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XXII. évfolyam Budapest, 1932 március 20—26-ig 13. 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 S Á N D O R 

A Theater an der Wien az l'h ill) It esiitörtökön 11 UJ hl 11 IL be Kálmán Imre legnjabb operet t jé t . „Az 
ördög Iovumí'M, amely Sándor Mórié grófnak és Metternich leányának szerelméről szól. A magyar 
témához színpompás magyar levegői teremtett a színház. Ez a felvétel az operett női főszereplőjét, 

I.H Dágovert ábrázolja Otto St'hmfile-vel, aki a darabban Metlernichet játssza 
(Foto Willinger) 



PUWIDZIILFCCICLÉMJÚA 
í r t a - . ß e M g ^ s i Ä e ^ i U i i t r 

Alikor a magyar tehetségek — szindarabirók, színészek, zeneszerzők, festők 
első rohamcsapatai megjelentek Nyugaton, .kritika és közönség meglepődötten 
kérdezte: hol tanultak ezek, honnan tudnak e n n y i t ? . . . Mert magasabb 
művészi szempontokból lehetett vitatni a magyarok értékelését, — de a mes-
terségbeli tudásuk határozottan imponált. Miféle kitiinő mesterek s micsoda jó 
előkészítő iskolák lehetnek Budapesten — kérdezték —, hogy ez a művész-
csoport ennyi tudást volt képes elsajátítani. Mi persze óvakodunk elárulni, 
hogy képességünk kifejlesztésében jelentékeny része volt egy nagy univerzális 
intézménynek, a Kávéházi Akadémiának. 

Ez az akadémia külföldön meglehetősen ismeretlen — nálunk annál inten-
zivebben működött s ép oly kevéssé szabad lebecsülni a jelentőségét, mint 
azokét a görög szabadiskolákét, melyekben az utca filozófusai oktatták az if jú 
nemzedéket. S ahogy ott bölcsészetről, szónoklattanról beszélgettek —, ugy 
vitatkoztak a budapesti kávéházakban a művészetről, a mesterségbeli fogá-
sokról, az, amit általánosságban bohém életnek neveztek, laza formái mögött 
komoly készülődést, agymunkát, tapasztalatok szerzését s felhasználását, egész-
séges, erjedő életet jelentett. 

Mikor, mint vidéki fiatalember, két évtizeddel ezelőtt Pestre jöttem, zenit-
jén állt a kávéházi élet. Ha a fiatal iró egy színdarabjával, vagy akár egy-két 
novellájával feltűnt — mert akkor oly nagy volt az érdeklődés és az ellenőr-
zés, hogy fel lehetett tűnni aikár egy kétstrófás verssel is — tárt karokra 
talált a kávéházi irodalmi asztaloknál s néhány nap alatt megismerkedhetett 
az összes számottevő szerkesztőkkel és iró kollégákkal. Valami elbűvölő pro-
vinciális élet volt ebben a fiatal világvárosban, — a közvetlen érintkezésnek, 
s gyorsan kötött barátságoknak olyan mámora, mely bearanyozta ifjúságun-
kat s folytonos ösztönzést adott a munkára. Ha egy fiatal iró kíváncsi volt az 
emberekre és adott valamit kollégái ítéletére, nagyon szorgalmasan kellett a 
kávéházakat látogatnia, mert pontosan lehetett tudni, milyen irodalmi cso-
portot hol és melyik időben lehet megtalálni. 

Az iró- és szinészvilág központja, ahol mindig mindenkit meg lehetett 
találni, persze a New York volt, — de a város különböző részein is alakultak 
irói asztaltársaságok, ahol tanácsos volt megjelenni, ha kontaktusban akar-
tunk maradni az élettel. A nagy Esf-asztal, legalább husz állandó taggal, Miklós 
Andor vezérletével, délután kettőtől ötig s aztán megint este tiztől éjfélutánig 
a Berger-kávéházban, később az Abbaziában tanyázott. A Szabadság-kávéház-
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ban Biró Lajos baráti köre tartott hivatalos órákat, mig előbb a Fiume-kávé-
házban, később a Magyar Világ-ban Hevesi Sándor előadásaira figyelt a Thália 
csoport. A Balatonban inkább újságírók és politikusok gyiüilelkeztek, az Éden-
ben Kálmán Imre, Storinai Albert és Jacobi Victor t a lá lkoz tak , — a Pa l e rmó-
ban hajnaltájban mindenki összejött, — a Japánban a festők dorbézoltak a két 
szénit öreg: Szinyei Merse Pál és Lechner Ödön elnökletével, de a legtiszteltebb 
helyek azok voltaik, ahol egy-egy nagy magános iró udvarlására si meghallga-
tására lehetett megjelenni — s ez vitathatatlanul Ambrus Zoltán volt, aki nem 
reggeli öt vagy hét óráig, hanem délelőtt tizenegyig is elüldögélt egyfolytában 
a Magyar Világban, a Balatonban, vagy a Palermóban, s akit felkeresni 
olyan programpont volt, mint a mohamedánoknak a Mekkába való zarán-
doklás. És olyan mohók voltunk, olyan szomjasak a közlésre s olyan befo-
gadóak a meghallgatásra, — s a pesti hajnalok oly csodaszépek voltak, a 
viccek tűzijátéka olyan ragyogó, a történetek s anekdoták olyan Ízletesek, hogy 
sajnáltuk az időt az alvástól. Ebből az intenzív életből táplálkozott a magyar 
művészet s nem volt rossz az a könnyelműnek látszó kávéházi talaj, amelybe 
gyökereit eresztette. 

Nem volt rossz, mert a kávéházban fejlődött ki a könyörtelen kritikának 
és szigorú ellenőrzésnek az a módja, amely a legnagyobb erőfeszítésre sarkalta 
a művészeket. A kávéházi isiker előfutárja volt a sainpaidi sikernek s akinek 
módja volt a világ legértelmesebb « legszaikértőbb kávéházi csoportja előtt 
kipróbálni témájának életrevalóságát, — az később játszva állta meg helyét 
idegen világvárosok naiv publikuma előtt. S ami élet- s emberismeretet egy 
Bródy Sándortól, irodalmi szemléletet s tudományt Ambrus Zoltántól, szinházi 
szakértelmet Ujházy Edétől lehetett hallani és tanulni a Kávéházi Akadémián, 
— ahhoz nem igen ért fel semmi más elméleti készültség. 

Kár bizony, hogy ez a meleg művészi közélet idővel megszűnt, Budapest 
igazi nagyváros lett s mindinkább zártabb körök s klubok szivták fel a művé-
szi csoportokat. Eltávolodtunk egymástól s mintha egy kicsit az élettől is, az 
élet közvetlen ismeretétől, a közönségtől is egy kissé, mely a kávéházakban 
mindig szemünk előtt volt. Távolságok kezdenek tátongani a generációk 
között. Hol van az ifjúság? — kérdezzük olykor, mert még nem is olyan régen 
a szemünk láttára nőttek fel s húzódtak hozzánk, s éltünk egy fedél a l a t t . . . 
Most ők is magányosan éldegélnek szobáikban. Ambrus Zoltán élete utolsó 
napjáig kitartott a kávéház mellett, de oly magányos és társtalan lett, mintha 
csak a Fjordokon élte volna át utolsó esztendeit. Nem voltunk kiváncsiak többé 
e bölcs és nagyszerű ember mondanivalóira, rendkívüli egyéniségére? Vagy az 
élet gondja mindnyájunkat ugy befog, hogy mint a csigák huzódunk a fedél 
alá? Jöjjön el megint és minél előbb az a napfényes déli élet, melyet jórészben 
kávéházak terraszaán, szóval majdnem az utcán töltöttünk, a barátság, 
ismerkedés az élet-élvezés lázában, mely nem volt ellensége, sőt tápláló forrása 
a munkának és az alkotásnak. 
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— Miéit van becsukva a k a p u , ini tö r t én i? 
— Megültek, most dé lután , ahogy egyedül volt, ugy látszik, 

r a b l ó t á m a d á s . . . 
Beregi Oszkár és Baróthy József 

„ T ű z m a d á r " a középkorban és m a (László felv.) 

Huha teszi az embert? A közmondás 
tagadja. Az élet viszont egyre élénkeb-
ben és egyre meggyőzőbben Igazolja a 
ruha, helyesebben a külső mindennél 
fontosnbb szerepét. Az ember igazodik a 
ruhához, vagy a ruhák alakítják át az 
ember természetét? Nem könnyű kérdés 
és nem is lehet csalhatatlanul biztos vá-
laszt kapni rá. Bár u sürgős és húsba-

vágó problémák mellett ez a kérdés nem 
tud aktuálissá válni, mégis gyakran talál-
kozunk olyan jelenségekkel, amelyek 
mögött elsősorban ez a kérdés húzódik 
meg. 

Itt van például a klasszikus színdara-
bok modern miliőbe helyezése. Mi más 
ez, mint állásfoglalás a ruha mindenható 
szerepe ellen? Demonstráció amellett, 



— Engem halálra ítélnek? 
Beregi Oszkár, Muráthy LUI és Toronyi Imre 

„Tűzmadár" a középkorból és ma 
(Usz ló telv.) 

hogy ami Igazán emberi, 
fUggetlen a külsőségektől. 

A f rakkos „Hamlet" volt 
az első lépés és most 
Molière halhatat lan szatí-
ráját , a „Fösvényt" láttuk 
modern öltözékben. A kí-
sérlet igazolta azokat, akik 
az örök emberit független-
nek ta r t j ák attól, ami az 
emberben mulandő, első-
sorban pedig a divattól. 

Most forditquk meg a 
kérdést. Nézzük meg a 

Muráthy 1.111 és Dégl Piri 
modern, kifejezetten mai 
színdarabot 1932-es pro-
blémáival, hogyan festene 
elmúlt korok levegőjében 
és öltözékében? Zilahy La-
jos „Tűzmadár" elmil da-
rabja középpontjában eg}' 
gyilkosság áll. Komoly ál-
lamhlvatalnokok forog-
nak a komor kérdés körül. 
És a szliulurub levegője 
mégis csak izgalmas, de 
nem félelmetes. 

— Anyád lud ja . hogy A is 
olt lesz? 



— Ez már nem a te 
ügyed, hanem a tör-
vényé, vádlott vagy és 
beszélned kel l ! . . . 

Muráthy Lili. Beregi Oszkár és 
Toronyi Imre 

— a ruhának komoly lélekformáló sze-
repe van az életben. Hiszen az emberi 
életet törvények határol ják, törvények, 
amelyeket emberek csináltak. Éppen igy 
formál ják és alakítják az embert a ru-
hák ls, ruhák, amelyeket emberek csi-
náltak. 

Ha ugyanezt a problémát ugyanezek-
kel a szereplőkkel visszavisszük néhány 
századdal, akkor kísértetiesen borzongó, 
félelmetesen komor rémdrámát látunk. 
Ugyanazok a szavak, ugyanolyan okok-
ból elkövetett cselekmények összemérhe-
tetlenül más hatást keltenek. Csak azért, 
mert másfa j tá ju ruhákban já rnak a sze-
replők? Bizonyára ennek is szerepe van 
benne. Mint ahogy — és ez az Igazság 

Muráthy Lili él 
Elekes Ernő 

Amiről a „Ti izmadár"-
ban esak beszélnek: 
..Dulakodni kezdtünk, 
megharap ta a keze-
met . . . én nein akar-
tam megölni . . . nem 
szólt egy szót sem . . . 
vége volt . . . 
„ T ű z m a d á r " a közép-
korban és ma 

(László felv.) 
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Soha se szerethetlek te gyönyörű 
asszony téged, soha, de soha. 

Mert soha se találkozhatunk mi ket-
ten. 

Soha meg nem ismerhetlek, soha 
nem nyithatjuk egymásra a szemünket 
ugy, mint a fotografáló lencsét; soha 
nem próbálhatjuk egymás hangját, 
mint az uj lemezeket; soha nem tapint-
hatjuk az egymás kezét elfogódottan, 
mint a selymet meg a szövetet, amit 
kínálnak; soha lábujjhegyen nem kö-
zeledhetem feléd, hogy lefogjam a sze-
relem vörös pillangóját, amely a haja-
don lebeg. 

Soha, soha nem találhatjuk magun-
kat egyedül mi ketten. 

Soha egy erdei sétán nem szedhetünk 
az egymás szájáról szavakat, kék vad-
virágokat. 

Soha a parton nem állhatunk meg 
együtt, a csendben, gyújtogató napsugár-
ban, a viz gyémánt nevetését élvezni, 
együtt repesni szabadságban és öröm-
érzésben. 
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Sem az alkonyatot nem fogadhatjuk 
együtt, az erkély rácsára könyökölve 
vagy a pihenő autónak dűlve, mikor a 
Nap felborul és boldogság és elmúlás 
ömlik le a földre. 

Soha súlyos zenét egymás mellett 
állva nem hallgathatunk, mozdulatla-
nul ülve, mint az egyiptomi szobrok, 
de rettenetesen élve, fáradtan és for-
rón, mint a betegek. 

Soha, soha nem feledkezhetünk egy-
más szemébe, szórakozott cigarettjeink 
fölött, be nem fejezett mondatok után, 
soha nem leshetem, hogy tükröződik a 
gondolatod a lelkedben, sápadtan és 
mesésen, mint a tó lelkében Vajda-
Hunyad. 

Soha nem találkozhatom veled, soha, 
soha. 

Nevermore. 
Jamais, jamais, au grand jamais! 
Hawai gitár találkozik a balalajká-

val az Orfeumban. 
Datolya találkozik a barackkal a cse-

megés kirakatban. 
Pálma a fenyővel a parkban. 
Pinguin az ibiszmadárral az Állat-

kertben. 
Találkozik a messziről, messziről 

csoda sejtelemtől ragadt porzó a ter-
mővel a napsütött mezőn. 

Csillagok találkoznak, egymást nem 
eszmélt csillagok, találkoznak az űrben, 
időben. 

Nap a holddal találkozhat. Csak én 
teveled, te szépséges asszony, nem fo-
gok találkozni soha, soha ebben az 
egyetlenegy, első és utolsó életben, soha 
mi ketten itt nem találkozhatunk, soha, 
de soha, de soha. 

Mert te bridzsezel és én nem bridzse-
zem. 



— Itt minaen i s minaenKi nagyon szép . . . 
Honthy Hanna , Király Ernő , Pár tos Gusztáv, mint walesi herceg 

Fővárosi Operettszínház: A régi or leum (Paál felv.) 

Csak várni kell: mindenki megkapja 
a maga elégtételét* A régi orfeumot 
kidobta épületéből a Fővárosi Ope-
rett Szinház s ime most visszavitte 
mint színdarabot. A lovagias eljárást 
két zseniális operettíró Faragó Jenő és 
Békeffi István i n t éz ték el Sebestyén 
Dezső igazgatóval Lajtai Lajos zene-
szerző és Loránth Vilmos főrendező 
fényes segédlete mellett. De ennél a 
párbajnál nagy nézőközönség is volt. 
Mig élt az öreg orfeum, sokat szidták 
s mindent elkövettek, hogy színházat 
csináljanak belőle, most aztán a szín-
háznak csinált dicsőséget a föltámasz-
tott régi orfeum . . Szép emlékek, 
arany fiatalság, gondtalan élet, har-
sány kacagás, zajos mulató kor föl-
támasztása volt ez . . . 

Mondhatom, érdemes nemcsak végig 
dolgozni, hanem végig mulatni is fél-
századot a régi orfeumtól máig: hogy 
változik a hang, a modor, az ital, az 
emberek és a mulatság tónusa! 

.Menjünk át Óbudára egy jó turóscsuszára" 
Honthy Hanna és Békássy István 
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Egy hét múlva Párizsban taMlkofi 
Hontby Hanna és Kertész Gábor 

fcÚBgöllSitaliát: A réti oricum 



..Slga. Sign, Bernerék Sigája. 
párat lan az e lüzsansz i á j a . . 

Radó Sándor 

— Hát J filtern u pofival az orfeumba 
ka r r i e r t csinálni 

Somogyi Nusi és Turay Ida 

Az a gondtalan, a fiatal Budapest 
volt. És milyen naiv volt akkor min-
den! Nagy lepedő újságok voltak ak-
kor, a vasárnapi számuk volt a nyári 
felöltőnk, mert másból nem tellett. 
Ezekben megjelent egy-egy nagyképű 
vezércikk, hogy az orfeum helyett 
járjon a közönség a Nemzeti Szín-
házba. De a vezércikkíró if jú óriás, 
este ott várt az orfeum kis kapujánál 
a fiatal táncosnőre s ott vártak a 
walesi herceg és orosz nagyhercegek 
is. A fiatalság és bohémség poézisa 
tiszta derűvel vonta be az emlékeket... 
Sok tehetség bontotta itt s zá rnya i t . . . 
A legfiatalabb tagja volt az orfeum-
nak egy kis balletpatkány, akiből 
nagy művésznő lett. Tomcsdnyi Rusi, 
aki nevetve mesélte el később, 
hogy ma egyik legnagyobb költőnk 

— Szerkesztő ur! Zárkózott batár időn belül 
fizesse meg a tizenkét forintot! 

Sarkad! Aladár. Honthy Hanna, Békássy látván 
Fővárosi Operett Színházi A régi orfeum 

(Paál felv.) 



.Nagyságos ur , nagyságos asszony, a lontos a i , 
hogy Jól mulasson . . . " 

Somogyi Nusi 
Fővárosi Operett Színház- A régi orfeum 

(Foto Angelo) 

„Hanzl édes, Hanzl drága . . . " 
Szokolay Olly 

(Foto Angelo) 

A dnbiui PMOTOfc 



ranzsirozta adósságait az orfeumelőtti 
gesztenyéskofánál . . . 

Faragó Jenőt a kiváló szinmüirót, 
a régi orfeum vidám szelleme is in-
spirálta, mikor a Népszínházban Ca-
sanovát nemcsak megirla, hanem 
egy kicsit el is játszotta. Leleményes-
sége, ötletessége, szellemessége szi-
porkázik ebben a pompás revüben. 
Maga is megfiatalodott. Különben 
a poézise mindig is fiatalon tartotta 

— Mondjunk el egymásnak 
Őszintén m i n d e n t . . . 

Honthy Hanna és Kertész Gábor 
Fővárost Operettszínház: 

A régi orfeum 
(Paál felT.) 

Hogy a sikerből mennyit kell adni a 
kitűnő Békeffi Istvánnak, aki egyik 
büszkesége a mai drámairó gárdánk-
nak, azt döntsék el ők. A legtöbb részt 
ő k m a g u k is Honthy Hannának ad-
ják, aki több a primadonnánál, nagy 
művésznő. Egy régi orfeumdivát sti-
lizált s ő képviselte a finomságot, az 
érzést és a jó hangot. Somogyi Nusi a 
régi orfeum kitűnő karrikaturáját 
adta. Szokolay Oly a saját tüzes tem-

peramentumát. Turay 
Ida remekeli a kedves 
naivitásban és Kis Terka 
humoros jellemzésé-
ben. A közönség ünne-
pelte. Király Ernő, Sar-
kadi Aladár, Radó Sán-
dor, Békássy István, 
Pártos Gusztáv, Horti 
Sándor, Kertész Gábor 
mind a régi orfeumvilág 
egy-egy ismert alakját 
és a saját tehetségüket 
képviselték. 

Letűnt évtizedek tarka 
képei vonulnak el 
előttünk. A régi mulató 
Budapest, kedves szines 
képei. Nemcsak látvá-
nyosság ez a darab, ha-
nem egy darab kultúr-
történet. Meleg, igazi 
életet ir le amiben talán 
több tartalom „ és több 
kedélyesség volt, mint 
a maiban. Abban az idő-
ben még többet házasod-
tak az emberek s az ék-
szereket is külön rajz 
után rendelték az urak. 
Gavallérosan tudtak 
tönkre menni. Az embe-
rek több gyönyörrel tud-
ták elverni a pénzüket, 
mint ma szerezni! 



INTIM PISTA, hogy a francia filmszíné-
szek jól érzik-e magukat Budapesten1 

— Nagyszerűen, csak arról panaszkod-
nak, hogy sokat kell enni és még többel 
ke I éjszakázni. 

— Éjjel is filmeznek? 
— Nem. Éjjel esznek és isznak, cse-

vegnek és bridgeznek. Hí-
vogatják őket jobbra-balra. 
Gombaszögi Frida is meg-
invitálta őket vacsorára, 
miután előbb valamennyien 
megcsodálták nagyszerű <tla-
kitását, az Angliai Erzsébe-
tet. 

— Igaz. hogy a prima-
donna és a főhős ... ? 

— Maguk még a külföldi 
pletykákat is tudják! Bi-
zony, amikor legutóbb 
Annabella, a pompás sztár-
színésznő megbetegedett, 
Prejean ur is lemondta a 
meghívást. Ne adják tovább 
és az Istenért, le ne fordít-
sák franciára a cikket, még 
azt is hallottam, hogy Bu-
dapesten külföldi esküvő is 
lesz. 

— Mcjd megtudjuk, ha 
komoly a dolog, mert ná-
lunk semmi sem marad ti-
tokban. 

— Persze, mert maguk-
nak megvan cz a rossz 
szokásuk, hogy folyton kér-
deznek, nekem pedig az u 
rossz szokásom, hogy foly-
ton felelek. Kérdezősködés 
nélkül is elmondom, hogi/ 
illusztris vendégünk. Né-
meth Mária, teljes vissz<i-
vonultságban tölti a buda-
pesti szezsurt és még a 
megszokott szállodájából is 
elköltözött, hogy ne zavar-

ják a hódolók autogram 
és egyéb kéréssel. 

— Hol lakik? 

— Az ismert vállalati igazgató látja 
vendégül a művésznőt én férjét gellért-
hegyi villájában. 

— Paulay Erzsi meggyógyult már? 
— /I javulás utján van, amit az bizo-

nyít, hogy egy szükkörü társaságban 
bridgezni kezdett a szanatóriumban. Fel-
ült az ágyban, odatettek egy asztalt, 
partnerei Széchenyiné Kéry Sári, Hohen-
lohe Ferenc és Feiks Jenő körülülték és 
megindult a licitálás. „Bözse" helyett az 
ápolónő tartotta a lapokat, de a lábadozó 
nagyköoetné ebben a próbapartiban is 
/óbban látszott mint valaha. 

— Tekintettel arra, hogy a tavasz meg-
kezdte — reméljük — hosszú vendégsze-
replését, meséljen valami jó utazási hírt. 

— Budapestre: ide érkezett Wrench, a 
Spektator cimû nagy angol lap főszer-
kesztője. Budapestről; Montecarloba rán-
dult Mészáros Giza egy csalhatatlan ru-
'ett-szisztémáoal a retiküljében. Még fel-
robbantja a bankot. 

Dolly Rózsi és vőlegénye, Irving Nelcher, chicagói á ruház , 
tulajdonos. Ez a kép Amerikába való utazásuk előtt készült: 

Dolly Rózsi esküvője a közeli hetekben lesz New Yorkban 
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— iok szerencsét! Apropo RulettI Mi-
kor kerül színre Pesten az uj Fodor-
darab1 

— A kitűnő szerzőnek két darabja (a 
Ruletten kívül a Börberi) várja a pesti 
bemutatót és mig ezek le nem futnak, 
nem kerülhet sor a legeslegújabb Fodor-
vígjáték premierjére. 

— Mit hallott a Bus-Fekete-darabról:' 
— Hire ment, hogy az első felvonás 

pesti trafikban játszódik és ezért a szer-
zőt már napok óta elhalmozzák cigaret-
tával, hülznivel, szipkával, gyufával és 
egyéb trafiktermékkel, amit reklámból 
küldenek hozzá. Bus-Fekete, aki nem 
dohányos, élénken fájlalja, hogy miért 
nem hentesüzletben játszódik az első 
felvonás. 

— Kérdés, hogy akkor küldözgetnék-e 
hozzá a sonkákat? 

— Valószínű, bár egy szóval sem hal-
lottam, hogy Fodor László, az Ékszer-
rablás bemutatója idején briliánsgyürü-
ket kapott volna a pesti ékszerészektől. 

— Van valami kecses pletykáját 
— Több mint kéne. De maguknak min 

dent nyugodtan elmondok, mert tudom, 
hogy ugy is tovább adják. A kitűnő ter-
vezőművész. aki csak egy napra jött 

Virágváza* 
(Bäsch Andor festménye az Ernst-muzeum 

kollektiv kiállításán) 

Budapestre, már öt hete itt tartózkodik, 
mert igen-igen tetszik neki a fiatal szín-
ház fiatal hősnője. 

— Talán szép terveket sző, ha már 
olyan hires tervező? 

— Könnyen lehetséges. Szép tervei 
vannak a Nemzeti Színháznak: meghívták 
tíz együttest a szezon befejezése után Po-
zonyba nyolcnapos vendégjátékra. 

— Elmennek? 
Könnyen lehetséges. A Tűzmadár 

jubileumáról is mesélhetek maguknak. 
Xilahy Lajos uj darabjának nagy sikerét 
az egyik körúti étteremben ünnepelték 
meg a 25-ik előadás alkalmából. Nem 
tudom, kinek az ötlete volt, de a vacsora 
közben valóban behoztak egy tüzmada-
rat 

— Honnan fogták? 
— A vásárcsarnokból. Kiderült, hogy 

nem valami ritka madár, a tyúkok faj-
tájához tartozik. Alapjában véve sült 
pularnak lehetett volna nevezni, de va-
laki körülöntötte rummal, meggyújtotta 
és igy mint tűzmadár vett részt a ban 
ketten mindaddig, mig a hálátlan színé-
it ek meg nem ették. 

— Hogy oltották el a tűzeti 
— Lelocsolták egy kis jóízű borocská-

val és megfogadták, hogy a Tűzmadár 
ötvenedik előadásán egy egész tüzdísznót 

Csendélet 
(Bäsch Andor festménye) 
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fognak feláldozni a jubileumi banketten. 
— Más bankett vagy estély nem volt 

mostanában? 
— Gyi{lay-Edelsheim gróf estélyt rende-

zett Gaál Franciska tiszteletére. Itt mutat-
ták be a művésznőt azoknak az ariszto-
krata hölgyeknek, akik eddig csak a szín-
padról ismerték. Igazi Franci-bemutató 
volt ez az este, gyönyörű toalettekkel és 
még gyönyörűbb asszonyokkal. 

— Ki milyen ruhát viselt? 
— Az ünnepelt tűzpiros ruhát hordott, 

volt azonkívül... Pardon, mit akarnak 
tőlem hallani, divatbemutatót, vagy plety-
kán 

— PletykátI Máskor ne is adjon fel 
ilyen könnyű kérdéseketI 

— Akkor először Harsányi Zsolt külö-
nös esetét mondom el. A Színpadi Szer-
zők Egyesületének elnöke nagyon nép-
szerű a pesti társaságban és úgyszólván 
minden estéje előre le van kötve, mint 
egy hires hegedűművésznek. A napokban 
történetesen szabad estével rendelkezett 
és elhatározta, hogy ezt kellemes baráti 

körben fogja tölteni. A telefonhoz lépett 
cs felhívta egyik régi jő barátját, akivel 
már hónapok óta nem volt együtt. Nem 
sokat teketóriázott, hanem bemondta 
magát vacsorára. 

— A háziasszonyok nem szeretik azt a 
vendéget, aki az utolsó pillanatban jelent-
kezik. 

— Itt nagyon örültek a váratlan ven 
dégnek. Harsányi megkérdezte: „Hol is 
laktok, mert nem emlékszem pontosan a 
házszámra?" Erre bemondtak egy nyul-
utcai számot, ami az Írónak fölötte gya-
nús volt, mert az illetők mindig a pesti 
oldalon laktak. „Annyi baj legyen, azóta 
elköltöztek" — vigasztalta magát az el-
nök és már taxiba is ugrott. 

— No és hogyan fogadtákt 
— Kitörő lelkesedéssel, de az is kide-

rült, hogy vadidegen emberekhez jelent-
kezett vacsorára. Viszont csakhamar nyil-
vánvaló lett, hogy a nyulutcaí invitálók 
csak idegenek voltak és nem vadak, mert 
Harsányi a kora hajnali órákban távo-
zott. 

ANDAY PIHOSKA ESKÜVŐI EBÉDJE NEW YORKBAN 
Anday Piroska operaénekesnfit feleségül vette Egon KetsrhendorI , amint u t a Színházi Élet megírta. 

Ez az elzfi kép. amely az érdekes müvészházasságról Budapestre érkezett 



— A rejtély titkát 
— Ne ix törjék rajta a fejüket, annyira 

komplikált: Harsányt véletlenül rossz te-
lefonszámot tárcsázott. 

— Most jöhetnek a pletykák! 
— A grófi házaspárt évek hosszú során 

keresztül sohasem lehetett együtt látni. 
A napokban tüntetően együtt vacsoráztak 
az egyik divatos étteremben és ugyan-
akkor este a primadonna szólóban vacso-
rázott egy budai kocsmában. 

— Hz nagy dolog? 
— Igen, mert a primadonna eddig csak 

a színpadon szerette a szólót és mert a két 
vacsora kőzött szoros összefüggés van. 

— Előételnek kitűnő. Hogy erőt gyüjt-
hessünk a főpletykához, kérünk egy kis 
külföldet. 

— Bársony Kózsi és Tasnády Fekete 

Erkel Gabi nagy sikerrel játszotta a Király Szín-
ház vasárnap délutáni előadásán a „Hawai 

r i z s á j a " címszerepét 
(Halász Vilma t*lr .) 

30 

Mária St. Moritzba utaztak, ahol meg-
kezdődtek az uj Willy Fritsch-film felvé-
telei. Ma este viszont csárdást táncol tout 
Berlin, az úgynevezett magyar Csárdás-
estélyen, amelynek főszereplői Eggerth 
Mária, (a híressé lett Hajós Joe slágerei-
vel) Verebes Ernő, Szepes Loncy. Az Ad-
lon hires zenekara egy magyar jazz-
rapszódiát fog előadni. Az estélyen ki-
sorsolásra kerül' egy ingyen ötnapos hús-
véti budapesti utazás. 

— Volt Bécsben a Kálmán Imre-pre-
mieren? 

— Voltam és örömmel jelenthetem, 
hogy ilyen szép magyar produkciót a 
világ egyetlen színpadján se láttam. 
Olyan volt, mintha a magyar rétek ta-
vaszi virágpompája vonult volna fel egy 
csodálatosan magyar muzsika kíséreté-
ben. A nézőtér óriási ünneplést rende-
zett a színpadon Hubert Marischkának, 
n nézőtéren pedig Kálmán Imre édes-
anyjának és Kálmán Imrénének, akik 
felvirágzott páholyban nézték az elő-
adást. 

— I'esten ki játszhatná Marischka 
szerepét? 

-— Palló Imre. De kitűnő lovasnak 
kell lennie, mert a színpadon fel kell 
lovagolnia a királynő ablakához. A Kál-
mán-premier egyúttal egy uj színésznőt 
Iedezett föl, egy Polly Frank nevű kis-
lányt. Kis szerepe volt ugyan, de rend-
kívüli sikert aratott. 

— Még csak azt mesélje el, hogy mi 
igaz abból a szenzációs színházi házas-
ságból, amit mostanában erősen pertrak-
tálnak? 

— Egészen enyhe akadályai vannak a 
házasságkötésnek. Ha akarják, néhányat 
fel is sorolhatok. 

— Soroljon, soroljon! 
— No. 1. A hölgynek férje van. No. 2 

A férfiúnak felesége van. No. 3. A férfiú 
nak félhivatalos menyasszonya van. No. 
4. A férfiúnak uj flörtje van. No. 5. /I 
hölgynek régi flörtje van ... No. 6.... 

— Ne folytassa, mert a végén még el-
hisszük a házasságot! 

— Fogadjunk valami csekélységbe, 
hogy elmarad az esküvő! Hadd keressek 
egyszer a jólinformáltságomon! Kezeiket 
csókolom! 



Kamaraszínház: „Világrekord" 

— Én szobor vagyok 
K 

. nekem nem kell beszélni 
iss Ferenc 

(László felv.) 

gépkorszak irta: nagy endre 
Az igazi világrekordot maga a friss, és 

lendületes tehetségű szerző állítja föl 
darabjában: a világ legbutább emberét 
tette ínég darabja hősének. És ez nem az 
a megszokott buta ember, akinek hajlé-
kony butaságát a szerző a maga elmiéssé-
geinek engedelmes játékszeréül szokta 
fölhasználni. Nem, ez nem egy ilyen mű-
buta. Biala Péter olyan üdén, olyan tőrül-
nwt szetten buta1, mlint egy szép gömbölyű, 

duzzadt formájú tök, amely a fűben hall-
gat. Ahogy istenadta butaságában ön-
telten vigyorog, illegeti magát és ahogy 
Kiss Ferenc csudálatos humorával a leg-
harmatosabb közhelyeket e lmondja — 
felejthetetlenül mulatságos jelenség a szín-
padon. 

Jaj , de milyen buta ez a Biala Péteri 
Huszonkilenc éves, megunta a sok nyomor-
gást, mindenáron meg akar halni, tehát 
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lenyel egy skalulya suvikszot, a közkór-
háziban a gyomormosás szenvedései ulán 
fölvágja az ereit a karján, de persze rossz 
helyen vág bele, ahol nincsenek erek, 
aztán végső elkeseredésében fölhajt ja a 
dezinficiálásra odaikészitett alkoholt. Vé-
gül elkeseredetten kiált föl: 

— A teramburájátl Hát már meghalni 
se lehet? 

— De igen — feleli az orvos —, csak 
intelligencia keill hozzá. 

Éppen ilyen mindenre elszánt embert 
keres a repülőgépgyár reklámfőnöke. \ 
hangárban már készen áll az u j nagy-
szerű találmány, a rakéta-repülőgép, 
amelynek az a hivatása, hogy néhány óra 
alatt repüljön át Amerikába. A s-tart ideje 
is meg van már állapítva, csak éppen 
nincsen, aki a gépbe beleüljön. Maga 

Millier Konrád, a gép zseniális föltalálója 
és megszerkesztője nem mer beleülni. 
Nem mintha félne; a matematikus biztos-
ságával tudja, hogy a gép csalhatatlan, de 
tízéves folytonos munkájában felőrölte 
az idegeit, neuraszténiás lett, agorafótoiájn 
van, szédül. 

Elhitetik hát Ria la Péterrel, hogy ha 
meg akar halni, itt a legnagyszerűbb lehe-
tőség. Beiil a gépbe és fölrotbban. És még 
hozzá ráadásul az emberi haladás dicső 
séges márt ír ja lesz belőle. Ezzel a kecseg-
tető reménységgel ül a gépbe Biala Péter 
és — nem robban föl, hanem legnagyobb 
ámulatára átrepül New-Yorkba, ahol 
majd hogy darabokra nem tépi a lelke-
sült tömeg, a légügyi miniszter kinevezi 
tiszteletbeli ezredessé és szájon csó-
kolja, bankettekre, díszelőadásokra, ci-

pelik, elhalmozzák ajándé-
kokkal, sőt a saját szob-
rának leleplezésére is el-
viszik. Biala Péter már nem 
akar meghalni, ez őrjöngő 
ünnepeltetések központjá-
ban csak néz, néz értel-
metlenül és elégülten vigyo-
rog. A maga megingatha-
tatlan bölcseségével mondja : 

— Tetszik tudni, én a 
banketteket nem azért sze-
retem, mert olyan sok virág 
van az asztalon, sem azért, 
mert olyan sokat dumál-
nak, hanem, mert olyan 
jókat adnak enni! 

ô a világrekord hőse, őt 
ünnepli mindenki; szegény 
föltalálóval senki se áll 
szóba; még a gyáros leánya 
is, aki pedig tízéves mun-
kájára inspirálta, elfordul 
tőle, hogy a nap hősének 
fényében ragyogtassa ma-
gát. És e k k o r . . . de nein 
mondom tovább. Minden-
kinek meg kell néznie ezt 
a darabot, amely — azt 
hiszem — a mai eszeveszett 
tempójú gép- és sport-
korszaknak egyik legelmé-

— Azt hit tem, hogy legalább 
maga ki iogia itt kiabálni, ki 

az igazi hős 
Somogyi Erzsi és Uray T i r ada r 
Kamaraszínház: „Vi lágrekord" 

(László felv.) 



— Éljen Blalal Éljen a vi lágrekorder! 
Kiss Ferenc 

sebb és mindenesetre legmulattatóbb szatírája 
Csak még egyet hadd mondok el. A kis ame-
rikai flu a parkban anatómiát biflázik a vizs-
gára. Azt mondja : 

— A gyomorszáj... a gyomorszáj .közvetlenül 
a rekeszizom fölött fekszik, de az ide mért 
ütést a bíró diszkvalifikálni s z o k t a . . . 

Maga az előadás kisisé lihegve követi a darab 
bravúros tempóját. A szaggatott képek nagyon 

is éreztetik a forgószínpad 
hiányát. Uray Tivadar tü-
zes, lüktető egyénisége csak 
nagyon sok színészi mester-
kedéssel tudja a zseniális 
föltaláló telszegségét elfo-
gadtatni. Somogyi Erzsi a 
darab egyeillen női szerep-
lője, de bájos egyszerűsé-
gével méltóan képviseli egy-
maga is az egész női nemet 
Kitűnő és meglepően jóizü 
humort tár föl Timár egy 
kórházi orvos szerepében. 
De az egész előadás monu-
mentális élménye Kiss Fe-
renc. Az egyik jelenetben 
mint a sajátmaga szobra 
szerepel. De ha nem csaló-
dom, ez az egész alakítása 
az: a maga művészetének 

monumentuma. 

— Én az ecetgyáramat, a pén I 
zemet fektettem ebbe a vállal-
kozásba, mi lesz. ha a rakéta-

gép felrobban? 
Sugár Károly és Harasztos 

Gusztáv 
Kamaraszínház: „Vi lágrekord" 

(László felv.) 



: Váró A,ndor 
őnagysága, akivel ülök a moziban s 

akinek hennázott ha ja feltűnően világit 
a sötét nézőtéren, gondosan kikészített 
szempilláinak sátra alól táguló pupillá-
val nézi a vásznat. A gyöngyvásznat, 
amely ingerlően, festőien veri vissza a 
konkurrens hajat , a filmprimadonna 
szőke, valamivel enyhébben hennázott 
haját . 

őnagysága nagyon büszke a szép sze-
mére, amellyel Marlene Dietrich hajá t 
nézi. (Igen, elsősorban a haját , mert e 
percben a hajkérdés izgatja a legjobban: 
dönteni szeretne, maradjon-e tiziánba 
haj ló vörösesszőke, vagy pedig tér jen át 
a még feltűnőbb, még hódítóbb ezüst-
szőkére à la USA-görlök.) 

A férfi, a mozipartner szerényen meg-
jegyzi: 

— Nem csodálom, hogy Marlenenek 
olyan sikere van. Nézd csak, ahogy be-
jött, ahogy néz ... Milyen isteni a lába, 
az a lakja és a haja, ez a kissé keserű, 
érdekes szőkeség . . . 

őnagysága idegesen elrántja a kezét. 

amely egy félpillanattal előbb még a 
partner kezefején pihent és spártai rö-
vidséggel sziszegi: 

— Te ehhez nem értesz. 

• 
A szünetig hidegen ül mellettem, kissé 

el is fordul s ha néhány susogó, gyön-
géd szó hatása alatt rá is néz Marléneért 
rajongó partnerére, tekintetében. meg-
vetés, lenézés s talán a féltékenységnek 
egy-egy alig észrevehető zöld fénysugara 
villan. 

