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Az asz barátai
Karlsbadban
A természet ö r ö m e i n e k
igazi .gourmandjai nem
a nyarat szeretik, h a n e m
az őszt, amely l a n k a d t ,
de
kedves
melegével,
színeinek
gazdagságával
sokkal több hangulatot
ad, m i n t a r e k k e n ő nyár.
Innét van, hogy egyes
karlsbadi szanatóriumokban, m i n t például az
erdőktől övezett Bellevue-be is,
szeptember
elején f u t n a k be a legkedvesebb törzsvendégek, akiket ott „az ősz barátain a k " neveznek. Az ő k e d v ü k é r t rendezkedett be a Bellevue elektromos
fűtésre, m e r t a vendégeket még a kései november is ott találja a gyönyörű
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A Bellerue-szálloda Karlsbadban

szanatóriumban, amely tökéletes therápiai berendezkedésével, hires Röntgenlaboratóriumával, gőzfürdőjével,
kiváló orvosaival és világfürdőhöz méltó
szállodai üzemével igazi megfiatalitója a testnek és léteknek.
A Bellevue-szanatórium élete ilyenkor ősszel intim és kedves, m o n d h a t n i
családias. Hires nyári vendégei után,
mint például Molnár Ferenc, Gilbert
Miller, Heltai Jenő, Márton Miksa dr.
mindig
megérkezik a
nemkevésbé
hires őszi utánpótlás, ismert művészek
és irók személyében. A szanatóriumot
tágas, barátságos lakószobái, társalgói, szalonjai, ebédlője, terraszai, gyönyörű p a r k j a valóságos külön kis világgá avatják, amely
harmónikusan
simul az ősz p o m p á j á b a öltözött erdős
környezetbe.
A nyolcvannégyágyas
szanatórium-osztályon m i n d e n belső
b a j ellen gyógyulást
találnak a betegek.
Mind e sok öröm mellett még az
az előnyük is megvan a karlsbadi ősz
barátainak, hogy a Bellevue-szanatórium m á r az utószezon mérsékelt
árait számítja nekik. Kétségtelen, hogy
az idén is hangos és vidám lesz a
Bellevue, még a zord időjárás bekövetkezte után is.
Kétágyas gzûba a szanatóriumban

• Filières hűniwahcio •
óriási sikere minden várakozásunkat felülmúlta.
Sikerült ujabban akciónk részére olyan müveket
szereznünk — korlátolt mennyiségben, melyeket
eddig esak nagy anyagi áldozatok árán vásárolhattak meg olvasóink.

Regények. Költemények. Útleírások.

Utazzunk az Aldunára az Első
Dunagőzhajózási
Társaság
expresshajóin. Indulás minden vasárnap és
szerdán 21.45-kor, érkezés Or so vára
kedden és pénteken 9.35-kor. i
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Az Athenaeum 2 pengős sorozatának legújabb kötete: Szomory D.: Gyuri. Vászonkötésben.
Most jelent meg a legnépszerűbb angol irónó
magyartárgyu regénye: Elinor Glyn: A szerelem órája P 2.2«.
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Színházi Élet Boltja
B u d a p e s t , VII., Erzaébet-kUrut 7. l i á n
t e l e f o n : 8 8 - 2 - 8 4 és 4 2 - 1 - 7 2
8.—pengőn felüli vásárlásnál — vidékre
Is — portómentesen szállítunk
E szelvény felmutatója a Színházi Élet
Boltjában (Erzsébet-krt 7) kéí darab
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Piller is Glykais plszlnlypórbajt vív Tarn Mlxuzel

