


1301. GYERMEK TRICOT-
KESZTYÜ, meleg, csatos, sok 
szép színben, minden nagyság P 1.28, 1.78 

1302. GYERMEK KÖTÖTT-
KESZTYŰ, s z ép kivitelben és 
színekben, minden nagyságban P 1.58, 1.78 

1303. GYERMEK KÖTÖTT-
KESZTYŰ, különleges finom 
minőség, minden nagyság 

P 1.85, 2.50 
1304 GYERMEK NAPPA-

KESZ'TYÜ, csatos, meleg, bé-
léssel, kitunö pécsi gyártmány, 
minden nagyság . . . P 

1305. NÖI TRICOT-KESZTYŰ, 
meleg, 2 nyomógombbal, divat-
színekben és fekete. . p l -4 8 

1306. UGYANAZ, CSatos P 1-63 

1307. SVÉDBÖR NŐI KESZ-
TYŰ, tűzött, angol szabás, ki-
tűnő pécsi gyártmány, színes 
és fekete . . . . P 4.90, 5.90 

1308. NAPPA NÖI KESZTYŰ, 
I-a, kézzel varrott, tölcsér-
forma P 7.90 

1309. FINOM GYAPJŰKESZ-
TYU, divatújdonság, dús válasz-
tékban P 2.90 

1310. GYAPJŰ-KÉSZLET, a 
legújabb divat, különféle szí-
nek és formák P 7-90 

1311. I-a GLACÉ DIVAT-
KESZTYŰ, tölcsérforma, angol 
szabás, tűzött, fekete . . P 6-90 

1312. I-a GLACÉ DIVAT-
KESZTYŰ, Ízléses szép kivitel, 
angol szabás, /ehérrel tűzött, fe-
kete színben P 7-9» 

1313. FÉRFI TRICOT-KESZ-
TYŰ, meleg, tartós, jó minőség, 
fehér, fekete, vagy színes P 1-M 

1314. NAPPA FÉRFI KESZ-
TYŰ, 1 gombos, lagcholt, barna 

P 5.90 
1315. I-« GLACÉ, FÉRFI 

KESZTYŰ, pécsi Hamerli gyárt-
mány, fohér vagy fekete P 6-90 

1316. VALÓDI ÖZBÖR FÉRFI 
KESZTYŰ, 1 gombos, lascholt, 
angol szabás, színes vagy sárga 

P 8.90 
1317. VALÓDI ÖZBÖR FÉRFI 

KESZTYŰ, 1 gombos, kézzel 
varrott, kiváló jó minőség P 11.90 

1318. BREDETI NAPPA FÉRFI 
KESZTYŰ, csatos, meleg bé-
léssel, pécsi Hamerli gyártmány P 5.90 Corvin 

A R U H A Z B L A H A L U J Z A - T E R 1 

1313. 1314. 



A védő-, tápláló- és gyógy-
krém felülmúlhatatlan 
mélyhatásu és o lcsó 



A SPANYOL KÖLYÖK. Eddie Cantor, Budapest 
kedvence lett, a lilmet prolongálták. 

(CITY, CORSO, OMNIA. CAPITOL) 

SZIVEK MBLÔDIAJA. A Schubert-filmat már a mas 
dik mozi prolongálja. (PALAG 

6L tói 

PARDON. TÉVEDTEM. Al első nemzetközi viszonylat-
ban Is «nagy» magyar film. Gaál Franci, Hörbiger és 
Szőke Szakáll végre anyanyelvükön is megszólalnak. 

(FORUM, DÉCSI) ÉN ES A KÖLYÖK. Táblás házak mulatnak Chevalie^ 
és az aranyos Baby Le Roy remek tilmjén. (ROYAL APOLLO, CASINO 

KING-KONG. A Wallace-film Budapesten is nagy si-
kernek bizonyult, (RADIUS. URANIA) 

ÉN MA ÉLEK. Főszereplők: Joan Crawford és Gary 
Cooper. A lcltünö filmet a Metro az UFANAK ég 
KAMARÁNAK engedte át 



S i t * * 



CAMILLA UOPN 





SI E S T A S Z A N A T Ó R I U M u György-u: 5. 
Plasztikai (kozmetikai) sebészet 
( o r r - f ü l - , m e l l k o r r e k c i ó k , r á n c f e l v a r r á s ) 

Téli utazási kedvezmény Bécsbe, 
a Semmeríngre és Mariazellbe 

Bécs a tudomány, a zene, a színház és 
a művészetek városa, a téli és farsangi 
szezonban évről-évre az idegenek nagy 
tömegét vonzza, úgyszintén Bécs környé-
kének hegyvidéke is, ahol a legintenzí-
vebb sportélet folyik. Bécs városának ide-
genforgalmi hivatala Bécs téli idegen-
forgalmának növelése céljából nagy ked-
vezményt nyújt a Bécsbe utazóknak. Ez 
évben újra bevezette a Wintersaison-
karte néven ismert téli idényjegyeket, 
amelyek a következő kedvezményeket 
nyújtják: 

A) iO%-os vasúti kedvezményt TVientöl 
Hegyeshalomig:, vagy bármely más osz-

trák határállomásig, ha legalább öt na-
pot tölt Wienben, vagy egy Wien köze 
lében lévő téli sporthelyen, mint például 
Semmeringen, vagy Mariazellben. 

B) 50%-os kedvezmény Wienből a Sem-
meringre és Mariazellbe és vissza Wien-
be, úgyszintén az Aspang-vasút egész vo-
nalán és a Schneebergbahnon. 

C) 33%-os kedvezmény a Rax-fiiggő-
vasúton. 

Ezenkívül kedvezmények 54 bécsi ho-
telben, hangversenyeken és kiállításokon. 

A kedvezmény igénybevételére jogosító 
utalványok, illetve téli idényjegyek a 
SzínMzi Riet utazási osztályában váltha-
tók P 6.50 árban. 

C'seh-, jugoszláv-, és román olvasóink 
a Wintersaisonkarte alapján november 
l'től 1934 február 28-ig vízummentesen 
utazhatnak Ausztriába. 

Megható kedves ünne-
pély színhelye volt pén-
teken este a Kék Egér 

"IN-T mulató. — A Kék Egér 
mulató agilis igazga-
tója. Mezey Géza, bé-
kebeli estélyt rendezett, 
amelyen a régi béke vi -
ág illusztris művészei 

léptek fel. A megjelent 
előkelő publikum ová-
cióval ünnepelte a régi, 
boldog békére emlékez-
tető éjszakát és a kiváló 
művészeket. 
Komlóssy Emma, Király Ernc 
Medgyaszay Vilma a Kék Egér-

ben 
(Gyenes Jelv.) 
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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI : INCZE S Á N D O R 

Gaál Franciska és Hörblger Pál a , «Pardon téved tani» című Mm főszereplői 
(FORUM, DËCSH (Foto Universal) 



Tegye szebbé bécsi tartózkodását azzal, hogy a 

ftofel 
Örjherjog (Kainer- ben 
lak ik . W i e n , IV., W l e d n e r - H a u p t -
s t r a s s e 2 5 - 2 7 . = Az Opera közelében 

HOTEL HÖLLER 

• 
IIIIII! 

WIEN, VII, BURGGASSE 2 
Sürgönycím : Höllerhotel. — Tel. : B. 31-0-40. 
Legjobb hírű családi hotel. Legmodernebb ké-
nyelem. Mérsékelt árak. Központi fekvés. A 
múzeumok és a parlament közvetlen közelében. 

NEUES W I E N E R 
KONSERVATORIUM 

(ÚJ Bécsi Zeneakadémia) 
Wien, 1., Bösendorfeistrasse 12 (Musikveiein-épiilet). 
Ének, zongoia, hegedű és minden zenekai i hangszei 

Opera-, szinmif-, karmesteri Iskola, 
hanogs film, operett kabaré, | a » 

Gyermek-osztály. (6-12 éves gyermekeknek speciális 
tantervvel.) — Kérjen díjtalan prospektusokat ! 

Az itt hirdetett helyek és szállodák pro-
spektusaival és egyéb felvilágosítással a 
SZÍNHÁZI ELET BOLTJA, 

E R Z S E B E T - K Ö R U T 7. szolgál. 
Prospektusokat postán ts küldünk. (Válaszbélyeg.) 

?iaUátkHítés<zei zced<*tíuy.ti 
E héten a MEINL., az ESDÉ virsli, a 

RORANGE és a Dr. NOSEDA «Osimo» plaká-
tok eredményeit közöljük. 

Minthogy e cégefis nem találtak első dijra 
alkialmas verset, vigaszdíjakat kiiildtetk el a 
következüknek: 

MEINL-PLAKAT: 
10—10 pengőről szóió ámuitalványt nyertek: 

Endrey Ferenc, Budapest, III., Perényl-út 9., 
Hazai Mária, Budapest, V. Arany János-u. 7., 
Kasper Irén Budapest, VIII., Vásár-utca 1 
II. 15.. Kéthly Magda, Budapest, VII., Damjia-
nich-utca 51., Vetro Franciska, Budapest, II., 
Görgev Artur-utca 15. 

SCHMIEDL, DANIEL, HtiSARUGYAH plakátja 
(Esdé-plakát): 

15—15 pengő értékű árut: P. K. V., Horthy 
MikLós-út 29. II. 1., Kasper Irén, VIII., Vásár-
utca 4. 

10—10 pengő értékű árut pedig: Mezey Bence, 
Visegrádi-utca 25. és Perl Gyula, Ostroin-
urtca 16. nyertek. 

RORANGE PLAKÁT: 
Rorange- és limonádé-szörpöket nyertek: Kar-
czag Rózsi. VIII.. Festetich-utca 7. I., Tausz 
Helmut, IV., Apponyi-tér 1-, Zelenka Ilus, Deb-
recen, Szent Anna-u. 22., Mezei Bcnce, Viseg-
rádi-utca 25. 

Dr. NOSEDA «OSIMO» bőrápoló különleges-
ségek plakát; 

20—20 pengő értékű Dr. Xoseda pipe>rekollek-
ciót nyertek: Dr. Benkő Emiiné, Ö-utca 3. I., 
Várnai Zseni, Lágymányosi-u. 14/b.. Guttmann 
Sándor jogszigorló, Pápa, Kunszery Gyula, 
Sopron, ál', reálgimnázium, vitéz Soltész Gyu-
láné, Debrecen, Domb-u. 18. 

Fenti dijatoat a a egyes cégek közvetlenül 
küldték el a nyerteseknek. 

Jövö héten foilytatjuk. 

Piedl Kornél inői fodrász (Váci-
ritea 10., az udvarban) — mint ve-
lünk közli — kiszolgálási árait le-
szállította. 

MIT NYÚJT GUNDEL? 
A Gellértben COS-B-OO) 

D é l u t á n é s e s t e t á n c 

PATAKY J A Z Z É | 

A Ligetben ci9-3-68) 
A finom kis téli étteremben 
B E R E T V A S L A S Z L Ó 4 zongorázik és dalol. 

Minden üzemében, ételben, 

italban, kiszolgálásban csín-

ban, tisztaságban a legszeb-

bet, a legjobbat n a g y o n 

m é r s é k e l t á r a k o n 

A Palocc-szólló 
kávéházban (Vili.. Rákóczi-út 43) 
minden este a rádióban is népszerű 
B E R E N D ENDRE « z a l o n - j a z z 
z e n e k a r a j á t s z i k . Énekei V A J D A 
KAROLY a k i v á l ó r á d i ó é n e k e « 

Horváth László ON VEDELEM, TELI 
tréner f e d e t t s p o r t c s a r n o k a TENNISZ, VIVAS, TORNA 
Budapest,II,Bimbó-u.l5,1, , - , 
T e l e f o n : 5 1 - 7 - 5 0 F o g y o k U f a £ 

uraknak, hölgyeknek 
és gyermekeknek ! 



S Z Í N H Á Z I 
É L E T 

XXIII. évfolyam 45. szám 
Budapest, 

1933 okt. 29-től nov. 4-ig 

SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI 
ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI : 
INCZE SÁNDOR 

(Foto László 
BAJOR GIZI 

Nemzeti Színház: «Játék, vagy élet» 



2 4 órás nászútra indul szombaton 

C f c j a i cJrcn é s r J z é / \ c / j / d s t v ä n 
Vasárnap délutáni előadás a Víg-

színházban. «Lányok az intézetben». 
A szereplők ezen a csodálatosan 
szép, verőfényes őszi délutánon 
még a megszokottnál is nagyobb 
szeretettel fogadták a darab fiatal 
hősnőjét, Agai Irént, akinek most, 
hozták nyilvánosságra a közeli es-
küvőjét Székely Istvánnal, az euró-
pai hírű kiváló filmrendezővel. 

Gaál Franciska egykori öltözőjét 
használja az i f jú primadonna. Á 
hosszú intézeti ruhát viseli, meleg, 
barna szeme mosolyogva fogadja a 
kérdést: 

— Boldog a kis menyasszony'? 
— Nagyon. Nem látja? Híztam 

három kilót a boldogságtól. 
Igtaaán ráfért a legkarcsúbb szí-

nésznőre. 
— Tessék mindent elmondani, szé-

pen sorjában. Először a karriert, 
aztán a szerelmet. Az akadémiát 
végezte"? 

Szedlacsekné, az öltöztetőnő sér-
tődötten szólt közbe: 

— Dehogy kérem! A mi iskolán-
kat, innen került ki a színházból. 

— Milyen darabban lépett fel elő-
ször a Vígszínházban? 

— Mint növendék a Pusztai szél-
ben. 

Szedlacsekné nem hagyja magát: 
— Tessék nyugodtan megmon-

dani, hogy nagy sikere volt! Óriási 
sikere volt abban a kis szerepben. 

Ágai Irén mosolyogva szól az öl-
töztetőnőnek : 

— Nézze Szedlacsekné, majd ha 
maga lesz menyasszony és magát 
intervjuolják, akkor nyilatkozzon! 

— Azt csak meg lehet mondani, 
hogy sikere volt! Nem igaz? 

Igaz! A kis vita fölött napirendre 
tértünk. Az i f jú színésznő tovább 
mesél. Ahogy finoman és szeretet-
tel simogatja a közelmúlt kedves 
emlékeit, a fiatal Varsányi Irénre 
hasonlít a hangja és néhány puha 
gesztusa. 

— Hunyadi Sándor másik darab-

jában, a «Ritz 1919»-ben kaptam 
aztán életem első nagy szerepét. Na-
gyon drukkoltam a premier előtt, 
de hála Istennek, nem volt semmi 
baj. 

Szedlacsekné: 
— En már nem szólok egy szót 

sem! 
Agai: 
— Jobb is lesz. Nem szép, ha foly-

ton mi mondjuk, hogy sikerünk 
volt. Igazán izgatott csak most va-
gyok, micsoda szerepet ígért nekem 
a színház! 

— Jót? 
— Remeket, minden színésznő ál-

mát! Képzelje, lehet, hogy már a 
Bús Fekete-darab után eljátszhatom 
a Kleopátrát. Igen, igen, Shaw 
Kleopátráját. Mennyire örülök en-
nek a szerepnek! 

Sándor lép be, az ügyelő. Szigorú 
pillantás. Az öltözők látogatói mái' 
ismerik az ügyelő szemrehányó te-
kintetét. Sándor kedélyesen sürgeti 
a színésznőt: 

— Művésznő kérem, az előadás 
folytatólagos! Nem zavarja a dis-
kurzust, hogy a közönséget már be-
csengettük? 

A «Lányok az Intézetben» őzlábú 
Manuélája erre futva szaladt a 
színpadra. A folyosóról kiáltotta 
vissza: 

— Majd. Előadás után folytatjuk 
a diskurzust! 

Es miután összecsapódott a füg-
göny, az i f jú menyasszony engedel-
mesen válaszolt az összes indisz-
krét kérdésekre. 

— Mikor ismerkedtek meg? 
— Tavasszal. A Fedák-film felvé-

telei előtt színésznőt kerestek a 
lányszerepre. Engem ajánlottak és 
az egész vezérkar kijött, hogy meg-
nézzen. Nem ismertem Pistát és 
természetesen nagyon drukkoltani 
ettől a vizsgától. A vélemények el-
tértek. Mint később hallottam, 
Pista nagyon exponálta magát az 
érdekemben és így szóit: «En válla-



a szavatosság, 
vállalt értem, 
összebarátkoz-

egymás t . . . a 
szombaton lesz 

lom a felelősséget ezért a lányért. 
Egész bizonyosan jó lesz a szerep-
ben.» Nemsokára kivittek a Hun-
niába és ott ismerkedtünk meg sze-
mélyesen egymással. A filmet nagy 
gonddal csináltam, éreztem, hogy 
engem is terhel az 
amit Székely Pista 
A felvételek alatt 
tunk, megszerettük 
többit már tudja . . . 
az esküvő. 

— Nagy menyegző 
lesz? 

— Oh, dehogy! Mi 
ketten, a két tanú és 
az anyakönyvvezető, 
egészen kis szereposz-
tás. Nem hívtunk meg 
senkit, nincs is idő ün-
nepségre. Szombaton 
délelőtt én próbálok a 
Vígszínházban, elkér ez-
kedem egy félórára, el-
megyek esküdni, aztán 
visszaszaladok a szín-
házhoz. Próba után 
együtt eb4delünk. A 
férjemmel. 

— Nászút? 
Erre nagyot nevetett 

a kis menyasszony. 
— Oh, a nászutat mu-

száj a nyárra halasz-
tani, amikor mind a 
ketten ráérünk. Azaz 
pardon, szombaton is 
megyünk nászútra: ki-
rándulunk. Vasárnap 
délután három óráig 
szabad vagyok, akkor 
újra játszom ezt a sze-
repet, itt a Vígszínház-
ban. Kis week-end lesz 
a mi nászutunkból. 

— Lakásuk van már? 
— Bizony még nincs! 

Nem volt időnk utána-
járni. En egész nap 
próbálok, Pista pedig 
a Rákóczi-filmmel volt 
elfoglalva. No de most 
már nagyon sietős a 
dolog, a héten feltétle-
nül kiveszünk lakást, 
gyorsan berendezzük és 
a jövő héten már be is 
költözünk. 

— Igaz, hogy ú j filmet csinál? 
— Hogyne. Pista rendezi. Magyar 

és német nyelven játszom a fősze-
repet. 

— Milyen film lesz? Hepienddel 
végződik? 

Mulatságos fintor volt a válasz. 
Aztán egyszerre nagykomolyan 
tette hozzá a húszesztendős prima-
donna: 

— Persze! Nemcsak az életben, a 
filmen is szép a hepiend! 

Agai Irén és Székely István 
(Foto Angeld) 



Feles igázott reményekkel siettünk 
a Nem, Kti Színházba Bajor—Piran-
dello k együtteséhez. Gondoltuk: na 
most a:V egyszer! Végre, mégis csak 
már/.. stb- stb. Csalódtunk, mint 
már annyiszor... láz együttes nem 
sikerüli., Operai duóban is <úgy van, 

hogy akármilyen szivhezszólóan 
csattog az egyik fél, nem sokat ér, 
ha a másik fél rekedt. Ebben az 
esetben Bajor Gizi csattogása isem 
bírta legyőzni Pirandello indiszpo-
zicióját. Nem értjük. Nagy tisztelői 
vagyunk Pirandello művészetének 

és hiába törjük a fe-
jünket — nem értjük... 
Pirandello, iha nem té-
vedünk, ma ötvenegy-
néhány esztendős. Ezt 
a darabot talán érett-
ségi után írta? Vagy 
egyenesen a Nemzeti 
Színház számára írta? 
Vagy a darab eredeti-
ben más és újból meg-
történt az a «serdület-
lenebb ifjúság szá-
mára» svaló átdolgozás, 
melyről múltkor be-
széltünk? Rejtély előtt 
állunk. Nem bírjuk el-
képzelni, hogy Piran-
dello, ez az ízig-vérig 
mai költő, ilyen idő-
szerűtlen, érdektelen, 
porlepte problémával 
foglalkozzék, mint ami-
lyen: «A játék [vagy 
élet». 

Arról van szó, hogy 
a nagy művésznő any-
nyira beleéli magái 
szerepeibe, hogy ez-
által teljesen elveszít: 
saját egyéniségét. Bele 

— Minden percben rád gon 
dolok. 

— Milyen kár, hogy egy 6r< 
ban csak hatvan perc van. 
üray Tivadar és Bajor Gizi 

Nemzeti Színház: 
«Játék vagy életi 

(Lászlé felv 



szeret egy fiatalem-
berbe — a természet 
legegyszerűbb gyerme-
kébe — és lelki tusát 
vív önmagával, mert 
a fiút ugyanolyan moz-
dulatokkal és hangok-
kal becézi, mint ahogy 
azt színpadi partnerei-
vel szokta. Egyik gyön-
gédtelenebb lelkű néző, 
annál a bizonyos jele-
netnél, amikor a gaz-
dag, gyönyörű, ünne-
pelt művésznő és az 
ugyancsak dúsgazdag, 
jóképű, egészséges, fia-
talember, kezüket tör-
delve keresik az elve-
szett egyéniséget — 
így szólt a hátam mö-
gött dörmögve és né-
metül: «Ihre Sorgen 
möcht ich haben.» Es 
még valami. Tudjuk, 
hogy a Nemzeti Szín-

— Amikor szálankint szedem 
ki a hölgyek szemöldökét, az 

nem rossz 
Nagy György é s Turay Ida 

Belvárosi Szinhéz: Kozmetika 

— íme, megalkottam életem 
főművét, a kozmetika diadalát 
Titkos Ilona és Páger Antal 

Belvárosi Színház: Kozmetika 
(Angelo felv.) 

ház az állam gyermeke. 
A zzal is tisztában va-
gyunk, hogy az állam 
nincsen túlságos anyagi 
javakkal megáldva és 
csak ritkán lepi meg 
gyermekét zsebpénzzel. 
De mégis... Kedves, jó 
állami, most, hogy kö-
zeledik a karácsony, 
mégis ajándékozza meg 
gyermekét egy pár új 
cipővel — egy meleg ka-
báttal. Ne kelljen sze-
génynek régi rongyai-
ban szégyenkeznie, azaz 
a kilencvenes évek di-



— Magának adom nászajándékul az összes 
kozmetikai szereket 

Lázár Tihamér, Titkos Ilona, Páger Antal 
Belvárosi Színház: Kozmetika 

(László felv.) 

vatjában készült, renaissance bou-
doirban, ne kelljen magyar paraszt-
kendőket teregetnie, mint azt a má-
sodik felvonásban kénytelen. Hogy 
az első felvonásbeli szalóngarnitúrá-

ról ne is szóljunk. Ezt a gar-
nitúrát a nagymarosi Her-
mina-lak társalgójában se 

állítanák fel, nemhogy olasz 
főúri szalonban. Bajor Giziről 
írtunk — a. többi szereplőket 
nem bántjuk. Ok nem tehetnek 
róla... 

* 

«Kozmetika» Békeffi István vi-
dám komédiája nagyon tetszett 
nekünk. Nem értjük a nagyképűe-
ket, akik a darabon kifogásolják, 
hogy ez így nem történhetett meg, 
ilyen asszonyok, doktorok és ese-
tek nincsenek és a mese (nélkülözi 
az erkölcsi tanulságot. A «Kozme-
tika» nem realisztikus erkölcs-
dráma, hanem paródia, még pedig 
elsőrangú kis paródiája egy na-
gyon aktuális és mai kérdésnek. 
Hőse, divatos fiatal orvos, aki cso-
dákat művel a kozmetika terén. Pár 
hét alatt iszéppé, fiatallá varázsolja 
a legelhanyagoltabb külsejű kö-
zépkorú nőket. Arra azonban nem 

Jó kis gallér, szép kis gallér, 
hol csináltatta? 

Turay Ida és Titkos Ilona 
Színház: Kozmetika 

(Aneelo íelv.í 



h m ï l l û e M t o ' ! ! ! 

I R T A : I N C Z E S Á N D O R 
Zilahy Lajost közvetlen a premiérje előtt, mondhatnám: a tizenket-

tedik órában elfogta a lámpaláz és egy elmés cikkben támadást intézett ön-
maga ellen, amiért felvonásvégeken meg szokott hajolni a közönség előtt. 

Leírja, hogy a Comédie Français4)en még a színlapra se írják ki a 
szerző nevét. Shakespeare hazájában az angol függöny néma és mozdulat-
lan. Nemhogy a szerző, de még a színészek sem jelennek meg soha a füg-
göny előtt. Amerika — szerinte — átvette az angol előadások tradícióit. 

«A magyar színészet és irodalom rangja — írja Zilahy — igazán meg-
követeli, hogy végre már sutba dobjuk a felvonásközökben rendezett cir-
kuszt. JS álunk nemrégen még a halottak is gyorsan feltámadtak — meg-
hajolni.» 

Tény, hogy sehol premiéreken nem olyan erős a személyes megjele-
nés kultusza, mint nálunk és Bécsben. Viszont sehol nem olyan érdekesek 
a szerzők, mint Pesten, amely a maga különleges színházkultúrájával az 
utolsó negyedszázad alatt egy sereg ragyogó nevet adott a világnak. 

Ügy értem, hogy nem szabad túlzott szeméremből megkontreminálni 
ezt ia szép pesti szokást, amely külön bájt ad a premi érmeik. 

Es a publikumnak sohasem okoz csalódást a szerző testi megjelenése, 
mert régi elméletem, hogy minden darab hasonlít a szerzőjéhez. Minden 
igazi színpadi szerzőben él egy színész, akinek a főszerepet írja. Herczeg 
Ferenc Herczeg Ferencnek ír szerepet, Zilahy -Lajos Zilahy Lajosnak. A 
Molnár-darabok főszereplői végigkísérik szezöjüket az i f jú kor szertelensé-
geitől a férfikor derűs bölcsességéig. Móricz Zsigmond sűrűvérű hősei 
után nem vár senki a függöny elé egy Szomory Dezső szubtilitású ideg-
lényt, Szép Ernő naiv lírájától zengő sorai után nem jelenhetne meg a kö-
zönség előtt — Bús Fekete László, az ő tartalmas, életszagú humorával. 

Szóval a szerző hasonlít a darabjához és ha nem: akkor legalább sze-
retne hozzá hasonlítani. Van egy régi viccein, amelyik éppen ide talál: Sze-
retnék olyan karcsú, magas, szőke lenni, mint amilyennek kedves kövér, 
alacsony, fekete barátom képzeli magát. 

Azt is nyugodtan ,ineg lehet állapítani, bogy soha még a szerző meg-
jelenése nem ártott a darabnak, sőt, ha lehet, fokozta a hatását. De nem a 
potyajegyesek és nem a szerző rokonai azok, akik ilyenkor véresre tapsol-
ják a tenyereiket, — mint ahogy Zilahy írja. A rokonok rendszerint túlzott 
szemérmességből nem tapsolnak, a potyajegyesek viszont az egész világon 
fő motorai az ellendrukknak. 

Ami a színészek meghajlását illeti, Zilahynak csak részben van igaza. 
Tényleg helytelen, ha a halott feltámad és a gyilkossal kezetfogva hajlong 
a közönség előtt De Amerikában például, ameiyre Zilahy tévesen hivatko-
zott, bizonyos daraboknál tapsra fölmegy a függöny, csakhogy az akció 
nem merevül meg azon a ponton, ahol a függöny lement, hanem egy haj-
szállal folytatódik. Ha például az egyik szereplő levelet tépett szét, a füg-
göny után még egyet tép rajta. A taps többet nem jelent a játék elismeré-
sénél: a publikum szeretne még egy pillanatot abból az atmoszférából, 
amelyben egy felvonáson át elidőzött. Ezt éppoly kevéssé szabad elvenni 
tőle, mint azt a pluszt, hogy a premiéren személyesen fejezze ki elragad-
tatását a szerzőnek. 

De ha már Zilahy Lajos siutának találja a közönség előtt való meg-
hajlást, gondoljon azokra a fiatal szerzőkre, akik ettől a gyönyörű, izgal-
mas pillanattól számítják a sikert, a karriert, az életet Ne vegye el tőlük 
a realizált boldogságnak azt a szent pillanatát, amikor külön diadalmas és 
alázatos üzenetet küldhetnek egy-egy kiválasztott páholy vagy zsöllye felé. 

Az író statisztikát csinált meghajlásaiból és a maga személyére nézve 
igaza is lehet. Zilahy Lajosnak, aki tizenkét darabjának premierjén több 
mint háromszázszor jött ki a függöny elé, már nem kell felvonásközökben 
meghajolnia. De kell annak a fiatal szerzőnek, aki falfehéren, kéken és zöl-
den szívja cigarettáját a primadonna öltözőjében és akinek a főszereplőnő 
anyáskodva ilyeneket szokott mondani: 

— Ejnye, csak nem mégy ki így a közönség elé! Gyere ide, hadd fes-
selek ki egy kissé. . . 



H o y y a u , szüteiiU a s z í n p a d i m v ? 

I d a : Bús fekete JCáscdá 

Reggel tíz óra a Vígszínház 
társalgójában. Ra jna i Gabi érke-
zik duplatalpú cipőben, lódenka-
bátban, turistabottal Hűvösvölgy-
ből. Benéz a társalgóba, ahol már 
vastagon lóg a levegőben a füst» 
k inyi t ja az ablakot, megindítja a 
ventillátort és aztán megy lepak-
kolni az öltözőjébe. Elkezdődik a 
nap. Mert ez az ablaknyitás jelenti 
minden reggel a «próbaüzem» in-
dulását. A szoba közepén álló kis 
asztalon Bárdi tanár úr valami 
fehér lepedőt nézeget. A színház 
következő újdonságának plakát-
korrektúrájá t hozták a nyomdából. 
Bárdi tanár, úr, mint harminc éve 
minden premier előtt, komoly cvik-
keres arccal olvassa a sz ín lapot . . . 
«Több mint szerelem» . . . három 
fe lvonás . . . hét kép . . . í r t a Bús 
Fekete Lász ló . . . Személyek. . . 
doktor Mihalik K a t a . . . Gomba-
szögi F r i d a . . . 

Ágai Irén, Makláry, Gárdonyi és 
még egy páran körüláll ják és va-
laki megkérdi, minden jelentőség 
nélkül: 

— Tulajdonképpen hogy szület-
nek a színdarabban szereplő figu-
rák nevei? 

A kérdésre felkaptam a fejem, 
de válaszolni már nem volt időm, 
az ajtóban megjelent az ügyelő: 

— Kezdjük a harmadik képet, 
k é r e m . . . 

Es mindnyájan megindultunk a 
színpad felé. 

De egész délelőtt és a próba után 
is valahogy a fülemben maradt ez 
a kérdés és most a magam játé-
kára, megpróbálok felelni rá ja . 

Mihalik Kata... Hogy jutott az 
eszembe a Mihalik név? Szolnokon 
voltam diák és a nyári szünidő-
ben mindig kint csavarogtam a 

Művésztelepen. Építészmérnöknek 
készültem (új darabom műegye-
temi miliője itt született) és nyá-
ron ott festegettem én is a 
Zagyvaparton, a Pityóban. így 
utólag nagy szemtelenségnek tű-
nik, hogy ugyanazzal a táj jal 
szemben, ahol Fényes bácsi állott 
az állványával, én is kézbe mer-
tem venni az ecsetet, de hát fiatal 
voltam, tizennyolcéves, tessék ezt 
enythítő körülménynek betudni. A 
Művésztelepen ismerkedtem meg 
Mihalik Dániel szép szolnoki táj-
képeivel is és most az aranykere-
tes képek aláírása a Vígszínház 
színlapjára került. 

Monti Klára... Ennek a névnek 
már egészen más a története. Ta-
lán kabalából, talán csak játékból, 
de még minden darabom egyik fő-
szereplőjét az olasz válogatott fut-
ballcsapat sztárjai segítségével ke-
reszteltem el. Ezért hívták például 
«A méltóságos asszony trafikjá»-
ban Ferrarinak Osortos Gyulát. 
Gyengébbek kedvéért, Ferrarinak 
hívják az olasz csapat balösszekö-
tőjét. Es ezért hívják Montinak 
most Ágai Irént, mert az olasz vá-
logatott középfedezete az argen-
tínai Monti. Lásd magyar-olasz 
válogatott mérkőzést Budapesten. 

Van a darabban egy nagyon el-
lenszenves alak. Rockenbauernek 
hívják. Ennek a névnek valóság-
gal freudi eredete van. A leghíre-
sebb bécsi «Heurige» tulajdonosát 
hívják Rockenbauernek. Rocken-
bauernél tavaly egyszer nagyon 
boldogtalan voltam. Most bünte-
tést kapott ártat lanul. 

Nyáron Földváron a rádióban a 
cserkészek üzeneteit hallgattam. 

— Kollencz Ádám üzen Sátor-
aljaújhelyre... — mondotta a szpí-
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ebédelni, Rettinger úr éttermébe. 
Ott hívtak akkoriban egy pincért 
Bókának. Ez a Bóka név eredete és 
magyarázata. 

Végigmehetnék mind a huszonöt 
néven így és kiderülne, hogy mind-
egyikhez valami személyes emlék 
fűz. 

De erre most nincs idő. 
Talán azzal fejezem be, hogy van 

egy igazgató a darabban, akit 
Bárdi Ödön játszik és a színlapon 
is Bárdinak hívják. Enneik bizto-
san az a története» hogy amikor a 
darabot írtam, úgylátszik tudat 
alatt megéreztem, hogy ezt a figu-
rát Bárdi tanár úr fogja játszani 
és így született meg a színlap leg-
tréfásabb sora: 

Bárdi igazgató Bárdi ödön. 

ker a hangszóróban. Akkor felír-
tam ezt a nevet. A pár szó, amit ez 
a fiú üzent haza anyukájának, va-
lahogy nagyon szimpatikus volt 
előttem. Es most egy kedves mű-
egyetemi hallgató figurájában 
színpadra lép Kollencz Ádám. 

Egy sor az első képből. 
XJtasy... (19 éves diák, tánclé-

pésben érkezik a tanterembe). 
Evekkel ezelőtt Budán egy dara-

bomban a kedves XJtasy Gizi taní-
totta a táncokat. 

Csermák professzor.. . Rajnai 
Gábor... Kecskeméten, a Gyík-utca 
sarkán volt egy fűszeres. Csermák-
nak hívták. Ennek már vagy har-
minc éve. Azóta a fűszeres meg-
halt, a házat lebontották, az egy-
szeri kis fiú, aki én voltam, még 
ma is emlékszik Csermák bácsi fe-
hérbajuszos, pirosarcú 
fejére. Es mert a pro-
fesszort ilyennek kép-
zeltem el, szinte auto-
matikusan írtain oda 
a papirosra néhai Cser-
mák bácsi nevét. 

Schindele pedellus. 
Mály Gerő játssza. Ez 
a név már közelebbi 
emlék. Schindelének 
hívják Móron a vincel-
léremet. 

Egy kellemetlen gaz-
dag pesti lányt Babai-
nak kereszteltem el. A 
név és tulajdonosa 
hölgyismerőseim közt 
feltalálható. 

Gombaszögi Ella egy 
facér pincérlányt ját-
szik. Bóka Sárinak hív-
ják. Műegyetemi hall-
gató koromban a Fe-
hérvári útra jár tam 

Monti és Ferrari, 
Bús Fekete darabköseinek 

kereszt apái 
(Foto Seidner! 
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Párizsban a mult héten lábszép-
ságversenyt rendeztek, amelyről a 
pesti napilapok is beszámoltak. A 
láb, mint a női szépség harmóniá-
jának főmotivuma, hogy úgy 
mondjuk: tartó pillére, egyre na-
gyobb szerepet kap. A Broadwayn 
és Hollywoodban nemcsak a pri-
madonnák, de a jövőjükben bízó 
görlök is magas összegű láb-bizto-
sításokat kötnek s a balesetbizto-
sításnak ez az ága már Európában 
is divatba jött. 

Manapság az operettszínpado-
kon a jelentéktelenebb hangot és 
a fogyatékosabb énekkultúrát is 

szívesen megbocsátja a közhangu-
lat egypár tökéletes táncos láb 
kedvéért. A görlfelvétel első tan-
tárgya nem a hang, hanem a láb. 
Ilyenformán természetes, hogy a 
pesti operettszínházak görlkórusai-
ban találhatók a legszebb vonalú 
lábak. Büszkék is rá a pesti görlök, 
de éppen mert olyan nagyon büsz-
kék: szépségüknek ez a fő-attrak-
ciója örökös beszéd- és vi tatéma 
lett közöttük. A héten aztán elha-
tározták, hogy hivatalos zsűrire 
bízzák annak eldöntését, hogy me-
lyik pesti görlnek van a legszebb 
lába. 



A zsűri elnökéül, 
mint legilletékesebb 
szakértőt, a Sült ga-
lamb primadonnáját. 
Rökk Marikát kérték 
fel. Tagjai lettek Bra-
da Ede, az Operaház^ 
főbalett-mestere, Delly 
Ferenc színművész, 
Forró Pál író és An-
gelo, a mondain foto-
grafálás mestere. 

ötven pesti görl je-
lentkezett a nem min-
dennapi versenyre, az 
ötven közül a zsűri 
hosszas tanácskozás 
után nyolcat minősí-
tett középdöntőre, vé-
gül pedig hárman ma-
radtak a porondon. 

Első lett Kondor Ily, 
a Király Színház görl 
je, második Molnár Az elődöntő 

Brada Ede leméri, Delly Ferenc jegyzi a jelöltek bokaméreteit 
(Foto AngBlol 

(László fotol 



Akik a döntőbe kerültek 
(Foto Angela I 

A három első helyezett; 
Molnár Erica, Kondor Ily és Miklós Livia 

(Foto Ang»lo) 

Erika, harmadik Miklós Livia, 
mindketten az Operettszínház tag-
jai. 

I t t közöljük a 
győztes méreteket: 
Rüszt . . 23 cm 
Boksa . . 21 „ 

A zsűri elnöke Rökk Marika munkában 
(László felv.) 



Delly Ferenc átadja a győztesnek 
a Színházi Elet aranykarkötöjét 

(Foto Angelo) 

Lábikra . • . . . . . 31V* cm 
Comb 44 „ 
A láb hossza 71 „ 
Az egész alak 152 „ 

Kondor Ily, a legszebb lábii pesti 
görl különben az idén már kiugrott 
egyszer a névtelenség sűrű homá-
lyából. 

A nyár végén sikerrel ugrott be 
Balla Lici szerepébe a Royal Or-
feumban. 

Ilyen lábakkal igazán nem vicc 
kiugrani. 

Kondor Ilynek, a verseny győz-
tesének egyébként a Színházi Elet 
az ú j siker emlékére aranykar-
kötőt ajándékozott. A legszebb lábú pesti görl: Kondor Ily 

(Foto Angelo) 



L O N D O N I n í i S O R 
fix ta : dítáiai Sandoz 

London, októberben. 
Bergner 

Kordáék a városon kívül dolgoznak; 
egy ára utazás az autóval, amíg kiérek 
a műterembe. A Kreml falai között vo-
nulok be, a naftalin-hó csillog az uta-
kon, Moszkva népe sandwichet eszik az 
udvaron. A műteremben Bergner pró-
bál. Hamvasszőke parókában, abroncsos 
szoknyában térdel Bergner Erzsébet 
cárnő előtt, aki az uralkodás titkaiból 
vizsgáztatja fiatal menyét s közben az 
utolsókat nyögi. Bergner halkan felel a 
nyöszörgő cárnő kérdéseire, iskolás 
leány hangján, aztán feláll és szomo-
rúan mondja: «A jelenet rossz, nagyon 
rossz.» Férje, Paul Czinner, s a rendező, 
Korda Sándor, lelkesen vigasztalják. 
Korda, is úgy találja, hogy rossz a jele-
net. A lámpákat kikapcsolták, az opera-
tör cigarettázik, Bergner körülményesen 
magyarázza, miért rossz a jelenet, a' vi-
lágítás, az idő, miért rossz szerep Ka-
talin cárnő? Semmi nem tetszik neki; 
nyugtalansága őszinte, meggyőző. Ez a 
nő állandó rettegésben dolgozik; igé-
nyei, melyekei a világgal, a munkával s 
önmagával szemben táplál, kielégíthe-
tetlenek. Tisztelettel hallgatom. Nem is 
érdemes máskép dolgozni. Ijesztően okos; 
«túlkompenzált», mondanák analitiku-
sék. Esztendeje, hogy leszerződött Kor-
dáékhoz, három szerepet utasított ed-
:'ig vissza. Most végre eljátssza Kata-
lin cárnőt. A parányi nő csupa hideg-
lelős izgalom és holdkóros biztonság 
munkaközbem. 

Mindenben okos: százezer percentet 
akar kapni, mindenben, mindenkitől. 
Igaz, önmagától is. Aki a közelében él, 
azt korbáccsal hajtja: még tökéletesebb 
munkát akar, még jobb szerződést, ab-
szolút sikert, rizikómentes eredményt s 
a tetejébe szép időt s egyáltalán min-
dent, amit a világon meg lehet szerezni. 
Nem tartozik a szerény emberek közé, 
akik beérik csendes boldogsággal és egy 
kis, de biztos fix-szel. Már három év előtt 
csendesen, feltűnés nélkül leépítette né-
met összeköttetéseit, esztendővel a nagy 
német politikai változás előtt elköltözött 
Berlinből, megtanult tökéletesen angolul 
s olyan csöndesen élt, hogy neszét sem 
lehetett venni. Angliában igen nagy a 
presztízse; ez lesz első hangos angol 
filmje s nem szeretnék a rendezője 

lenni. . . Négyórás próba után végre el-
készül egy néhányszavas jelenettel; való-
színű, hogy holnapra eldobja az egészet 
és újra kezdi. 