„ö t perc szünet. Dohányzó a büffében." 
Az első cigarettaszippantás után végre 

megszólal Őnagysága. Magyaráz. Megma-
gyarázza „te ehhez nem értesz"-kijelen-
tését. 

— Mind egyformák vagytok. A világ 
legcsinosabb nőjével lehettek együtt s jö-
het egy jelentéktelen nő, mindegy, akárki, 
csak csinos lába legyen, vagy ahogy ti 

A »árga és lehér sztár a saoghal expresszen 
Anna May Wong és Marlene Dietrich 

! í 



mondjá tok: pikáns arca — rögtön utáfta-
fordullok, rámosolyogtok, rögtön meg-
halnátok értei 

— Bocsásd meg . . . csak nem vagy fél-
tékeny Marlene Dietrichre? 

— Senkire sem vagyok féltékeny. Csak 
az Ízléseden csodálkozom és általában 
a férfiak Í z l é sén . . . és szörnyű, hogy mi-
lyen megbízhatatlanok vagytok, hogy 
megcsalnál az első . . . 

Közbe kell vágni: 
— Látod: mégis féltékeny vagyl Ne-

kem tetszik Marlene Dietrich. Te pont-
ról-pontra, tes'trészről-testrészre megma-
gyarázhatod nekem, hogy nem tökéletes, 
hogy a te hajad selymesebb, a te szemed 
csillogóbb, a te szád finomabb ívelésű, 
az alakod karcsúbb, a lábad . . . nem is 
folytatom, inert véletlenül aztán lábak-
ban szakértő vagyok, nem hagyom ma-
gam befolyásolni: Marlene lába a leg-
izgatóbb, a legformásabb, amit láttam. 
Ha egyszer női lábról fogok álmodni, 
feltétlenül az ő lába jelenik meg előttem, 
mint ideális álomkép. 

Erre aztán kitör a vihar, őnagysága 
megsértődik; őnagysága vitatkozik; 
őnagysága kijelenti: nem szeretsz, tu-
dom, hogy sohasem szerettél, mamának 
volt igaza, ő két évvel ezelőtt meg-
mondta; őnagysága már sírva fakadna, 
ha nem látnák annyian az előcsarnok-
ban s főként, ha nem tudná, hogy a 
szemfesték könnyben feloldódva nagyon 
csíp. 

• 
Csengetnek. A közönség helyére vonul. 

Zene, zaj, beszéd; robog a vásznon a 
kínai betűs filmexpressz s önfeledt, áb-
rándos nézőket visz magával óránként 
százhúsz kilométeres . . . dehogy százhúsz 
kilométeres! leírhatatlan számjegyű se-
bességgel Sanghai és Marlene Dietrich 
felé. 

Marlene Dielrich ebben az órában leg-
alább olyan messze van a nézőtér ezer 
emberétől, mint Sanghai Budapesttől — 
s mégis, egészen közel van hozzánk; ta-
lán még közelebb, mint őnagysága, aki 
mellettem ül s a többi őnagyságát , akik 
önök mellett ülnek. 

Nekem hiába magyarázzák s bizonyára 
ugyanígy hiába magyarázzák önöknek is, 
hogy mi tökéletes és mi nem tökéletes 
Marlenen, mint nőn: megszűnik a tárgyi-
lagosság, a fölényes kritika, ha a férfi 
nézi a nőt, aki tetszik neki. Lehet, hogy 

Marlene Dietrich 
(Sanghai express« — Paramount-film — Fórum) 

»an szebb szem, mint az öté . Lehet, 
hogy másnak formásabb a szája. Lehet, 
hogy vannak alakok, amelyek közelebb 
járnak a modern Vénusz-típushoz, mint 
az övé. Lehet, hogy van szőkébb haj , 
mint Marleneé. Lehet, h o g y . . . Nem, a 
lábát azt nem engedem bántanil Nem 
hagyom magam befolyásolni: Marlene 
lába a legizgatóbb, a legformásabb. A 
legformásabbl Pont. Nem is vitatkozom. 



À Petőfi-téren már fűtik a hajót, 
amely a hires Fehér Hollókat viszi nagy-
pénteki kirándulásra. A Fehér Hollók 
alapszabályai azonban ridegen kizárják a 
i>ig társaskirándulásból a nőket. Fejes 

Terit már rég bántja a női nemnek ez a 
kinullázása, ezért egy titokzatos tavaszt 
hajóexpediciót szervezett, még pedig nem 
holmi dunai propelleren, hanem egy ha-
talmas, négykéményes óceánjárón. At 



Kapi tány ur Fejes 
a pa rancsnok i h ídon 

expedíció tagjai a Király 
Szinház görljei közül ke-
rültek ki. Fejes Terin, 
mint kapitányon kivül 
résztvettek benne: Kern i 
Anny, Vágó Mary, Lehel ; 
Piri, Szereday Alice és 1 

A m a t r ó z szé lcsendben is : 
kihívja m a g a ellen a sorso t j 

(Foto 



Hollón Magda. 
Hogy mikor folyt le a 

vidám kirándulás, azt a 
résztvevőkön kivül senki 
sem tudja. De liogy meg-
történt, az kétségtelen, 
mert hiteles felvételek szá-
molnak be minden részle-
téről. Itt van mindjárt az 
impozáns hajó, amely eme-
letes kabinsoraival első 
pillanatban elárulja, hogy 
nem édesvízi patkányok 
számára építették. Még a 
büszke Duna se hordott 
soha hasonló monstrumot 
a hátán. Fejes Teri elbe-
szélése és a képek tanú-
sága szerint, nagyon vidám 
élet honolt a hajón. A 
hölgyek, akik Jack Lon-
don regényeiből tanulták 
ki a hajóséletet, minden! 
végigcsináltak, ami egy 
igazi matróz életét kelle-
messé teszi. Ittak, kockáz 
tak, pipáztak, harmonikáz-
tak, táncoltak és időnkén/ 
gyönyörködve megnézték 
magukat a víztükörben, 
mert tagadhatatlanul igen 
csinosak voltak vakítóan 

A Morse-görl 



(Fol» Angel») 



Idill a korlát 
mellett 

„Nincs több olyan ur, 
mint a tengerész . . . " 

(Foto Angrlo) 

fehér lenQefitz kosztüm-
jükben. 

A kirándulás igen jól 
sikerüli. A hajó egyszer 
sem futott zátonyra, a vi-
haros zónákat is szeren-
csésen kikerülte. 

Lapzártakor jelentik: „Fe-
jes Teri hajókirándulása 

csak blöff volt. Ruhák Ha-
tvai rózsájából valók. Hajó 

tengeri gőzös modellje 
egy pesti kirakatból, 

amelyet a primadonna 
egy délutánra kölcsön-

kért. Fotók hiteles-
ségéért azonban tel-

jes felelőséget vál-
lal Angela." 
GELLÜRI ANDOR 



Uzsonna-szünet a „Méltóság»!, asszony t ra f ik ja" próbáján 
Jávor Pál, Bús Fekr t r I.ástló. a szerző; Varsányi Irén, Gaál 

Franciska, Rajnai Gábor és Pr ímás István 

Varsánvi Irén próbál . . . 
Irt» i HÚS FKKKTK LÁSZLÓ 

Amikor először jött be 
másfél esztendő után ú j ra a 
Vigszinház színpadára, nem 
fogadta úgynevezett hivata-
los ünneplés. Csak éppen 
Gaál Franci állt kicsit félre-
billent fejjel a szinésztár-
salgó küszöbén, kezében 
pár szál virágot tartott és 
feléjenyujtotta és azt mon-
dotta: 

— Irénke. 
Varsányi ránézeM, kis 

mosollyal a szemében, kis 
bujkáló meghatottsággal a 
hangjában: 

— Óh, te őrült — és el-
vette a virágot. 

Aztán a szereppel, melyre 
ez van irva: „A méltóságos 
asszony trafikja, Ida," — 
bement a színpadra. Sze-
replőtársaii egy rongyos 
diszletfal mellett ott állot-
tak már a sarokban és Raj-
nai Gabi kis elkomolyodás-
sal elébemerït. kezet szorí-
tott vele és ezt mondta: 

— Nem beszélek semmit 
írén, tegnap voltál itt utol-
jára. ma újra itt vagy. . 
próbálunk tovább. nem 
igaz? 

— Igaz, Gabikám •— fe-
lelte Varsányi és már in-
dult is a sugólyuk felé, 
ahonnan lentről, a kedves 
Dériné, mint egy madár 
» fészkéből, lelkendezve és 
boldogan kezét-csókolomot 
csipogott feléje. 

Es hátul a sarokban va-
laki nagyot sóhajtott, olyan 
forrót és áhítatosat, ami-
lyet csak a húszévesek, a 

sápadták, a szerelmesek 
tudnak, oda hs néztem, hál 
képzeljék, egy kóvér, pi-
rosképü, kipödörtbajuszu 
öreg tűzoltó fohászkodta el 
magát: 

— Jaj , a Varsányi! 
És a finom, őszhaju, sze-

líd öltöztetőnője, aki olyan, 
mint egy vidéki tanítónő, 
csak állt a túlsó küszöbön, 
nini az öltözőkhöz vezet és 
pislogott és nagyokat nyelt, 
és ennyit mondott: 

— Csakhogy itl van! 
És föntről, a világosító 

polcáról egyszerre, minden 
ok nélkül kisütött a reflek-
torok napja, pont Varsányi 
fejére és Hegedűs rendező 
ur kiabálnii kezdett: 

— Mondja, megbolondult 
maga, miért gyújtotta be a 
reflektorokat? 

És föntről nem jött vá 
lasz. a világosító csak hall-
gatott. Nem felelt semmit, 
eloltotta a lámpákat, mert 
arra gondolt, hogy Becski 
ur a színház gazdája — 
összeszidja, ha megtudja, 
hogy pazarolta a villanyi. 
De azért belül elégedeti 
volt bizonyára, mint egy 
ünnepi szónok a sikerült 
beszéd után. 

Én láttam Fuad egyip-
tomi királyt bevonulni 
kairói rezidenciájába, a r a t 
katonazenekarral, legyezős 
tevékkel, angol rendőrökkel 
és piros tarbusok ezreivel 
a levegőben, ahogy a pálma-
fák aiatt ég felé hajigálta 
gyönyörűségében tökfedflit 

a lömeg . . . én láttam Nebi 
Musszem ünnepén Jeruzsá--
lemben a Daniaszkuszí-ka-
put, amely alatt bevonultak 
a városba a Holt tengertől 
jövő, szent dalokat düny-
nvögő mohamedánok, de 
ilyen szép bevonulást, mint 
Varsányi visszaérkezését a 
Vigszinház színpadára, ilyet 
még soha! 

— Kezdjük Tiborkám — 
mondta a rendezőnek és be-
állt a pult mögé, ame'.y a 
képzelt belvárosi kis tra-
fikol jelentette és Bondi ur. 
aki egy fináncot játszik, el-
indította a próba első mon-
datát : 

— Mi a neve? 
Varsányi válaszolt: 
— özvegy Zimányi Fe-

rencné, született báró Ger 
zson Ida. 

Foglalkozása? 
— Huszárezredes özvegye, 

dohánykisárus . . . 
Az üres zenekar és az 

üres széksorok fölött szét-
áradt Varsányi hangja a 
színházban. 

Varsányi hangja! 
Az ember elfelejti a hó-

csizmát, a perzsabundát, 
a kötöttkabátot, a selyem-
kendőt a nyakán, ahogy a 
színházba jött a szomszéd 
Lipól-körutról, az ember 
elfelejti, hogy nincs elő-
adás, nincs festék, nincs 
kosztüm, nincs világítás, az 
ember csak a beszélő két 
szemét lát ja és a világító 
hangját hallja, a csadálatos, 
semmihez sem hasonlító 
muzsikát, Varsánvi hang-
ját. 

Egyszer kora reggel, va 
lami bálról gyalog indultain 



hazafelé a Vigadóból a 
Váci-utcán keresztül. A nap 
sütésben nyitották az üzle-
teket és az egyik ékszerész 
kirakatán keresztül benéz-
tem a boltba. A tulajdonos 
ott állt a pult mögött, ép-
pen a Wertheim-szekrényt 
nyitotta ki és a páncélfalak 
közül előszedte a drágakö-
veket. Egy gyönyörű bri-
liánst emelt föl, akkora 

volt, mint egy mogyoró és 
valami bársony párnán ki 
állította a kirakat főhelyére. 
És a drágakő a bíbor tok-
ban, a bámuló emberek 
szeme előtt, csodálatos tü-, 
zeivel felragyogott a reggeli 
napban. 

Ez a kép jutott az eszem-
be, amikor Varsányi hosszú 
idő után ú j ra beszélni kez-
dett a Vígszínház színpadán. 

A hét külföldi 
vendégei 

Juan Mámén 

Németh Márta 
(Vajda M. Pál felv.) Szigeti József 

A Külföldön bolyongó, világ-
híres magyar műrészek kttzül 
a héten ketten Jöttek haza né-
hány napra , részben, hogy egy 
kts pesti levegőt szívjanak, 
részben pedig, hogy az ittho-
niak is meghallgathassák őket 

Poldi Mildner 
<F«to Wolff v. Gude.itberg) 

Anion Deutsch 
(Koto Vajda M. Pál) 

Az elmúlt héten mutatkozott be a saj tónak a második magyar 
női zenekar, melynek minden tagja müvész-oklevelet szerzett a 
Zeneakadémián. A zenekar bemutatkozása után Berlinbe utazott . 
Berlin után Európa minden nagy városában hangversenyeznek 

V » « » X J » < é « r ő v á t t d u r u k 



A Színművészeti Akadémia t í h -
gaelőadásán Nagy Ador ján ren-
dező-tanár növendékei mutat-
koztak be. T a r j á n Gyfirgr, Dán , 
Etelka, Rápolti Anna, Bot Béla. à 
Nemzeti Színház Kamaraszin M 

háza: .Tar tuffe" . I 

l.oson<-zy Sz. Dénes sikerrel ug-
rott be a Művész Színházban 

Dávid Mihály szerepébe 
(Tóth M. lelv.) 

Példát lanul áll. hogy lértl 
ugrott volna be női szerepbe. 
Most megtSrtént. Pethes Ferenc, 
az Andrássy-utl Színház fiatal 
tagja Vaszary Piroska szerepét 
játszotta Stella Ador ján „Osz-
tá lyharc ' eimil vigjátékában. 

ltózsaheoiii Kálmánnál jelent-
kezik emi kisleánu az iskolá-
ban: 

— Kéhem szépen, én szehel-
nék beihatkozni a szinésziskn-
lába. 

Rózsahegyi a fejéi vakarja: 
— Fiacskám. azt hiszem. hog;i 

magának eau kis beszédhibája 
van. Mondja csak háromszor : 
hdrrrrom. 

— Kilenc. 

Engel Iván, a fiatal zongoraművész-gárda egyik {«(tehetsége-
sebb tagja és Else Kühner, német festőmBvésznő házasságot 

kötött 
(Kálmán Kata lelv.) 



csak azért titokzatos, mert az életet 
szimbolizálja. A koffer él. Főszereplő. 

A Valaki kofferjéhez hasonlatosan, 
szinte naponként találkozhatunk bőrön-
dökkel, retikiilökkel, ruhaszekrényekkel, 
meghitt zugokkal, tárgyakkal, amelyek 
maguk az egész életet jelentik. 

Érdekes játék és érdemes eljátszani a 

Molnár Ferenc darabjában, a Valaki-
ben szerepel egy ember. Mindent tudunk 
róla, anélkül, hogy ismernénk, anélkül, 
hogy élne. Behozzák a kofferjét és ebből 
a kofferből előkerül minden rekvizitum, 
ami egy ember éleiét jellemzi. Haszná-
lati tárgyakon kivül múlt ja és jelenje is 
előkerül a titokzatos kofferből, amely 



lîik, aklhäz tartoznak, de 
nzt hisszük, nélküle is pon-

megállapitható, hogy a 
tárgyak gazdája kicsoda. 

Egy kis figyelem szüksé-
ges csak, egy kis követ-

keztetnitudás és meg-
tudhatjuk a tárgyak 

tulajdonosának ne-
vét, foglalkozását, 

társadalmi rang-
ját, életkörülmé-
nyeit. Egyszóval 
mindazokat az 
adatokat, ame-
lyek az embert 
meghatároz-
zák, 

(Pa í l felT.J 
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kértléssel : szük-
séges-e az ember 
személyes ismerete 
ahhoz, hogy ponto> 
és hü portrét nyerjünk 
róla ? Nem -elegendő-e, 
ha elővesszük a tulaj 
donost jellemző rekvizi 
tumokat ? Azt hisszük, 
sokkal őszintébb, hűsége- V 
sebb s megbízhatóbb por t ré t» 
kapunk, mintha rábíznánk ' 
magunkat csalóka és meg-
tévesztő impressziókra, me-
lyek közvetlen emberszemlé-
letből következnek. 

Leközlünk néhány ilyen 
érdekes életkelléket. Min-
den megvan bennük, csak 
az ember hiányzik mögü-



Tessék eljátszani az 
érdekes és meggondolkoz-
ta'tó játékíkai Az öt legszel-
lemesebb felelet beküldője 
jegyet kap ajándékba a 
Belvárosi Színházba, a 
Valaki előadásához. 

Várjuk a feleleteket. 

(P»ál tclvftelcft 



Bessie és Gwendoline 
Hunyadi Sándor első regénye a Színházi Élet húsvéti számában 

zetlen lelkesedésből csak a fantaszták és 
a dilettánsok írnak. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a megrendelt munka nem 
tisztességes szándékkal készült. A becsü-
letes iparos is tisztességes szándékkal áll 
neki a munkájának , azzal a szándékkal, 
hogy a tőle telhető legjobbat adja . Ta-
lán Balzac regényei nem ooltak jó re-
gények, holott megrendelésből, a kény-
szerítő szükség parancsára készültek? 

Hunyadi Sándor dialektikájával nem 
lehet vitatkozni. Nem is szabad. Inkább 
megkérdezzük, hogy 

Bessie és Gwendoline 
cimü regényét, amely két artistalányról 
szól, akik még a háború előtt örökbe-
fogadták egy öngyilkos pesti főpincér 
két árváját , mikor, hogyan és milyen 
körülmények között irta? 

— A regény minden szereplőjét sze-
mélyesen és jól ismertem. A történet, a 
megtörtént történet, teljesen készen volt 
bennem. 

A Színházi Élet olvasói egész biztosan 
éppen olyan frappirozottan állnak majd 
Hunyadi Sándor első regénye előtt, mint 
a Vígszínház premierközönsége állott 
első darabja előtt. 

Most itt ül előttülik szál-
lodai szobájában; a re-
gény már kész. A Szín-
házi Élet húsvéti számú-
ban kezdjük közölni. De 
Hunyadi Sándor nehezen 
válik meg tőle. Megkérdez-
zük: 

— Miért nem irt eddig 
regényt? 

— Mert sokkal gazda-
ságosabb szindarabformá-
ban írni, ahol egy sorba 
sokszor csak egy szó jut 
és nem kell végigirni az 
egész sort, mint a regény-
ben. 

— Hogyan határozta el, 
hogy mégis regényt ír? 

— Nem határoztam el. 
Megrendelték. 

— Hát ezt lehet? Ko-
moly író megrendelésre 
irhát? 

— Természetesen. ön- Hunyadt Sándor otthon — szállodai szobájában 
(László fr lv.) 

Hunyadi Sándor megírta első regényét. 
Bővérű, forró muzsikáju, csiklandósan 
kesernyés izü színdarabjai a legelső vo-
nalba állították; minden sorát őszinte 
érdeklődés kiséri: várakozás, ami csak az 
igazán egyéni, érdekesen értékes írónak 
jár ki. Hunyadi Sándor teljesen készen, 
a mondanivaló és a forma tökéletes har-
móniájával tünt fel néhány év előtt. Nem 
volt szüksége az elindulok tapogatódzá-
sára, kibomlott lombjain a leggondosabb 
kertész ollója sem találhatott lenyesni 
valót. De ez a csoda csak azokat ütötte 
meg, akik nem tudták, hogy Bródy Sán-
dor és Hunyadi Margit fia legelső léleg-
zetével már az irodalom és művészet te-
remtő mikrobáit szívta be. Rövidnadrá-
gos gyerekkorában már újságíró. A leg-
jobbak köziil. Ir vezércikket, riportot, 
színes hirfejcikket. Ha a szerkesztő tár-
cát kér, leül és eleven, hus-véremberek 
sorsa ömlik a tolla alól. 

Egyszer Jób üániel szinésznézőbe Ko-
lozsvárra utazik. Hunyadi Sándorral va-
csorázik. Darabot kér tőle. Hunyadi 
megígéri. És a példásan lelkiismeretes 
újságíró Ígéretéből születik a Júliusi éj-
szaka és utána a Feketeszáru cseresznye, 
a Pusztai szél. 

Csak regényt nem irt 
még. Első regényét a 
Színházi Élet számára 

irta. 
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DAUAMINTERUJU 
f f o c l , f á v a l . O i r á g g a r 
szigeti paddal, cifcadelláOal 

és ringlispiüel 
D r b a ^ W SjÓJOIÁ* 

Valami furcsa gyötrelem 

Bolond sétára jött velem. 

Beszéltem fákkal és vizekkel, 

Rügybontó tavaszí izekkel, 

A föld keblén, a dombokon, 

Sugár süt át a lombokon. 

(Oly sirni való, hogy a föld 

Megint zöld csipkeruhát ölt.) 

Kis bakfis lesz és kis kamasz 

Ha elsőt kacsint a tavasz, 

A vén varázsló egyet int 

És lelkesültök mind megint. 

(Már újra hinni nem merek. . . ) 

Ti mit reméltek emberek? 

Ha ránk dudál az égi csősz, 

Most elkerül a régi ősz? 

Mondd hóvirág, te mit remélsz? 

Kis tacskó szél száll s már nem élszl 

S tudd meg te pad, a régi pár 

Már rég a válóperre vár! 

A Citadella vén falán 



Monogramm nincs elég talán? 

Száz vésett sziv nem váj beléd, 

Ha uj szerelmes jár feléd? 

A kerge ringlispíl szegény, 

Már bizsereg a tengelyén. 

Hát nem tudod, hogy minden ut 

Az égbe tör, de rögbe jut? 

Szellő szálldos a fák között, 

Ez is tavaszba öltözött. 

Hol felborzol, hol simogat, 

Hol fecskelesre hivogat. 

Olyan zavart a levegő, 

A kő is könnyű, lebegő, 

Féltérdre hulltak a hegyek. 

No, szóljatok már, mit tegyek, 

Hogy újra ujjongó legyek? 

(Halk illat szivemen lehet,) 

A gyönge hóvirág felel: 

A napsugár alig ragyog, 

És látod, máris itt vagyok. 

Szétbontott szirmom szőnyegén 

A rég várt szűzi vőlegény, 

A tavasz tart találkozót, 

Amely a földből felhozott. 

Tudom, a földet itt hagyom . . . 

De itt marad az illatom! 

És ízesebb lesz a világ, 

Mert volt egy gyönge hóvirág . . . 

(A szavam szinte elakad.) 

De mári« válaszol a iaa : 

Még tölgyfa voltam (rég elmúlt), 

Fejem a kéklő égbe nyúlt, 

S tövemben ibolyát szedett 

Egy kisfiú s egy lánygyerek. 

Azóta (szinte költemény . . . ) 

Egy kisleány s egy kis legény 

Minden tavasszal erre néz. 

És száj a szájon, kézbe kéz, 



Nézem, az Idő hogy vonul. 

Nincsen és nem volt soha párom 

S látod, mégis a tavaszt várom. 

Jön egy-két borzas, kósza ember, 

A szivét fogja, sirni nem mer. 

Lelkén forróság árad át 

S belém hasítja bánatát 

Szemükben titkolt könny ragyog 

S irigyelnek, mert kő vagyok . , . 

(Hazug bölcs, nem bántlak, ne félj.) 

De most ringlispíl, te beszélj ! 

Én nem akarok célba jutni 

Az élet célja úgyis: futni. 

A tavasz útra indít végre 

S nem kérdem, mi az utak vége? 

Gőgös bakák, boldog cselédek 

Futnak velem és — célba érnek. 

Száz szines szív kering itt körbe, 

Mind égbe jut és nem gödörbe. 

Csak az bukik el biztos, végül, 

y Ki a szivével ki nem békül . . . 

S van ibolya, mint réges-rég . . J / 

Szemem ilyenkor könnyben ég j 

És az fáj csak, hogy nin^s csoda 

S nem bontok lombot iááx soha ".'.. 1 

! ! F í a i / . 
(Halk sóhajt visz a röpke szél.). 

: j 

S a Citadella így besx/1: 

Dermedt kő, mozdulatlánul, / ' 



idler i r é i v 
az amerifóaí primadonna 

Cleveland, március elején. 
fíiller Irén engedett az itteni magyar-

ság egy évig tartó ostromának és isinél 
visszatért régi forró sikereinek színhe-
lyére, a szinipadra. Bármily nagy volt i 
kísértés, amely Bitiért a színpad felé 
vonzotta, az elhatározás anégsem volt 
könnyű: elvégre Biller Irén ma már Mrs. 
Fengel is és az előkelő társadalmi állást 
betöltő feleség-szerepkörben éppolyan 
otthonosan mozog, mint a színpadon. És 
bármennyire kívánta is loboigó tempera-
mentuma a külső fénnyel járó nyilvános 
szereplést, a döntő szót ebben a kérdés-
ben nem neki volt joga kimondani, ha-
nem Mr. Fengelnek. 

Az eredmény mindamel-
lett nem volt kétséges. Mr. 
Fengel gondolkozása végül 
legyőzte a férjet: hiszen az 
amerikai magyarság tízez-
reinek forró kívánságáról 
volt itt szó. Biller Irén 
körül megalakult a szín-
társulat, amely Török Re-
zső és Vincze Zsigmond 
„Huszárfogás" cimü ope-
rettjével, valamint Farkas 
Imre „Nótás kapitány"-ávaf 
startolt. Mind a kettő régi 
parádés szerepe a prima-
donnának. 

Biller egyszer már férje 
társaságában végigutazta 
Amerika nagy városait, d<> 
bármilyen szép impresz-
sziói maradtak is utána, 
mi volt az a most meg-
kezdett diadaluthoz ké-
pest? Most körútjának 
minden nagy állomásán 
ezrekre menő éljenző és 
ujjongó tömeg várja. így 
volt ez természetesen az 
amerikai magyarság leg-
nagyobb telepén, Cleve-
landben is, ahol a társulat 
a hatalmas befogadóképes-
ségű Masonic Hallt bérelte 
ki az előadások megtartá-
sára. 

Biller első clevelandi szereplése dü-
börgő sikert hozott. Nagyon sokan vol-
tak olyanok, akik csak az újságok ha-
sábjairól ismerték a primadonnát és fo-
galmuk sem lehetett arról a patakzó jó-
kedvről, bájról , temperamentumról, amely 
őt a szubret t -müfaj művelőinek élvona-
lába emelte még nemzetközi összehason-
lításban is. Mindjárt a belépőjénél ma-
gával ragadta a közönséget megjelenésé-
nek festőiségével és azzal a közvetlen-
séggel, amely szinte lenyűgöző kontak 
tust tud teremteni a szinpad és a néző-
tér között. A Masonic Hallt zsúfolásig 
megtöltő közönség nem győzött betelni 
játékának eredetiségével, humorával, el 

Biller Irén egy kis légi-turnét 
besiél meg Hollywoodban Lukács 

Palival 



ragadó láncaival. De valahogy megbabo 
názta még magát a tempót is, amely 
frissebb, élénkebb, gazdagabb és színe-
sebb lett általa. 

Biller partnerei közül elsősorban Já-
vor Antalt illeti a dicséret, hogy elfulla-
dás nélkül bírta a tempót, amit a prima-
donna diktált. Szép megjelenésével, 
hangjával és játékának decens finomsá-
gával nagyon tetszett még Pásztor 
Etuska, de tetszettek a többiek is: R. 
Tóth József (aki egyben a darab rende-
zője is), Vincze Mihály, J. Székely Stefi, 
Pataky Béla, Szántó Gáspár, Munkáchy 
Erzsi, Bodrogi Adél, Papp Sándor és 
Kalmár Leó. A karmesteri pulpituson 
dr. Horváth Gyula dirigált színesen és 
lendülettel. 

A clevelandi nagyszerű est után a 

chicagói magyarság gyönyörködhetett 
Biller művészetében. Itt megtörtént, hogy 
— vasárnap lévén — kétszer ugyanaz a 
közönség töltötte meg a Turn Hallt. Elő-
ször délután egynegyed háromkor, ami-
kor a Nótás kapitány került szinre : má-
sodszor pedig este, amikor a Huszárfogás 
ment. A chicagói kettős előadás a siker-
nek éppen olyan gazdag külsőségei mel-
lett zajlott le, mint a clevelandi. 

• 
A start egyébként New Yorkban volt 

s a forró sikerű Biller-premier méltó 
befejezése volt az az estély, amit a mű-
vésznő adott az Essex House különter-
mében. Nagyszerű büffé, kitűnő italok és 
meleg vendégszeretet vártak itt a meg-
hívottakra. A háziasszony Billernek épp 
olyan sikert vo.lt itt, mint a színpadon. 

Biller Irén, « kaliforniai! paradicsom Évája 



Bizalmas sarok 
Biller Irén 
newyorki 

otthonában 

A vendéglátás munkájában férje, Mr. 
Fengel segédkezett páratlan kedvességgel. 
A legnagyobb sikert ra j tuk kivül a sza-
kácsnő főattrakciója: a káposztás-, turós-
és almásrétes aratta. A jelenlévők közül 
sebtében a következő neveket sikerült 
feljegyeznünk: Halmi Arthur és neje. 
Koppé Ernő és neje, Vécsey Armand és 
neje, Alexander Ernő, fiaskó Aurél, báró 
Korányi István, Vécsey Jenő, Miss Jane, 
Mrs. Reisinger, Mrs. Liebling, Róth Pál 
és neje. Hódossy Ernő, Rosner Dezső, 
dr. Nagy Béla, Mr. Haskell és még egy 
sereg ismert, előkelő amerikai hölgy 
és ur. 

B. T. 
Az amerikai milvészturné programjának 

címlapja 



Paj tás , a ktsborju tejtestvére 

Pajtás és a 
kutyabarátság 

Bemutatom Pajtás nevű 
fiatal bernáthegyi kutyámat 
és remélem, hogy a törté-
nete elég érdekes lesz, hogy 
besorozzák „Kedvenceink: 
a kutyák" cimü kedves 
pályázatukra. 

Ezelőtt két évvel, egy zi-
mankós téli napon találkoz-
tam vele először. Csapzot-
tan, végtelen szomorú tekin-
tettel ült az egyik sashalmi 
mészárszék előtt, ahová ép-
pen vásárolni mentem. Szép, 
rozsdafoltos pofá ja deres 
volt. Egy mészárossegéd 
próbálta elkergetni a bolt 
elől, de ő nem mozdult. 
Megkérdeztem, miért akar-
ják elkergetni? A segéd a 
következőket mesélte: 

— A kutya egy szomszéd -
községből való, ahol együtt 
nevelkedett egy kisborjuval. 
A bor ju t tegnapelőtt behoz-
ták hozzánk levágni. Ez a 
fiatal állat utána jött. Látta, 
hogy behozták a barát já t az 
udvarra és azóta éjjel-nap-
pal étlen-szomjan itt vár ja 
őt. 

Könnyekig meghatott a 
barátságnak és a hűségnek 
ez a csodálatos példája. Jó 
szóval és szeretettel haza-
csalogattam és azóta a mi 
házunk tájékát őrzi. 

Beküldte: 
Fischer Károlyné, 

„Kedvenceink: a kutyák" cimil u j pá-
lyázatunk meglepően gyors és szeretettel-
jes fogadtatásra talált a közönség köré-
ben. A pályázatok sikerére nekünk gyors 
és csalhatatlan mértékünk van: a lap 
megjelenését követő másnapi posta. S ez 
a posta már eljuttatta hozzánk az első 
kutya-novellákat. 

Sashalom. 



alkalommal, mjkpr a. nagy-
reményü kutyacsemete ép-
pen úrnője vadonatúj ja-
pán pongyoláján tisztelte 
meg a fogaival, idejénvaló-
nak láttam, hogy komo-
lyan figyelmez lessem ilyetén 
viselkedésének következ-
ményeire. Pesta urfl resz-
ketve buj t anyja mellé és 
ott hallgatta végig a kukli-
prédikációt: 

— Hát nem szégyelled 
magad? Ilyen dolgot csi-
nálni! Szabad ezt tenni? 
Uri kutya vagy, nem pa-
raszt kutya! Pfuj ! Pfu j ! 

És ebben a pillanatban 
Pipszi, — mint gyermekét 
szerető, de szigorú anya, — 
váratlanul hevesen rámor-
dult rakoncátlan kölykére-
f'.'gát vicsorította rá és 
hosszan megugatta. 

Beküldte: Török Rezső 
• 

Teddy, a játéirontó 
Teddy kutya a máltai pin-

rsek előkelő és el terjedt család-
jához tartozik. Ilendklvlll 
imádja a gyerektársaságot és 
elválaszthatatlan paj tása az itt 
lá tható három l l junak, névsze-
rint Novajkay Tímeának IJsz-
kay Lacikának és Gizinek. Az 
elmúlt nyáron a gyerekek sok-
szor játszottak buvócskát. A 
kis Timea a legzseniálisabb bú-
vóhelyeket találta ki és mégis, 
csodálatosképpen mindig őt ta-
lálták meg először. 

fis mit gondolnak, miért? Ta-
lán valami varázs-szere volt a 
. ,bunyónak? - Dehogy. 

Egyszerűen az tőrtént . hogy 
amikor Tímea elbujt egy szobá-
ban. a Teddy kutya mindig 
büszkén őrt állt az aj tó előtt. 

Beküldte: Krlstóll Károly. 

Karrzag Móric: Gaál Franci kutyá ja 

Karcag T^Ióric iiváncsi 
Az én magyar terelőpulim, 

Karcag Mórié, nemcsak szép, 
de okos is. Hálószobám füg-
gönnyel elválasztott benyílójá-
ban alszik s Így álmom bizto-
sabb, mint a kis Lindbergh-
bébié. Amig Karcag Móric vi-
gyáz r ám, nem fognak ellopni. 
Az első perctől kezdve jól meg-
vugyunk egymás mellett, de 
azért időbe tellett, amig kiis-
mertük egymást. 0 például csak 
később tudta meg, hogy gazdal 
rangomon tul színésznő Is va-
gyok. A megismerés pedig a 
kővetkezőképpen tőr tént . 

Egyszer késő este eszembe 
jutott , hogy át kellene vennem 
az egyik szerepemet. Móric már 
a benyílóban aludt, én meg fel-
keltem és fel-alá járva hango-
san mondtam a szerepet. Egy-
szer látom, hogy a kutya felttl 
és csodálkozva néz rám a füg-
gönyön keresztül. Aztán bejön 
és bámulva konstatál ja , hogy 
alkalmasint megbolondultam, 
mer t a szobában nincs r a j t a m 
kívül senki és mégis hangosan 
beszélek. 

Ez a felfedezés nyugtalanná 
tette. Követni kezdett, ahogy 
fiil-alá já r tam. majd abban a 
hitben, hogy esetleg mégis ő té-
ved, benézett az ágy alá, kiku-
tatta a sarokba állított toalett-
tükör mögött lév.í területet, 
megnézte, nem bujt-e el valaki 
a függöny mögé és csak akkor 
nyugodott meg, amikor meg-
győződött róla. hogy ra j tunk 
kivül senki sines a szobában. 

Beküldte: Gaál Franciska. 

választotta Pesta nevii kis-
fiát. Ez a Pesta roppant ta-
nulékony i f jú volt, csak 
egyet nem akarl megtanulni, 

Pesta, a kis neveletlen 

hogy nem illik rendes ku-
tyához a diványpárnát fo-
gai és körmei segítségével 
darabokra szabdalni. Eg> 

Egy jólnevelt anya 
Tudom, hogy nem fogja 

senki elhinni1, amit most el-
mondok a Pipszi kutyámról. 

Pipszi — parányi törpe 
ratler — akkorában már el-

-Î5 

Tïdtl} kulja é» barátai 



À francia sztárok a Színházi met 
uj számát nézik: 

Simone Simon i s Albert PréJean a Hunnia 
filmgyárban 

(Paál felv.) 

C s a k r ö v i d e n ! 
SALLY STAR, a népszerű filmsztár 

most színpadon mutatkozik be: Stella 
Adorján „Lámpaláz" cimü operettjének 
női főszerepét játssza el a Broadwayn. 

EDGARD WALLACE tragikus holly-
woodi kirándulása előtt tízezer fontos 
életbiztosítást kötött, örökösei nem kap 
hat ják meg a pénzt, mert mielőtt még 
lejárt volna a biztosítótársaság által ki-
töltött minimális határidő, a világhírű 
iró meghalt. 

FODOR LÁSZLÓ Ékszerrablás a Váci-
utcában cimü vígjátékából film készül 
Hollywoodban. Honthy Hanna szerepét 
Kay Francis alakítja. 

Ez lesz a trikódivat idén nyáron 
Maureen O'Suiiivan bemuta t ja a legújabb divatú 

tr ikót Hollywoodban 



TOM MIX harmads 

is megnősült. A legújabb 

Mrs. Tom Mix MabeÈHub 

bell és azelőtt színpadi 

nésznő volt. 

GARY COOPER vissza-
tért afr ikai útjáról Holly-
woodba, s elkezdte u j 
filmjét a Paramountnál . • 

ADOLPH MENJOU itt-

hagyta Európát , visszauta-

zott Hollywoodba. 

JARMIULA NOVOTNA-t, 
a Berlinben feltűnt cseh-
szlovák származású szí-
nésznőt, Marton Bandi fe-
leségét, szerződtették Ri-
chard Tauber partneréül a 
Schön ist die Welt film-
változatához. 

THEODOR DREISER 

Sister Carrie cimü regé-

nyét megfilmesítik. 

*%3TA PÎJL&EN legutóbb 
_Sgy imtervjqban csodál-
kozva jelentette ki: nem 
érti, hogy miért nincs Né-
metországban állami film-
gyártás. 

HJSSZUPOF HERCEG 
pèrt indított a Rasputín-

film gyártói ellen, mert a 

filmben, amelynek címsze-

repét Conrad Veidt játssza, 

kedvezőtlenül állították be 
személyét. 

PETROVICH SZVETLSZ-
T,ÁV német vidéki mozik-
ban vendégszerepel. 

JAN KIEPURA u j filmjé-
nek Das Lied der Nacht a 
cime. 

ERICH von STROHEIM 
legközelebbi filmjének Lpst 

Misa Film-Lindbergh 
Virginia Bruce , H o l l y w o o d r e p ü l ö b a i n o k n ő j e , ak i l egu tóbb meré sz loop ing the i o o p j f r a l 

a r a n y é r m e t n y e r t 
(Fo to M. G. M.) 



Squadron a oínio. A film-
ben Stroheim is játszik: egy 
Ii lm rendező szerepét ala-
kítja. 

A WARNER BROS ame-
rikai vezetősége: Mr. Jack-
Warner és Mr. Zanuck 
európai útra készül. Buda-
pestre is ellátogatnak. 