Poller és Tent M i x f*iszictÍYpÁ*>bAÍ£k
a Kcllywccclí wíld"tve«fen
Iri&: Pei«d>*MM
Los Angeles — Olimpiai-falu,

augusztus

A Színházi Élettel való megállapodásomhoz hiven,
tovább
folytatom
riporteri működésemet.
Beszámolok
az olimpiai magyar vivócsapat
látogatásáról Tom
Mixnél,
a
cowboykirálynál.
Tom Mix nagyon barátságosan invitált meg bennünket stúdiójába és vill á j á b a : „Ha nem jöttök át hozzám lóhalálban,
legügyesebb
cowboyaimat
küldöm értetek s lasszóval hurcollak
el benneteket!"
Siettünk eleget tenni a tréfás meghívásnak s előre örültünk, hogy milyen mulatságos élményekben lesz részünk a hollywoodi
cowboytelepen.
Fogadtatásunk
kissé
vérfagyasztóan
kezdődött: a cowboyok vad csataorditással lovagolták körül Pillért, Glykaist, Lukács Palit s e sorok Íróját,
közben vadul lóbálták lasszójukat s
ugy lövöldöztek
forgópisztolyaikkal,
hogy azt hittük, rögtön szitává lyukgatnak bennünket.
Azt
gondoltuk,
hogy csak tréfa az egész, öt perc
múlva vége lesz a különös fogadtatásnak —, de a cowboyok harcias visel4

Aiitl*

kedése mindaddig
nem enyhült,
amig
Tom Mix meg nem jelent a szinen. Az
ő közbenjárására végre lecsendesedtek
egy kicsit barátaink, akik pár pillanattal előbb revolvert szegezve mellünknek: kezeket fel! kiáltással szorítottak sarokba.
Tom Mix sietett megmagyarázni a
harcias fogadtatást.
— Telepünk
cowboytörvénye szerint nemcsak az idegenekkel, h a n e m
ínég a vendégekkel is igy b á n u n k
megérkezésük első perceiben. Nem bízunk a legjobb barátban sem: h á t h a
fegyver van nála, fegyver pedig csak
u cowboynál
lehet.
Piller és Glykais szó szerint vette
Tom Mix szigorú szavait: Piller a
vendégjogra hivatkozott s kijelentette,
hogy egy pillanatig sem m a r a d tovább
ezen a barátságtalan helyen.
— Ez sértés ès a sértést meg kell
torolni! — mondotta.
— All right! — kiáltott fel Tom
Mix, s a következő pillanatban pisztolyt adott Piller és Glykais kezébe.
Szabályos
cowboypárbaj
kezdődött volna, ha Tom Mix közben ne-

AX OLIMPIKONOK TOM MDCNÉL. A COWBOY KIRÀLYNÀL
Glxtais. Piller, Tam Mix. PeUchauer. Lukács Pál
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vetve el nem dobja revolverét:
— Most m á r én mond o m : elég volt a tréfából! S különben is semmi értelme sem lenne a
p á r b a j n a k , mert a fegyverekben
vaktöltés
van.
F á r a d j a t o k beljebb barátaim, nézzétek meg, hogyan dolgozunk a stúdióban s hogyan
élünk
Hollywood
wildw est-sarkában.
Remek vacsorát kaptunk Tom Mixnél; pompásan
elszórakoztunk,
volt versenylovaglás, célbalövés; Tom Mix bemutatta
lasszótudoniányát "is. Ügyes gyérek.
*
Következő
nap újra
ellátogattunk
a
Param o u n t Stúdióba.
Zukor
Adolf, a Paramount
maCigarettapauzn a Paramount Stúdió előtt: Piller, Petschauer,
Lukács Pál és Giykais
6

Gtokal,

Zukor Adolf, a Paramount magyar elnöke vendégül látta

gyar elnöke, vendégül látta
valamenyngi olimpiai
kiküldöttet.
Lukács Pál a stúdióban bemutatta
Constance Bennetet,
Amerika legnagyobb fizetésű szőke filmsztárját, aki
tízezer dollárt kap egg hétre. (Azelőtt
Greta Garbo is csak nyolcezer dollárt
kapott egy hétre és csak amikor azzal
fenyegetődzött, hogy E u r ó p á b a utazik,
emelték fel gázsiját
tizennégyezerre.)
P n r a m o u n t é k n á l uzsonnát k a p t u n k ,