Szeretem és becsülöm benne azt is, 
hogy nem «szerény»; nem adja az egé-
szen nagy színésznőt, aki már annyira 
beérkezett, hogy megengedheti magának 
a teljes, ildomos, szembesütő szerény-
séget ... Harcol és primadonnáskodik és 
ordenáré és megrettent, csupa szükölés, 
de vagyonokkal fizetteti meg minden 
mozdulatát s az öltözőjét háromszor kel-
lett tapétáztatni, mert nem illett a ta-
péta színárnyalata a parókája színé-
hez ... De mindenhez joga van, mert 
ugyanilyen szemtelen, kegyetlen és uzso-
rás önmagával szemben. S ha kinyitja 
a száját, lélekzeni és beszélni kezd, el-
hallgat körülötte minden, nem hallani 
mást, csak ezt az ijedt gyerekhangot, 
amely alkalmas arra, hogy az élet min-
den szenvedélyét, szenvedését és örö-
mét megszólaltassa. Egyetlen példány-
ban él a világon, ötven kiló, száznegy-
ven centiméter magas. Kellemetlen nő 
lehet: például kínos lenne, ha egyszer, 
valahol kormányra kerülne és kinevez-
nék miniszterelnöknek. Programmja 
mindenesetre van, az egész életre s egé-. 
szen rövid programm. Ennyi: 

— A főszerepben Bergner. 

„Non stop variety" 
A mo'zik mintájára, amelyek lassan; 

de biztosan ölik Londonban is a látvá-
nyos revűszínházakat, egy kétségbeesett 
\tingli-1angli áttért a »permanens műsort 
intézményére s a Picadilly-tér egyik 
színházépületében délután háromtól éj-
félig táncol és énekel és lábakat muto-
gat ... hogy' nem fáradnak bele! ... 
Ijesztő látványosság. Szomorúbbat még 
nem is láttam, mint ez a permanens ké-
szültség életörömből, dzsiggelö lányok-
ból, szalonkomikusokból, ez a tízórás 
megszakítás nélküli synkopa, az a gör-
csös reflektorfény és rögzített hangu-
lat ... Londonban ez az intézmény a 
kávéházat pótolja; az embereknek akad 
egy üres órájuk, két üzlet között, dél-
után négytől-ötig s betelepednek a Non-
stop-Variety-be, ahol jutányosán és 
gyorsan, fillérekért és percek alatt tele-
szívják magukat tánccal, zenével, szép 
nőkkel és általában a «szórakozásinak 
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azzal a különös nemével, amit a revü 
ilyen ernyedetlen buzgalommal mér ki 
nekik. Van valami aggasztó az élő tes-
teknek ez üzemesített kiállításában. A 
«prostitúció» szemmelláthatóan áruházi 
cikk lesz lassan, a színpadon is, futó-
szalagon gyártják, mint az autókat, fil-
lérekért mérik ki s a nap minden órá-
jában felhörpinthetsz egy kupica revüt 
s berúghatsz egy gyűszünyi test-exhibi-
ciótól... A találmánynak ez a célja s 
a közönség belenyugodott és elfogadta. 
A lemdoni délután különös szférájához 
hozzátartozik ez az automata-színház, 
ahol válogatott leányzók szakmányba 
rúgják a port, ahol akkordmunkások 
órabérért táncolnak és énekelnek s nem 
csodálkoznék, ha a tulajdonos jövőre ra-
cionalizálná üzemét s bevezetné műso-
rában Bedeaux-rendszert... A zenét 
már régen konzervben árulják, a mozi 
permanensen perget tájat, világot, ár-
mányt és szerelmet s egyáltalán nem 
tartom lehetetlennek, hogy e tendencia 
hatása alatt a színházak is áttérnek 
rövidesen a permanens műsorra s meg-
szakítás nélkül, huszonnégy órán ke-
resztül játszanak darabokat, színészek-
kel, akiket hatóránként váltanak le, 
mint a bányászokat... Minden órában 
pénz van s a vállalkozó minden órának 
virágát iparkodik leszakítani, ezt értem. 
De ideje vagyon a születésnek és ideje 
vagyon a meghalásnak, énekelte az 
ótestamentomi költő; s vele tartok és azt 
hiszem, ideje vagyon a műélvezetnek is 
s nem délután kettőtől éjfélig vagyon 
megszakítás nélkül az ideje ... Kísérte-
ties, ahogy London közepén naphosszat 
dzsíggelnek lihegő tüdővel és kidagadt 
szemekkel ezek a szegény bérmunkások 
— lapossarkú tánccipőik gépies kopo-
gása idegesítően hallatszik ki a város 
nagy mechanizmusának soha nem szűnő, 
ütemes zörejéből. Madách nem álmodott 
ilyen robotról. A táncosok még csak bír-
ják valahogy; de mi lesz velünk, a né-
zőkkel1 •. . 

„Sailor's Song" 
Oxfordban egyik este lelkesedéssel né-

zem a «B ö r e g é r» kitűnő előadását ; 
mintha a Mars színházában ülnék, olyan 
idegen minden ... Meglepetéssel látom, 
hogy Frosch, a börtönőr különös moz-
dulatokat művel, mintha vitorlás-hajó 
köteleit mozgatná és matrózdalokat éne-
kel hozzá. A betét sikere minden elkép-
zelést felülmúl. Frosch matrózsapkát 

nyom fejébe s tengerésztáncokat lejt, 
pipával szájában. Strauss csodálkozna, 
gondolom; de később megmagyarázzák 
nekem, hogy angol vidéken nincs zenés 
előadás «s ail or' s song» nélkül. Ha 
van valami, amit az angolok mindennél 
jobban tisztelnek és szeretnek, amiért 
mindent feláldoznak ma is, ez a tenge-
részet, a matrózok, minden, aminek az 
angol flottához köze van. Ha van valami, 
ami sodrukból kihozza őket, ez a mat-
róz a színpadon. Ezek a hűvös és fe 
gyelmezett emberek elvesztenek minden 
mértéket, ha valaki a tengerről mesél 
nekik, az ő külön angol tengerükről s 
az odavaló emberekről. S ailo r's Song 
nélkül nincs Angliában «.B őr e g é r», 
nincs színház, nincs mozi és varieté, 
joviális matrózok nélkül a színigazgató 
becsukhatja színházát. így van vidéken; 
de Loyidonban is élnek színházi vállal-
kozások a flotta népszerűségéből; a pla-
kát, amelyen egy matróz tányérsapkás 
feje vigyorog, tömeget vonz .. . Ha a 
cigarettagyáros el akar adni egy új ci-
garettát, akkor hajót, vagy mentőövet, 
vagy matrózfejet ragaszt a dobozra, de 
cipőpasztát is könnyebb eladni, ha az a 
híre, hogy az angol hadihajókon is hasz-
nálják ... Ez a rajongás megható. Van 
benne valami a honvágyból, az örök 
honvágyból, amely minden angolban él, 
honvágy a világ és a tenger után. Az 
Ő lokálpatriotizmusuk kiterjed az egész 
világra. Ahogy az angol admiralitás ma 
is állam az államban, önálló és szuverén 
hivatal, független a kormánytól s meg-
kérdezése nélkül nem lehet igazgatni a 
birodalmat, úgy a flotta, a hajók s az 
emberek, akik az angol hajókon élnek, 
külön «betét» az angolok életében; ál-
modnak róla és műiden vonatkozásában 
elmondhatatlanul fontos és kedves ne-
kik. Frosch, a börtönőr, matrózdalokat 
énekelt tehát, mert ha egy matróz két-
szer bukfencet vet a színpadon, az Ox-
fordban biztosabb siker, mint minden, 
amit Strauss komponált. Az angolok, 
akik szívből utálnak minden idegent, 
szívükbe fogadták s egyik legnagyobb 
írójuknak tartják Joseph C onr a d-ot, 
aki húszéves korában egyetlen szót sem 
tudott még angolul; erős a gyanúm, 
hogy ezt a nagy írót többek között 
ezért is szeretik, mert a tengerről me-
sélt nekik... Nem is értem, miért kín-
lódom itt; egyetlen jólsikerült S ailo r's 
Son g-gal karriért lehet csinálni Lon-
donban. 
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— A színpadon aligha, ötesztendős 
szerződésében ugyanis nincs benne az 
úgynevezett «hollywoodi opción. 

— Hát az micsodái 
— Newyorkban nevezik így a színé-

szekkel kötött hosszcíbb szerződésnek 
azt a pontját, amely szerint a vállalat 
az év végén \f elmondhat a művészeknek, 
fíaál Franci szerződésében nincs kibúvó, 
az öt évet le kell szolgálni. A művésznő 
természetesen szorgalmasan tanul an-
golul és bizonyára ezen a nyelven is 
éppen olyan nagy sikereket fog elköny-
velni, mint német filmjeivel, 

— Apropo, Fröhlich elutazott már? 
— Egyelőre nem mozdul a felesége 

betegágya mellől. Alpár már sokkal 
jobban van. Futó rosszullétnek mutat-
kozik az indiszpozíció. Egész nap csi-
lingel a Gellért telefónja, ismerősök, ba-
rátok és ismeretlen tisztelők érdeklőd-
nek az állapota felől. Szerdán elmaradt 
a második Alpár-szerda. 

— Tessék?? 
— Hódolói és jóbarátai elhatározták, 

hogy amíg a nagy művésznő Budapes-
ten tartózkodik, minden szerdán össze-
jönnek és együtt vacsoráznak. Az asz-
taltársaságnak nincs más hölgytagja, 
csak az énekesnő. Az első ilyen vacsorát 
meg, is tartották és azon magától érte-
tődően, Fröhlich Gusztáv is résztvett. A 
legközelebbi szerdát ]a művésznő felgyó-
gyulása után rendezik. 

— Fröhlich elintézte az adóügyét? 
— Hogyne! A magyar hatóságok a 

legnagyobb udvariassággal rendezték 
ezt a kérdést. Tulajdonképpen arról 
volt szó, hogy a Rákóczi-film honorá-
riumát, huszonötezer márkát, közvet-
lenül Berlinben fizették ki Fröhlich-
nek. Az összeg után a Németországgal 
kötött viszonossági szerződés értelmé-
ben Budapesten kell leróni az adót, de 
ez az összeg aztán Németországban 
mentesül a kereseti adó alól. Fröhlich-
nek ezt megmagyarázták, aki erre ki-
jelentette: «Rendben van, de fizetni még 
sem tudok, miután Németországból nem 
lehet átutalni és itt semmi pénzem 
sincs. A pénzügyi főtisztviselő erre mo-
solyogva mondta: «Egy tanácsot tudok 
adni, művész úr! Kérjen kölcsön a ked-

Földi Mihály, a kiváló író és szerkesztő amerikai 
tanulmányútra ment a feleségével. Jelenleg a 
chicagói világkiállítás csodáit iárja, végigláto-
gatja a nagy amerikai szerkesztőségeket és 
nyomdákat. Az amerikai magyarság mindenütt 
nagy szeretettel fogadja az irót, aki a chicagói 
Ady Endre Társaságban érdekes előadást tartott 

amerikai élményeiről 
(Wide World foto) 

INT ÍM PISTA, hogy mi^igaz Gaál 
Franciska hollywoodi szerződéséből? 

— Párizsban írták alá a megállapo-
dást. Az Universal részéről maga az 
öreg Laemmle, az elnök vett részt a 
tanácskozásokon, öt esztendőre szerződ-
tette az előkelő vállalat Gaál Francis-
kát. 

— Mennyi fizetést kap? 
— Az első évben harmincezer dollár 

a biztosított jövedelme, amely évről-
évre jelentékenyen emelkedik. Ezért a 
pénzért csak két filmet kell évente csi-
nálnia a művésznőnek, egyet Amerika 
részére angol nyelven, egyet pedig né-
metül az európai piac számára. Esetleg 
magyar verzió is készül. 

— Es valóban öt esztendeig nem lát-
juk itthon Franciskát? 



lette. Ilyeneket mondott 
neki: «Miért nem jársz tár-
saságba? Miért nem vacso-
rázol híres primadonnák-
kal? Miért nem adminisz-
trálod magad? Hiszen ne-
ked még egy rendes flör-
töd sincs soha?» Az író 
megfogadta a tanácsot és 
— íme ez lett a vége. 

— Majd csak hepíend-
dcl zárul ez a história is, 
mint az író minden ope-
rettje. 

— Gratuláltak már Agai 
Irénnek és Székely István-
nak? 

— Hogyne! 
— Az esküvőről egy kis 

film is készül. Az ifjú párt 
ezzel lepik meg a bará-
taik. Majd figyeljék ezt a 
kis filmet... egyelőre nem 
árulok el többet róla. 

— Min nevettek e héten 
a Fészekben? 

— Tino di Pattiéra ese-
tén. A kitűnő énekest, aki 
az Egy éj Velencében cí-
mű filmben játszott, a fel-
vételek idejére eltiltották 
a dohányzástól. Közben be-
fejeződtek a felvételek, de 
a művész még itt maradt, 
mert végig akarta nézni a 
magyar-olasz meccset. Vasárnap dél-
után kiment a mérkőzésre és páholyá-
ban ülve kedélyesen cigarettára gyúj-
tott. Jött azonban a rend szigorú őre és 
rátette a kezét a művész vállára. Egy-
ben nyálazta a jegyzőkönyves ceruzát 
is, minthogy a Fradi-tribünökön rend-

Srokolay Olly, 
tett «nyaralni». 

aki egész nyáron dolgozott, csak most mehe-
Abbáziáfaan pihen és mint látjuk, a tenger-
parton is ö az utolsó fecske 

őrileg tilos a dohányzás. «Mit akar a 
rendőrÎ» — kérdezte kísérőitől Tino di 
Pattiéra. «Azt mondja, hogy tilos a do-
hányzás.» «Â, közöljék vele, hogy ne-
kem már megengedték/» — felelte Tino 
di Pattiéra és mély slukkot vett a ci-
garettából. Kezüket csókolom! 

Fópcóúaiewek — 

a SsuUiázi ä e i e t t y i ^ ' t i u e k 

A főpróba mindig1 bizonyos pikantériát jelent a nagyközönség 
részére, bizonyos tekintetben még a premiernél is érdekesebb, mert itt 
a közönség a premier külsőségei helyett hamisítatlanul és közvetlenül 
találkozhat a pesti kritika első impresszióival. Nem változott a (publi-
kum érdeklődése azóta sem, amióta a fizetett főpróbákat bevezették. 
A Színházi Életnek most sikerült a főpróbajegyek nagy részét előfize-
tőink részére biztosítani. Ezentúl minden nyilvános főpróba jegyei 
napokkal előbb kaphatók vagy megrendelhetők a Színházi Elet Bolt-
jában (VII., Erzsébet-körút 7.). 



Jeritza Máriának első filmjében, az «Alexandra nagyhercegnő*-ben kézimunkáznia is kell. 
Jeritza annyira megkedvelte felvétel közben a kézimunkázást. hogy a filmen megkezdett kézi-
munkát szünetekben is folytatta. Az eredmény: egy nemek film éa egy gyönyörű tfímzett terítő 

(Foto Phoebus) 



London, október 19. 
A Langham Place-on, a londoni West, 

a legfinomabb városnegyed kellős köze-
pén emelkedik az angol yádió csodálatos 
székháza. Idetartunk együttesen: Kál-
mán Imre, a világhírű magyar zeneszer-
ző, Mr. Lubbock, a jónevű, fiatal angol 
komponista, a BBC operettrendezője és 
én. Megyünk Kálmán Imre londoni rá-
dióestjének főpróbájára . . . 

A magyar komponistát különös reve-
renciával fogadják az óriási épületben. 
Emeletek és folyosók végtelen labirintu-
sán keresztül jutunk el végül a próbate-
rembe. Sötétszürke, vastag posztó ta-
karja a falakat és messzenyúló fémágon, 
egészen kicsiny mikrofon bajlik a zon-
gora fölé, amely elé Kálmán Imre ül le 
most a próba megkezdésekor . . . 

Azzal kezdi, hogy a kottalapokba külön 
bejegyzéseket ír és megkéri John Hendri-
ket, a tenorist'át, hogy vegye figyelembe 
ezeket a külön jegyzeteket, amelyek ope-
rettjeinek rendes kiadásából hiányoznak, 
de amelyekre ő külön súlyt helyez itt, a 
londoni előadáson. Azt akarja, ihogy min-
den úgy történjék, ahogyan ő azt elgon-
dolta, hogy a legeredetibben, legigazab-
ban, önmagát nyújthassa 
az angol BBC-n keresztül 
— az egész világnak. 

John Hendrik odaáll a 
mikrofon elé a (mikrofon 
nincsen bekapcsolva), fel-
emeli karját és Kálmán 
Imre belekezd Marica gróf-
nő című operettjének vi-
lághírű dalába, a «Jöjj ci-
gány» dallamába. Lassan, 
szinte dúdolva énekel a te-
norista — a mikrofon kí-
vánja így — majd egy-
szerre, hirtelen, szállni 
kezd a hangja (elhajlik a 
mikrofontól), azután újra 
suttogva folytatja (most 
egészen belehajlik a mikro-
fonba), hogy végül a leg-
zengőbb akkorddal fejez-
ze be! 

Kálmán abbahagyja a 
zongorázást; odahajlik a 
tenorista kottája fölé, ma-
gyarázni kezd neki Kü-
lönböző jelek kerülnek a 
papírlapra. J tenorista 
boldog, hogy kottáján a 
nagy zeneszerző kézírá-
sával örökíti meg külön 
zenei megjegyzéseit. Utána 
újra kezdik a dalt prób'ál-
ni. A végén Kádmán Imre, 
legteljesebb tetszésének ad 
kifejezést, még külön meg 

is kérdezi a tenoristától, hogy kitől ta-
nult énekelni, annyira tetszett neki az 
«iskolája». Aztán áradozva dicséri az 
angol tánczenét és az angol rádió magas 
fokú szervezettségét, majd, amikor meg 
jelenik a próbateremben a BBC külön 
házi fotografusa, hogy számomra leifo-
tografálja a muzsikust, Kálmán semmi-
képpen sem akarja az utasításait meg 
fogadni. Nem hagyja magát, csak szem-
ben lafotograjfálni. Profilban tilos! 

Amikor vége van a próbának, együtt 
távozom Mr. Lubbockkal, a Kálmán-es-
tély rendezőjével. (Egyike a legjobb ne-
veknek ma az angol rádióban.) Nem 
tudja eléggé dicsérni Kálmánt! Ennyire 
kedves, ennyire közvetlen, ennyire me-
legszívű nagy muzsikussal még nem ta 
lálkozott! Es milyen remek, szinte a mi-
nuciózustógig tökéletes, alkotó-kojppo-
nista. 

— Ö, bárcsak minden nagy muzsikus, 
akivel dolgom van, ilyen volna! — fejezi 
'be egy sóhajjal a beszélgetést Lubbock 
mester, azután visszasiet a próbaterem-
be, ahol a megadott instrukciók alapján, 
továbbbfolytatjia a megkezdett mun-
k á t . . , LÓRÁNT MIHÁLY 

Kálmán Imra ás Mr. Lubbock 
az angol rádió próbatermében 

(Foto Logan, London) 



Piccavsr és Szökő Szakáll 
a «Lidói kaland» cimü filmben 

(Foto City) 

^Piccaver tenoristát akar csinálni Szőke Szakállból 
Bécs, október. 

— A kamaraénekes úr minden pil-
lanatban hazajöhet — mondja Picca-
ver inasa, aki egy sereg újságot ad 
at, hogy gyorsabban teljék a vára-
kozás ideje. 

ö t perce sem várunk, amikor han-
gos robajjal feltárul az előszoba 
a j ta ja és egy ötéves kisfiú rohan 
be az ajtón: Piccaver kisfia. Mind-
járt he is mutatkozik: 

— En Péter vagyok és te? 
Piccaver hataima3 alakja tűnik 

fel az ajtóban és így megtakarít-
juk azt, hogy Péterkének külön 
kelljen bemutatkoznunk. 

— A filmgyárból jövök — mondja 
Piccaver — és bevallom, kifárasz 
tottak a felvételek. Egy számot há-
romszor kellett ismételnem és csak 
amikor harmadszor énekeltem el 
á dalt, akkor vallotta be Oswald, 
a rendezőm, hogy cscok azért kellett 
ismételnem, mert nagyon tetszett 
néki a szám és még kétszer akar tu 
hallani. 

Piccaver kövérebb, mint valaha. 
De ennek ellenére még mindig hó-
dító megjelenés. Minden mozdu-
lata friss, ruganyos. Látszik, hogy 
szenvedélyes sportember. Ezt el is 
árulja következő mondata: 

— Holnap délelőtt hála Istennek 
nincs filmezés, mehetek futbal-
lozni. Mint mindig, most is kapust 
játszom. Az artisták csapata lesz 
az ellenfelünk. 

Koncertjei kerülnek szóba: 
— Néhány héttel ezelőtt jelen-

tős sikerű hangversenyünk volt 
közösen Lotte Lehmannal. Most 
önálló hangversenykörútra indu-
lok. Párizs, London, Hága, Zürich, 
Milánó és Róma a hang verseny kör-
út lállomásai. Londonban mara-
dok legtovább, inert ott két filmet 
is csinálok. 

Péterke rohan be új ra a dolgozó-
szobába és nagy doboz csokoládét 
nyújt át világhírű papájának: 

— Ezt a Szőke Szakáll bácsitól 
kaptam — mondja. 

Piccaver nevetve meséli el az 
ajándék történetét: 

— Uj beállítás készült. Oswald, 
a rendező, akadékoskodott és fel-
vétel előtt négyszer próbált. Es 
magát a felvételt is háromszor is-
mételtette ímeg. Ekkor az operatőr 
jelentette, hogy kifogyott a film, új 
filmet kell a gépbe teimi. Fiaim, aki 
azt .hitte, hogy a kifogyott film miatt 
egyáltalán nem lehet tovább dolgoz-
ni, diadalmasan mondta oda a ren-
dezőnek : 

— TXgy kell maguknak! Folyton 
csak próba, folyton csak próba. Mi-
nek az a sok vacakolás! Most itt áll 
a bácsi fiúm nélkül. Ezért adott 
Szőke Szakáll esokoládéjutalmat a 
szókimondó Péterkéniek. Ami filme-
zésemet illeti, egy kicsit későn kós-
toltam bele a filmjátszásba. Ügy let-
tem filmszánész, hogy nem is tudtam 
róla. Egy gramofónlemezemiet be-
illesztették a «Varsói dal» című film-
be és olyan szépen jött ki, hogy rög-

tön vállaltaim filmszere-
pet, pedig addig minden 
ajánlatot visszautasítot-
tam. Ez egyébként az 
első filmem, de annyi-
felé hívnak, hogy csak-
hamar pótolni fogom az 
elmulasztottakat. Ennek 
a filmemnek «Lidói ka-
land» a címe és már jövő 
hónapban Pesten is be-
mutatásra kerül. Egy 
operaénekest játszom, 
akit ,nagy szerelmi bá-
nat ér. Ezért elbujdo-
som, halász leszek. Im-
presszárióm, Szőke Sza-
káll, vissza akar cipelni 
a színpadra, ami meg is 
történik, de nem ő, ha-
nem egy nő akaratából. 



Nora Gregor 
Piccaver partnere a «Lidói kaland»-ban 

(Foto City) 

Nora Gregor alakítja ezt a szere-
pet. Hálókivetés közben énekelni 
kezdek, a nő meghallja hangomat 
és elhatározza, hogy énektanárhoz 
viszi az «egyszerű halászt». Bele-
megyek a játékba és az énektanár 
valóban «mindent elkövet», hogy 
«csiszolja» hangomat. Persze a ve-

gén minden kisül, de nincs happy 
end. 

Péterke szakítja félbe az intervjút: 
— Te is sajnálod a Herbertet? 
A kamaraénekes megmagyarázza 

a «Herbert-esetet». 
— Herbertnek hívják Oswald 

rendező fiát. Tizenkét esztendős 
lángvöröshajú fiú. «Alsegédreri-
dezőhelyettes» a gyárban. Felada-
tai közé tartozik például az is, hogy 
kávét hoz a papájának. Ma délelőtt 
is kávét rendelt a rendező-papa és 
a kávé langyos volt. Előzőleg Nora 
Gregor késett és emiatt Oswald fel 
volt bőszülve. A langyos kávé olaj 
volt a tűzre és Oswald hatalmai 
pofont adott fiának. Felvétel köz-
ben! Szerencsére a tonmixer ki-
kapcsolta készülékét, különben a 
film bemutatója alkalmával hal-
lották volna a csattanást a nézők. 
A kis vöröshajúnak arba hason-
lóvá vált lángvörös hajához. En 
vigasztaltam meg és Péterke is 
vigasztalni kezdte. 

Szőke Szakáll, Piccaver fiLmpart-
•nere kerül szóba: 

— Szőke a legideálisabb partner, 
az operaszínpadon sem volt ilyen 
jó 'kollégám — mondja. — A film-

en mindig rá akar beszélni, hogy 
hagyjam abba a halászéietet. De 
amikor meg akar főzni, sohasem 
válaszolok és válasz helyett min-
dig énekelek. Legtöbbször régi ked-
ves dalomat. Ismeri? 

Es felcsendül Piccaver pompás 
hangja: — Jambó, jambó. . . 

Szőke Szakáll látogatóba érkezik 
Piooaverhez és így beszél terveiről: 

— A Piccaver-film után Adele 
Kernnel csinálok itt Bécsben még 
egy filmet. Azután Budapesten jön 
egy katonafilm, majd egy Univer-
sal-film jön Gaál Francival. Utána? 
Hívnak Berlinbe. Valószínűleg me-
gyek. 

Piccaver és Szőke most próbálni 
kezdenek.* Szőke megtanítja egy 
vidám jelenetre a kamaraénekest. 
A tanítás kitűnően megy. Picca-
verből még rutinirozott filmszínész 
lesz. A tenorista hálából éneklésre 
akarja megtanítani Szőkét. De azt 
megjósolhatjuk, hogy sohasem lesz 
Szőkéből tenorista. 

bl 



Az élet és a színpad keveredése te-
remtette meg azt az új műfajt, amit 
groteszk játéknak neveznek és amely-
nek mesterei az olaszok. Ha Luigi 
Chiarelli, a Kamaraszínház »Arc és 
álarc» című új darabjának szerzője 
időrendileg talán előfutárja is volt 
Pirandellónak, értékmeghatározás te-
kintetében nem szégyenkezhet, hogy 
a legtöbb kritika »pirandellóinak» ne-
vezi munkáját. 

Ez a kétségkívül anakronisztikus 
meghatározás azt mutatja, hogy van-
nak negyedórák a nézőtéren, amikor 
a cselekmény szuggesztivitása telje-
sen elfeledteti, hogy odafönt a színpa-
don játék folyik. 

Egy megcsalt férj néhol grand guig-
nolleba, néha bohózatba torkolló tör-
ténete az Arc és álarc. A férj elhiteti 
a világgal, hogy megölte hűtlen felesé-

gét és odaáll a törvény elé, hogy tet-
téért feleljen. A törvényszék felmenti 
annak a védőbeszédnek hatása alatt, 
amelyet a házasságtörés másik fő-
szereplője, az ügyvéd tart. A komé-
diát teljessé teszi a halottnak vélt 
asszony megjelenése. Férj és feleség 
szökni kénytelen, mert a társadalom, 
amely meg tudta bocsátani a gyil-
kosságot is, nem tudja megbocsátani 
a nevetségességet. Alapi Nándor és 
Both Klári sok szívet és tehetséget 
visznek alakításukba. Az előadás élet-
szerűségét Várady La-
jos, Harsányi 
Rezső, Bognár 
Elek és Bodó 
Ica játéka 
teszi tel-
jessé. Az 
előadás mei> 

— Hát itt hagy a póker ked-
véért? 

Bodó Ica és Bognár Elek 
(Foto Tóth Margit) 

lepetése Harsányi Ilona, 
akinek személyében kész, 
kiforrott művésznőt tap-
solt a Kamara Színház 
közönsége. 

— Ha rá jönnék, hogy meg-
ssal a feleségwm, megölném. 
Várady Lajos, Both Klári, Alapi 

Nándor, Harsányi Ilona és 
Szász Edit 

Kamara Szinhjáz: 
• Arc és álarc» 

(Foto Tóth Margit) 



— Bemegyek hozzád amíg elszívok egy cigarettát 
Harsányi Ilona és Both Klári 

Kamaraszínház: «Arc és álarc» (Foto Tóth Margit) 



(Toto "Reo I 
A fellázadt feleségek amazondandárja harcba Indul 

l Á f i í a b c t , ipazí a páci&si Jfac&en 
Párizs, 1933. október. 

Este 10 óra. Boulevard Poissoniére. 
Párizs legszebb filmpalotája, a «Rex», 
káprázatos fényárban úszik. A színház 
előtt hatalmas autótábor. Egymásután 
érkeznek a politika, a művészet, a pénz-
világ előkelőségei. Uniformisok, frakkok, 
estélyi ruhák tarka tömege. Mindenki 
itt van, aki számit. A politikai válság 

1 ellenére is eljött Daladier miniszterelnök 
és Paul Bomcour külügyminiszter is. 

Most egy fehérhajú úr érkezik: Einstein. 
Utána utat nyit az utcán felszaporodott 
tömeg, a díszbe öltözött rendőrök feszes 
vigyázzba merevednek: Lebrun köztársa-
sági elnök száll ki a kocsiból. A 60 tagú 
zenekar a francia himnuszt játssza. Az 
elnök elfoglalja helyét az erkélypáholy-
ban. Azut'án elsötétül a nézőtér, a füg-
göny szétnyílik. A nagy francia repre-
zentatív-film bevezető feliratai jelennek 
meg a vásiznon. Pierre Louys remekmű-

vét, a «Pausole király ka-
landjah-t pergetik le első-
ízben meghívott közönség 
előtt. Nem a szokásos saj-
tófőpróba ez, sokkal több 
ennél : théâtre paré. A 
íranciák nem egykönnyen 
lelkesednek filmekért, de 
ami ezen a bemutatón tör-
tént, az több a sikernél. 
Csodás műtermi és külső 
felvételek, bámulatosan tö-
kéletes rendezés, kristály-
tiszta fotográfiák, mesébe 
illő dekorációk és 365 cso-
daszép asszonyszereplő. Ti-
zenhatmillió fratnkba ke-
rült a híres Pierre Louys-
regény megfilmesítése, de 
a bemutató sikere után 

Pausole király egyetlen leánya: 
Aline, Josette Day 

(Foto Eco) 



A kedvenc feleség: Sidney Fox 
(Foto Eco I 

Az egész francia sajtó 
egyértelműleg megállapí-
totta, hogy az utóbbi évek 
legnagyobb filmje, a han-
gos kinematográfia mester-

a legújabb Jannings-

ítélve, ez a hatalmas ösz-
szeg bőségesen meg fog té-
rülni. A film lepergetése 
után a köztársaság elnöke 
magáihoz kérette a rende-
zőt és Vértes Maroelt, aki 
a díszleteket tervezte. Ke-
zet szorított velük és meg 
köszönte nekik azt a nagy 
szolgálatot, amelyet a 
«Pausole király»-lyal a 
francia művészetnek tet-
tek. A díszelőadás után 
egy párizsi újságíróval a 
Montmartre felé mentünk. 
Megkérdeztem tőle, hogy 
mi a véleménye a «Pau-
sole király kalandjan-róll 
A nagy siker lázától fűtve, 
elragadtatással mondta: 

— Uram, én nem szeret-
tem a mozit. Mióta a film 
megszólalt, annyi ostoba-
ságot fecsegett össze, hogy 

Tizenhat szolgálatonkívüli fele-
ség körültáncolja Amor szobrát 

belefájdult a fejem. De 
ma meggyőződtem arról, 
hogy a hangos filmnek 
óriási perspektívája van. 
Persze Pierre Louys szelle-
me és az önök Vértes Mar-
celjének zsenialitása kell 
hozzá, hogy az olyan elke-
seredett ellenségből is ba-
rátot csináljon, mint ami-

én voltam. Voltam, 
hangsúlyozom. 

Különben olvassa el hol-
nap véleményemet a Figa-
ro-ban. 

39 



^ ^ í n K á z í Z £ è i ^ 

X f i t y t m á n i M í f i í i ü h k 

3fzla ; Steffa (Dido íján 

A most elhunyt Faludi Jenő utolsó akaratával intézkedett arról, hogy barátai és 
ismerősei ne kísérjék ki a temetőbe és koszorúkat se helyezzenek ravatalára,' Min-
denki kegyelettel tett eleget az utolsó kívánságnak. Ezren és ezren szerették és tisz-
telték Faludi Jenőt, aki harminc esztendőt töltött a színház szolgálatában. Hervad-
hatatlan érdemeket szerzett. Mint dramaturg sok kitűnő írót indított a sikert útjára. 

A magánéletben Faludi Jenő a legelmésebb emberek közé tartozott, szellemes 
kozőr volt, művelt ember, aki kitűnően beszélte az összes európai nyelveket. Fivéré-
vel, Faludi Sándorral, a megszólalásig hasonlítottak egymásra. A két iker élénk 
szerepet játszott a budapesti társasági életben és hasonlóságukról számos kedves 
anekdóta keringett. Ezek közül egyiket letesszük egy szál virág helyett Faludi Jenő 
frissen hantolt sírjára. 

A két Faludi-fiú annakidején Bécsben szolgálta le önkéntesi évét. A lovasságnál 
szolgáltak és a megtévesztésig hasonlítottak egymáshoz. A természetnek ezt a furcsa 
adományát sokszor felhasználták mulatságos helyzetekre. Egyszer barátaikkal össze-
beszéltek és a Graben egyik borbélyát tréfálták meg. A sikerült viccet akkor a lapok 
is megírták és az egykori császárváros publikuma sokat nevetett rajta. 

Faludi Jenő önkéntes káplári egyenruhában megjelent a bonbélynál és így szólt: 
— Kérem, borotváljanak meg engem, de erősen, mert nagyon gyorsan kinő a sza-

kállam, már pedig este bálba akarok menni. 
— Tessék nyugodt lenni, úgy kiborotválom, hogy akár holnap is elmehet a bálba. 

— No erre kíváncsi vagyok, mert az én szakállam rémgyorsan nő. 
A fodrász nekigyürkőzött és alaposan kiborotválta az önkéntes arcát. Faludi 

Jenő magas borravalót adott és így búcsúzott: 
— Ha estig nem nő ki a szakállam, akkor mindig idejárok! 
A borbély elbizakodottan mosolygott. 
Egy óra múlva megjelent a borbélyüzletben az önkéntes kétnapos szakállal. 
— Micsoda disznóság ez! — kiáltotta. — Hát nem megkértem, hogy borotváljon 

ki!? Nézzen rám, így menjek a bálba?! 
A fodrász megrökönyödve vetette magára a keresztet. Ilyet még nem látott. 
Csak másnap tudta meg, hogy az az úr, aki kétnapos szakállal jött hozzá, nem 

Faludi Jenő volt, hanem Faludi Sándor . . . 

Bethlen Margit grófnő meglátogatja a P'irandello-darab 
főszereplőit Bajor Gizit és Táray Ferencet a főpróbán 

(László foto) 

Moissi hosszú szünet után is-
mét fellépett Bécsben a 
Deutsches Volkstheaterben. A 
•Vacsora nyolckor»-ban. Som-

lay Artúr szerepét játszotta 
(Foto Willinger) 



V A R H E G Y I J Ó Z S E F E T , a 
Nemzeti Színház színpadmeste-
rét csak néhány napja hívják 
Várhegyinek. Wiberái úr — 
így hivlák eddig — elhatá-
rozta, hogy megmagyarosíttalja 
a nevét. Megirta a kérvényt, 
felvitte az igazgatósági iro-
dába, innen hivatalos úton 
azonnal felküldték a belügy-
minisztériumba és huszonnégy 
óra alatt megérkezett az enge-
délyező okmány. A sikeren fel-
buzdulva a műszaki személy-
zet idegennyelvü tagjai is meg-
írták a kérvényüket és ugyan-
csak huszmnégy óra alatt Kol-
ler fcvilágosítóból Kapuvári. 
Priviczer főkellékesböl Pallai, 
Őrlik diszletezőböl Óvári Kaszt 
diszletezöböl Kátai, Till portás-
ból Tárnoki és Dravecz ház-
felügyelőből Drávai lett. 

Finálépróba Márkus—Harmath új revüjéböl 

-^frMfrC (0yenes ,elv-) 

Ez lesz a «Tenyeremen hordom» utóda a Tessék kiszállni-ban 

Egy-egy mondat Vajda Pál és Földes Jolán 
•Vica» című darabjából, amely az 

Űj Színpad megnyitó darabja lesz 

Verbőczy IIa 
Király Színház: Sült galamb 

(Foto Angelo) 



^Fogorvos 
és színésznő 
filmkarrierje 

Az «Egy éjszaka Velencében» 
című film pesti műtermi felvé-
telei befejeződtek és úgy a magyar, 
mint a német verzió szereplői Ve-
lencébe utaztak, ahol a külső felvé-
telek készülnek. 

A film, kétségtelen művészi ér-
tékén felül, — amit szakmai körök-
ben máris .megállapítottak, — van 
egy másik érdekessége, mert úgy 
a magyar, mint a német verzió egé-
szen ú j karriereket indított útnak. 
A magyar verzió két főszereplője 
Simon Zsuzsa, a Belvárosi Színház 
fiatal tagja és 'dr. Tarján György, 
akinek nevét sem színházi, sem 
filmkörök nem ismerhették eddig, 
tekintve, hogy a fiatal, elegáns 
filmamorózó a civil életben fog-
orvosi praxist űzött Berlinben. 

Simon Zsuzsára úgy lettek figyel-

— Ebben az ágyban született Napolecn. Ezt kapod tőlem nászajándékul 
Csortos Gyula és Simon Zsuzsa az «Egy éj Velencében» cimü filmben 

j 
nincs esküvfl 

1 
— Vagy lejön velem a bátba. vagy nincs esküvő 

Simon Zsuzsa 6« - Verebes Ernő 



A berlini fogorvos és a pesti színésznő 
Dr. Tarján György és Simon Zsuzsa 

mesek a filmkör'ök, hogy nemrég 
megjelent a képe a Színházi Elet 
címlapján. Táviratilag rendelték 
be a Hunnia filmgyárhoz próba-
felvételre, amelynek eredménye 
főszerep lett. Éppen ilyen váratlan 
volt dr. Tarján György felfedezése 
is, akit az «Egy éjszaka Velencé-
ben» rendezője a berlini magyar 
társaságban hallott egyszer éne-
kelni. 

De ú j akvizíció a német ver-
zió primadonnája, Tina Eylers is, 
akinek szintén ez az első filmsze-
repe. A szép, fiatal újonc máris 
karriert csinált, mert az Ufa szer-
ződtette a «Csárdáskirálynő» női 
főszerepére. Rajta is túltesz a ne-
gyedik film-regruta: Bállá Lici, 

•aki mindkét verzióban a komorna 
szubrett-szerepét játssza. A magyar 
változatban még Csortos Gyulának 
és Verebes Ernőnek van nagy sze-
repe, míg Tino di Pattiéra, aki a 
németben dr. Tarján György szere-
pét kreálja, a magyar verzióban 
néhány velencei dalt énekel, mint 
gonidolás. 

Simon Zsuzsa 
(Paál fotók il 



ö volt a legmagasabb ember a 
városban. Roppant vállai voltak, 
amelyek közül hosszú, vékony 
nyakán emelkedett ki az ő szo-
morú, barna feje. A szemei kéken 
ragyogtak a barna szemöldök alól 
és néha, amikor álmodozva elbá-
mult a közeli hegyek felé, olyan 
volt az arca, mint egy gyer-

meké, aki mintha kissé 
elsiette volna a növést. 

Tóbiás tudta, hogy 
az emberek kinevetik. 
Hallott is egyet-mást, 
itt-ott egy véletlenül 
elhangzott megjegy-
zést azonkívül észre-
vette azt is, hogy az 
emberek alig tudják el-
fojtani a mosolygásu-
kat, amikor a Takarék 
előtt, a korzón elmen-
nek mellette és Dono-
gán mérnök mellett, 
akivel Tóbiás mindig 
együtt szokott sétálni. 

Donogán mérnök a 
principálisa volt. 

Együtt ebédeltek Ma-
rosánnénál, akinek 
már a nagyanyja is 
abból élt, hogy ő kosz-
tolta a nőtlen hivatal-
nokokat, amíg azok va-
lamelyik bálon horog-
ra nem akadtak. 