LILIAN HARVEYT szer 
zödtetni akarta az amerikai 
United Arf/s£.s--gyár, a szer-

ződés azonban nem jött 
létre, mert sokalták a heti 
négyezer dollárt, amit Li-
lian Harvey kért. 

TIZENNÉGY FILMET ké-
szített az elmúlt évben a 
csehszlovákiai Bata-cipő-
gyár, propagandacélokra. 

EMMA GRAMMATICA 
első filmjének öregasszony 
a címe. 

OROSZ MINTÁRA most 
Rómában is állami filmis-
kolát állítanak fel. 

ERNST LUB1TSCH new-
yorki színpadi revüjének 
sztárjául u j tehetséget szer-
ződtetett. Felfedezettjét Al-
bertina Raschnak hívják. 

Vázát gyűjt a primadonna 
Hollywood legértékesebb vázájának tulajdonosa Martan Marsh 

aki szenvedélyes perrellángytij tő 
(Foto Warne r Bros) 



GRETA GARBO fogja ját-

szani Pirandello „Olyan 

vagyok, amilyennek akarsz" 

cimü játékának filmfösze-

repét, 

WILHELM FURTWXNG-

LER a berlini filharmoni-

kus zenekarral legutóbb 

hangosfilmen szerepelt. 

MAGDA SCHNEIDERT 

láthat ja a közönség a Szín-

házi Elet e heti címlapján. 

Boldog szivek cimü leg-

újabb filmjét, amelynek ze-

né jé1! Ábrahám Pál szer-

zette, az Uránia muta t ja be. 

A film egyik legsikerültebb 

dal-slágerének szövege: 

Ein Sweetheart mit Kiss, 

Ein Foxtrott mit Schmiss 

Und ein Alkohol, das tut 

wohl 

Jederzeit in the Night! 

Ein Toastbrot mit Bier, 

Ein Loveboat mit dir, 

Wenn der Sunshine scheint, 

yes mein Freund. 

Nur Schwung hött jung! 

Magas iskola 
Thf lma Todd é* két (ilmfSrl a hollywoodi s i lár»k kcilrlv.fi napi 

tornaórái i n 
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Az előkelő színházak nézőtere üresen is kellemes látvány. A tiszta foyerek, a 
Hnoleumpadlón futó bordó szőnyegek. Az aranyozott stukkó, a pl Us széksorok, a 
páholyok meggyszin homálya. A méltóságos csönd, amely mindenkorra megőriz vala-
mit az isték parfümjéből . El sem hinné a laikus, hogy e szabályos rend és fényűző 
kényelem mögött a színpadhoz tartozó részek milyen riasztóan kopárak . A sztik 
folyosók, a kopasz fal, amelynek a vakolata hull. A zslnórpadlás, a díszletraktár 
és a pince tiress nagy tereinek egymást keresztező, hideg légvonata. Az egérfurta 
szögletek, a pókhálók a bedrótozott, pucér villanykörték, egész siralmas belső világa 

* ezeknek a szórakoztatásra alapított intézményeknek. 
Annak a színháznak, amelyről szó lesz, szintén ilyen börtOnszerüen kopár volt 

a színpadhoz, az irodákhoz és az öltözőkhöz tartozó része. 
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A boa vivant Öltözője Is egy szttk, félemeleti korridorról nyílott. A folyosón higié-
nikus köpőcsésze volt ktizei az öltöző a j ta jához, amelynek deszkájára papendekli-
lóbla volt szögezve, a táblán nyomtatásban a divatos színész neve. 

A színház dramaturg ja jókedvűen dúdolva nyomta le a kilincset és kopogtatás 
nélkül lépett be a parányi szobába, amelyben roppant meleg volt és olyan furcsa, 
terpentines szag, mint a festékkereskedésekben. 

Féltizenegy volt, este. A színpadon egy francia vígjáték utolsó felvonása folyt. 
A bonvivant még játszott odalent és a dramaturg ebben a kis öltözőben akar ta meg-
várni barát já t , hogy egyiitt menjenek el valahová vacsorázni. 

Leült a színész tükrös toalettasztala elé, de előbb a két u j j a hegyével eltávolított 
a szék támlájáról valami szennyes törülközőt, amely teli volt fekete, testszin- és 
okker-festékes folttal. Kivett a cigarettatárcájából egy Stumbult és vidáman mondta: 

— Tüzet kérek, Zsiga. 
Zsiga a bonvivant öltöztetö-szabója volt. Kopott kis csúnya ember, furcsa, 

poloskaszlnii ha j ja l . Mosdatlan, szegény, de mégis rokonszenves, mert ügyefogyott 
rútságát a szolgai sorsba való kedves belenyugvás, valami chaplini derű és tisztaság 
tette vonzóvá. * 

A színház benfentese derülten ült a tükör előtt az erős villanykörte vakitó fényé-
ben. Fú j ta a füstöt a meleg terpentinszagba és barátságosan nézte a falon a színész 
számtalan fotográfiáját. Még el is mosolyodott. — „Milyen naiv hiúság" — gondolta 
elnéző melegséggel —, „hogy nem unja ez a jó flu ennyi példányban sajátmagút." És 
bizonyos fölényérzéssel töltötte el, puritán intelligenciáját érezte benne, hogy neki 
csak egyetlen fényképe van, egy közönséges enyves-hát, amely az útlevelébe van 
ragasztva. 

ö t perc telhetett el így, ebben a merengésben. A kis szabó ott sertepertélt körü-
lötte az öltözőben. Kikefélte a gazdája utcai ruhá já t , megtörülte a cipőjét, még egy 
kis melegvizet töltött a lavórba. Látszott a nyeszlett emberkén, hogy a rongy kis 
gázsiján tul, szereti is pzt, akit szolgál. 

Aztán megélénkült odakint a folyosó. Ajtókat csapkodtak. Valaki fütyülve ment 
el az öltöző előtt. Az előadásnak vége volt. A vékony falon keresztül áthallatszott a 
szomszédos, közös szobából a beszélgetés. 

Az aj tó hirtelen feltárult. 
A küszöbön ott ál'4 a bonvivant, f rakkban (egy hereeget játszott a francia darab-

ban), kifestve. Szépiával, kékkel, korommal megcsinált szeme tulnqgyitva ragyogott. 
Rúzs volt a száján, arcán a testszlnfesték alatt apró veritékcsöppek gyöngyöztek. 

Nem köszönt, hiszen az öltözőjében lévő két embert már látta aznap este. Csak 
a szemének meleg tekintetével üdvözölte a dramaturgot, akit szeretett, tekintélynek 
Ismert el és akivel a színház sok kis érdekcsoportja között, egy klikkbe tartozott. 

Levetette 4 f r akk já t és a játék-élet után mohón vetette magát a valóságos élet 
dolgai után. Cigarettára gyújtott , szakértő-szemmel megnézte kékcslkos, puplin, nap-
pali ingét, amely ott lógott a tükör mellett egy falbavert szegen. 

— Fordítsa ki a manzsettát, Zsiga! — mondta a kis szabónak. 
Aztán öreg bará t ja felé fordult és fecsegett, miközben leoldotta a nyakkendőjét és 

kigombolta a gallérját. 
— Ma este egészen ugy csináltam az abgangot, ahogy te mondtad. Nagy tapsot 

kaptam. 
— Na látod — mondta a dramaturg elégedetten. És mosolyogva nézte a szép But, 

aki éppen a plasztronja kis gyöngygombját pattantotta ki. ö maga ötven éves volt és 
szinte apai érzésekkel szerette a fiatal színészt, akinek ez volt az első Igazán sikeres 
éve. Szerette benne, hogy még nem volt elbizakodott, hogy annyira drukkol a premie-
rek előtt és olyan gyermeki örömmel fogadja minden sikerét. 

A bonvivant a fején keresztül lehúzta magáról kemény estélyi ingét, ugy állt ott 
övig mezítelenül az öltöző közepén, széles mellén a göndör kis asztrakánprémmel. 

A dramaturg meglepetve kiáltott föl: 
— Óriási! Ilyet még nem is lát tam! 
A bonvivant izmos, fiatal teste ugyanis sürün teli volt asszonyi harapások friss 

nyomaival. 
— Óriási! — ismételte a dramaturg. — Fordul j meg csak, öregem! Hihetetlen! 

Még a hátad Is! 
A színész a két tenyerével végigsimított csupasz mellén. És büszke szerénységgel 

mosolygott: egy katona mutathatná ilyen arccal csatában szerzett sebeit. 
A cukorbajos férfi közelebb hajol t a barát jához, ugy vizsgálta a bőrét: 
— Ha nem tévedek — folytatta most már egy kicsit keserűen —-, ezek a hara-

pások nem is egy, hanem három különböző fog-garnitura nyomai. Ennek itt a nyakad 
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körül kicsi foga volt. Ez a válladon harcsa lehetett, vagy cápa. E» ex a harmadik? 
Ez már régibb, ugyebár? Már egészen megzöldültek ezek a foltok. 

A színész az If júság könnyelmű mosolyával Ismerte be: 
— Igen. Három különböző nő. Megjegyzem, kettőt ismersz közülök. Mit csinál-

jak, drágám? Egyszerre összejött minden. — És odaUlt az asztalhoz, beiényuit a vaze-
llnes-skatulyába, hogy leszedje az arcáról a festéket, amit vízzel nem lehet lemosni. 

A dramaturg néhány pillanatig némán nézte a zsírok, sminkek és rongyok közt 
babráló színészt. Egyre ellenszenvesebb lett szemében dus, sötét ha ja , amelyet simán 
hátrakefélt a homlokából. Anéftűi , hogy megfogalmazta volna magában ezt az érzést 
— gyűlölni és Irigyelni kezdte bará t ja és tanítványa friss bőrét, tolakodó i f júságát . 

Összeszorított szájjal , kellemetlenül jegyezte meg: 
— Vigyázz, Ham. El fogsz hizni. 
A bonvlvant megdöbbenve fordult el a tükörtől. 
— Miből gondolod? Nézz ide, semmi hasam nincs! — és kiegyenesedve a széken, 

fölszivta valahova a mellkasüregébe a gyomrát. 
— A has, az már a végső dolog — mondta a jóbarát . — Az első jelek máshol 

mutatkoznak. Máris dupla tokád van, fiam. 
A színész kedve elé felhő borult : 
— Es mit lehet ez ellen csinálni? — kérdezte aggodalmasan. 
— Semmit! — felelte a dramaturg. — Az ilyesmi természet dolga. Nem lehet 

megállítani, ha egyszer megindul. 
Csönd támadt az öltözőben, ideges némaság. A színész azt gondolta, hogy talán 

mégsem lesz baj , ha Idejekorán szigorú diétára fogja magát. Eszébe jutott a vegetá-
riánus-apostol: Bicsérdy neve. Es valami különös, nem jóindulatu asszociáció révén, 
hogy a bará t já t azelőtt Krausznak hivták. 

A kis szabó sámfát rakott a bonvivant színpadi lakkeipőjébe, összehajtogatta és 
gondosan betette a szekrénybe a f rakkot . A szeme visszafojtott derűtől csillogott, 
ahogy ránézett a gazdájára , aki mezítelen testével a kis pléhlavor fölé hajolva 
mosakodott. 

A dramaturg nem birt az idegességével. Maga sem tudta, micsoda belső ut után 
buggyant ki belőle az Ingerültség, de fölállt és sokkal élesebben mondta, mint ahogy 
szándékában volt: 

— Olcsó nőcskék lehettek ezek, akik Így ra j tad hagyták a foguk nyomát! — és 
megvető gesztust tett a barát ja felé. 

A szép flu sértődve emelte föl víztől csepegő arcát a lavórról: 
— Elszédülnél, ha tudnád kicsodák! Elszédülnél! Érted?! — jelentette ki nyo-

matékosan. Ez olyan pillanat volt, amelyben a szinész a legkisebb kapacitálásra 
elkövette volna a hármas Indiszkréciót. De a dramaturg nem volt kíváncsi semmire, 
sőt irtózott attól, hogy határozott alakot kapjon előtte a három siker. Mintha epét 
evett volna, keserű volt a szája. Bölcselkedett: 

— Ez nem a neveken múlik, nem a rangon, — magyarázta. — Találkoztam már 
sok olyan dámával, akinek cseléd-erotikája volt. Nem tudom megmagyarázni vilá-
gosan. Az egész dolog o l y a n . . . olyan triviális. Ahogy itt állsz és röhögve mutogatod 
magad. Nem érzed? Ez roppant közönséges . . . Ne érts félre, nem téged akarlak meg-
sérteni. Elvégre te nem tehetsz erről, mint a bécsiszelet, amit m e g r á g n a k . . . Hanem 
azok, az egész ügy, mind a három . . . Triviális! Triviális! 

A szinész most egyszerre gargarizált és az arcát törölte. Nem tudott felelni, nem 
Is akart . Az, amit hallott, a legérzékenyebb pont ján érintette. Valami kegyetlen igaz-
ságot érzett abban, amit hallott. A „triviális" szó, az „olcsó" szó, mintha alattomos 
vád lenne egész élete, foglalkozása és személyisége ellen. A legszívesebben, ha a 
gátlás nélküli érzésére hallgathat, azt felelte volna a bará t jának : „Fogd be a szád, te 
undok, vén patkány". De mert ezt mégsem mondhatta , sötét arccal hallgatott és öltöz-
ködött. Ugy voltak, mint két jéghegy az óceánon: a látható csúcsúk még meszi egy-
mástól a tenger színe fölött, de rejtett tömegük már összeütközött, lent a vizek mély-
ségeiben. 

A piszkos, kis szabócska titkos jókedvtől derülő pofával mozgott körülöttük. Csnf 
képében a két szem egyre jobban csillogott, mint két kis napsütötte esőviztócsa. 
Végül nem bírta tovább és kispriccelt belőle a nevetés. Vihogott, hihegett, hogy az 
ínye látszott a foga fölött. Aztán az utolsó, elnyomott kaffantások után mentegetődzve 
fordult a bámuló dramaturg felé: 

— Azon röhögtem doktor ur , — mondta boldog és tiszta megkönnyebbültséggel — 
mert eszembe jutott , hogy mit szólna hozzá a feleségem, ha egyszer én mennék haza, 
Igy összeharapdáiva, mint a Zöldhegyi ur?! 
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et été 

• V PALLOS SINGING FIVE 

M 
/ Î W G Y A R O i m 

Prof. Pallóst, a magyar Jaz«-
énekest Jg> hlrdell a párizsi 

Palais d ' f t t í 

Miss Magyar Buffalo 1932 
Hörcsöky Marlka 

A buflalói magyar kul turklub 
kitűnően sikerűit szépségversenyt 
rendezett. A választáson Btven 
buflalói és környékbeli magyar 

leány vett részt 

Garaguly Károly türkével szüle-
tésű honfi társunk, a stockholmi 
koncertház karmestere és a 
Stockholm—Motala stúdió vonós 
karának vezetői« legközelebb el-
látogat Budapestre s itt hang-

versenyt rendez 



fîz a szép táncosnő: SaOano ma-
gyar és — lérfl. A nőimitátort 
Seemun Sándornak hívják s 
Hódmezővásárhelyen született. 

Most Sztambulban szerepel 
sikerrel 

•'dnosy j „ 

liyenes Lili pesti urüeány 20 tagú női 
r igányzenekarávai legutóbb Berlinben 
és Amszterdamban szerepelt. A női 
zenekarról most hangosfilm is készült 

Czettel László Iparművész a há 
rom legnagyobb párizsi szaioi 
divatkreátora . — Legutóbb < 
Théât re des Champs-Elysées r é 
szére tervezte a „Casanova* 

kosztümjelt 
(Foto Manassé) 



A Draganoit-duó is magyar : 
orosz táncokkal legutóbb Ber-

linben. Bécsben, Belgrádban 
szerepellek sikerrel 

(Foto L'Art) 

A Trio Sybaris mindhárom tagja magyar , 
Damaszkuszból küldenek most üdvözletet 

a Színházi filetnek 

Monsi' ur Laslo Neu-
mann, alias Neumann 

László, nagysikerű 
hangversenyt rendezett 
a párizsi Salle Royal-
ban. A koncerten Vil 
lányi biFró magyar kö-

vet is megjelent 

Lilly Larun (Markos» Lilt) és André Lion (Wei 
selling Dánifi) Berlinben lép tel 

(Fleischer toto) 



I i i s / ö n a s p i r i t i z m u s b a n ? 
LÉLEKVÁNDORLÁS, szimbolista d ráma ,1 ici 

vonásban, irta Simon tiantillon, bemutatta o. 
1 liéàtre Montparnasse Párizsban. 

E bizarr , ui utakon halndó darab szerzője 
figyelmezteti a közönséget prológjában, hogy 
müvét azoknak irta, akik hisznek a még ke-
léssé ismert természetfölötti jelenségekben, a 
telepátiában. a spirit izmusban, okkultizmusban, 
lélekvándorlásban. Aki tulteszl magát a mai 
kezdetleges, tudományos ismereteken, az meg 
fogja érteni darabjá t , amely arról szól, hogy 
,.» szerelem diadalmaskodik még az elmuláson 
is s hogy a lélek a kihUlt testből más testbe 
vándorol, hogy nem kell lemondania imádott já-
i ól addig sem, amig az életben m a r a d " . 

Franknak, a fiatal zeneművésznek felesége, 
Itelne, utolsó pillanatalt éli; lázálmában dellrál. 
Négy emberről beszél, akik most n házuk előtt 
tar tózkodnak, meg egy Uatal lányról, aki nem 
messze a tengerpart tól , egy erdei kunyhóban la-
kik és nagyon beteg; csak csodu mentheti üteg... 
llelne halála után is misztikus kapcsolatban ma-
rad a férjével, és Franknak állandóan az uz ér-
zése, mintha a megboldogult kivánna tőle vala-
mit. Egy festőbarát ja segítségével kinyomozza 
azt a négy embert, akikről Itelne utolsó perrel-
ben fanláziált és kikérdezi őket, váj jon nem 
történt-e velük valami szokatlan esemény azon 
a napon, amelyen a felesége meghalt? Mindegyik 
emlékszik aznapról valamire, ami örömet szer-
zett neki. Az özvegy öregasszony elhunyt férjé-
nek kezeszoritását érezte, a szőke szinintiven-
dék hosszú idő után szerződést kapott, a mun-
káslányt megkérte udvar lója , a félszemű koldus-
hoz pedig egy kóbor kutya csatlakozott, amely 
azóta hü kísérője maradt . 

Ezek után meg van róla győződve Frank , hogy 
az erdei leány egy másik Itelne lesz, vagy talán 
Itelne maga és eltökéli, hogy minden áron lei-
keresi. Konzultál egy hires médiumot, aki transz-
Imii azt mondja , hogy közel a tengerparthoz. 
Landes megyében, él egy Claire nevű leány, aki 
halálos beteg volt s Kelne elköltözésének napján 
hirtelen meggyógyult. Frank nyomban útra kel, 
bará t jának, a festőnek kíséretében s minthogy a 
médium nem tudja pontosabban megjelölni J 
leány tartózkodási helyét, autóján végigszáguld 
a landest tengerparton, mindriiütt tudakozódva 
Claire után. Mohó sietsége folytán baleset éri a 
gépkocsit, őt magát pedig a festő eszméletlen 
állapotban viszi be egy közeli házikóba, ahol 
Claire veszi ápolás alá és midőn Frank magához 
tér. csodálkozva lá t ja , hogy Claire a megszóla-
lásig hüKonlit elhunyt feleségére; még a hang-
hordozása Is ugyanaz. Barátia, akinek Idái« 
meglehetős szkeptikus véleménye volt a trans-
rendentális életről, borzasztóan meg van döb-
benve. 

Frank nőül veszi Clairet és magávul viszi Pá-
rizsba. A fiatal asszony oly ismerős a lakásá-
ban. mintha éveken át otl lakott volna s ninlk ' r 
megmutat ják neki té r je első feleségének portré-
ját. habozás nélkül kijelenti, hogy nz az ő arc-
képe. Szóval teljesen Identifikálja magát az el-
hunyt lteinevei, akinek lelke beléje költözött . . . 

(A közönség egy része, a hivők tömege, lel-
kesedett a bemutatón, a másik rész vállvo-
nogatva fogadta a darabot . A saj tó Igen ko-
molyan foglalkozik az újdonsággal és rend-
kívül érdekes színpadi kísérletnek mondja . ) 

Színdarab, 
amelynek élvezéséhez 
vasidegek kellenek 

AZ ÉJFÉLI GYORSVONAT, szinmii 3 
felvonásban, irta John Wexley, előadta az 
Adelphi Theatre Londonban. 

,í6 

A davab Amerikában történik. Mind » 
három felvonás egyetlen ' díszletben ját-
szódik le, amely börtönfolyosót ábrázol, 
hét kalitkaszerü zárkával. Ezekben a 
zárkákban halálra ítélt biinösök várják 
sorsuk beteljesedését, aggódva figyelve 
minden zajra, minden csengetésire, amely 
valamelyik íunkcionárus jöttél jelzi. 
Mindegyik azon töri fejét, váj jon vissza-
utasitották-e kegyelmi kérvényét vagy 
haladékot kajiott-e, vagy nem jönnek-e 
éppen most érte, hogy a villamosszékbe 
ültessék? Hogy pedig idegeiket ínég job-
ban próbára tegyék (és a közönségét is), 
időnkint molor zakatolása hallatszik a 
szomszéd teremből, ahol ellenőrzik, hogy 
jól müködik-e a pokoli gépezet? 

Túlnyomó részét a darabnak a hét 
szerencséden rab történetének elmon-
dása tölti ki. Mily lesújtó tükre az élet 
nyomoruságainak! Az ítéleteket rendsze-
rint éjfélkor ha j t j ák végre, ezért mond-
ják a delikvensre: „indul az éjféli gyors-
sal". 

John Mears-nek, a félelmes erejű ban-
ditának sikerült kalitkája rácsán kérész-
iül elkapni az arra haladó őri, akit 
megfojt. A kulcs-csomag birtokában ki-
nyitja fegyenctársat zárkáit és kiszaba-
dítja őket. Rávetik magukat az őrökre 
és azokat csukják maguk helyet a zár-
kákba. John Mears ultimátumot küld a 
fogházlgazgat'ónak, hogy tegye lehetővé 
elmenekülésüket, de az nem tárgyal ve-
lük. Katonaság lép akcióba gépfegyver-
rel és kézigránáttal s a fegyencek egy-
másután hullanak el. Utolsónak marad 
John Mears, aki fegyvertelenül leugrik 
végül a fegyház udvarába, hogy ököllel 
menjen neki a katonaságnak; természe-
tesen ő is elpusztul. Nem hiába törvény 
a törvény . . . 

(A közönség izgatott figyelemmel kö-
vette a színpadon történő borzalma-
kat, A saj tó elismeréssel Ír az elő-

adásról és a rendelésről.) 

Idegenek ne avatkozzanak, 
az ország dolgaibal 

A MERÉNYLET, komédia 3 (elvonásban, 5 
képben, irta Vidor Morgan, bemutatták SI. 
I.ouisban. Amerikában. 

Egy egzotikus kis országban titokzatos gyil-
kosságot követnek el, megölnek egy fiatal ame-
rikai diákot. aki autóján akar t kirándulni az 
ország belsejébe. Az országúton két szembenálló 
fa között drótkötelet feszitettek ki. amelybe az 
autó beleszaladt és utasát azután agyonlőtték. 
Amerikai honpolgárról lévén szó, az Egyesült 
Allamok követsége elégtételt és megtorlást kö-
vetel. mire a fejedelem első kötelességének 
ta r t ja , hogy a kormányt elcsapja. Ennek követ-
keztében a 1. ellenzék jut hatalomra, amelynek 
tejét, az üldözőit Karodogh-ot diadalmenetben 
viszik a miniszterelnöki palotába abból a kis 
parasztházból, ahol eddig rejtőznie kellett. Hogy 
a 1. amerikai követ meg legyen elégedve, Karo-
dogh példásan torolja meg a merényletet , amely-
nek magas állását köszönheti: három paraszt-
legényt fogat el, akiket addig kínoznak, amig 



Gosztonyi Alice elkészítette J^íihály nagyvajda szobrát 
A lehetséges magyar szobrászmiivésznfi szinte egy csapásra hádltotta meg Bukarest előkelő köreit . 
Legutóbb a román királyfi márványpor t ré j á t készítette el. „Tanulószobája egyik sarkába húzódva, 
tanulás közben mintáztam őfenségét, Mihály nagyvajdát - mondja Gosztonyi Allee. — Ez volt eddigi 

életemnek nemcsak legnagyobb művészeti. hanem emberi élménye ts ." A képen a jobbsarokban 
látható Mihály királyfi szobra 

(Foto Berman) 

bevallják a gyilkosságot egy hét múlva már 
lógnak. 

Ezzel az incidens annak rendje és módja sze-
rint el van intézve; a közvétemény napirendre 
tér az esemény fölött. A zsíros hivatalokat a 
kormányra jutott pár t emberei foglalják el, a 
nép pedig örül a változásnak. amelytől jobb 
idők elkövetkeztél reméli. Senki sem boldogabb 
azonban, mint Yola. az u j miniszterelnök szép 
leánya, mert most már nincs akadálya annak, 
hogy Odrano, a délceg testőrkapitány oltár elé 
vezesse; régóta szeretik már egymást, de a fe-
jedelem sohasem engedte volna meg. hogy leg-
kedvesebb katonája a proskribál t Karodogh leá-
nyát vegye el. 

Az egész vonalon teljes tehát a megelégedés, 
amikor várat lanul megjelenik a szinen Manfred 
Tate, a zseniális amerikai r ipor ter . Bará t ja volt 
a szerencsétlenül jár t d iáknak és egyenesen New 
Yorkból jött , hogy kinyomozza az igazságot; a 
hivatalos jelentések áttanulmányozása után 
ugyanis a r r a a meggyőződésre jutott , hogy a 
gaztett rejtélye még mindig nincs tisztázva. 
Éleslátású nyomozása, amely drámai jelenetek 
mellett humoros részletekben is bővelkedik, 
csakhamar eredménnyel j á r . Megtudja, hogy 
azidőtájt , amikor a fiatal amerikait megölték, 
az előbbi miniszterelnök is autózott ugyanazon 
az uton és zseniális kombinációval megállapít ja, 
hogy a merényletet tulajdonképpen az ellen 
tervezték, a diákot csak tévedésből lőtték agyon. 
Ezután a felfedezés után felrohan Karodoghoz 
a miniszterelnöki palotába, ahol minden beveze-
tés nélkül ezt a kérdést teszi fel neki: Miért 

ölette meg azt a derék amerikai fíut? 
Már készen van a r ipor te r zsebében a sür-

göny a New York Trmeshez. amelyben felfedi a 
gaztett hát terét és azt a gyalázatos igazságügyi 
komédiát, amellyel a há rom ártat lan parasztot 
elitélték. A miniszterelnök el van veszve, elke-
seredetten mondja is leányának, az ekkor be-
lépő Yolának. hogy mindennek vége. 

— Még nemi — mondja Yola —, négyszem-
közt akarok ezzel az úr ra l beszélni. 

— Mi jogon mer ön, idegen létére, beavat-
kozni a mi ügyeinkbe? — förmed az Újság-
í róra , amikor egyedül maradnak . 

És azután a kétségbeesés elokvenciájával bi-
zonyltja be neki. milyen rettenetes volna, ha 
közbelépése ujabb rázkódtatásnak tenné ki az 
országot. Az amerikai és a parasztlegények ha-
lála kétségtelenül tragédia, de váj jon tudja-e 
azt, hogy milyen tragédiát okozhat egy ujabb 
kormányválság? Valószínűleg polgárháborút , vér-
fürdőt , talán ezrek pusztulását! A lelkére 
merné venni ezt? Mikor az ujságiró nem vála-
szol, sirva teszi hozzá: 

— Az én életemet is tőnkre tenné, nem lehet-
nék Odrano felesége . . . 

A r ipor te r megdöbbenve hallgatja végig a 
hosszú szóáradatot és mélyen elgondolkozik. 
Mikor aztán a saját dolgát mondja el a leány, 
finom mosollyal igy szól: 

— Ha az ön boldogsága is veszélyben forog, 
kisasszony, akkor hallgatni fogok. 

És összetépi a sürgönyt. 
("A darab szép sikert aratot t , a publikumnak 

Is tetszett, meg a saj tónak is.) 
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k á v é h á z b a n 

Miért tépi ki ezt a 
cikket nz újságbólf 

— Arról szól a tudósítás, 
hogy egy asszonyt a bíró-
xá</ elválasztott a férjétől, 
mert mindig kutatott az 
nra tárcájában. 

— Es most megmutatja 
a feleségének1} 

— Fölösleges. Csak be 
teszem . a tárcámba. 

(Candide) 

A TAVASZ 

c s a j l a i h k é p 

A r ikkancs á lmában beszél. 

MUNKAMEGOSZTÁS TÖRTÉNELEM 
— Hogy Jött&k kl ket-

ten egy pár »Ivel? 
— O használja hegynek 

fölfelé, én lefelé. 
SZENZÁCIÓJA 

AZ UJ NURSE 

Megnyílt az első tavaszi motorbicikli-menyasszony-
kölcsönzíi, kedvező fizetési feltételekkel. 

— Az Isten szerelméért, 
mi tttrtént? 

— Még nem tudom, nagy-, 
ságos a s s z o n y . . . előbb tes-
sék nekem megmondani , 
hogy három vagy négy 
gyereket tetszett rámbiznl? 

(Berliner III. Ztg.) 

A bölcsészeti fakul táson 
történt. Az egyetemi tanár, 
aki az ókor történelmét 
tani t ja , éppen Nagy Sán-
dorról tart előadást. Az 
i f júság nem túlságosan fi-
gyel oda. A tanár ur dühbe 
jön: 

— Amikor Nagy Sándor 
annyi idős volt, mint önök, 
már meghódította a vilá-
got! 

— De annak Aristoteles 
volt a tanára — jegyezte 
meg hangosan az egyik 
filozopter. 



KÖRFORGALOM 
Somogyi Nusi imádja 

a pletykát. Valóságos 
művésznője ennek a ne-
mes irodalmi műfa jnak . 
A napokban Szilágyi 
Marcsa megkérdi tőle: 

— Hallottad X. Y. 
müvésznőrőJ? 

— Mi az. hogy hallot-
tam? — mondja meg-
sértve Nusi. — Tőlem 
származik. 

— Uram, igen örülök-, 
hogy összetalálkoztunk. 
Végre egy kellemes emberre 
akadtam ebben a társaság-
ban. 

— Magának nagyobb 
szerencséje van, mint ne-
kem. 

(Notenkraker) 

íme, egy férfinak való 
Álarcgyüjtemény, mely remek, 
Ámbár mi nők nagyon jól tudjuk, 
Hogy az életben is ilyenek. *• 

(ÍM Vie Parisienne) 

TEADÉLUTAN 

A gazdája betanította, hogy ne álljon meg bizonyos 
kirakatok előtt. 

VIRÁGNYELV 
— H a l l ó . . . most értesü-

lök, főnök ur, hogy beteg-
nek tetszik lenni. A dél-
után fo lyamán tisztelete-
met fogom tenni, föltéve, 
ha nem ragályos. 

— Magára nézve nem 
ragályos. Tudniillik az 
orvos azt mondja , hogy 
tuldolgoztam magamat . 

(Flieaende) 

A MASZK-ARUSLANY 

A LEGÚJABB SKÓT 
A skótnak kiroj tosodotl 

a nadrág ja . Fogta magát, 
térdben levágta a nadrá-
got és egész családjával 
k ivándorol t Tirolba. 

JÓL IliOMITOTT KUTYA 
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PIKÁNS LlITHf A CINIKUS PEST 
Budapest mindenből tré-

fát csinál. Egyik nap, az 
esti Arákban végigszaladt a 
hír a Fészekben: 

— Megvan a Lindbergh 
babyl 

— Igazán? Hol? 
— Lakner bácsi gyermek-

színházában lép fei. 

BŰNÜGY 

— Jelentem alássan, fogtam 
egy betörőt, de meglógott. 

— Nem volt magánál bilincs? 
— Volt kérem, de éppen e i 

volt a bait 
— Hogyhogy? 
— A csirkefogó a ke temre 

tette. 
Később már a nő huzza a férf i t . 

(Földiák Ibi lelv.) 

A BECSÜLETES 
MEGTALÁLÓK 

Komlói Vili két gyereke, 
a Laci és a Bandi, nagy 
örömrivalgással szaladnak 
az ap jukhoz: 

— Apuka. Talál tunk egy 
kétpengőst! 

— Remélem, becsülete-
sek voltatok és . . . 

— Hogyne! Mindegyi-
künk megtartott magának 
egy pengőt. 

(Passina Show} 

ÁRUHÁZ 

LELEMÉNYES AUTÓTULAJDONOS 

üzletvezető (miután el-
csípett egy tolvaj hölgyet): 
Hova szabad küldenem a 
detektiveket? Smith u r igy gondoskodik arról , hogy el ne loplák ni utcán 

hagyolt k o c s i j á t . . . 
(London Opinion) (Passing Show) 
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Vidám tisztelgő felvonulás március istene, 
Mars előtt (ia Vie Parisienne) 

— Miért iszik alkoholt? 
Nem tud ja , hogy az lassan-
lassan a halálba vezet? 

— Éppen azért iszom. 
Nekem nem sürgős. 

ARISZTID GRÓF PEREI , 

Arisztid gróf százezer-
pengős pert indított a 
bérlője ellen. Első fóru-
mon megnyerte a pert. 
A másodikon szintén. A 
per a Kúria elé került, 
amely véglegesen eluta-
sította keresetével Arisz-
tid grófot. 

Az ügyvéd kétségbe-
esetten jelenti: 

•— Méltóságos uram, a 
Kúria előtt elvesztettük a 
pert. 

— Nem baj — legyin-
tett Arisztid — kétszeh 
mi nyehtünk, egyszeh 
neki is szabad. 

TAVASZ ÉBREDÉSE 

— Kegyednek , m m t fé r f iúnak , b izonyára aok érdé" 
kea kalandban lehetet t m á r része. (j> Sourire) 

MÁRCIUS A MINDENTUDÓ 
— Tivadar most a szép 

Schwarcznéval fut, Palii Án-
gyaiméval, Pista pedig a 
szőke Micivel. 

— Mondd, nenn tudod vé-
letlenül, kivel fut Nurmi? 

AZ ALKOHOL ÖL 



<Ä 

ZSERBO-BO-BAN 
— Jl/íí tudtok ti angyalom arról, hogy 

az arisztokrácia farsangjának eddig van-e 
eredménye a hymen-fronton? 

— Két eljegyzés a pozitív eredmény, az 
egyik vőlegény Herberstein János gróf, 
aki eljegyezte Thum Zsófia grófnőt, a 
másik vőlegény Zichy Nándor gróf — 
Zichy Rafael gróf legidősebb fia —, aki 
Teleki May grófnőt jegyezte el, Teleki Pál 
gróf, volt miniszterelnök leányát. 

— Kik voltak ott a Nemzeti Lovarda 
Egylet teáján? 

— Cs. Szabó Kálmán pompás mulatsá-
got rendezett lovasoknak és lovasnőknek, 
olyan jól sikerült a teaest, mint valami 
nagyszerű, tavaszi concours. A ragyogó 
vendégsereg sorában többek közt ott vol-
tak: Dobránszky Péterné, Majláth Lász-
16né és leánya, Bezegh-Huszágh Miklósné 

A PESTI TAKSASAUBÓl.: 
Drucker (iézáné 

és leánya, Bódy Tivadarné és leánya, 
Törley Antalné, Fáy-Halász Gidáné és 
leánya, Mesterházy Ernőné és leányai, 
Herresbacher Árpádné, Mehlschmidt Fe-
re ne né és leánya, Fenyő Kornélné, Pethes 
Miklósné, i f j . Tasnády-Szücs Andrásné, 
Ghéczy Béláné, Éber Amália, Verebéig Je-
nöné és leánya, Benesné Báthory Kató, 
Selmeczy László né, Kandó Lászlóné, 
Schanzer Ottmárné, báró de Ben Jó-
zsef nc és leánya Nóra, Válkay Dundy, 
Szabadhegyi Istvánné, Prónay Páiné, Ke-
resztszeghy Györggné., Sarlay Sándorné, 
Gaál Imréné, Herold Ferdinándné, Herr-
mann Zsuzsa stb., stb. 

— Hallom a spanyol követ estélyén 
körülbelül százötvenen voltak jelen. 

— És el voltak ragadtatva a spanyol 
követ, Don Luis M uro y Natxtrro leánya, 
Mária, szépségétől és kedvességétől. Azon-
kívül estély volt a francia követségen is, 
továbbá Dräsche Lázár Alfrédéknél, Sup-

pan Ágostéknál, Kisfaludy-
Stróbl Zsigmondéknél s 
mindezeken felül néhány 
magánházi bridge-mérközés 
volt a héten. 

— No, kevés, de mégis 
valami. Viszont a tavasz 
érkezése határozottan némi 
derűt hoz a városba, egy 
délelőtt legalább megélén-
kült a tavaszi korzó s a 
szépasszonyok sorra kibúj-
tak a Váci-utca nyilvános-
sága elé, akár az ibolyák 
a hűvösvölgyi avar alól. 

—- A hasonlat költői, vi 
szont az emiitelt tavasz 
csak percekig tartott. Meg-
mutatta mosolygó arcát, 
aztán újra elfátyolozták 
a felhők. Viszont a tenger-
parton — mondjuk Abbá-
ziában — már teljes a ta-
vasz s melengető sugarai 
teljesen meggyógyították í j j . 
Bethlen István grófot, aki 
e hét péntekjén érkezett 
haza makkegészségesen. Bi-
zonnyal mindenki örülni 
fog a népszerű Pista gróf 
visszatérésének. 

— Mi a legjobban. Egyéb 
ként pihenőül valami fris-
sítőt talán a dúsan gyön-
gyöző pletykaforrásból. (Angeln fala) 



— Kupával lehet merí-
teni, olyan bőven adja mos-
tanában. Tehát elsősorban 
is nem zörög a haraszt, ha 
a szél nem mozgatja, s igy 
az ismert báró válása 
mégis rövidesen aktuális 
lesz gyönyörű feleségétől. 
Ujabban egy ifjú grófot 
kombinálnak a báró utód-
jául, ez azonban csak merő 
kitalálás, egyelőre nincs 
szó uj férjhezmenetelről, 
hisz még a válás sincs vég-
legesen elhatározva. Azután 
itt a legújabb rivierai 
szenzáció, egy magyar föld-
birtokosnak alig volt már 
egyebe az agyonterhelt bir-
tokán, mint ötszáz szomorú 
birkája, amely ötszázat 
mozgósította Párizs felé, 
az ottani vásáron eladta 
őket, a kapott frankokkal 
elutazott Monte Carloba s 
ott a birkák árát megfor-
gatva a rulett-asztalnál, 
másfélmillió frank nyere-
séggel indult el szombaton Sarlay Emöné, 
hazafelé, hétfőn beszolgál-
tatta valutáit, kedden ki-
fizette a birtokán lévő összes és tete-
mes terheket a kapott pengőkből 
és szerdán este egy olyan vacsorát 
adott szűkebb baráti körének, hogy néhai 
Szemere Miklós lukullusi lakomái szegé-
nyes népkonyha-ünnepélynek bizonyul-
tak mellette, különben ugyanez a magyar 
földbirtokos egyszer már hárommillió 
fiankot nyert Biarritzban, de akkor nem 
tért haza addig, mig a hárommillió el 
nem fogyott a különböző kártyakaszinók 
ellen megindított csatározások folyamán. 
Most azonban nehezebb idők járnak, öre-
gebbek is lettünk, megokosodtunk és a 
másfél millió ma több, mint valamikor a 
három. Szóval mindenféleképpen örven-
detes, hogy egy kis valuta mégis szivárog 
be az országba s szerény nézetem szerint 
kártyásoknak és gyönyörű hölgyeknek 
mostanában meg kellene könnyíteni a ki-
utazást külföldre. Hasznát látná az or-
szág bizonyosan. 

