
pénze, holnap délelőtt felvehet költségekre pár pengőt a kiadóban. Majd 
kiirom az utalványt. 

Árva László nagyon nyugtalanul aludt ezen az éjszakán. A hercegnő-
nél teázott, de a szoba veszedelmesen hasonlított Zentai Strasserék hali-
jához. Amikor éppen a szájához emelte a csészét, megpillantotta Tobbvt. 
amint Babussal rumbázott. Nevetve figyelmeztetni akarta a mulatságos 
jelenetre a hercegnőt, de ekkor Zentai Strasserné képe kiszállt rámájából 
és igy szólt: 

— Nem tudja kérem, mi lesz jövőre a divatos hajszin? 
— De kérem — csodálkozott Árva—, hogy tudhatnám én azt előre? 
Félix, a sárga tacskó felkapaszkodott a térdére és dióbarna szemében 

őszinte csodálkozás égett. 
— önnek, — mondta a tacskó — mint a Társaság-rovat vezetőjé 

nek. mindent tudnia kell. 
Később Lepnyákné elejtett egy drága szervizt. Nagyon meg akarta 

érte szidni, de egy édes kis kéz kedvesen rátapadt a szájára. Mindjárt 
megismerte, hogy csak Gyöngyvirág keze lehetett. Olyan érzése lett tőle. 
mint amikor kora tavaszon ablakot nyitnak. Kinyitotta a szemét és bele 
hunyorgott a fénybe. Tóbiás állt fölötte harcias pózban. Botszerü első 
lábát gazdájának szájára tette. A kutya kialudta magát és játszani akart 
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— Magyon elaludtam! — gondolta ásítva és szerette volna megálla-
pítani, hogy mennyi az idő. De minden szégyenkezés nélkül eszébe jutott, 
hogy az óráját hetekkel ezelőtt zálogba tette. Lepnyákné után kiabált, a 
cselédet azonban elküldték valamerre. Megpróbált a nappali zajokból 
tájékozódni, amiben nagy gyakorlata volt. IIa odak'nt döng az udvar a 
klopfolóktól, akkor reggel nyolc és tíz között lehetünk. Ha a viciné csöbre 
csattog a folyosón, akkor tizenkettőre jár az idő. Erősen fülelt. A szom-
széd lakás vékony elválasztó falán át zene szűrődött hozzá. 

— Dvorzsák Humoreszkjét játssza a rádió! — konstatálta. 
A kabátja zsebéből előkereste a tegnapi estilapot, amelyben rádió-

melléklet volt és buzgón tanulmányo ni kezdte. Hopp! Megvan — kiáltotta 
örömmel. — Bécs gramofonhangversenyt ad egy és kettő között. Hatodik 
szám: Dvorzsák Humoreszk! Tehát félkettő lehet! 

Fürgén kiugrott az ágyból. Tobby, akit minden gyors mozgás meg-
részegített, utána vetette magát és elragadtatva kapkodott a meztelen láb-
szárai után. 

Négy óra után öt perccel ott ült az Uri-utcai palota úgynevezett kinai 
szalonjában, ahol minden fekete lakk és arany volt. A hercegnő szintén 
arannyal szőtt nehéz keleti fekete selyembe öltözött, amelyből harsogva 
vágott ki bőrének fehérje és hajának aranyos szőkesége. Tobby bizalmat-
lanul pislogott egy szék alól a gazdagságnak ebben a keleti parfőmtől 
uehéz levegőjében. A kerevet egyik puha párnájába süppedve Felix nézte 
gonosz tekintettel. Kutya-eszével nyilván elfelejtette már a várbástyán 
lejátszódott vidám perceket. 

— Hagyjak őket — mosolygott a hercegnő. — Majd összebarátkoz-
nak maguktól. 

Észrevette, hogy Árva végigjártatja a szemét a falakon. 
— Imádom a keletet — mondta magyarázóan. — A magyarokat is 

talan azért szeretem, mert keletről jöttek, a rejtélyek hazájából. Ha le-
helne, legszívesebben bebarangolnám Tibet furcsa világát. 