— Na gyere, Adi, — 
szokta mondani Dono-

Tóbiás tudta, hog-y az emberek kinevetik 
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Tóbiás iktató volt a kataszteri 
hivatalban. A kisvárosban min-
denki ismerte és mindenki moso-
lyogva említette a nevét» pedig 
komolyabb ember, tiszteletremél-
tóbb férfiú, becsületesebb hivatal-
nok nem igen járkált ebben az 
időben ezeken a tájakon, mint 
Tóbiás Adám. 



Kicsi ember volt, de jó ember volt 

gán, amikor délben áthallatszott 
a kollégium pontos harangja . 

Es Tóbiás ilyenkor letette a tol-
lat és jóságos arcán a magameg-
adás jámbor szomorúságával 
megindult a piac felé, ahol ilyen-
kor már javában állt a déli korzó. 
A leányok szorgalmasan beszél-
tették oldaluk mellett a tréfás fiú-
kat és Tóbiás kétségbeesetten, re-
megve leste a szemközt jövők sze-
mében a mosolyt, ezt a borzasztó 
ostorcsapást, amely az ő tiszta 
gyermekszívét már esztendők óta 
véresre sebzi. 

Tóbiás már sok álmatlan éjsza-
kán elhatározta, hogy szólni fog 
a mérnöknek. Reggelre kelve 
azonban mindig mást határozott. 
Hiszen Donogán kedves, finom úri-
ember. IIa törpe is a növése, még-
is csak mérnök, mégis csak dip-
lomás ember, mégis csak a prin-

óipálisa és ő, az egyedüli iroda-
tiszt csak megtiszteltetésnek ve-
heti ennek a művelt "embernek a 
barátságát. 

Éjszakánként azért mégis ökölbe 
szorult a keze. 

— Es ha százszor mérnök és ha 
ezerszer a fellebbvalóm is! Még 
sem teszem tönkre az életemet! 
Hiszen mindenki röhög ra j tunk! 
Dávid és Góliát! Holnap majd 
megmondom n e k i . . . En nem me-
gyek ki vele többé az u c c á r a . . . 

De azért másnap délben» ami-
kor a kis törpe beszólt érte, Tó-
biás letette a tollat és nekiindult 
a gyűlölt utcának, ahol a gyilkos 
mosolyok nyilai röpködtek feléje 
a kegyetlen szemekből. 

Tóbiás legboldogabb percei azok 
voltak, amikor reggel egyedül 
ment a hivatalába. Most is végig 
ment a piactéren és lassan, mél-
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— A mérnök úr meghótt 
— Mék mérnök úr? 
— Donogán. 
Tóbiás elképedve állt az öreg 

szolga előtt. 
— Mikor halt meg? Hiszen az 

este még együtt voltunk. 
— Az icoaka, szegény. Szívszél-

ütésben. Kiosi ember volt, de jó 
ember volt. 

Tóbiás szinte önmagának mon-
dogatta: 

— Jó ember volt. de kicsi em-
ber volt. 

Aztán hozzátette: 
— Nézze, Domonkos, 

mondja meg a tanácsos 
úrnak, hogy én ma 
délelőtt nem jövök be 
a hivatalba. Nagyon a 
szívemre ment ez az 
eset Hiszen mindenki 
tudja» hogy milyen el-
választhatatlan bará-
tok voltunk. 

És Tóbiás nekivá-
gott az utcának egye-
dül, a ragyogó májusi 
napsütésben. Bejárta 
az egész várost és alig 
várta, hogy az emberek 
kigyülekezzenek a kor-
zóra, ahol pontban ti-
zenkét órakor büszkén 
és gőgösen ment végig 
egyedül, mint egy ün-

. . . büszkén és gögösen ment végig — ^ ^ n e p e U b o n v i v á l l . 
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tóságteljesen sétált be az ódon 
épületbe, ahol a kataszteri hiva-
tal volt. 

Domonkos, az öreg szolga, már 
a kapuban várta. 

— Jóreggelt kívánok. A tekin-
tetes úr már hallotta? 

— Mit? 
— Még nem hallotta? 
— Nem én. Mit kellett volna 

hallani? 
Domonkoson meglátszott, hogy 

élvezi a ritka helyzetet, hogy va-
lami érdekeset mondhat: 



A magyar filmgyártás 
növekvő lendületét jelzi, 

hogy most már nemcsak német és fran-
cia, hanem rövidesen angolnyelvű fil-
mek is készülnek Budapesten. Éppen 
most létesített ilyenirányú megállapo-
dást a Hunniával Aristid Hubrich, a 
legnagyobb angol filmtársaság, a Bri-
tish International Pictures jelenleg Bu-
dapesten tartózkodó igazgatója. A meg-
állapodás szerint a British januárban 
két filmet forgat Pesten. Az egyik 
film főszerepét Bebe Daniels, a világ-
hírű amerikai filmsztár játssza, aki 
már korábban Pestre érkezik és a kará-
csonyi ünnepeket Pesten tölti. 

Kétségtelen, hogy a 
magyar filmgyártás 
sokat köszönhet a kül-
földi magyar filmem-
bereknek. Az Univer-
sal talán sohasem 
gyártott volna Buda-
pesten filmet, ha nem 

Az iskola, amelyben a «Pillangókisasszony» angolul tanult 
(Foto Paramount) 

Marlene Dietrich és rendezője 
Rouben Mamoulian az «Énekek 

éneke» felvételei közben 
(Foto Paramount) 

ezzel kívánta volna hono-
rálni a társaság a magyar 
Joe Pasternak érdemeit. 
Ugyanez az eset a British-
nél is, amelynek figyel-
mét Hubrich Arisztid hív-
ta fel Budapestre. Hubrich 
igazgató ugyanis magyar 
származású. A világhábo-
rú idején mint katonatiszt, 
az osztrák-magyar hadse-
regben szolgált. 



Dayka Margit és Jávor Pál a 
»Rákóczi-induló« egyik jeleneté-

ben 

ä TI5»Zá 

â ^ ï M ç n à i r -

t l T C A B A N 

A «Rákóezi-induló»-
nak külső felvételeit a 
Tisza mentén készítet-
ték, ahol a filmhez a 
nyiregyházi huszárezred 
statisztáit. A felvételek 
közben azonban esősre 
fordult az idő és ezért 
a tiszaparti felvétele-
ket nem tudták befedez-
ni. Közben elkészültek a 
műtermi felvételekkel 
és csaik még két szép, 
verőfényes napra lett 
volna szükség a külső 
felvételek befejezéséhez. 
Napokon, beteken ke-
resztül várták a szép 
időt, hogy ismét leutaz-
hassanak a Tiszához, de 
hasztalanul. így kény-
telenek voltak a Tisza 
par t j á t a (mű teremben 
felépíteni. De ha a Ti-
szapart nem is valódi, 
a statisztáló katonák 
igaziak. A film rende-
zője, Fröhlich Gustav 
remekelni akar a Rá-
kóczi-indulóval és még 
a film vágását is maga 
végzi, nem bízza az úgy-
nevezett cutterekre. 
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Jarmila Novotna 
'a «Csókra vár az asszony» cimü filmben 

(Foto Pátriái 

Richard Oswald, az ismert német film-
rendező filmre viszi Offenbach operett-
jét, a «Szép Helénáit. A női főszerepet 
Nora Gregor, Menelaust Szőke Szakáll 
játssza. 

* 

Film készül az RKO-studió-
ban Sinclair Lewis világihírű 
regényéből, az «Anne Vidkers»-
ből. A főszerepet Irene Dunne 
játssza. 

Willy Forst új filmet rendez. 
Főszereplő a híres bécsi Rein-
hardírszínésznő, Paula Wessel v 
lesz, akinek ez az első filmsze-
replése. 

Európa legszebb filmszinésznöje: 
Lilian Dietz 

(Foto Phoebus) 

Magyar filmet forgatnak 
újra a Hunniában. E héten 
kezdték meg Nóti Károly 
«Beszállásolása című kato-
navígjátékának felvéte-
leit. A film csak magyar 
verzióban készül, főszerep-
lői: Agai Irén és Erdélyi 
Mici. 

Fejős Pál új filmet rendez 
A főszereplő Adele Kern — a bécsiek 

kedvelt lcoloratúrénekesnője 

Kiepura sikere megszédí-
tette az összes filmgyáro-
sokat. Piccaver, Lauri Vol-
pi, Tino di Pattiéra után 
most már Benjamino Gig-
lit is filmre szerződtették. 



Katharine Hepburn ax új amerikai Greta G a r h c ^ r k q _ M ü v é s z f l l m , 



Gróf Széchenyi Irma, Pauly Hartmannó é3 Dungyorszky Baba a concours hippiquen 
(Foto Gyenes) 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
•y 

— Mit tudtok ti angyalom arról, hogy 
sikerült a concoursf 

— Kétségtelenül ez volt a késő őszi 
szezón legszebb társadalmi és sportese-
ménye. Bs mintha ezt maga az időjá-
rás is tudomásul vette volna, csupa 
udvariasságból a hölgyek díjugratá-
sára verőfényes, langyos idő derült 
fölénk, úgy hogy a nézőközönség iga-
zán megelégedetten búcsúzhatott el 
lovasoktól, lovashölgyektől, akik közül 
Pauly Hartmanné és Fáy Halász Ida 
megint értékes díjakkal gyarapították 
gyűjteményüket. 

— Szóval Cs. Szabó Kálmán megint 
minden hozzáértésével és lelkességével 
rendezte meg az őszi szezón záróese-
ményét. 

— Ügy van s öröm volt látni, hogy 
ebben a motoros világban is még meny-
nyi híve van a lovas-sportnak. Ugyan-
akkor azt is meg lehetett állapítani. 

hogy a hölgyszíveket nemcsak a volánt-
nál, hanem a nyeregben ülő- gavallérok 
is meg tudják még dobogtatni, erre 
vallott legalább is az a szívdobogás, 
amely a pálya jobboldalán futó korlát 
mellől hallatszott pontosan mindig 
akkor, mikor az Amerikát járt főhad-
nagy úr lovasbravúrjaija került a sor. 

— Elég, elég, mert még elrontasz egy 
szépen induló és igen reményteljes 
ügyet. Es hogy van a szerencsétlenül 
járt osztrák amazon, akit igazán ül-
dözött a sors pesti kirándulásán1 

— Már túl van a nehezebbjén és a 
szobáját magyar kolléganői virágerdővé 
varázsolták a klinikán. Különben a 
lovais-sportnak a concourson egybe-
gyűlt hívei vasárnap pendliztek, ameny-
nyiben egyrészük Megyerre rándult, 
ahol most zajlik a búcsú-meeting. Na-
gyon sokan künn ebédeltek a tündéri 
napfényben s egy hatalmas Mercedes 
háromszor is megfordult a Nemzeti 
Lovarda és a megyeri versenypálya 
között, inert valakinek nagyon fontos 



Dobovszky Viola, aki az 1932. évi Miss Magyarország választáson, mint «Miss Szentes» első 
udvarhölgy lett, férjhez ment gyergyészentmiklósi dr. Gencsy Zsolt m kir. gazdasági felügyelő-

höz, a Csongrád vármegyei gazdasági felügyelőség helyettes-vezetőjéhez 
(Foto Hegedűs! 



rolt, hogy itt is és ott is jelen legyen. 
— No és mi következik ezekutáni 

— Természetesen miután őszre tél jön, 
az őszi szezon záróeseményei után a téli 
szezon nyitánya jön, vagyis i f j . Wahl-
kampf Henrik kezébe veszi a karmesteri 
pálcát, kopog a zenekarnak és csinn-
bumm, megszólalnak a farsangi sípok, 
dobok és hegedűk, azaz iiovember hato-
dikán az első MAC-teával megkezdődnek 
az elite-mulatságok. A MAC-nak külön-
ben is erős szezonja le: : ezidén, novem-
ber elején fáklyás ballagással búcsúznak 
a tagok a régi margitszigeti klubháztól, 
amelyet lebontásra ítélt a Közmunka-
tanács, majd következik az új klubház 
felavatása, amely még a háború előtt 
eredetileg kaszinónak épült s két klub 
is hajlékot talált benne a múltban, a 
Sziget Klub és a rövidéletű Palatínus 
Klub. Most aztán végleges hajlékot talál 
benne a MAC és különösen a reprezen-
tációra szolgáló termek sok új mulat-
ságra, társadalmi eseményre szolgáltat-
nak majd alkalmat. 

— A fentiekből kifolyólag önként adó-
dik a kérdéá, mi lesz a farsanggál és 
mi lesz a Margitszigettelt 

— A farsang legfőbb irányítója az 
úgynevezett Bálközi Blokk, amely min-

den héten határoz a felmerülő farsangi 
kérdésekben. Az immár pontosan meg-
állapított farsangi naptárt nézegetve 
megállapítható, hogy a Vigadó nagy-
terme immár nem báli hajlék, mert az 
Emericana, a Vitézek és az Athléták bál-
ját kivéve, a többi bál mind hotelter-
mekbe költözött s ugyanoda menekültek 
a Széchényi-, Katholikus-, Piarista-, Me-
dikus-teák is. Janitár 29-én lesz egy egé-
szen új bál, helyesebben, poraiból fel-
éled a békeidők ragyogó bálja, az Opera-
hál, amelyet Fellner Alfréd keltett új 
életre az Operabarátok Egyesületének 
élén. A farsang január hatodikán kez-
dődik a hagyományos Jogászbállal, ja-
nuár 13-án lesz a Medikus Bál, tizenhe-
tedikén a Minta Bál, 27-én a Technikus 
Bál, február elsején a Széchényi Bál és 
az Emericana Bál, február harmadikán 
a Vitézi Bál és tizedikén az Athléta Bál. 
Ha ehhez a műsorhoz hozzávesszük a 
közbeeső dátumokra kitűzött teákat és 
házi bálokat, nyugodtan lehet megjó-
solni, hogy soha még ilyen farsang nem 
volt, mint ezidén lesz, csak győzzük jó-
kedvvel, pénzzel és kibírjuk egészséggel 
ezt a rengeteg lumpolást. 

— A hymenfrontról mi ujságl 
— Farkas Elemérnek, a rokonszenves 

Gróf Széchenyi Irma lovára rátűzik a győzelmi szalagot a concours hippiquen 
(Foto Gyenes) 



Aas öreg úr: Fiacs-
kám, mondd csak meg 
nekem, mi van írva 
erre a táblára! 

A kisfiú: Nekem is 
ugyanaz a pecchem, 
mint magának: nem tu-
dok olvasni. 

(Rie et Had 

— Direkt az utcara viszem ezeket az álla-
tokat, hogy egy kis reklámot csináljak és vala-
hanyszor megjelenünk, egy lelket sem lehet 
látni. 

(Oandidc) 

VÁROSI JEGYES-
PÁR FALUN 

— Ó, Mancika, de szép 
egy ilyen naplemente! 
Egész nap el tudnám 
nézni! 

KUTYÁK 

Tűzoltó; Ki az ágyból! 
Áldozat: Ha van először egy kis meleg a szobá-

ban és akkor kivernek az ágyból! 
(Cyíano) 

— Honnan tudhatta Fifi, 
hogy hová ástad el a cson-
tot t 

— Lehet, hogy álmom-
ban ugattam. 

(Berliner III. Ztg.) 

DIVAT 
Férj : Az Isten szerel-

méért, mi történt ve-
led?' Mi az a tapasz ott 
a bal halántékod felett? 

Feleség: Az nem ta-
pasz, hainem az ú j kala-
pom. 

OTTHON FELEJ-
TETTE A SZEM-

ÜVEGÉT 

KÜLÖNÖS 



LEÁNYKÉRÉS 
1933-BAN 

— Mancika, meghívhat 
tom az esküvőmre? 

— Kití akar elvenni ? 
— Magát. 
— Ott leszek. 

TÁRLATON 

VIHAROS RÖMIPARTI 

— IMit szólsz elihez a 
csirkefogóhoz!? Volt me-
részsége száz frankot Ígér-
ni a képemért. 

•— Megérdemelte volna, 
hogy szaván fogjad. 

(|Ri« eí Hiac) 

László Aladár, Stella Adorján és egy pesti úr 
egy abbáxiai kávéházban römiznek. Kibic is van az 
asztalnál, egy pesti h'ö'lgy, aki folytonos közbeszólá-
sával idtegeeíti a játékosokat. Az osztás László Ala-
dárra kerül. Az író nem három, hanem négy sze-
mélynek osztja a kártyákat. 

— El van osztva! El van osztva! — kiabál a 
kibic. 

— Bocsánatot kérek, — feleli László Aladár — 
de nagysálgoe asszony annyit beszél, hogy azt hit-
tem, szintén résírt. vesz a játékban. 

VASÁRNAP TÁRGYALÁSON 
Bíró: Választhat öt-

ven pengő, vagy ötnapi 
fogház között. 

Vádlott: Akkor in-
kább kérem az ötven 
pengőt. 

UDVARIAS EMBER 

kötéltáncoscsalád kirándulásra indul... 
(Passing Show) 

— Parancsol egy ci-
garet tát? . . . 

(Punch) 
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Korányi betegágyánál. Az ágyra támaszkodik tri 
Ülnek: Serényi, 

A magyar-olasz európai kupamérkőzés 
tizennegyedik percében összecsapott Ko-
rányi, a magyar hátvéd és Cesarini, az 
olasz csatár. Korányi elesett, negyven-
ezer ember ijedten felkiáltott, de a nagy 
rémült jajon is túlha;latsz>ott egy borzal-
mas reccsenés. A szakértő fill — sajnos 
— nagyon jól ismeri ezt a hangot, il'yen 
fájdalmasan osak az roppan, amikor a 
sportember hatalmasan felépített testé-
nek tartóoszlopa, a futballista lábszár-
csontja törik el. Miég folyt a játék, de a 
trénerek cmár rohantak Korányihoz és 
vitték kifelé a pályáról. A vállukon. 
Szegény Korányi nem ilyen vállraeme-
lést érdemelt! 

Mialatt a csonkán maradt csapat hő-
sies küzdelemmel megkísérelte a lehe-
tetlent, az olaszok legyőzését, a sebesült 
játékost mentőautón a Glück-szanató-
riumba vitték. A műtőben igazították 
öesze eltörött lábát, begipszelték és már 
melg is érkezett az első látogató: Huszár 
Aladár^ Budapest főpolgármestere. A 
válogatott futballista, egyszerű szegedi 
iparosember gyermeke, nem fogadhatta 
előkelő vendégét, — mert még narkózis-
ban volt. Azután megindult a látogatók 
özöne, amely már napok óta tart és 
amelyhez hasonlóra a leghíresebb poli-
tikusok, légnagyobb színpadi sztárok 
betegsége idejéből sem emlékeznek. 
Sportvezérek, ismert emberek, játéko-
sok, micisapkás srácok, öreg ferencvá-
rosi drukkerek adják egymás kezébe a 

njere, Blum Zoltán, mellette Moóré. Lyka, Kutassy 
Ujváry, Kemény 

(Foto László) 

kilincset. Senki sem jön üres kézzel, vi-
rágot hoznak, cigarettát, befőttet, köny-
vet, öngyújtót, tárcát, — néhány óra 
alatt megtelt a szanatóriumi szoba ,és 
az igazgatóság kénytelen volt gátat 
vetni a látogatók végtelen özönének, 
mert a betegnek e'sősorban mégis csak 
pihenésre van szüksége. 

Szerencsére — mint a. röntgenvizsgá-
lat is megállapította — i a kettős láb-
szártörés nem járt semmi komplikáció-
val és Korányi-Kronberger Lajos, a hét 
fivérből álló fwtballdinasxtia világhírű 
tagja néhány hónap múlva újból meg-
jelenhet a pályán. Nagy szerencse, hogy 
a válogatott csapatnak tavaszig már 
nincs mérkőzése, annál súlyosabb csa-
pás érte azonban klubját, a Ferencvá-
rost, amely védelmének oszlopát lesz 
kénytelen hónapokon át nélkülözni. 
Könnyen bajnokságába kerülhet cz a 
'ziöild-feihérekne'k. Nçm kárpótlás ezért a 
szomorú esetért aẑ  hogy a futballsztár 
betegségének minden költségét és fel-
épüléséig minden járandóságáé a futball-
szövet ség viseli. 

De a legfontosabb mégis csak az, ho-gy 
a népszerű «Krónn-t minél előbb me-
gint a futballpályán lássuk I Enmiek a 
védtelenül szimpatikus fiatalembernek a 
szerénységét és hősiességét pedig leg-
jobban jellemzi, hogy eszméletre térése 
után ez volt az eliső mondata: 

— Hála Istennek, hogy nem Sárosi 
Gyurkával történt a baleset, mert az 
sokkal nagyobb baj lett volna a válo-
gatott csapatnak is, meg a Ferencvá-
rosnak is . . . 
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a magyar j'ntfaffpozt 

ni eq ta fái ta a szivét 

A7 olasz csapat, amely 1 : 0-ra megnyerte 

A magyar-osztrák aroatormer.es egyik izgalmas 
jelenete (A magyarok győztek 3 : i - re i 

Vasárnap délután zsúfolt villamosok 
haladtak] az FTC-pálya felé. Izgatott 
emberek vitatkoztak .az, esélyekről és 
mindenki hangoztatta: most visszaad-
juk az olaszoknak. Értelmetlenül hall-
gatta a villamoson a nagy fogadkozást 
etgy idősebb ember és megkérdezte: 'Ilit 
adunk visszaî A Piavét! — Piave?, — 
,-sodálkozott egy fiatalember. — Uram, 
ön nagyon hamar felejt. Az öt—nullát 
adjuk v issza . . . 

Ügy is indult a játék, hogy most 
csakugyan visszaadják, — ehelyett mi 
vesztettük el Korányit. A szörnyű bal-
es t után a csonkán maradt magyar 
esapat csakhamar összeszedte magát és 
új rohamra indult. Elkeseredetten és 
eliszitatan mentek, repültek a küzde-
lembe. Nem láttak maguk előtt akadályt. 
Így mentek szuronyrohamra háborúBlh a 
katonák. Vagy én téged, vagy te en-
gem. De kitörtek az ostromlottak, le-
rohantak lés váratlanul a- magyar ka-
puba esett a labda. Gél. Pech. 

A második félidőben megújultak a 
magyar rohamok. így még nem, küzdött 
magyar csapat, de így még nem bizta-
tott kÖBÖlnség sem. csapatot. 

A meccs elveszett, de a magyar fut-
ballsport megtalálta a sizívét! 

Háda, a magyar kaptis kiöklözi a labdát 

magyar csapat a meccs erkölcsi győztese 

Olasz támadás — magyar védés 



Nápolyból üdvözlik 
ismerőseiket 

Malina Mary és 
Kecskeméty Eta 

íé barátainknak sok szeretettel k 
dünk üdvözletet Londonból 

Kájlai Ilonka ós Székely Magda 

urából (Japánból) üdvöz-
Színházi Életet Komor 

í, Metzger Nándorné os 
Komor Éviké 

Dr. Finn Náthán Johannesburgból üdvözli buda 
pesti és bókósgyUlai ismerőseit 

«Szívélyes üdvözlet 
Sedanból temesvári és 

— ferdinandsbergi isme-
küldenek üdvözletet réseimnek Sohiwarz-

pdre és neje, Zádor Ta- bâcher Emma» 
más és neje Gergacsevics Juci Casablancaból küldi e n az 

anzikszot 



Farkas Miklós rendezi az idei legnagyobb francia filmet 
Párizs, október. 

A film Európaszerte a magyarok 
előretörését mutatja. Anglia film-
produkciójának élén Korda Sándor 
és Biró Lajos vezérkednek s az idei 
francia filmtermelés csúcsteljesít-
ményét, Claude Farrére híres regé-
nyének, a Csaítí-nak ú j filmválto-
zatát magyar rendezőre, Farkas 
Miklósra bízták. 

Párizs határában, a vincennesi 
erdőn túl, a Paramount hatalmas 
stúdiójában építették föl a Csata 
dekorációit. Előzőleg azonban Far-
kas Miklós, a francia filmproducer 
megbízásából, három hónapot töl-
tött Japánban, részint, hogy a local 
couleurrel a helyszínen ismerkedjék 
meg, részint, hogy a külső felvéte-
leket elkészítse. Közben az történt, 
hogy a billancourti stúdió, ahol a 
műtermi részeket forgatni kellett 
volna, az eredetileg me gépitett dísz-
letekkel együtt porrá égett. A kár 

azonban biztosítás ú t ján az utosó 
centimesig megtérült. 

A Színházi Elet munkatársa a 
Paramount műtermében kereste fel 
Farkas Miklóst. A «D» pavillonban 
éppen a Csata egyik legtragikusabb 
jelenetét forgatták s a felvétel szü-
netében kormos arcú, szakadozott 
ruhá jú japán statiszták özönlöttek 
ki az udvarra. 

Amíg a hatalmas ventillátorok 
megtisztították a pavillon levegő-
jét, e Csata vezérkara is kijött az 
udvarra friss levegőt szívni. Farkas 
Miklós azonnal hozzám siet, amikor 
meghallja, hogy magyar újságíró 
keresi. 

— Tizenöt évvel ezelőtt forg/attam 
az első filmemet a bécsi Saschánál. 
Akkor operatőr voltam és máig is 
őrzöm a Színházi Életnek azt a szá-
mát, amelyben rólam, mint kezdő 
mozioperatőrről megemlékezett. Sze-

ómennek tartom, hogy rencses 

F a l k a s Miklós egy tokiói teaházban két gésával 

66 



A «Csata» egy jelenete. Nagasaki lakói örümujjongva fogadják 
a csatából hazatérő Yorisakha márkit. 

Ez a felvétel nemcsak azért érdekes, mert Farkas Miklós 
tényleg a helyszínen Nagasakiban fotografálta, hanem azért 
is, mert áppen akkor tértek haza Mandzsúriából a győztes 
japán csapatok és statiszták nélkül, valódi szereplőkkel sike-

rült ezt a különben százezrekbe kerülő jelenetet leforgatni 
(Angelo foto) 

Farkas Miklós magyarázza az egyik jelenetet Annabellának 

most, amikor életem 
első nagy filmjét ren-
dezem, megint a Szín-
házi Élettel találkozom 
először. 

— Az elmúlt tizenöt 
év alatt végigkóborol-
tam az egész világot. 
Alig van olyan stúdió, 
ahol ne forgattam vol-
na és alig van olyan 
nagy név, akivel ne dol-
goztam volna együtt. 
Az utolsó film, amely-
nél még mint operatőr 
működtem, a Saljapin-
film volt, a Don 
Quihote. 

— Mielőtt a Csatát 
elkezdték volna forgat-
ni, a produkció költsé-
gén három hónapot töl-
töttem Japánban. Ak-
kor még javában dúl-
tak a mandzsúriai har-
cok. Láttam befutni a 
sebesültszállító hajókat 
s így a reális környe-
zettanulmányon túl, 
megkaptam azt a há-



Nagasaki lakói halászbárkákon eléba utaznak a 
győztes Yorisakha márkinak. Farkas Miklós az 
emelvényen áll és Instruálja a japán mozi-

operatört 
(Eredeti japán felvétel Nagasaki kikötőből) 

Farkas rendező magyarázza Charles Boyernek 
hogyan kell a harakirit elkövetni. Középen áll 
Zimmer francia színpadi író, aki a Csata francia 

verziójának dialógusait vezeti 

borús szagot is, amely nüániszok-
ban életteljessé teszi munkámat. 

Annabella megy el mellettünk, a 
Csata fő női szereplője. Japán pa-
pucs van a lábán, a testén pedig 
fehérrel díszített feketeselyem ki-
mono. Partnere Charles Boyer, a 
francia Rudolf Valentino. A har-
madik főszereplője a darabnak 
Inkisinoff. ö az egyetlen, akinek 
nem kell miasakiroznia magát, bár 
mosolyog, amikor erre kerül a szó. 

— Mongol fa j tá jú kaukázusi orosz 
vagyok, — mondja — raj tam kívül 
még húszmillió ilyen mongol él az 
orosz birodalomban. Csak az euró-
pai szem nem talál raj tunk különb-
séget, holott valójában nem hason-
lítunk a japánokhoz. 

Ügy a társaság, mint Farkas 
Miklós nagyon bízik a film sikeré-
ben. Lehet is rá okuk, mert egy 
amerikai manager, aki néhány je-
lenetet látott a magyar rendező 
munkájából, máris megvásárolta az 
angol verzió jogát. K Ö R Ö S I J Ű I J A 



ekete bársony estélyiruha - az új Patou-kollekciébél - rözsaszin satin béléssel a „yak é s az 
ÖV k Ö r Ü 1 (Foto Diaz, 



'íTinre sauvage' ax új divatszín 

«Princess« Lointaine» 
Patou ezüstlamé estélyruhája, tükör vállpánttal 

(Foto Diaz) 

«Atléta nem lehetek, sztár nem akarok 
lenni, asszony vagyok.» 

Ez a mottója annak a ikis könyvecské-
nek, amelyen Jean Patou új téli kollek-
ciójának bemutatójakor vendégeinek 
adott. Rövid kis konferanszában elmon-
dotta, hogy fiatal, egyszerű és párizsi 
divatot akar adni. Számol a mai viszo-
nyokkal, amikor még a párizsi asszony 
seim telheti meg, hogy nagyon sok ruhát 
vásároljon és ezért modell anyagokul 

csupa nemes selymet és bársonyt hasz-
nált. A műselymet úgyszólván teljesen 
száműzte. 

Silhouettéje a nappali ruháknál sok-
kal kevesebbet változott, mint az es-
télyi ruiháknál. Ha végignézzük az új 
nappali ruihákat, akár fényes, akár matt 
selyemből, akár crepe-romainból, akár 
durva inarooainből, a legszembetűnőbb, 
hogy a slusz, valamivel lejjebb került. 
A ruhák egyébként egész egyenesvona-
lúak, legyezőráncok, berakások, kis 
gloknik, berakások hátul, de főleg sok 
gombdísz díszíti őket. Az estélyiruhák 
vonala sokkal szembetűnőbben válto-
zott meg. Az estélyiruháknál a súlypont 
a ruha hátán van. Elől a szoknya sze-
repe csupán az, hogy eltakarja a lábat, 
olyan szűken, amilyen szűken csak lehet. 
Az estélyiruhák csípőben is egészen szű-
kek, testihez símulóak. Ez a divat termé-
szetesen újból rengeteg munkát ad majd 
a fűzőkészítőnek. 

Nagyon érdftkesek Patou -kabátjain 
az ujjak és a szőrmézések. A kabátok 
legnagyobbrészt egyenesek és nagyon 
sokat díszít öv. A divatszínekben Patou 
ismét újat hozott. Véleménye szerint na-
gyon sokan únják már a feketét és a 
feketét akarja helyettesíteni új divat-
színével, amelyet «mure sa««o£re»-nak 
nevez. Lilás-szürkés-bordós színárnya-
lat ez — bizony, kissé unalmas is, olyan 
sok modellt mutat belőle Patou. Az új 
divatszín mellett nagyon sok zöldi és 
barna toalett szerepel. Az estélyiruha-
anyagok között legszenzációsabb a kon-
trasztnak nevezett új 'bársony, 'amelynek 
egyik fele matt, a másik fele csillogó, 
színben azonban teljesen ugyanaz a fé-
nyes, mint á matt rész. Nagyon szép a 
<icrepe-Patou»-nafc nevezett durva ma-
rocainje és a crepe-lozangé-mik nevezett 
fényeshátú selymek. Feltűnőeu sok a 
kollekcióban a selyem-bársony és a vé-
kony finom mousseline-bársony. A cock-
tail-ruhák- és a vacsorázóruhákhoz gyak-
ran használ Patou brosét és fémlamét. A 
hímzés, úgylátszik, nagyon jelentéktelen 
szerepet tölt be Patou idei kollekciója-



ban, mert mindössze egy-két estélyi-
ruhát mutat strasszal és gyönggyel egé-
sze;i finoman hímezve. 

A szőrmék között, amelyet felhasznál, 
legfontosabbak az ezüstróka, a kékróka, 
az asztrachán, a breitsehwanz, a 
szkunksz és a bíber. Az estélyikabátok 
közül majdnem mindegyiket kék, vagy 
ezüstróka, vagy nerc díszíti. 

Nagyon érdekesek a kollekció kesztyűi. 
Nappalra bőrből, estére pedig a raha 
anyagából, legtöbbször bársonyból ké-
szültek. A modellek mindegyikét kalap-
pal mutatják be a mannequinek. A ka-
lapok sportruhákhoz, kosztümökhöz 
karimásak, délutáni ruhákhoz pedig 
to.kok. Nagyon szépek kis szőrmos-apkái. 
A karimás kalapok között a legérdeke-
sebb az, amelynek a feje hátul több 
gombbal gombolódik. A délutáni kala-
pok közül többet fátyol is díszít, de csak 
hátul. 

A bemutatott modellek között feltű-
nően sok a kosztűm. Érdekesek a rövid 
nyitott kosztümkabátok, elől elkerekítve 
és alul rókával szegélyezve. A 'bélése 
majdnem mindegyiknek ugyanabból az 
anyagból készül, minrt a blúz. A rövid 
sportkosztűmökhöz kézzel kötött és hor-
golt blúzpkat viseltek Patou mannequin-
jei. 

Egyik fekete trikókosztűmhöz kézzel 
kötött, piros, hosszúujjú trikóblúzt mu-
tat. Egy másik sötétkék jerseykosztű-
rnöt egy fehér, kézzel horgolt, teilos egé-
szen angolos cérnablúz "egészít ki. Egy 
másik rövid nyitott bő kabátot fekete 
kosztűmíhöz narancssárga trikóblúzt vi-
selt a mannequin. 

A szövet- és délutáni ruhái között fel-
tűnően sok a kazakosruha. A kazak leg-
többször egészen hosszú, majdnem térdig 
ér. Nagyon szép egy zöld szövetruha, 
amelyhez három bőrből készült coboly-
sálat mutatnak. Egy másik szürke szö-
vetruihának — Footing-nak keresztelte 
Patou — a kazakját diagonálisan azsú-
rozott csíkok és egy egész csöpp kis piké-
gallér díszíti. Nagyon szép a Carinqnak 
keresztelt ifekete bársonykosztűm, sárga 
ezüsttel átszőtt kaaakkal. Általában na-
gyon sok a fekete bársonykosztűm, színes 
brokátblúzzal, kis hermelingallérral. A 
Petite Madame-nak nevezett kosztűm fe--
kete kordbársonyból készült fehér kord-
bársonyblúzzal. 

Az estélyiruhák között is nagyon sok 



a bársony. Az egyik fekete bársony es-
télyiruífoa dereka világoslila fémmel át-
szőtt feilból készült. Nagyon szép egy 
bársony vacsorázóruha csipkegallérral és 
csipke-vállrészekkel. 

A «Moonlight»-nck nevezett estélyiru-
hája ezüsttel átszőtt, narancssárga bár-
sony. Gyönyörű egy zöld bársony estélyi-
ruha, amelynek a derékrésze a világo-
sabb, a szoknyarésze pedig sötétebb zöld 
bársony. Olyan szűk, alig lehet lépni 
benne. Elől egészen sima, hátul pedig 
hosszú uszálya van. Cobollyal prémezett 

Fekete fleur de soie délutáni 
ruha fehér csipkedísszel 

(Patou-modell) 

uszályos bársonykabát egészíti ki. Ennek 
a modellnek is, éppúgy, mint a legtöbb 
estélyirulhának, elől úgyszólván semmi 
kivágása nincs. Annál kivágottabbak 
azonban az estélyiruhák hátul. A leg-
többnek úgyszólván teljesen hiányzik há-
tul a dereka, csak egy keresztpánt, vagy 
nyakon egy pánt erősíti a testhez. Érde-
kes, hogy ftihér estélyiruha teljesen 
hiányzik. Egyetlenegy fehérsatin-modell 
van csak fekete uszályos bársony esti-
kabáttal, amelynek óriási gallérját hátul 
ezüstróka szegélyezi. 

A nagy estélyiruhák kö-
zül sok a fémmel átszőtt 
anyagból való. Legszebb a 
Princesse Lointaine-nek ne-
vezett modell, ezüstlamé-
ból apró kis tükrökből ösz-
szeállított nagyon érdekes 
és igazán különleges váll-
pánttal. 

Érdekes új ékszereket is 
mutat Patou; hosszú lánco-
kat, karkötőket, kerek, 
gömbölyű ametisztgyön-
gyökiből, a láncok fényes 
műselyemrojttal vannak 
befejezve. Az ametisztnek 
a színe legjobban harmoni-
zál Patou legújabb divat-
színével. 

Űjdonságszámba mennek 
a G aids taub-cipők- is, ame-
lyek barnás-arany árnyala-
tukkal kitűnően illenek a 
divatos mure sauvage-
színhez. 

A kollekcióban idén na-
gyon kevés csipkeruha sze-
repel. 

Egyik közülük, feke-
te guvrirozott csipkéből, 
legpraktikusabb darabja 
volt Patounak. Pizsamát is 
mutatott néhányat. Leg-
szebb volt közöttük a 
«sleeping car», bordó szö-
vetpizsama, nadrág és de-
rék egybeszabva, háromne-
gyedes raglánszabású, vas-
tag, bolyhos posztókabát-
tal. 
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A pesti divatszalonoknak súlyos 
vesztesége a két legnépszerűbb bu-
dapesti diplomata feleségének távo-
zása. Már elutazott lady Chilston, 
an angol követ felesége, akinek 
diszkrét elegánciáját sokszor volt 
alkalmunk megbámulni. Oroszor-
szági útjához még búcsúzóul Pesten 
rendelte a kalapjait, csupa prémes 
sapkát, kis kucsmákat, többek kö-
zött egyet, barna cobolymókusból. 
Rövidesen elutazik Pestről Schoen 
bárónő, a német követ felesége is, 
aki egyike volt a legjobban öltöz-
ködő pesti dámáknak. Nemcsak ő 
maga költött sokat a ruháira, de 
gyerekeit is a legszebben, a legízlé-
sesebben öltöztette, ö is téli gar-
derobját még Budapesten állíttatta 
össze. 

* 
A Nemzeti Színház új Pirandello 

darabjának, az «Elet vagy játéi-
nak premierjén a nők nemcsak 
Bajor felejthetetlen művészi játékát 
csodálták, hanem gyönyörű toalett-
jeit is. A Nemzeti Színházban rég 
volt alkalmunk ilyen mondain 
toaletteket látni. Az első felvonás-
ban egészen princessvonalú, szoro-
san a testhez simuló uszályos va-
csorázóruhát visel Bajor fekete 
bársonyból, hosszú szűk ujjakhal, 
amelyeket könyöktől a csuklóig érő 
fehér-fekete strucctoll fodor díszít. A 
második felvonásban sötétkék bár-
sony háziruhában van, bő, fehér, fé-
nyes bársonnyal bélelt ujjakkal és fe-
hér bársonnyal bélelt kapucnival. A 
princessvonalú ruha öve fehér 
hosszú bojtban végződő selyem 
zsinórból készült. A harmadik ruha 
nagy estélyi toalett piros mousseline-
ból, dús, gloknis szoknyával, ame-
lyet kétféle árnyalatú piros strucc-
toll szegélyez, ugyancsak strucctoll 
szegélyezi a karöltőket is. 

Nagyon jól sikerültek a másik 
két női szereplőnek, Aczél Iloná-
nak és Aghy Erzsinek ruhái is. 
Aghy Erzsinek lazacszínű bársony 
estélyiruhája, Aczél Ilonának pedig 
a zöld ruhája tetszett zöld mousseline-
bársony pelerinnel. 

A premieren nagyon díszes elő-
kelő közönség jelent meg. A höl-
gyek között a legelegánsabb Do-
roghy Ervinné volt. Nagyon szép 
Lanvin-modell után készült fekete 
estélyiruhát és egy óriási nagy fe-
hér rókagallérral díszített fekete 
földigérő bársony keppet viselt. 

* 

Ismét egy nagyon szép pesti 
leány számára készült menyasszonyi 
ruha a egyik budapesti divatsza-
lonban. Bessenyey Erzsike menyasz-
szonyi ruhája fehér mousseline-bár-
sonyból készül apró mirtuszvirág 
díszítéssel. A menyasszonyi ruhán 
kívül egy fekete bársony estélyi-
ruhái és egy feketesatin délutáni-
ruhát is kapott. Ugyanebben a sza-
lonban készült az esküvőre Concha 
Emilia fekete satinruhája is. Egy 
másik divatszalon készítette a két 
örömanya, Bessenyey Ferencné és 
T abakovits üusánné, esküvői ruháit. 
Mind a ketten ujjas, földigérő fe-
kete bársonyruhát kaptak. 

Hatvanban volt az elmúlt héten 
díszes és szép esküvője Boros Baba 
cukor gyári igazgató leányának. Erre 
az esküvőre rengeteg sok toalett ké-
szült az egyik budapesti divatsza-
lonban. Csak a menyasszony, a 
menyasszonyi ruháján kívül, még 
hét toalettet Icapott. 