— Nana! 
— Lehet, hogy kissé könnyelmű kije-

lentés, de nem is olyan ostoba. Különben 
térjünk vissza a komolyabb dolgokhoz, 
mi újság a Mátrában, elolvadt-e a hó már 
a Gallya-tetőn? 

— Elolvadt, de azért még itt-ott síelni 
próbálkozó párokkal találkozik az ember, 

— Szóval a week-endező szökevények-
nek rosszul megy mostanában. 

A PESTI TAIISASAGBOL; 
. Magyarországon és külföldön számos dijat nyert 

drótszfirii terr ier jeivel 
(Gehl ra jza) 

— Igen, éppen ezért más vidékeken 
kell keresnünk őket. Frappáns forgalom 
indult meg ennek kapcsán a vidéki váro-
sokban s mióta kevesebb az autó, a vasúti 
forgalom lendült fel. Lehetne erről hosz-
szan és sokat beszélni, no de ne szólj 
szám, nem fáj fejem. 

— Igen helyesen, fő a diszkréció. Kü-
lönben sem lehet minden pályaudvaron 
kirendeltséget tartanunk. No és a külföl-
diek tényleg bérbeveszik a Margitszigetet1 

— Ezt kérdezd meg, angyalom Petro-
vics Vidortól, aki állítólag ezt a nagy üz-
letet próbálja összekalapálni, adja a jó 
sors, hogy sikeresen. A magyar nyaralási 
kilátások különben tökéletesek, ép ezért 
menne jól a szigetnek is. Földváron már 
alig lehet szobát kapni, Leányfalu pedig 
máris táblát jelent. Ezidén külön főhadi-
szállást kell berendeznünk a Balatonnál, 
hogy mindent számontarthassunk. 

— Addig tartsuk inkább számon az itt-
honi eseményeket. Például mit tudsz a 
MAC-teák keretében rendezett táncver-
senyről? 

•— Több mint hétszázan gyönyörködtek 
a táncverseny harminchárom induló pár-
jának szebbnél szebb táncaiban. A ver-
seny rendezősége emberfelettit produkált. 
Gróf Somssich Gyuláné elnöklete alatt a 
gróf Somssich Gyula, Kertész János, vitéz 
Uhlyark Béla, Heinrich István, Petrovits 
Vidor, Miákits Károly tagokból álló zsűri 
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A MAC-estély táneversenyének első diját Vangel 
Klára nyerte. Társaságában Wahlkampf Henrik 

és 1IJ. Klenast Ferenc 
(Labort telv.) 

névsor, amellyel aztán be is fejezem mai 
csevegésünket. 

Asszonyoki Bezegh-Huszágh Miklósné, gróf 
Somssirh Gyuláné. gróf Zichy Kázmérné, Ve-
rebéiy Lászlóné. Nlekl Allrédné, Liber Endréné, 
Thegze Gerber Ferencné. Maler Ottóné, Bubala 
GySrgyné, Rózsahegyi Gusztávné, Szemző 1st-
vánné, Kováes Ferencné, Heinrich Frigyesné, 
F r ehne r Józsefné, Staub Elemárné, Bud Jánosné. 
Alföldy Drisőné, Varsányi Emllné, Sebők Ko-
losné, Durand Féllxné. Cieke Aladárné. SzUts 
Károlyné, Farkas Győrgyné, Bugala Edéné. 
Fenyő Kornélné, HochstUtler Gottfriedné. Zel-
liger Béláné, Farbaky Gyuláné, Mikes Gáborné, 
Rummer Károlyné, Gyulányi Istvánné, Nagy De-
zsőné, Winter Rudolfné, Kirchnopf Ferencné, 
Szlávy Béláné. Csemnitzky Gyuláné. Wasei Ká-
rolyné, Leitner Emllné, Beiezaay Károyné, Lea-
key Lehelné, Saárt ty Deztőné. Müller Arturné, 
Rreghy Kornélné, Szentnémedy Ferencné, Nagy 
Sándorné. Bar fha Lászlóné, Rigó Béláné, Hollo 
Imréné, Okollesányl Zenoné, Komáromy Ká-
rolyné. Dunckel Károlyné, Lerltzky Károlyné, Gá-
bossy Józsefné, Stasslk Béláné, Norbltzer De-
zsőné, Hauer Rezsőné, Farkas Józsefné, Nádor 
Gyuláné, Llpták Lászlóné. 

Leányok: Bezegh-Huszágb Éra , Verebély E u -
ter , Vangel Klára, Maler Pley. Dunekel leu, 
Niedermann Éva, Liber Bözsi, Frohner Lney, 
Staub Mfldy, Thegze Gerber Marlanne, Durand 
Cilu, Kováes Baby, Heinrich Monehy, Dany 
Baba, AlfSldy Zsóka, Sebők Baba. VarsányJ 
Emőke, Grebe Vera. Nagy Kató, Bar fha Maney. 
Varga Edith és Pálma. Rigó Ilus, Holló Margit. 
Komáromy Gizi és Iea. Böhm Maney. Winkler 
Kató, Levifzky Piroska, Winkler Baby. Klemm 
Andrea, Jesseta Bőssé, Draskovlts Gréfe, Kappa! 
Ilse. Bangha Mädy, Brill Etelka, Elisebeth Sehil-
ling. Stassik Astrid, Bugala Gaby. Molnár Kaey, 
Toronyay Zsófia bárónő, Hintz Hilda. Fenyő 
Matyi, Szentkirályi Baba, Farbaky Blby , Bajó 
Saey, Gyulányi Ciea. Glllemot Magda és Kata-
lin, Jankorieh Agotha, stb. 

Glfick Káló, a sikk-verseny győztese a nőegylet! 
bálon 

(Tóth Margit telv.) 

gyorsan és pártatlanul oldotta meg fel-
adatát, amely annál nehezebb volt, mivel 
a derék ifjúság, kedvencei számának üte-
mes kiabálásával igyekezett a zsűrit mű-
ködésében befolyásolni. 

— No és kik lettek a győztesek1 
— A versenyt hat ötös csoportban bo-

nyolították le, melyekből az elődöntőkbe 
kerültek az Asztalos—Bezegh-Huszágh 
Éva, Kienast Ferenc—Vangel Klára, Far-
kas Mátyás—Durand Cilu, i f j . Károlyi 
József—-Verebély Eszter, Tóth Miklós— 
Niedermann Éva, Loránd Ferenc—Belez-
nay Ica, Mészáros—Gáspár párok. A dön-
tőben öt pár indulhatott, kik közül a zsűri 
hosszas tanácskozás után első helyre a 
Kienast Ferenc—Vangel Klára párt, má-
sodiknak az Asztalos László—Bezzegh-
Huszágh Éva kettőst, harmadiknak pedig 
hármas holtversenyben az i f j . Károlyi Jó-
zsef—Verebély Eszter, Farkas Mátyás— 
Durand Cilu, valamint a Gáspár—Mészi 
párokat tartotta legérdemesebbeknek, .4 
győztes pároknak a szebbnél-szebb tisz-
teletdijakat gróf Somsich Gyuláné nyúj-
totta át, kik a díj átvétele után a közön-
ség viharos tapsai közepette külön-külön 
egy-egy dicsőségkört táncoltak. A felejt-
hetetlen szép este teljes sikeréért i f j . 
Wahlkampf Henriket teljes elismerés il-
leti. 

— Valamit a közönségről/ 
Mindennél szebben beszél az alábbi 
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Még a vidéki városoké a szó. Az or-
szágos verseny rendezőségéhez egymás-
után fu tnak be a helyi versenyek ered-
ményei. Ezek az eredmények igazolják 
a versenyek realitását. Mindenütt a vá-
rakozásnak megfelelően dőlt el a baj-
nokság kérdése és csupán a helyezések-
nél fordultak elő kisebb meglepetések. 
Ezek a meglepetések sem igazi megle-
petések, hanem az i f júság diadalmas 
előtörését jelentik. 

• 
A szolnoki bajnoki versenyt dr. Fü-

redy András, mint a Magyar Bridge 
Szövetség hivatalos kiküldöttje vezette. 
Az ő szakértelmének köszönhető, hogy 
a verseny gyorsan és simán, minden za-
varó epizód nélküli folyt le. Az indult 
8 csapatot a rendezőség két négyes csa-
patba osztotta be, amelyekből elsőknek 
a gróf Nemes és a dr. Donáth teamek 
kerültek ki. A két győztes csapat meccse 
3550 pont fölénnyel 

a gróf Nemen János—Hunyor Imre, Szarka 
Gyula— Szalay Szabolcs 

csapat győzelmét hozta a dr. Donáth 
Zoltán—Feldmesser Sándor, Roth Imre 
—dr. Lantos Imre csapat fölött. Ez a 
két team tehát az, amely Szolnokot a 
budapesti versenyen képviselni fogja. 

• 

A debreceni versenyt országos érdek-
lődés előzte meg, mert már a debreceni 
nevezés rekordot jelentett: 13 csapat 
küzdött a bajnoki versenyen. Ez a nagy 
szám a Debreceni Újságírók Egyesületé-
nek agilitását dicséri és az egyesület 
élén vitéz Kolozsvári Borcsa Mihály el-
nök, valamint Farkas Lajos szerkesztő 
propagandájának eredménye. Magát a 
versenyt a népszerű Lóránt József nagy 
szorgalommal és hozzáértéssel készítette 
elő és a zsűri elnökének, dr. Keller Fe-
renc egyetemi tanárnak köztiszteletben 
álló egyénisége garanciája volt a ver-
seny zavartalan lebonyolításának. 

Szolnok bajnoki bridge-csapata: 
Or . Hunyor Imre . Szarka Gyula, gróf Nemes János, dr . Szalay Szabolcs 

(Elite, Szolnok felv.) 



A szolnoki bajnoki versenyen: 
Molnár Sándor, dr . KlebUider Jenő, dr . Sárkllzy György, dr . Lévay Gyula, Llblta la t rán . 

Szőke Vince, Jurenák Sándor, Tornyos Vilmos 
(Elite, Szolnok leír .) 

A 3 napos versenynek már első nap-
ján megérkezik Leitner Ferenc, a Ma-
gyar Bridge Szövetség vidéki főtitkára, 
aki a szövetséget képviseli a versenyen. 
A Színházi Élet részéről dr. Heuman 
Károly van jelen. A 13 mérkőző csapa-
tot két részre, egy 7-es és egy 6-os cso-
portba osztja be a rendezőség. Az első 
nap selejtezője után a következő csapa-
tok maradnak meg a versenyben: 

I. FUrst Mátyás, Ungár Pál . dr . Ha jna l Dezső, 
d r . Jakobovits József. 

II. Dr . Horváth Irén, dr . Schmidt Ferenené, 
d r . Meák Géza, dr . Józsa László. 

III. Thuránszky Pál . Pécsi Rudolf. Balázsházy 
László. Jur icska Pál. 

IV. Siposs Erisébet , Vecsey Andor, Perczel 
Móricz, Nagy Géza. 

V. Or . Krelker Aladár, dr . Zemplényt Vilmos, 
d r . Paul Benő, d r . Benedek Lajos. 

Vi. Fürs t Mátyásné. dr . Jakobovits Józsefné, 
Lobsteln Béláné, Felbermann Zsigmondné. 

VII. Geszty Móka, Lobstein Béla, d r . Fe jér 
János, Hegedűs András. 

VIII. Léderer József, Székely Andor. dr . Mar-
kovits Sándor, FUrst László. 

A háromnapos verseny eredményeként 
győz a Casino Krelker teamje, 

második a Kereskedelmi Csarnok dr. Haj-
nal csapata. Ezek képviselik Debrecent 
Pesten, kitűnően játszott a harmadik 
team (iGeszty iMóka csapata) és a negye-
dik csapat, amelyet a debreceni gazdá-
szok állítottak ki. 

• 

Egerben az Uri Kaszinó két nap alatt 
bonyolította le a 8 erős csapat versenyét. 
A zsűri tagjai: Hedry Béla tábornok, 
mint a Magyar Bridge Szövetség hivata-
los képviselőjének elnöklete alatt Gll-
Ihányi Sarolta bárónő és vitéz Ágh Ernő 
ezredes. A rendező bizottság élén dr. 
Szabó Gyula főszolgabíró, Zsivora György 
ny. kir. ügyész és Pokorny László tevé-
kenykednek. 

Mintaszerű rendezésben és valóságos 
ünnepi csendben folyik le a verseny, 
amelynek eredményeként Eger bajnok-
csapata: 

Dr. Hedry Lőrlncné. dr . Hedry Lőrinc, dr . 
Simkovlts Józsefné, dr . SimkovJts József. 

Második: Kirátu István, dr. Palik Tibor, dr. 
Húzás Endre, clr. Matuaka Mihály, 

Ez a két csapat fogja Eger városát a 
pesti versenyen képviselni. 

• 
A makói versenyt a Bridge íSzövetség 

megbízásából zombori Rónay Gyula dr. 
régen kipróbált szaktudásával vezette. 
Igen erős és az utolsó pillanatig nyílt 
verseny után győzött: 

Dr. Szamekné, Reiser I .ászióné, óváry 
|.ászióné, Tarnay Ákos, 

Ez tehát a makói bajnokcsapat, aniely 
a húsvéti versenyre Pestre utazik. • 

A bridge népszerűségét mi sem jel-
lemzi jobban, mint az orbányosfai baj-
noki verseny. Zala megye e kedves fa^ 
lujában Fabianics Ernő f ö l d b i r t o k ^ 
ügyszeretete 4 csapatot állított a s o r o t H 
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II. I)r. Székely l.ászlóné. dr. Fried Gyula. 
Molnár János, Doniján Elek 

III. Dr. Gáspár Sándor, dr . Garai Ármin. dr . 
Zinner Sándor. Blum Miklós. 

IV. Fried Böske, Weis* Andor. Eperjessy 
Zoltán, dr . F.mődy István. 

MISKOLC: 

I. Kulku Endre, nyíregyházai Gara György. 
Gallo Pál. Gönczi György. 

II. Kellner Ödönné, Kepper Ernő, Rosenberg 
Ferenc. Schwarrz György, 

III. Dr. Fliegler Kálmán, dr . Bellák Józsel 
d r . regéczy Nagy Lajos, Hosszulaiussy László. 

IV. Feldmann i,ászló, Szegő Pál. Törzs Károly. 
Törzs Béla. 

V. Hosszulaiussy Lajos. Mihalovits Jenő, dr 
Gergely Sándor, Münk György. 

VI. Fodor Dezslíné, dr . Schwarcz Ernőné. dr . 
Gergely Sándorné. Münk Györgyné. 

NYÍREGYHÁZA: 

I. Dr. Dohnál Jenőné, Barna 
Bertalan, Lax Vidor. Szabii 
Sándor. 

II. Báró B uttler Jenő. Papi> 
Ragányné. Gencsy Károlyné, 
Mikecz Tnmás. 

III. Tamássy Zoltán. Győry 
Mihály. Oelun Tivadar, Ra j -
csány S. 

IV. Mikecz Mikiósné. dr . Ku-
vách Győző, Berti Ferencné. 
Ilién Mária. 

V. Szakoly András, Szakoly 
István, dr . Fogoly Mihály. Gyu-
laházy Miklós. 

VI. Barkóczy Aladár, dr . 
Gaizler Gyula. Klár Gusztáv, 
dr . Szentay András. 

VII. Szakoly Zoltán. Szakoly 
Zoltánné. Bleuer Jenőné. özv 
Bleuer Bertalanné. 

VIII. Berkes László. Székely 
György, Führe r György, d r . 
Gergely Ferenc. 

IX. Grünberger Lajos, Ker-
tész Pál. Lazarovits Sándor, 
dr . Springer Mór. 

X. Dr. Maurer Imre, Kovács 
Gábor. Burger Sándor. Nagy 
Lajosné, báró Huszár László. 

SÁTORALJAÚJHELY: 

I. Dr. Nyomárkay József, dr . 
Székely László, Hőnsch . Dezső. 
Nyomárkay István. 

póbu. A versenyt vitéz Kokas Ernó 
zalaegerszegi százados, mint a Magyar 
Bridge Szövetség hivatalos meghatalma-
zottja mintaszerűen vezette. A csapatok 
igy álltak lel: 

I. Gyömörey György. Dus Jenőné, dr . Udvardy 
Jenőné, Müller István. 

II. Bosnyák Gézáné, Fablanlcs Ernő. dr . 
Szűcs Andor, dr . Thassy Kriaté!. 

III. Dr. Udvardy Jenő, Gyömörey Boriska. 
Molnár László, Fülöp Mártha. 

IV. Csertán Ferencné, dr . Ifj. Árvay László. 
Bosnyák Andor, Bosnyák Andorné. 

Igen erős küzdelem után 
győzött Gyömörey György főispán 

csapata, 
amely a húsvéti versenyen Orbányosfát 
képviselni fogja. A győztessel egyenlő 
számú győzelmi ponttal lelt második 
Fabianics Ernő kitűnő teamje. • 

A következő nevezési 
ivek futot tak be a ver-
seny rendezőségéhez: 

Geszty Móka, aki a debreceni bajnoki versenyen IS csapat 
között ha rmadik helyre harcolta fei csapatát . Geszty Móka 
egyébként negyedéves medika és dr . Geszty egészségügyi fő-

tanácsos leánya 
(Szipál, Debrecen felv.) 
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A debreceni versenyen: 
É. D. — tlr. Nagy Géza egyetemi t aná r . Perczel Móric ny. tábornok; K. N y . — dr» Hajnal Dezső 

orvos, dr . Jakubovits József ügyvéd 

VII. Kulka Endréné. Telekes Vera. Kőszegi 
Sándor, d r , Berkovits Gyula. 

VIII. Lannert György, Faragó György. Nemé-
nyi Ödön, Műnk András. 

IX. Bródy Sándor, dr . Csipkay János. Neményi 
Ödönné Neményl Gyuláné. 

PÉCS: 

I. Dr. Giinsberger István. Kohn Mihály. 
Deutsch Tibor, Flesrh István. 

Szalay Pál, dr . Hunyor Imre. dr . Deák Gyürgyné; 
ál lnak: gról Nemes János és Molnár Sándor 

(Elite, Szolnok felv.) 

V. Dr. Mayer-Guary Tibor, 
dr . Mayer-Guary Guido, Sarlay 
Lászlóné, Sarlay László. 

VI. Dr. Goldschmied Pálné, 
Löwinger Richárd, dr . Rels-
niann Ferenc, Deutsch Miklós. 

KAPOSVÁR: 
I. Stephaich Pál, vitéz Csorba 

József, d r . Cságoly Jenő, Bar-
esay Ákos. 

II. Vitéz Peroszhegyi Károly, 
Kacskovlcs Gyula. dr . Kainme-
rer Gusztáv, Koller Iván. 

II. Rauch János. Pánczél Ottó. Eötvös Jeníi. 
vitéz Massay Walter . 

III. Fodor Leóné. Ferenczl Andorne. Tauszig 
Aladár. Szívó Károly. 

IV. Linder Ernő, Kende Alfréd, dr . Vissy 
Imre. dr . Ballá Adolf. 

V. Franki József. Szabó György. Puskás (időn 
Schnitzler József. 

SZOMBATHELY: 
I. Báró Haupt-Buehenrode Ist-

ván. báró Haupt-Buehenrode 
Istvánné, dr . Tarányi Ferencné, 
özv. Sényl Péterné. 

II. Millier István, dr . Miiller 
Jenő. Schreiner Aladár, d r . 
Udvardy Jenőné. 

III. Dr. Váradi Pál, Deutsch 
József, Horváth Andorné. i f j . 
Kopfensteiner Gyula. 

IV. Dr. Mayer-Guary Fe-
rencné, Szirmay Géza, Rciszig 
Antónia. 



A szolnoki versenyen: Lussányi Vera, dr . Donath Zoltán, dr . Weitzner, Feldmesser Sándor 
(Elite, Szolnok feiv.) 

III. Vitéz Eperjessy Józset. 
Heppes Aladár. Gyenes László, 
Kege Károly. 

IV. Dr. Németh László, d r . 
Kovács Jenő, Berger László, 
Tevely Elek. 

V. Dubniezky Gyula, Csajághy 
Antal. Galczler László, Csa-
jághy Zoltán. 

VI. Bogár Endre . dr . Fehér 
Miklós. Magyar Sándor, Klein 
Ferenc. 

VII. Hajdú Sándor, dr . Bá-
lint Hugó, Grünwald Béla. 
Rázsó György. 

VIII. Székely Sándorné, Hor-
váth Andorné, Schön Arthur , 
Sugár József. 

IX. Vidor Ferenc. Vidor Ist-
ván, Székely Mór, dr . Szönyi 
Hugó. 

GYÖNGYÖS: 
I. Neményi László, Fleisch-

mann Pál, Valkó László, For ró 
Pál. 

II. Barna Dezsőné. Grut tner Dezső, Deutsch 
Pálné. Bihari Gézáné. 

III. Dr . Vajda Árminné, Diamant Jenőné, 
Rusz Jakab, Rusz Endre . 

ZALAEGERSZEG: 

II. Csesznák Melanie. Csesznák Stefánia, vitéz 
dr . Horváth Bertalanné, vitéz dr. Berta Jenő. 

III. Dus Ernőné. dr . Szkubllcs Ödönné, dr . 
Udvardy Jenöné. Müller István. 

Szolnok második csapata : 
Dr. Donath Zoltán, Feldmesser Sándor. Kóth Imre, 

dr . Lantos Imre 
(Elite, Szolnok felr .) 

IV. Fülöp Hugó. dr . Haiszer János. Gyömörey 
Burcl, Briglevlcs István. 

V. Csertán Ferenené. dr . Hartmann Ferenc. 
Bosnyák Andor, Bosnyák Andorné. 

VI. Dr. Csák Károiyné, dr . Schmidt Ferenené. 
dr . Thomka Jánosné, dr . Buszis Béla. 

VII. R. Gyömörey Éva, Tabajdi Kálmán. Gyö-
inörey György, dr . Udvardy Jenő. 

VIII. Mikusz Sigfriedné Molnár László, Thassy 
Sándor, dr . Dániel István. 
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A főváros legerősebb teamjei neveztek 
a húsvéti Országos Bridge Versenyre 

Osztottan szimpátiát keltett az a beje-
lentésünk, liogy a pesti nagy országos 
versenynek elődöntőjét és döntőjét a 
Hungária kellemes termeiben tartjuk 
meg. De igen szívesen vették a vidéki 
győztes csapatok is azt az előzetes beje-
jentésünket, hogy a húsvéti versenyek 
alatt a Hungáriában lesznek vendégeink 
és igy megvan az a kényelmük, lioyy 
mindent egy házban találnak meg. 

.4 vidéki csapatoknak idejében meg-
fogjuk küldeni meghívóikat, amelyek a 
csapat egyes tagjait ugy a Hungáriában 
való lakásra, mint étkezésre, valamint a 
versenyen való megjelenésre jogosítják. 
Tekintettel arra, hogy a vidék részéről 
sokan érdeklődnek aziránt, hogy milyen 
feltételek mellett kísérhetnék el versenyző 
hozzátartozóikat és barátaikat a pesti 
versenyre, közöljük azt, hogy a Hungária-
szálló a kísérőknek pótágyért és teljes 
penzióért napi 12 pengőt, különszobás 
penzióért pedig napi 15 pengőt számit. 

A pesti csapatok ugyancsak idejében 
kapják meg a verseny rendezőségétől ugy 
a 19-iki előmérkőzésre, mint a húsvéti 
versenyre meghívóikat és csapatbeosztá-

sukat. 
Egyébként az országos verseny rende-

zősége egészen a húsvéti versenyig na-
ponként továbbra is hivatalos órát tart 
este %8 és lA10 között az Aradi-u. V. sz. 
alatt és ugy személyesen, mint telefonon 
(167—90) továbbra is rendelkezésére áll 
minden kérdezösködönek. 

Ugyanitt dolgozzuk fel a pesti n e v e 
zések hatalmas anyagát, amelyek azt iga-
zolják, hogy a főváros minden erős 
bridge-játékosa részt fog venni a húsvéti 
versenyen. Az utolsó hetekben erős tré-
ning folyt az összes pesti naiflj klubok-
ban és a benevezett csapatok tulajdon-
képpen már erős előmérkőzések után ju-
tottak abba a szerencsés helyzetbe, hogy 
egyesületük színeit képviselhetik. De szá-
mos nevezés érkezett be egyesületen kívül 
is igen kiváló verseny játékosoktól, akik 
hosszú időn keresztül maguk trenírozták 
teamjeiket. 

Ezekután bizalommal nézünk a húsvéti 
verseny elébe, amely u régi, nagy játéko-
sokon kívül kétségtelenül egy egész sereg 
uj és fiatal erőt fog állítani a magyar 
bridge versenyügyének szolgálatába. 

A debreceni bajnoki versenyen: 
Molnár Uli, Kardon Mátyás, Fürst Lásriá, GrUnberger Uli, Hajdú András, dr. Fehér János. 

dr. Weiner i.ászló 



tliirútky, a ftuntiáriu eenlerr 
buxlubdárjil erüniti izmait 

iPnál felvételei) 

Lezajlott az első derby. 
.4 Huny ár ifi—Újpest ta-
lálkozó izgalmai már le-
csillapodtak, csak a: 
eredmény marad meg, 
tanulságául a másfélórás 
ideghasit ó küzdelemnek. 
.4 futball szerelmesei 
megkapták azt, amit a 
futbulltól várnak: harcot, 
erőt, lendületet, a pilla-
natonként változó helyze-
tek jó-rossz megoldását, 
aszerint, hogy a játékos, 
akire a feladat hárult, 
milyen pillanatnyi lelki 
kondícióban került szem-
be a feladattal. 

Ez a kondíció, még a 
lelki kondíció is. koránt-
sem véletlen, korántsem 
bizonytalan kérdés. Min-
den mérkőzés előkészü-
lete a kondíció feljaví-
tása. Különösen fontos a: 
úgynevezett nagy mérkő-
zések, a derbyk előtt 
gondolni a (est és lélek 
teljesítőképességére. Most 
az Újpest-—Hungária 

Hogyan készült az 
újpest—Hungária 
1:1 eredménye 



Hiii» (Hungária) jubblábát kezeli 
Takács kondiciá-tréner 

mérkőzés után érdekes 
lesz bepillantást nyerni a 
kondíció boszorkánykony-
hájára. Hogyan készül a 
•,fitt" játékos? Hogyan 
lesz rugalmas, gyors, 
ügyes és leleményes? 
Megnéztük a nagy mérkő-
zési megelőző kondició-
tréninget. Az előkészü-
letek izgalma arányban 

Titkos (Hungária) sáros pályá-
hoz igazitiu a cipőjét 

áll a végzett munka iz-
galmaival. 

Leközöljük a két egye-
sület utolsó kondíció-tré-
ningjén készült felvétele-
ket. Biztosan érdekelni 
fogja a közönséget, hi-
szen a futball: játék és a 

„ L e m é r i k " Kalmárt és megálla-
pí t ják, hogy husz dekát fogynia 

keli 
Kalmár , H a á r , Takács és Sepkey 

(Paál felvételei) 



Borsányi, Sa« 
és Sáros „rö-

vid passzokat" 
gyakorol 

(László felv.) 

Szalay és P. 
Szabó (Újpest) 
kötélen ugrálnak 

játék szerelmesei mindig 
szeretik közelről és lehe-
hetőleg „belülről" is 
megnézni a játékszert. 
Megnézni a kondició-tré-
ninget lényegileg éppen 
olyan természetű öröm, 
mint kibontani az órát: 
ugyan mi ketyeg benne? 

Most megmutatjuk, hogy 
készül a „technika". 

Jakube (Újpest) 
izmait erősítik. 

Hátul Aknai 



KOBI, A NYELVÉSZ 
Kisfiamnak felolvastam 

a „Boldog If júság" egyik 
legutóbbi számából a 

I „Lajos király egere" 
cimii mesét, amelyben 
előfordul a párizsi Eiffel-
torony. Ez nagyon érde-
kelte, de sehogyse tudta 

a m v r i megjegyezni. Mnemotechnikával 
igyekeztem emlékezetébe vésni és ezt 
mondtam: 

— Gondolj erre a szóra, hogy: „állj 
fel", igy könnyebben megjegyezheted. 

Másnap nagybátyja előtt produkáltalni 
akar tam kisfiámat és németül kérdeztem 
tőle: 

— Robi, wie heisst der grosse Turm in 
Paris? 

Erre ő gondolkozás nélkül rávágja: 
— Steh auf! 

Rabi cime: Stelner Robert Hang, 
Sombor. Dimitri ja 6. 

A CSERESZNYE 
Hugóm, o három és féléves Ju tka , még nem 

elég önálló ahhoz, hogy a cseresznyét segítség 
nélklll ei tud ja fogyasztani. Ezért anyukája min-
dig kiveszi eUibb a cseresznye magjá t . A nyá-
ron egy marék cseresznyét nyomtam Jutka ke-
zébe és szórakozottságból elfelejtettem belőle a 
magot kivenni. Ju tka észrevette ezt és igy 
figyelmeztetett: 

— Zuzl, gombold kl a cseresznyét! 
Beküldte: Berger Zsuzsa, 

Budapest . VIII., József-körut 8., II. em. 

ZSUZSÓKA ÉS A VITAMIN 
Zsuzsóka. mint sok kis 

társa, nem nagy ba rá t j a a 
főzeléknek. Magyaráztuk, hogy 
a főzelékcvés nagyon fontos, 
mer t abban vitamin van. Egy-
szer vendégünk volt ebéden 
és Zsuzsóka magyarázgat ta 
neki, hogy a spenótban, bor-
sóban, zöldségben vitamin 
van. 

— Hát az almában mi van? 
dégünk. 

— Kukac 1 

kérdezte ven-

vágta rá diadalmasan Zsuzsóka. 
• 

Pityu flain csintalan, paj-
kos gyerek, csak kint szeret 
lenni a szabadban. Egyszer 
még a toronyba is felmerész-
kedett . Amikor megtudtuk, 
szemrehányólag mondtam neki: 

— Nem féltél, hogy le-
eshetsz? 

. Mire 6 büszkén igy vála-
' szolt: 

— Akkor volna mit irniuk 
az újságoknak. 

Beküldte: Guttmann Józsefné, Debeljaca. 

NÓRA AGGÓDIK 
Egy késő, hideg őszi 

estén, amikor mi nem 
voltunk odahaza, bejön 
hozzánk egy barátunk és 
a konyhában találja kis-
leányomat, Nórát, Erzsi-
vel, a cselédlánnyal. Ba-
rátunk csodálkozik, hogy 

a konyhában ülnek, mire a cselédlány 
azt mondja, hogy a szobában nincs tüz, 
mert takarékoskodni kell. Erre barátunk 
a következőket mondja : 

— Tudjátok mit? Lefőzzük a nagysá-
gádat. Eredj a szobába és csinálj tüzet 
az én felelősségemre. 

Ezzel tovább állt. Kisleányom nagy 
szemekkel nézi Erzsit és sápadtan, két-
ségbeesett hangon igy szól: 

— Erzsikém, kérlek, ne csinálj tüzet! 
Ne csinálj tüzet! 

— De miért? — kérdi a lány. 
— Mert hallottam, amikor Béla bácsi 

adt mondta, hogy meg akar já tok főzni 
anyukámat. 

Beküldte: Vlorello, Petrozsény. 

A FÓKASITOTT HÁZINYÚL 
Az egyik kis hugocskámnnk hull a ha ja . 

Egyszer, amikor látogatóban voltam náluk,_meg-
kérdem tőle: 

Hát a te szép ha jacskád hull-e még, 
szentem? 

Er re a gyerek: 
— Ja j , n é n i m . . . egész éjjel szakadatlan, 

lolyton hullt a h a j a m és még ma is, amióta 
csak (elkeltem, egy pi l lanatra se állt el. bizony! 

Ugyanő mondta a mamája ul szllszkln bun-
d á j á r a : 

— Oh ez nem Igazi ám, csak olyan fókásltott 
házinyúl, ha ugyan nem cicabőr. 

Beküldte: Kiss Mária. 

BANDIKA UTAZIK 
Bandika unokaöcsém kétéves volt, ami-

kor először utazott vasúton. Édesanyja 
persze ölébe vette az izgatott kis „utast." 
Mire 6 toporzékolva kiabálta az utazó-
közönség nagy deriilésére: 

— tin a vonaton akarok utazni, nem 
anyuka ölében! 

Beküldte: B. E., Temesvár. 

A „BUBI" 
Varga Mdrika kétéves kassai 

kistdng. kétéves kordban na-
ggon szerelte a nagyangla lia-
haidt fésülni. Amikor először 
lebontotta a szép, hosszú, 
barna copfot, hitetlenül kö-
rülnézett és mintegg védelmei 
keresve, édesangjdhoz szaladt, 
mondvdn: 

— liget még életemben nem 
láttam! 

Persze, meri kömgezetében ma mdr a nagg-
mamdt kivéve mindenkinek rövid haja van. 

Beküldte: Szerenrsi Vilma. Budapest. 
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Titkos Ilona 
Fehér nagy estélyiruha. A derék iényes erepe-satln stalag. A szoknya a satln mat t {ordított 

teléből készUlt 
(Fnlo Angelo) 
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Fekete durva szövésű szalmatok, lakk szalag-
rózsákkal 

benyomott fejjel. Ezt a tipusu kalapot 
teljesen szabályosan, egyenesen lehet a 
fejen viselni. Sportkosztümökhöz, szövet-
ruhákhoz nagyon kedvelt lesz az ilyen 
egyenes klos, inkább filcből, mint szal-
mából. De a sporthoz nagyon sokan 
viselnek barettet, amelynek feje gyak-
ran parányi karimával van kombinálva. 
A barett nagyon alkalmas a díszítésre 
és legtöbbször nem is hiányzik róla o 
virág- vagy szalag-arrangement. 

Van egy u j és érdekes kalaptipus, 
amelynek a karimája elől aureola-

Világtiskék file-klos, kivágott karimával 

díszes, merészen fejbecsapott, egészen 
parányi kalap, amely mindig a legkifo-
gástalanabb fr izurát igényelte. Az uj 
divat is sok parányi kalapot produkál, 
szintéií erősen féloldalra csapva, úgy-
hogy az egyik szemel majdnem teljesen 
eltakarja, de lehetőséget hagy azok szá-
mára, akik ezt a divatot nem szeretik, 
a klos, illetve a canotiert alakjában. A 
canotier a régi. úgynevezett girardi ka-
lapokra emlékeztet, azzal a különbséggel, 
hogy a karimája nem merev, hanem haj-
lítható és vagy hátul, vagy oldalt rend-
szerint felhajtott. Azok számára, akik a 
felcsapott karimájú kalapokat nem sze-
retik, egészen szabályos parányi kari-
májú klosok készülnek, egyik oldalon 

A tavaszi párizsi kalapdivat a virág-
dísz jegyében született meg. A mai divat-
hölgyek talán nem is emlékeznek arra 
az időre, amikor alig volt olyan virág a 
természetben, amelyet a kalapdivat bár-
sonyból, vagy selyemből ne utánozott 
volna. Az elmúlt években azonban az 
egyetlen virág, amit a divat engedélye-
zett: a kamélia volt. Ezért tűnik fel oly 
merésznek az idei ujitás, amely a pará-
nyi női kalapokat nefelejtssel, rózsával, 
szegfüvei, mezei virággirlanddal, glici-
túával és a kert minden más virágával 
disziti- Ezek a kalapok nagyon szépek, 
nagyon dekoratívak, de a pesti kalap-
szalontulajdonosok véleménye szerint ná-
lunk sohasem lesznek népszerűek. Csak 
nagyon kevés olyan divathölgy van Bu-
dapesten, aki ilyen feltűnő divatot en-
gedélyezhetne magának. 

Az u j kalapok vonalai szebbek, fino-
mabbak, érdekesebbek, mint a téli kala-
pok voltak. A második császárság kalap-
divatát már nem utánozzák, mert csak 
nagyon kevés hölgynek állt jól a tol!-

WÊKÊ 



szerűen keretezi az arcot. Ez a kalap 
főleg délutánra dekorativ és szép. Sokai 
is mutatott belőle Mária Guy, akinek 
kollekciója egyike volt a legsikerülteb-
beknek Párizsban. 

Természetesen az u j kalapok között 
még az említetteken kivül is sokféle 
változatot láthatunk. Von körbe-kereken 
(elhajtott karima, van egész parányi 
sapkaszerű barett, van kis fejtetőn ülő 
tok, amelyet tenyérnyi széles virág 
girland szegélyez és van sportkalap, az 
egyik oldalon szabályosan felhajtott ka 
rimával, olyan, amilyent minden nő ki 
vétel nélkül szívesen visel. Érdekes, hogy 
egyes párizsi kalaptervezők újra kísérle-
teznek a fejkötőszerü, szorosan archoz 
simuló kalappal. Ez a kísérlet bizonyo-
san nem lesz hiábavaló, mert sok nő 
szívesen viseli azt a kalapot, amely mel-
lett nem feltétlenül szükséges a nagy 
gonddal ápolt frizura, ami nagy köny-
nyebbséget jelent. 

A kalapanyagok között tavasszal sem 
szorul háttérbe a filc. Pasztell-árnyala-
tokban nagyon sok sportszerű, angolos 
kalap készül filcből, legtöbbször a ka-
lappal harmonizáló szinü sállal kiegé-
szítve. A filc mellett azonban a szalma 
is divatos. .4 legdivatosabb szalmák a: 
úgynevezett gyöngyszalma, a belga liserré 
ás a paillasson. A belga liserré nagyon 
hasonlít a gyöngyszalmához, de annál 
fényesebb és egészen merev. A paillas-
son egészen matt, fénytelen, durva szö-
vésű szalma, amelyei legtöbbször a fé-
nyes celofánnal kombinálva használnak. 
Elegánsak a gyöngyházfényű celofánból 
készült világos kalapok. A divatszalmák 
mellett uz idén is találkozni fogunk a 
panamával, amelyből igen sok és nagyon 
szép modellt készítettek az előkelő pá-
rizsi kalaposok. 

A filcek és szalmák mellett Ágnes, a 
I legkedveltebb párizsi kalaposok egyike, 

igen sok horgolt anyagot használ. Hor-
golt szalmából és jerseyből, vagy ezek-
nek a kombinációjából nagyon sok kis 
tok készül. De a selyem, sőt a mosó 

j gyapjuanyag sem marad mellőzve a ka-
lapdivatban, mert ugy Ágnesnél, mint 
más kalaposnál nagyon érdekes kis ka-

j lapot látni mintás, fénytelen selyemből, 
fehér mosóanyagból, pikéből és rayé-

1 szövetből. Agnes a virágos kalap mellé 
még parányi virágmuffot is készít, ter-
mészetesen csak estére. Reboux, a leg-
klasszikusabb párizsi kalapkreátor, fő-
leg mezei virágot és kaméliát használ 
diszitésiil. Nagyon frappáns az egyik 
zöld canottierje, zöld bársonyszalaggal és 
a fejen ferde vonalba keresztülvezetett 
egészen a karimáig érő mezei virág-
girland-disszel. 