stúdiójában

olimpiai

kiküldötteinket

amelyet benn a műteremben, egy dlszletkávéházban
fogyasztottunk
el.
A Paramounttól
átmentünk
az
RKO-hoz,
ahol megismerkedtem Lila
Rodrigoval,
az ú j o n n a n felfedezett
spanyol filmsztárral. Gyönyörű kis nő.
Majd meglátják jövőre a filmjeit:
Pesten is tetszeni fog.
Este p o m p á s olimpiai
kabaréban
volt részünk. A szabadtéren felállított
rögtönzött színpadon nem kisebb műmint
Douglas
vészek,
Fairbanks,
Kay
Francis,
Marlene
Dietrich,
John
Gilbert léptek fel.
Előadás után
Douglas
Fairbankssel
megbeszéltem,
hogy a közeli napokban — vivni
fogunk
Fairbanks
egymással.
kontra Petschauer.
Remélem itt győzök.
Magyar olimpikonok a hollywoodi RKO-studióban: Vannle
András. John Toby, a repülősztár. Székely András. Lila Rodridgo filmsztár, Keleuffy Gyula
dr.. Szabados István, Bárány
István dr.

erre a magyar szóra:
1

London, augusztus.
A, világ valamennyi lapjában megjelent a hir Eggerth

Márta,

a

nép-

szerű magyar származású operett- és
hangosfilmsztár s

Bernard

Shaw

ta-

szeretlek!

a legszellemesebb angol érdeklődve,
csillogó szemmel figyelt rám. Kérte,
hogy

tanítsam

meg

néhány

magyar

szóra. Megtanítottam.
— Az egyik szó ugy-e az volt, hogy:

lálkozásáról.
Bernard
Shaw meghívta villájába
Eggerth

Mártát, aki az ér-

dekes

találkozást

mondta
Élet

el

a

londoni

igy
Színházi

munkatár-

sának:

— Azt hiszem, életem
egyik legérdekesebb élménye — mondja Eggerth Márta — megismerkedésem a nagy G. B.
S.-sel.

Meghívott

vidéki

házába. Nagyon kedves
volt hozzám, nagyon sokat foglalkozott velem,
pedig rengeteg vendég
volt a házban. Megkért:
beszéljek

magyarul.

Egy

kis verset mondtam el
Shawnak, Petőfi-verset, s

Eggerth Márta
(Foto Sehenker)

»
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Eggerth Márta legújabb fényképe

gumiból

szeretlek1
— Igen. Ez meglehetősen
ment. A második

annál

Shaw megkérdezte
jelent

tőlem,

magyarul:

könnyen

nehezebben.
hogy

naughty.

— válaszoltam, de

ezt

mit

Csintalan
nem

tudta

Berlin

(Foto Slogan)

lennék. Ugrálok L o n d o n
között,

einmal
a

ein

Walzer"

németeknél,

hogy

angol

Utánam! mondani. Tizszer,

tizenötször

„Happy

el kellett

szót,

még forgatni

ismételnem

a

végre megtanulta. G. B. S.-sel
ben

megállapodtunk

jövő

hónapban

valamelyik

abban,
együtt

filmhíradón.

beszélni

fogunk

angolul,

Shaw

néhány

szót.

—
viszont

én

mig
külön-

hogy

a

már

el

cimü

cimen.

A

filmet
szerep-

lőkkel, amikor én m á r utazom

visz-

sza Berlinbe, hogy Ábrahám

nagy

Pál

vagyok, ú j r a vissza Londonba,

magyarul

mond

játsszam...

Ha kész
ahol

az Ábrahám-film angol változatát játszom.

hegedűművész
jének

mintha

ide,

készítsünk

filmoperettjében

természetesen

magam,

filmemmel

f o g j á k a többi

— Márciusban Kreisler,

érzem

war

repültem

változatot

go Lucky"

pihenés

„Es

Mindketten

kaprogramjáról, terveiről:

10

percnyi

szerepelünk

Eggerth Márta tovább beszél mun—• Ugy

egy

nélkül. Alig készültem

és

,Sissy"

a világhírű

cimii

primadonna-szerepét

operettjátszom.

Gyönyörű a muzsika. Kreisler eddigi

kompozícióinak szine-javát gyűjtötte
össze legújabb művében. Különben —
1934 elejéig

jóformán

egyetlen

szabad

papom sincs. Egymást követik szerződéseim; szinpad,
film, színpad,
film,,,

— Ha majd lesz egy kis időm, Bécsbe
utazom Halmi Arthmhoz, a világhírű
magyar portréfestőhöz, aki megkért
arra, hogy lefesthessen. Gyönyörű,
régi csipkerqhôban ülök modellt...
fiz lesz az idei

vakációm.