* 
Az egyik sportruha-szalónban lát-

tam próbálni i f j , Horthy Miklósné 
Károlyi Conzuella grófnőt. A 
grófnő nemcsak sportruháját és pré-
mes köpenyét, hanem estélyiruháját 
is ebben a szalonban rendelte. 
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legfeljebb prémezésre 
használták fel. Tavaly 
azonban új ra feltűntek 
a rövid hermelinke-
pek, hermelin bolerók, 
az idén olyan nagy her-
melindivat van, ami-
lyenre még Párizsban 
is alig emlékeznek. 
Chanel-, de főleg Le-

long-kollekciójában 
nemcsak hermelinka-
bátökat, hermelinkepe-
ket, de rengeteg sók 
hermelin-prémezést lá-
tunk. Lelong egyik leg-
szebb estélyikabátja 
«A velencei kalmár» 
nevű, fekete bársonyból 
készült, hátul földig ér, 
elől osak derékig iá fe-
jen kell 'bebújni, a nyak 
körül egy csavart her-
melingallér van és az 
egész kepet hermelin-
szegély díszíti. Nem-
csak az estélyikabáto-
kon, hanem a fekete ut-
cai szövetkabátokon is 
egész mellényeket lát-
tunk fehér hermelinből. 

Az estélyiruhákhoz 
gyönyörű hermelin-
gallérokat mutat, az 
egyiket cobolycappok 
szegélyezik, a másik 
pedig tiszta fehér her-
melin, elől fisüszerűen 
átkötve a derékon és 
hátul a gallér alatt 
összegombolva. Gyö-
nyörűek az egyenesvo-
nalú háromnegyedes 
hermelinkabátok is, fe-
hér vagy ezüstrókagal-
lérral. Paquinnál egy 
térdigérő egészen bő 
kocsiskepet mutatnak 
hermelinből, ezeknek a 
kepeknek az a nagy 

A nemes szőrmék kö-
zött is megkülönbözte-
tett helye van a her-
melinnek. Talán nem is 
azért, mert különöseb-
ben drága (hiszen nem 
drágább, mint a nerc), 

hanem azért, mert ab-
szolút luxusszőrme, 
csak este lehetett visel-
ni. Egy ideig a divat 
száműzte is. Estére in-
kább színes bársonyba-
bátokat készítettek és 

ALP AH GITTA 
fehér hermallnbund&bcm 

Szőrméit SCHMIDEQ LEÓ szörme»zalónja (Párlzsl-u. 6.) 
Multat t* 



\ BeLge-harmelinköpeny 
| sálgallérral 

plőnyük, hogy a vállon 
díszített és a háton 
pagy masnikkal díszí-
tett ruhákhoz kelleme-
lebb viselni őket, mint 
>, kabátokat. 

De nemcsak este és 
lemcsak szőrmézéshez 
fiselik a hermelint, ha-

nappalra is. A 

beige színű, úgyneve-
zett nyári hermelin, 
rendkívül divatos. 
Hosszú délutánikabá-
tokat és háromnegye-
des sportkabátokat ké-
szítenek belőle egészen 
puhán dolgozva, leg-
többször nyakkendőnek 
kötött sálgallérral. 

Nagyon divatos és 
szép a sötét csokoládé-
barna színű hermelin, 
amelyet Párizsban 
rendkívül sokat hasz-
nálnak. Láttam barna 
szövetkosztűmöt nagy 
barna hermelinuj jakkal 
és nyakkendővel, barna 
szövetruhát hermelin 
mellénnyel, de nagyon 
sok hosszú kabátot. 

A nagy hermelindi-
vat teremtette meg a 
fekete színűre festett 
hermelint, amely külö-
nös fénnyel csillog és 
nagyon érdekes szőrme. 
Rendszerint prémezésre 
használják és gyakran 
kombinálják fehér her-
melinnel. 

A nagy hermelindi-
vatnak valószínűleg 
egyik oka az is, hogy 
az ára, mint minden 
más prémnek, olcsóbb 

Térdigérfi lehér hormolingallér 

lett. Régen féltek a 
drága hermelint meg-
venni, mert biztos volt, 
hogy egy pár éven be-
lül megsárgul'. Ma már 
azonban a hermelint 
rendkívül sokáig lehet 
viselni, mert a meg-
sárgult hermelint bar-
nára, drappra lehet 
befesteni. 
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Bársony, selyem és lamékesztyűk 
Hol vannak azok a régi jó idők, 

amikor minden szezón elején be-
mentünk a kesztyűsboltba és megvásá-

roltuk a téli, vagy a tavaszi kesztyűt? 
Ma a kesztyűdivat épúgy változik, 
mint akár a toalettek divatja. A bőr-
kesztyűknek félelmetes konkurrense 
akadt az elmúlt szezonban az anyag — 
szövet- és selyemkesztyűkben. A 
kesztyűdivat idén tovább fejlődött. Es ha 
ma végignézzük a párizsi divatszalonok-
nak modeLfülkéit, egész külön szekré-
nyeket látunk kesztyűkkel tele. A próba-
kisasszonyok a toaletteket kesztyűkkel 
mutatják. A kesztyümodelleket a ruha 
divattervezői tervezik és legtöbbször a 
hires párizsi kesztyűsök készítik. Mert 
tiszta anyagkesztyű nincsen. Minden 
kesztyű belül a tenyéren bőrből készül. 
Nem kell azonban azt hinni, hogy az új 
divat teljesen száműzte volna a bőr-
kesztyűt. Sőt. Délutánra ima sincs e.e-
gánsabb, egy jól szabott antilop- vagy 
svédbőrkesztyűnél, amely csuklóban jó 
ráncos és körülbelül az alsókar köze-
péig ér. A kesztyű szára bő, úgyhogy 
azt esetleg a szűkre szabott kabátujjra 
rá lehet húzni. Vannak azonban olyan 
kesztyűk, amelyek manzsettával készül-
nek, egyenesen azzal a célzattal, hogy 

a kabátujjat díszítsék. Legtöbbször ezek 
a kesztyűk sportkesztyűk, vaddisznóbőr-
ből, vastag mosóbőrből. A manzsettá-
juk gyakran díszes, perforált. A sport-
kesztyűk általában bőrből készülnek, 
kézzel varrva. Ezeket lovagláshoz, golf-
hoz, autóvezetéshez viselik. Délelőtti 
rulhához, sétára, vásárláshoz már feltű-
nik a ruha anyagából, angórából, szö-
vetből készült kesztyű, a ruha ujjára 
húzható szárral, bőrbéléssel. Kosztümök-
höz Párizsban nagyon sok bársonykesz-
tyűt mutatnak sima, vagy kordbársony-

Xegszebb kesztyű. 
[luxusbolt 

a jó áru drága volt 
^Minősége maradta 

[régi 
2)e a fele árat kéri 
ZKönigstein ümre 

[boltja 
12 'Váci-utca 

K e s z t y ű b ő r ö k k a p h a t 
S z a b a r s k y J ö z s a t Vámház-körut 11. 
V. em. 10. L i f t d í j t a l a n . Telefon : 83-1-70. 

KESZTYŰBŐRÖK LEGOLCSÓBBAN 
darabonként ls kaphatók. — R ó z s a Miksa 
B f f r k a r a s k a d a l m l R. T. Laudon ucca 6 

KESZTYŰBŐRÖK 
Szaberszky Zsigmond S f , i " S Ï 

ból, bőrrel bélelt tenyérrel. 
Különösen szépek a fekete 
és a barna bársonykesztyűk, 
amelyek gyakran a kabát p 
a színével harmonizálnak. 

Legnagyobb a változatosság és legtöbb 
az újdonság az estélyi kesztyfidivatban. 
A régi hosszúszárú fehér glaszékesztyűk 
Párizsban eltűntek. Mutatnak ugyan 
bőrkesztyűt is estére, de csak egészen 
pasztel árnyalatú halvány rózsaszín, hal-
ványkék antilópból — főleg Chanelnál. 
Az élénkszínű méregzöld, püspöklila, 
tűzpiros, feltűnő kesztyűk divata hála 
Istennel kimúlt. De nagyon nagy divat 
a ruha anyagából készült kesztyű. Bár-
sonyból, se yemből, sőt Iáméból is. Cha-
nelnak van egy speciális kesztyűanyaga, 
aranyosan csillogó lamészerű satin. A 
kesztyűk legtöbbször hosszúak, de rövid 
estélyikesztyű is van díszes manzsettá-
val. 

Fekete satinl 
és feketa sa 

táska 

'.mezesének 



â 
Amerikában cinema, vagy vasár-

napesti ruhának, Párizson bridzs-
vagy cocktail-toalettnek nevezik a 
legújabb ruha típust, amely a délutáni 
ruha és az estélyirnha tulajdonkép-
peni vegyülékéből született meg. 
Erre a ruhára miajdnem minden nő-
nek szüksége van. Nemcsak a divat-
hölgynek, hanem a polgárasszony-
nak is, sőt talán az utóbbinak még 
jobban, mint a divatdámának. A 
bridzsruha az a ruha, amit már dél-
után mindenki felvehet, ha egy zsúr-
ra, ötórai teára, vagy ötórai tánchoz 
megy. Viszont a délutáni program 
igen gyakran folytatódik mozival, 
vacsorával, amikor a hölgynek már 
ninos ideje, hogy hazamén jen és más 
ruhába öltözzön. A hosszú ujjas, de 
majdnem bokáig érő bridzsriuihában 
este is kifogástalanul elegáns és 
megjelenhet a legnagyobb étterem-
ben is. Amerikában azért kapta a 
«vasárnapesti ruha» nevet, mert az 
amerikaiak vasárnap este sohasem 
maradnak fenn sokáig a férfiak hét-
fői korareggeli munkája miatt. Pá-
rizsban a cocktail-ruha elnevezés a 
helyes, mert a nők nem uzsonnázni 
járnak délután, hanem hét óra táj-
ban eocktailt vagy apperitivet isz-
nak a korai vacsora előtt Ehhez a 
coektailhoz lehetetlen volna estélyi-
ruhában megjelenni, viszont vacso-
rához a legelegánsabb étteremben is 
viselhető a cocktail-toalett. A bridzs-
ruha elnevezés is indokolt, hiszen a 
legtöbb ibridzsparti délután kezdő-
dik és a késő esti órákban fejeződik 
be. 

A bridzsruha niagyon közeli roko-
na az estélyimhának, de csak sza-
básban. Az anyaiga sohasem lehet 
olyan dekoratív, olyan díszes, mint 
az estélyiruháé. Creppe-satin, crep-

Cire-satin cocktailruha, fekete és rózsaszín 
satin gallérdiszítéssel. A kalap rózsaszínű toll, 

elöl fekete fecskiedUzítéssel 
(Chanel-modelll 

pes selyem vagy 'bársony az idei 
oocktail-toalett, lehietőleg minden ki-
vágás nélkül, princessvonalba szab-
va, öv nélkül, hosszú ujjal, amely 
vagy egészen szűk, vagy könyöktől 
a csuklóig teljesen szűk és az u j j dí-
szítése csupán ia vállon van. Legsziebb 
a bridzsruha, ha teljesen egyszerű, 
minden dísz nélküli, a nyakban leg-
feljebb egy-két klippel, vagy a váll-
ban egy szép brosstűvel. 

Nem lesz gyermeke 
téli öltöztetésére gondja, mert most — gyári árakon — tetőtől talpig felruházhatja. 
Modell gyermekruhák, Ja. boykabátok 

mackóöltőnyök, pizsamák, kötöttáruk, kelengyék stb. Komplett nagyságokat, 
kitűnő szabást és minőséget legmegbi hatóbban az első forrásnál kaphat. 

H ZÍIIV" gyermekruházati cikkek gyára 
M Kizárólag : V. ker., Szabadság-tér 5. szám. Bálvány-utca sarok. 

Vidékre utánvéttel szállítunk. Meg nem lelelS árul becserélünk vagy visszaveszünk. 
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POLLÁK SAROLTA KOZMETIKUS, 

Legmodernebb módszerek i ríncok, pattanások, n 
Hajszálak, szemölcsök, szeplők kiirtása diathermiával. Hel> 
„Miracle" hajeltávolítószer szétküldése utasítással. „Miracle" s 

ANDRÁSSY-ÚT 32. I. 
nyitott pórusok stb. klkezelésére. 

Helyi soványítás. Fagykezelés. Quarz. 
„Miracle" hajeltávolítószer szétküldése utasítással. „Miracle" szépségápolószerek. — (Prospektus) 

Soha fontosabb szerepe nem volt 
a fűzőnek, mint az idén. Az estélyi-
ruhák, a nappali ruhák egyaránt 
princesszvonalúak, szorosan a test-
hez simuló, szoborszerű alakot kí-
vánnak. A prineesszvonalú ruha 
igazán csak nagyon karcsú nőnek 
áll jól. Természetes tehát, hogy az 
új ruhákat minden nő fűzővel viseli. 
Még az is, .akinek erre semmi szük-
sége sem volna, mert a fűző határo-
zott alakot ad a ruhának és szebbé 
teszi a selyem esését. 

A fűződivatnak éppen úgy, mint a 
ruhadivatnak, megvannak a imaga 
speciális tervezői. Párizsban a legis-
mertebb fűzőtervező Madame Cadol-
le. Ateliéjában készülnek nemcsak a 
párizsi divatdámák, de az összes 
nagyszalónok mannequinjeinek fűzői 
is, mert a ruhákat majnem minden 
mannequin fűzővel mutatja be. Esté-
lyiruhákhoz a kismellű nők csak rö-
vid gumifűzőt viselnek. A fűző há-
tul teljesen satin és elől van benne 
gumi. De nagyon sok estélyifűző 
készül kombinészabással is, csiipke 
melltartóval olyan erősen dekoltál-
va, hogy a melltartó pántjai a hát-
nélküli derékhoz gombolódnak. Na-
gyon érdekesek az olyan melltartók, 
amelyeknél az alsó derekat körül-
ölelő pánt teljesen gumiból készült, 
ugyanabból a gumiból, mint amiből 
a fűző. Ujonság a gumi kombiné-
fűző is, ahol csak a mellrész készül 
csipkéből, a fűzőn semmiféle gombo-
lás és fűzés nincsen, hanem abba 
éppúgy kell belebújni, mint a rövid 
guimifűzőbe, Estélyifűzők már so-
ványabb nők számára nagyon gyak-
ran készülnek erős tüllből, csipkedí-
szítéssel. 

A nappali fűzők között is renkívül 
sok a teljes gumifűző, bebújós, gu-
mipántos melltartóval. A kombiné-
fűzőkben is rendkívül sok iá gumi 
kétoldalt, elől és hátiul a középen. Az 

EBUR OLGA 
filmszínésznő 

zseniper-ruhájában. A ruha angàra kelméből 
készült, aranyiamé díszítéssel ára 25 P 80 fill, a 

Kálvin-téri FENYVES ÁRUHÁZBAN 
(Foto Kis Pál) 

erős gumizás ezeknél a nappali fű-
zőknél is arra szolgál, hogy felesle-
gessé tegye a gombolást, vagy a be-
fűzést és hogy ezáltal az alakot min-
den törés nélkül teljes tökéletességé-
ben mutassa. Egy másik fontos 
szempont, hogy a szorosan testhez 
simuló ruháknál elkerülhetetlen, 
hogy a gombolt vagy fűzött fűző 
gombolása át ne látszódjék. 
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A karkötő akkor szép. 
a legalább párosan vlse-
k, ez a párizsi divattör-
ény. Már a régi világban 

ez volt a divat, mond-
ík az ékszerészek és Vik-
irla királynő divatát em-
tgotlk. A nők szót is fo-
idnak az ékszerészeknek, 
i ugyan karkötőjüket 
sm Is drágakövekkel, ha-
im féldrágakövekkel vi-
lik. Sportruhákhoz, nap-
ili ruhákhoz nagyon ele-
insak a jade-karlkák. 
kszor három-négy ls 
y-egy karon. A jade 
illett főleg a korállt és 

elefántcsontot viselik, 
mcsak simán, hanem fa-
lással díszítve. Nagyon 
hatosak a prystálból ké-
ilt, kvarckristályhoz ha-
ló átlátszó karkötők is. 
elyek közül némelyik 
-háromujjnyi széles és 
gls kettőt-hármat visel-
c belőle egy karon. 

Íme Chanel, a híres 

(Foto Tóth Margit I 

párizsi divattervezőnő legutóbb 
nagy feltűnést keltett toalettjével a 
Cafe de Paris egyik vacsoráján. 
Arany cloque laméruhát viselt egé-
szen princesse-vonalba szabva, a 
ruha anyagából ujjnyi széles övvel 
és egy merevített satinból készített 
fehér pelerinnel. ö t fodorból volt 
összeállítva a pelerin, a ruha arany-
iamé anyagával szegve és egy 
aranylamémasnival az áll alatt 
összekötve. Ugyanilyen merevített 
satinfoól készültek a fodrok is, ame-
lyek merőlegesen, virágsziromhoz 
hasonlóan díszítették a szoknya 
alját. 

m*a*z»s«o*l*á*k 
Uj színkombinációval találkozunk 

V ionét legújabb kollekciójában. 
Gyönyörű kreppes selyem rózsaszin-
ruhát mutat Idkkvörös gombokkal 
és lakkvörös antilópövvel. Nagyon 
érdekes egy lángvörös bársonyblúz, 
bmelyet szürke flanellszoknyához 
\nutat Vionnet orosz származású 
fnannequinje, akit a párizsi ruha-
szakmában a legtehetségesebb man-
nequinnek tartanak. 

Nagyon érdekes egy antilópszerü 
i-zövetkabát sötét málnaszínű ruhá-
val, egy citromsárga 
>lúz fekete kosztümhöz 
s bieberszőrmézés egy 
lénksárga szövetka-
>áthoz. 
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Néhány évvel ezelőtt még az es-
télyiruhának nem a vonala, hanem 
a díszítése volt a fontos. A divat-
szalonok műhelyeiben hetekig ültek 
a hímzőnők, gyöngyözték és hímez-
ték az egyenesvonalú georgette ing-
ruhákat és az a ruha volt a leg-
szebb, amely este a villanyfényben 
legjobban csillogott. Sokszor a ru-
hának olyan nagy súlya volt, hogy 
a gyenge női vállak alig tudták vi-
selni egy-egy báli éjszakán. 

Ma az az estélyiruha szép, amely-
nek a vonala szép és az anyaga 
szép. A hímzésdíszek úgyszólván 
teljesen eltűntek. Az egészen nagy 
estélyiruháknál azonban, hogy an-
nak dekoratív voltát jobban kiemel-
jék, gyakran alkalmazzák a toll-
diszítést. A tolldivat kezdődött a 
struoctoilal. Struoctollból eleinte a 
boák készültek, idén azonban telje-
sen eltűntek a struoc'boák és he-
lyükbe léptek a strucctoll-kepek. 
^Nagy estélyruhákhoz viselik őket, 
egészen lenge hosszúszálú struoctoll-
ból, amely rendszerint színben har-

SZÖRSZALAK 

SZEMÖLCSÖK 
SZÉPSÉGHIBÁK 

Véglege? nyomlalan eltávolítás garancia mellett 

D" K Ö R N E R N É 
kozmetikai Intézetében Budapest, Teréz-ktirút l/a 
Tel. : 14-0-18. Krém, púder stb. postai szállítása. Levél-
beli felvilágosítás (válaszbélyeg). Tan l tványk lképzés 

Molineux nagy es té lyi ruhája rózsaszinü brokát-
ból, szivárványszínű strucctoll dísszel 

monizál az estélyiruhák színévej. 
Molineuxnál a legszebb estélyiruhá-
nak kepjét szegélyezi hosszúszálú 
szivárványszínű strucctoll. Nagyon 
gyakran rojtszerűen lecsüngő hosz-

FRIED PIROSKA ' 
SZÉPSÉGSZANATÓRIUM— KOZMETIKA Célszerű gyógymóddal kezeli 
TERÉZ-KÖRÚT 54. NYUGATINÁL. TELEFON: 168-53. TANÍTVÁNYOK KIKÉPZÉSE. 

SCHADEK LILI d á n i a i tanuimányútjáról s^EKS 
IV, Váci-utca 9 félemelet 3. szám alatt megkezdte 
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TÁVOLÍTUNK EL, a legkomolyabb, gyors, biztos eredménnyel. Előnyös fizetési feltételek. 

S c h a ú e h A n f a l n é h o z m e t h a . IV . V á d - u t c a 9 . félem.. C o r s ó - m o z i ht tz 

SZANATÓRIUMI KOZMETIKA 
Dr. GLfiCK SZANATÓRIUM VI, Bencm-l. 4. Telelőn : 13-7-31 
Plasztikai sebészet ' Fül-, orrkorrekcii'k, arc 
(ránc)-felvarrás, lógó emlők felvarrása és meg" 
kisebbítése, hegplasztika stb. Kozmetika. Arcápo-
lá s stb., vég eges, nem szálankénti szőreltávolítás 

Prospektussal a z Igazgatóság s z o l g á l I 

Petyhüdt, ráncos arc és nyak ifjítása 
m ű t é t n é l k ü l , valamint kipróbált D i i i. » - I -U Orvosi konzultáció. Petőfi Sándor-u. 6. 
f o g y a s z t ó kúra a legújabb módszerrel. B0Kr0SÍI6 KOZmetlKaDan. (Belvárosi Színház-épület Tel. 88-6-34) 

a csuklóig. Nagyon dekoratív és 
szép a paradicsommadár, amely Le-
longnak egy barna bársonyruhámat 
díszíti kepszerüen a derékon. 

Paradicsommadarat egyébként ele-
gáns alkalmi kalapokon is látni. 

Nagyon érdekes formában alkal-
mazzák ruihadíszül a kócsagtollat, 
ugyancsak Lelong mutat egy nagyon 
szép fekete crepperomain - ruhát, 
elől derékban rószaszínűre festett 
kócsagtolldísszel. Worthnál, Augus-
tabernardnál kis ujjakat látunk 
sűrűn egymásmellé helyezett kó-
csagtollból, úgyhogy azoknak a vé-
gei felfelé kunkorodnak. Augusta-
bernard egyik estélyiruháját hó-
fehér kócsagtollból készült kis 
«seszli» díszíti a derékon. 

Az estélyiruhák mellett a pongyo-
lának ás a fogadóruhának is dísze 
a toll. El sem lehet szebb, hízelgőbb 
fogadóruhát képzelni, mint amely-
nek kivágását és az uszályát toll 
szegélyezi. De érdekes, hogy a tol-
lak legtöbbször világos és pasztell-
árnyalatúak. Fekete strucctollat 
csak a legritkább esetben látni az 
ú j toaletteken. 

Fekete pánbársony esiélyiruha fácántolldisszel 

szúszálú strucctollból készülnek a 
nagy estélyiruhák ujjai. 

De nemcsak a strucc az egyetlen 
toll, amely a divatban újra pozíciót 
szerzett magának. Mellette egész se-
reg más madártollat is látunk, mint 
ruhadíszt. Legújabb a fácántoll, 
szűk, hosszúujjú bársony estélyi-
ruhára csavarva könyöktől egészen 

<TeL 9i. 20-0-81 
flz egyik huszár : Szunyogh Bandi, 

a másik két huszár : két magyar gróf 



I R O D A L M I L E V E L E 
Ma, amikor a nagy szavak és frázisok korszakát éljük, oázisként Itat ki kristály-

tiszta írás. Az egyszerű és minden mesterkéltség nélküli mo>idanivaló, amilyen 
Helen Grace Carlisle könyve. 'Magdaleine Paz francia1 fordításában olvastam, címe 
*Chair de ma chair». (Magyarul: Hús a húsomból.) Tényleg, ez a regény meg-
érdemli a elmét. Ügy árad pőrén az őszinteség, az egyszerűség minden sorából, 
mint a meztelen, leplezetlen hús. Ha szabad azt a banális kifejezést használnom, 
szinte lélekzetvisszafojtva olvastam ezt az 'egyszerűségében nagyszerű regényt. Van 
abban valami, hogy az igazán nagy dolgok csak egyszerű szavakkal mondhatók el. 
És még így is nagyon nehéz elmenni a 'fiatárig, anélkül, hogy azt átlépni. 

Miről is szól ez a regényt Egy amerikai lány, aki tulajdonképpen még gyer-
mek, otthagyja otthonát és egyedül vág neki az életnek. Az élet forgószele cibálja 
jobbra-balra, százféle munkát végez. Keresztülmegy a nyomorúság és éhség száz-
féle változatán. Egy napon megismerkedik Frank Williams-szal, egy áruház alkal-
mazottjával. Williams elveszi feleségül. Mary Williams számára most új, nagy-
szerű élményekben gazdag évek jönnek: négy gyereket szül. Két lányt, két fiút. 
Halálosan szereti a férjét, nem veszi észre a hibáit. Valósággal bálványozza ezt 
az embert, aki pedig épúgy tele van emberi hibákkal, mint az életben bármelyi-
künk. A negyedik gyerek születése után Williams egy utcai baleset áldozata lesz. 
Most jön Mary Williams nagyszerű harca az élettel. Éjjel-nappal dolgozik, 'varr, 
hogy gyermekeit eltarthassa. Nem panaszkodik, bátor szívvel viseli az élet kereszt-
jét. A gyerekek felnőnek, önálló emberekké lesznek, ami Mary Williams asszony 
számára csoda, mert ő a gyermekeiben húst lát a húsából, vért a véréből. Ha vala-
melyik gyermeke, hibát követ el, nem a gyereket korholja, hanem önmagát vizs-
gálja és mindent arra vezet vissza, hogy o hiba biztosan őbenne is megvolt. 

A legidősebb fiú: Danny mintaképe az elvetemült gyereknek. Iskola- és munka-
kerülő. Már kisgyerek korában ellopja anyja pénzét. Alig húszéves, amikor lopá-
sért másfélévi börtönre ítélik. De az anya minden tulajdonsága ellenére szereti 
őt ugyanúgy, mint a három derék és szorgalmas gyermekét. Amikor Danny kikerül 
a börtönből, anyja ragaszkodik ahhoz, hogy visszaköltözzön hozzájuk. A legfiatalabb 
lány, Beatrice a szabad életet szomjúzza és így megismerkedik egy gazdag ember-
rel, akit megzsarolhatna. Danny ezt megtudja és követeli húgától, \hogy adja át 
neki a kompromittáló leveleket, amelyeket saját céljaira akar felhasználni. Beatrice 
ezt megtagadja, amire Danny annyira felbőszül, hogy anyja szemeláttára agyon-
lövi húgát. De a gyilkos fiút az anyja még mindig nem hagyja el és mindenét 
pénzzé teszi, hogy a legjobb ügyvéd láthassa el védelmét. De minden hiába: a 
bíróság a gyilkost halálraitéli és villamosszékben kivégzik. 

A másik fiú neves építészmérnök. Aki tisztában van azzal, hogy ha kiderül, 
hogy 6 a kivégzett gyilkosnak a testvére, vége a karrierjének. Anyja rábeszéli, 
hogy hagyja el otthonát örökre. A másik lánya férjhezmegy, gyermekei születnek, 
azok kötik le minden idejét. Mary Williams egyedül marad, a sok csapás sem 
vette el kedvét az -élettől, amit ajándéknak tekint a sorstól. A sok küzdelem és 
harc után ez a megnyugvás az élettel a legszebb az egész könyvben. 

Helen Grace Carlisle-nak nagyszerű stílusa van, egyszerűen mond el mindent, 
miután egy egyszerű asszony szájába adta mondanivalóit. Az anyai szeretet apo-
theozisa ez a regény. 

Ügy látszott, hogy az utóbbi időben a magyar könyvkiadás nem termel ki 
újabb fiatal írókat. Cáfolatul egyik kitűnő könyvkiadónk, a Révai Irodalmi Intézet, 
egy egész sor fiatál magyar író regényét hozza ki, amelyek közül hármat már el-
olvastam. v : ! i1 • •"! "i 
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«Hathavi felmondás» az egyik regény címe. írója Lukács István, akinek ez az 
első komoly regényírói bemutatkozása. Furcsa fényképezőgép Lukács szeme, rögtön 
mindent lerögzít, semmi retus nincs a képen> őszinte és kíméletlen, mint maga 
az élet, az az élet, amelyről Lukács a regényét írta. «Hathavi felmondásMennyi 
minden van már a címben is. Egész gondolatkomplexumokat ébreszt az olvasó-
ban. «Hathavi felmondás», utána az állástalanság, a nyomor fenyegető réme, küz-
dés, harc és baj és jaj... Lukács István biztos kézzel vezeti a regény hősének széj-
jelhulló életét és szinte pontosan kiszámítva fejezi be ott, ahol úgy ^érezzük, vége 
a történetnek, mert ha folytatná, ellaposodna. Lukács István komoly regényírói 
ígéret. 

* 

Szántó György palettával dolgozik, mint a festő, színes meleg hang és lázító 
tónusok keverednek össze mesterien kidolgozott képpé. Vérbeli regényíró, ismeri 
a regény minden technikáját. Ügyel az egységes szerkezetre, hogy ne hulljék széjjel. 
Szán.ó minden sorában meggondolt és megfontolt. 

Elő múlt című regényével nagy feladat elé állította saját magát és ezt a 
feladatot briliánsán oldotta meg\ Mindjárt a regény elején sortűz kattog és a 
regény főhőse elesik. Hogy hogyan válik azután ez a halott ember asszonya 
emlékezetében mind élőbbé és hogyan nyerünk mi betekintést egy gazdag (s érde-
kes életbe, ez a regény fő motívuma. Motívumnak nevezem csàk, mert dacára 
annak a varázslatos erőnek, amellyel a főhős alakját visszaidézi.»a múltból, ez 
mintegy csak kiegészítő része a regénynek. Az elmúlt 50 év, a békeidőnek az a leg-
szebb 50 éve, amikor az európai kultúra kiterebélyesedett, maradéktalanul benne 
él ebben a regényben. Írók, művészek, államférfiak, politikusok élete rmint egy 
kaladeiszkopban forognak előttünk és olyan erővel forrasztódnak egy egységes 
kompozícióba, hogy bátran állíthatom, miszerint Szántó Györgynek ez a regénye 
minden hozzáértő ember számára irodalmi csemege lesz. Alakjai rvérből és húsból 
való emberek, ötven évet fest le színes, erőteljes vonásokkal. Az élâ multat és a 
multat élőket. Szántó regénye mindenkinek tetszeni fog, aki szereti a)z életszagú, 
igaz regényeket. 

* 

A harmadik magyar regény írója Aszlányi Károly. A regény címe «Szilveszter». 
Ez az Aszlányi olyan, mint egy megvadult csikó. Vágtat, megáll, visszafordul, 
kirúg, derűs, jókedvű, viháncoló. Furcsa stílusa van, kicsit rapszodikus, kicsit 
merész, de határozottan vonzó. Regényében igen gyakoriak a fejtetőre állított hely-
zetek, amelyeket Aszlányi egy ekvilibrista ügyességével hoz ismét egyensúlyba. 
Az a tulajdonsága vpn meg, ami a legritkább és éppen ezért a legértékesebb: a 
humor. De nem az a fajtájú humor, amelyet hétköznapian ennek nevezünk, hanem 
az a legmagasabbrendű humor, amely az emberek karakteréből folyik és amely 
ennélfogva ellenállhatatlanul kacagásra ragad. Végig kell nevetni Aszlányinak a 
könyvét és mégis amikor letesszük, sokkal több marad meg bennünk, mint egy 
két-háromórás szórakozás emléke. Oly mélyen lát bele az emberi lélekbe, hogy 
amikor letettem a könyvet, akkor a mosoly egy torz grimasszá fagyott az ajkamon 
és önkéntelenül fakadt ki belőlem a >sóhaj: Ez az élet. Ennél nagyobb dicséretet 
könyvre elmondani nem lehet. Bocsássa meg Aszlányi, de valahogy az a szó kí-
vánkozik ki, hogy «linküh ír. Hamisan oszt, hamisan kever, de nagyszerűen szó-
rakoztat. A fiatalságtól duzzadó erővel röpít a regény története, csak azt vesszük 
észre, hogy már vége és igazán sajnáljuk, !hogy nincs tovább. 

Ha most a regényeket elolvasva összehasonlítást akarok tenni a három regény-
író között, akkor egyetlen mondatban összefoglalva, így hangzana: Lukács a mai 
élet krónikása, Szántó György kikristályosodott elbeszélő-művész, Aszlányi Károly 
modern, mai, lüktető stílusú író. 

• 

Befejezésül egy kis könyvről néhány szót. Szerzője iKolozs Gyula dr. Tartalma 
aforizmák. Sziporkázó, fölényes, szellemes gondolatok, apró életigazságok a humor 
köntösébe bujtatva. 

83 



n YPCROL szájviztdblcf fa ss;: 

^Jzgyénisecj és hajviselet 
Forradalmat jelentett a női hajvise-

let terén, mikor egy évtizeddel ezelőtt 

a rövid haj divatba jött . 

Azóta már a rövid haj 

még a matrónákat is meg-

hódította, aminek kettős 

oka van. Az egyik: hogy 

a rövid haj kényelme-

sebb és 

régi loknis és betétes frizuráknál. A 

másik és talán még nyomósabb oka a 

rövid haj térhódításának 

az, hogy az mindenkit ki-

vétel nélkül fiatalit. Már 

pedig van-e olyan nő, aki 

nem szeretne f iatalabb-

nak látszani? 

A rövid haj divatja 

néhány jellegzetes frizura-

típust produkált, ame-

lyek, különösen akkor, 

amikor divatba jöttek, 

szinte uniformizálták a 

nők hajviseletét . Emlé-

^ 7 P H C P d ( í n n ) ( í c Hajszálak, szemölcsök, szeplők kiirtása végleg villannyal. Mlnden-

^ - ' ' F ® B P ' nemű szépséghibák kezelése. Helyi fogyasztás. Elismert „Arany" 
Váradyné Patakig Aranka S2épltószereim postai szétküldése naponta. Tartós szempilla-

VII., Erzsébtt-körái a. Tilthn : 43—ssí festés, szemöldökformázás. — Tanítványok tökéletes kiképzése. 

Az arc üdesegét, 
a test rugalmasságát, 
az idegek frisseséeét, 
a szervezetellenállóképességét 
biztosítja a villany nélküli 
maszirozó készülék 

Orvosi M ü s z e r ü z e m 
Budapest, IV, Magyar-u. 40 
Telefon : 84-0-34. — Kívánatra ház-

nál dílmentesen bemutatjuk 

csak orvosi készítménnyel nyúljon hozzá ! 

M e l ï n d i n - t 
K a p h a t ó patikákban és drogériákban. 

rosaceás bőréhez 

a frizura komollyá teszi az arcot, 
választék baloldalon van, kétoldalt 
fejtető {elé fésült vizhullámokkal. 

A hullámok ne legyenek túlságosan 
erősek, mert az rontja a hatást és olyan, 
mintha szél borzolta volna fel a hajat. 

Pattanásos és 
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„MILLY" szemöldök-specialista Â ï r 
Qnaiz, diathermia itb. Tanítványok szakszerfi klképzéte. Párisi-utca 4. félemelet. Telefon : 884-78. 

Schadeft Tintai (Váci-utca) és Petftó József 
hölgvfodrászok, mm*w cím alatt egyesítették V, Deák Ferenc-utoa t2 . azám alatt, 
ü z l e t ü k e t M J U t f l U = = = = = = = = = ^ = Telefon 81-0-05 

Ma! f a s t i s , t a r t ó s o n d u í ü t á s , v t z. h u 11 á m és 
egyéb nöifottrász. munMt m ét* sé ka í t á. won váltatnak 

V A N N A K . M A J S ^ Á I L A I ? — 
TÁVOLÍTTASSAEL LEGGYORSABBAN P A I Z 8 K A T Ó K O Z M E T I K Á B A N 
IV., Ferenciek-tere 3, félem. — Díjtalan tanácsadás. (Vidékre válaszbélyeg ) — Kilffldi iMlirtoftluuk MUi tom 

Az Újvilágban már külön tudósai 

vannak az «egyéni frizura» kiválasztá-

sának, akiket valósággal megrohannak 

a hölgyek, hogy szépségkarakterüknek 

minden tekintetben teljesen megfelelő 

hajviseletet kreáljanak 

számukra. 

Nem véletlenség az. 

Középkorú hölgyek hajviselete. 
Egyszerű és Ízléses minden-
esetre jó (ejformát kíván. A 
haj egyenesen hátrafelé van 
fésülve, szabadon hagyja a 

és fülekel. Aki azon-
ban túlságosan komolynak ta-
lálná ezt a frizurát, előre fésül-
het néhány fürtöt a füle fölé Ez a tizenhétéves leányok fri-

zurája. A haj i fejtetőn telje-
sen simára van fésülve, hom-
lokba fésült frufruval. Hátul és 

oldalt csigákba rendezve 

kezzünk csak vissza a 

bubihaj, az etonírizura, 

vagy pedig a félhosszú 

haj (Greta Garbo-frizura) 

divatjára. Egyszerre min-

denki ezt kezdte hordani, pedig nem 

minden nő arcának és egyéniségének 

vált előnyére hajviseletének minden 

kritika nélküli megváltoztatása. 

Amerikában új irány hódít a höl-

gyek körében, amelynek jelszava : 

« Hajviseletünk alkalmazkodjék egyéni-
ségünkhöz.» 

ItoJisalAvIs nsqèsoii 
.Jfilli jísnMnebnim ni 
.sodàoiB Ili lót rfenitfs 
téH .etlealv láimiil a I 
is .ötßdbiorl nsdlsioH 
,teíii) s stisrfalsd ifly 
evtöiIlÁ lassaUsa jlizèir 
-faniM .aÍTOAd nchßdi 
-àtie eam'ailla nasi ött 
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FONTOS! Különleges szépségápolás. A kiké-
szítés eredménye mit a híres név 

sejtet: tisztít, simít, fiatalít, színt ad és üdén tart 

NINON KOZMETIKA 
IV., Kossuth Lajos-utca 12, félem. 
Hajszálak, szemölcsök végleges nyomtalan 
eltávolítása v i l l a n n y a l , kvarcfénykezelés 
T a n í t v á n y o k k i k é p z é s e 

rendszerb szépségápolás Mme Szeizinij 
intézetében Budapest, IV., Régiposta-utca 12. II. 3 
Telefon : 89-5-37. Tanítványok szakszerű kiképzése 

Arcápolás, Epilálás, Szemölcsirtás 

TOLNAI ERZSI 
Tel. • 31-6-50. Hákóczi-ót 32. — 

A Bombinnshamponll] íkb. háromnegyedliternyi 
minél forróbb vízben feloldva kell használni, 
a hajat mosás után legalább háromszor, négy-
szer átöblíteni. Ezt a receptet jó megjegyezni, 
mert csak igy lehet a Bombin-shamponnal! 
tökélates eredményt el'éű-nd. 

Dr. Szlâvih isfvânné ^ T i ï 
József körút 45 (Harjss kávéház épület).Tel. : 34-2-01. 
A legmodernebb kozmetikai eljárásokra berendezve, 
méltánjos árak. T a n í t v á n y o k k i k é p z é s e . 

Zalán Katinka 
Telefon : 89 -3 -72 . = = = = = Csakis 
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k o z m e t i k a i m ű t e r m é n e k 
új címe, IV., Károly körút Í O , I. 2 -a 
előkelő úrihölgyek kiképzését vállalja. 

hogy a divatos és ünnepelt filmsztárok-

nál a legváltozatosabb, legegyénibb 

hajviseleteket látjuk. Hosszas kísérlete-

zés, tanácskozás előzi meg míg egy-egy 

filmsztár számára sikerül olyan haj-

viseletet találni, amely filmen leg 

előnyösebbnek bizonyul számára. 

A különböző szépségtípusokWk 

és más karakterű frizurát kell horda^ 

niok. Az amerikai fodrászprofesszorok 

Kozmetika 1933 őszén 

Ábrándos tekintet, finom 
arcvonások . . . ha ez a 
leírás illik önre, ezt a 
frizurát hordja. A homlo-
kon néhány csigákba 
rendezett elörefésült haj-
fürt. A haj hátra van 
fésülve, széles hullámok-
ban amelyek a nyakoin 
kis csigákban végződnek. 

Oldalt szintén csigákba 
rendezett hajfürtök 

A technika haladása 
megoldotta az atomokba 
behatoló elektromos áram-
mal a megfiatalítás örök 
problémáját és a sejtek 
új életre keltésével az arc 
ráncainak végleges eltün-
tetését. 

Bemutatunk az Elektro-
Kozmetikában, VIII, Üllői-
út 14 (31-6-75) készült ily-
irányú felvételt, ahol a 
legmodernebb arckezelése-
ket, valamint legtökéle-
tesebb arc-, orr-, imell-, 
boka-korrekciókat végzik. 

Részletés felvilágosítás-
sal az intézet szolgál. 

igyekeztek rendszerbe 

foglalni az egyéni női 

frizura alaptörvényeit 

és így azoknak a höl-

gyeknek is tanáccsal 

szolgálni, akiknek nincs 

módjukban egy ilyen 

világhírű fodrászmú-



A hosszú hajnak ma is 
vannak hivei-A képen egy 
nagyon eredeti és kedves 
frizurát látunk tasszú 
hajbál. A haj hullámokban 
van hátrafésülve, elöl 
néhány gjürübe fésült fürt 
ad egyéni szint a frizurá-
nak. Hátul a hajat nyol-
cas alakban két tekercsbe 
rendezzük a nyakon. 
Azok számára, akiknek 
hátul ritka a hajuk, ez a 

legcélszerűbb hajviselet 
fck 
veszt nagyon drágán 

konzultálni. 