Tavaszi köpeny — Paquln-modelt 
Készült LÁZÁR JULIA szalonjában, Budapest, 

IV., Váci-utca 2U., II. «. 
Fekete szalmakalap, „A DÁMA" kalapszalónból, 

IV., Váci-utca 9.. II. 
(Tóth M. felv.) 

A virágok mellett sok a szalag és a 
nyakkendőselyemből készült disz is. 

Amint láthatjuk, sem ötletben, sem 
anyagban nem szűkölködött az idei pá-
rizsi kalapdivat, talán azért, hogy min-
denki számára megfelelő, Ízlésének és 
egyéniségének legjobban illő modellt pro-
dukáljon és hogy kárpótolja a hölgye-
ket a rendkívül szeszélyes téli kalap-
divatért. 

I • • I 
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A tokiói egyetem egy orvosprofesz-
szora adta azt a tanácsol a fiatal Dzsiu-
minak, hogy olyan életpályát keressen 
magának, ahol állandóan távol élhet a 
városok porától és kristálytiszta, pára, 
por- és füstmentes levegőben élheti le 
életét. így lett Dzsiumi csillagásszá, 
minthogy azonban a mitakai egyetemi 
csillagvizsgáló, mely az első Japán 

obszervatórium, akkor még 
nem nyilt meg, kénytelen 
volt a kaliforniai hires 
1283 m. magas Lick ob-
szervatóriumban megkez-
deni működését. Később 
sokat dolgozot az 1742 m. 
magasban fekvő Mount 
Wilson és az arizonai 
Flackstaff Lowel 2210 mé-
ter magasan fekvő obszer-
vatóriumában is. A kris-
tálytiszta, por- és füstmen-
tes magaslati levegőben ugy 
mul't el súlyos bronchitise, 
hogy mint már emiitettük, 
92 évet élt meg a nagy 
tudós. 

Különösen a jelenlegi 
influenzás időben érdemes 
elgondolkodni a japán csil-
lagász gyógyulásán. Érde-
kes meggondolni azt, hogy 
amikor Magyarországon 
csillagvizsgáló obszervató-
rium épitése került szóba, 
tehát nagyvárostól távol 
eső olyan magaslati helyet 
kereslek, ahol a ködök, 
talajmenti párák, a korom-
tól és füsttől, portól be-
szennyezett levegő nem za-
varja a kilátást, akkor 
nem mentek el Magyaror-
szág) legmagasabb hegyére, 
a Budapesttől tényleg távol 
eső Kékesre, hanem az u j 
obszervatóriumot a Sváb-
hegyi Szanatórium közvet-

MI» Magyarország a svábhegyi ««..tóriumban ^ ^ k ö z e ] 6 b e n é p i t e t t é k f e l 
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A Neu) York Herald tegnap érkezeti 
számában olvassuk, hogy Kiotóban 92 éves 
korában meghalt Tohio Dzsiumi, a vi-
lághírű japán csillagász. Tohio Dzsiumi 
eredtileg orvosnak készült, az 1859. évi 
ázsiai nagy influenzajárványban azon-
ban olyan súlyos bronchitist és tiidő-
•csucshurutot szerzett, hogy kezelőor-
vosai már-már lemondottak életéről. 



I8'_> in magasságban ii Svábhegyre, 
Másull, lâvol a város forgatagától 1000 

mêler magasságba kell fe lmennié a csil-
lagásznak. A budapesti Svábhegy speciális 
kl imatikus fekvése teszi lehetővé azt, 
hogy a főváros központ já tó l 15 percnyire 
egy világviszonylatban is elsőrangú csil-
lagászati obszervatór ium működ jék , hi-
szen a megfigyelések szerint a Svábhe-
gyen tulnyomórészben akkor is napsü'tés 
van, mikor a főváros felett silrü ködfelhő 
helyezkedik el. Az uralkodó szélirány 
pedig oly kedvező, hogy a főváros füst 
jét, kormát és porát éppen ellenkező 
irányban hord ja el. Ez a kiváló klimati-
kus fekvés, ez az úgyszólván teljesen 
páramentes kristálytiszta levegő magya-
rázza azokat az elsőrangú, sőt párat lan-
nak mondha tó gyógyeredményeket is, me-
lyeket a Svábhegyi Szanatórium felmutat 

Különösen most, az inf luenza járvány 
ban, amikor a főváros lakossága má r 
csaknem 100%-ban keresztülesett ezen a 
betegségen, a húsvéti ünnepek közeledté-
vel e lsőrangúan fontos, hogy erre olva-
sóink figyelmét ráirányítsuk. A Sváb-
hegyi Szanatórium elsőrangú berende-
zése, kiváló felszerelése, a legkényesebb 
igényt is kielégíti; és itt egy ál talánosan 
elterjedt téves hiedelmei kell megcáfol-
nunk, hiszen lépten-nyomon hal lanunk 
kell a panaszokat a szanatór ium drága-
ságáról. A szanatór iumban tényleg van-
nak appar te inentek, elő- és fürdőszobával , 

ezek természetesen drágábbak, mint azok 
a szobák, melyek nem luxuskiál l i tásuak. 
A húsvéti ünnepek alatt egy személy már 
napi lt.— pengőtől, 2 személy pedig napi 
25.— pengőtől kezdve kapha t teljes pen 
ziót a szanatór iumban. Az á rakban a szo-
bán kivül napi háromszor i igen bőséges 
étkezés é.s a fürdés ára is bennefoglalta-
lik. Orvosi kezelés természetesen az ősz-
szegben nincs benne, hiszen a húsvéti 
üdülők legnagyobb része nem is igényel 
orvosi kezelést. Ezek az árak természete-
sen csak a vil lákban elhelyezett szobákra 
érvényesek. Magától értetődik, hogy a 
dependence-villák lakói a főépület luxu-
riózusan berendezet t ét termeit és egyéb 
társashelyiségeit éppúgy haszná lha t ják , 
mint azok a vendégek, akik a főépület 
ben béreltek szobát a húsvéti ünnepekre. 

A Svábhegyi Szanatór ium vezetősége 
mindent elkövet vendégei kényelmére. 
Legutóbb több oldalról érkezett kíván-
ságra a szanatór ium gyönyörű ét termét 
a svábhegyi kirándulók számára is meg-
nyitotta. Ezt az új í tást a sielők is nagy 
örömmel üdvözölték s vasárnap és ün-
nepnap délu tánokon szívesen táncolnak 
a szanatór ium hal l jában Kőszegi jazz-
bandjének elsőrangú muzsikájára . 

A szanatór ium i rodá ja érdeklődőknek 
aut. 654—47 telefonhívásra is a legna-
gyobb előzékenységgel »ad felvilágosítást 
és szívesen küld prospektust a hozzáfor-
dulóknak. 

ASSZON YOM / Megmagyarázom Önnek 
hogy milyen a tökéletes tartós ondolálás! 

Ilyen a rossz 

tartós ondolá-

lás, a m e l y i k 

g ö n d ö r 

és n e m hul-

lámos. 

Ez s z i n t é n 
rossz, mert a 
vége göndör 
u g y a n , de 
a f e j b ő r t ő l 
n é g y ujj-
nyira kezdő-
dlka hullám. 

Ilyen a tökéle-
tes tartós ondo-
lálás,amely nem 
göndör, hanem 
hullAmoa 
és a f e j b ő r t ő l 
közvetlenül kez-
dődik. Erre van 
s z ü k s é g e ön -

n e k és ez t 
n y ú j t o m én. 

A gazdasági viszonyokra való tekintettel 50°/0-os 
árengedményt léptettem életbe, hogy azt mindenki 
számára hozzáférhetővé tegyem. Tartós ondolá-

lásom ára 20—25 pengő. 
Garanciával! Asszonyom, győződjön meg mun-

kám felülmulhatatlanságáról. 
Péllll flöh : 27. It ne Marlgnai. 

BOTÁR 
h if ig y fod rá MX 

v., Llpói-körut S. mm. 
Tolofon : Aut. imm~30. 
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IVaselln 
Bórvaselin 
ünkvaselln 
tnolin krém 

Sálak amelyeken az a szép, 
ami hiányzik be lő lük 

A gyapjuanyagok ura lma az idén vég-
érvényesnek látszik. Eddig ugyanis a 
mindenféle jellegű gyapjuruháka t és 
kosztümöket tarka selyemsálakkal élén-
kítették, de ezentúl — ugylátszik — ettől 
a szereptől is megfosztották az eddig 
dédelgetett, előkelő selymeket. Röviden 
szólva: a tavaszi kosztümökhöz és ru-
hákhoz az idén nem selyemből, hanem 
gyapjuból készült sálakat fognak viselni. 
Természetesen a merőben más struktú-
rá jú és más esésű anyag más diszitési 
módokat is kövelel. A diszt nem 
hozzáteszik az anyaghoz, hanem elve-
szik belőle. Kihúzgálják a szálakat. Ez a 
szálhuzásos azsur, amely eddig csak igen 
finom kézimunkákon volt látható, a laza 
szövésű gyapjukelméken nemcsak hogy 
könnyen és gyorsan készíthető, hanem 
gyönyörű és különleges hatásokat is ad. 
Szélesebb és keskenyebb azsurbordürök 
(liszitik a sálak szélét s aszerint hogy a 
szövet egyenesen, vagy részutosan van 
szabva, ezek a bordűrök is egyenesen, 
vagy rézsútosan haladnak a sálon. Kü-
lönösen sima kelméken érvényesül gyö-
nyörűen ez az azsürozás, a mintás kel-
méken viszont rojtozást lehet csinálni. 

A modern nő... 

poudct à Lcu/u Isafaty 
larcmosdó por) 

használatával éri cl a legnagyobb sikereit. Langyos 
vizzel az arcon és kézen jól bedörzsölni. Már egy-
szeri alkalmazás után tiszta, matt, bársonyos lesz 

bőre. Eltüntet minden bőrtisztátlanságot. 
Nagv doboz P. 1.50. 

IscJUty 
C w m i di 7/hJUíU 1 safoy> 

décoltagera éR arcra, pmtor alá 1.2 

Ccèu*e> de Beauté Isafoy 
zsiros arcbőrhöz használandó 1.4 

Cold Cccau* Isafay 
száraz arcbőrre alkalmazandó éjjelre 1.5 

SAVON À fa CCE*ME ISAÙEY-
enyhe, dus habzásu krémazappan — . 8 0 P 

(Foto Manassé) Fő rak tá r : Dr. Budai Emil Rt., Budapest 

S H I P « -I 
d j e g g y e l t U k é l e t e s ! 
Ibas 40 fillér 

pnkt ezt használja I 
ír: Dr Budai Emil rt. 

B u d a p e s t . 
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Húsvéti ajándékok — Párizshói 
A tavaszi divatbemutatókkal egy-

idejűleg a nagy párizsi divatszalonok 
rendkívül érdekes kollekciót mutat-
tak be a toalettet kiegészítő legfonto-
sabb accesoir-l)ól, a kézitáskákból is. 
A kézitáska-divat nemcsak formában 
és színben, hanem a bőrök kiválasz-
tásában is újszerűt és érdekeset ho-
zott. 

A párizsi divatbemutatókon megje-
lent az Apponyi-tér 5. szám alatt lévő 
Rosenstein cég főnöke is, aki az u j 
kézitáska-divatról a következőket 
mondotta: 

— A kézitáskák általánosságban 
ugy délelőtt, mint délután kisebbek-
lettek. A délelőtti kézitáskák legtöbb-
ször boritékalakuak vagy érdekes 
lémzárral díszítettek. Anyaguk az 
oru-bébé-krokó, a legváltozatosabb 
mintájú divatbőrök. A színek dél-
előttre éppen, ugy, mint a toaletteknél, 
kék, piros és barna. Érdekes, hogy a 
piros táskák mennyire divatosak az 
idén tavasszal. A nagy piros dival 
valószínűleg a kék divattal magyaráz-
ható, amelyet nagyon előnyösen egé-
szít ki a piros bőr kézitáska. 

— A délutáni táskákban nagyon ér 
dekes fazont és anyagot produkált a 
párizsi divat. Nagyon sok szép roz-
már-fóka, jávagyik és antilop táskát 
mutattak Párizsban. A táskákat érde-
kes prisztal-fém, teknőc- és l'éldrága-
kő-csatok díszítik. 

— A megvásárolt modelleken kívül 
módomban volt a modellek kopirozá-
sához szükséges bőröket is rendkívül 
előnyösen beszerezni, ugv. hogy az 
Apponyi-tér 5. szám alatt lévő üzle-
tem kollekciójában a párizsi divat-
táskáknak legtökéletesebb kópiáját 
tudom adni a budapesti viszonyoknak 

O R 0 K <KJ|K 
A Z EMBER ÉLETE, ^ — K r ) 
HA RENDES A Z EMESZTÉSE / 

i mmm 

teljesen megfelelő áron. 
Egészen bizonyos, hogy a húsvéti 

ajándékok között minden hölgy leg-
szívesebben egy divatos Rosenstein-
télé kézitáskát választ majd magának, 
s ez az olcsó ajándék a legelőnyöseb-
ben egészíti ki a legegyszerűbb toalet-
tet éppen ugy, mint a legújabb párizsi 
divatkreációt. 

Dohányzók! 
Távolítsuk el 

fogainkról a foltokat! 
Ha a filmet eltávolítjuk, 

a fogak ragyogó fehérré válnak. 
A dohányzás nem a fogakat , hanem az azokat 

fedő filmet barni t já meg. Hogy a füstfol tokat 
eltávolítsuk, fogainkat a filmtől kell megszaba-
dítanunk. 

A Iliin hozzátapad a fogznmánrhoz és a fog-
kefélés egyszerű módszereinek eilentáll. A film-
ben rothadást okozó csirák vannak. Egy módja 
van ezen makacs hár tya teljes és biztos eltávo 
l i lásának: a Pepsodent fogkrém. 

A Pepsodent biztosan hal . Sok ezren vannak 
olyanok, akik azt hit lék, hogy fogaik elszíntele-
nedése természetes folyamai, de a Pepsodent 
használata után fogaik visszanyerték természetes 
szépségüket. 
Kérjen 10 napos ingyen Pepsodent-tubust Kanitz 
Iván és Társától , Egyetem-u. 3. Budapest, IV,, 

Oszt. 70. 

SI 



Csúz, rheuma 
ellen csak ilyen eredeti csomagolású 

hazai gyártmányú 

tablettát fogadjon el ! 

Orvosától 
Karilt kérjen 

Dobozonként P 1.60-ért kapható 
minden gyógyszertárban 

PVBAXOL P H E N Y l O t M E T H Y t . 
Dl METHYIA MI NO PHENAZON OtS 
PHSNACETtM 0 . 3 0 COFF. 0 . 1 0 

Aida Száraz haj hoz | f f f | speciális shampoon szappan 

ss 

A Riviera fa r sang ja még nem mull cl. A ínmili-
oarlói kaszinóban az elmúlt héten tar tot ták meg a 
hires „Imperial Fete"-t . Er re az ünnepségre már be-
lekkel előbb egyetlen jegyet sem leheteti kapni . A 
ragyogó bálon mindenki Eugenie császárnő és III.-
Mapoleon korabeli kosztümben jelent meg. 

* 

Egy másik ragyogóan sikerült bált a svéd király 
adatot t a Riviérán résztvevő nemzetközi tenniszver-
senyzők tiszteletére. Gustav svéd király ugyanis év-
ről-évre személyesen vesz részt a tenpiszversenye-
ken, amelyeknek p rog ramjában mipt „Mr. G." sze-
repel. A versenyek u tán ragyogó l>ál volt a monte-
carlói Melropol hotelben, amelynek falát teljesen be-
borí tot ta a futórózsa . Az egész termet diszes rózsa-
kert té alakítot ták. A diszasztal közepét két fehér 
• ukorból készített szabályos tenniszpálya díszítette, 
amelyen a verseny legérdekesebb szereplőinek, 
Gochet-nak és a svéd királynak cukorszobrai á l lot tak. * 

Nizzában nagyszabású elegancia-hetet rendeztek. 
Az elegancia-hét fo lyamán minden szórakozóhelyen, 
színházban, vacsorázó helyeken, kaszinódban, lóver-
senyen, tennisz- és golfklubban, megválasztják az 
elegancia hercegnőjét , akik közül egy együttes nagy 
verseny keretében fogják kiválasztani az elegancia 
királynőjél . A verseny eddigi választott jai közölt a1 

nemzetközi világ legkiválóbb d iva tdámái szerepelnek. 
* 

A tavasz nem akadályozza meg a híres párizsi 
szűcs-cégeket a b b a n , , hogy u j a b b óriási szőrme-
kollekcióval ne fokozzák a divalhölgyek szőrme-
vásárlási kedvét. Több párizsi szőrme-cég a cannesi 
kaszinó é t termében fényes gáladinner keretében 

Ffke l f tavaszi bársonyköpeny 
világíts szörincgullérrat 

(Helm-,modell) 



muta t t a be a legújabb szőrmedivat-
kreációkat . Tel jes óráig tartott a manne-
quinek felvonulása, akik a l egú jabb 
szőrmekeppeket , hosszú- és röviduj ju bun-
dákat , szőrmesálakat mula t t ak be. Az 
u ra lkodó szőrme szine a beige és a sö-
té tbarna mellett legfőképpen a fehér. 
Nagy sikere volt egy csipőig érő dió-
ba rna nyár i hermel inkabátnak , fehér 
hermelinzsabóval és nagy manzsel ták-
kal. Hosszú svejfolt szövetköpenyeket is 
muta t tak , érdekes szőrmegallérokkal , kö-
zötlük sok fekete köpenyt, fehér her-
melinnel diszilve. Az estélyi kabátok kö-
zött gyönyörű coboly- és csincsilla-mo-
dellek voltak smaragdzöld és türkizkék 
bársonnyal kombinálva. 

• 
Eugene Rotschild bá ró felesége a leg-

i rányadóbb párizsi divathölgyek egyike. 
Az a toalett, amelyei ő választ, rövide-
sen a legnépszerűbb, még a vérbeli pá-
rizsi divathölgyek körében is. Rotschild 
baronessz az első tavaszi napon Chanel-
kosztümben jelent meg Pár izsban. Az 
angolos kosztüm beige fantasie szövet-
ből készült és diagonal csíkozásu jersey 
szvetter és sál egészítette ki. A jersey 
k rém piros és zöld színösszeállí tásához 
a baronessz beige színű barettet viselt, 
a jersey csíkjaival megegyező szinü sza-
lagdisszel. 

E i a plakát résztvesz a Színházi Élet 
plnkátszépséiiversenyéii 

Áz országos tarlóshullámositóverseny I. 
dijával kitüntetett f r izura, mely sa já t ta-
lálmányú szab. „G. S." gépemmel készült. 
Szalonomat a legmodernebbül berendezve 
VIII., Rákóczi-U't í . sz. alá helyeztem át. 

Gaál Sándor hölgylodrász 
Gyártja : 

dr, Egger Leó és Eggtr / . 
BuUtut, VI. 
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Az f j é s i viliig dlvatkereskedelmc már 
az u j tavaszi és nyári kollekciók bemuta-
tása előtt óriási válsággal kiizdött. Ame-
rika, Párizs divatának eddig legnagyobb 
vásárlója, elidegenedett a francia divat-
tól. Az amerikai vásárlók számára ren-
dezett divatbemutatók, amelyek eddig 
minden párizsi nagy divatházban három 
napig tartottak, az idén csak egynaposak 
voltak és erre az egy napra is kevés 
vásárló jutott. Amerika megelőzte Pá-
rizst, mert a fiatalos vonalakat és az 
u j anyagokat, amelyeket Párizs az idei 
u j kollekciójában mutatott, már majd 
egy évvel előbb hozta. A pettyes karto-
nok, a csíkos vásznak, a derék fölöttlg 
érő rövid kis kabátkák, a pelerinek, az 
érdekes sálak, Amerikában már nyáron 
Is népszerilek voltak. Az amerikai nő 
szivesebben viseli az egyszerű, fiatalos, 
egyenesen a karcsú amerikai tipus szá-
mára tervezett ruhákat , mint az eddig 
oly díszes párizsi toaletteket. 

WETTE lUzoszalonöan 
Finom kivitel . 

Dorottya-utea 2. sz. üzlet, eredeti 
p á r i z s i tűző-melltartó-modellek. 

Szerény Arak. 

Ajánlható 
raöí divatszalonok 

BEIN DIVATHÁZ 
Tavaszi ruhakülönlegességek megérkeztek. 

Okassz lo s e iyem-b lus P 6. BO 

B ernes nöiúiuaiszaion S i í í t t 
Tel. Aut. 83-1-88. A legújabb angol é8 trancia 
dlvatujdonságok a legolcsóbb árakon. 

k é r i z s b ó l hozott eredeti modellek után készít diVHsaiokât Binz Adei divatszalon Ber: 
lini-tér 4. Tel . : 273-26. Legelőkelőbb vevőkör. 

PÁRIZSI CHIC-kel Y e r e t z t a n ** 
divatszalonjában öltözködhet olcsón és elegánsan, 
VIII., SAndor-utca SS. t z á m . Teleion 375-88 

A párizsi dlvatpiac számára maradt 
tehát a kontinens és Anglia. Angliában 
azonban nagy mozgalom indult meg az 
angol divatkereskedők részéről. Ezek a 
kereskedők tiltakozi kezdtek a párizsi 
modellek behozatala ellen, mert az óriási 
vámokat nem tudták megfizetni. Tárgya-
lások indultak meg az angliai és francia 
divatkreátorok között, amelyeknek ered-
ményeképpen ugy állapodtak meg, hogy 
a francia divattervezők modelljeiket 
Londonban mutat ják be, együttesen az 
angol cégekkel, vagy pedig modelljeik-
bői a párizsi cégek Londonban közös 
divatbemutatót rendeznek és a megren-
delt ruhákat angol munkásokkal készít-
tetik. így az angliai vásárlók megszaba-
dulnak az óriási vámoktól, amely a ru-
hákat terhelte. A tárgyalások során ki-
kötötték azonban, hogy a modelleknek 
ugyanazokból az anyagokból kell készül-
niök, mint ahogyan Párizsban bemutat-
ták, tehát ha kell, francia selymeket is 
igénybe vesznek a londoni divatszalo-
nok, nehogy a párizsi divatipar elve-
szítse a londoni piacot. Viszont nagyon 
sok modellt angol szövetből és angol 
selyemből készítettek — Párizsban. 

A párizsi divatbemutató után Mme 
Gabrielle Chanel Londonba utazott, 
hogy a francia és angol divatválság 
Ügyében tárgyaljon. Chanel volt ugyanis 
az első, aki az angol jerseyeket és trikó-
kat a legdivatosabb anyagokká tette Pá-
rizsban. Kijelentette az angol gyárosok 
előtt, hogy haj landó beszUntctni a fran-
cia anyagok vásárlását és kizárólag an-
gol anyagból készíteni a modelljeit, ha 
az angol gyárosok megígérik, hogy nem-
csak tömeganyagukat gyártanak, hanem 
választékos mintákat Is, amelyeknek ki-
zárólagos vásárlási jogát a francia divat-
szalonok számára biztosítják. Ezzel 
szemben kéri, hogy az angol divatszalo-
nok továbbra Is francia modelleket vá-
sárol janak. 

E r e d e t i p á r i z s i m o d e l l e k u t á n k é s z ü l t 
k o s z t ü m - é s h o p e n y u j ű o n s á g o K m i r 7 5 . - P - t ö l 

Á l l a n d ó n a g y k é s 7. á r u - r a k t á r . 
Herczeo szalon 
• I IV., Kossuth Lajos-u. 15, I. 
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mrnrnm zsiemoito 
termelőnél 
k a p h a « « . 

VilmoH császár-ut 66. Kílmín-U. SHIUk. 
T e l e i o n : 249-82. 

Fagyási bántal-
mak gyors el-

tüntetésére 
szolgál 3 liter 
m e l e g v í z -
b e n feloldott 
jó evőkanálnyi 
SZENTRÓKUS 
LABSÓ, mely-
ben a fagyott 
testrészt lefek-
vés előtl áztat-
juk . Igen elő-
nyös a fagyott 
lábat lábfiirdő 

után könnyen megmasszírozni egy kis vaze-
linnal, azután jó meleg ruhával be takar juk . 

Harmat marglt kozmetikai intézete 
Az összes szépséghibák kikezelése. Olcsó bér le t -
rendszer . Tan í tványok le lki ismeretes kiképzése. 

VII. . Rákóczi-ut 22. Te le ion : J Í - 2 - « . 

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóival is Prlncess-füzSIvel 
a Hoffar-mxaton Budapest, IV., Váci-utca 3 7 
és Qoldmtmtn Karol/n Debrecen. Miklós-u. s 

AZ ORION 
DINAMIKUS 
hangszóró előnyei-
ről és kedvezmé-
nyes beszerzésé-
ről bármely rádió-
kereskedő Kész-
s é g g e l ad felvi-

lágosítást. 

A párizsi divat tervezők közül Wor th 
ugy akar ta a maga számára az e.ngol 
piacot biztosítani, hogy fióküzletet nyi-
tott Londonban , aho l kizárólag angol 
munkásokka l dolgozik. Wor th hivatko-

! zlk a r ra , hogy m á r XIV. La jos idejében 
Is he tenként fu t á roka t küldtek Párizs-
ból az angol udvarhoz , akik próbababá-

i kon muta t ták be az angol udvar és az 
1 ar isztokrácia számára a legújabb párizsi 

divatkreációkat . Wor th respektá l ja az 
angol nacionalizmust , h a j l a n d ó angol 
munkássa l dolgozni, de kéri az angol 
hölgyeket, hogy m a r a d j a n a k hűek az 
angol udvar tradícióihoz és vásárol ja-
nak párizsi ruhá t . A párizsi cégek agltá-
r ió jából világosan ki tűnik, hogy már a 
párizsi divattervezőnek sem gurul könv-
nyen a különböző országok a ranya és 
lassanként bekövetkezik m a j d az egyes 
országok önálló, Párizstól független di-
vat iparának kifej lődése. 

Fagyások 
I ebér vékonyszegns szöve t ruha , rövid feke te 

kabá t t a l 
(Heim-modell) 



.,SZŐKE ItAKEIS." IIa vidékről jön Pestre s 
Ht tölti a miarot. itt is körülnézhet. Mindentől 
eltekintve, a ituári divat most mén nincsen anu-
nílira kialakulva, honn teljes bistonsüßuat lehes-
sen az enész narderobe-ját összeállítani. Most 
csak azokat a ruhákat csináltassa men. ime-
Inekre az utazásnál s az első időben föltétlenül 
szüksitlc van. Tehát csináltasson eull finom, jól 
szabott tavaszi kosztümöt. IIa nem sötét, hanem 
középdrnualalu szövetei vesz. akkor hűvös nuári 
napokon is használhatja majd ezt a kosztümöt. 
Aztán séta közben filllielje men a höluuekel, 
ntzepesse a kirakatokat, értekezzék itteni roko-
naival s ezen az alapon könnuen összeállíthatja 
a ruhatárát. IIa valami tanácsra lesz szüksétie, 
természetesen akkor is szívesen állunk majd ren-
delkezésére. 

A világ összes szépségápoló szerei közül 

a legkényesebb ;zlésü 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, kisimitja és 

a teintet előkelően mattá varázsolja. 

Már egyszeri használat után is érezhető, az 

ujabb munkára serkentett sejtek, egészséges 

lüktető működésének hatáso o bőrön 

CPEME 
MOUSON 

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

,, ERZSÉBET." A sötétkék kabátokat csokis 
angolosan tessék megcsináltatni. Azért nem mu-
száj a két darabnak euu formának lenni. A ki-
hajtók szabásánál, az njjaknál rengeteg változa-
tosságot lehet kifejteni. A kabátok legnaauobb 
része övvel készül, de igen csinosak azok is, 
melyeken övvonalban kurta, hosszában haladó 
finom szegők szűkítik a köpenyt. Ez valumcnu-
nyihe franciás jelleget is ad a köpengnek. Ha 
préhict nem tesznek rá, tarka sálat viseljenek 
hozzá s a sálak különbözők lehetnek. A köpe-
nyek alsórésze rendszerint mérsékelten harang-
szabású s körülbelül a lábszár közepéig ér. 
Igen szépek a raglánujjas modellek s a zseb is 
különböző módon lehet dologzva. 

„TÉLI UTAZÁS." Lehetetlen olyan garde-
robfe-ot összeállítani, mely a Riviérán felveheti 
a versenyt az ottani káprázatos tollette-ekkel. 
Hiszen úgyszólván ot t van ilyenkor a világ divat-
centruma. Hogy lehet-e fürödni? Az igazán az 
időjárástól függ. Ha van sikkes f ü r d ő r u h á j a , 
r . inóenesetre vigye magával. 

„ÍM/ÍA, SZÉPLAK." t. IIa finom, könnyű 
gyapjúszövetből készült kosztümöt csináltat, 
melynek kábái ja hétnyolcados hosszú, akkor 
a kabátot más ruhához is viselheti. Megjegyez-
zük azonban, hogy bár a hosszúkabátos kosz-
tüm is divatos, fiatal hölgyek számára a kurta 
kabát modernebb viselet. 2. Menyasszonyi ruha 
számára eggszerü, elegáns szabású crcpe-satin 
vagy georgette ruhát ajánlunk. A derék lehet 
drapirozva. A szoknya gazdug legyen és földig 
érjen. Disziil finom csipkét vegyen. 3. 11a nem 
él társadalmi életet, akkor a lervcze.il kosz-
tümhöz csináltasson különböző blúzokat, melyek 
között legalább egy kötött jumper is legyen, 
aztán csináltathat még egy egész könnyű 
gyapjúszövetből készült ruhát, kis boleróval, 
vállgallérral vagy ujjatlan kabátkával. Az átme-
neti időszakban ezzel a pár darabbal kijöhet. 
Aztán csináltasson néhány könnyű nyári ruhát, 
köztük cg;; nyerssel y met is. Erre különben meg 
ráér gondolni. 4. Legalább három pár cipőre 
van szüksége. És pedig egy félangolos barna 
vagy világosbarna cipőre, egy egész angol ci-
pőre, melyet esős időben visel s egg kivágott 
[ekele cipőre, melyet jobb ruhákhoz vesz fel. 
Ez a délutáni cipő azért legyen fekete, mert ez 
minden ruhához illik. Most az antilopbőr a 
legelegánsabb. 

Szenvedő nőknél a természetes „Ferenc József44 

keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bél-
kiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rend-
kivűl jótékony hatással van a beteg szervekre. 
A női betegségekre vonatkozó tudományos iro-
dalom több megalkotója i r ja , hogy a Ferenc József 
viz kitűnő hatásáról a saját kísérletei a lapján 
is alkalma volt meggyőződést szerezni. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, dro-
gériákban és füszerüzletekben kapható . 

HÓÉIIG KOZmETIKA 
u f c u II , 1. 5. Modern szépségápolás. T u n l l v á -
n y » k szaksze r i t k i k é p z é s e . Quarz- és dia-

thermia-kczelés. Díjtalan tanácsadás 

Egészsége érdekében használjon kizárólag 
„Ördög" i n r A I toilette-

védjegyű m m^ mm papirt 
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I Világmárka ! 

Eau de 
Cologne 
NARCISSE 

BLEU 
DE M DRY 

PARIS 
Csak eredeti 

csomagolásban 
valódi I 

Kapható mindenütt 

,,MIETTE." Igaza ban. /I méreuzöld estihit-
ruhúhoz inkább illik a szürke harisnua, mint a 
testszinü. A szürkének ezüstös áriiatata leuiien. 
mert este a tompa szürke nem szép. Modern h<t-
risnuaszin a viláuosbarna is (pirított kenuér-
szin). tie a Szürke szebb. 

VETKŐZZÖN L E ! Oláh Gyártás Mihály, a 
Papagáj igazgatója márciusban is a sablontól 
merőben eltérő mulatságos revüt mutatott be 
publikumának, a „Vetkőzzön le!" elmli három 
képből álló zenés vidámságot. Csupa ötlet, jó-
kedv és hangulat ez a revü, melynek lőszerepét 
a tehetséges Révész Vilma alakí t ja . Keleti 
László, Tamás Benő, Gábor Tibor. Viola Giza, 
Ritta Violetta já tsszál a mulatságosabbnál mu-
latságosabb szerepeket. Külön nagy sikere van 
a Papagá j egyik ügyes pincérének. Dada Fe-
rencnek, aki egy kinai mandar in szerepét ala-
kí t ja . A revü szövegét és verseit Halász Rudolf, 
zenéjét Takács László szerzette, akinek vezény-
li tével a Papagá j híres ja^z-zenekara tekinté-
lyes részi kér a revü sikeréből. Gyönyörű gör-
lők teszik színessé a revüt . melynek három képe 
alatt ki nem fogy a közönség a kacagásból, jó-
kedvből. A Papagájban belépődíj nélkül, szolid 
árok mellett igazán világvárost szórakozást kap 
a publikum. A revüri kívül még Ifi elsőrangú 
varleléíizám feszi változatossá a kivételesei! 
nagy sikerű műsor t . 

Lichtblau Ferenc, Budapest. A Pannonia-pen 
zióban, Nizza, 12, Boulevard Carabacel, napos 
villában penziót már napi 40 f rankér t k a p h j t . 

• 

Fe j fá jás etlen . . . 
. . használjon Togal tablet tákat . 

• 

Pár fillérért megszehezheti magának a valódi 
..Ship' ' védjegyű Vaselin- Bórvasclin Zinkvaselin, 
vagy Lanolin-krémet. Miért gondolkodik tehát? 
Egészen érdekes: a legolcsóbb és mégis a leg-
jobb szélkifuvás ellen, repedezett, hámiós bőree, 
sebkezelésre. Ha vaselint vagy Lanolin-krémet 
vásárol, kér je határozottan mindig a „Sh ip" 
védjeggyel. Tubus 40 titlér. 

• 
Egészséges marad , ha tengeri . só és szibériai 

fenyőből álló, 40 litières Pilavinnai késziti fü r -
döjél. 

GRÉ kozmetika 
W., Petőfi Sándor-utca 10. (Párizsi-u. S.) féleme-

let 2. T.: 884-76. 

nézzen csali egyszer utána, 
vallon nincsenek-e a lábujjai 
Közüli az aláhiii tüneten 

Veszélyes fertőzés, eleinte alig 
észlelhető 

Nedves vagy vörös a bőr a lábujjai kö-
zött. Repedezett vagy égeti a bőr? Fehér 
és vastag-e a bőr? Kellemetlen a szag? Ezek 
a vészjelek jelentik egy igen komoly ba-
cillusfertözéS kezdetét, amely az egész or-
szágban el van terjedve. Ez a tinea trycho-
phytonbacillus, amely mindenütt talál-
ható, családok ezreiben elterjedt, anélkül, 
hogy felis-mernék. 

A Saltrat Rodell megsemmisíti ezt a ba-
cillust. Egyben gyógyítja a lábsebeket, a 
lyukszemeket, amelyek maró, szúró és 
égető fájdalmat okoznak. Eme tejszerű 
oxigénfürdő által a tyúkszemek mélyen a 
gyökerekig megpuhulnak ugy, hogy azok 
gyökerestől, minden fájdalom nélkül eltá-
volíthatók. 

Néhány Saltrat-lábfürdő után a talpon-
állás nehézségeit meg sem érzi. Egész na-
pon át szaladgálhat, sőt az egész éjszakát 
is áttáncolhalja akár egy teljes számmal 
kisebb cipőben. Az emberek milliói hasz-
nálják a Saltrat-ot. Csekélységbe kerül és 
minden gyógyszertárban, drogériában vagy 
illatszertárban kapható. 

Ara: nagy doboz P. 1.25. Családi dupla 
doboz P. 2.—. 

Mihály Ottó gyógyárunagykereskeds, 
Budapest, VI., Podmaniczky-utca 43. 
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Európai M i ail a Kozmetikai kikfipzes 
Bazilikával szemben, Vilmos császár-ut 15/a, V» emelet. Telefon 164—93. 

M 

A divat és a szépség sohasem váluszt-
hatók el egymástól, sőt szorosan egy-
máshoz tartoznak. Jól tudjuk, hogy a 
divat változásával együtt a szépségideál 
Is megváltozik. Más volt a divat akkor, 
mikor még a molett nő volt a megálmo-
dott asszonyideál és más a divat ma, 
mikor a karcsú, könnyed, nyúlánk alak 

"o divatmodell. Az ideálok termäszetesen 
csak a nagyjelentőségű divatváltozások 
esetén csoportosulnak át, mint ahogy az 
akkor történt, mikor a rövid, bő anyagú 
ruhákat a karcsú, majdnem uszályos, 

Á l t a l á n o s Sebészeti és Plasztikai 
Sebészeti Szanatórium M i i 0 « 0 , ' . -
temi magán tanár ) Thököly-ut 86. Telefon : 962—03. 
Mindennemű plasztikai műtétek t Prospektussal ás 

felvilágosítással az igazgatóság szolgál. 

testhez simuló toalettek váltották /el. Az 
olyan kisebb átmeneteknél, mint mond-
juk a téli és tavaszi divatváltozás, ami-
kor csuk az anyag, vagy egy-egy dekol-

A szép nő 
fokozottabban gondozza bő-
rét. E célra l e g k i t ű n ő b b 

hatású szer a 

Ilii Crnme Kanu Marler 
(Foto Metro-Untdwjm) 

szappan és púder, amely legalkalmasabb pattanások, 
szeplők és a bőr egyéb tisztátlansága! el len, 

gyár t ja és forgalomba hozza K o r á n y i L a | o « 
Gyógyszertára. Budapest, VIII., Népszlnház-utc« 22 

Telefon: J . 8 3 8 - 39. 

Egy kis kölni az első tavaszi Iura elüti 
(B. Földiák Ibi felvételei) 

Zaláné Breyer Erzsi 
KOZMETIKAI INTÉZETE 

V., Vilmos csiszjr-ut S Telefont »1S-6T 



tázs szabásának módja, vagy n behúzás 
változik, a szépségideál változatlanul 
tartja trónját és legfeljebb csak csökken 
vagy fokozódik igényünk a szépség egy 
részével szemben. 

A tavasz beálltával, amikor a bun-
dák, magas szőrmegallérok, meleg se-
lyemsálak lassanként a szekrénybe ván-
dorolnak és helyüket a tavaszi ka-
bátkák, könnyű kosztümök az utcán is 
merészebb dekoltázs váltják fel, termé-
szetesen a testnek olyan vonalai felé te-
relődik a figyelem, amelyek a tavasz 
beálltával szabaddá lettek. 

Télen csak nagyobb estélyek, vagy 

, Aharon meg 
, - * szebb lenni? 

Fordul jon tanácsér t 

^ Dr. Kaiman Ernone 
kozmetikát In tézetéhez 

(Deák Ferenc-utca 18. 
Adr ia -pa lo ta ) 

Tanítványon kiképzésé, 
világhírű amerikai Intézet 

módszerével. 

Olcsó bérletrendszer. 

# € 
I ' / / 

(F'.lo H. a M.) 

A 

C h a r l o t t e Susa mondja:,,Nurblondaszőkr. nő ideálja." 
Végre itt a különleges shampoon 

SZŐKÉKNEK, 
mely megakadályozza a haj eötétedését. 