Mosolygott. 
— Láthatja, egy ilyen elkényeztetett asszonynak is vannak teljesít-

hetetlen vágyai. De talán magát nem is érdeklik az én szeszélyeim? 
— Ellenkezőleg, — vallotta be Árva — én is felfedező uton vagyok. 

Azzal a rideg megbízással jöttem, hogy a kegyelmes asszony világát ki-
fürkésszem a Független Magyarság olvasói számára. 

— Oh, intervju? De maga most az én vendégem. Illetve maguk. 
Mrrt amint látom, Felix ur szintén tudja, mivel tartozik házigazdai tiszt-
ségének. 

Felix csakugyan leereszkedett párnájáról és láthatóan minden ellen-
séges szándék nélkül közeledett Tóbiáshoz. Ezúttal ő volt a kezdemé-
nyező fél, tekintve, hogy otthon és birtokon belül érezte magát. Tobby 
félszemmel a gazdájára sandított. Szinte azt látszott kérdezni, hogy sza-
bad-e? Miután barátságos simogatás formájában megkapta az en-
gedélyt, csakhamar nagy játék kezdődött. A két kutya vidáman kergette 
egymást a süppedő szőnyegeken, párnákon át és boldog marakodásuk 
zaja elnyomta a beszélgetést. 

— Tud valamit a kis kutya? — kérdezte a hercegnő, mert a kutya-
tulajdonosok általában erre a legbüszkébbek. 

— Megvallom, még nem értem rá vele foglalkozni — mondta az 

121 



újságíró. — Nemrég jutottam hozzá és azt hiszem, hogy Tobby teljes 
analfabéta a kutyatudományok terén. 

— Ezt nem szabad elhanyagolni, kérem! A jó kutyának nagyon sok 
dolgot kell tudnia. Elsősorban az engedelmességet. Ez persze nem vonat-
kozik az enyémre, — tette hozzá anyás sóhajtással — mert a daki a leg-
okosabb kutya a világon, de neveletlen. Mindent megcsinál, de csak a 
saját fe je után. 

Felix és Tobby közben majdnem feldöntötték a szobalányt, aki ma-
hagóni tálaló-asztalkát tolt maga előtt, rajta drága, eredeti kinai por-
cellánokkal. Az ujságirónak libabőrös lett a háta. Egy ilyen darab az 
egész esztendei fizetésem, — gondolta. 

— - Hogyan parancsolja a teát? — kérdezte a hercegnő. Csuklóban 
meghajlott, f inom hosszú keze egészen olyan volt, mintha azt is a kész-
lethez tervezték volna. Tóbiás féktelen jókedvében és mohóságában fel-
ugrált hozzá. A hercegnő egy szem likőrrel töltött bonbont dobott neki. 
A kutya lehasalt és két hajlékony elsőlábába vette a cukorkát. Éles fogai 
alatt feltört a vékony csokoládépáncél és ragadós nedve lecsorgott a 
drága, régi Bokhara szőnyegre. Árva ugy tett, mintha nem látta volna és 
magában csöndesen imádkozni kezdett, hogy mentől előbb elkerüljenek 
innét. Ö már tudta, hogy Tobby műsora kifogyhatatlan a kártevésben. 

— Nos, ön intervjut akaT, — mondta kedvesen a hercegnő — hát 
parancsoljon velem. 

Az ujságiró örült, hogy elterelheti aggodalmait. 
— Azt beszélik, hogy a kegyelmes asszony egyéb kiválóságai mellet t 

igen szép verseket is ir. 
— És melyek volnának az én egyébb kiválóságaim? 
Árva ezúttal nem jött zavarba. 
— - Például a sport. A tennisz, a lovaglás, a golf! 
— Hát beszéljünk inkább ezekről.. A versírás olyan magánpasszióm, 

amelyet csak a legbizalmasabb barátaim tudnak. Pedig — folytatta ne-
velve — én vagyok a világ legjobban fizetett lírai költőnője. Tudja-e, 
hogy minden versemért, amit az uramnak átadok, egv ezerfrankost 
kapok ? 