A Színházi Életnek 

sikerült megszerez-

nie az egyéni haj-

viseletnek ezt az 

illusztrált kátéját. 

Ennek segítségével 

minden hölgy kiválaszthatja az egyé-

niségének legjobban megfelelő haj-

viseletet és elkészíttetheti azt fodrá-

szával. 

Semmi más dolguk nincs a hölgyek-

nek, mint a képek alapján megálla-

pítani az arcukhoz illő frizurát. 

•Ma barna — holnap szőke ! 

I* F E K E T E F E J Ű " 

HYDROGEN 
SHAMPOON 

használa ta á l ta l . Ingven haj íényesi tővel ! 
Kapható szaküzletekben ! 

C j d o n s ú g t „ F e k e t e í e j ü " 

SZARAZ SHAMPOON 
Hajmosás víz nélkül ! Tegyen egy próbá t 

és meg lesz lepve ! 

Egészséges l ábá t m i n d e n h a j t ó 
ó v j a , beteg l ábá t tökéletesen rend 
behozza legújiabb, egyedülá l ló ke 
zelési módszerre l . G r e p p m a y r i 
svájci lábápolási műintézet, Budi 
pest, VI. . Teréz-körú t 40-42., I I . í 
T. 2S6-72. 

E s m o s f N I V E A 

Elég, ha munka után a kezét csak enyhén be-
dörzsöli Nivea-Creme-el és a háztartási munka 
nem hagy semmi nyomot, ö n hálás lesz ne-
künk ezért a tanácsért, merf a kéz ápolt kül-
sőt nyer és bársonyos sima lesz. — A Nivea-
Creme teljesen behatol a bőr pórusaiba és nem 
hagy zsiros fényt maga után. 

NIVEA-CREME gazdaságos 

Ára dobozban: P o.50, I . - , 2 .20 

Ára tubusban P I.- , 1.60 



VALASZ: Jövőre legyen újra szerencsém! Majd 
akkor a boldogságát fogja bejelenteni. Ez « 
leghelyesebb taktika. Prolongálni a boldogtalan-
ság váltóját mindig újabb és újabb aláíróval 
amíg ni nem érkezünk a váltórendezéshez. — a 
boldogsághoz! 

BÁRCSAK TÉL LENNE MAR. LEVÉL : Néha 
fáj . néha nem fáj , — mi ez? 

VÁLASZ: Tipikus szakítást tünetek. 
MEGALKUVÁS AZ ÉLETTEL. LEVÉL: Köl-

temény: címe, a jelige! 
VALASZ: Hangulata«, színes sorok. A másik 

két küldeményre az illetékes fórumtól lógja 
megkapni a választ. Szíves üdvözlet. 

Z. E. LEVÉL: Egy «aoerelcm viszontagságul. 
VÁLASZ: Ne vegye rossz néven uram, levél-

ben nem válaszolhatok. Az ön problémáira csak 
annyit: idegállaaat az egész. Férfias nyugodt-
sággal és állhatatossággal kell megvárni, hova 
fejlődik ez a dolog. Anyagi ügyek nemcsak ön-
nél, ma úgyszólván mindenkinél akadályokat je-
lentenek* törekedni a jövő megoldásaira és ad-
dig az izgalomra okot adó problémákat, jelene-
teket k ikapcso ln i . . . ez minden amit mond-
hatok! 

EGY TANÁCSTALAN. LEVÉL: «És nem 
akarok és nem is tudok rossz lenni . . . » 

VÁLASZ: Leveleinek ezt a kikapott sorát tá. 
rom ön alá, mert ebben világosan meg van je-
lölve életútja, jövendője, ebben minden benne 
van. Tartsa be ezt az életprogramot, konzek-
vensen, emelt fővel és határozottan, ez az ön 
sorsa, jövője, ez felel minden problémájára, 
minden lelki vívódására. Egyszer hálás lesz ne-
kem ezért a határozott állásfoglalásért. {Szíves 
üdvözlet. 

G. I. LEVÉL: «.ívzeretnék. Svájcba vissza-
menni!» 

VALASZ: Csak az a módja, amit ön említ: 
hirdetést tenni közé, amelyben vázolj« képessé-
geit és a tisztességes foglalkozási ágat, amely-
ben eddig Is működött. Természetesen: svájci 
lapban, német, vagy francia nyelven. 

RÉGI SZÉP MESE. (Egy magyar lány.) LE-
VÉL: «Ha a cím rossz, kérek esetleg más el-
me* ajámlanl!» 

VÁLASZ: A cím nagyon kedves, legföllehb 
az «Egy» szót hagynám el az elejéről s akkor 
úgy hangzanék, ahogy a jeligében szerepelte-
tem: «Régi szép mese!» A vázlat is kedves, régi-
módi kissé, úgynevezett «szabályos «perelte* 
legjobb kritika, amit én mondhatok, hogy figye-
lemmel olvastam és végig lekötött. Tessék talán 
megpróbálni egy operettszínházzal, vagy szín-
házi ügynökséggel, legjobb volna talán egy 
megfelelő zeneszerzővel érintkezésbe lépni. 

NAGY KÉRDÉS. LEVÉL: Hogyan kell egy 
fiút kiábránditanil 

VÁLASZ: Kezdjen vele levelezni. És írjon 
neki egy pár ehhez hasonló szimpatikus és la-
konikus l e v e l e t . . . 

CS. G. ÁLMODIK A FÖLD. LEVÉL: Hajnali-
hasadás. Petrov, a paraszt, amikor a földjén kie-
res»tUiï hallwdt. egy csomagot ta lá l t . . . 

VÁLASZ: Ebben a csomagban azonban nem 
volt a filmszceuárium marsallbot. Szabad kér-
deznem, miért irt németül? 

KELLY II. 27. LEVÉL: Ta Un kérek olyaav 
választ, amelyből megéirtse, hogy maradjon. 
meg nAlam. aki hűséges via^yoik és jó vagyok 
hozzá. 

VÁLASZ: Ilyen válasz nincs. Ez vagy a lé-
lekből jön, vagy — sehogyan. Mikor a sziv 
rejtett lobogásairól van szó, akkor nincs belá-
tás, nincs opportunizmus nincs magyarázat. 
Sajnos, ez így van és nincs másképp. 

KÉT RÖVID KÉRDÉS. LEVÉL: 1. Lehet-e 
egyszerre kettővel jóba lenni? 2. Mi eamek a 
szerepnek a névre? 

VALASZ: 1. Sajnos, lehet. 2. Inkorrektség. 
TÉLI SPORT. LEVÉL: Szokott szerkesztő úr 

korcsolyázni? 
VÁLASZ: Engedje 

meg, hogy erre a 
mélyreható problémá-
ra ne válaszoljak 
azonnal. Még gondol-
koznom kell egy ki-
csit fölötte . . . 

IBOLYA. LEVÉL: 
Emlékszik, tavaly 
atyán szerelmes val-
tára hogy azt írtam 
ür)D»k, hogy öngyil-
kos lesziek. ön olyan 
dühösen és gúnyosan 
váJa^irtlt, hogy en-
ftom is dühbe hiozott. 
Ast Irta: ezért most 
no l®gyek öngyilkos, 
majd la másikért. Iga-
an VW, most egy má-
sikba vagyok szerel-
mes é» nagyon sze-
rencsétlen vagyok... 

A kaposvári szín-
ház «A kék lám-
pás» - sal kezdte 
meg szezónját. A 

két főszerepet 
Tolnay Andor igazgató és Medgyessy Juci 

játszották 
(Foto Elite) 



MAJÜS 24. LEVÉL: «Vájjon szeretettbe ő? 
Szeretett? Fog-e szeretni? Vagy most már ne 
reméljek, úgyis vége? Kérem, ne közöljön le-
velemből többet, mert nem .akarom, hogy föl-
ismer jenek] s 

VÁLASZ: Ezek olyan kérdések, amire komo-
lyan nem is várhat választ. Én nem vagyok 
sem Pythia sem valami szerelmi varázsvessző-
vel járó egyén, aki bolyongok a szerelmek fö-
lött és egyszerre csak megállok, hogy: stop! — 
Ez az igazi. Egy azonban bizonyos, ön túlságo-
san «megdolgozta» ezt az ügyet. Itt már annyi 
össze-visszaság, annyi differencia van, amellett 
ön annyira eltitkolta a saját rendes énjét, egye-
nes gondolkozását, hogy • . . bajos eligazodni. 
Egyet ajánlhatok: ahogyan nekem őszintén föl-
tárja a lelkét éa megmutatta a «trükök» és 
játékok mögött azt a nemes ós kedves valakit, 
akit ön jelent, tárja föl az illető úr előtt is. 
Hadd lássa, hogy ön voltaképpen más mint 
aminőnek eddig mutatkozott, hogy egy rendes, 
helyes valaki . . a többit azután ön meglátja 
és megítélheti! 

EGY VIDÉKI ELŐFIZETŐ. LEVÉL: «Lehet-e 
egy husaomkétévea fiú igéretét komolyan venni? 
Leköthetem-e magamat teljesen és kizárólago-
san két hosszú esztendőre?» 

VÁLASZ: Az érzelmek komolysága nem a 
kortól függ, hanem az érzelmek minemüségétől. 
Lehet, hogy egy huszonkétéves ifjú nagyon 
komolyan gondolkozik, vannak viszont ötven-
éves gyerekek, akiknek — még most sem nőtt 
be a fejük lágya. Én a magam részéről nem 
vagyok barátja a fiatalon való hosszas lekötött-
ségnek. Szabad kezet és főleg — szabad szívet 
kell engedni az embernek, ha a szív hü és idő-
vel beváltja a jelenlegi ábrándjait, — annál 
jobb! 

PÉNTEK. LEVÉL: &zabad-,e ezt így folytat-
nom? 

VÁLASZ: Nem! Határozottan mindent el kell 
követni, hogy ez a veszedelmes összeköttetés a 
mai formájában megszakadjon. így ahogyan 
most van, a tipikus: «Játék a tűzzel!» 

KICSI MAGDUSKA. LEVÉL: «A kislányhoz 
egy dalt irtam — íme!» 

VÁLASZ: Uram, a problémáját úgy kell föl-
fogni. mint ahogyan azt nótája első két sora 
mondja: «Lehullott egy csodálatos gyönyörüszép 
rózsa. — Kinek fáj az? Kit érdekel? Szó sem 
esik róla!» Minden érzelem sorsa: a virágherva-
dásé. Ebbe bele kell nyugodni. Hogy egy má-
sik magyar nótát idézzek: «Minden érzés sírján 
újabb érzés támad.» A nótája szép és vonzóan 
kedves. 

HURRA, FIATALSAG! LEVÉL: Pár kedves 
sor, mely nem akar többet, megelégszik egy 
vidám, kedves üdvözlettel. 

VÁLASZ: Sok, szivbőljövő üdvözlet: Margit-
kának Arankának, Mariskának, Ilonkának, 
Juliskának, Icának, úgyszintén Pirinek és Ági-
nak is. Hurrá, fiatalság! 

BABATOM SZIVE. LEVÉL: Barátom rájött, 
hogy ő is csak a «szórakoztatók» közé tartozik. 

VÁLASZ: Egy ilyen nagyon szép lány ke-
gyéért bizony küzdeni kell. Csak a Király 
Színház írhatja ki cégérül a «Sült galamb»-ot, 
magánszemély nem. A barátja szíve nem fog 
megrepedni. És aztán szórakoztatónak lenni 
sem utolsó dolog, ha maga ís szórakozik az 
ember . , . nemdebár? 

TALÁN IGEN, TALAN NEM!» LEVÉL: Egy 
probléma megismétlése. 

VÁLASZ: A válaszom is ugyanaz, mint a 
múltkor. Nem mondott semmi újat és én sem 
tanácsolhatok jó szívvel mást, mint első üze-
netemben. Jónak lenni, kitartónak és türel-
mesnek. Érzelmeit pedig ne komplikálja, joga 
van az életben egy kis örömre és boldogságra! 
Ne riadjon meg eleve a szenvedéstől, aki bol-
dog akar lenni, annak szenvedni is kell tudni. 

«FEKETE RÓZSA, SUBOTICA.» LEVÉL: «Azt 
mondja, hogy nem szerelmes belém, de a tettei 
mást mutatnak!» 

VÁLASZ: Ez a fontos! «Minden Demosthenes-
nél szebben beszél a tett.» Különben nem fontos, 
hogyan nevezzük az érzelmet, az a fontos: ho-
gyan érezzük. 

FORBÓENCSI MŰKEDVELŐK KÖRE. LE-
VÉL: ÉndekKSdés a roviatvezfctö «Kis kadét 
című egyfelvonásos opieinettje iránt. 

VÁLASZ: Fájdalom nem tehetünk eleget 
óhajtásuknak. Ez a kis operett már réges-
régen az utolsó példányszámig elfogyott, nekem 
sincs belőle, tij kiadásban nem jelent meg. 

Fritz Warner, a neves bécsi festőművész le-
festette a Bécsben filmező Gábor-nővéreket, 

Zsazsát és Magdát 
(Foto Manasse) 
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A SZÍHUCVZL ííei cádióu^ojtiuéia 
3L szavazószelvények beküldésének határideje: november 1 
Sorozatosan kö:öltük lapunkban 

hónapokon át a rádióban szereplő 
fiatal művésznők képeit és olva-
sóinkra bíztuk, hogy válasszák ki 
közülük azokat, akiket nemcsak hal-
lani, hanem látni is óhajtanak. 

A képek közlését mult heti szá-
munkban befejeztük és ezzel kapcso-
latban a szavazást is lezárjuk. A sza-
vazószelvények beküldésének végső 
határideje: november 1. az ezután 
beérkező szavazatokat már nem ve-
hetjük figyelembe. Az eddig beérke-

zett hatalmas mennyiségű szelvény 
feldolgozását máris megkezdtük, 
úgyszintén a nagyszabású rádióma-
tiné előkészleteit is, amelyen a leg-
több szavazatot nyert i f jú tehetségek 
fognak fellépni. 

A Színházi Élet rádiómatinéját va-
lószínűleg a rádió is közvetíteni 
fogja. A matiné helyét és időpontját 
a szereplők névsorával és műsoruk-
kal együtt a szavazatok feldolgozása 
után egyik legközelebbi számunkban 
fogjak közölni. 

LEIEK JEU 
LÉTE 

Akinek & héten a legnagyobb sikere volt 
a rádióban: 

HELEZNAY MARGIT 
Bónyi Adorján «Az elcserélt ember» cimü színmüvében Zengni 

szerepét játszotta 
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Vándor Kálmán «Ber-
lioz» című darabját ját-
szották e héten a stúdió-
ban. Van a darabnak 
egy gyermekszereplője, 
aki Paganini fiát játsz-
sza. Egy mondat a sze-
repe. A próbákon min-
den rendben ment, a 
kisfiú végszóra mindig 
pontosan elmondta sze-
repét. Közvetítéskor 
azonban a nagy izga-
lomban — úgylátszik — 
nem hallotta a végszót, 
csak nézett maga elé, — 
és nem szólt egy szót 
sem. A mikrofon előtt 
nem lehet senkire rá-
szólni, — ódry Árpád, 
a darab rendezője egy 
pillanatig megdöbbenve 
állt, — aztán hirtelen, 
vékony gyermekhangon 
megszólalt: 

— Apám, betegen fek-
szik, — engem küldött e 
levéllel. 

Elmondta a fiú he-
lyett a «szerepét», a 
hallgatók nem vettek 
semmit észre. 



A stúdió kiskapuja előtt . . . 
Hajmássy, Gyarmathy Sándor, Fabl 
nyi Kató, Gömöri Vilma, Pesthy Kál-

mán, Harsányi Rezső, Adám Pál 
(Foto M. F. I.) 

egyrészt komikus hatást 
vált ki, másrészt, talán 
némi joggal, — hibának 
tartják. A szpíker torka, 
orra legyen beidegződve 
arra, hogy a mikrofon 
előtt ne fordulhasson elő 
ilyen baleset. A köhögési, 
vagy tüsszentési inger 
állandó réme a szpíker-
nek, Gyakran előfordul 
azonban, hogy éppen abban 
a pillanatban kell ' tüsz-
szenteni, amikor az em-
ber a mikrofon elé lép, — 
s amikor küszködik, hogy 

u 
Beöthy Baba 

(Foto M. F. X.) 

visszatartsa, — s ellép a mikrofontól, — 
már nem is kell. A szpíkernek egy pil-
lanatra sem szabad megfeledkeznie arról: 
A mikrofon előtt tévedni és tüsszenteni 
szigorúan tilos! 

F E J E S TERI kedvenc szórakozása a rádió, mióta új «STAR» 
PHILIPS szuperkészüléke van 

Mit csinál vájjon a szpí-
ker, ha pont abban a pil-
lanatban kap köhögési, 
vagy tüsszentés! rohamot, 
amikor bemondja, hogy: 
következik nyolc óra egy 
perc, tizenöt másodperc? 

Beöthy Baba, stúdiónk 
egyik népszerű szpíkere 
a következőket válaszolta 
a kérdésünkre: 

— A szpíker előre meg-
á'lapított szöveggel mondja 
be, szinte mechanikusan 
a műsorszámokat. S ha ki-
esik ebből a gépiességböl, 
— megakad, téved, tüsz-
szent. vagy köhög — ez 
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K ü r m y G y ö r g y 

Dravurja 
Ezt is csak a rádióban 

lehet! Kilenc szerepet el-
játszani negyedóra alatt! 
Szinpadon ilyen frego-
liáda elképzelhetetlen, mert 
maszkkal és ruhával kép-
telenség követni azt az 
iramot, amikor percről-
percre más embert kell 
játszani. A mikrofon előtt 
úgylátszik, nincs lehetet-
lenség. Kürthy György 
«Szenzációt akarok/» című 
darabjában hivatalnokot, 
rendőrt, házmestert, de-
tektívet, vénasszonyt, sarki 
fűszerest, rövidárukeres-
kedőt és rendőrtisztet ját-
szott bámulatraméltó 
hangskálával, más-más 
egyéni karaktert adó han-
gon. Ez . . . valóban szen-
záció volt! 

Kürthy György 
falolvas 

A vénasszony A detektív 
(M. F . x . fotók) 



A Uö<záMÍq, 

i/éqiQM&zUeii cut 

dáadásöUat cm ttf 

stúdióban 

A nagy adó építkezé 
sével párhuzamosan a 
stúdió Sándor-utcai pa-
lotája is építkezik. 
Harmincötméteres fo-
lyosófront épül, a fo-
lyosó végén Európa leg-

ÍRÚK A MIKROFON ELÚTT 
Zilahy Lajos 

(M. F. X. lot?) 

Uj függönyrendszerrel szere-
lik fel a leadótermeket. A füg-
gönyöket az akusztika kíván-
ságainak megfelelően leadás-
közben lehet mozgatni. 

A nemsokára működésbe lépő 
nagy leadó tehát nemcsak 
hangerőben, hanem hanghatá-
sokban is többet, jobbat fog 

Lnyujtani, mint a jelenlegi adó. 

Kosztolányi Dezső 
(M. F. I. fotol 

nagyobb leadóterme, térfogatra na-
gyobb, mint a Belvárosi Színház né-
zőtere A folyosóról nyílnak a fel-
olvasótermek, melyeknek hármas 
üvegablakán át nagys7 erűen lehet 
látni a bent folyó munkát. A folyo-
són gumiszőnyeg van, teljesen nesz-
telenül lehet közlekedni és a közön-
ség így, ablakon keresztül nézheti 
majd a leadástl 

Eddig vastag plüss-szőnyeg borí-
totta a stúdió padlózatát, kiderült 
azonban, hogy ez a szőnyeg nagyon 
kifárasztja azokat, akik egész nap 
kénytelenek rajta járni. Most gu-
miszőnyeggel próbálkoznak. 

XjJ^Ám^Am^ 

még eddig nem tapaszfalt 
szelektivitást lehetővé teszi 
a szabadalomra bej. Or ion 
reflexkapcsolás. A r á d i ó 
technika minden bevált újí-
tásával felszerelt készülék. 
Beép í te t t , hozzáidomított 
speciális dynamikus h a n g 
s z ó r ó v a l . A u t o m a t i k u s 
fadingmentesífóvel, h a n g 
s z í n e z e t - és h a n g e r ó-
s z o b á l y o z ó v a l . S z a b ó H  
k é s z p é n z á r a : P 2 S 3 5 0 . 

-7133 
Íuíclié 

G y á r t j a : O r ion ízzó lámpagyar 
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A középosztály fiatal házaspárjai szá- kás. Vannak, akik a tradíciós hálószoba, 
mára — hála az alacsonyabb házbérek- ebédlő és úriszoba sémája szerint ren-
nek — ismét elérhető a háromszobás la- dezkednek be, de a modern ember szük-

Nöiszoba 
(Héber József lakásán) 

(SL Icdlíl 
Az ebédlő 

Kérem a 206. számi prospektus díjtalan 
megküldését. 
Név : 
Foglalkozás : 
Pontos cím :. 



ségletéhez közelehb áll a következő be-
osztások egyike vagy másika. 

1. A nő szobája, a férfi szobája és az 
ebédlő. 2. A nő szobája, a férfi szobája 
és a fogadó szoba. 3. A nő lakószobája, 
a férfi lakószobája és egy közös háló-
szoba. 

Mai képünkön az 1. beosztású lakást 
mutatjuk be. A lakásba egy halion ke-
resztül juthatunk. Kandallója fából 
van és a központi fűtőtestet burkolja. 
Két kényelmes karosszék és egy do-
hányzóasztal állanak benne. Ha van 
hely, akkor itt állhat egy ruhatároló 
szekrény is. Nappali tartózkodásra is 
alkalmas a Lakásnak ez a helyisége. A 
nő szobájában rekamier, íróasztallap-
pal ellátott szekreter, könyvszekrény-
nyel kombinált ruhásszekrény, toalette 
asztal-tükör és egy alacsony asztalka 
áll, amely az éjjeliszekrény funkcióját 
is helyettesíti. A szoba egyik sarkában 
egy kis kanapé és asztalka áll. 

A. férfi szobájában a férj ágya a köny-
vespolchoz épített szekrényben van. Csu-
kott állapotban senki sem gondolná, 
hogy ágynemű-tárolóhely és nyitva ké-
nyelmes fekvőhely. A férfi szobájában 
szükséghez képest azok a bútordarabok 

A/l C,,/,,; _ az ismert psychochirosoph-grap-
•JylVltl holog átutazóban Budapesten 
fogad Kossuth Lajos-utca 15. I. 2. — Tudó-
Hiányos alapon jellem-, tors-elemzés. Taná-
csot cvi az élet minden körülményeiben 

(Foto 
Kl* PA1) 

állanak, amelyekre szüksége van. (Pél-
dául íróasztal csak akkor, ha a férj ott-
hon írásbeli munkát végez. Egy levél 
megírására nem kell okvetlen íróasztalt 
tartani.) 

Az ebédlőben edényszekrény, asztal és 
néhány jó szék van. Tálaló, vitrin, tea-
kocsi, likőrszekrény és a többi. «Kis-
bútor» szükséglet szerint. A ,bútor dió-
fából készült, sima felületét könnyű 
tisztán tartani. 

Ha a kettesszámú beosz t ás szeri ni 
rendezkedik be valaki, akkor a foga3ó-
szoba — amely gyakran orvosi, ügyvédi 
tárgyalószoba is egyben, akkor az író-
asztal és könyvszekrény rendszerint a 
«nagy-bútorok». Két különböző helyen 
elhelyezett kisebb karosszék és 'asztal-
csoport célszerűbb, mint az egy nagy 

A t e r í t é s m ű v é s z e t e 
nemcsak szép porcellánt, asz-
talneműt és üvegservicet igé-
nyel, hanem főképen stylusos 

f j f í C T e v ö e s z k ö z t é s 
U ü ü d í s z t á r g y a k a t 

E cikkek legelőnyösebb be-
vásárlási forrása : 

POLGÁR KÁLMÁN 
EZÜSTÁRUGYÁRA 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 9. sz. 
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Sírkoszoruk, 
a legművészibb, legízlé-
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már hét pengőtől 

P h i l a n t h i a Ä c 
IV. Váczi-u.9. Tel.: 87-5-23. 

N f l i é S l D O l l T ; ™ ^ 
Függönyök, terítők, kézimunkák, párnák, kerámiák 

r ü g g d n u a i i i j a g o h 
utólérhetetlen minőségben és ízlésben 

FREYDER6ER ÁRMIN 
Budapest, IV, Réglposta-u. 15.Tel. : 867-65 
Vidékre mintákat dús választékban küldök 

QITRIIRRPR P Q P í r h á p p i f ülbDUnubn 
INDANTHREN  

FÜGGÖNYÖKET 
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megadott terv szerint készít 

RELIEF SZÍÍNESINYOMÖOYÁR 
VI., Csengery-utca 47. Telefon: 28-7-11. 

«garnitúra». Legyen ez a 
«fogadószoba» a család 
lakószobája is. 

Ha a hármas beosztás 
szerint rendezkedik be va-
laki, akkor a hálószoba a 
harmadik szoba. Feltétle-
nül indokolt ez a beosztás, 
ha valaki nem tud csak 
ágyban aludni, ha beteges 
az asszony vagy a férfi, 
vagy ha kisgyermek van. 
A másik két szoba ebben 
az esetben csak mint lakó-
szoba szerepel. 

A gyermekszobáról, mint 
a háromszobás lakás egyik 
szobájáról ezúttal osak 
annyit, hogy ha a csecse-

MEZ 
NAGYATÁDI GYÁRTMÁNY 

K É Z I M U N 
SZÍNTARTÓ-SELYEMFÉNYŰ 

mőnek gondozónője van, akkor feltétle-
nül ajánlatos a külön gyermekszoba. 
Ha a gyermek háromévesnél idősebb, 
lehetőleg ne aludjék szüleivel közös szo-
bában. 

Függönyeit Ä S Kulcsár és Huppert 



A hasbeszélő reggel á tkuta t ta a vándorló szmoking zsebeit. í ro t t 
üzenetet keresett bennük, de semmit sem talált. A tanár úr gőgösebb 
volt annál, hogy indokolást mellékeljen az ítélethez. Röpke érintke-
zéseik villámgyorsan lejátszódott asszóiban csak a gondolatok ke-
resztezték egymást. A hasbeszélő ugyan egyszer-kétszer megkísérelte, 
hogy magához édesgesse ellenfelét, mint ahogy a rab kenyérgalacsi-
nokkal próbálja megvesztegetni cellatársát, a patkányt, de eddig min-
den próbálkozása meghiusult. Most is, a szmóking-üggyel azt érte el, 
hogy a bolond kis ember lemondott a barlanghoz vezető egyetlen jó 
út használatáról és azt a meredek ösvényt választotta, amelyen Ma-
szat és társai próbálták ki f iatal izmaikat. Spiráné, a sánta mosónő, 
aki szabad óráit a templom és a pálinkamérés között osztotta meg 
s így állandóan tömjént és törkölyt illatozott, hangosan mondta a 
Miatyánkot, valahányszor meglátta a tanár t leereszkedni a szikla-
falon. 

Perotti nem volt ostoba. Magától is rájött , hogy a tanár ú r ha-
ragja és a Neander-völgy hangulatának érezhető elhidegülése szoros 
összefüggésben van «nagyságos» ruháival. Tényleg, a legújabb divat 
szerint készült kifogástalan zakó sehogysem tudott összhangba ke-
rülni a környezettel. Csíz és Lapu j rongyaihoz viszonyítva, valóságos 
hadüzenet volt ez a jóképű, szürke ruha. Talán egy percig sem maradt 
volna az élet ki tagadott jai között, ha a nyomor tökéletes független-
ségéhez hozzászokott lelke vissza nem borzad attól a gondolattól, hogy 
ezentúl megint hozzá keli szelídülnie a társadalomhoz. Ügy érezte, 
hogy előbb átmenetet kell teremtenie. Hiszen már az is furcsa, hogy 
amikor felszáll a vicinálisra, a jobban, öltözött emberek nem húzód-
nak el tőle, inkább érezhető, mint látható idegenkedéssel. Es a nők . , 
ez egyenesen meglepő. . . Szembenéznek vele. 

A itársadalmonkívüliségnek azon a fokán, ahol az utolsó évben 
állt, sem az úri, sem a munkásasszonyok nem tekintették igazi ember-
nek. Hiába ragyogott tatáros arcából két tisztatüzű fekete szem, hiába 
formálta testét a születés csodája szikárságában is hajlékony, jólmeg-
épített egésszé, a szmóking és a bakancs két kényszerűségből érint-
kező társadalmi osztály ha tára i közé ékelte. Valóságos vesztegzár alá 
került. Sem itt, sem ott nem tekintették a magukénak. H a nem akar t 
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elpusztulni, végül is választania kellett. A dísztelenség fényűzését 
csak egy Napoleon, vagy egy tanár úr engedheti meg magának. De 
a tanár a lakja és egész lénye régen független a kortól és a káros 
szenvedélyektől. Már nem is ember többé, csak elv, vagy mondjuk: 
tüntetés az emberi törekvések céltalansága ellen, Az életbölcseletnek 
ettől a magasságától megóvta őt és távoltartotta hibátlan szervezeté-
nek a mindenséghez való ragaszkodása. 

Hagyta hát fu tn i a tanár urat a zergeösvényen és lassan szemet 
húnyt a Neander-völgy lakóinak apró piszkálódásai fölött. Mert újab-
ban bántani kezdték. Egyszer például, amikor Merantól jött haza, 
barlangja bejáratának falán kovásszal föl ragasztott, piszkos cédulát 
talált : 

«Ezen barlang tizteséges embernek kiadót* 
A «tizteséges» szót háromszor aláhúzta a hirdetmény titokzatos 

szerzője, mintha önmagát akarná megróni a helyesírási hiba miatt . 
Perotti nem is kutatot t a tettes után, bár látta, hogy a cédula hatását 
jól megszervezett, kárörvendő társaság lesi. Még Sárga János, a 
munkanélküli mázoló is gúnyosan elhúzta száját meglazult lapátfogai 
fölött, holott két kis félárva lányának gyarapodó egészségét a has-
beszélő jó szívének köszönhette. Nyiltan azonban csak Hollingerék 
acsarkodtak. Gőgös anyagi függetlenségük megengedte, hogy a koldús-
szomszédság nyomorán hangosan örüljenek. Ezen az alapon rendkívüli 
tekintélyre tettek szert. A hasbeszélő nem egyszer hallotta, amikor a 
neandervölgyiek így címezték egymás közt a vérmes rikkancsot: «a 
gazdag Hollinger.» 

Perotti lekaparta a Neander-völgy írásos demarsát és sietett Verá-
hoz, aki a kőnégyszög egyik szélcsendes zugában különböző kézimun-
kákra tanította a telep leányait. Kivételesen Teca és Maca is ott vol-
tak, mivel az esőre hajló délután semmi különösebb kalanddal nem 
kecsegtetett. Azonkívül Vera megvesztegette őket. Az egyiknek ogy 
pár használaton kívül helyezett cipőt, a másiknak pedig több helyen 
megstoppolt, de még viselhető harisnyát ígért, ha nem szöknek meg 
az «iparművészeiről». Az i f jabb évjáratot a két Sárga-lány képvi-
selte, Szegénykék most voltak lábadozóban és átlátszó ujjacskáik 
között csetlett-botlott a horgolótű. Ugyancsak a legfiatalabb korosz-
tályhoz számított az angolkóros Spira Panni, aki tizennyolc-
éves korára alig ütötte meg egy hatéves gyerek magasságát és sely-
pített. De alakjához képest meglepően jól fejlett, hosszúujjú kezeiben 
jól forgott a varrószerszám. Vera örült, hogy legalább ennek az egy-
nek kenyeret adhat, ha majd az any ja egyszer részegen kiadja lelkét 
valamelyik templomküszöbön. 

Csendről persze szó sem volt. A Neander-völgy hímnemű fiatal-
sága chicagói alvilágot játszott. Nem csempészet, hanem gyermek-
rablás volt műsoron, mégpedig komoly ós pontos haditerv szerint 
véghezvitt művelet. Az elrablásra kiszemelt csecsemő a telep démon-
jának, Puskás Marinak gyereke volt. Mari reggel takar í tani j á r t egy 
budafoki agglegény ügyvédhez, délután alkalmi munkákat vállalt. 
Ablakmosásnál ós hasonló alpári munkáknál segédkezett. A kislány» 
akinek apját még csak ezután ál lapí t ja meg a bíróság, piszkos cucliját 
szorongatva, egyedül feküdt a barlangban, mint egy ottfelejtett cso-

98 



mag. Néha Sárga János nézett be a rosszul szellőző barlangba, vagy 
a jobbszívü szomszédasszonyok valamelyike. 

Ezt a gyereket szemelték ki elrablásra Maszat és alvezérei, míg 
az i f júság másik része a megtorló hatalmat képviselte. E pillanatban 
már megtörtént a rablás, a banditák a tanár lakása fölött kiugró 
szikla bizonytalan védelmet nyúj tó pereme mögött rejtették el zsák-
mányukat és követ ú t j án egyezkedési tárgyalásokat kezdtek a meg-
rendült apával. Az egyezkedés nem vezetett eredményre, miért is 
megindult az ádáz harc a rendőrök és banditák között Négyen vagy 
öten alulról próbáltak rohamozni, két elszánt rendőr pedig fölszaladt 
a rendes ösvényen és fölülről próbálta megközelíteni a sziklafedezéket. 
Az ádáz zsivajban alig lehetett szót érteni. 

Perott i a háborús összerobbanás leghangosabb pillanatában érke-
zett. In te t t Verának, aki letette öléből Spira Pannit . 

— Gyerekek, — mondta — most egy kicsit pihenhettek. Mindjár t 
folytat juk. 

Odébb vonult a hasbeszélővel. Teca vigyorogva súgta Macának: 
— A szeretője . . . Tegnap meglestem őket, amikor a hamzsabégi 

erdő felé sétáltak. 
A kis nyomorék rajongásig hü gyermekszívét fölvértezte a méltatlan 

gyanúsítás. Bár visszamaradt értelme nem fogta föl teljesen a szó 
tisztátalan jelentését, félig sírva tiltakozott: 

— Nem igaz! Te egy disznó v a g y . . . Megállj, majd megmondalak 
Vera néninek 1 

— Csak próbáld meg, te bóka! 
Csúfondáros fintort vágott Panni felé, akinek keze az izga-

lom hevében szinte megkétszerezte a mechanikus tevékenységet. Teca 
és Maca csodálata Perott i i ránt már a második napon méreggé kese-
redett. A hasbeszélő, amióta előkelő lett» még kevésbé vette őket 
észre, mint azelőtt. Nyíltan pletykázni kezdtek álmaik hősére és 
ahány eldobott újságot találtak, abban mind betörőre vadásztak. Két-
ségtelen, hogy ő fosztogatja az istenhegyi v i l l áka t . . . Ki lehetne más 
Adler bankigazgató be törő je . . . Fogadjunk, hogy még súlyosabb bűn 
is terheli a l e lké t . . . Egyszer, amikor Bundás szintén elcsavargott 
hazulról, bemerészkedtek a hasbeszélő barlangjába. Olyasmiben re-
ménykedtek, hogy a priccs a la t t legalább is pénzverőgépet találnak, 
de nem volt ott más, mint néhány könyv és egy faládában egészen ú j 
fehérnemű. A könyveket fillérekért vásárolta Perott i egy alkalmi 
antikváriusnál, abban a reményben, hogy általuk mégis léprecsalja 
a tanárt . 

Vera leült a barlang elé. Korábbi fesztelen érintkezésükre már 
napok óta á rnya t dobott a megváltozott helyzet és még v a l a m i . . . 
Egyre jobban közeledett az idő, amikor Bundásból Mr. Bundash, Pe-
rottiból pedig Captain Perotti lesz. De féltek szóbahozni a kényes 
pontot, mert mind a ketten szemérmesen őrizték szívük nyilvánvaló 
titkát. Ahhoz, amit mondaniok kellett volna, szegényesnek, vagy nevet-
ségesnek érezték a szerelem szókincsét. Az élet különben is rég 
elszoktatta őket a nagy szavaktól. A f iúnak néha égette a száját a ki 
nem mondott vallomás, de Petőfi l í r á já ra és Heine humorára lett 
volna szüksége, hogy szégyenkezés nélkül megmutassa a lelkét. 
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— Az ügynöktől j övök . . . nagyon érdekes mondanivalóm van, 
szinte hihetetlen ós mégis . . . 

— Beszéljen, — biztatta a lány. 
De a mondatot egyelőre a külső körülmények alakulása miatt nem 

lehetett befejezni. Maszat ós banditái kavicszáport zúdítottak a ro-
hamra induló rendőrök, ellen. Egy kődarab a hasbeszélő füle mellett 
süvített el. Mr. Bundash, aki most érkezett meg egyik kisebb kirán-
dulásáról, fa rkát behúzva, iparkodott védelmet keresni a barlangban. 

— Megbolondultatok, hó? — csapott le a zsivajgó társaságra 
a hasbeszélő hangja. 

Az asszonyok visítoztak. Puskás Mari, a Neander-völgy démona 
most érkezett haza és h a j á t tépve, szaladgált a kőzáporban. 

— Jézus Mária» elvitték a k ics ikémet . . . hova tették a kis Ma-
riskát?! 

Csinos kis madárarca eltorzult az ijedtségtől. 
— M a r i s k a . . . óh Jesszusom. . . Talán kártyavető cigányok jár tak 

e r r e . . . János, maga se látta? 1 
A kérdés a mázolónak szólt, aki a nagy vásárra előbújt odvából. 

Csak mostanában lettek jóba egymással. 
Maszat kiállt a szikla peremére és lekiabált a lánynak, aki úgy 

kárált, mint egy megriasztott kotlós. 
— Ne óbégasson.. . I t t van a gyereke! A játék végén visszakapja! 
A banditák talán az anyai ostromot is állták volna, ha Vera közbe 

nem lép, így aztán váltságdíj nélkül kiadták a kis Mariskát a has-
beszélőnek, aki felkúszott érte a sziklafészekbe. 

— öh , hogy az Isten pusztítson el minden rossz kölyket! — sopán-
kodtak az asszonyok és Maszat amazontermetű mamája komolyan 
nekigyürkőzött, hogy móresre tanítsa a megszeppent banditavezért. 

Végre béke lett és Vera megint elfoglalta helyét a kövön. 
— Meran azt mondja, hogy untermannra lesz szükségem. Valami 

szép, f iatal nőt akar szerezni, aki idegen nyelveket beszél. Ez emeli 
a szám díszét, de odakint amúgysem boldogulhatnék egyedül, nyelv-
tudás nélkül. 

— Igen — mondta Vera tompán. — Es megtalálták már az alkal-
mas nőt? 

Perott i szeme furcsán csillogott. Mintha a sa já t gondolatainak 
borából ivott volna. 

— Azt hiszem, hogy megtaláltuk. 
— Fiatal? Csinos? 
— Fiatal! Csinos! 
— H á t . . . g ra tu lá lok . . . 
Föl akar t kelni a kőlapról, de a lábai bizonytalankodtak. Ügy 

tett, mintha a szoknyáját akar ta volna megigazítani. A fiú leült 
melléje. 

— A lány nagyon szép — mondta melegen. — A f igurá ja vékony, 
alig valamivel alacsonyabb, mint én. A szája szép ívelésű. Olyan, 
mint a feszesre húzott íj. De ón a szemét szeretem legjobban. A nyári 
Tisza vizére hasonlít, amikor zölden veri vissza a fák á r n y é k á t . . . 

— öh, hiszen magát valóságos költővé avat ta az elragadtatás. De 
inkább ne folytassa a részletezést. Nincs nő, aki elbírná, ha egy mási-
kat dicsérnek előtte. 
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Perotti barna ta tárarca szégyenlős mosolyba borult. 
— Másikat? De hiszen az egész idő alatt magáról beszéltem! 
Milyen szerencse, hogy az élet kényes pillanataiban mindig tör-

ténik valami. Csak a színpadon szabály, hogy a szerelmesek zavaró 
mellékkörülmények nélkül mondhatják el a nagy tirádát. A szerző 
okosan leparancsolja a színpadról a mellékszereplőket, a fővilágosító 
hirtelen leereszkedő alkotnyatba borítja a tájat , valahonnét messziről 
tücsök cirpel, vagy a hazatérő nyá j kolompolása hallatszik. A 
Neander-völgy műkedvelő rendezője azonban nincs tisztában sem a 
dramaturgia, . sem a regényírás szabályaival. Most például úgy intéz-
kedett, hogy a gyermekrabló Maszat épp a legmegfelelőbb időben 
szaladjon a mamája céklavörös kezei közé. A banditavezér üvöltése 
lázas alibi-tevékenységre adott módot a megzavarodott Verának. 
Sietett kiszabadítani a rúgkapáló gyereket szorongatott helyzetéből. 
Tényleg elérte, hogy az asszonyság fölemelt k a r j a félúton megállt. De 
azért tovább rikácsolt 

— K á r védeni, kisasszony. Csirkefogó ez, mint az a p j a . . . Más 
gyerek az ő korában már rég kenyeret keres. A Suha jda J a n i se idő-
sebb és ma is nyolcvan fillért adott haza az anyjának. 