Ne tű r j e , hogy szőke h a j a veszítsen szépségéből 
— hogy elveszítse fényét és a ranysz iné t . A szőke 
h a j linóm s t r u k t u r í j a különleges ápolást igényel. 
A „ i lobcr t - fé le Nurb lond" -ban végre megta lá l j a 
a szőkék különleges shan ipoon já t , mely nemcsak 
a természetes szőke h a j varázsá t óv ja meg, de 
megsötétedet t vagy elszintclenedet t h a j n a k is 
visszaszerzi e rede t i a ranysz iné t . A „Rober t - fé le 
N u r b l o n d " - n a k nincsenek m a r a d v á n y a i , melyek 
a szőke h a j a t megsötét í tenék vagy cl csui i tanák. 
Nem t a r t a lmaz fes tőanyagot , henná t vagy ká ros 
ha loványí tó szer t . Már az első kísér letek meg-
lepő ha tássa l vannak , a h a j illatos, se lyempuha 
lesz és a ranyfényben ragyog. Több, min t egy-
millió amer ika i és m á r ma többszázezer német 
nő haszná l j a a „ N u r b l o n d " - o t a leg jobb ered-
ménnyel . Pénzét v issza tér í t jük , h a az elért há -
lás nem felel meg mindenben vá rakozásának i 

Mindenüt t kapha tó i P róbá l j a ki még mai 
ROBERT-FÉLE 

NURBLOND 
(CSAK SZŐKE) 

(Amer ikában . .Blondex" néven i smer t ) 
a szőkék shampoonja. 

Magyarországi vezérképvise le t : Zsoldos Sándor , 
Városház-utca 14. 

premier esetén foglalkozik hátával külön 
a nő. Egyszóval olyankor, amikor mélyen 
kivágott estélyiruhában akar megjelenni, 
de tavasszal éppen ugy gondolni kell 
mindennap a hát vonalainak és színének 
szépségére, mint akár az arc, vagy a szem 
tökéletes hatására. 

Más a tél és más a tavasz kozme-
tikája. 

Télen könnyű lemosás és az estély előtt 
felsimitott zománckrém a háton az esti 
villanyfénynél már szép hatást kelt, de 
tavasszal ez nem elég. A tavaszi napfény 
a télen oly kellemesen elbujt szeplöket 
újra felrajzolja a vállra és a karra, te-
hát elsősorban ezeknek a szeplőknek a 
kibújását kell a megfelelő kenőcsökkel 
megakadályozni. De ezenkívül is fokozni 
kell a lemosásokat és ledörzsöléseket, 

fiumiliarisnyák 
Ingyen szaktanács — Női 
kiszolgálás külön fülkékben 

Egyesült Ruggyantaárugyárak 

Wimpassing 
VI., Andrássy-ut 8 
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I O Z M E T I K A M. N Ë P S Z I N H A Z - U . ata. 
Dr. BLOCHNÉ * TELEFONI 378 01 

Modern szépségápolás. Esti kikészítés párisi módra. Taní tványok 
kiképzése orvosi vezetéssel, Quarz, dia tbermia, belyl fogyasztás. 

készítek orvosok által el ismert u j találmányit prima 
varrott gyógycipőket lúdtalp, tagyás, Izzadás, tyúk-
szem, bőrkeményedések ellen, garancia mellett a 
legújabb fazonban és színben 30 pengőtől. N Y Á R I 
g y ó g y d p é s z , Szondy-utca 25. Gyógyclpők 
egyediili készitője. Címet kérem megőrizni. Kérjen 
Ismertetőt. Ingyen lábátvllágltás. Telefon: 297—90 

Hyppolit. Kvarclámpához, — hogy azt eredmé-
nyesen használni lehessen —, nem elég a lámpát 
megvenni, ott a bőrnek az anatómiáját is is-
merni keik Az ö n arcbőrének egyenesen rosz-
szal tesz. Többi kérdésére csak levélben vála-
szolhatunk, ha kérdését megismétli és válasz-
bélyeggel ellátottan címét közli. 

Fogyni akarok! Cimére levél ment . 
Szoborszerű. 1. Az ö n által említeti f r izurát 

már rég nem viselik, de ettől függetlenül, ha 
ahhoz kedve van, viselheti tovább. Mindenesetre 
a ján lha tó leírása után, hogy ne fésülje egészen 
szemöldökig s imára a f ru f ru j á t , hanem félol-
dalra kefélje el és hátul különösen hagyja meg 
hosszabbra, mert igy szerzetesi fejet kap. 2. l i a 
súlyát tar tani aka r j a és munkaerejét konzerválni, 
úgy sok főzeléket, gyümölcsöt és húst egyen. 
Tekintve, hogy ülő foglalkozása van, naponta 
legalább egyszer' egy órát sétáljon, mert ez 
elősegíti a jó anyagcserét és a fiatalság meg-
őrzésének ez az egyik alapfeltétele. 

hoyy a téli bunda iß melegruha tílptt ér-
zékenyre finomodott bőr hozzáedződjön 
Q tavaszi szél és változó időjárás szeszé-
lyeihez. A tavaszi vékonyabb és köny-
nyebb ruhákban élénken rajzolódnak ki 
az alak vonalai is, ezért tavasszal sokkal 
erősebb tornagyakorlatokat kell végezni, " 
mint teilen, hogy a test izmosabban, fiata-
losabban tartsa magát. A tavasz nagy 
feladatot ró a nőre, hu szép akar 
lenni. 

Az évszakokkal együtt a nő is újjá-
születik és minden esetben a nőtől függ 
az, hogy ez az újjászületés megszépíti, 
megfiatalítja és érdekessé teszi-e a nőt, 
vagy pedig fáradtabbá, elpuhultabbá és 
öregebbé for mái ja f 

Tavaszi uapkura 
(Mtml Prior*. Törzs Anikó. Németh IIa -

B. Földiák Ibi lelv.) 
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Clara Bow anyjával a konyhában 

RECEPTEK 
SZARDELLÁS SÜLLŐ 

A süllőt gyengén sózott és ecetezeit 
vízben megfőzzük leveszöldséggel. Ki-
véve a halfőzőből, hosszúkás tűzálló 
tálba tesszük, mellé kétoldalt nagy dara-
bokra vágott főtt burgonyát rakunk. 
Ugy a halat, mint a burgonyát meg-
szórjuk finomra vágott tisztított szardel-
lákkal és petrezselyemzöldjével. Egy 
lábasban elkeverünk 10 deka olvasztott 
vajat 3 deci tejfellel, ráönt jük a halra 
és a burgonyára és a forró sütőbe téve 
!5—20 percig sütjük. 

HÚSSALÁTA 
Vi kiló borjucsülökről lefejtett hust 

vagy sertéslapockái 3 babérlevéllel, egy 
sárgarépával s egy zellerrel puhára fő-
zünk. Kiflikrumplit is megfőzünk, de 
külön. A hust csikókra, a krumplit, 
zellert, sárgarépát kockára vágjuk és 
még azon melegében sózzuk, borsozzuk 
és két evőkanál finom táblaolajjal meg-
öntözzük. 2 decit veszünk abból a léből, 
amiben a hus főtt, elkeverünk benne 
egy evőkanál mustárt, kávéskanálnyi 
reszelt vereshagymát, egy citrom levét 
és felének a reszelt héját, 2 elkapart 
szardellát, finomra vágott kaprit, snitt-

linget, petrezselyemzöldjét, a salátára 
öntjük, összekeverjük és hideg helyen 
4—5 órán át hagyjuk állni, mielőtt 
tálaljuk. 

VANILIÄS GALUSKA (12 személyre) 
Egy lábasban összekeverünk 5 deci 

tejet, 101 deka vajat , pici sót és egy 
nagy rud vaníliát. Tiizre állí t juk és foly-
tonos keverés közben felforraljuk, ma jd 
mikor forró, még mindig állandóan ke-
verve, lassan beleszórunk 2ő deka grizes 
lisztet. Egész simára verjük először a 
tűzön, azután öt percig az asztalon. 
Most egyenként öt tojást keverünk 
hozzá. Gyengén sózott és cukrozol! viz-

reggeli és uzsonnát készíthet 
Kathreiner Kneipp maláta-
kávéból valódi Franck kávé-
val izesitve. 
Kísérelje meg! 

Pilavin-ban fürdik 
ma minden nő, férfi és gyermek, mert a I talmaz s igy elhárí t ja a köhögést és meg-
Pilavin tengeri sót s szibériai fenyőt tar- | szünteti az álmatlanságot. Ára 40 fillér. 

91 



ben galuskákat főzünk belőle, melyeket 
szitára szedünk, hogy a viz lecsurogjon 
róla. ö t deka olvasztott vajat, két evő-
kanálnyi vaníliás cukrot, 4 tojássárgát, 
2 deci tejszint jól elhabarunk egy lábas-
ban, beleborítjuk először a galuskákat, 
majd a 4 tojás habját és a lábas fedőjét 
jól rászorítva, gyengén rázogatjuk a lá-
bast, hogy a benne levő jól összevegyül-
jön, de ne törjön össze. Egy formát 
hideg vaj jal kikenünk, szitált morzsával 
meghintjük, beleöntjilk a lábasból a 
tésztát és a sütőben pirosra sütjük. 
Tálra borítva, vaníliás cukorral h int jük 
meg. 

LERAKOTT ÉDESKÁPOSZTA 
Egy nagy, kemény f e j káposztát 3 uj j -

nyi széles gerezdekre vágunk, a torzsá 
ját egész vékonyra vágjuk, hogy csak 
éppen összetartsa a leveleket, azután 
sósvizben, melybe félmogyorónyi bor-
követ és egy evőkanálnyi köménymagot 
tettünk, lassú, egyenletes forrással főz-
zük félóráig. A káposzta ezalatt megtő, 
de nem egészen puhára. iSzitára borít juk, 
vigyázva, hogy össze ne tör jük. Mikor a 
leve lecsurgott, fakanállal gyengén meg-
nyomkodjuk, hogy minden víz kicsurog-
jon belőle. Egy mély, tűzálló tál fenekét 
beborí t juk egy sor káposztagerezddel, 
melyet villával szedünk a szitáról a tálba. 
Megöntözzük olvasztott zsírral és tejfel-
lel. Er re jön egy réteg párolt rizs, majd 
káposzta, zsír, tejfel. Utána egy réteg 
karikára vágott füstölt kolbász, ismét 
káposzta, zsir, tejfel; azután egy sor 
rizs. Megint káposzta, zsir, tejfel. Erre 
egy sor apróra vágott, vagy darált hideg 

Meinl 
finom praliné 

Legfinomabb crème-, gelée-

és marcipántöltés. Ára a mi-

nőséghez képest rendkívül 
olcsó. Tegyen próbavásárlást. 

Meinl Gyula rt. 

sertéspörkölt a levével együtt, erre ismét 
káposzta, zsir, tejfel. A középső sor rizst 
esetleg el is lehet hagyni. A tele tálat be-
tesszük a forró sütőbe és jó tűznél 35— 
40 percig sütjük. 

ÉTLAP EGY HÉTBE 

SZOMBAT. Ebéd: Rizsleves. Töltött borjuszegy 
para j j a l . Turóslepény. Vacsora: Gombás risotto. 
Krémsaj t . 

VASÁRNAP. Ebéd: Májpurécleves. Sonkás bur-
gonyapudding. Roastbeef gombás rizs és karo l ta 
körítéssel, mustár ra l . Darázsfészek tejsodóval. 
Vacsora: Szendvlcstorla, tea. Madárlej . 

HÉTFŐ. Ebéd: Zöldségleves. Fehérrépa-főzelék, 
benne főtt fflstölloldalassal. Császármorzsa. Va-
csora: Velősomlelt. Párolt aszaltszilva. 

KEDD. Ebéd: Kalarábéleves. Párolt marhasül t 
tejfeles burgonyafőzelékkel. Káposztáskocka. Va-
csora: Rántott bor júláb, ta r tármár tássa l . Fekete-
retek, ostyepka. 

SZERDA. Ebéd: Tárkonyos csirkebecsinált. Al-
másrétes. Vacsora: Makaróni sagúval. Narancs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Kalarábéleves. Sült kol-
bász babfőzelékkel. Sztrapacska. Vacsora: Párizsi 
szelet zellersalátával. Befőtt, keksz. 

PÉNTEK. Ebéd: Tejleves. Dióscsuka. Talkedli 
ízzel. Vacsora: Bechamelbe pochirozott tojás. Ru-
mosmeggy, piritolt sósmogyoró. 

ÜZENETEK 

E rovat keretébe tartozó kérdések VÍZVÁRI 
MARISKA lakására (Rökk Szilárd-utca 18. sí .) 
etmzendők. 

Több falusi asszony: Rovatunk oly kicsi, hogy 
leheleden a helyes étkezés összes szabályait itt 
lcirni, mert akkor semmi egyébre nem maradna 
hely. Méltóztassanak egy u. n. . . I l lemtant" venni. 
Bát melyik könyvkereskedésben kapható . 

Ciliké: Legközelebb rádiófelolvasásom a ház-
tartásról , 23-án lesz. ö rü lök , hogy szereti hall-
gatni, de itt még többször van része receptekben. 

Hammerné: Legjobb aprószeniü fehér babból. 
Bar táné : Levelét lapzár takor kaptam. Legköze-

lebb közlöm a kérteket . 
Salyné, Kis mama. Éviké. Jolán, Schwarfzné, 

Illekné, Sonja, Edit, Sohárné: Nagyon köszönöm 
szíves érdeklődésüket és jókívánságukat. Bizo-
nyára ez utóbbinak köszönhetem, hogy .10 nap 
alatt teljesen kigyógyultam az influenzából. Még-
egyszer köszönöm. 

Stemmerné: Vonja be csokoládémázzal és dí-
szítse dragéeval. Szép is, jó is. 

VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyve: A KONYHA 
MŰVÉSZETE kapható a SZÍNHÁZI ÊLKT kUnyv-
n (Erzsébet-kőrút 7.). Ara 3 pengő. 

Saját érdekében most vásároljon 

CSILLÁRT 
Andr&ssy-ut SS. nr.. utcai üzletem megszűnése 
miatt soha nem létezett árakon vásárolhat 

BÁN CSILLÁRGYÁR 

KLOTILD HÖLGYFODRÁSZ 
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! £ * ! £ £ N O U O P I N szénsavas fenyőtabletta 
nélkül. Ára 40 llllér. 

• T O S 
A. Színházi Élet utján 
indult levelezés happy-

endje: házasság 
Nem h iáim jelez tavaszt a naptár: a 

Hejtett kincs-rovatnak is keltős tavaszi 
eseménye van. 

Egyszerre két Rejtett kincsünk Iga-
zolta beküldött levelezésével és a 
megfelelő házasságlevelekkel, hogy a 
Színházi Elet hasábjain megindult 

levelezésnek esküvő lett a vége. 
Az u j házasok megfelelő diszkréciót kér-
nek tőlünk, igy csak a két jeligét irjuk 
meg. Az egyik ma már boldog ftalal asz-
szonyé: „Kedvenc virágom az ibolya", a 
másiké „Antoinette". Néhány sor „An-
toinette" leveléből: 

„Ezúttal férjem tudta és beleegyezése 
nélkül irok, mert ugy érzem, hogy ennyi-
vel tartozom önöknek és meg kell végre 
köszönnöm, hogy a Rejtett kincs-roixtta 
hozta meg a boldogságomat." 

Ugyanilyen szellemben ir a „Kedvenc 
virágom az ibolya" jeligés fiatal me-
nyecske is. A Színházi Elet, amely ebben 
u két esetben a gondviselés szerepét ját-
szotta, nem feledkezik meg az ajándékról 
sem. Az ibolyás házaspár egy évig ingyen 
kapja a Színházi Eletet, Antoinette pedig 
ennek az értéknek megfelelő háztartási 
felszerelést kap. Azonkívül, hogy ne csak 
a multat, de a jövőt is honoráljuk, mind-
két házaspár első gyereke teljes baba-
kelengyét kap a Színházi Élettől. • 

KENYÉRKERESETI KÜZDELMEMBEN' NEM 
VETTEM ÉSZRE, HOGY ELSZALADT A TA-
VASZ. PÉPIG SZERETETRE VÁGYOM. 33 ÉVES, 
JÓCSAIÁDBELI, IZR. URILEANY, NÉMI HOZO-
MÁNNYAL. KOMOLY URAK LEVELEIT KÉRI 
„HONVÁGY" JELIGÉRE. 

Huszonhétévé». 182 cm magas, jómegjeienésU, 
szőke, ev. re t . , okleveles gazdatiszt vagyok. Ra-
jongok mindenért , ami szép, szeretem a zenét, 
a táncot és mindenféle sportot. Minthogy nyug-
dijképes állásom gondtalan uri megélhetést biz-
tosit, házasság céljából ezúton keresem 
annak a kizárólag uri famíliából származó, ma-
gas, karcsú, 18—22 éves. szép és némi hozo-
mánnyal rendelkező hölgynek az ismeretségét, 
aki a falusi életet kedveli. Szőkék előnyben. 
Fényképpel és teljes rimmel ellátott leveleket 
kérek „Keszthelyi gazdász" jeligére. 

* 
A mai általános viláykrizisnek sajnos, ifn is 

áldozata lettem. Hozományom elveszett, de in-
telligenciám és műveltségein megmaradt. Fiatal, 
csinos leáriu vagyok és érdekesen szépnek mon-
danak. Csakis olyan izr., komoly, egészséges, 
vagyonos, esetleg diplomás úriemberek levéléi 
kérem, akik házias i<> feleségre reflektálnak s 
akiknek az a vágyuk, hogy a házussáugal nem-
csak asszonyt, de élettársat is találjanak. Jel-
igém: „Itt a tavasz 21.'' • 

Fiatal, külföldön élő leány vagyok, aki nem 
tudok és nem is akarok belenyugodni abba, 
hogy szép éveim egyhangúan és szürkén múlja-
nak el a kisváros nyomasztó csendjében. Ezen 
az uton hívom fel magamra a ügyeimet. Ma-
gamról egyelőre annyit , hogy szerény, dolgozni 
tudó és dolgozni akaró leány vagyok. Hozomá-
nyom nem sok. 7.00« pengő és 2 szoba butor. 
Tudom, hogy a külső is döntő fontosságú, tehát 
erről is irok. Sima fekete hajú , szürkészöld 
szemű, középtermetű, fehér arcú leány vagyok. 
Kérem csakis intelligens úriember (gazdatiszt 
előnyben) levelét „Megtalált u t " jeligére 

(Foto Angelo) 



Hölgyeim, keresztény, «kl. gyógysze-
rész vagyok, jó fizetéssel. Fess, némi 
vagyonnal biró urileányok sorait ké-
rem. Kolleginák is Írjanak. Jelige „Ta-
vaszi fakadás 24." 

* 
22 éves, portugál születésű, idegen légionárius 

szívesen váltana francia nyelvű leveleket egy 
csinos és kellemes magyar leánnyal. Ez a levele-
zés pótolná egyhangú éleiének szenzációit és 
esetleg utat muta tna neki a jövőre. Nagyon sok 
szép, szinCs és érdekes dolgot tudnék elmon-
dani itteni viszontagságaimból és életünkből 
levelező par tneremnek. Címem: José Julio Al-
meida — la Legion — Acuerte lamiens de 
Tranfirma-Melilla — Maruecos. 

* 
Csinos keresztény 24 éves, szőke, fess lányt 

akarok re j te t t mivoltából kiemelni. Lelki tulaj-
donságai, között jellemzi mindenben az egysze-
rűség, a józan gondolkodás és vonzó urí finom 
egyénisége. Nein reprezentál ja a modern nő ti-

Kit lát vendégül a Színházi Elet 
a CONTINENTAL szállóban 

B i l D A P E H 
E héten Llffetl Jenő, Keszthely, Georgikon-utca 
17 szám. előfizetőnket invitáljuk három napra 
Budapestre és fe lkér jük, hogy megérkezésének 
pontos idejéről a Continental-szállodát (VII., 

Dohánv-utca 42—44.) értesíteni szíveskedjék. 

pusát . napjait munkával tölti, amelyből fen ta r t j a 
magát. Minden tekintetben predesztinálva van. 
hogy hozzáillő korrekt polgári értelemben vett jő 
egzisztenciával biró fiatalember mellett jó és hii 
feleség legyen. Hozománya nincs, ő maga az ér-
ték, aki kereskedelmi szakértelmét házasságában 
is szivesen értékesítené. Ideális házasságra vá-
gyó kereskedők, hivatalnokok, esetleg iparos-
mesterek Í r janak „Slovensko szerény" jeligére. 

22 éves, magas, szőke, csinos uri ieány, kinek 
tanítónői diplomája van, társaság hiányában ez-
úton szeretne megismerkedni komoly egziszten-
ciájú úriemberrel , hogy falusi egyhangúságát 
egy kis romantikával tegye változatossá. Leve-
leket kér „P i ros rózsa 22" jeligére. 

Feltűnő szép barna. 2'J éves. önhibáján kivül 
tlváU tisztviselőnő, aki nyugodt otthonra u<í-
ílllik, ezúton keresi feltétlen korrekt, biztos 
egzisztenciával biró izr. ur ismeretségét házas-
sáli céljából. Leveleket kérek: llavasi rrizsa. 
l'etrosenu, Strada lieg, Ferdinand, Románia 
cimrc. 

Halló, hálló, itt életkedv 
És szereletre-vágyás, 
Csinos liu keresi 
E rovat u t ján 
Keresztény lány p á r j á t . 
Ha van kevés hozománya. 
Pénzbe, avagy házba, 
í r j on akkor mielőbb 
E rovat postájába. 
Huszonkettő életkorig, 
Lehetőleg barna. 
Tisztviselő felesége 
Lenni ha akartla. 
Egyelőre levelezzünk 
S aztán lássuk egymást, 
A jeligéni figyeljen jól: 
, ,Szeretetre-vágyás." 

• 
Megnősiteném 37 éves, földbirtokos, 

bankigazgató barátomat, aki régi ne-
mesi famíliából származik. Feleségül 
venne vagyonos, cca 50.000 pengő kész-
pénz hozományu leányt, özvegyet vagy 
elváltat. A hozomány a birtokára első-
helyen betáblázható. Barátom csakis 
komoly és fényképpel ellátott levelekre 
válaszol. Jelige „Ki mint vet, ugv arat." 

• 

Mor. Ostravában élek. ahol kívülem van még 
néhány magyar , akik igen gyakran elvásárolják 
előlem a Színházi Életet. Mindig sietnem kell az 
árusítóhoz, mert ha csak eg j kis félórácskát ké-

A MEINL KONYAKOS MEGGY 
FELÜ LMUL HATATLAN 

DARABONKÉNT IS KAPHATÓ. 
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sek. nine« Szinházi Élet, ilyenkor bizony igen 
szomorú szívvel térek haza. Nem ismerek senkit 
e folyóirat itteni olvasóközönségéből, pedig na-
gyon szeretnék időközben valakivel magyarul is 
diskurálni . Akinek hasonló vágya van, az Írjon 
a Színházi Élet budapesti szerkesztőségébe 
„Barna leány 22 éves" jeligére. Kizárólag csak 
Inleligens úriemberek Í r janak és nem kaland-
vágyók. Névtelen, vagy cimet nem közlő levelet 
nem veszek figyelembe, 

* 
Amerikában élő úriemberrel szeretnék 

egyelőre csak levelezni, aki megenged-
heti magának, hogy egy kincstelen asz-
szonyt elkísérjen Amerika végetnemérö 
utain. Kölcsönös megtetszés esetén há-
zasság lehetséges'. Választ „Amerikai 
állampolgár" jeligére kérek. 

* 
Vizsgázott, esetleg nagy gyakorlat tal rendel-

kező. Izr. .10—35 éves fogtechnikust keresek. 
Egy nagy rendezett tanácsú városban lakom. Én 
is ezen a pályán működöm és egy jó segítőtársat 
keresek, aki jó t é r j is tudna lenni. Leveleket 
kérek a Kincskeresők rovatába „Fogtechnikus" 
jeligére. 

* 
Gazdasági ismeretekkel bíró, magas, 

29 éves, izr. urifiu levélcsatába kezdene 
házasság céljából hozzáillő urlleánnyal. 
Jelige: „Gazdaságba benősülnék." 

• • 
A REJTETT KINCS POSTÁJA 

K. Margó: „Rádió és g ramofon" jeligéjű le-
velek cimzettje még nein vitte el szerkesztősé-
günkből pos tá já t . „Akibe szerelmes tudnék 
lenni" jeligéjű leveleket részben már átvették. 

Levele van: Akibe szerelmes is tudnék lenni, 
Anny határozz. Barna Ibolyka. Csak fényképpel, 

Clara Bow, Csak b u d a -
g a g f M t o ^ pesti, Csak titokban, 

Dispensatio, Detroit, Dok-
S tor. Discretio, Erős 

KATONATISZT, 
— M I N T SZÍNMŰÍRÓ 

L . J ^ Ê Ê Királydaróci Asztalos Aladár, ny. 
• f c j J J J J ^ S J százados, aki szép sikert ért el „A 

^ p fe l támadás" című színművével, most 
ismét a nyilvánosság elé lép egyfel-

vonásos darabjával . Harsány! Zsolt szerint a 
darabot érdemes volt megírni már a hálás cím-
szerep kedvéért is. amely kitűnő színészi alakí-
tásra nyúj t alkalmat. Reméljük, hogy az irói 
készséggel megjr t da rab nemcsak könyvalakban 
jelenik meg, hanem a színpadon is viszontláthat-
juk nemsokára. 

Minden külön értesítés helyett: 
Seinfeld Edit és Nógrády Gyula házasságot kötött 

(Kis f á i felv.) 

akara t , Elvira 25. Én is te is, Erdélyi k'ány, 
Édes méreg. Elvarázsolt kastély, Egy rövid bol-
dogság, Egyesült erővel. Fekete rózsa. Fénykép, 
Feltétlen ur . Fészekrakás, Hamupipőke, Há tha 
az álom valóra válik. Hozományom biztosan 
megfelel. Hölgyeim csák egymásután, 25 éves 
barna, Házitündér. Iris, Ismert . Jobb iparos, 
Kölcsönös megbecsülés, Karácsony este, Lelki ro-
konok, Liszt Ferenc, Mezei virág, Misztikus 
Kelet. Megbecsülném, Mollyka, Morgendämme-
rung Margarelh, Még szabad â szivem, Mind-
ketten szeretni vágyunk. Munkatársak, Ne res-
telje. Nem szeretem a társaságot, N. N. Bod-
rogkercsztur. Nicaragua, Örök hála. Örök ta-
vasz, Pat inás ház, Panem et circenses, Rinasci-
mento, Rádió és gramofon. Szanatórium, Szlo-
venszkói fiatalember. Szerencsefia, Szászszorszép, 
Szép jövő, Szerencse fel. Szép is vagyok, jó is 
vagyok, Szállj le Vénus. Szomorú magány. Ter-
mészetes szépség. Tavaszi szerelem. T. I. 10.000, 
Tudta nélkül, Unom az agglegény életet. Vidéki 
35, Várom a levelét, Zugló. 

Hölgyek leiszaua: 
A mi Ideális bevásárlási helyünk 

KLEIN ANTAL 
d i v a t n a g y á r u h á z a 

Király-utca S3. (Akácfa-utca sarok) 
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mes-
Szemfelszedés gyorsan, 

jól, olcsón. — „Szemfel-
szedö"-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) 

Kényes, (élteit ruhák vrgy-
tlsztltását és testését (sötét szí-
nekből világosakra is) GLORIÁ-
nál, VI.. Szondy-utcu 18. (Tel. 
Aut.: 12—4—IS) végeztessünk. 
Olcsó árak. Szelvényrendszer 
visszatérítéssel. Díjtalan oda-
és hazaszállítással. 

Keleti leány f ranc ia és 
török nyelvet tanit gyors 
eredménnyel . VIII . ,Sándor-
utca 38., földsz. 4. Telefon: 
375—68. 

* 
GYÖNYÖRŰ mahagóni 

hálószoba, rézágyakkal , 
kézimunka-ágyteri tővel és 
réz éj jel iszekrényekkel , to-
vábbá két diófaszekrény 
ju t ányos á rban eladó. 
Megtekinthető: Csáky-utra 
3., IV. em. 17. 

rf 
„ezzs 

K O Z M E T I K A I I N T É Z E T 

Berlini-tér 3, 1.6. 
+ 

fíarátnőm 2.Î rues német 
taní tónő lipcsei egyetem 
államvizsgájával, minden 
sportban gyakorlott, nevelő--
női állást vállalna előkelő 
családnál , vagy Intézetnél. 
Ajánlatok (németül) Erika 
Einenkel, Dolmaweg 4. 
Leipzig, ci men. 

MEGHÍVÓ 
a Galléri S z á l l ó Dunu-ter-
mében március 17-én 5 órai 

kezdettel tartandó 

dMemuiatúra 
E R N S Z T S Z A L O N 

Koháry-utca 16. I. emelet 
Teleion: 129-66 

I M S Z Í bőrmunkák, 
Iparművész! retlkűlök, tárcák. 
Írómappák, d o b o z o k , bőrdlv&n-

Iiárnák mindenki Ízlésére, jótál-
ással. Hauriel műterem, V., 

OLCSÓ tunulózongora 
azonnal eladó. Clm: Bors-
utca 1«., IU. 3. 

* 
Levél u t j án tökéletes 

iparművészeti kiképzést 
nyú j t , k imutatható , elis-
mert eredménnyel , Abonyi 
műterem, Budapest . Német-
utca 11. 

Kitűnő változatos ebédkoszt, 
diétás is, jutányosán, esetleg 
házhoz szállítva. Megbeszélés 
délután kettő tői-ötig. I., Bors-
utca 8. 1. 5. Vérmezőnél. 

• 

Szekrény kolter villanyos ha j 
szárító, legkitűnőbb állapotban, 
használt szalonfotelek, képek, 
karcok, jutányosán. 1., Bors-
utca 8. 1. 5. Délután kettőtől-
ölig. \ énnezőnél. 

Vadona tú j HOBBY padló-
kefélő gép ju tányosán el-
adó. Házfelügyelő. Róka-
ulca 3/b. 

Leple meg családjai 
cRtllárbérlcttel havi 50 fillértől. 
Vegyen 4 lángú csillárt P 10-34 . 

Vásároljon részletre. 
Á V O G E L Testvérek 

• H t w f * CRillárüzeme, VIII., 
Mária Terézia-tér S. 
Telefon: J . SOI—23. 

CSALÁDI HÁZ, tehermen-
tes, ki tűnő ál lapotbau, bér-
jövedelemmel, Kőbányán 
cen t rumban eladó. Menke-
resések „Előnyös vétel" jel-
igére a hirdetési osztályba. 

* 

HABITS-féle fekete cim-
balom eladó. F. E., Vác, 
Tabán-utca 2. 

Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 
9. szám. (Telefon: 891-60). Vezeti: 
Ilosvayné Horhovics Sára 
M m e N o ë l (Pari») taní tványa. 
N.eris hészltményeh masque-ob. 
Összes szépséghibák szahszerü ke-
zelése. QuarzfényUezclcs, bozmeti-
hus. manikűrös tanulók hihépzése. 

Jó állapotbun lévő Bertlni 
Chovan, Czerny Chovan, 
Czerny Szendy és Chovan 
Szonatina kottát vennék. 
„Tanuló" Jeligére a Szín-
házi Élet boltjába. Erzsé-
bet-körut 7. 

K a l o c * * - K i s k ö r c » 
közöt t müu t . varut mellett 10 h o l -
da t gyümölcsösben 5 szobás be-
rendezett villa, kü lön cselédhá*-
zal, présházzal 22 ,000 pengőért 
eladó. J e l i j e >60 ívet Bt park«. 
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Aki mer az 
nyer 

LEVÉL : Kit 
versét küldi be 
megbirálás vé-
gett. 

VÁLASZ : 
Nem vagyok hi-
vatásos kri t ikus 
nem adhatok 
válás i t . Négy 

sorát közlöm. Vágyódás cimü versében azt i r ) a : 
Akarom a szádat, akarom a kebled. 
Akarom a lázban égő testedet. 
Akarlak téged kéjben fürdetni 
Akarod veled mindig együTt lenni. 

Ne haragudjon ha indiszkrétet kérdezek, de mi-
lyen az a kéjlürdö? Eddig csak iszap, fenyő meg 
hasonló gyógyfürdőkről hallottam. Az ember 
mindig szívesen tannl. 

Egy nagyon boldogtalan 
Arra kér, hogy levele tar talmát ne közöljem. 

Szívből sajnálom önt és nagyon okosnak tartom 
azt a tervét, hogy elköltözik más vidékre. Ha u j 
környezetbe kerül, u j életet kezd, egészen biztosan 
megadja még önnek az élet azt a sok jót amivel 
ennyi szenvedés után tartozik. 

Zenerajongó 
LEVÉL 

Derék férje van. 
aki hozomány 

nélküt vette el 
<ís még a gondo-
latát is lesi. Há-
rom gyerek. Fér-
je egész nap dol-
gozik és ön so-
kat van egyedül. 

Eljár olyan délutáni helyekre, ahol zene is van. 
Egy ilyen helyen meglátott egy jazz-zenészt a 
zenekarban és ugg érezle, hogy ,,abban a fiúban 
egy ellenállhatatlan fluidum van." Leküzdhetet-
len erő kényszerili, hogy minden délután oda-
menjen, Most már ott tart, hogy gyerekeit is 
elhanyagolja, mert ..valami varázslat ejtette ra-
bul." Mit tanácsolok? 

VÁLASZ: Kérje meg kedves fér jét , hogy ad-
jon önnek két nyaklevest. Egyet jobbról, egyet 
balról. Jó erőset. 

Ünnepi gondolatok 
IJZVÉL: Verset küld és véleményt kér. 
VÁLASZ: Verse alkalmas a r ra , - hogy magyar 

nótát komponáljanak rá. Küldje el talán a Ma-
gyar Zeneszerzők, Zeneműkiadók és Szövegírók 
Szövetkezetének Gerlóezy-ueea 3. alá. 

Hema — 
Nasa 10« 

LEVÉL : Most 
is szól a zene a 
rádió, a vőlegé-
nyem most érke-
zett meg, önnek 

meg levelet 
irok . . , elége-

dett vagyok, 
mert az elkövet-

kezendő szép jövőre gondolok. 
VÁLASZ: Mindig jól esik a felhők közül előtör« 

sugár lénye és melege, mindig kedve« pár elége-

dett szó a panasziiziin közepette. i.z nem azt Je-
lenti, hogy nem szívesen és készséggel vár juk é* 
boesájt juk elménkhei s szivünkhöz közel a pa-
naszkodókat (hiszen, fájdalom, manapság ez a ter-
mészetes), de a derűt , az elégedettséget, ezt a r i t -
ka madara t Igazán ürömmel üdvözöljük. A versel 
elárulják az ön arany-kedélyét, a formával még 
erősen küzd, if júság és járatlanság, sok jóság éa 
sok szív van a költeményeiben. Csak biztathatjuk: 
A megkezdett uton bátran előre! 

Szenvedő 
LEVÉL. Egyszer megcsókolt és azóta kerül. 

Menekül a társaságomból. Miért? 
VÁLASZ: Kéttéle oka lehet. Vagy nem volt ko-

moly ez a esók és az Illető megijedt az esetleges 
következményektói, vagy pedig komoly volt és 
akkor — pláne megijedt. Az egész dolog egyéb-
ként nem azt a benyomást kelti, mintha érdemes 
v«,lna ezért az ábrándért fölborítani a meglevő 
helyzetet, ö n álmodozásra, szrntimentalizmusra 
hajló lélek, ugy vétjük, hogy túlzottan érzékeny, 
brutalitásnak minősít olyan dolgokat és amik 
magukban véve természetesek. X Házasság: nem 
udvarlás, nem rózsaszínű lelhő: a mai nehéz idők-
ben meg éppen nem. Ábrándozzon, vagy felejtse 
el azt a csókot — de az élet komoly kötelességeit 
vegye komolyan. 

Kérek egy jó 
tanácsot 

LEVÉL : Négy 
gimnáziumot 

végzett, falun la-
kik. szeietne 

Pestre költözni, 
hogy valamit ta-
nuljon, vagy ál-
lást szerezzen. 

VAtyASZ: Állást szerezni ma Budapesten a 
lehetetlenséggel határos. Ha tanulni aJtar vala-
mit, ehhez pénz kell és legcélszerűbb tanítónő-
képzőbe jutni bennlakással. Még ha rokonsághoz 
költöznék, akkor se tudhat ja , mit veszíthet 
szigorú őrizet nélkül ma Budapesten? Ha falun 
unatkozik, ebből nem lehet olyan baja , mintha 
Budapesten családi felügyelet nélkül szórakozik. 

J 1 Ó N A L J I Z Z A D Á S 
LZ-ÉS L Á B i z z a d á s 

O Ü L L O L w 

: E . R E D Pl É N Y ^ 
Bt Z . T O S I T Ö N N E 
E R E D E T I Ü V E G ' 

1 ÄBA/l'SO PENGŐ 
I T H E AXILLOL COMP. L T D . 
MAGYARORS7ÁÚ! 

TÖRÖK PATIKA 
B U D A P E S T Vi KIRÁLY U. 12. 
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A z i r ó-gé p - r a j z o 
l á s ö n á l l ó m ű v é -
s z e t . M e g t ö r t é n t , 
h o g y a k i e g y á l t a -
l á n n e m t u d r a j z o l -
n i , í r ó g é p é n , a l e s i 
k i t ű n ő b b r a j z o k jÇt' 
k é s z í t i . H o g y e z i g V * 
v a n , b i z o n y í t j a a 
S z í n h á z i É l e t p á l y á -
z a t á r a b e é r k e z ő 
r e n g e t e g í r ó g é p 
r a j z . N e m e g y p á l y á -
z ó v a l ó b a n m ű v é -
s z e a z í r ó g é p n e k . 
S o k a n s a j á t b e v a l -
l á s u k s z e r i n t a k é z -
z e l v a l ó r a j z o l á s -
b a n s o h a n e m t u d -
n á n a k i l y e n j ó e r e d -
m é n y t e l é r n i . 



URIOGKPROBLÊMA 

Szanzadu. A indul. A és B bármely véde-
kezéssel szemben öt ütést csinál. 

Ezen feladvány külön érdekessége, hogy 
más-más szinben minden játékosnak ugyan-
azon lapja van. Az igen nagyszámú varián-
sok közül elegendő egyet beküdeni. Megfej-
tési ha tár idő 1932 március 28. A helyes 
megfej tők közül kettőnek értékes jutalmat 
adunk. 