Eggerth Márta „Christine und die Lieb«" clmfl filmjében

(Foto Slogan)

A K é k D u n a Tmindere«
uzcxiî Z a Y z m & a 1 > r t e l l a
Vasárnap reggel már hét órakor indul meg a népvándorlás a Duna felé.
Az újpesti szigettől a Lágymányosig a
szines pizsamák ezrei népesilik be a
budai partot. Mindenki a vízben és a
vízparton. Csinos nő nem marad otthon:
ez a nagy érdeklődés a Kék Duna Tündére választásnak szól.
De a zsűri sem alszik. Kora délelőtt
már kattog a Színházi Élet nagy motorosa, amely a zsűrit viszi a kék Dunán.
Márk Lajos a parancsnoka a különítménynek.
A. zsűri motorosát virággal gazdagon
diszitett benzines bárka kiséri. Hatalmas
árbocán „Szinházi Élet"-lobogót f u j a
dunai szellő. Középen nagy, virágokból

képezett baldachin, alatta puha párnákból készített nyugvóhely. Itt fog ülni az
a szerencsés hölgy, aki az 1932. évben a
„Kék Duna Tündére" címét viseli.
Lassan halad a két hajó szorosan a
part mellett. A fürdőzök zajos „halló"val üdvözlik a Színházi Élet különítményét és mindenütt figyelmessé teszik a
zsűrit a maguk külön helyi protezséjére. Bizony nem sokat ér a protekció.
Márk Lajos minden
figyelmeztetésre
„Allj"-t parancsol ugyan, de ha nincs
kedvére a jelölt, gyorsan „Tovább"-ot
vezényel és csak husz hölgyet ér az a
kitüntetés, hogy a zsűri motorosán folytathatja útját felfelé a Dunán egészen a
Római-partig.

A Színházi filc! felvirágozott motorosa végigvonul a dunai strandok előtt
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(Paál telr.)

Ill már szinte veszélyes a
tolongás. Rangszórók, hangtölcsérek hirdetik szerte a
Dunán és a partokon, hogy
a nagy verseny döntője a
Fodor-féle csónakház előtt
felállított hatalmas emelvényen fog lefolyni.
Déli két órára jár az
idő, amikor a selejtezésnél
négy
kisasszony
marad
meg a döntőben :
Két
barna és két szőke hölgy,
akiket most már egyszerre
szólit a dobogóra Márk
Lajos. Ugy látszik, ezúttal
a barnáknak
kedvez a
szerencse.
A
közönség
legalább is igy vallja. Hátul egy éles hang kiáltja:
— Barnák előnyben!
Tényleg igy is van. A
két barna leány egymás
között intézi el a harcot.
A zsűri szavaz, még öt nehéz perc és már
kihirdetik az eredményt:
— Kék Duna Tündére az 1932. évre
uzoni Zayzon Gabriella, második Kat-

Húrom jelölt a zsűri elült

scher Judit, harmadik Havas Juci, negyedik Márkus Irén.
A közönség éljenez, a fotográfus eset
fent és az u j Kék Duna Tündére ne

Utm. . «rfrtdàgkï

Az első ia a második a Színházi Élet motorosán

votve-sirva borul nyakába egy fiatal
asszonynak — az édesanyjának . . .
•
Kis interjú a Duna partján:
—1 Tizennyolcéves vagyok,
édesapám
járásbiró Kiskunfélegyházán,
ahol két
hét előtt a strand tündérének választottak. Boldog vagyok, őrülök mindennek,
örülök a Színházi Élet gyönyörű arany
karperecének és örülök annak, hogy
anyukám örül. Terveim? Egyelőre csak
egy van: Sokat szerelnék táncolni ma
Siófokonl
Délután 6 óra 25 perckor a Déli-pályaudvaron egy kupé ablakából
fiatal
leány lengeti keszkenőjét. A siófoki
k'yors viszi Zayzon Gabit fiatal élete első
nagy báljára. 0 nyitja meg vasárnap
este a siófoki Tennisz-bált.
HEtMAN KÁROLY dr.