— Mert lopta — vágott közbe kihívóan Maszat. — Láttam, mikor 
a piacon belenyúlt egy asszony cekkerébe. Az öccse falazott neki. 

Vera védelme alatt sem érezhette magát tökéletes biztonságban, 
nekirugaszkodott a hegynek és gyors lábain eltrappolt a falu felé. 
Vera visszament a hasbeszélőhöz és elfoglalta helyét a kövön. Most 
már ura volt a hangjának. 

— Köszönöm, hogy rám gondolt, de hát ez egyszerűen lehetetlen. 
Ne is beszéljünk többet róla. 

— De há t miért î 
— Ismeri a papát, eléig neki a Fed ja esete is . . . Két ar t i s ta egy 

családban . . . És hogyan is hagyhatnám itt? Az ékszereket feléltük, 
abból tengődünk, ami t kézimunkával keresek ós ami t Fed j a ju t ta t az 
öreg tudta nélkül. 

Zöldesszürke szemével elnézett a hegytető felé. Tulajdonképpen 
nem is beszélt, inkább hangosan gondolkozott. 

— . . . így is olyan, mint egy gyerek. Ha pénzt küldenék neki, 
nem tudná, mihez kezdjen vele. Becsapnák, vágy meglopnák . . . A 
nyelvet sem tudja . Se mestersége, se h a z á j a . . . 

Ijesztő volt ahogy hirtelen fölnevetett: 
— Csak nem adhatom hatvanéves koa'ára árvaházba?! 
De ez a keserű t réfa végre fölnyitotta megáradt érzéseinek zsilip-

jét. A szemét elöntötte a könny. Eszébe se jutott, hogy mások is lát ják, 
sírástól nedves arcá t odaejtette Perott i vállára. Soha ilyen élesen, szür-
kén és kíméletlenül nem látta maga előtt a jövőt. A sors zsákutcába 
kergette. I t t kell leélnie életét ebben a terméketlen környezetben és ön-
csalással leplezni létének e világon való céltalanságát. Ezér t avatkozik 
mindenki dolgába. Ezért r á n t j a el Maszatot a mamája öklei elől. Ezért 
vásárol a maradék pénzén kinint a Sárga-lányoknak, Ezért hiteti el az 
angolkóros Spira Pannival , hogy ő is embernek született. Ezért vette 
magára a hasbeszélő gondját és ezért lett a Neander-völgy királynője. 
És még ő maga segített fölszedni a hasbeszélő hajó jának horgonyát. Ez! 
már kimenekül a tehetetlenség Holt-tengeréről, friss áramlatok ha j t j ák 
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ú j partok felé. Milyen jó volna kettesben csavarogni a világon, min-
den hónapban más nagyváros csodáit bámulni és úgy nézni vissza a 
Nearider-völgy re, mint egy régi, valószínűtlen, torz álomra. 

Perotti két kezébe fogja a tábornok-kisasszony szőke f e j é t 
— Ne sírjon, — mondja, — nem szabad sírnia . . . 
Valami nagy fogadkozásra készül, olyasmire, hogy ő soha életé-

ben . . . de éppen most nem helyénvaló a beszéd. Nem lehet könnyért 
szóval fizetni. Mennyivel tökéletesebb lény az embernél. Bundás, aki a 
szemével többet tud elmondani, mint Pet rarca minden szonettje 1 Más 
oldalról kell megközelítenie a veszélyes pontot, ahol a leggyengédebb 
szándékkal ejtett szó is felhorzstílhatja a lélek leheletfinom felületét. 

— És ha . . . — akadozik — . . . és ha őt is magunkkal vinnénk? 
Ügy dobta föl a kérdést minden latolgatás nélkül, de az elgondolás 

magvában volt egy pillanatnyi fétny. Vera is megkáprázott tőle. A keze-
fejével szárítgatta a könnyeit. 

— N e m . . . ez éppen olyan lehetetlen, mint hogy egyedül menjek 
magával. Hogy ő, aki reménybeli nábob . . . ő, aki képzeletbeli sors-
jegyekkel játszik, egy csavargó ar t is tapár t kísérgessen a világ körül i ! 
A dubroveci légvár ura, mint gardedám! Inkább a csizmája sarkával 
verne agyon! 

Fölkelt a kőről és lesimította a szoknyáját. 
— Hanem azért nagyon hálás vagyok magának, hogy nem akar t 

szó nélkül itthagyni. És ne haragudjon a gyengeségemért. Nézze, egé 
szen beharmatoztam az ú j ruhá já t ! 

A hasbeszélő is fe lkel t Együt t indultak felfelé. A fiú közömbös, 
majdnem vidám hangot eről tetet t 

— A legérdekesebbet el se mondtam. Meran nagyszerűen dolgozik'., 
Van már szeírződés sőt több is. Igaz, hogy az ügynök szerint ez még 
csak a kezdet kezdete, de a r r a jó, hogy elinduljak. Augusztusban Bécs, 
szeptemberben Trieszt, onnét valószínűleg Milano, vagy talán Genf. 
Többet egyelőre nem akar kötni, mert biztos benne, hogy valahol a 
műsor élére ugrom. Akkor, pedig már nem tud változtatni a szerződési 
feltételeken. 

— Milánó, vagy Genf — mondta u tána álmodozva a lány. Bécs . . . 
Trieszt . . . Milano . . . Genf . . . minden név egy-egy kép a fantázia 
délibábján. Tornyok, tengeri hajók, szobrok, tavak, fehér márványpalo-
ták, babérerdők . . . valaha az ő gyermekéletének vonatablakán is el-
suhantak ezek a képek. De nem, most nem akar t elérzékenyülni, így is 
többet árul t el magából, mint amennyit szabad lett volna. 

— És hogy áll a számaí — kérdezte, amikor már fönt voltak a 
dombtetőn. 

— Óh, majdnem készen áll! 
Visszafordult a Neander-völgy felé. hogy a megszokott melódiával 

előfüttyentse Bundás t A puli azonban gondolatolvasó volt, felszólítás 
nélkül is- a nyomukba szegődött. Mos t hojgy végre észrevették, leját-
szotta az öröm viharos skáláját gazdája előtt. 

— Tudja mit? Főpróbát tar tunk. Ez a kő i t t Bundás pódiuma. Mert 
külön kis emelvényen fog ülni. 

Bámutatot t a lapos szikladarabra, amilyen tucat jával fehérlett a 
fű között szerteszéjjel. 

— Mr. Bundash, szabadna kérnem? 
A puli tudta a leckét. Felugrott a kőre ós első két lábával kecsesen 
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pukkedlizett. Ez volt idáig a legkönnyebb tantárgy. Egy hét alatt be-
gyakorolta, A hasbeszélő jobbkezének második u j j a működésbe lépett. 
Mr. Bundash tagolva ejtette a szókat: 

— Gu-ten A-bend mei-ne Da-men und Her-ren. 
Valami különös kísérő zene vibrált a hang körül, mintha sziszi-

fuszi erőlködés préselte volna ki a puli gégédén. 
— Hangosabban, Mr. Bundash! Ott fönt a karzaton nem jól 

hal l ják! 
A kutya egészen ki tátot ta a száját, mintha csakugyan az volna a 

célja, hogy a képzeletbeli karzat legtávolabbi pontjával is megértesse 
magát. 

— Gu-ten A-bend mei-ne Da-men und Her-ren! 
Most élesen csikorgott, mint a kenetlen ajtó. A hasbeszélő hunyo-

rintott a balszemével, mire Bundás hátatfordított a láthatat lan közön-
ségnek és viharosan csóválni kezdte a f a r k á t 

— Ez Meran tipje volt, — nevetett a hasbeszélő. — Nem is hiszi, 
hogy a kis kövér mennyire érti a mesterségét. 

Bundás a kóc alól gazdájára sandított. Most az ő pofá ja is csupa 
vigyorgás volt. Perotti néha esküdni mert volna, hogy a puli tisztában 
van az egész szétihámossággal. 

— Node tér jünk á t a lényegre. Első szám, amit magának kellett 
volna konferálnia, egy mindenütt ismert magyar dal. 

Mr. Bundash visszafordult ós most a két hátsóján ült. A gazdája 
egy üvegnélküli vastagkeretes pápaszemet rakott az orrára és a lábai 
elé a kőre rendesen megrajzolt kottalapot tett. «A színpadon persze 
kottaállvány is lesz» — magyarázta. 

Vera valamivel messzebb leült, a kutyával szemben a fűre. Két, 
arisztokratikusán hosszú lábát felhúzta magaelé és rátámaszkodott az 
állával. A hasbeszélő oldalt állt, mintha csak az volna a szerepe, hogy1 

jóindulatú, de kissé hitetlen szemlélője legyen a jelenetnek. A nagyon 
figyelmes szemlélő azonban észrevehette, hogy kemény arcán időn-
ként kínosan vonaglik a fölényes mosoly. RekedtsÔgében is jól kive-
hetően fölhangzott az első dallam Mr. Bundash kivigyorgó fehér fog-
sora mögül: 

«.Csak egy kislány van a világon, 
An is az én drága galambom ...» 

Vera annyira föllelkesedett, hogy bele akar t tapsolni az énekbe. 
Er re azonban nem került, sor. Valami történt, amire a különös sza-
badtéri főpróba egyik szereplője se számított. Elfoglaltságukban észre 
se vették, hogy egy nyeszlett galagonyabokor védelme ala t t két kime-
redt kék szem figyeli őket percek óta. A tábornok volt. A vén katona 
nem bir ta ki sokáig a bokor mögött. Izgatottan széttolta az ágakat és 
közvetlen közelükben megállt. Bundás épp akkor fejezte be az énekes 
muta tványt : 

«... Hogy én-nékem adott tége-det...» 
Kirillovios Nikoláj levegő után kapkodott. Olyan volt, mint ami-

bor a rapporton elképpesztő szabálytalanságot észlelt valamelyik ka-
tonáján. Például a cári sas fejével lefelé fordult a magas báránybőr-
süvegen. Hápogása éppoly kevéssé volt emberi, mint Mr. Bundash 
be^éd'e., 

— Mi volt ezí! 
A tábornok-kisasszony felugrott a fűből. A vér elhagyta az arcát. 
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Bundás is végképp kiesett szerepéből. Megfeledkezett róla, hogy mű-
vész és veszedelmet szimatolva, szabályos kutyahangon rámargott 
Kirillovics Nik olajra. Próbál j csak közeledni, ma jd ellátom a bajodat! 
Perotti, bár a pánik ra j t a is erőt vett, gyors mozdulattal kapott Bun-
dás nyjakörvéhez. 

— Mi volt ez?! 
Vera magáhoztért. Eh, jobb. ha az öreg mindent megtud. 
— Nem említettem a múltkor, — kezdte nekibátorodott hangon — 

hogy goszpodin Perott i híres művész! 
— Hudozsnik? — csodálkozott a tábornok. — Kakoj hudozsnik H 
— A kutyájával produkálja m a g á t . . . A világ legnagyobb varieté-

színpadain lép fel és borzasztó sok pénzt k e r e s . . . 
Hazudott, de kénytelen volt vele. Annyira persze már nom volt 

bátor, hogy belenézzen az ap ja szemébe. Elnézett a barlangok felé. 
Üjabb istenkísértésre határozta el magát. 

— Goszpodin Perotti — mondta bizonytalanul — azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy engem is magával v i s z . . . minket! — javította ki 
gyorsan. — Tudniillik szüksége van egy f iatal nőre, aki a színpadon 
bejelenti a s zámot . . . Erted? 

A tábornok arca olyan lett, mint a pulykakakas nyaka, amikor 
felbosszantják. Szlávosan kék szemének fehérjén vékony, sötét vona-
lak futot tak keresztül-kasul, mintha egy gyors pók erezte volna be 
piros selyemszálakkal. 

— Ügy? Idáig jutottunk?! A bárisnya egy kutyapecér partnere 
lesz! 

Verát elfutotta az indulat. Elvégre az ap ja lánya volt. 
— Nem igaz! Művész! Úriember! Minden szegény lány boldog lenne 

az én helyemben, ha vele mehe tne . . . 
Perott i ott állt értelmetlenül a felcsattanó hangok viharában. Ke-

zével még mindig feszesen markolta az ágaskodó puli örvét, aki neki 
akart rohanni a tábornoknak. Bundás már elkönyvelte magának 
Kirillovics Nikolájt a tartozik-rovatba. Legszívesebben mindjár t ki is 
egyenlítette volna a számlát egy jó harapással, ha engedik. 

— Goszpodin Perott i t mindenütt telt házak v á r j á k . . . Ma it t él, 
holnap Bécsben, holnapután Milanóban, vagy Genfben . . . 

Ez nyilvánvaló túlzás volt, de Vera azzal vigasztalta magát, hogy 
a hasbeszélő úgysem tud oroszul. Különben is, a hencegés csak válasz 
akar lenni a «kutyapecérre». 

A tábornok kezdte elveszteni a ta la j t a lábai alól. Nem elég, hogy 
Fedja nyíl tan ellene szegül, mostmár a lány is. Ügy érezte magát, 
mint Lear király, aki életében szétosztotta birodalmát gyermekei kö-
zött. Első eset, hogy Vera a sa já t fegyverével vág vissza. Jól tudja, 
hogy zsarnokságának arzenálja üres már. Az utolsó ágyú, amit gyer-
mekei ellen felállíthat: a beszéd hangorkánokkal kísért pergőtüze. 

— No,, no, — mondja egy lépést hátrálva — talán kissé erőseb-
ben fejeztem ki m a g a m a t . . . Lehet, hogy Goszpodin Perott i nagyon 
derék ember. . . . Biztosan a z . . . De nem róla van szó, hanem rólad. 
Egy Sel ivanoff- lány. . . 

Vera tért nyert . 
— Egy Selivanoff-lány! — próbálja gúnyosan utánozni Kirillo-

vics Nikoláj áhítatosan rezgő hangját . — Egy Selivanoff-lány, aki itt 
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gebed meg a büszkeségtől, ebben a vityillóban, amilyenben odahaza a 
kutyáidat sem engedted volna lakni! 

— Nem tar t már sokáig, ősszel megnyerjük a b i r tokper t . . . Nem 
húzhatják tovább . . . Az okmányok beszélnek, galambocskáim, az ok-
mányok! 

— A te okmányaid már tíz év óta beszélnek! Mégis itt vagyunk:! 
Kirillovics Nikoláj egészen összeesett. Hadállásait kénytelen volt 

egymásután föladni. De ez az ördögi lány megint talált egy rést, ahol 
áttörheti az utolsó védővonalat és há tbakaphat ja az ellenséget. Biz-
tosan isteni sugallat adta szájába az ötletet. 

— Annyiszor említetted, hogy ott szeretnél lenni a genfi tárgya-
láson. Most itt volna az alkalom. 

— Hogyan? Talán eladjam a viciné házát, ahol lakunk? 
— Ügy, hogy Goszpodin Perotti elvinne bennünket, ha akarnád. 

Most dönt, hogy a milanói, vagy genfi szerződést fogadja-e e l . . . 
A csalétek ki van dobva. A mániákus vén katona agyában össze-

vissza futkároznak a gondolatok. Hiszen mindössze néhány hónapnyi 
megalázásról van szó. H a a genfi út sikerül, még mindig faképnél 
lehet hagyni ezt az urat . Ha u g y a n . . . 

— Vjerocska, — súgja, mintha attól kéne tartania, hogy a kutya-
pecér hirtelen megtanult oroszul — Vjerocska, remélem, hogy semmi 
más nincs köztetek? 

Vera tudja, hogy nem szabad túlhevesen üldözni a megvert ellen-
séget. 

— Mi lenne? Egyszerűen szüksége van rám, mert a régi part-
nere . . . f é r jhezment . . . ő pedig csak magyarul beszél. Kell neki va-
laki. aki a színpadon beszél helyette, igazgatókkal tárgyal, az üzleti 
levelezését i n t éz i . . . Erted? 

— Da, d a . . . t a l án . - . eset leg. . . mondd meg ennek az úrnak, hogy 
nem utasítom végleg vissza. A dolog megfontolandó. 

Hirtelen eszébe ju t Fedja gúnyos arca, ha majd megtudja az új-
donságot. Görcsös botjával dühösen döfködni kezdi a füvet és nem mer 
a lánya szemébe nézni. Perotti megilletődve áll a csoda előtt. A hang 
leenyhült muzsikájából következtetve, elmúlt az első vihar, de ki szá-
mítana ilyen gyors sikerre? 

— Megfontolandó, — dünnyögi a tábornok. 
Már elfelejtette Fedját . A dubroveci kastélyt látja, ahol vőlegény-

korában volt utoljára. A baroktetős ház emeletes középrésze csukott, 
zöld szemekkel álmodozik az évszázados hársfák között. Odébb, a halas-
tónál, szelíd nyirfacsoport ezüstszürke félkörében egy meztelen görög 
istennő szobra áll. Mennyi jó szag, mennyi nyugalom! 

— Poigyomci, — mondja kedélyesen Verának és barátságosan bó-
lint a hasbeszélő felé. Elindult haza. 

Vera kissé hátramaradt , a k a r j a súrolja Perotti kar já t . 
— Mi történt maguk között? — súgja a hasbeszélő. 
A lány megvárja, amíg a tábornok széles hátá t e l takar ja a gala-

gonyabokor. Akkor hirtelen odadobja magát Perotti mellére és a szá-
jával megkeresi a száját. Egész lénye úgy süt, mint a parázs. Mindez 
a másodpercnek egy villanásáig tart . Vera már Kirillovics Nikolaj után 
iramodott, csak a kar jáva l lobog vissza boldog üzenetet. 

(Folytatjuk) 
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a konijhaműy<Kzcte 
NYULPASTÉTOM 

Ha a nyúlgerincet pácoltan készítjük 
el, úgy vele pácoljuk a nyúlaprólékot 
is, amiből a pástétomot készítjük: ha 
pedig a nyúlgerlnoet frissen csináljuk, 
úlgy az aprólékot és az egyik combot 
külön pácoljuk be ai pástétom részére. 
A bepácolt nyúlaprólékot és az egyik 
combot a páclében levő zöldséggel, 
zsiilon puhára pároljuk fedő alatt, 
mindig egy ikis páclét öntve utána. 
Mikor a hús már olyan puha, hogy le-
válik a csontokról, kiszedjük a lábas-
ból. A comb húsát kockákra vágjuk. 
A zöldséget c«oko'áílébamára pirosít-
juk, ovőkan'álnyi cukrot adujuk hozzá, 
azt is megpirítjuk, 2 evőkanálnyi lisz-
tet szórunk rá, 4—15 percig folytonos 
keverés közt sütjük együtt, felenged-
jük páclével,, jól összeforraljuk, szitán 
áttörjük. A nyúlaprólékot leszedjük a 
csontokról és 15 deka füstölt szalonná-
val átdaráljnk. Hozzáadjuk az átpn-
szirozott páelét, 2 nyers tojást, reszelt 
citromhéjat, finomra vágott kapribo-
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gyót és nz egészet jól összekeverjük. 
A comb húsát lefcdtjük a csontról és 
kb. 2 centiméteres darabokra vágjuk. 
Egy lezárható puddingf ormát kike-
nünk zsírral, beleöntriink 8 ujjnyi ma-
gasságban a darált keverékből, rászór-
juk a kockára vágott hús felét, me-
gint darált húst, azután a kockára 
vágott hús málsik felét és ismét a darált 
húst. Jól lezárjuk a formát és egy lefe-
dett fazék vízben egy órán át főzzük. A 
vízből kiemelve a formát, kihűtjük, 
majd fagyasztjuk. Tálalás előtt fél 
percre forró vízbe mártjuk a formát, 
azután kinyitjuk, tálra borítjuk és cit-
romszeletekkel tílszitve tála'juk. 

GOMBÁS APRÔLÊKLEVES 
A sziépen megtisztított csirkék lábait, 

fejét, nyakát, fcuzáját fazékban, sóval, 
borssal, késhegynyi paprikával puhára 
főzzük. Egy lábasban vajon vagy zsí-
ron puhára párolunk vékony metéltre 
vágott sárgarépát, zellert, petrezselyem-
gyökeret és ahány csirkeaprólék, any-
nyi Bit deka nagy szeletre vágott gom-
bát. Mikor már puha mindez, meghint-
jük liszttel, pár percig metgsárgítjuk, 
egy kávéskanálnyi finomra vágott snitt-
linget és ugyanannyi tárkony (eistragon) 
füvet, valamint jócskán petrezselyem 
vagdalt zöldjét dobjuk belé,* felengedjük 
az aprólék levével és mikor forr, bele-
dobjuk, apróra vágva, az aprólékcson-
tokról leszedett húst, zúzákat és a nyers 
májat. Egyet forr. Citrommal savanyít-
juk és egy deci tejfelt keverünk el 
benne. 

ZSHMLYEKOCH 
15 deka vajat 10 deka cukorral habos-

ra verek, azután egyenként belekeverek 
öt tojássárgát, öt darab tejben megpu-
hított és jól kinyomott, majd szitán 
áttört kétnapos zsemlyét, 5 cíeka hámo-
zatlan, őrölt mandulát, 5 deka reszelt 
csokoládét, 4 deka szitált morzsát és 
az 5 tojás keményre vert habját. Egy 
formát kiken elk vajjal, behintem mor-
zsával, megtöltöm a kochhal és egyen-
letes tűznél 40—'50 percig sütöm. 

FUCUS-TOUAJI 

IÚ j c í m : V . , N á d o r - u t c a 5 1 
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m -m minden fémtárgyat tisztit, 
• l m A I T " konzervál, sárga és vö-
^ q g rös fémek nikkel lényü 

vé változtathatók. Minden háztartásban nél-
külözhetetlen Wesselényl-u. 35. Tel.:4-2-74 

SOM 
H 

i m»»íTájl Iii, matt, fuuut, Sitlislaa, 
vHiálvitlflH. 20 biirfilil 2& fillér 

„SONAX' 'Tejipari r állal iL X-, Fiiér-i. 33. Ttlllis s 43-2-37 

A hűvös őszi napokon kirándulódénak, turis-
t áknak nélkülözhetetlen a Lampart-szeszgázfözö. 
Ees a készUJék kis helyen fér c l , (könnyen kez 1-
lietö és főként nem robbanékony, tehát telje-
sen veszélytelen. A hátlavAkban kl.nnyen elfér. 

A Lampart-szeszgázfözö igen a lka lmas Olyan 
vidéki kúr iákban , házakban, akol villany- és 
gázvezeték nincsen. 

EJtSZEÓ 
V., Vltegrddl'U. 12 
Tmlmton • 27.1.82 

eiMNOZ 
takarít, beraktároz 

SZOMBAT. Ebéd: Kaporleves. Párol t fel-
sál boraóföze'íékkel. Káposztás kocka . Va-
csora: Flislölt eertésnyelv ecetestornulval 
és resztelt burgonyával . Szőlő. 

VASARNAP. Ebéd: Húsleves. KarfloJ 
bechamellel sütve. Tűzdelt vesepecsenye 
veresboi'o« g o m b i v a l pácolva, rizs és fl-
nomfíízcl'ófkkörítéssel. Stefánia- tor ta . Va-
csora: Hideg vesepecsenye caitchupjiel. 
Gesztenyepüré habbal . 

HÉTFŐ. Ebéd: Zöldségleves. Főt t marha-
hús paradicsomos burgnnyafözeli.lkkel. Til-
rós lepény. Vacsora: Ham and eggs. Alma, 
sa j t . 

KEDD. Ebéd: Sertéígulyáa. Darásmetél t . 
Vacsora: Bécsi virsli lecsóval. Körte. 

SZERDA. Ebéd: Gombaleves. Borjúfr i -
kandó sóskával . Talked!! baracklekvárra l . 
Vacsora: Nyúlpá&tötom, v a j . Gesztenye 
mézzel. 

CStlTÖRTÖK. Ebéd: Zöldségleves. Luc«. 
koskápnBzta bennefütt malacfej je l . Alma 
pongyolában. Vacsora: Nytilgerinc vadasan , 
makarónival . Körített liptói re tekkel . 

PÉNTEK. Ebéd: Lencseleves. Spenóit ki-
rántott zsemlyeszeletekkel. MadáTtej. Va-
csora: Her inssa lá ta . Knimpli lángos. Szilva, 
pirított mogyoró. 

Sült libaoomb. 

KIBÁNTOTT 
VARGÁNYA 

Szép, nagy, do nom ki-
nyílott vargánya gouitó 
kat, r-,el y éknek a kalap-
juk alja még fehér, meg-
tisztítok, megmosok több 
vízben^ Azután vékony, 
kerek nagy szeleteket vá-
gok a kalapjukból, tiszta 
ruh ár aj nalkom £ketv efey 
másik ruhával leborítom 
és megveregettem), hogy 
toljesen megszikkadjon. A 
szárából gombamártást 
készítek. A száraz goin-
baszoleteket úgy paniro-
aom, mint a rántott húso-
kat, azzal a különbséggel, 
ho,gy közvetlenül a pani-
rozás előtt sózom o°ak meg, mert külön-
ben levet, ereszt. Hirtelen tűznél' pirosra 
sütöm és a szárakból készült mártással 
tálalom. 

KIBÁNTOTT EMfMteNTHAIiI SAJT 
Emmenthali sajtot igen vékony sze-

letekre vágok, majd tojásba morzsába, 
ismét tojásba, morzsába 'mártoml (szó-
val duplán panirozom, de üszt nélkül) 
és igen forró zsírban hirtelen kisütöm-
Azonnal tálalom. 

VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyve «A 
KONYHA MŰVÉSZETE» kapható a Színházi 
Élet Boltjában (Erzsébet körút 7). ARA 5 P. 

burgonyán tálalva, cékladiszitéssel 
(Foto László) 

HEMESPORCELLANOK «S legfinomabb kézlcsltzolásu 
KRISTÂLYDISZTÀRGYAK, továbbá csiszolt üvegszervl-
zek, márkás porcellánkészletek korszerű árakon ál-
landóan nagy választékban. Király-utca 49 Első em. 

0 Kt az idei # 

à & e r a t e s i 
u j d o n x ó q 

„KORI NTA" ^ Ç i S ^ 

BONBON 
O L C S Ó i 



AçecUwdeUsek 
A Színházi Elet a legelterjedtebb hetilap. Apróhirdetéseit' egy héten 

át az egész világon olvassák. 
Az apróhirdetés díja szavanként csak tizenöt fillér. 

Csehszlovákiában 1 Kc, Jugoszláviában 1.50 dinár, Romániában 5 led, 
Ausztriában 25 garas, Németországban 15 pfennig, Franciaországban 1 
frank, Olaszországban 70' centesimo, az Egyesült Államokban 5 cent, 

első szó és vastagon szedett szavak duplán számítanak. 
A hirdetési díjak Magyarországról beküldhetők postabélyegekben, 

külföldről pedig nemzetközi válaszkuponokban. 
Hirdetési zárlat 8 nappal megjelenés előtt. 

Apróhirdetések feladhatók a hirdetési osztályban (Erzsébet-körűt 5.), az 
összes hirdetési irodákban és dohánytőzsdékben. 

Mielőtt pénzemet ingatlanba 
befektetném, eziiíon próbálok 
oly 40—65 érre®, r. ka.t. meg-
értő élettársat talál'nd, kivel 
megrontanám vagyonomat s 
az élet örömeit és bajait (le-
het özvegy is). Ma.gas, 34 
éves, intelligens, csinos úri-
leány vagyok, 60.000 Kc hozo-
mánnyal (még legalább rná.i 
félszer ennyi várandó örök-
séggel). 2—3 szoba berendezés-
sel. Kinek tehát zsánere » 
»o l id xtő és finomlelkü. be-
csületes feleséget keres s ha 
ő maga is rendelkezik szép 
lelki tulajdonságokon kivill 
biztos s lelketőleg nyugdíjké-
pes exiszteneiával, Írjon «Hát. 
lia te vagy az igazi» jeligére. 

38 éves, érettségizett, szolid, 
minden információt kibíró, 
kettőszázezer pengővel rendel-
kező önálló vidéki kereskedő 
nősülne. Kénem azon hölgyek 
levCleJt, akik szép esaládt 
élet után vágyódnak «Szi'atén 
jómódú» jeligére kiadóba. 

Bátorlelkű, kifogástalan ter-
metű, 23 éven aluli úrilAnyt, 
ha megtetszik, pénz nélkül is 
elveszek. S3 éves mérnök va-
gyok. Eldugott falvaik) virágát 
feleljenek. Választ a kiadóba. 
kérek «Nem tréfálok» jeligére. 
Gyáros, 27 éves, keresztléin)-, 
kifogástalan megjeleniéeü, há-
romszázezer vagyonnal, nő-
slUne. Hasonló vagyonú -4 
amelvmek Jegalább fel» kész-
pénz — hölgyek, ill. hozzátar-
tozóik levelét fényWáppel ké-
rem. amelyet uri dlszk>nécióval 
kezelek. Jelige: «Démon nem 
kell» a kiadóba. 
Megnősülne müveit és intelli-
gens, 28 éves izr. cégvezető. 
Hozománnyal rendelkező höl-
gyek levelét «Esetleg bemő-
sülök» jeligére kérem. 

Benősülne «5 éves úriember, 
közvetítők kizárásával. «Kifo-
gástalan, becsületes» je.'igéro 
a kiadóba. 
Állásban levő tisztviselőnő, 28 
éves, férjhezmenne hozxáiii&ő 
úrhoz, lehetőleg kOxtisBtviseKi-
höz, ingatlamvagyoníial. Ko-
moly urak megkeresését «Ref. 
papi család» Jeligére. 
Férjhezadnám csinos, jóoneg-
jelenéatt tisztviselőnő búgo-
mat, kinek bútora, kelengyéje 
és némi készpénze vaai, állás-
ban levő fiatalemberhez. CBak 
komoly, nem futó kialaradot 
kereső" urak vAlaszát kérem 
«Székely 26» jeligére. Közve-
títőknek nem válaszotok. 

Ha válaszbélyeg£el ellá-
tott megcímzett borítékot 
kUld be, póstún küldjük 
el beérkezett leveleit. 

HÚSZEZER pengő készpénz 
hozománnyal férjhezmennék 
ogzisutenciá-val rendelkező, 
munkaszerető férfihoz. Vá-
laszt; «Keresztény árvalány» 
jeligére klaidóba. (Hivatásos 
tárgytalan.) 

Vezető állásban levő, függet-
len negyvenéves, keresztény 
özvegyember vagyok. Meg-
szoktam a családi életet, új-
ból megnősülnék. Szép jöve-
delmem, magánvagyonom biz-
tosítják a nyugodt megélheté-
sünket. Nem vagyont, hanem 
feleséget keresek. Komoly vá-
laszt csakis privát egyéntől 
kérek kiadóhivatalba! «Kará-
csonyra együtt». 
SEBESTYÉN IMRE évtize-
des irodája, Erzsébet-kttrút 
tizenkilenc. Telefón. Azon-
naiM ismerkedések úri körök-
ben, legdiszkrétebben. 
Társaságbeli legdiszkrétebb liá-
zasságkőzvetttés Doctómé, Kil-
kóczi-út hatvannégy, II . 20. 
Főlépcsőház. 373—93. 

Férlhezmennék 45 évnél nem 
idősebb, kedves úriemberhez, 
aki szerető feleségeit alkar, Ír-
jon. Hozományom! csak Ingat-
lan, lakás, kelengye, szőke 
molett leány vagyok. «Horten-
•ia» jeligére a k.adóba. 

önhibáján kivül elvált úriaftz-
SBany férjhez mennie 35—40 
éves, megértő, finomlelkü úri-
emberbe®. «Saját üzletem van» 
jeliigére a Kiadóba. 

Előkolő, ismert családbeli re-
prczen'tábdllis 38 éveis úr, biz-
tos exisztáneiával (heiybenl 
vállalat tulajdonosa), akadé-
miai végzettséggel, nyölv'sme-
retekkel, keresi független 
hölgy (özvegy, elvált is) is-
meretségét házasság céljából. 
Készpénzhozománnyal. Vallás 
mellékes. Közvetiíők kizá,rva. 
kéretnek. Diszkréció biztosítva. 
Teljes eltnü llevelek «Biztos 
jövő 38» jeligére fő'kiaiAba 

LEVELEZ 
Lelki finomságokkal rendel-
kező igazi úrinő keresi 
ugyanilyen úriember Isme-
retségiét. «Hulló falevél» je-
ligére a kiadóba. 

Vidéki fass úriasszony meg-
ismerkedne olyan igazi úrrai, 
ki ízivesen bemutatná a fő-
város szépségeit és érdekes-
ségeit. «Októberi napok» jeli-
gére a kiadóba. 

Izr. úrilány levelezne hozzá 
illő úriemberrel, ismerkedés 
lehetséges «Húszéves vagyok» 
jeligére. 

Külföldön, (lehetőleg Afriká-
ban) élő magyar fiúval leve-
Icziuéfe. Két iparom van, négy 
nyelvem beszélek és nagyon 
szeretnék külföldre menni. 
«Házasság is szóbajöhet» jeli-
gére a Színházi Élethez. 
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Megismerkednék fiatal diplo-
más úr iemberrel . Csak komo-
lyaik jelentkezzenek. «Urlasi-
Ezony» Jeligére. 
Magányos f ia ta lember keresi 
úr i lány ismeretségiéit, a k i szín-
ház, zene, olvasó- és tánc-
par tner tudna lenni egysze-
mélyben. Leveleket : «Ketten 
egy a,utobuszon» jel igére ké-
r e k 

RIVIERARA készülök tavas*-
szai, keresek nagyműveltségű, 
kelleme« külsejű úriembert 
40-ig partnerül . «Streng ge-
teilte Rechnung» jel igére n. ki-
adóba. 

Jeligés leveleit ne küldje 
ajánlva. A beküldött leve-
leket lelkiismeretesen el-
juttatjuk a címzetthez, 
felelősséget azonban úffy 
sem vállal értük a kiadó-
hivatal. 
Feltűnően csinos és jóll öltöz-
ködő, comme il faut , ahszoltot 
ur l leányt keres par tnerül tiéll 
szórakozásaihoz (opera, h a n g -
verseny, tánc . színház, inozl) 
diplomás, elegáns, jómegjele-
niéstt f ia talember. Csak húsz 
éven alulit t á rsaságbel i úrileá-
nyok válaszát toérem. «Comme 
il faut» jeligére. Leveleket , 
lehetőleg .telefonszámmal, a 
kiadx'thjva-teilba. kérem. 
Benősülendő abszolút korrekt 
Izr. úrifiú,vall ©gyelöre levelez-
ne intelligensi ex'isztenciáU« 
úriJiány. Komoly, tel jescimü le-
veleket «Fekete gyémántok» 
jel igére kiadóhivatalba. 

Kedves «Adagio» miiért nem 
jelentkezik? Levelét nagyon 
várom, sőt türelmetlenül . 
P. Edith. Sokkal több levelet 
fog kapni , mint ahogy gon-
dolja. Kár , hogy olyan messze 
van. «-M.»  
P. S. Levele ment Poste Res-
tantc. Főposta. 
«Szomorú kicsi asszony». Okt. 
7-ig nein írhatot t , ha nem 
késő, a megadott elmen át-
veheti levelét, 

BARÁTSÁG 1933-nak levele 
an a kiadóban Carmentól. 

m m m 
KRAUSZNE nölruha-BzalOnjában 
úrileányok és asszonyok felső-
ruha-, gye rmekruha- , f ehér -
nemüszabászaitot, va r rás t rövid 
idő alatt teljesen e lsajá t í that-
ják . Sa já t r u h á j u k a t is elkészít-
hetik. Erasébet-körút 40—42. 
I l l , em. 19. 
MODERN TESTFOGYASZTAS. 
TORNA R. Lukács Erzsi moz-
gásművészetí iskolája felnőt-
teknek és gyermekeknek. Cím! 
VI., Vilmos császár-út 31, I. 
239—45. 

MIKLÓS FAZEKAS L E N K E 
áll. kép. oki. zenetanár ZON-
GORATANFOLYAMA V „ Mér-
leg-u. 13. Bálvány-u. sarok, 
egyéni i s csoporttanitás. 

Okleveles tanítónő elemista, v. 
polgárista t anu ló oktatását sze-
rény dí jazásér t e lvál la lná. — 
Egéis« délutánra, vagy csak 
egy pá r órára . Clin: V Nagy 
I rén , X., Zugló* Lengyeí-u. 41. 
STEINER PALNfi női ruha 
szalónjában uri.eányoik és asz-
szonyok felsőruha-, gyermek-
ruha- , fehérnemüszabászatot . 
varrást rövid idő alat t e lsajá-
t í tha t ják . Sajá t r u h á j u k a t it 
elkészíthetik. ÍErz&ébet-kttrút 
64. II. e. 

Francia vagy német elleniében 
zongorát taniitaina úrileány. Le-
veleket : «Csak hölgy» jel igére 
Andrássy-út 19. dohánytözsdiébe 
kérem. 

Perfekt varrónő jutányosán 
válHal angol, franciul munká t , 
á ta lak í tás t is. Nagymezö-u. 8., 
IV. 5. Li f t . 

! Fiatal, ügyes vaskereskedő-
! segéd azonnali belépésre ál-

lást keres. Httfnet Károly, 
Makó. 
Gomblyukvarrónő a jánlkozik 
házhoz, vagy házonkivüil is. 
Pontos munká t igénylők nieg-
Xéreséisét kléreni «Ouïes» muitt-
ka» jeligére. • 

Keresek zongoraliangolót, ak i 
ju tányosán és jól, m e g j a v í t j a 
zongorámat . «S&cdld ár» jellgt^-
re kiadóhivatalba. 

Taxtlszakmában járta« úri Dö 
bizalmi á l lás t keres . Ingatlian 
vagyonnal rendelkezik . Levele-
ket «Textil» je l igére. 

Német hölgy olcsó, elsőrangú 
okta tás t ad. Telefón délelőtt 
11-9-90. 

Gyorsírást, gépírást , könyvvi-
telt, a laposan, olcsón, évtize-
des Révai szakiskolában ta-
nulhat. Erzsébet-körút 42. 

Gyarmati or. volt országgyű-
lési gyorsiirófönök gyorsíró-
iskolája. VI., Dalszínház-utca 
2. (Előbb Hegedűs Sándor-utca 
7.) Te le fún : 212—08. 

Szabónő a jánlkozik, olcsón, 
szépen alakit . Meghívást : 
«Megbízható, rendes» fökiadóba. 

Speciális pedikür, háziaknál 
pedikiiröz. Felszólítást ké r 
«Nagy gyakorlat» alat t a ki-
adóba; 

Gyógymassagot é s soványító 
massaget vállal háznál első-
rendű masseur . Felazólitásra 
a felet meglá toga t ja . Szíves 
értesítést k é r : «Szanatóriumi 
gyakorlat» Jeligéire a kiadóba. 
Zongoristanő, blattista a ján l -
kozik vidékre. Mozi vagy tánc-
iskolába, gyakorlat ta l . «Uri-
asszony, 401» Jeligére. 

GYERMEKFOGLALKOZ-
TATÓ Földesné, József-kőrút 
49, Beszédművészet, német ti 
pengőtől. Főildesné H. Margi t , 
Budapest, VIII . , József-kőrút 
48., Hl. 20. 

Ha válaszhélyeggel ellá-
tott megcímzett borítékot 
küld be, postán küldjük 
cl beérkezett leveleit. 

Nagy gyakorlattal rendelkező 
sK'gorlrt orvos insulin, a r sen , v. 
egyéb in jekc ióka t olcsón vá l -
lal. Válaszokat «Házhoz me-
gyek» je l igére a kiadóhivatai'.lba 
kérek . 

Nincs előleg! Tegyen a ján la -
tot, hogy óhajt fizetni. Sző-
nyeg. paplan, függöny , sozlon-
takarók, vásznak, ruházati sztj-
vetek, sezlonok, niatrácok, he-
verők. fotelek áirai léis minő-
ségei helyettünk beszélnek. 
Bútoroaztá.ly, Központi I jnkás-
berendező, Liszt Ferenc- tér 5. 

ZONGORÁT vagy pianinót 
azonnal) készpénzért legmaga-
sabb áron veszünk. 395—03. 
Vennék j é ál lapotban levő 
komplat,t sifeLszdrelést (léc, kö-
tés, bot) esetleg ruházat is 
érdekel. Ajánla tokat «Sportra-
jongó» jeiligére ké re tnek a hir-
detési osztályba. 

VENNÉK keveset használt , 
vagy legalábbis igen Jó álla-
potban levő villa'ny-gramofón-
motort, 25 centiméteres leme®-
tányérral , 110 volt váltóáram-
hoz. Különböző feszültségre 
á tkapcsolhatok előnyben. Aján-
latra házhoz megyek megte-
üdntés végett, tnegíelelő gép 
esetén azonnal fizetek. Jelent-
kezéseket «Sürgős motor» jel-
igére. 

Világmárkás zon-
J É P gorák hatszáz 

pengőtől, Iegose. 
( I n f i kélyebb részletre 
' * I ls. Opera Zongora-

teremben, Klauzál-utca har -
mincöt. Nagy tisztviselőked-
vezmények. 