1932. 6. bridgefeladvány megoldása: 
A X B Y 

1. Pk P2 Pb P5 
% P7 P8 72 P9 
3. TS K4 K6 Kd 
4. P10 Td Ko2 Pd 
5. Ta T8 T9 Tb 
«. T5 Ko4 Tk T4 
7. T7 K7 K8 Ka 
8. T10 I í K10 / Ko« T6 

1 \ K09 \ K9 

1. Polgár Kálmán eziistárugyár (Kazinczy-

9.) jutalma: vitéz Adám Lóránd, Székes ; 

fehérvár, Repülőtér. 
* 

Most, hogy az ezévi országos bridge-
bajnokságokat a Bridgeszövetséggel együtt 
a Színházi Élet rendezi meg s ezen. ki-
vétel nélkül mindenki résztvehet, újból fel-
lángolt a Portlandbridge. Az a rend-
kívül szerencsés megoldás, hogy nevezé-
seket nemcsak timektől, hanem pároktól, 
sőt egyes személyektől is elfogadnak, min-
denkinek lehetővé teszi a versenyzést. így 
is van ez rendben. Az Országos Bajnoki 
Verseny ezzel megszűnt a klubok privilé-
giuma lenni Most már Nagy István vagy 
Fehér Gábor és társai éppen olyan remé-
nyekkel startolhatnak, mint akár a Fészek 
vagy a KMAC. S ha jobban «tudnak brid-
gezni, hát győzhetnek is! Ha nem is való-
színű, de megtörténhet. Volt erre m á r példa 
a mult évi Budapesti Bajnoki Verseny so-
rán. Senki sem számiitott rá s rovatvezetőnk 
timje elnyerte a bajnoki serleget, mert a küz-
delmek során megverte ellenfeleit, köztük a 
Fészek s a KMAC csapatát is. Mért ne volna 
ez ú j ra lehetséges? Annyi ezer ismeretlen 
bridgező közt könnyen akadhat sok kiváló 
játékos, akik majd egy jól sikerült „betö-
téssel" mindenki meglepetésére elhódíthat-
ják a büszke bajnoki címet! 

Keéry-Szánthó és Cohen Rafael beszélget-
nek a Fészekben. 

— Mit szól hozzá — mond ja Keéry 1— a 
KI inger vadászaton volt s három nyulat lőttl 

— Biztosan négy volt benneI — felelte 
Cohen meggyőződéssel. 

Bridoeasztal Thonet n é l 
IV., Váci-u. 11/a 
Tel.: Aut 825-01 • 
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A vonalak mentén 16 da rabba vágha t juk az ábrá t . Mit r akha tunk belőle össze? 

G R Ä T Z E R J Ó Z S E F 
c. k ö n y v e 2500 r e j t v é n y t t a r t a l m a z m e g f e j t é s s e l e g y ü t t s e g y 
1000 p e n g ő s p á l y á z a t o t A p á r a t l a n u l g a z d a g t a r t a l m ú k ö n y v 
2 h ó n a p i s z ó r a k o z á s t n y ú j t f e l n ő t t e k n e k é s f i a t a l o k n a k . 

Az 60 keresztrejtvény Jtözott van: számtani, eazperente, 
térbeli, zenei, nemzetközt. magánhan{zAMan, saám-

talan, kettős és kock&tlan. 
Ara 3 pengtf. 

Megrendelhető: Színházt Élet Boltja, Budapest, Erzsébet-körqt 7. szám 
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B e t a - 6 s K é p r e j t v é n y e k 





(PAYPER LAJOS, BUDAPEST) 
vízszintes 1, 25, 68, 89, 106, 147 és függőleges 13, 17, 20. 84. Megfejtésül beküldendők: 

VÍZSZINTES: 
1. A hajókázással járó kis kelle-

metlenség 
13. Fogaskerekű rendszer, melynél 

a fogaskerék kikapcsolható 
14. Forma 
15. SzSvetben gyapjúban élősködő 

féreg 
I I . Vasmegyei nagyközség, 13. szá-

zadbeli temploma nagyon be 
eses műemlék 

18. 000 — római számmal 
I». Fejbeverik 
21. A vérkeringés központi szerve 
23. Személyes névmás 
24. Mutatószó 
23. Kidomborodó metszetről, klisé-

ről. betűszedésről készített mé-
lyedéscs negatív 

28. Sóhaj 
30. Sértő szó 
33. Zeus és Leto leánya, n vadá-

szat istennője 
34. Különös megbecsülés és tiszte-

let j á r neki 
SU. A növények egyik csoport ja 
38. 2500 — római számmal 
3*. A gyógyászatban félkemény 

szonda 
40. Duplán — papagájnév 
41. Régies. divat já t multa 
43. Lágy skála 
44. Mássalhangzó — fon. 
45. Rag 
47. Após 
48. Művészet — idegen szóval 
49. Egy jó eszme — pesti zsargon-

ban 
50. A görög Amor 
52. Trójai király. Hektor atyja 
ŐS. Észl sziget a Keleti-tengerben 
56. Jó boráról és arról a bizonyos 

izraelitáról Ismert község 
58. Francia város — világháború-

ból Ismeretes 
59. A levelek hullásának ideje 
60. Nagy növény 
«2. Nyílás 
«4. Aradi Vivók Köre 
(5. Kedvei! télisport 
(6. A budapesti futballbirák egye-

sületének betűje 
•7. Villanykörte 
OS. Rccésszárnyu bogár, nyáron a 

gyerekek szívesen hajszol ják a 
virágos mezőkön 

71. Műveltető képző 
72. Az olasz skála hangja 
73. Sürgős dolga van. 
74. Az ókori gyorsírás feltalálója 
70. Sipulusz monogramja 
77. Finom ó-bor 
78. Méhcsoport 
79. Nagy német fizikus, nevét az 

elektromos ellenállásnak róla 
nevezett egységével örökítették 
meg 

80. Háziszárnyas 
81. Kettős mássalhangzó 
82. Mókus 
85. Nagyon szeret 
87. Rag 
88. Három — római számmal 
89. Ady-vers elme 
92. Skandináviai aprópénz 

93. Ritka kettős mássalhangzó 
94. Vizlevezetésre szolgál 
»5. Leány-becenév 
90. Idegen valuta tőzsdei jelzése 
98. Az ezüst vegyjele 
99. Kicsiny 

100. A lassúság példaképe 
102. Történelmi dátumok előtti rö-

vidítés 
104. Süteményre teszik 
100. Színi szerepkör 
108. Saj t já ró l világhirli 
110. Hosszúkás angol sziget az l r -

tengerben 
111. A Kykládok egyik hegyvidékes 

tagja 
112. Görög prepozíció 
114. Nyár,— franciául 
115. Orosz folyam 
116. Háziszárnyas, de az utolsó be-

tűje hí ján 
117. A csukás ideje 
120. Fokozat 
121. Hangos nevetés 
123. Hirtelen megrohanása egy hi-

telében megingott banknak 
124. Tengeremelkedés 
126. Kicserélésnél az egyik hatóság 
127. Kicsiny betűfaj ta 
129. A széles, magas helyiség 
130. Rag 
131. Gyógyít 
133. . . . dear 
134. Sóhaj 
136. Magyar ág. ev. püspök 
138. Kártyajáték 
140. Az ón vegyjele 
141. Baromfi 
143. Protestáns teológus, a tflbln-

geni Iskola alapilója (1792— 
i860) 

145. Kukoricaszáritó 
146. l 'űspöki város 
147. Eledel, melynek hire volt egy-

koron 

FÜGGŐLEGES: 
1. Snlyos. fertőző betegség 
2. Száraz (ti 
3. Lom 
4. A legegyszerűbb (fizikai) test 
5. Az enyv 
0. Igevégződés 
7. Mássalhangzó — fon. 
8. Puccini.opera 
9. Női név 

10. Lóbiztató szó 
11. Napszak 
12. Futópályán állí t ják lel egyes 

szánoknál 
13. Berzsenyi-idézet — felsőbüki 

Nagy Pálhoz 
17. Régi magyar népdal kezdő 

sora 
19. Nemes gyümölcs 
20. A sarkvidék a hazá ja 
22. Taksony vezér unokája , kit 

István király megvaklttatott 
24. Belső váladék 
2». Az Idő pénz — angol változa-

tának első szava 
27. Menetrendi rövidítés 
29. Száradó seben keletkezik 

3t. Csoatszin — fon. 
32. Ilyen tag a klubtag 
34. Pestmegye! nagyközség 
35. Unokahug — franciául 
37. Ujjnélkűll köpeny 
39. Kicsi, de erős 
42. Kiváló magyar grafikus és 

Iparművész ( t ) 
43. Német egér 
46. Haszontalan holmi 
49. Elme 
51. Viz és por együttesen 
53. Akta 
54. Kártyaszin 
55. Régi kori 
57. Aki Désben született 
59. Igavonó 
61. Jeles svájci á l la tbuvár . Dar-

win heves ellenlábasa 
63, Iparos 
65. Egyezik 
6«. Brit Szomáli I51d fővárosa 
69. Gazdasági udvarokban, ka rá -

moknál van felállüva 
79. Pestet kötik össze Budával 
73. A bolygó zsidó irója 
75. Kibogoz 
85. Kihunyt magyar mirifezfer 
84. Pásztor Árpád r e g é r j e 
86. Vízben áll 
96. Néples étel 
91. Alpesi hegy a Vlerwaldstädtl-

tónál, sikióvasulta), gyönyörű 
kilátással 

94. Borítékra Ír juk 
97. Három — Idegen szóval 
99. Puskapor- és gyufagyártásra 

használják 
10«. Holnap — latinul 
161. Erősen elhatároz 
103. Férfinév 
105. Nyugat-marokkói kikötőváros 
166. Leánynév 
107. Pozitív elektród 
169. Chateaubriand regénye 
111. Willy Fritseh kitűnő magyar 

par tnernőjének keresztneve 
(Hercegnő adju tánsa . Ronny) 

113. Jullusban a gazda 
110. Amerikai fényképező masina 
118. Erős flis/er 
119. Délamerikai dobosgém 
122. Uzsonnakávé kelléke 
123. Tisztelendő — Idegen rövidi 

téssel 
125. Butor 
127. Előszám 
128. Meghűlése heves betegséget 

okoz 
131. At nem látszó — műszaki kife-

jezés 
132. Hitvány ital 
135. Ma egyik legolcsóbb élelmi-

szer 
IS7. Finn kikötőváros — finnül 

Turku 
137. Nemes apaállat 
140. Eső után keletkezik 
142. Az olasz skála hangja 
144. Igekötő 
145. Rag fordí tot t ja 
140. Egy mássalhangzó as abe vé-

géről — ton. 
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Keresztrejtvény 
(TAIJB IMRE, BUDAPEST) 

beküldendő: vízszintes 1, 42, 79, 115, 128 és függőleges 1. 15, 43, 47. Megfejtésül 

VÍZSZINTES: 

1. Bírói megállapítás, hogy az 
eltűnt személy már nem él 

I f . Kereskedelmi életben gyak-
ran előforduló ige 

17. Határozószó 
18. Alka« 
lit. A gyenge nemhez tartozik 
2«. Igekötő 
22. Jelző 
23. Csokonai Dorot tyájának egyik 

hőse 
24. D. S. K. 
25. Hangszer 
29. Korszak, időszak 
3D. Sémita nyelv 
32. Hím háziállat 
33. Ur — idegen nyelven 
35. Mindennek van 
37. Bibliai alak 
•It. Idegen névmás 
41. Betű (fon.) 
42. Neves olasz költő 
48. Menj (fon.) 
49. Széles, levegős 
50. Német határozószó 
52. A középső betU megkettőzé-

sével női név 
54. í rás ra való felszólítás 
56. Szilaj, vad 
58. Világhírű tenorista 
M. Indítok — klasszikus nyelven 
«1. Délamerikai állam 
44. Nagy fajsúlyú elem 
66. Ut — holt nyelven 
«7. Női név 
«9. Muri 
7«. Iskolai feladat 
72. Vissza: neves szobrász (1828— 

1886) 
73. Igekölő — iorditva 
75. . . kland 
76. Helyhatározórag 
78. Vissza: rövidítés 
79. Porosz tar tomány 
84. Léggömb 
85. Akaratos 
86. Tökfilkó 
87. Szeretném, ha mindig jót 

kapnánk 
89. Északalpesi tolyó 
98. Gyümölcs — népiesen 
92. Nem lehet valami kellemes 

érzés ezzel a nyakon 
94. Az alkotás 
95. Nem ugyanaz 
97. Női név 
99. Évszak 

191. Kémlel 

163. Spanyol név — felesleges 
vesszővel 

195. Folytonos 
108. A beduinok törzstőnöke 
109. Kapoesiaj ta 
111. . . . nometer 
112. Helyettesítő 
113. Állateledel mássalhangzói 
115. Olyan játék, melynek ered-

ménye a véletlentől függ 
116. Kettősmássalhangzó 
117. A kék lakmuszt megvörösiti 
119. Női név — betűi összekeverve 
128. Férfinév 
121. Névutó 
122. Német kötőszó 
123. . . . dermeyer 
127. . . . xander 
128. Olasz költő és humanista 

(1364—1374) 
133. Könnyű esinálni 
134. Az Egyesűit Államok territó-

r iuma 

FÜGGŐLEGES: 

1. Ha a Föld. a Nap és a 
Hold kőzött van 

2. Tiltakozás 
3. Lejtővel kapcsolatos szó 
4. Kettőzött kettősmássalbangzó 
5. Állóvíz 
6. Papírpénz 
7. . . Semite völgy 
8. Autómárka 
9. Idegen névelő 

16. Vizi növény 
11. Tiltószó 
12. Tej termék 
13. Földre fektet 
14. Zeus és Aphrodite fia 
15. Nagy angol szülőhelye 
21. Igekötő 
22. Azonos betűk 
25. Rag 
26. Egyházi férfiú megszólítása 

— Franciaországban 
2.'. Ügyirat 
28. Idegen kettősmagánhangzó 
31. Azonos betűk 
34. Neves magyar szobrász (1861) 
36. Képző 
38. Mutatószó 
49. R-rel: ront 
41. Tojás — németül 
43. Azoknak a lélektani tulajdon-

ságoknak az összesége, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy 
valakit cselekedeteiért telelős-
ségre vonjanak 

44. Azonos magánhangzók 
45. Olasz lestő (1449—1494) 

46. . . orka 
47. Ebben is lehet bizni 
51. Lő — népiesen 
52. Idejekorán 
53. Roham 
55. Helyhatározórag 
57. Izrael első királya 
58. Egymást követő betűk az 

ábc-ből 
59. . . ftchylos 
6«. Lódulj 
62. Az örök város mássalhangzói 
63. Nem éppen finom rendreutasí-

tó* 
65. Kerek szám mássalhangzói 
68. Képző 
79 tennisz 
71. Cigánynév — visszalelé 
74. Nemzet 
75. Lopakodik 
77. Pestmegyei község 
78. Fordított határozószó 
86. C. B. U. 
81. Igekötő 
82. Rövidítés 
83. Régi magyar szó 
86. Honvédtábornok (1794 -1850) 
87. A vízszintes 92. kezdete 
88. Görög betű 
89/a. Magyar írónő a XVI. szá-

zadban 
91. Rangjelző 
92. Állat 
93. Londont jellemzi 
9Î. Névelő 
96. A. U. 
98. Allathang 

169. Fűszer 
192. Feddő szó 
104. . . . ézség 
106. Művészet idegen nyelven, név-

elővel 
167. Felesége 
108. Határozatlan számnév 
110. Akaratos 
112. Német a t r ikakutató (vessző-

hibával) 1856—1918 
114. Irányjelző szó 
116. Tálaló eszköz 
118. Évad — betűi összekeverve 
126. Sétatér 
123. Kémlel 
124. Ige parancsoló-módon 
125. Ilyen föld is van 
126. így — klasszikus nyelven 
129. Nógatószó 
130. C. G. 
131. Köszönés vesszőbibával 
132. Névelő 
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(Sztkora Magda, Bud»tie»l) 
Megfejtésül beküldendők: Vlxíz irrte» 1, 18, 51 és függőleges 1, 1Ï. 

VÍZSZINTES: 
I . Kálmán Jen« átütő sikerű 

regénye 
ÍJ . A rádió népszerű énekese 
14. 149 — rámát számmal 
15. ü t 
19. Minden bajban megóvja az 

ember nyugalmát 
IS. A hó télen 
29. A Tiszába siet« kis folyó 

(Pel«fi verselbfil Ismert) 
21. Vissza: főzelék 
22. Ma még az Is ezzel Jár , aki-

nek nlnrs szüksége rá 
2«. Tüdőre szív 
28. „ E z t " mond a cigánynak, aki 

rsöndet akar 
29. Lithium vegyjele 
31. Vissza: rőmal nevek gyakori 

végződése 
31. Buzditás 
32. Manapság Igen sok az ilyen 

bárányka 
31. Keresztül 
37. Marskanyávogást utánzó 

szócska 
38. Mutalőszó 
39. Nyáron még nyaralónak Is be-

válik 
41. Goethe ,.KÖnig"-Je 

42. Barnabás apostol nevének 
f rancia a lakja 

44. Vissza: = 8. függőlrges 
46. Egy ki logrammnak a század-

része 
48. Dómja és vize híres 
49. Feltételes módban harmadik 

szentélyű igerag 
51. Ló 
53. Száva — németül (vagy n«s-

ténydisznó — németül) 
54. Fölfelé mozgat 
55. Megérlnthetetlen szentség a 

polinézeknél 
59. Gól mássalhangzói 

FÜGGŐLEGES: 
t . Ezzel a dologgal ellentétesen 
2. Ürge — németül 
3. Földművelés — közhasználatú 

latin szóval 
4, Kém mássalhangzói 

5. Vissza: kelleténél Jobbon tö-
rődik önmagával 

9. Atka közepe 
7. Vissza: kettősmássalhangzó 

(fonetikusan) 
8. Főűlőér 
9. Ilyenkor szokás legtöbbnyire 

köpönyeget venni 
t t . Német indulatszó 

11. 

12. 
17. 

19. 
22. 

23. 
24. 

25. 
27. 

33. 
34. 

35. 
49. 

41. 
43. 

45. 
47. 

59. 
51. 

52. 

római azáni-

mondd 
a 

kié vagy. 

Ötszáztizenegy 
mai 
Örökké égve 
Éretlen If jak — pesti nyelven 
mondva 
Van esze 
Többesszám ragja (kötőhang-
zóval együtt) 
Vissza: zavart 
A vonat hangjá t Igy utánozza 
a gyerek 
Csakis 
. . . vagy. 
mondd kié 
Női név 
Keményebbfajta küzdelem, 
melynek páros la ja Is van 
Állóvíz 
A klasszikus skálában a-nak 
felel meg 
Izmos 
Diszitő motívumokkal rakosgat 
tele 
= I . függőleges 
A család különleges hatalom-
mal biró feje 
Azonos betűk 
Észak — kínaiul ( . . . king — 
északi főváros) 
Kereskedői műszó 



Meglelt«»! ha tár idő ÍÍSl március 28. A postán be-
kflldött levelezőlapokra rá í randó „FEJTORNA". Sze-
mélyesen is bevihetők a szerkesztőségbe (Aradi-utca 
8.), vagy a Színházi Élet Boltiába (Erzsébet-körut 7.) 
Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet ol-
vasói vagy előfizetői, ha legalább egy helyes meg-
fejtést küldenek be. A közölt keresztrejtvény készí-
tőjének pedig joga van a heti a jándékok közül bár-
melyiket választani. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1932. 11-ik számból: 

Betű- és képrej tvények: 1. Japán. 2. Téli revü. J. 
Kedvezmény. 4. Uzsora, t. Port-Artur . ». Szolgáló. 
7. Házaspár . 8. Se ki, se be. ». Esze Tamás. 1». 
Fertő-tó. 
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N A C B E U A L O T I 
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11 KNOSHl KAK: 

? . 

H.4RMAS PÓTLÓ: 
Kirakat 
Határos 
Lövedék 

KETTŐS 
PÓTLÓREJTVÉNY: 

K a r a j 
Amitó 
Béres 
Eszik 
Lámpa 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
(Postán küldjük el) 

Egy doboz GERBEAUD: 
DANHÄUSER ADRIENNE. Budapest. Desstwff g-

utca 30. II. 5. 
Dr. BEINITZ NÉ KÉZIMUNKAÜZLET (Er-

zsébet-kiírut 21.) kézimunka zsebkendő: 
KORCSMÁROS ANNA. Bpest. Bethlen-tér 3. 1. 1. 
1 doboz világhír» KLEIN Orient rózsa-

szappan, Aida szőkítő shampoon-szappan: 
ZSÓRV KLARA, Tiszák eszi, (Borsod megye) 
BADIUS-METRO filmszínházba 2—2 Jegy: 
TAUB IMRE, Budapest. Klauzál-tér 16. III. 21. 
BALOGH KLÁRI, Budapest. Váci-utca 75. ÍV. 2. 

LAKÁS- ÉS IPARMŰVÉSZET (Váel-u. 12.) 
10 pengős utalványa: 

NÉMETH JOLÁN. Budapest. Németvölgyi-ut 37. 
GE-VI la azsuros selyemharisnya: 
FARAGÓ GYULÁNÉ, Budapest. Dorottya-utca 7. sz. 
1 ÜVEG1 ATKINSON PARFÖM: 
Dr NÉMETH JÁNOS, Budapest, Lenke-ut 93—95. 

VIII. lépcső. III. ISO. 
UFA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy: 
Dr. KERTÉSZ LÁSZLÓ, Bpest. Wesselényi-utca 35. 
SCHNITZLER LÁSZLÓ, Bpest. .1 réna-ut 60. III. 14. 

'A kg. világhírű HAG kávé: 
CZINN SÁNDOR. Bpest, Sziv-utca 20. 111. 4. 
DREIIER-MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
OPPEL ILONKA. Zalaegerszeg. Szanatór ium. 
VANCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
SONNENFELD SAMUNÉ. Bpest. Vilmos császár-ut 63. 
GÖDINGER-drogérla (Király-utca 75): 100 gr 

Marvel-Chipre, 1 Tuft-puder: 
MANDEL ANNA. Olaszliszka 
SZENES kozmetikus (Miskolc) szépltőkréme: 
KELEMEN MAJiGIT. Kalocsa 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
ERDÉLYI KÁROLY. Somosköujtalu. Pályaudvar 
B O O N ' S kakaókülőnlegesség, léi kg: 
I.EHOCZKY ILONKA. Ecseg (Nógrád megye) 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
GYULAI ANDOR. Bpest, József-utca 52. 1. ». (Breuer 

címén) 
VANCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
Dr. M1HALICS1K P. PÁL. Budapest. Szarka-utcai. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
NAGY JÓZSEF. Bpesl, Martinovics-tér 4la. 
12 darab PUSZTADÖRI saj t : 
M ATZ KAROl A. fí nest. Hölgy-utca 29. folds:. 
SZENES kozmetikus (Miskolc) szépltőkréme: 
WOLF ILONKA. Kiskunmaisa 
FOTO ANNA (Aradi-u. 40.) művészi portré: 
ItAEÜER EMMI, Bpest, Kálmán-utca 17. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
MÉSZÁROS DEZSŐ. Csabrendek (Zala megye) 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
SIMON FERENCNÉ. Zalaegerszeg. Szanatórium 
8 PILAVIN fürdő tengeri sóval és fenyő-

illattal és 1 Pilavin fenyőszappan: 
MAREK LÁSZLÓ. Nyíregyháza. Buza-tér 3. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
FELEDI LÁSZLÓ, IJpt; Hrádok (Csehszlovákia) 
3 tubus QUICK gyorsborotvakrém: 
KOVÁCS PÁL. Alsópetény 
1 üveg LYSOFORM, 1 fodormenta szájvíz, 

1 Lvsoform pipereszappan: 
KIJEIN BÉLA, Tokai 
6 doboz dr. EGGER-féle mellpasztilla: 
BAYER FERENCNÉ, Banska-Bgstriea 
TURUL mentődoboz: 
Dr. MAROS TIBOR, Szeged. Kelemen-u. 11. 11. 8. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
Rezáts Alirédné Karánsebes 
Zádor Mihály. Veliki-Bielice 
Devecserl János, Bpest, Andrássy-ut 86. I. 6. 
Kornél Bandi, Trencin, Mostova ul. 6. 
Pintérovie Aranka Kragujcvac, Spor. Vardarska 1. 
Franezuszky Boriszláv, Novi-Sad, 19 Laze Teleckog 19. 
Molnár János, Subotica, Sztantico trafik. 
Klein Magda, Resica. 
I .a t ier Mimi, Graz, Kaiserfeldgasse 22. 
Haselbeek Zoltán. Temesvár. Chinezul 4. 
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SZERKÍESZTŐI ÜZENETE^ 
Leuna, Subutiea: E r r e a kérdésre már többizben 

válaszoltunk a filmüzenetekben. Hogy mennyire al-
kalmas egy-egy arc a filmre, azt csak próbafelvétel 
után lehet megállapítani. Tehát az első lépés az 
volna, hogy álljanak a felvevőgép elé. A többiről 
csak azután lehet beszélni. — Lilian: A beérkezett 
filmötletpályázatok közlése mindaddig szünetel, mig 
a zsűri a már beérkezett anyag átolvasását be nem 
ff jez te . — Párizsi olvasó: Párizsban egyelőre nem 
dolgozik. Nagy Kató m á r régen nem tartózkodik 
Párizsban. Berlini cimél szivesen közöljük önnel. 
Nagy Kató, Berlin, Grunewald. Winklerstrasse 1. 
— Kis ra jongó. Nyíregyháza: A kérdezett cimek a 
következők: Lilian Harvey, Berlin W. 15. Koch-
strasse 6—8. Universum. Anny Ondra, Berlin, Wes-
tend, Sachsenplatz 12. Willy Fri tsch, Berlin—Char-
loltenburg, Kaiserdamm 95. — Lydia: Rilla Wal te r 
cime Berlin—Zehlend. Heimgallstrasse 48. — Bárdos 
Ernő: Sajnála tunkra nem tel jesí thetjük kérését, 
mert e pil lanatban annyi magyar szinész, rendező 
és általában művész dolgozik külföldön, hogy nevük 

í e l e f o n M e z é s i 
Készülékeink ugy állami, mint házi-
beszélgetésekre alkalmasak. Kom-
binált készülékeinken városi telefon-
beszélgetések tartama alatt házibe-
szélgetések is folytathatók az össze-
köttetés megszakítása nélkül. Bankok, 
gyárak, kis- és nagyüzemek, gazda-
ságok és magánháztartások részére 
létesítünk legmodernebb automati-
kus, félautomatikus, soroskapcsolásu 
vagy vonalváltós telefonberendezést 
Aianianai díjtalanul készségesen szolgaiunk 

es Elektromos ipar R.-T. 
Budapest, V., Zrinyi-utca 1. szám. 
Sorozatos telefonszám: Aut. 858—60. 

felsorolása majdnem lehetetlen. — Pipázó kacsa: 
Két kérdésre fölösleges válaszolni, minthogy Willy 
Fri tschnek valóban Lilian Harvey a felesége. — 
Iff a tavasz: Nagyon valószínű, hogy a filmgyártás 
az idő megjavulásával fokozódni fog és az sem le-
hetetlen, hogy még a nyáron elkészítik a kérde-
zett filmet. — Próbababa : Sokkal nehezebb, sem-
mint hinné. Azzal, hogy egy-két filmben statisztált, 
még nein ért el olyan eredményt , amelynek hatása 
alatt külföldre szerződtethetnék. — Nemeesek: Az 
ötlet nem uj . Ezt a filmet Verebes Ernővel még a 
némafilm idején elkészítették. Egyébként nemrég 
egy német tilm foglalkozott egészen hasonló témá-
val. — Bridgelő társaság, Eger : Igen örülünk, 
hogy bridge-rovatunk megnyerte tetszésüket és 
mcgigérjük azt is, hogy Országos Versenyünk lebo-
nyolítása után is részletesen foglalkozni fogunk a 
bridzszsel. Azt azonban nem Ígérhet jük meg, hogy 
a bridgenek — mint k ívánja — ötször vagy hat-
szor akkora ter jedelmet szenteljünk, mint azt mos-
tanában tesszük. Végre is a Színházi Elet nem csu-
pán a bridgelők számára jelenik meg és így tekin-
tettel kell lennünk a r r a a sok olvasónkra is, aki-
ket a bridge nem érdekel. — Nyaralni szeretnék 
114: Tessék optimizmussal a jövőbe nézni, kétség-
telen. hogy mire nyara lás ra kerül a sor, az illeté-
kes tényezők meg fogják találni a módjá t annak, 
hogy a nyara lás kérdése megoldassék. Figyelje a 
Színházi Életet, amely idején fogja megkezdeni 
. .Nyaralási tanácsadó" rovatát , amelyben mint ed-
dig is, jó tanácsokkal szolgálatára fogunk állani 
minden olvasónknak. — Párbajozó, Pécs: A lova-
giasság nem jelent mindjá r t pá rba j t és a jó pár-
bajsegédeknek éppen az a kötelességük, hogy min-
den erejükkel akadályozzák meg a pá rba j t akkor , 
amikor az ügyet békésen és mégis lovagiasan lehet 
elintézni. Okosan teszi, ha ebben az ügyben ta-
pasztaltabb. idősebb és higgadtabb urakhoz fordul , 
akik nein utaznak a más bőrére és bizonyosan 
p á r b a j nélkül is közmegelégedésre fogják ezt a 
jelentéktelen ügyet elintézni. — B. L.-né. Szegedi 
Február 23-án a rádióban sannrekerült „Fekete 
gyémántok" Panna szerepét Olty Magda játszotta. 
Cimç: Simor-utca 43. — Kraskova: Küldheti postán 
(csekken, is). Előfizetési d i j 16 pengő. Az a jándék-
regényt rögtön küldjük. 
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(14. folytatás.) 

Árván átborzongott a gondolat: mi lesz, ha D'Enzian elmondja Évinek, hogy 
együtt látta pezsgőzni a táncosnővel? Meg tudja ugyan magyarázni a dolgot, 
(mindent meg lehet magyarázni, ha az embernek időt hagynak rá), de azért a 
néhány óráért is fájt a szive, ami a közlés és a kimagyarázás közé esik. Ugy volt 
vele, mint a türelmetlen regényolvasó a liappy enddel. Jó volna mindjárt a vé-
gére lapozni és a megnyugvás langymeleg vizében élvezni a kibonyolódás izgal-
mát. Ha Lilla eddig csak közömbös volt neki, most égő haraggal gyűlölte Évi még 
ki sem ontott könnyei mialt. 

— A barátod olyan unalmas, mint egv vonósnégyes! — panaszkodott a tán-
cosnő Perjelnek. 

A fiu közömbössége mérget cseppentett a vérébe. Marta a düh, hogy elcse-
lédkedte á dolgot és bőgött, amikor fölényesnek kellett volna lennie. IIa az u jság-
iró csak egyszer barátságos lett volna hozzá, ha egy mozdulattal elárulná, hogy 
égeti a közelsége, ta'lán vállránditva odébb tudna menni. De igy menjen el, meg-
verve, megalázva, ő, akiért többet sikkasztottak már, mint amennyit tiz más asz-
szonyért dolgoztak? Tudta, hogy végzetesen hamis vágányra futott, de képtelen 
volt megállítani magát. Ujabb pudertömeget rakott fel veszedelmesen vörösödni 
kezdő orrcímpáira, de félszemmel nagyon jól megfigyelte, hogy fönt a páholy-
ban D'Enzian herceg róla kérdezősködifi. 

A dramaturg-üzletvezető arca izzadt a nagy igyekezettől: 
— Azonnal ideküldöni, kegyelmes uram! 
— Köszönöm, de ugy látom, hogy a 'hölgy társaságban van. 
A szakszofon visítani kezdett, mint a kaszárnyakürt, amely sorakozóra hívja 

a parkett tisztjeit és közkatonáit. Lilla makacsul belekapaszkodott az ujságiró 
karjába. Az üzletvezető mérgesen ott termett, örök mosolygásba merevült komisz, 
kék tekintetével ugy nézett a lányra, mint az állatszeliditő a tigrisre. 

— A szerkesztő urak megbocsátanak, de a művésznőt néhány régi tisztelője 
szeretné üdvözölni. 

— Mondd, hogy hagyjanak leégni! 
, Zabolátlan fekete szemével utálkozó pillantást küldött a páholy felé. Az 

üzletvezető érezte, hogy a tekintélye forog kockán. 
— Remélem, kisasszony tudja, hogy ez szerződésbontó ok? 
— Jaj , de megijedtem. Tudod, hogy milyen szívbajos vagyok? Hát el vagyok 

csapva! De a saját pénzemért jogom van mulatni? Pincér, egy üveg Iroist! 
Rikácsolva felugrott. Két-három pincér ijedten csitította. A jazz-karmester, 
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aki nem egy hasonló vihart .látott már e falak között, vad, néger bluest intonált: 
Egy hátul övig dekoltált, magas, aranyszőke lány, aki Lillában látta karrierjének 
egyetlen akadályát, gúnyosan megállt a parkett szélén és aranykarikáktól zörgő 
karját a csípőjére csapta. Mondott is valami epés megjegyzést, de nem lehetett 
hallani a jazznek nevezett zenei őrjöngéstől. 

D'Enzian a páholy mellvédjéről kihajolva figyelte a színjátékot. Az a kü-
lönös dodog történt vele, hogy ma már másodszor maradt verve a porondon és 
mind a két vereséget ugyanannak az ellenfélnek köszönhette. De ki tudja, mire 
lesz jó ez a második kudarc? Lehajtott egy pohár cocktaillt. Egyik kísérője, 
Freiherr von Wolkenstein, a herceg istállójának gentleman-trénere, azonnal u j 
italt rendelt. Széltől piros arca harcot szimatolt. Az egykori ulánustiszt régi gya-
korlatból tudta, hogy itallal kell ifiiteni a mozdonyt. A társaság harmadik tagja, 
egy lenszőke if jú arisztokrata, üres tekintettel bámult maga elé és hosszú, inas 
lábait otthonosan kirúgta a páholy pereméig. 

Perjel megpróbált békét teremteni: 
— Fizessünk — mondta és magához intette a főpincért. Azt gondolta, hogy 

ha távoznak, önként megoldódik a helyzet. 
— Nem! — mondta nyomatékkal Árva. — Most már maradunk! 
Érezte, hogy nem szabad megfutamodnia., még akkor sem, ha mind a ketten 

tudják, hogy Lilla csak ürügy ebben .a kirobbanni készülő mérkőzésben. A he-
lyettes szerkesztő végképp megzavarodott. Mit akar ez a fiu? Az imént ínég nem 
kellett neki a lány és most kész kalandba sodródni miatta. Minden, 
amit csinál, csupa titokzatosság. Nem látná, hogyan, de megy rendületlenül a 
céljai felé. A fizetése jelentéktelen, de hercegnőhöz jár teára és ugy istmeri a 
magas arisztokrácia titkait, mintha' grófok, bárók, miniszterek, közjogi méltósá-
gok gyónni járnának hozzá. Itt van ez a Sándorffy-dolog lis. Az este óvatosságból 
feltelefonálta a polgármester titkárát és kiderült, hogy Árva értesülése igaz. A 
gyors házasság-kötési engedély már ott van a báró tárcájában, vagy talán Aradi 
Tilla rétik ül jében, a ruzs-rudacska, puderpaimacs, tükör és egy sereg haszontalan 
női holmi között. Most meg ugy néz iki, mintha verekedni akarna hercegi párt-
fogónője férjével. Valóságos modern D'Artagnan, világított föl benne a gondolat. 
Ugy nézett tegnapelőtt még lebecsült kis munkatársára, mintha ifjúkori olvas-
mányainak gascognei hőse elevenedett volna meg előtte. 

Árva u j üveget rendelt és Lilla hálásan belecsókolt « fiu nyakába. Az üzlet-
vleteető zöld volt a méregtől. A kövér, asztmás tulajdonos kezét tördelve állt a 
herceg mögött és biztosította őkegyelmességét, hogy Lilla Fleur e perctől kezdve 
már nem tagja a mulatónak. Árva keményen állta a herceg tekintetét. 

Ugy látszott, hogy pillanatok alatt kitör a botrány, amikor a bejáratnál egy 
lobogóhaju, ikócos rikkancs áttörle a jegyszedő-frontot és rekedt hangján ibele-
üvöltött a lármába: 

— Szenzációs különkiadás! Sándorfy György báró és Aradi Tilla táncosnő 
romantikus házassága! 

Nem lehetett elhallgattatni. Az apró lehetőségek konjunktura-Iovagja volt, 
aki mindig a pillanat ütőerén tart ja a kezét. „Rendkívüli különkiadás! A szép 
vörös táncosnő tüneményes szerencséje!" A pisztonos keze megállt a levegőben és 
a szakszofonos meglepetésében visszaszívta a hangot. Repültek a Független Ma-
gyarság nedves példányai. „Halló, dde is egyet! Na, ne piszmogjon már!" A leg-



többen elfelejtettek visszakérni az egyperigősből. A zűrzavarban az ostoba világo-
sitónak eszébe jutott, hogy kék fényt kell adni a teremre. Sándorffy báró rőt 
feje ugy emelkedett a terem fölé, mint egy nagy, sárga lampion. „Mi az? Meg-
őrültek? ViJágosságoll" kiabáltak, sipitoztak és visítoztak össze-vissza. A fény 
megint kigyúlt. Valaki egy csomag konfettivel ép ebben a pillanatban találta 
fejen, dobni a boldog rn-en y asszonyt, aki megdicsőült arccal hanyatlott a boldog 
vőlegény karjaiba. Bizalmasa, a szőke kislány, két karját sovány mellére szorítva, 
hangosa« felzokogott. 

— Benne vagyunk a csávában! — füttyentett Perjel. — Ugy-e mondtam, 
hogy fizessünk. 

Azt várta, hogy Sándorfy egyenesen ideront és pezsgősüveggel veri szét az 
indiszkrét h'ir szerzőjének a fejét. Elfelejtette, hogy a lokál-romantika hősei és 
hősnői a legtitkosabb álmaikban valahogy igy képzelik az apotheozist. 
Azl asztmás tulajdonos fürgén odagurult a páholyhoz: 

— Drága, (méltóságos uram, szabad hinnem a füleimnek? 
— Szabad, szabad — engedélyezte kegyesen a báró és a páholy előterébe 

húzta a boldogságtól félholt lányt. 
A hölgyek tapsoltak és sírtak. A jazz háromszoros tusst húzott. Egy nemrég 

betévedt civil társaság hölgyei felálltak az asztaltól és lorgnonozni kezdtek Aradi 
Tillát. Az adóellenőr, aikdtí „pardon szivem, egy pillanatra!" felkiáltással hagytak 
el, csodálkozva kérdezte az egyik pincért: 

— Melyik a menyasszony? 
— Az a vöröshajul 
I— A fene az üzleteimet, — mondta a vén optimista —, ez képes és nem 

jön vissza! 
— Az általános ünnepi hangulatban az üzletvezető megvásárolta egy vándor 

virágáruslány egész készletét és a kosarat, ugy, 'ahogy volt, a menyasszony ölébe 
zúdította. Aki csak tehette, ott tolongott a páholy körül. A lányok — Tilla ba-
rátnői és haragosai — egymás kezéből kapták ki a „bárónőt". A beteljesedett 
reménység szivárványa közös dicsfényt szőtt a fejük fölé. Lilla Fleur szivében is 
könnyé olvadt a míai éjszaka sok ellentétes indulata. Igaz, hogy mint rangelső, 
ezúttal háttérbe szorult, de éppen ezért ugv illett, hogy ő-köszöntse először hiva-
talosan, az egész személyzet és a közönség nevében az ifjú párt. Odaüzent egy 
pincérrel a zenekarnak, hogy hallgattassa el a lármát, aztán fölment néhány 
lépcsőn és elfoglalta szokott konferanszieri posztját. Ugyanekkor Árva- észre-
vette, hogy D'Enzian és társasága elhagyják a helyiséget. 

1—' Menjünk! — súgta Perjelnek. — A többit nyugodtan itthagyhatjuk a 
délutáni lapoknak. 