~ És mit csinál a herceg a versekkel? 
— Képzelje, — válaszolta D'Enzian hercegnő vidám sajnálkozással 

— elégeti őket! Rájött, hogy a szerelmes versek nem neki szólnak, hanem 
annak az ismeretlen világrésznek, amelyről beszéltünk. 

— Csrrr! 
Tobby megfigyelte, hogy a hercegnő melyik bonbonnierből vette ki 

az imént élvezett földöntúli ízt és miután senki se figyelt rá, a csodamivü 
porcellánt lerántotta a teritővel együtt. Az edénynek szerencsére semmi 
baja nein esett a süppedő szőnyegen, de a cukorkák szanaszét gurultak. 
Árva bocsánatkérő mosollyal nézett a hercegnőre és lehajolt, hogy össze-
szedje a bonbonokat. De mire fölszedte őket, Felix és Tobbv már néhány 
szem tartalmát kicsurgatták. 

(Folytatjuk) 
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FRANCIA RIVIERA 
MONTE-CARLO 

H R 
RUSSIE HOTEL 
Pensio nélkül — Elsőrendű — Legjobb Iekvés 

Hotel de Milan 
Minden komfort (a Kaszinó mellett, kilátással a ten-
gerre). Pensio Frs 40.-től. 

Monacoi 
pályaudvaron 

MENTON-CAP-MARTIN 

Hotel Victoria & de la Plage 
Szolid családi szálloda a tengerparton. Modern kényelem, 
nagy kert, garázs. Kitűnő konyha. Németül beszélnek 

CANNE! 
H O T E L D U P A V I L L O N 

Gyönyörű fekvés. Modern kényelem. Közvetlenül 
a tengerre nyíló park. Penzióbérlet frs. 55'— 

M O N D I A L H O T E L 
penzió nélkül — legujabbszerü kényelem. 

Kiváló fekvés a tenger közelében. Szobák 20 frs.-tói. 

ABBAZIA 

R E G I N A a vezető luxusszálloda, Minden komfort, 
dancing, golf, kedvező arrangements.  
Pengő árak. Vezérigazgató: J. von Kunz. 

Hotel Eden tengerre néző balkonos szobák. Teljesen újonnan 
átalakítva. Folyóvíz. Minden komfort. Mérsékelt 
(pengő) árak. Tulajdonos : lOUag SterK Ferenc. 

Legolcsóbban vásárolhatja a legfinomabb francia sely-
meket és fűrdőcikkeket A b b a z t á b a n 

Szalay divatüzletében 

Hotel Royal 
Catto I i oa 
A vezető magyar uriház — 1931-ben 
teljesen renoválva — Hideg-meleg 
folyóvíz — Balkonos szobák — 500 
négyzetméteres tengeri terrasz — 
o l c s ó á r a k 

(ex Milano) 

Vezérigazgató 

Sam 

RAPALLO 
Pinia és gesztenyeerdők között, ősi kas 
télyok, templomok és egy modern fürdő 
a génuai öböl örök tavaszi klímájában. 
Strandja, golf- és tenniszpályája első-
rangú. Rapallo délre néz: a hegykoszoru 
megvédi a hűvös szelektől Remek szál 
lodái egyaránt kielégítik a polgári és 
luxusigényeket. Rapallo megállóhely az 
összes közvetlen gyorsvonatok részére. 

Érdeklődőknek bővebb felvilágosítást készséggel 
nyújt az Azienda Autonoma di Cura Rapallo. 

R O M A IM PERI 
V I A V E T O 2 4 . 

Egyetlen magyar ház. Minden modern kényelem. Mérsékelt 
árak. Magyar konyha, levelezés és újságok. Autóbusz min-
den vonatnál. Tulajdonos: Aczél Ar tu r . 

GLOBUS, BUDAPES'J 
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