Zálogcédulát, a ranyat , ezüs-
töt legmagasabb á rban ve-
szek. Schwartz, Bá lvány-
utca 21. 

Perzsaszőnyeget venniük magá-
nostól. í rásbeli a jánlatok nagy-
ság. minőség és ár megjelölésé-
vel «Készpénz, azonnal» jell-
gére a kiadóba. 

Főúri faTagott olasz renais-
sance garni túra eladó. Iza-
bella-utcai 77. I . 1. sz. 
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Sürgősen eladó háromrészes 
garderobeszekréíiy, Ingaóra., 
hintaszék, állólámpa, konyha-
kredenc, olajfestmények, csil-
lárok, NépszlnhAz-utca huszon-
öt. Első emelet három. 
DJ bútorok! Fizetési kedvez-
mény. Sztopka asztalosmester 
bútorüzletében. Telehálók 22«, 
hálók 160, ebédlők 300 pengő. 
Király-utca 77. 
Bútort legjobban lés legked-
vezőbben vásárolhat évtize-
dek óta közismert «• Bog-Mii» 
bútoráruházában. Vilmos csá-
szAr-út 43. (Báthory-utcAval 
szemközt.) 
Propagandaárusitásl Mélyen 
leszállított Arakon gépszönye-
gek á rában m á r nálam kéz-
XCÍ4 csomózott perzsa szőnye-
geket . Torontáli, buklé és 
^rgamans-zőnyegek, mokettát-
vetöik nagy választékban. Köz-
tisztviselőknek, katonatisztek-
nek fizetési kedvezmény, kész-
pénzárban. Sehill inger Sző-
nycgáiruház, Teréz-körút tizen-
öt. 

Megvételre kfere*ek Piaubel 
«Mnkiina» Telle objektívet. Le-
veleket «Árajánlat» Jeligére a 
SzlnhAzJ. Élet szerkesztőségébe. 
Vennék jó állapotban levő 
használt szekrényt. Megkeresést 
kérek «Alkftlml Ar» Jeligére. 
Háromajtós fehér lakkos szek-
rényt kereseti megvételre. Le-
veleket «FEHÉRSZEKRÈNY» 
jel igére kérem a kiadóba. 

NAGYOBB TRAFIKOT át-
vennék. Csak tu'ajdonossal tár-
gyalok. Leveleket «IGÉNY-
JOGOSULT» jeligére kérem a 
hirdetés' osztályba. 

Rövid, fekete, kitünö hangú és 
ú.liapotbari levő dupla kereszt-
húros zongora, költözködés m a t t 
olcsón eladó. Jókai- tér 1., I. 
S. Tel. 227—30. Érdeklődés (1. 
U. 2-—8-ig. 

Hirdesse eladó tárgyalt 
a Színházi Élet apróhir-
detései között. 

CSEREAKCIÓ 
Mindenki, akinek művé-

szi vagy ipari munkája, 
áruja vagy bármilyen el-
cserélendő tárgya van, 
vagy aki szellemi mun-
kát, tanítást, irodai mun-
kát stb. ajánl, cserébe más 
áruért vagy szolgáltatá-
sért, vegye igénybe ezt a 
rovatot. Azt hisszük, hogy 
ezzel nagymértékben meg-
könnyítjük olvasó .tiknak 
az általuk szükségelt áruk 
és szolgáltatások beszer-
zését. 

Ezüstből valódi kövekkel ké-
szült őtvösékszeroket elcserél-
nék közszükségleti t á rgyakra . 
«KlA'ilitó» Jeligére a k iadóba. 
Szőnyeget keresek cserébe 
kozmetikus kezelésért lés koz-
metikai szerekért. «Megbízhaité 
23» jeligére kérem a leveleket 
a kiadóba. 
Agyteritőt, cslpketeritőket Áll-
nék cserébe szőnyegért1, r á -
dióért, kesztyű-, cipő- és ru-
h a a n y a g é r t ^ 
Üjkarban levő fekete penzsa-
lábbundát keresek. Bútort, füg-
gönyt, kézimunkát «ülnék ér.tc. 
«Tél van» jel igére kérem a 
választ. 
Bordómintás, jókarban levő 
két ablakfüggönyömet elcse-
rélném bármilyen használati 
tá rgyra . «Azonnal, 1933» jel-
igére. 
Színes íehérnemüt (újat) kere-
sek cserébe szilgalléros barna 
té l ikabátér t és plüss abrosíéa-t. 
Práter-u. 28. II. 1. 
Ebédkosztot ajánlok közszük-
ségleti cikkekért . IV., Váci-
utca 40, Erzsébet-penzió. 
Rövid bundát, tel jesen jókax-
baai, szőnyeget, gyermekkocsi t 
cserélnék szilbunda és férfi 
tél ikabát ellenében. «Megpró-
bálom» jeligére. 
Elsőrangú fogorvos kitűnő ci-
pészmunka ellenében, kezellést 
és technikai munká/t adna. 
Je l ige : «Korrekit csere.» 
Rövid bundát, szövetet, sely-
met, cipőt keresek munká-
mért. Luxusfehérnemttt és ru-
liavarrást vAUalok. Teréz-kör-
út 60. Telefón: 266—14. 
Sportfelszerelést, Íróasztalt. 
kötöttárut, fogorvosi késelést, 
élelmiszert cserélne iparanüvíi-
szeti keramikus készítménye-
kért vagy oktatásér t Endirő, 
Üllői-út 18. 

Jeligés leveleit a Színházi 
Élet hirdetési osztályában 
veheti át. 
Intarziás asztalt és szalóntiik-
röt adnék cserébe bundáért, 
szőnyegért , komiódiért, szekre-
terért. «Jó csere» jel igére. 
Bélyeget cserélnék «Michel» 
szerint, régi magyart , osztrá-
kot. Leveleket a Színházi Élet 
szerkesztőségébe «Caere» jel-
igére. 
Népművészeti hímzéseket és 
ruhákat adnék cserébe női ru-
házati cikkekért és élelmisze-
rért. «Talán slkerlí!» jel igére 
kérek választ a kiadóba. 
GyermBkfürdőkádat és gyer-
mekkocsit keresek cserébe 
függönyökért , fér f i télikiabA-
tért, bútorért. «Azonnal» jel-
igére a kiadóba. 

Szőnyeget. rádiót keresete, 
csipketeritök, sztórok, függö-
nyökért cserébe. «Budapest» 
jeligére. 

Porcetlánt, kesztyűt, szőnye-
get , cipőt keres cserébe belvá-
rosi elsőrendű ruharaalón mun-
kájáér t . «Előkelő» jeligére ki-
adóba. 

INGATLAN 
Birtokot akar vtmnlT Ajánlóim 
Budapestihez közel fekvő nagy 
szölöbirtokotnat. A legmoder-
nebben berendelve, l i t res , jó 
borok. Csakis öregség miatt 
eladó. (Vevőkörrel, 2 borkimé-
réssel.) Eset leg budapesti in-
gat lanra is átcserélném. Leve-
leket «Igazi Jó vétel» jeligiélro 
kérek csakis komoly refleki'An-
soktól. Ügynökökkel nem tár-
gyalok^ 
Óbudán, Kelenföldön, »Zugló-
ban keresek egyszobás, hallos, 
kertes hAzat. Tizenkettőezer 
pengőig. Leveleket «Májusra 
beköltöznék» jeligére kérem a 
hirdetési osztályba. 

LAkÄiOIHON 
Központi fekvétsü ke r t e s UAí-
bnn négy) szoba, hallos, kom-
fortos lakáist keresek. AjAmlia-
tok «Bér 2000» je l igére kül-
dendők. 
Bútorozott szoba, tágas, e rké-
lyes, fürdőszoibahasízná.'iattaU no-
vember elsejére kiadó, A la-
kiásban telefón is van. TAtra-
utea tizenegy, ha rmadik eme-
let kettő. (Phönix-ház.) Ér-
deklődni hágfeltigyelőnél. lehel. 
Fiatal házaspár t akar í tás elle-
nében Igen rendes konyha-szo-
bát kaphfit. «MosAsért külön 
fizetek» jel ige ai!a.tt. küldjék 
a ján la tuka t a kdadóba. 
Takarításért konyha és c seéd -
szoí.át kap berendezéssel vagy 
anélkül házaspár. Jelentkezés 
délután három órától btlg 
Népszínház-utca harmincegy, 
ef.s8 emertiet három. 
Kűlönbejáratú kits szobát keres 
ál lásban levő úr i lány. «Szerény 
bél-» jel igére a kiadóba. 
Andrássy-út, körút környékié® 
szép, bútorozott saobát keresek 
iwtvember elsejére. «Teljes 
komfort» jeilligére a kiadóba. 
Tágas, szép, utcai stzobAt für -
dőszoba', viUanyhiasziuAlattail 
k e r e s Podmaniczky-u. környé-
kén elfoglal tsággal biró hölgy. 
«Negyven pengőig» Jeligére a 
kiadóba. 
Garazonlakás, teljesen ú j ház-
ban, mely alkoYias szoba. elő-
szoba, fözőfulk'e, csempézett 
fürdőszobából á l l . bútorral: v. 
anélkül , november l - r e kiadó. 
A lakásnak sa já t e lőker t je 
van. Cím: Városmaífor-u. 8b., 
fldsz. Érdeklődni leheti at szem-
közti t ra f ikban . 
VI. vagy Vli". kerületben S—8 
szobás, kiomtortos, szép, tiszta 
lnikást keresek november l - re . 
«Esetleg lakáscsere» je l igére a 
kiadóba. 
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Világos, gőzfűtése.«, bútorozott 
műtermet keresek «Atelier» jel-
igére á rmegje.Hjlmc'kotl leérek. 
Szép, egyszobás ffibérlct' gaf-
szoniaikást keresek Andrássy-
úthoz kö/.el «Ármeg-JeliilésseiW 
jeligéire. 
Gyermektelen úri házaspár 2 
szobA«, esetleg 1 szobái, lial-
ias, komfortos lakást keres 
kertliasználatt&l, télen-nyáron 
lakható, villamoshoz közel levő 
villában. Rendes lakó, pontos 
fizető, Levelöket «S®tné»z,há-
zaspár» jeligére kérek a liir-

" " i M f e 

Url és női fodrász, tartó», Tiul-
lilm, hajfestést szakszerűen 
végez. Szakács Lajos, Do-
h á n y - ^ « ; 
Jellomrajzot arcról és fénykép-
ről tökéletesen mond Madame 
Cornelia, fogad szombaton és 
vasárnap délelőtt 10—l-ig, dél-
után S—7-ig. Contlnentnl-BZillló. 

CSEMEGESZŐLŐ EGY 5 KcT-
OSf REKESZ P 3.—. 10 KG-OS 
REKESZ P 6.60. ŐSZIBARACK 
GYÖNYÖRŰ SZÉP. 5 K O O S 
REKESZ P 3.—. DIÚ, SZÉP 
VÉKONYHÉJÜ, EGY 5 KILÓS 
ZSÁK P 4.— POSTÁN, UTÁN-
VÉTTEL. 
Oporettlibrettót keres népszerű 
«slégerkomponlsta».  
Cserépkályha átrakását , valla-
mlnt Javítását legjutányosabb 
áron vállalom. Haas E. cég, 
VIII., József-u. 68. 
Olaszországba utazhat! Átad-
nám samremói és abbazdai ki-
fizetett szállodai számiliáimat 
(magyar pengőben fJzetheMÏ). 
Elutazásom elé akadály gftr-
dltlt. Leveleket «FSldl P a r a n -
csom» jeligére kérem *t hlrd. 
i;»»tAlyba. 
ön nincs tisztában önmagával. 
Szeretné tudni milyen képes-
ségek szunyadnak leikében és 
milyen (lehetőségiek állnak jö-
vője előtt. Forduljon a 
«KARMA» ké®- és pazichogra-
f(>lió«iishnz. Nemcsak tanácsot, 
Ide utaiFütáít kap élete niagy 
kérdéselben, pályaválasztási és 
szerelmi problémákban. Vidé-
kiek tenyérlenyomatot küldhet-
nek. Viscgrádi-utea 29. I l l , em. 
3, lift. 

Ízletes, jó. bőséges íházikoszt 
kapható 1 V-s áron, 

HlapáuliuicUá 
Walter nyugalmazott detektiv-
fíífelügyelfl bizaiSml csoportok 
vezetőjének legmodernebb tech-
nikája eredményezi közismert 
sikereit. DiiezKréció! Váel-utca 
hatvanegy. Te8. 88—6—19. 

Kovács magánnyomozó (ala-
píttatott 1909-ben) legménsékel-
tebb honoráriumért megfigyel, 
informál, nyomoz. RákócM-út 
63. 

Autó 

MAG0SUPEHS1X hatüléses fu-
varosoknak különösen alkal-
mas magyar gyártmányú kocsi 
3500 pengő. Motropol Garage, 
Budapest. VI., Lehel-utca 25. 
Telefon 92-3-40. 

MARMON ötilléses, kitűnő kar-
ban, 3800 pengő. Motropol Ga-
rage, Budapest. VI., Lehel-utca 
25. Telefon 92-3-40. 

STEYR XII. generaljavitva, 
gyárt garanolíval. nyitott és 
csukott kivitelben, 3000—4500 
pengőig. Metropol Garage, Bu-
dapest. VI., Lehel-utca 25. 
Telefon 92-3-40. 

Márkás amerikai középtlpusú 
csukott kocsi, 8 hengeres, 
gyári új, 7 ülé*es, válaszfala», 
elvámolt, levizsgázatlaa, gran-
de luxe kivitelben, vámsna-
badraktárról jutányosán eladó, 
Lokár Rezső, Hunyadi-utea 4. 
Telefón: 303—92. 
AUTÓGUMI, új és használt, 
minden méretben, alkalmi 
áron. Pneutechnika, V., Korall-
u. 10. Ügynök-utca »a-rok. Te-
lefón: 9M—93. 
Magyarország legnagyobb, leg-
jobb gumljavltrt üzeme May 
Fivérek, Nefelejts-utca 9. Te-
letón: 31-8-31. 
Javitásra szoruló kéttonnás, 
hosszú, 32x6 gumik eladók. — 
Mókus-utca 16. 
Öekland-autó, 4 új guinlvial, 
sürgősen 600 pengőért, kitü-nö 
állapotban eladó. IX., Díuidár-
utea 23. Telofón 464—75. 

Vásároljon 
a Színházi Élet 
A könyvpiac legértékesebb új-

donságai: 
Bromfield: Huszonnégy 

óra, kttve . . . . 2— P 
Bús Fekete: Eladó fiúk 2.60 P 
Fitzsimmons: Hetven-

ezer tanú —.96 P 
Heroag Ferenc: Vár-

begy 5.— P 
Hurst: Asszony n vona-

ton, kötve 2.— P 
Karinthy: Még mindig 

így irtok ti . . . . 2— P 
Sinclair Lewis: Szogény 

leány pénzt keres, 
kötve 1.90 P 

Ligeti: A néger hőssze-
relmes 2.40 P 

Thomas Mann: Jakab, 
kötve 4.80 P 

Peteanl: Az l-es szám, 
kötve 2.— P 

Prévost: Akit az asszo-
nyok szeretnek, kötve 2.— P 

Rachmanova: Szerelem 
cseka halál, egész 
bőrktöésben . . . . 4.80 P 

Székely: őserdőktől az 
ültetvényekig . . . 2.40 F 

Undset: Asszony . . . 4.80 P 
H, G. Wells: Ml lesz 

holnap, kötve . . . 4.80 P 
Ottó Zarek: Vágyak 

vására, kötve . . . 3.— P 

Kották, lemezek: 
Dubarry slágordalai 

egy füzetben . . . 3.60 P 
Sült galamb slágerda-

lai egy /üzetbon . . 3.30 P 
Egy csók és más sem-

mi slágerdalal egy 
füzetben 3.33 P 

Oalol a mámor dalai 
egy füzetben . . . 3.20 P 

Szerelem városa dalai 3.20 P 
Dubarry - egyveleg 25 

centiméteres lemezen 6.SO P 
Egy csók és más sem-

mi, Hallod-a, Rózika 
25 centiméteren le-
mezen . . . . . . 4.— P 

Egy teljes sorozat, 
mely áll 6 törhe-
tetlen lemezből 24.— P 

Çsry kötet egy le-
mezzel 4.2« P 

Előfizetőinknek a fentieket 
az összeg előzetes bekül-
dése után portómentesen 

kUldjUk. 



Budapesti Hirlap 
naponta 
mélynyomású képes melléklettel, minden 

pénteken 
20 oldalas képes r á d i ó m e l l é k l e t t e l 
jelenik meg. 

Vasárnap 
nagy képes szórakoztató mellékletet ad. 

K a r á c s o n y r a 
Kincses Kalendáriumot ád előfizetőinek 
az eddigi kincsesek méltó folytatása 64 
oldal mélynyomású képpel. 

E l ő f i z e t é s i á r a 

havonta . . P.2*50 
negyedévre P. 7* SO A tiéthöznapl szám ára. M 52 oldalas vasárnapi szám ára 

10 fillér 2 0 fillér 

Kérjen mutatványszámott 
Kiadóhivatal: VIII., József-körút 5, Telefon: 44-4-04. 
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FEJTORNA Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

Megfejtésül beküldendők: Tízszintes 6, 4L, 51 és függőleges 1, 6. 9. 

L, 
S. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
18. 
19, 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

27. 
2S. 
30. 
32. 
33. 
34. 
35. 

VÍZSZINTES: 
Osak akkor jó, ha szellemes 
Francia festő 

ál 
Király — más nyelven 
Tutajban van 
Bohóc (angol sző) 
Olasz opera 
Hárfa 
Érzékszerv 
Rövid Idő (névelővel) 
Szeszes Ital — mássalhangzói 
Okos — más nyelven 
Ara — németül 
Visszaható névmás (ékezethi-
bával) 
Vissza: férfinév 
Vissza: egy virág német neve 

ács 
Jegyzék — más nyelven 
Mély, alapos — angolul 
A modem többnyire rímtelen 
Betű — fonetikusan 

36. Egy bútordarab német neve 
37. Magaslat része 
38. Latin számnév 
40 ambra 
41, Olasz költő (1565—1635) 
43. Északolaszorraági város 
45. Lehel vezér apja 
48. Vissza: állati bang 
49. Állam az Indiai-óceán 

partján 
51. Molt századbeli magyar 

zeneszerző 

FÜGGŐLEGES: 
1. Lu Ily egyik operája 
2. Fihnszínésznő 
3. Felelőssé tesz 
4. Angol k.öltő a XIX. században 
5. Olasz ipstő, építész és író 
6. Angol technikus (1781—1848) 
7. Délolaszországi város 
9. Vár Cadiz mellett. A fran-

ciák 1823-ban elfoglalták 
16. Ház — más nyelven 
17. Idegen pénznem — mással-

hangzói 
20. Bruxelles része 

23. Mértani rajzban tussal szok-
ták kihúzni 

26. A világirodalom egyik 
halhatatlanja 

28. Enni ad (ékezetielesleg) 
31. Nyomdász 
36. Népdalokban gyakran elő-

forduló szé 
37. Vidám — más nyelven 
39. Város — olaszul 
41. Boritékakon látható rövidítés 
42. Hires Dante-idézet egyik 

44. Dunántúl folyik 
46. Egy hal — német neve 
47. Wolf—Ferrari opera 
50. Felkiáltó szó 
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(BOROS FEU EN C, Budapest) 
Megfejtésül beküldendők: vizsziutcs, 1, 45, 52 és függőleges 1, 10, 18. 

VÍZSZINTES: 
1. Színházigazgató és rendező 
7. Művészeti iró 

11. Állat 
12. Állati lakás 
14. Takarmány 
19. Zweig mfive 
17. Agape része 
19 rneó 
20. Beggel az ember lel 
22. Tó 
23. Tlltószó 
24. Francia k&ltô. Híres zsoltár-

fordító 
25. Sis (Kreísler-ope-

rett) 
26. A bróm vegyjele 
27. Király — más nyelven 
28. Magyar színművész 
29. Verni 
31. Beteg mellett van 
33. Vissza: kettős mássalhangzf 
34. Belga tartomány 

Dnalom — más ínyelven 
Viasza: híres kép címének 
része 
Nézet 
Nagyon régi 
Hely — más nyelven 
Személyes néívmás 
Azonos betűk 
Az 1. függőleges egyik sze-
replője 
Ko  
Operett 
Zenet hang 
Felfutó szár 
Festi színművész. Az 1. füg-
gőlegesben szerepel 

FÜGGŐLEGES: 
Nagysikerű színdarab ; ren-
dezte: Brériy Pál 
Azonos betűk 
Vissza: ilyen gumi ls van 
Schiller egyik befejezeti éb 
müve 

3. A légy ellensége 
6. Hamis 
8. Egymásután következő betűk 
9. Az 1. függőleges egyik kitűnő 

szereplője 
10. Festi színművész 
13. A pesti Baszkolnylkov 
1B. Spiritiszta foglalom 
17. Az egyik sex-appea] királynő 
1B. Töltény 
21. N61 név 
22. Helyhatározó rag 
24. Olasz nőnemű btrtokosnév-

más (fonetikusan) 
30. Tagadószó — mássalhangzói 

32. Hal 
38. Tlltószó 
37. Örményország főfolyója 
40. Okmány 
41, Vagy — más nyelven 
43. Német tagadószó 
47. Irene Dunne filmje 
50. Régi fegyver 
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Sorok között 
Az író ír, az olvasó olvas. Ez a régi szabály. Most pedig az olvasót fog írni. 

Es pedig az író írásából. Kétféleképpen: 

I. 
A novellából (sorrend szerinti) kivehetők szavak úgy, hogy azok új értelmes 

mondatokat adjanak-
Például. (Az egész vén primadonna kiutasított a nézőtérről tintatartókkal.) 

II. 
A novella szavaiból egy teljesen más értelmű szöveg állítandó össze. (Ragozás, 

stb. megengedve.) 

A legjobbakat külön jutalmazzuk. 

Nem tagadom: csalással kezdtem, csalással végeztem az egész szép 
idillt, ott a felhőkarcoló fenyőfák alatt, a vén papírmalom többholdas 
k e r t j é b e n . . . 

Akkoriban éppen túléltem egy izgalmas premiert, egy premiert, 
minden tomboló kül- és belpolitikai zavaraival. A primadonna több-
szöri sírógörcs után belerúgott a súgónőbe, rögtön u tána bocsánatot 
kért és lemondta a szerepet. E r re a két direktor összeveszett, a rendező 
lovagias afférba keveredett a bonvivánnal, a gazdasági főnök kiutasított 
a nézőtérről egy újságírót, mire az nagy cikkben levágta a darabot egy 
héttel a bemutató e lő t t Kéltségbeesve röpködtem ide-oda a hadviselő 
felek között, kértem, könyörögtem, békítettem, kapac i t á l t am. . . végül 
kiderült, hogy én vagyok mindennek az oka, mert a darab rossz. Ille-' 
tőleg nem is éppen rossz, csak a második felvonás rosszul indul, a közepe 
pocsék, a vége ocsmány, de még ha jó is lenne ez a szörnyszülött máso-
dik felvonás, az első és a harmadik olyan hülye, hogy az már életveszé-
lyes «Hát akkor halasszuk el a bemutlatót», — ajánlot tam majdnem 
sírva — «átdolgozom az egészet». Egyik direktor örömmel fogadta ezt az 
ötletet, a másik hirtelen elvörösödött, a feje másfélszeresre dagadt aa 
expanzív dühtől és csak ennyit mondott: 

— Marhaság, szombaton megtar t juk a premiert! 
Ami ezután következett, annak hal latára még a «Sourire» segéd-

szerkesztője is elpirult volna. A két igazgató elkezdett beszédni é3 min-
den szavuk sűrített t rágárság és becsületsértés volt. Két percig hallgat 
tam a veszekedett dialógot, két álló percig halotthalványan é3 belső re-
megéssel. De mikor t intatartókkal kezdték lövegezni egymást, rémülten 
kirohantam, hazaszédelegtem, ágynak estem, keresztkötésbe csavartat 
tam magam és súlyos esküszövegeket mormoltam, hogy nem veszek 
többé tollat a kezembe. Harmadnap berontott lakásomra a rendező, 
ragyogott, ordított, összecsókolt és elujságolta, hogy a házi főpróbán 
óriási hatás volt, — h a egy icipici szerencsénk van, hát «lelőjjük a 
mjadarat». Ezután, hála Istennek, már egyenesben voltunk, csak a 
komika csinált hisztérikus szcénát a parókája miatt, meg a na turburs 
ütötte pofon az ügyelőt, mert az sürgette, hogy lépjen be a színpadra, 
Emia t t a sajtófőpróbán háromnegyedórás szünet volt a második fel-, 
vonás két képe között. Ez se ártott . A darab tetszett, az előadás tet-
szett, a díszleteket tapsolták, a közönség kimondta a verdiktet: siker. 
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VIGYÁZAT!! 
Ezt a keresztrejtvényt egy hű olvasónk küldte be. Elég jónak lát-

szott. Nem javítottuk ki a hibákat. Olvasóink feladata megírni, melyek a 
hibás definíciók! 

VÍZSZINTES; 
1. Harminc év i i tartalt szak-

nak harca Angliában 
16. Földmíves szerszám 
17. Nápoly hét dombjának 

egyike 
1». Svájci (olyó 
10. Nagy kert 
21. Műveltető képző 
22. Női név 
23. Jészivü teszi 
24. Némely éra része 
27. A löld -első körülhajózójá-

nak keresztneve 
29. Bzilst vegyjele 
30. Vissza: ősapánk 
32. Nagy csaták folytak enárt 

a belga városért a világ-
háborúban 

39. Elhúnvt spfenyol diktátor 
keresztneve 

97. 1301-ben halt ki 
39. A világtörténelem egyik 

kimagasló személyisége 
41. Gallium vegyjele 
42. . . . r i : Vjzéland népe 
44. Főnévi igenévképző 
45. Bolond — németül 
48. Mlazmában van 
49. Jókai regényalakja 
53. Elpusztult bibliai város 
58. Vigyázva 
58. Tüzlla 
59. Bltka női név 
62. Fájdalma van 
63. Ásvány 
64. Ókori görög törzs 
65. Vissza: . . . rlghtl 
68. Szondi legyőzte 
67. Mássalhangzó 
68. Alvónak van 
70. Színpadi műfaj francia 

nove 
71. Vissza: ritka férfinév 
73. • . . mbul 
74. Nem túludvarias hívészó 
76. Mutatónévmás 
76. Római 99-es 
78. Mystsrium kezdate 
79. Olasz folyó; naiv harcok 

színholye volt a világhába 
rúban 

80. Picike — ikerszava 
81. . . . olna 
83. Kötőszó 
M. Penge — mássalhangzói 
86. Lásd a 23. vízszintest 
87. A futballmeccs célja 
89. Győr német neve 
91. Lyukacsos 
92. AUjl — más nyelven 
93. Ital magánhangzói 
94. Hamu — angolul 
95. Só — latinul 
V8. . . . -darja: ázsiai folyó 
97. Lásd a 76-ost 
98. Alföldi fa 

too. Sok pénz képezi (ékes 
névelővel) 

103. Szentpétervár folyója 
105. Neveletlen ember ilyen 
107. Ács dolga 
109. Halmarban a Hanza-váro-

sok ellen kötötték 
110. M. 0 . B. 
112. Cicero gyorsírója volt 
113. Var 
115. Zár — közepe 
116. Francia kettőshangzó 
ti7. A humort képviselő film-

duó 
122. Na iv angol államférfi volt 
127. Vissza: lábszár részo. név-

elővel 
128. USA-állam 
130. 'Ez a zsinat a soblzmát 

akarta megszüntetni 
131. Vissza: tlltószó 
132 a kalapod mailé 
134 de France; Martinique 

sziget másik neve 
136. Búcsúszócska 
137. A jóst hívták igy a régi 

magyaroknál 
139. figitest 
141. Kis ártatlan 
143. Ems — betül keverve 
144. Agyúkat öntött 
148. Latin határozószó 
149. Magvarország . . 

tanúskodott a millennium 

FÜGGŐLEGES: 
1. A középkor egyik főese-

ménye 
2. Elhúnyi világhírű énekesnő 

keresztneve 
3. Cső — németül (fon.) 
4. Francia birtokos névmás 
5. Bizonyos ideig 
6. Tlltószó 
7. O-val benne: idegen pénz 
8. A fél világot meghódította 

annakidején 
9. Vallás 

10. Személyes névmás 
11. öltözék 
12. Haramia vezér monogramja 
13. . . . aegerszeg 
14. Bölcs zsidó király volt 
15. Ejí az esemény adott alapot 

egy későbbi nagy monar-
chia megalakulásának 

2a . . . tótorony 
22. Angol főúr 
25. Vízinövény 
26. Névutó 
27. A föld istennője a rómaiak-

nál 
28. Kompozícióban van 
31. M. P. 
33. Birkózónak erős 
34. Torzszülött 
36. Hitel — magánhangzói 
38. 1618—48 között dúlt Német-

országban , 

40. Igen fontos örökösödési tör-
vény 

43. Híres mondás 
45. Bibliai hajós 
46. Tenger 
47. Latin betű 
TO. K. Y. 
31. Szovjethös 
52. Oly — ellentéte 

54. Magyar vezér; Árpád fia 
volt 

53. An dem — összevonva 
56. Fűszál — magánhangzói 
57. Hegyek közt van 
60. Sziget, mely a vizszía.'es 39. 

száműzetés! helye volt 
61, Gríz 
69. Térkép 
72. A görög alfabét legutolsó 

betűje 
74. Sereg 
77. Legendáshírű spanyol vszér 

volt 
82. Az olső Ázsiában járt euró-

pai keresztneve (fon.) 
84. Ferdetornyáról és egyete-

méről híres 
B5-. Faág 
88. Ilyen olaj is van (ék. feles-

leges) 
90. Angol filozófus é s állam-

férfi a XVI. században 
32. A magyar ösniondábfen sze-

repel 
99. Elsdé portéka 

101. Képziő 
102. Ásító hang 
104. . . . dáz (halasztgat) 
106. Személyes névmás 
108. Sporteszköz 
llO. Angol nöl név 
1U. Elnyomó politikája miatt 

hazánkban nagyon népsze-
rűtlen 48-as osztrák belügy-
miniszter 

114. Sportember 
116. Árpid pl. hon ; 
118. Vissza: kis viz 
119. Nagy német császár volt 
120. H. A. Ü. 
121. Vissza: neked — németül 
123. Franciáql: király 
124. M. P. L. 
125. Európai főváros 
126. Fonetikus betű 
129. Bladó 
133. Afrikai néger törzs 
135. Stuart Mária ilyen király-

nő volt 
138. Tea — angolul 
139. Kérdőszó 
140. P. A. U. 
142. Levegő — franciául 
144. Hegedühúr 
145. Igekötő 
146. Beformátus püspök mono-

gramja 
147. N. J. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ 
Megfejtésül beküldendők a nagybetfla definíciók megfejtései. 

VÍZSZINTES: 
1. Keringő 
7, A «Carmenéban van 

IS. Tánc 
17. Eredményes les* 
18. FIATAL fiS TEHETSfiGES 

MOVfiSZNÖ (TAVALY A 
KAMARABAN JÁTSZOTT) 

20. Magyar király nevének kez-
dőbetűi 

21. Az epe 
22. R-rel gáztűzhely 
24. Zsiradék idegen neve 
26. Személyes névmás 
27. A magyar történelem egy 

időszaka 
30. Ipari anyag 
33. Angol sör 
34. Időhatározó 
35. Bómai szám 
38. Kis vizecske 
37. Bal 
38. Francia blrtokosnévmás 
40. Képzeletbeli alak, félig em-

ber, télig ló 

42. Német személyes névmás 
43. A felsőfok képzője 
44. Színművész monogramja 
45. NEMRÉGIBEN SZÜLETÉS-

NAPOT JUBILÁLT 
48. Háborgat 
51. Elbódít, elernyeszt 
52. Sportklub 
53. A. T. 
54. Igekötó 
55. Angol helyeslés 
56. Köbe vájok 
58. Időhatáraié 
9 . Nemes embernek van 
61. E szavakkal detronizálta 1707 

június 14-én az ónodi ormág-
gyűlés H. Józsefet 

64. Az egész töredéke 
64. MÉRNÖK fiS SZÍNÉSZ 
67. A«vány 
68. Metamorfózis része 
69. NEMRÉGEN VOLT AZ ES-

KÜVŐJE 

FÜGGŐLEGES: 
1. KORMÁNYBIZTOS 
2. Bruckner hires drámája 
3. Ipari növény 
4. Híres magyar oligarcha volt 

(t 1321) 
5. Stb 
6. Az uralmon lévő politikai 

rendszer 
8. Falusi ruhadarab, névelővel 
9. Német prepozíció 

10. A Vígszínház egy régi, nagy-
sikerű darabja 

U. Tilté szócska 
12. Papi méltóság 
13. Vissza: üresség — röviden 
14. A mohammedánok szent 

könyve 
16. Per kevert betűi 
19. Aki a hivatalos időn túl ls 

dolgozik 
23. BOGYÓ 
25. L. S. 
28. Athén kikötője 
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>9. Kötőszó 
31. Vissza: OTŐa fonal 
32. Vissza: parányi (ékezeüüba) 
38. Itt van! 
39. Ilyen rétes is van 
41. J5RTBKES SZÍNÉSZ 
43. Növény 

46. Növény 
47. Vissza: alkonyati 
48. Szerzetes viseli (névelővel) 
SO. Zár 
52. Vissza: mér jóelőre 
54. Komornyik 

57. Vissza: a cigány tréfás neve 
58. Operett 
80. Leánynév 
62. F. A. B. 
63. Imádkozom — latinul 
68. Az ABC egymást követő betűi 

Betű- és képrejtvények 
(IFJ. WISNYOVSZKY JÁNOS, Budapest) 





& V e s t . . . . 

(Balogh Klári, Szeged) 
Megfejtésül .beküldendők a nagybetűs definíciók megfejtései. 

VÍZSZINTES: 
1. A SZÉPMÜVÉSZBTEK 

"EGYIK OTTHONA' BUDA-
PESTEN 

9. BUDAPEST HÍRES TEBE 
15. NYARJ SZÓRAKOZÓ-

HELY HULLAMVASÜTTAL 
16. Olasz loi yd 
17. Igekötő 
19. Lóbiz tatás 
20. Báak ez volt 
21. Régi súlymérték 
23. KÖZÉPÜLET 
27. NfiPSZERÜ UZSONNÁZÓ-

HELY A PESTI OLDALON 
30. Banán közepe 
31. Félig mozi 
32. Magyar és latin rövidítés 
34. Európai állam röviditéss 
36. A mellette lévő szénbányák-

ról nevezetes német iolyó 
37. A FŐVÁROS EGYIK KUL-

TURALIS NEVEZETES-
SÉGE 

42. Igevégződés 
43. Olasz nfrvelő 
44. T lelakatol 
45. Mocsár 
46. A. G. B. 
49. Egymásutáni betűk 
50. Egészen kicsi 
51. L. G. E. 
i2. Asztalos szerszáma 
55. Mandarin a «Krótakör»-ben 
36. Lefelé 
57. öngyilkosságra is használ-

ják 
58. Bőrétől való megfosztás 
59. Csuda nagy mennyiség! — 

ahogy Pesten mondanák 
62. Mesterséges vaj (ék. fe-

lesleg) 
64. E. O. 
65. Függönyféle 
66. F. S. O. 
67. Lócek — mássalhangzói 
69. [Endlrpsz társának mon > 

gramja 
70. Betűnként olvassa 
72. R-rel a végén: ia 
75. Római 104 
70. Gyöngy — németül (rövi-

den) 
77. Tép 
79. Megvásárolható (ék. hib.) 
81. Olan skálabang 
82. PESTI ÉPÜ1LET. MELY-

BEN SOK MULATSÁG 
VOLT MAH 

83. PESTI TÉR 
85. Azonos magánhangzók 
80. Testi hibája van 
87. Emánuel — mássalhangzói 
88. Afrikai néger törzs 
81. D. H. 

92. Tavaly elhunyt kiváló poli-
tikusunk monogramja 

93. Nagy edény 
94. Kiváló Anjou-házbeli kirá-

lyunk kezdőbetűi 
95. Már — latinal 
97. Villanydrótban van 

100. Megóvás 
104. Arzénvegyület 
106. A MŰVÉSZET GYÖNYÖRŰ 

OTTHONA BUDAPESTEN 
100. D. D. C. 
110. Ugatás kezdete 
111. Vissza: a 102. függőleges — 

becézve 
112. A DUNÁTÓL A DUNÁIG 

TART 
115. Lásd a 19. vízszintest 
117. . . . ád 
Í18. Személyes névmás 
119. Vissza: kötőszó 
120. Végén t-vel: a nagyon ál-

mos 
131. Lerakom ^ 
124. Némely katona 
126. Alak — más szóval 
127. Európai nemzet 
129. Az osztályfőnök noteszében 

van 
131. Vissza: művészet — más 

nyelven 
132. Doh — mássalhangzói 
133. Fordított mássalhangzó 
134. Nem utána 
139. Igaz 
141. Eladóhely 
144. GYŰLÉSEK HELYE 
145. Atkozódás 

FÜGGŐLEGES: 
1. BUDAPEST EGYIK LEG-

SZEBB SZOBRASZATI 
NEVEZETESSÉGE 

2. C. A. 
3. Magánhangzók nélkül eseng 
4. így is lehet ütni 
5. Király — franciául 
0. Lásd a 94. vízszintest 
7. Zenei rövidítés 
8. O-val: afrikai város 
9 Van esze 

10. LEBONTASHA ÍTÉLT VA-
ROSRÉSZ 

11. El (elhalasztás) 
13. Női becézőnév 
13. Vissza: Japán Játék 
14. PESTI MŰVÉSZKAVÉHAZ 
18. Latin nőnemű névmás 
22. T. H. 
23. Való — mássalhangzói 
24. «Ráismerésa-ben van 
25. A SZABADSÁG-TÉRÉIN 

L A T H A T Ô 
26. Tüzmaradék 
28. Iparos 

29. Hangszer 
31. Mostani 
33. PATINAS PESTI VÁROS-

RÉSZ 
•35. BUDAPEST EGYIK HÍRES-

SÉGE 
38. RÉGI OPERETT — A MI 

SZÉP FŐVAROSUNKBÓL 
39. Tollából él 
40. Belső szerv 
41. A SZÍNMŰVÉSZET EGYIK 

FŐVÁROSI OTTHONA 
47. A szakácsnő tésztát 
48. A LEGMAGASABB BUDA-

PESTI ÉPÜLET 
53. SZÉCHÉNYI AJÁNDÉ-

KOZTA MEG VELE BUDA-
PESTET 

54. Latin névvégződés 
58. Inga — mássalhangzói 
60. O. O. B. 
61. Szövet 
63. Király — franciául 
68. Női becézőnév 
71. Személyes névmás 
73. 8ZA-LL0DA 
74. Úréval mérik 
75. Pl. a mágnes 
77. Nemzet 
78. Török rang 
80. A világháborúban elesett 

német költő 
84. ITT SÉTÁLNAK SOKAN 
85. Ruhát övez 
89. GYERMEKEK IS LÁTO-

GATJÁK 
M. Időhatározó 
92. Barát — latinul 
95. Az előbb 
96. Eddig a napig 
98. Öregek homlokán van sok 
89. GYÖNYÖRŰ ÜT 

101. Pénz 
102. Férfinév 
103. Okkultlsta fogalom 
105. Idegen férfinév 
100. BUDAI KIRÁNDULÓHELY 
107. Egyén 
109. Május — németül 
113. PESTEN SZINTE MINDEN 

UTCASARKON VAN EGY 
114. Állat — németül 
110. Japán nagyság 
122. Helyhatározó 
123. Szláv nép 
125. A. V. 
128. Terem — más nyelven 
130. Kötöző — ellentéte 
135. Idegien névelő 
136. Számnév 
137. Névmás 
138. Ö — németül 
140. Azonos betűk 
142. Sírdogál 
143. A. A. A. 
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Bridzs 
I. BRIDZSFELADVANY 

D, 5, 4 • 
7, 6, 2 V 

B. 10, 5, 4 0 
D, 5, 4 * 

4 K, 10, 2 
R, K, 8, 5 

0 ft. 9, 8, 3 
* 10, 6 

B 

A 
• A, 9, 7 
<v> 9, 4 
0 K, D, 7 
* ft, B,9,3,2 

• B, 8 ,6 ,3 
<? D, B, 10, 3 
0 7, 2 
* K, 8, 7 

B adunélkülit játszik és kis szlem-
met csinál. Y a kőr Dámával indul. 

II. BRIDZSFELADVANY 

• ft, 2 
D, 5, 3 

0 K, D, B, 6, 5, 4 
• 7 , 3 

8, 6, 4 • B • 10,9, 7,5 
K, B, 10, 9 9 8, 7, 2 

ft, 8 0 0 9. 7, 3 
ft, B, 9, 8 + A * 10, 4, 2 

• K, D, B, 3 
<ï> A, 6. 4 

0 10, 2 

* K, D, 6, 5 

Pikk az adu. A-—B 4 pikket csinál-
Z a kőr búbbal indul. 