Elkapta a fizetőpincér frakkját, aki az újból lesötétitett teremben áhítattal 
figyelt Lilla Fleur szájára. „Pszt! — mondta a főpincér és szórakozottan a tár-
cájába gyűrte a huszpengős bankjegyet, amit Árva. a kezébe nyomott. „Tisztelt 
hölgyeim és uraim — hangzott Lilla szónoklata —, mai műsorunk legszenzá-
ciósabb attrakciója nem volt hirdetve a programmon. Egy kedves és szeretett 
kollégánk, Aradi Tilla ma éjszaka befejezte szólótáncosnői pályáját és elhatá-
rozta, hogy ezentúl állandó partnerrel fog táncolni az élet göröngyös utain . . . 

Az ujságiró már csak a ruhatárból hallotta a felviharzó éljent. Az volt a 
szándéka, hogv odakint valahogy összeütközik a herceggel és kierőszakolja a 
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tettlegességet. Hogy miért kereste ezt a megoldást, arra esak egészen homály*« 
elképzelései voltak. Ugy okoskodott, hogy mihelyt lovagias leszámolásra kerül 
köztük a sor, a hercegei 'kötelezi az ilyen esetekben szokásos titoktartás. Utótag 
aztán módja lesz közölni Gyöngyvirággal az igazi tényállást. Hogy hivatalból 
ment a Tabarinba és hogy Lilla Fleur, aki az összetűzés látszólagos oka volt, 
erőszakkal kötötte magát rá. Hevülő fiatalságában nem félt az élesre kö-
szörült párbaijkardoktól sem. Amiig a szerencsekutya az ő birtokában van, nem 
történhetik vele semmi rossz. Vakon rohant kifelé, maga után húzva <a testes 
Perjelt, de mire a ruhatári pult elé kerültek, nem volt ott senki. A ruhatári alkal-
mazottak szintén betódultak a terembe, hogy együtt ünnepalhessenek a személy-
zettel. Átugrott a pulton, kikereste a kabátját és rohanva ment le az előcsarnok 
lépcsőin, sorsára hagyva az ámuló Perjelt. 

A mulató előtt, a járda szegélyén csak néhány taxisofőr topogott a fagyosra 
fordult éjszakában. D'Enzian herceg 'kocsija valahol Buda felé robogott. 

* 
Gyöngyviirágnak már régen volt ilyen ikellcnnes estéje, mint a mai. Megsza-

badult attól a nyomasztó érzéstől, aniiit a herceg jelenléte, azelőtt pedig az éjisza-
kai egyedüllét okozott. Bármilyen modem volt belülről a palota, azért valahogy 
mégis csaik: benne volt aiz ősiség történelmi levegője. Talán még kísértetek is jár-
nak itt! — gondolta megborzongva, amikor esténként fölment a lakatlan máso-
dik emeletre. Mariska ugyan fölötte lakott, de a szárnynak abban a hajlatában, 
ahova talán még a íkiáltások se hatnak öl. Most mellette volt Tobby, és ez töké-
letesen elég volt a megnyugváshoz. 

Délután látogatójuk is volt: Felix ur, a zsemlyeszínű daxli, akinek a her-
cegnő vajmi kevés hasznát vehette volna a vaddisznóvadászaton. A két kutya 
óriási „reitschult" csinált a hosszú második emeleti folyosón. Este azonban Ma-
riska levitte Felixet a szobájába és Évi egyedül maradt Tóbiássall. Kettesben is 
kitűnően elszórakoztak. Gyöngyvirág valami játékra alkalmas csontot kért fel a 
konyhából. Mariska egy óriási marha velőscsonttal tért vissza, amely a kutyához 
viszonyítva akkora volt, mint egy tábori ágyú csöve. De ez az aránytalanság nem 
gátolta Tobbyt, hogy a csonttal föl ne ugorjon az ágy tetejére. Ugrás közben 
néhányszor nagy koppanással leejtette a padlóra, ilyenkor lehasalt az ágy szé-
lére és komikus morgással rápörölt. 

Később uj játék fejlődött ki a csont körül. Évi eldugta a diványpárnák 
egyike alá és a kutya nagy izgalommal keresni kezdte. Megszimatolta a lány 
kezeit, hegyes orrával feltúrta a párnákat és amikor rátalált a keresett kincsre, 
boldog diadalvakkantással a birtokába vette. Ezt el (lehetett volna játszani órák 
hosszat, iha Tobbyban föl nem támad az uzsorás-lélek. Ugy gondolta, hogy a 
velőscsont olyan érték, aanit könnyen megirigyelhetnek tőle a földii halandók és 
amikor megint a fogai közé kerítette, tanácstalan vinnyogással föl ós alá futká-
rozott a szobában, hogy rejteket .keressen neki. Némri töprengés után talált is 
megfelelő helyet a függöny leomló, sárga selyemszárnya mögött. Letette hát a 
csontot és a fejével addig döfködte, gyömöszölte a függönyt, mig ugy-ahogy el-
takarta kincsét a kíváncsi földi tekintetek elől. 

Ennek a ' já téknak hát vége volt és Tobby nagyokat pislogva elnyúlt a sző-
nyegen. A mély, álmos csönd, amelynek valahol itt van fészke a Várban, lassan 
rázisiibhadt Évi szemhéjjaira. A tegnap és a ma eseményei után fiatal testének 
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minden idegszálával kívánta a megnyugtató, édes álmot. Egyszerre soknak találta 
a maga váltai! ta harcot az egész világ ellen és azt kívánta, hogy bár ágyastól együtt 
átszállítaná az álom az öreg svájci hölgy nyugalmas birodalmába. Tobbynak 
párnát dobott az ágy végébe, aztán lekattantotta a villanyt, bebujt a paplan alá. 
A kutya olyan forgást végzeit a párnán, mint egy diszkoszvető bajnok, aki világ-
rekordot akar javítani. Végre megfészkelt és azonmód el is aludt. De az alvás 
tulajdoniképpen az éberség kiélezettebb formája a kutyánál. Tohby nem volt 
ingyenélő tagja a társadalomnak. Sohase vette tudomásul, hogy ő csak öleb, akii 
játékra tartanak. Kutyakötelességének tartotta, hogy vigyázzon a házra, ahol 
lakik, sőt szükség esetén az egész utcára. Érzékeny füleit a leghalkabb nesz moz-
gásba hozta. Ha valahol messze lépések ' lógtak, felült és elégedetlen morgással 
jelezte, hogy nem ikerülte el figyelmét .lözeledő. Gyöngyvirág félálomban le-
nyúlt hozzá eis megsimogatta h&séges, kedves fejét. 

Aztán elaludt és sokáig feküdt öntudatlan, mély álomban. Arra riadt föl, 
hogy Tobby tutolvia ugat, mintha valami nagy veszedelmet akarna bejelenteni. 
A szobában még mély sötétség ült. Magához vonta a kutyát és /figyelt. Megismerte 
a herceg szirénájának éles harci riadóját, niaijd hallotta, amint a kapu dördült és 
a kis kocsi befaralt a garázsba. Megint megpróbált aludni, de ezúttal nem jutott 
tul a félébrenlét határán'. Amióta nem volt kétsége a herceg szándékai felőd, (még 
a két emeletet is kevésnek találta, aimely elválasztotta őket. 

Számolta az időt. Most küldte aludni a portást. Most .ment be a hálószobá-
jába. Még néhány perc és aludni fog. Olyan süket, ólontsulyu csend volt, mintha 
a köveik ós bútorok visszatartották volna a lélegzetüket. Csak Tohby füleit nem 
lehetett becsapni. Az állat egyszerre megfeszült Gyöngyvirág kezei között. A lány 
érezite, hogy Tobby izmos combjai mint remegnek az izgalomtól. Kii akarta magát 
szabadítani és valami emberi ásitáshoz hasonló hangot adott. Mi ez? Valaki jön? 
A rézrudacskákkal rögzitett puha lépcsőszőnyeg elnyelt ugyan minden zajt, de 
Tobby egyre idegesebben viselkedett. Évi finom, vékony ujjai ugy szorultak a 
kutya szája 'köré, mint valami acélpánt. Ha tényleg a herceg jár az emeleten, 
nem kell tudnia, hogy ébren várják. Lehet, hogy keres valamit, vagy lefekvés 
előtt' körül szokta járni a palotát. Elvégre néki van itt a legtölub félteni valója. 
Emlékezett rá, hogy lefekvés előtt kétszer is ráfordította a kulcsot a zárra, félni 
léhát nem volt oka, de reszketett, hogy ehben a zárt ajtón keresztül esetleg le-
zajló harcban sebet kap emiberi méltósága és gondolkozásának tisztasága, ö , aki 
félelem nélkül ült a Peterdy-utcai lesötétitett kis szobában, ahol szinte sütötte 
a fiu forró lélegzetvétele, most ugy érezte, hogy védtelenül ki van szolgáltatva 
annak a világrendnek, amely sokféle mértéket szab a becsülettudásnak. 

A kutya kétségbeesett kísérletet tett, hogy kiszabadítsa magát Gyöngyvirág 
kezéből. Fekete szeime a sötétségen át is vádlóan nézett a lányra: miért nem en-
geded, hogy megvédelmezzelek? 

Valaki óvatosan lenyomta a kilincset. 
— Ki az és miit akar? — kérdezte fojtott hangon a lány. 
Ülő helyzetbe húzódott és még szorosabban magához fogta a kapálódzó 

ToJbbyt. 
— Én vagyok! — szólalt meg az ajtón lui D'Enzian. — Beszélnem kell ma-

gával. 
Éva kezdte visszanyerni természetes ihangját. Az első kísérlet után meggvő-
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zödött, hogy a zár inogott teljes testi biztonságban érezheti magát. 
— Most és itt? — kérdezte gúnyosan. 
— Most és itt! Holnap már nem leszünk egyedül a palotában. 
— Holnap, remélem, hogy én már egyáltalán nem leszek itt! 
— Évi, hallgasson meg . . . Sokat gondolkoztam a maga sorsa f e l ő l . . . Mit 

vár az élettől? Így akarja leélni a szegénység, az alárendeltség és a bizonytalanság 
örök terrorja alatt? 

Látszott, hogy ezt a szólamot gondosan betanulta, mielőtt idejött. De 
valószínű, hogy már máskor is alkalmazta és pedig sikerrel. 

— Mit remél? Kire vár? 
— Óh, én értem már eljött a mesebeli herceg! — mondta a lány. D'Enzian 

kapott ra j ta : 
— Igen, a mesebeli herceg jött el magáért! Mindene lesz, ami az élet 

királynőit megilleti. Ékszerei, ruhái, cselédsége és az a biarritzi villa, ami-
ről tegnap .beszéltem . . . C s a k . . . 

— . . . csak ki kell nyitnom az a j t ó t ! . . . De kérem, ha én már hajlandó vol-
nék is, ennek az osto-ba kulcsnak hiába beszélek. Vasból van. 

A herceg kezdte elveszíteni a türelmét. \ nagy áriát már végigénekelte, ennél 
többet aligha Ígérhetett. A düh szinte a torkára tette a kezét. Hát nen» 
ostobaság? Itt áll éjszaka a saját palotájában és könyörögnie kell, mint egy 
koldusnak. Ha nem volna köztük ez a tölgyfaajtó, láthatná a lányt karcsú terme-
tének minden igézetével, azzal a megremegtető elefántcsontszinnel, amelynek 
titkait annyiszor próbálta kilesni a ruhába vesző nyak könnyű ivénél. Déli vére 
türelmetlenül fellobogott erre a sokszor visszatérő, kisértő képre. És az ital, ame-
lyet az éjszaka fogyasztott, jó fűtőanyag volt életörömökre beidegzett képzelő-
tehetségének. 

— Azt hittem — mondta dörmögve —, hogy nemcsak okos, de modern lány 
is, aki felülemelkedett a társadalom ostoba formaságain! 

— Kérem, ha elméleti vitáról van szó, abba szívesen belemegyek. Holnap 
már amúgy sem lesz alkalmunk, hogy ezt .a kérdést alaposabban megbeszéljük... 
Parancsoljon talán helyet foglalni! 

Széles, invitáló mozdulatot tett és eközben teljesen megfeledkezett a szünet 
nél'kül tiltakozó Tobbyról. A kutya kihasználta a fogás lazulását, ügye-
sen lesiklott az ágyról és dühös ugatással az ajtónak rontott. 

— -Mi ez?! — .torpant vissza D'Enzian. 
A lány iparkodott túlkiabálni Tobbyt. 
— Van szerencsém kegyelmességednek bemutatni a testőrségemet. . . Pfuj , 

Tobby, elhallgatsz mindjárt? . . . 
Leugrott az ágyról és iparkodott, hogy újból hatalmába kerítse a kutyát. Ez 

azonban gyorsabb volt, besiklott az ágy alá és onnét prüszkölt ki nagydiiihösen. 
Annyit mindenesetre elért vele a lány, hogy nem kellett nagyon emelnie a 
hangját. 

— Nagyon hizelgő rám nézve — mondta fogcsikorgatva D'Enzian. — Ebből 
látszik, hogy mégis csak gondolt rám. 

— De egy valakire többet gondoltam. Akiitői a kutyát kaptam! 
Nem kellett kimondania a nevét Úgyis tudták mind a ketten, hogy kiről van 

szó. De most, hogy ebben a hajnali párbajban éppen Évi lőtte ki először a mérge-
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zett nyilat, a hercegnek sem volt oka. töfebé, hogy ellenfelét kímélje. Haragtól el-
torzult arca egyszerre visszakapta diplomata-simaságát. 

— Az öai lovagja, ugy látszik, nem tölti tétlenül a napjait. Egyik hölgynek 
kutyát ajándékoz, a másik hölgynek szivet. 

Évi felfigyelt. 
— Ez egy kissé képletes — mondta. 
— így jár az — gúnyolódott D'Enzian —, aki vakon bűzik egy poéta Ígére-

teiben. Én nem szavakkal szédelgek, csupán nemesen érző gazdag ember vagyok. 
Én nem tudom magának rimekbe foglalni a biarritzi villát, mint Árva ur a holdat 
és a csillagokat, viszont unalmas prózámat közjegyzői záradékkal hitelesíttetem. 
És nem őriztetem egyik szerelmemet kutyával, ugyanakkor, amikor a másikért 
verekedni .is kész vagyok. 

— Nem tudom, hogy miről beszél, de biztosan hazudik! — kiáltotta Évi. 
Nem uralkodott többé az idegein, le kellett ülnie az ágy szélére. A herceg 
hangja tele volt gúnyos szánakozással. 

— Boldogtalanná tesz, hogy éppen rám jutott a besúgó csúnya szerepe. De 
az az ur, aki nem becsül meg egy .ilyen kincset, mint maga, nem érdemel kímé-
letet. Tudja, hogy kivel turbékolt a trubadur ma éjszaka pezsgő mellett? Egy 
Lilla Fleur nevű kis táncosnővel. 

Évi összeharapta a szája szélét és a körmeit belevájta az ágy diófadeszká-
jába. A herceg teljes diadalt aratott : 

— A maga barátja élénken emlékeztet engem azokra a mondain hölgyekre, 
akik a valóságos ékszereiket éjszakára bezárják a safebe és a nyilvánosság előtt 
silány utánzatokkal pompáznak. 

— Kérem — sirt fel a lány —, hagyjon engem. Ha az volt a célja, hogy 
megsebezzen, 'azt elérte. De ezért a hitványságért csak még jobban gyűlölöm! 

Végigdobta magát az ágyon és magára húzta a párnát, hogy ne kelljen többé 
hallania D'Enzian leleplezéseit. És mintha Tobby is tudta volna, miiről van szó, 
megint odaplántálta magát az ajtó elé és ugatásával elnyomta a herceg szavait. 
Percekig tartott ez a párbaj az ember és a kutya között, végül mégis csak D'En-
zian unta meg a dolgot. 

— Azért vadkörte, hogy puhítsák! — mondta sovány vigasztalásul, de vala-
hogy érezte, hogy első intrádára kissé sokat adott abból a kémiai folyamatból, 
ami a vadkörtét megérleli. 

Gyöngyvirág sokáig feküdt, mereven, kinyúlva, lélegzetét vissza-
fojtva. Tobby, aki azt hitte, hogy elköltözött belőle az élet, vinnyogva ült a fejé-
nél és éles fogaival megpróbálta letépni róla a paplant. Csak akkor nyugodott 
meg, amikor a lány az indulatok rohamának másik végletében felugrott és szen-
vedélyesen magához szorította a kétségbeesett kis állatot. 

— Te vagy az egyetlen, akiiben sohasem fogok csalódni! — mondta és zápo-
rozó könnyei belefolytak a kutya fehér bundájába. 

A sírás lassan visszahozta az érzések zűrzavarából a valósághoz. Ha csak-
ugyan igaz, amit a herceg mondott — és igaznak kell lennie, hiszen Lilla Fleur 
nevét eddig sohasem ejtették ki ebben a házban —, akkor csak egy ut van előtte: 
Winterthurba menni Miss Leonhardhoz. Ha csak szabad mozgásra vágyik, ott 
része lehet benne. Miss Leonhard nem akar belőle házikisasszonyt nevelni. Azt 
sem bánja, ha nyelvtudása révén állást vállal valamelyik nagy, nemzetközi hotel-
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ben. Ês ha egyszér maga keresi a kenyerét, el fogja felejteni az önálló szárny-
próbálgatásnak ezt a néhány keserű hónapját, Pestet, az Extra Penziót, D'Enziain 
herceget és Árvát. Öli, ő-t Js egész biztosan el fogja felejteni, csak egyszer oda-
hajthassa a fejét Miss Leonhard szikár vállára. Ha most oda lehetne repülni 
hozzál Kiszállni észrevétlenül ebből a palotából, nem mondani Istenhozzádot 
senkinek! 

— Nem mondani Istenhozzádöt senkinek! — ismételte scxkszor a mondatot 
és valami fájdalmas örömet érzett arra a gondolatra, hogy délelőtt már hiába 
keresi öt Árva. Azt fogják neki feleLni, hogy elment és magával vitte a bőrönd-
jeit is. De vájjon kiengedi-e majd csomagokkal a portás? Nem fogja-e majd bele-
ütni az orrát Baptiste ur? Mindezt meg lehetne előzni, ha tudná, hogy vájjon a 
portás bent hagyja-e a kulcsot a kapu zárjában? Ez a gondolat lázas tevékeny-
ségre indította. Felugrott, magára kapta a ruhája ' és Tobbytól követve kisurrant 
a folyosóra. 

Az ablakon ál piszkos-szürke novemberi hajnal derengett. Végigsuhant a 
folyosón és a lépcsőház színes üvegmozaikjainak titokzatos világításában elérte 
a földszintet. A herceg kivételévej nem kellett váratlan találkozástól tartania. 
Ismerte a házirendet, tudta, hogy a portás hét órakor foglalja el üvegkalitkáját. 
Már a kapu bolthajtása alatt járt, ahol lépteinek kopogását nem fogták feí nesz-
fogó szőnyegek. A vasból kovácsolt, üveggel bélelt renaissance-kaput két kereszt-
vas védte belülről. Mind a kettőn ott lógott a lakat és benne a kulcs. Most még 
csak azt kellett kipróbálnia, hogy tud-e bánni a závárzattal. Ez is megdepöen 
könnyen ment. Kétszer is próbát tartott és azlán visszaszaladt a szobájába 
csomagolni. 

De előbb megirt egy rövid levelet: 
„A hercegnő jóságáért alázatosan köszönetet mond és kéri, hogy ne kutas-

sanak utána 
Barát h Ilm." 

A levelet gondosan lezárta és elhelyezte az asztalon. Gyorsan felöltözött és 
egy nagy, meg két kisebb bőröndjével lihegve lement a lépcsőn. A kutya vidá-
man ugrált körülötte. Neki nagyon tetszett ez a hajnali séta póráz és szájkosár 
nélkül. 

Amikor Gyöngyvirág gondosan behúzta maga után a kaput, megnézte a kar-
kötő-óráját. Egynegyed hatot mutatott. Nem akart a sikló felé menni, mert a bel-
ügyminisztérium előtt okvetlenül találkoznia keilett volna a posztos rendőrrel. 
Egy nehéz bőröndöket cipelő elegáns úrilány nagyon feltűnő lehetelt volna. 
Szerencsére eszébe jutott, hogy a közelben van egy utcai automata-telefonállomás, 
ahonnét taxit lehet rendelni. Néhány perc múlva már kocsiban ült és a soffőrnek 
ennyit mondott: 

— Át a másik oldalra. Aztán majd megmondom! 
Eredetileg az volt a szándéka, hogy egyenesen az állomásra hajtat, de eszébe 

jutott, hogy élőbb be kell váltania Miss Leonhard csekkjét, inert a saját pénzé-
nek már a végére járt. Azt is meg kellett gondolnia, hogy mi történjék Tóbiással. 
Ha a sízivére hallgat, magával viszii Svájcba. De Tobby mégis csaik Árva tulaj-
dióin». Nem aikart mindent egyszerre" elvinni itőle, bár a mai éjszaka után meg-
érdemelné. Mindenesietre az is éppen elegei mond majd, hia a ikutyát minden 
magyarázó sor nélkül visszakapja a szerkesztőségben. És holnap? Holnap elkez-
dődik az u j élet! 
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Árva nem tudott hazamenni ezen az éjszakán. Arra gondolt, hogy minden 
körülmények között meg kell előznie a herceget. Már reggel nyolckor jelentkezni 
fog a palotában és ha másként nem megy, kierősizakolja, hogy Gyöngyvirággal 
beszélhessen. Céltalanul kóválygott egyik kávéházból a másikba és igyekezett 
magát megnyugtatni, hogy, nem lesz baj. Most már maga is gyerekesnek találta 
éjszakai viselkedését. Teljes érdektelenséget kellett volna mutatnia Lilla Fleur-
rel szemben, aki más körülmények között talán le tudta volna kötni, hiszen em-
ber! volt ő is. De a táncosnőt a körülmények olyan végzetes ellentétbe hozták 
azzal, akit szeretett, hogy ilyen árulás megszentségtelenítette volna azt a szép, 
tiszta kápolnát, amelyben Évi .képét őrizte. Igen, — gondolta —, a maii éjszaka 
után újra be kell szentelnem a szivemet! 

Mivel nem győzte kivárni a reggelt, öt óra után egy fürdőbe ment és végig-
feküdt a forró bazin márványkáváján. A csontjai fáj tak bele, de vigasztalta ma-
gát, hogy ez már hozzátartozik a penitenciáboz és a lárma, amiti a párakönnye-
ket permetező üvegboltozat öhlösen vert vissza, a pökol muzsikája. Az óramu-
tató lassan mászott előre, mintha azt is elbágyasztotta volna a gőz. Megpróbált 
szunyókálni, de a sziive egészen összezsugorodott a türelmetleniségtől. Végre az 
üvegtetőn kezdett átkékleni a reggel. Lefeküdt a masszírozó padra és hagyta, 
hogy egy tagbaszakadt ember alaposan megdögönyözze. Ettől aztán egyszerre 
visszatért belé az élet. Gyorsan felöltözött és felhajtatott a Várba. 

Nem kellett csengetnie: a portás kint állt a nyitott kapu előtt. 
— Kérem, — mondta —, sürgősen, beszélni szeretnék a kegyelmes asszony 

társalkodónőjével 
A portás gyanakodva nézett ,rá a szem« .szögletéből. 
— A társalkodó kisasszonnyal bajosan lehet beszélni, — mondta bölcs meg-

fontolás után —, mert ma hajnalban bucsu nélkül távozott. 
Árva ugy nézett rá, mintha hirtelen fejbevágták volna. 
— Talán csak sétálni ment — mondta bizonytalanul. 
— Hát ha valakinek abban telük a kedve, hogy hajnalban kiilakatolja a 

kaput és a kezében cipeli a böröndjeiít, akkor sétál. 
Az újságíró nekitámaszkodott a kapuoszlopnak. Valami ugy a mellére 

feküdt, hogy alig tudta kipréselni a szavakat. 
— És . . . és . . . semmi üzenetet nem hagyott? 
— Egy levél feküdt az asztalán, de még nem lehetett kézbesíteni, mert a 

kegyelmes ur alszik és meghagyta, hogy tiz óra előtt ne keltsék fel. 
— De ember, abban a levélben olyasmi l e h e t . . . 
A portás vállat vont. 
— A kegyelmes ur nekem adta ki a parancsot, hogy tiz óra előtt ne hábor-

gassuk. 
Mint a kőszikla, elállta a .bejáratot. Árva lelkében végigvibarzottak az összes 

feltevések. Nem lehet másként: a herceg még az éjszaka módot talált rá, hogy 
értesítse Évit a történtekről. Hogy mi volt a célja vele? Ugyanaz, ami 
visszahozta a vadászatról. Mindenki a maga módján küzd. Ha valakinek nem 
•tisztességesek a céljai, nem tisztességesek az eszközei se-in. Most sajnálta csak, 
hogy az éjszaka nem vágta öklét a herceg képébe. Megrázta á portás vállát: 

— Jelentse a hercegnék, hogy azonnal beszélnem kell vele! 
A dühnek ez a. proletár izü kirobbanása némileg más véleményre hangolta 
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n sima gorombaságokhoz szokott hercegi lakájt. Hiába, — gondolta bizonyos 
fokú elismeréssel —, ha nevelésük nincs is ezeknek az embereknek, de paran-
csolni tudnak. Átvette az ujságiró névjegyét és azt mondta, hogy majd megpró-
bálja Baptiste ur utján őkegyelmiességéhez juttatni. A kaput azonban becsukta 
az orra előtt. 

Eltelt tiz perc. Árva ugy állt otl, mint akinek parazsat tettek a talpa alá. 
Már rég nem lett volna szabad itt tennie, hisz minden perccel nő a szökevény 
előnye. Egy pillanatra fölmerült benne a remény, hogy 'Gyöngyvirág talán 
hozzá meneikiiM ,a Peterdy-utcai kis szobába, de «at a lehetőséget az előzmények 
nagyon valószínűtlenné tették. Türelmetlenségében ép csengetni akart, amikor 
kinyilt a kapu és a nyilasban megjelent Baptiste ur ihegyes orra. 

— A kegyelmes u r legnagyobb sajnálatára nincs abban a helyzetben, hogy 
a szerkesztő urat most fogadhassa. 

— Megálljunk! — kiáltott Árva és akkoráit rántott a méltóságos orr viselőjén, 
hogy kiipenderült a járda -közepére. — Tudja a herceg, hogy Baráth kisasszony 
ma reggel váratlanul itthagyta a házait? 

— Voltam bátor átadni a kisasszony bucsusorail. 
— És?! ' 
Baptiste nagyon .szeretett volna a válasszal a kapu alatt 'lévő biztos fede-

zékbe vonulni. 
— Nos? Hajlandó végre beszélni? 
— A kegyelmes ur akiként intézkedett, hogy amennyiben a kisasszony szo-

bájában valami hiány mutatkoznék, sürgősen tegyek jelentést a rendőrségen. 
Ugy állt ott, mint aki bizlos ibenne, hogy a következő pillanatban bezúzzák 

a koponyáját. Valóban nem sok választotta el ettől a sorstól. De a levegőbe len-
dült ököl hirtelen megállt. „Csak nem szennyezem be a kezem a szolgÄai), 'ami-
kor a gazdájával van elintéznivalóm? — szólalt meg benne az okosság. — A her-
ceg téved, ha azt hiszi, hogy egy rendőrségen végződő utcai botránnyal 'lerázhat 
a nyakáról." 

— Várjon! 
Uj névjegyet vett elő a tárcájából és a palota falának támaszkodva ceruzá-

val ráírta: 
„Néhány óra leforgása alatt másodszor bujt el előlem gyáván. Ha erre 

az üzenetre sem válaszol, gondom lesz rá, hogy megfelelő módon, helyen és 
időben elégtételt szerezzek magamnak." 
A névjegyet borítékba csúsztatta, de szándékosan nem ragasztotta le. 
— Ezt a levelet adja át a gazdájának és mondja meg neki, hogy öt óra után 

megtalálhat a Független Magyarság szerkesztőségében. 
Otthagyta az inast és egyenesen levibarzott a riporterek főhadiszállására, a 

Gresham-kávéházba. Az öreg Ballát kereste, aki egy éjszakai chemin-csa<ta után 
gyógyíthatatlan nátháját párolta egy csésze forró tea fölött. Mellette nagy to-
ronyba halmozva ott voltak a napisajtó összes hazai és külföldi termékei. 

— Kratulálok! — mondta elismeréssel. — Ezt a Sándorffyt jól begcsinálta. 
Nem akar eltyönni asz esküfőre? 

— Ballá bácsi, — rogyott le a fiu egy székbe —-, magában van minden 
reményem ! 

— Bennyiről fan szó? 
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A vén riporter, ugy látszik, telenyerte magát az éjszaka. 
— Nem pénzről van szó. Egy leányt kell megtalálni! 
Balila bácsi egyenes válasz helyett filozofálni kezdett. Bölcselkedésének magva 

rendes ortográfiára lefordítva 'körülbelül így hangzott: 
— Itt van az az eset, amikor az egy sokkal több, mint a sok. Mert lányt 

találna ebben a városban lehet. De egy lányt találtai, különösen, ha megszökött, 
annál nehezebb. Különben ki az a lány? 

— Hisz éppen ezl nem mondhatom meg! 
— Bit? — pattant föl a riporter. — Hát akkor hotyan találjam beg? 
Árva óvatosan elmondta néki a történetei, természetesen név nélkül. Mind-

össze annyit sejtetett, hogy nagyon előkelő család leányáról van szó. Miss Leon-
hard szerepét sem hagyta' ki. Ballá bácsi praktikus észjárása azonnal ráterelte 
az újságírót a helyes nyomra. 

— A lány minden valószínűség szerint Pesten van még — mondta. — De ha 
elutazott, azit nagyon könnyen megtudhatjuk valamelyik pályaudvaron. 

— De hátha nem Winterthurig váltotta meg a jegyét! Hiszen engem is félre 
akar vezetni! 

— És a Tobby kutya ? — dörrentett rá diadalmasan a riporter. — Elvégire a 
saját jegyét megválthatta akármelyik menetjegyirodában is, de kutyajegyet osak 
a pályaudvaron adnak ki. Most tehát végigfutjuk a pályaudvarokat. Közben, 
hogy ne vesztegessük az időt, kiküldünk egy fiút a Peterdy-utcáiba is. Majd ugy 
megy ki, mintha detektív volna, legalább jói ráijeszt a maga boszorkány házi-
asszonyára. j 

Néhány perc múlva már robogott velük a taxi a nyugati pályaudvar felé. 
* 

Este negyed hat tájban, amikor Árva eredménytelenül és lelkileg csapzottan 
besdetett a szerkesztőségbe, a Jani szolga vigyorogva elfogta a>z ajtóban: 

— Tessen bemenni Perjel szerkesztő ur szobájába. Az urak már mind együt 
vannak. Valami nagy cécó lesz. 

Az ujságiró szive megdobbant. Annyira tele volt Gyöngyvirággal, hogy a Jani 
által jelzett „cécót" is vele hozta összefüggésbe. Azt hitte, hogy a lányt megtalál-
ták ós visszavitték a Délibáb-utcába. Most természetesen minden felelősséget neki 
kell viselnie. Amint azonban belépett Perjel szobájába, harsogó éljen fogadta. 
Mokry, a humorista elébe jött és újságpapírból készült koszorút akasztott a nya-
kába. A koszorún szalag lógott, ezzel a felírással: 

„Árva Lászlónak, a Független Magyarság példányszám-rekorderének!" 
Ugyanekkor az örökké savanyu kiadóhivatali igazgató is előrelépett és 

zöld bársonyvánkoson átnyújtotta neki a hónap közben felgyűlt, de összetépett 
ä conto-céduláit, 

— Vegye tudomásul, fiatalember! — dörögte az igazgató —, hogy elsején 
könyörtelenül megkapja a teljes fizetését. 

Árva dadogott valamit. Ugy érezte magát, mintha véletlenül egy csupa része-
geikből álló társaságba csöppent volna, ahol egyedül ő képviseli a józanságot. És 
hogy ez az érzése fokozódjék, a fiuk felkapták a levegőbe és indián-orditások 
közepette körülhurcolták a szobában. Senki se vette észre, hogy az inferniális 
koncert legvadabb pillanatában két szigorú tekintetű, redingot-os ur állt meg 
a küszöbön. Az urak fényes kürtőkalapot tartottak a kezükben. Egyikük gomb-

tit 



lyukában a légion d'honneur piros szalagja viritott. Idegenkedve és láthatólag 
megdöbbenve nézték ezt a furcsa bohém-ünnepet. De mintha valami mosodában 
keményített légkört hoztak volna magukkal, lassanként belefagyasztották a 
fiukba a hangot. A munkatársak meglepetése olyan nagy volt, hogy Árvát a leve-
gőben felejtették. 

A két ur szertartásosan biccentett. 
— Árva László urat keressük! 
— Én vagyok! — mondta az ünnepelt és papirkoszoruval a nyakában meg-

próbált landolni. 
Most jutott az eszébe, hogy ezek nyilván D'Enzian megbízottai. Letépte ma-

gáról a komolytalan girlandot. 
— Parancsoljanak utánam fáradni a társalgóba. 
A társalgó volt a szerkesztőség egyetlen komoly bútorokkal fölszerelt helyi-

sége, kivévén persze a főszerkesztő szobáját. Előrement a zeg-zugos folyosón, 
hogy megmutassa az utat. 

— Teringettét! — kiáltotta a külpolitikus, amikor D'Enzian megbízottai el-
tűntek a folyosón. — Tudjátok, kik ezek? Az egyik De Mérival gróf, a 
francia katonai attasé, a másik, az a hegyesbajuszu, lovag báró Austini, az olasz 
követségről. 

Perjel a homlokára ütött. Hát mégis csak volt folytatása az éjszakai afférnak. 
Most emlékezett rá, hogy Árva a ruhatárból futólépésben ment a herceg után. 
De mikor csaphattak össze? Hiszen, amikor kiért az utcára, már hire-hamva se 
volt a két ellenfélnek. És ha megtörtént volna a csetepaté, a kint ácsorgó sofőrök 
biztosan beszámoltak volna neki. Ez a fiu csupa rejtély és meglepetés. Csendre 
intette a munkatársakat és sietve bekopogott a társalgó aj ta ján. 

— Bocsánat — mondotta —, de fontos szerkesztőségi ügyben pár szót szeret-
nék váltani Árva szerkesztő úrral! 

Karonfogva végigcipelte munkatársát a foiyosón. 
— Megnevezte már a segédeit? 
— Még nem. 
— Mondja, hogy még az este folyamán közli velük. Ezt előbb meg kell be-

szélnünk a főszerkesztő úrral. Egy ilyen párba j nem mihdenapos esemény. A 
város legjobb nevü párbajsegédei fognak verekedni a megtiszteltetésért. 

Berohant Zentai Strasserhez. Elfúló hangon jelentette: 
— A fiu meg fog verekedni D'Enzian herceggel. 
Zentai Strasser szokása szerint törülgetni kezdte a monokliját: 
— Melyik fiu? 
— A fiunk. Árva László! 
A vezér feltette a monokliját. 
— A hercegnő miatt? 
— Óh, én barom! — hördült fel Perjel —, gondolhattam volna, hogy Lilla 

Fleur csak ürügy volt! 
Sietve elmondta az éjszaka történetét a Lilla Fleur körül támadt érthetetlen 

botránnyal. Árva — mesélte — állhatatosan kitért a táncosnő ostroma elől, de 
abban a pillanatban, amikor a herceg meghívatta Lillát a páholyába, egyszerre 
felcsapott lovagnak. Zentai Strasser érdeklődve végighallgatta, aztán igy szólt: 

— Az egyik segéd én leszek. Másiknak majd keresünk egy spadassint. Nem 
szeretném, ha a fiúnak valami baja történnék. 

(Vége következik) 

Szinházl Étet színházi, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal: Aradi-utca 8. Tel.: 'Automata 16—7—90. Fiókkiadóhivatal: Erzsébet-kőrut 7. 
Telefon: József 42—1—72. Felelős szerkesztő és kiadó: Incze Sándor. Laptulajdonos: Színházi Élet Rt. 

Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza. 
Hirdetések mllllmétersora a darabrészben 81 lltl., m i s elhelyezésben 1.— P. 

A Színházi Élet negyedévi előfizetési dija Magyarországon I I pengő, egyes szám ára 1 pengő. 

Szirtes klisénket König és Bayer cég készíti. 

NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET R. T. MÉLYNYOMÓ KÖRFORGÓGÉPEIN -
NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. 
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O ÁLL 
N a g y t a v a s z i s z e z o n a z A d r i á n 

aurana 
V á m m e n t e s - Z ó n a 

Felvilágosítás: 
F U r d ö b l z o t t s á g 

HP. Hopuâin sanatorium es Pensio r Ä Ä nSS^^S^SS^Sm pengo-fizeiest. 
H o t e l A u g u s t P e n s i o 

Teljesen központi fekvés Kurpark, hajóállomás térzene tőszomszédságában. Elsőrendű magyar konyha. 
Napi penzió már 12.— pengőért. 

HOTEL ATLANTIC!) Elsőrangú ház, parkban, minden modern kényelem-
mel, tengerre nyiló balkonos szobák, kitűnő konyha, 
mérsékelt árak. Tu la jdonos : F E N Y Ő Z O L T Á N 

PensioAdriatica Magyarház, minden komforttal, mérsé-
kelt penzió-árak,napos fekvőcsarnok, 
„ZEILEIS"-kezelés rendelkezésre. 

Hotel Pensione al Parco 
J i o n y h a ^ ^ ^ t é r s é k e l ^ á r a l ^ ^ p ^ ^ ő b e i ^ j s ^ 

VI 

(ex L e d e r e r l Előkelő családi 
ház újonnan renoválva, hideg-
meleg folyóviz minden szobában, 
központi fűtés. — E l s ő r a n g ú 

Kittino m a g y a r c sa l ád i ház. Hideg, me leg lolyóviz a 
s z o b á k b a n . Mérséke l t á r a k a Szt. Márk- té r me l l e t t . 

Rll l fanPQt P p n « i n A B a u e r ê s Griinwald mellett minden kényelemmel, magyar konyha, mél-
UUUDMCOI r C I I O l U tányosárak. Bármilyen pénznemben fizethető. Tulajdonos: Tóth Gyula . 

FRANCIA RIVIERA 
NIZZA 

Hotel Pannónia Pensio 12. BOULEVARD CARABACEL 
Elsőrangú magyar konyha. Nizza villanegyedében 
«yőnyőrO napos szobák. Téli szezónban teljes penzió 

40 frank, nyáron 32 frank. 

MONTE-CARLO 

HR 
RUSSIE HOTEL 
Pensio nélkül Elsőrendű Legjobb fekvés 

Hotel de Milan 
Minden komfort (a Kaszinó mellett, kilátással a ten-
gerre). Pensio Frs 40.-től. 

Monacoi 
pályaudvaron 

MENTON-CAP-MARTIN 

H o t e l V i c t o r i a & d < 
Szolid családi szálloda a tengerparton. Modem kényelem, 
nagy kert, garázs. Kitűnő konyha. Németül beszélnek 

Plage 



Uj árak 
Elida Favorit szappan . . . 

Elida Királynő szappan . . . 

Elida Fürdőszappan nagy . 

Elida Fürdőszappan óriási . 

Elida Lanolinszappan . . . . 

Elida Idealszappan 

Elida Idealszappan nagy . . 

Elida Arckrém 
-

Elida Coldcream . 

Mint mindig, — Kimagasló minőség! 
: ^ . v * ; , . . . . . . . . . . . . . . . v n 

GLOBUS, BUDAPEST 