Bridzsfamilia 

1. A vendéglátó házaspár bajban. 
2. Nem elég a vacsora, még a differenciát is ki kell fizetni. 
3. — Nézd fiiam, ha te akkor visszahívod a p ikke t . . . 
4. — De édesem, te a kilencest dobtad be először... 
5. Elalvás előtt egy adag szemrehányás. 
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ŐSKORI LELET 
rr 

m t C A B M 

L Á M M D i l M 

Utu 

W©iMj Mit olvashatunk le e régi kőről f 

BEFEJEZETLEN LEVÉL. 

MEGFEJTÉSEK 

az 1933. 43-as számból: 

Betű- és képrejtvények: 
l . Eszmecsere. 3. Hegy-
lánc. 3. Daljáték. 4 
Darútánc. 6. Svájci 
trank. «. Zakatolás. 7. 
Alaprajz. 8. PéralbUnte-
tés. 9. Széuégetft. 

L A G E R L Ö F Z E l M A 
E S E N D Ő L 

- A K 

n 
8 0 

L 
R 0 
I M 

E 

E D A M 
RAM N I Z Z A 
I G M A N O I I DO 

D I Á K ER MER 
10 O G N O K KO 
C A 8 I , Z 0 AG 
U L K R É S Z E G 
L O T T O AMOR 
E N A . Z S A L AH 
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Egy rajzoló ezt a rajzot készítette egy 
lapnak, ahonnan a következő levelet kapta: 

Tisztelt Uram! 
Sajnos, a képet nem közölhetjük, mert... 
Mi tehetett az indokolást 

GYI TE FAKÓ! 

A körökbe úgy Írandók he a sz&mok 
1-től 12-ig, hogy minden egyenes vona-
lon a számok összege egyenlő legyen 
a vastagabb körökbe jutó 2 szám szor-
zatával. 
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Bridzs 1.: B kis kánt t ad rá, A pedig beüti è» a 
pikk tízest iátsezia le, B a treff ász« dobja rá. 
Ezután a treff t ízes« hívj« Je. B beüti és. kört 
hív, amit Z iit (be. Z csak treffet hivhaí most, 
amit A visz lmza. A lejátssza pikk kettesét, Y 

doibásIkt'Mtyszerbe kertit ezáltal. 

Bridzs II.: A pikket hív, Y treffet, vagy kiállt 
dob rd, B aduval viszi haza és abból hív, amit Y 
dobott. A Átveszi az ütést és újból pikket hiv, Y 
legjobban teszi, ha még most «cm Ut aduval, tel-
nem valamit rádob. B hazavisai és lehívja a meg-
maradt színét, amit A visz haza. A tetszés szerint 
hiv, Y aduval üti be, amit B felülüt és játé" 
'lozza A-t a kör Asszál, a hiányzó tót ütést pedig 
B viszi haza. 

Tanár úr kérem: 1. Verona. 2. Heroilotos. 3. 
Artézin a szlvbtil, a vóna szívbe viszi a vért. 4. 
Linné. 5. Ltliput. 6- A drezdai képtárban. 7. Sala-
mi». 8. Nagy Konstantin. 9. Csomókban. IB. A 
Rajna 1226, a Szahara 5000 km. 11. Fuj iyama. 12. 
Ahm] legszélesebb: 110 m. 13. Toga és tunika 14. 
Mary Plekford. 15. Leningrád. 

OYUr ATORNA: 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK : 
(Postán küldjek t l j 

Egy doboz GERBEAUD: 
ELEK KATALIN, Bp., Sesöveteég-u. 39. III . 81. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
GYŐRI MATILI), Bp., Aréna-út 74. 
10 üveg NEKTAR GYÖGYTÁPSÖR (gyártja 

a Fővárosi Sörfőző rt. Kőbányán): 
BOROS FERENC, Bp., PodmanJezky-u. 11. I, 9. 
Egy nagy d o b « világhírű NIVEA créme: 
NAGY ERZSÉBET, Bp., Zaigmond-u. 6. II. 21. 
Egy nagy doboz VALERY ponder: 
LENKEY MARGIT, BafatonfUred, Clprláo-út 2. 

KLEIN : ORIENT szappan. AIDA sampon : 
POLLÁK GRETE, Mosim, Vár-út 4. 
1 üveg BOSCHAN: VERMUTH (Üllői út 47) 
BÁLINT KÁROLY, Bp., CsoMdi-n. Ï6. 
1 üveg ALTVATER GESSLER : 
VIDOR TORI, Bp., VAcl-u. M. 

VIRÁNYI (Ferenciek tere S.) női sapkája: 
WAGH8LBR MAGDA, Bip., Piaulay Edc-u. 44. II. 12. 
dr. Noseda OS1MO púder : 
KORCSMÁROS ULU8, Vasvár. 
12 pár ASTRA női- és férfi-gumisarok : 
BELICZAY LUJZA, Bp., J»tvAn-iH 11. f. 1, 
Nagy üveg SAN ALBIN fogpép: 
K06SA ZOLTÁN, Bonyhád^ Színház. 
LÁMPA RT AROMA kávéfőző : 
SZŐKE BÖSKE, Bp., Bakiács-tér 8. I. 
1 LYSOFORM, 1 szájvíz, 1 pipereszappan: 
Dr. NEMÉJNYI, Gyom». 
RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 Jegy: 
VIG JÓZSEF, Bp., HungAria-út 1:79. f. 5. 
FRANK GYÖRGY, Bp., Ltj*H-ik«nit 1. 
GE-VI l a nxsúrós selyemharisnya: 
SCHIErfSSLEK JÓZ8EFNE, Bp., Vörösmarty-u. 7. f. 
V« kg világhírű coffelnmentes HÁG kávé: 
W1RTH. 8ÁNDORNE, DunafWdván. 
FOTO ANNA művészi portré : 
KORÁNYI JÓZSEFNÉ, Bip-, LipüW%örút 16. I. 8. 
BEER drogéria Marvei-Chipre, Tuft-pnder: 
SZÉKELY ENDRËNÉ, Soltvadkert. 
BOON'S kakaókUlöniegesség, fél kg: MARKOVICH ERZSÉBET, Báoslxirsúd. 
Zwack: UNICUM, gyomorerősítő: 
F E J ER LÁ855LÓ, Eger , Kovács-u. 25. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
Dr. LÁSZLÓ GYULÁNE, Szepetk. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
GRÜNSTEIN ADOLF, Esztergiom, Üni-u. 23. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder: 
OROSZ ÁBRA.HÁMNE, Baja, Batüiyáay-u. 8. 
Nagy tubus CHLORODONT fogpaszta: 
HAMMER LAJOS, Földsziget, u. p. Csni ári-major. 
Hat darab PILAVIN íenyőfürdő-tabietta: 
ELBER/r ÍMRÉNÉ, Fegyvernek 2. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
FIA'LIOS FÜLÖPNÉ. Bp., Gatamb-u. 4. I. 5. 
NÖI CIGARETTÁTARCA: 
PYSNY ILONA, HurnkvZe'bnice, p. SUadioe. 
HAMUTARTÓ: 
CHARLOTTE GRÜNBERGER, Bratislava, Wag 

inergasse 7. 
FÉRFI CIGARETTATÁRCA: 
SCHÖNBERGER MÓR, Kratke-Keszi. 
PIPERESZAPPAN: 
GUTH EVA, LucWiee, StefAnik-u. 18. 

KÖNYVJUTALMÁT NYERTEK: 
ANGEL MÁRIA, TemeBvAr, Str, Loneona 22. 
LOKER VILMOSNE, Újvidék. 
GÖRÖG ILONA, Tahi., 
8CHVÍ1D IMRE, K'uidzs, 15 rue de Bedzunee. 
NAGY MÁRIA, Nágy váJUd Filzes-u. 18. 
I>r. SZEMZŐ LÁSZLÓNE, V e i Kikinda. 
LOIDL EDE, Bp., Podmanic»ky-u. 77. f. 8. 

Megfej tét) h a t á r i d ő t 1933 november 8. A postán 
beküldött levelezőlapokra ráírandó: „FEJTORNA". 
Személyesen is bevihetők a Színházi Elet Boltba (Erzsébet-
körút 7). Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Elet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést'kül-
denek be. 



E R K E S Z T Ö K Ü Z E N E T E I 
SzíuUáx 

Ittouatak 
Szabó Béla: Erősen nótaszöveglzü í;tAs — 

nem költemény. — Alexandrowitz Annuska: 
Forditásiai érettebbek, mint verso, me.lv m í g 
primitív kissé. — Ilj. Molnár Aladár: Ha nem 
szűnt volna meg a Tehetségavatás rovat, no-
velláját közöltük w h i a . HarsAnyi Zsolt véle-
ménye szerint kitűnő íirá-s, határozott tehetség, 
látja a lélek mélységeit és éraékeHtetní is 
tudja. Jó íré lesz belíöe. — Augusztns: Nem 
eléggé költm, noha az éiümény melegsége átüt 
a sorokon. Nehéz-kin kissé, — próbáljon köz-
vetlenebb lenni, akkor biztosan jó verset is 
fog még irni. 

Kovács Dénes. Versei nagy un tetszettek. Le-
közlésükre pillanatnyilag ninejs módunk. De 
félretettük őket és a legközelebbi «Tehetség-
avatás» során joggal számíthat majd a si-
keres elbírálásra. Ne bizza el magát, mert 
sokat kell még tanulnia és fejlődnie, de ennek 
legbiztosabb elője'leít láttuk most beküldött ver-
seiben. — K. M. G. Közöltük, köszönjük azé-
pen. Csak ilyeneket ké jünk. 

Nincsenek már ugyan csodák a mai teoli-
ntkai világban, mégis feltűnést kelt rádióa-
kőrlikben a 7133-as Orion kis külinéretü super 
készülék Ari/isi teljesítménye. Az Orion-gyár 
tfziaibadalomita bej. ireflex-kapcaolàsa párosítva 
spnci&lis kétszeres teljesítményű csöveklkeil, 
külön hozzászerkesztett, beépített dinamikus 
hangszóróval és mindennemű technikai újítás-
sal, olyan eredményt produkál, mely eddig ha-
sonló cíőszámú készülékkel elérhetetlen volt. 
Az Orion 7188-as S+l lámpás, superlieterodyn 
készüléket az Orion rádiókereskedők készség-
gel bemutatták és bárkinek szakszerű felvilá-
gosítással szolgálnak. 

Tih» 
B. D. l. A Magyar Színházban Heltai Jenő, a 

Vígszínházban Jtib Dániel igazgatók címére. 
2. Feltétlenül elolvassák. 

Medikus: 1. 48 élves. 2. Nős. 3. K. knt. 4. 
Két gyermeke van. 

Csermöi Pál. Már itthon van. 
Sürgős b. Paris, Rue Pomerau, 8. 
L. István, Munkács. Azóta már vtaiIósziniHog 

rendszeresen kézhez kapja a lapot. A jeligés 
levelet tovâbbitottieki. a cimet sajnálatunkra 
nem közölhetjük, miután arra felhatalmazást 
nem kaptunk. 

Blanka 22. A beküldött aniatőrképről csak 
annyit állapítunk meg, hogy az, akit ábrázol, 
valószínűleg csinos. Sem iá pozitúra, sem az 
arc elmosódiotfcsága nem m<l biztos támpontet 
határozottabb véleményadásra. De feltéve, 
hogy csakugyan szép, ebből még nem követ-
kezik, hogy ftllmra «Akalinas-e? A mai fllmszi-
nésznőnek ugyanolyan, söt még különb kvali-
tásokkal kell rendelkezniük, mint a színpadi 
művésznőknek. Kivételesen nagy tehetség az, 
aki a szükség«» isíkolák megkerülésével eljut 
ma a fllmhez. Az eüiső lépéta tehát, hogy jelent-
keznie kell valamelyik ftlmiskolánál, esetleg 
statisztának jelentkezik egy éppen kózj i lö 
filmhez a gyárban. Az utóbbi persze ritkán ve-
zet sikerre, mert itt Is elsősorban színésznőket 
keresnek. 

Novisad. H. A. pontosan 10 éves. 
K. Márta: A Paramounthnál van szerződésben. 

Csak fcét hónapig volt Londonban. E pillanat-
ban ismét Hollywoodban tartózkodik. 

W. Z. Fogadás: Főszereplők üré te Thelmer 
és Willy For«t voltak. i 

Tauber: 1. A vélemények megoszlanak. A 
szakértők szerint jelenleg Lauri Volpinak von 
a 'legszebb hangja. 2. Richard Tauber hangja 
olasz iskola szerint képzett. 

Soproni előfizető: Kéréaét berlini levelezőnk-
höz továbbítottuk, ahonnan azt « választ tiver-
tük, hogy az UFA filmjéről, a «QUEX, a Hitler 
fürt» szereplőiről mindennemű felvilágosítás 
adása tilos. 

Dr. K.-né: Még bizonytalan, hogy Piccavér 
filmje niegjelcntk-e Magyarországon^ miután 
még nem akadt rá vevő. 

Indiszkrét: A kérdezett filin pontosan három 
évvel ezelőtt készült. Főszerepeit Harry Piol 
és Charlotte Susa játszották. 

Fogadó. A Zwei Herzen im ' U Takt volt az 
eJső német beszélő film, amelyet nálunk is bo-
mutattak. 

Kovácsházi Pál: Pán József több mint hat 
évet töltött Németországban. Flámdekonáeiókat 
és színpadi díszleteket tervezett, ö t hónapja 
vau itthon. 

Zeneszerző: A «Die Fi rma heiratet., című né-
met ffflm vígjátékiban énekelték azt a 'dalt. 
melynek első sera « következő: «Wenn der 
Frühling kommt, kommt die Liebe . . . » A kér-
dezett szerepet Osuar Karlweisn játszotta. 

Tenhnikus: Az ügynevezett trükfilm sioha-
senn megy és nem b miehet ki a «divatból». 
'HrUkfelviétell kísérletek akkor is álikindfan 
folynak, lia a felvételekre egy-egy készillő 
filmben nincs is semmi szükség, inert a trük-
filmkteérieteik egyre tovább viszik a fllmfoto-
technikát a fejlődés ütján. 

Amatőr: As Amatőr Mozgirtfényképészek 
Egyesületének címe: Budapest, VI., Horánszky-
utett 16, IX, eimej'et. 

dû/ai 
Florida. FiataJ ietánynak nem ajánlom a ciné 

ectélyirubát, (különösen akkor, ha östok egy 
ruhá ja Van. Válasszon vallatni háládaiboaabb 
anyia^ot. A cneproimain, vagy vgy nehezebb 
erepgeorgietto olcsó és divatos is. Rákiszinü 
vagy chartreuse-zöld ruha biztosan nagyon jól 
állana. Ha fekete ruhát csínáltat, úgy ftóles 
vállpántokat, hátul keresztbevezetve és eHől 
óvnék megkötve csináltathat , piros ciréKzia-
lagból. 

Aranka. Délutáni ruhának leginkább fekete 
ruhát t'janlok. S&m a bordó, sent a bairna ruhát 
item tudja úgy kihasználni rá annyit viselni, 
mint a feketét. Satinnél sokkal jobb valami 

Megkezdődik az őszi társasélet! Sürgős fej-
mosás esetén a leggyorsabb segítség a «Fekete-
fejül Száraz Shampoon, mely 3 perc alatt 
haját rendbehozza. Nincs hajmosás ás szárítás! 

ZALÁNÉ BREYER ERZSI 
K o z m e t i k a i I n t é z e t e 

V . , V I L M O S C S A S Z A R - Ú T S . S Z A M 
T e l e f o n : 21 o—67 
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marc caw anyag. amelyei díszíthet. vagy elöi 
6« hátul fehér betéttel, vagy aa u j j akba be-
dolgozott fehér motívumukkal , úgy, hog-y a ruha 
elöl és hátul egészen magas , majdnem kivá-
gásnélküli . Nagyon csinos voffina e . e t l eg o.ől 
egy kevéssé kivágott ruhához uz áll alatt piros, 
vagy »üld l)áit»OByma»U Is. Cslpl iwuhájá t nom 
kell a lak í tan ia , a csipke mindig diviatos. vi-
sel je úgy, amint von. 

Egy példányonkénti vásárié . Nagyon sok 
e8etoen a bunda és a ruha te l jesen elütő 
színűek. Az egyik délutánirubai «egyen feltét-
lenül fekete aká r vékony niousseline-bársony, 
aká r satliwnirolr, — ez az egy ik felén fé-
nyes, a máslkon matt — a k á r crepe-satin, vagy 

más creppes anyag . Ezt a f eke te ruhá t a per -
zsabundához viselje. A b a r n a bundához cg nátlt-
tathat aká r barna , a k á r zöltl, a k á r bordó, aká r 
szürkésdrapp színű ruhát, mert mindegyiket 
épügy viselhet i a feke te buudálu«, mint a 
barnához. H a a f e k e t e ruha fényes a n y a g vagy 
bársony, úgy ezt a r u h á t fel té t lenül valami 
nehéz creppes se .yemanyagbé l csináltassa. A 
nagyobb ruhát Iiehetne ese t leg más színnel 
kombinálni , a váll és a felaö u j j lehetne fehér 
és ugyancsak fehérből lemne elöl masniba kötve 
a sá .gal lér is. A barna ruhát drappail, vagy 
na rancssá rgáva l díszítheti. Fazénoka t igyek-
szem közöl nii a lapban. A feke te ruhához termé-
szetesen feke te cipő és ka lap szükséges, a má-
s ik ruhához pedig a ruha színének m e g f e e l ő . 
A hllllöbörök még d iva tosak , d e inkább csak 
sporthoz. Délutánra feketében sevró- vagy 
lakk-, barnában pedig sevrécipőt csináltas-

son. 
Böske. A Színházi Éle tnek nincsen szabás-

minta ós divatra jz képviselete. Nagyobb áru-
házakban k a p h a t ó k iszabáímintáki, valószínű-
leg Pécsett is. Így tehát, sajnos, ennek a ké-
résének nem tudok eledet tenni. Ajánlom 
azonban, hogy forduljon az Ibusz-nak Váci-
utca 1. száin aíatt l üzletébo, ott valószín l ik g 
szívesen adnak ö n n e k képviseletet . 

Egy hálás fiatal leány. É n i s azt a jánlom, 
hogy feke te ruhát vegyen , ez a l egprak t iku-
sabb és mindenüvé viselheti. Ha színházba, 
hangve r senyek re a k a r j a hordani, úgy oslnál-
tassa k ics i t hosszabbra, mint áltai'.Aban a 
délutániruhát viBellk. H a nem nagyon kövér , 
pr ineessruhát csináltasson, elöl egész magasan , 
k ivágás nélkül , hosszú u j ja l , amely feiül le-
gyen bő és a csuklóban szűk, eset leg díszít-
heti a ruhát a fe lsöuj jba bedolgozott nagy fé-
nyes fehér négyszöggel . A n y a g n a k választhat, 
valami, k reppes selymet , vagy crepe-satint , vagy 
ennél is fényesebb divatos- Batlnanyagot. A ka-
bá t já t fel tét lenül f e s tes te feketére . A k a r a k u l t 
is kitűnően tudják feke té re festeni. Ha. a kabá-
tot meg a k a r j a hosszabbítani, úgy talán jó 
volna a de rékba egy te i l réai t beáll í tani , mert 
adui a toldás nenn « é p . 

ü r i -bn r i . Kedves .kis Katailin, a r a j z a i na-
gyon szépek, határozot tan fejlődött múltkori 
küldeményei óta. 

MIKSZÁTH KALMAN-DU 133« 
A Pantheon rt. ezidán l i kitűzi a Mikszáth 

Kálmán-díjai, mely körülbelül a magyar Con-
oourt-díjnak felel meg. Fiatal, magyar tehet-
ségek útját egyengeti a díj, hogy hozzá-
segítse őket regényük megjelenéséhez. 

A pályadil 1200 pengő, a pályázat határideje 
193« február 1. A művek gépírással, jeligével 
ellátva, a Pantheon rt.-hoz, Bpest, V., Vilmos 
császár-út 28. küldendők be. névtelenül. Az 
eredményt 193« március 15-én fogják közölni. 

BUNDA és SZŐRME E l k 
o l c s ó n é s i AI. „ P R I I M E A " s x C c s 
Vilmos császár-út t . (IM«.rt üil.ih.l,i»éj) Tel . :805-46 

£akás 
Tapasztalatlan. Levele sorrendjében válaszo-

lok, A ház beosztása, a f a l a k festése jó. Az 
ebédlőben a magas , kétrészes k redenc felső-
részét el lelhetne távolítani, az alsórész egy 

modern edényszekrény lenne, a felsőt ta lán 
még In; lehetne éipltení a f a lba ezüstszekrény-
nek. A kerekaszta l t valamolyik sa rokba ál-
l í tva haszná lha t j a , a szögletes »zines l akka l 
á t fes tve a terrnwzon ebédlőasztalnak jó. A mar 
gaisihá.tú díván há tá t eltávolítva, a n n a k anyás-
gából hasábalakú pá rnáka t esi uáltaMon, ég a 
d ivánra a fal mentén és a ké t kaskony ol-
d a l r a helyeaze el, — igy egy modern d'iván-
lww l iasonlé bútordarabot nyer. Ugyanez á>ll 
az úriszobában á l ló d ivánra is. A könyves-
polcot helyezze közvet.enül az így átalakítot t 
díván mellé. A há.ószobát rendezze be pam-
tagággya.1, az á g y a k a t raktározza be. A toalett-

asztalt A.litsa. a két szekrény közé. A bekere-
tezett fényképeke t c sak a hAlióezobában he-
lyezze cl, a többi szobába a jó fes tményeke t 
és metszeteket. Ha szépek a csiipkesziövet-füg-
gönyiik, az ebédlő és hálóban helyezze el, ha 
nem, akko r vegyen markírozot t , n a g y nagy-
lyukú tti.lfüggímyöket. A gyermekszobába fe-
bétr grenadin függöny ültet tegyen. 

Hétlő délután. Ezen « helyen közöltük néhány 
hét előtt, hogy i óvatunk vezetője nemcsak 
kéz imunkaügyben. die lakásberendezési ké ide -
fektben is tanácsot ad — hétfő d. u. 4—à óráig 
- a Színházi Étet Boltban ((Erzsébet-kőrút 7.). 
Keresse fel ós beszélje meg vele a dolgot, 

0 . Jánosné : Vitriirbe csipke való. Ennek 
nincs d iva t ja . A valódi szép cs ipke olyan, minit 
a d rágakő : sohasem veszít értékébőil. H a maga 
készíti, ami/íi ér tékesebb ilesiz. Állandóan köz-
lUtVk osipkomintákal kézimunkamellékletünkön, 
mai számunknak Otthon Művészete rovatában 
muta tunk be néhány szép csipkét, 

Fa lus i kúr ia . C«ak egy kis türelmet kérünk . 
Minden olvasónk érdekét szem előtt t a r t juk . 
Tudjuk , hogy a nemesi kúr iákon még 5—8 szo-
básnál Is nagyobb lakások v a n n a k é s tekintet-
tel vagyunk aaok elrendezésének, díszítésének 
kérdéseire H Rendszerint azonban, úgymint az 
t n esetében is, őr k ö l t bútorokkal van beren-
delve , á t rendezés, ese t leg pótlás és diszités 
tehát az, ami napirendi« kerülhet . A városi 
középosztály szerényebb tehetségű olvasói-
n a k viszont g y a k r a n ú j lakások bevernilezésé-
hea kel l a tanács. Ezért foglalkozunk ezekkel 
a lakásokkal gyakrabban . Lapunk niai számá-
ban már a háromszoba halluis lakásról t rank 
és nemsokára sorát e j t jük a nagy- és luxus-
l akásoknak Is. 

ÜJ bútor. Nem merném állí tani, hogy a bro-
kát . a voleur, a ripsz d iva t já tmúl ta bútor-
szövetek és csak a k t o & l szövött és nyomott 
anyagok divatosak. Mindent a m a g a helyén. 
Nem illik a veliour a színes lakkbútorhoz é t 
éppoly kevéssé illik a bárok fotőjbe a szines-
nyonulíú vászon. E!gy a fontos: J ó minőségű 
anyaggal kárpi toatassa bútorát , jó legyein « 
rugéáása és kárp i tozása lg. 

Elite-penzió, Budapest , V., Báiivány-utoa 24. 
Telefóra: Aut. 14—S—B. 

* 
Nagy tubus világhírű Nlvea fogkrém osak 

90 lillér 
* 

A« újpesti Piannonia Bárányböntomeaitö és 
Kereskedelmi Rt. éindekos c ikkel lepte meg 
az ö»7.t piacot; a báránybőrüől készült papucs-
csal és házieipővel, meJy pára t lan kényelmé-
vel 6» rendkívül Ízléses kivi telével nagy fel-
tűnést ko' tet t . A Pannónia Et . már i s nagy 
a r ányban száll í t ja e clikket kiilföHdne. 
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llbzÙMuMa 
Vidéki. Egy év alatt megtorolhat ja az ipar-

művészeti kézimunkák készítését. Iskolai: bizo-
nyítvány nem fon tus. Címekkel szívesen1 szol-
gálunk, ba felbélyegzett válaszborítékot kílld. 
Kézlmunkameltéklctünk számára küldhet rajziot, 
de csalt akikor tudjuk, közö-ui, ha reproduká-
lásra teljesen alkalmas. 

Biedermeier. t'Beng&húzót készíthet gyöngy-
fűzés, gyapjúfortalú keretszemes munkával. 
Róz&aminta a legszebb. Szőnyeget is hasonló 
mintával készítsen, gyapjúfonala t , keresztsze-
mes öltéssel. 

Divat? A recemunka talán egyike a 
legkönnyebben elsajátítható csipketechnikának, 
ezí'it el is >vian terjedve, de még nem divatjamúlt. 
A jó anyagból, eredeti, művészi rajz után ké-
szített mintának van értéike. A vert é» varrott 
csipkék a divatosak. 

Babaabszeny. A iszekrénycsikok divatosak 
még. Csipke, tüllre vagy batlsztra való bim-

ziés alkalmas e r re a célra. A fehérneműt ni&s.t 
is át szokás kötni. Illntös zacskókat csak 
saját fehérneműje közé tehet, asztalnemű közé 
például elképzelhetetlen. Barmikor szívesen 
rendelkezésére állok. 

Váryné. Szürke halijába pirossal hímzett te-
ritöt ós párnáikat, piros szőttes EZŐnyegeket te-
gyen. LasuissUvésft vászonra hímezzen írásos 
vagy Ikialloittaszegi hímzéssel. Gyönyörű lesz. Az 
aib'lakira telnél szádafüggőnyt sziálhúzáso» mun-
kával, vagy azt is pimlasaií hímezze ki, mint a 
teritöt. Régi magyar kancsókat, cserepeket is 
tegyen egy polcra. 

G. Juliska. Ricibelleu-munkák mintáit tényleg 
ri tkábban köziliük. mint régebben, mert ez a 
munka inem divatos. Legközelebb közlünk Ilyen 
monogramokat. Madeira-mintát talál, ba ezen 
év kézimunkamellékleteit átlapozza. Tüll. 
boszövés mintáikat ál 'andóan kitelünk. 

Boris asszony. Játék és ügynevezett íBatón-
babák, müvészhaibák szabásmintáit a Színházi 
fölét Boltban (Erzsébet-kőrút 7.) megrendelheti. 
Leírással együtt kapja. Babafejeket nagyobb 
kézlmunkaüzletben és diszműáruűzlctben, áru-
házban vásárolhat. 

HfrzmeUka 
Németh Margit. 1. Zsirtatamitaa a bőrét, de 

vigyázzon, hogy ne szárítsa. 3. Kamilla-tea-
főzietben mossa ötnaponként. 

Száraz bőr. Sok nő azt hiszi, hogy a hűvö-
sebb idő beálltával azért válik érzékenyebbé 
a bőre, mert a hideg nem tesz Jót arcbőrének 
s hogy aaért fád, fáalk és érzékeny. Holott ezt 
legnagyobb részben a betegesen száraz arcbőr 
id/ézi elö, ami nyáron nem látható és érezhető 
annyira, részben a barna szín, réezben, a na-
gyobb verojtéktermelési miatt, ősszel és télen 
azonban már a púder sem fog az Ilyen bőrön, 
annyira kiszikkad. EUenisúlyozni lehet nem 
avas «ló olajokkal amelyekkel mosdás helyett 
kell tisztítani az arcbőrt és könnyű, de jól táp-
láló zsiroskenőcesel. Nines szüksége kezelésre. 

S. O. S. A fejbőr igen érzékeny felület és a 
baktériumok legkülönbözőbb fa ja inak kedven« 
talaja . A betegségek kcgxletl stádiuma nagyon 

A MŰVÉSZNŐK AZ HgTI KIKÉSZÍTÉST 
bosszú időn át tanulják, mégis a leghűbb, leg-
gyakoribb látogatói a kozmetikai intézetek-
nek. Ma már minden hölgy rájön arra, hogy a 
természetre nem bizhatjuk magunkat, sőt arra 
is, hogy Idejében ki kell korrigálni minden 
szépséghibát és igénybe veszik a hivatott kéz 
művészetét. Pollák Sarolta. Andrássy-út 32. I., 
sz ország legismertebb, legmodernebbül fel-
szerelt kozmetikai intézete. A legmesszebb-
menőbb felvilágosítással szolgál úgy az otthcnl 
helyes kozmetikai ápolásról, mint többszörösen 
kitüíntstett «MIRACLES, szépségápoló szexei-
nek alkalmazásáról. (Kérjen prospektust.) Díj-
talan tanácsadás. 

ritkán észlelhető é« csupán akkor válik fel-
tűnővé, amikor a hajhullás nagymértékben 
megindul. Ezért fontos a kellő tisztaság éB a 
megfeleli! hajápolás, mert megakadályozza és 
ellensúlyozza a kismértékben már jelenlevő 
bajt és nem engedi azt tovább fejlődni. / i 

figyelmen kivtil hagyj« a fejbőr és a ha j tisz-
tántartását és azt nem egyénien végzi eli, an-
nak leggyakoribb következménye, hogy a h a j 
zsírosan tapadós, (korpás, vagy ellenkezőleg, 
száraz, törékeny és korpássá válik, de mind-
kettő következménye minden esetben a hajhul-
lás megindulása. 

HowfUa 
(E rovat keretébe\ tartozó kérdések VÍZVÁRI 

MARISKA lakására (RÖKK SZILARD-U. 18.) 
cimzendők. Választ KIZÁRÓLAG ITT A LAP-
BAN ad a rovatvezető.) 

Szonja. Két mentit Írok le, váltasson közülük. 
I. Hüslevos csészékben. Fláeán, gombával töltve, 
rlzskörltéssol és birsaJmapúrével. Oesztenye-
krémtorta, GyümöUjs, eiajt. II. Nyu'pástétom 
aszpikkal. Kacsa- vagy kappanpecsenye ve-
gyes salátával és befőttel. Ananas»- és díú-
pamfaát. Jó mulatást a vadászaton! 

W. Icuka. Oairkét iwsm szoktak eognakkal 
öntözve sütni. Inkább egy pohár jó fehér bort 
öntsön aJliája, lia pikáns Ízt akar niekl ari.nl. 
Töltheti » hőre alatt az Ou által leírt, általá-
nosan Ismert töltelékkel, vagy igen vékonyra 
és szélesre vágott flistölt szalonnaszeletekkel. 
A hasüreget pedig teletömheti gombával, viagy 
hámozott sült gesztenyével. Ezeket az utób-
biakat MU tán közéd* rakhatja körítésnek. 

Lemberg. Nem voltam soha Lengye:!ország-
ban. bár az Igaz, hogy a családom lengyel 
f s á m a z á s ü , de még a déidiaipáni menekült ide 
Magyarországra és már a nagyapám is szívvel-
lélekkel magyarrá lett. Nyilván tévedésen alap-
szik a dolog, valamint az a feltevés is, hogy 
Waserburger volt az őseim neve, ami nem is 
niagyon lengyelhangzású, — nem gondolja? 
Vyskldensklnek hívták öke<t, de a mostan is 
élők már Wiszkldenszkyeknelk í r ják magukat , 
aimit könnyebben esik olvasni magyaroknak. 
Ez .aa Igaseság, — ét köszönöm az érdeklődését. 

Sári néni. Hát hogyne tudtam volna «loäivaistni. 
8ßt: ailig győztem csodálkozni a«om, hogy va-
laki 82 éves korában llyeni szabályosan, gyö-
nyörűen veti a betűt. Hát tessék 2 deci tejben 
olhabarnl egy tojássárgát . kis cukrot és forró 
vízben tartsa az edényt, folytonos keverés közt, 
big krémet főzni belőle. Azután forrón öntsw 
ná, tányéron levő 6—8 pliskótára és miikar «z 
bcssivta és kihűlt, egye meg jóízűen, kedves 
Sári néni, akit aa Isten tartson meg még so-
káig Ilyen frissen. 

Cukrot «Mil nem luxus A cukor tápláló, 
eirésssséges, fontos, A Szerencsi csokoláKlégyár 
új különlegességét mindenkinek meg kell kós-
tálni. m Korinta rumos és mazsolás csokolá-
détl A Szerencsi minőség fogalom. 

* 
A szépségápolásnál abszolút gondot kell for-

dítanunk a test tormájára éppúgy, mint a haj 
f inomságára és ia szemöldök finom ívéire. 
«MILLY» Kozmetikai Intézetében az összes e 
k'örbe vágó szépségápoló munkáikat, mint 
nuara. diatherania. stb, tüikéletesen lá t ják el. 
Külön emlitésiremóltó az a mid és rendszer, 
amellyel a szemöldököt ápdlják. A «MILLY» 
Kozmetikai Intézet (Párlz»i-utca 4, félem-
Telefon 884—78) ma egyike a legelőkelőbb 
szemft!«lrtk«peclafistáknak és a szemöldök fi-
nom ápolása az intézet legfőbb erőssége. 

CSODÁS MELLEKET 
varázsol speciális melltartóval és Prlncess-fűzővel a 
HOFFER SZALON, Bnd.p.sl, Ko.satb U|oi-utci 10. T.I.: 89-4-8« 

Debrecen. Mik 6s-u. 5, Pozsony, Védc61öp-u. 56 
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Szcniíelszedés gyorsan, 
jól, olcsón. — «Szemfel-
szedő »-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) 

I s tván Ki rá ly Szálló 
Budapest, VI., Podmnnlczky-u. 8. 

Távirati cím : 
Hotelist, Budapest. 

Telefon : 20-2-43, 29-4-34. 
Hóuapos szobák 

60.—, 80.—, 
100.— P. 

Meghívjuk e héten 
Kamény Gyula 

Kaposvár 
előfizetőnket 

három napra 
Budapestre és 

felkérj ilk, hogy 
megérkezésének 

pontos Idejét a 
•zálló Igazgatóságával közölni 
szíveskedjék. 

Űrilányok tökéletes kikép-
zést nyernek a kozmetika 

minden ágában. 
Dr. Kürnerné kozmetikai 
intézetében, Teréz-körút 1A 

Telefón: 140—18. 

B u d a i k u t y a f ü r d ő 
H i g i é n i k u s 

fertőtlenítés. 
Szakszerű trim-
mêlés. Idomítás. 
Mérsékelt árú 
bérletrendszer 

Drótszörfl fox-
terrler és hosz-

szúizörü tacskókölykök eladók. 
II., Margit körút 5«. (Cvklop-liáz) 

Telefon: 54-8-42 

P H Ö N I X k u t y a f ü r d ö 
é s n e v e l ő i n t é z e t 

Sjakszoru trimmelés, kUvciizós. 
Drótszőrü foxterrler kölykök 
knpliatwk elsőrangú tenyésztőtől. 
Fóresfineutesltés, nyirtáa ós für-
detés. Phttnix-u. 2, tel . : 10»—». 

Szemölcafr táet , szőrtelen ftést 
Wjbllt.nibíí dlatbermláTil »igiSnk I 

Bányász Márta kozmetika 
IV., Vtru Páiné-ilci 16. Ttltbi : 85-6-20 

" """ ib«t 29-0-40 
P O L A S 

V., Bálhorr-nta IS. Tiltbi ; 2»-0-40 
Z 1 P S É G A 

A q u l l a A d l a r A d o l l n a a 
_ magyar kir. Opera 

ház és a Városi JwBSL Színház volt első 
* magánénekesnője is-

mét megkezdte taní-
tását. Lytai opera-
szei epeket, dalt, bel 

cantot, koloratuiát 
w : ianít, tehetséges kez-

dőket vállal, 
v? J r Budapest, I, Gel-

® lérthegy-u. 1. II. 12 
Telefon: 509 - 83. D. u. 2-4-tg 

JFMT KOZMETIKA 
IV, Petőfi Sándor-a- 10, 
Párisi-utca 3 

l e g m o d e r n e b b 
Tanítványok kiképzése 

Az Alsó-Margitszige 
ten, a Márkus-vendégl« 
mel le t t i v i l l ában (1 
mi.) 2 e g y m á s b a nyíló 
p a r k r a néző szoba no 
vember 1-től igen ked 
vező feltételek mellet 
— egész évre is — ki 
adó. A Felső-Margit 
szigeten u g y a n c s a k bé 
relhető n é h á n y kisebb 
n a g y o b b l a k á s . Felvi 
lágosí tás: a N a g y száll 
irodájában (Telefon 
2(1—6—20). ' 

Enkelnardtnó B. Erzsik 
évtized» kozmetikai Intézel 

IV., Váci utca 11/b, félemelet : 
Telef >n : 874- 25. = 

Hangszerek, 
Zongorák, 
Gramofonok, 

_ lemezek 
rataáií legolctóbbíi Ufr ributikbu 

REPItNYIiei 
Budapes t , 
VI., Kir ily*«. 58 ' í ] ! 

Vera Kozmetík; 
N é p s z í n h á z - u t c a 2 í 

Telefon « 378-01. 

Karérájára könnyen piszkolódó éű kirojto-
sndó .izalae vagy szij Ire'yett vetfyen «Auto-
matik»» magától záródó fém- és karóracsatot. 
IÄ az ideális viseleti Króm- és dubJé-kivitelben 
készül szebbnél-szebb mintákban.- Próbálja ki 
még ma az egyedáiuaitó : Rozgonyi és Révai 
iVrásUztetébe®. Kosauth Lajos-u. 5., a Nemzeti 
KaszinA palotájában). 

AronuszOhelesz t Eau Radieuset haszni 
1.60 pengő. Barna vagy fekete hajat nyer az Elsner-I 
dlőklvonattől (1.60 pengő). E l ine r d rogér i a , főh. ki 
száll. Andrássy-út 37. — Lerakatok : Szegeden Mannhe 
Sas drogéria. Targn Mures Fekete Mihály drogé 

Színházi filet színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Szerkoaz. 
és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7. II. Tel.: *419—öu. ljaptulajdonos: Színházi Élet 

A Színházi Élet Bolt, Erzsébet-körút 7. Tel : *419—60 és »62—84. 
Felelő* szerkesztő és kiadó: INCZE SÁNDOR. Szerkesztő: LUKACS GY 
Kéziratokat, képeket, stb. nem öraünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra beoot 

külön felkérnek, vagy vissaportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
Hirdetések millimétersora a darabrészben 80 fill., más elhelyezésben 1'— P. 

Előfizetési ár */< évre: Magyarországon és Ausztri'ában 6 pengő 50 f., külföldön 10 pe 
Redaktion und Verwaltung für Österreich: Pau' Peresïlémyl, Wien II., Sterneckplatz 11. (Tel. B. 46 
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Quarzlampen-Gesellschaft m. b. H. Linz, Postafiók 131 
Minden nagyobb elektro-orvosi szaküzletben kapható 

Gyöngélkedőknek, másállapotban, vagy 
a szoptatási időszakban levő nőknek egyéb 
orvosi Javallatokon kívül egyik legfőbb 
gyógyszere a «Mesterséges napfény»-kúra. 
Az Original Hanau mesterséges napfény-
lámpa fölbecsülhetetlen és pótolhatatlan 
szolgálatot tesz, mert ultraviolett sugarai 
megkönnyítik a szülést, fokozzák a tej-
kiválasztást és megőrzik az anya fiatal-
ságát. A csecsemőt erősíti, megóvja a fél-
tett gyermekbetegségektől, mint: rachitis  
és skrofulózistól és a növést is nagymér-
tékben elősegíti. Minthogy a Mesterséges 
napfény — Original Hanau — állandó 
és föltétlen jó érzést biztosít, annak be-
szerzése az egész életre kiható főnyere-
ményt jelent. 

Megfelelő felvilágosítással és Iroda-
lommal szívesen szolgál a: 

Hogyan adhatná azt neki, 
Mire ő szintén vágyott: 
Egészséget, erőt, mosolyt. 
Egyszóval boldogságot? 

Íme itt van a jó tanács 
Amelynek nincsen mása: 
Mesterséges napfénynek van 
Ilyen csodás hatása. 

Tudjuk mind, hogy a jó anya 
Lelkének legfőbb gondja, 
Már akkor is a gyermeké, 
Míg szíve alatt hordja. 

Mesterséges napfény 



A T H E N A E U M , B U D A P E S T 