Zayzon
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Akik a döntőbe Jutottak:
Gabriella, Havas Juci, Katscher Judit
és Márkus Irén
(Paál lelv.J
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(Altgrlo Ííi'o)

BronzklrálynO-jelöltek a margitszigeti strand zsűrije előtt

Nem is olyan régen,
mondjuk husz év előtt
még
napernyővel
védle

DUMB* AHTAUNK
a margitszigeti Palatínus-strand
Bronz-királynője
16

tejfehér arcát a dáma és győzelmet. A jövő héten
az árnyékos oldalon járt közöljük a többi strand
a gavallér. Ma szégyen győzteseit.
nyáron fehérnek maradni,
a divat a rézbör.
A Színházi Élet, amely
nyáron a strandra is elkíséri olvasóit, egészen furcsa és uj versenyt rendez
most: a rézbőrűek versenyét. Minden strand megválasztja a maga legbarnább
hölgyét és uráit: Bronz királyát és Bronz királynőjét.
A Színházi Élet közölni
fogja a rézbőrűek
albumát és hogy emléke maradjon Bronz királynak és
Bronz
királynőnek
minden strand
választottját
díszoklevéllel tüntetjük ki.
Az elmúlt vasárnap már
több
strand
megválasztotta a maga Bronz királyát és Bronz királynőjét.
A margitszigeti
Palatínusstrandfürdőben
a
zsűri:
Fejérváry
Erzsi festőművésznő,
Bardócz
Árpád
festőművész,
Körmendi/
Trim Jenő szobrászművész,
Szomory Emil iró, Pünkösti
Andor iró és Bartay Oszkár
a Palatínus igazgatója, rengeteg barnám sülit hölgy és
SÁNDOR LAJOS
ur közül Domby Arpádné aki SAllliCZ
a Palatinus-strabdnn Brot»'
úrhölgynek és Sárecz Sánkirály lett
dor Lajos urnák itéMe oda
(Gyenes (elvételei)

A szezon első színészvacsoráját
Delly Ferencék rendezték

1. Mir ai álmoskönyv Is megmondta
hogy
„ludhust enni Jó". Rántott csirkét nem kevésbé.
Ennélfogva Rádayék, Latabárék és Bondy István
lelkes hangulatban fogadták el Delly Ferencék
rántott csirkére szóló meghívóját.

2 A vacsora szenzációja azonban nemcsak a
rántott csirke volt, hanem a kis Latyl tüneményes
étvágya, akit a közönség annyira hozzászoktatott
az Ismétlésekhez, hogy egymásután két komplett
uicsorát vágott be.

4 Ilyen bőséges táplálkozás után, elengedhetetlen egy kis mozgás. Megkezdőd«» t e h á t a t á n c ,
amely megszakítás nélkül tartott az első tál bóléig.

3. Vacsora után a társaság Bicsérdista-különitmftinyé alakult és annyi körtét fogyasztott, hogy
végül már a villanykörték ls veszélyben forogtak.

5. A bólé viszont megszakítás nélkül tartott a
mgyedik tálig, amikor is Igy nézett ki a társaság.

.

6. Végezetül, amikor a vendéglátó házban minden enni- és Innivaló kipusztult, Dellyék és vendégeik rögtönzött hangversennyel örvendeztették
lutrit
a békésen szunnyadozó szomszédságot.
(Paál felv.)
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Vilma: Belvárosi

Színház

Tapolczay Erzsi: Magyar Szinhái

Bán Margit: Vígszínház
(Kiss Pál lelv.)

Komár Juliska: Belvárosi Színház
(Indénvi lelv.)
Emiid Tamás, Török Rezső és
Komjáthy Károly operettjét, a
'„Fizessen nagysád"-ot a következő külföldi színházak és kiadók kötötték le: Berlin — Kurfürstendamm. Bécs — Kammerspiele. London — Charley Stoil,
Lipcse — Schauspielhaus, München — Kammerspiele, Frankfurt, Prága. Brünn. Breslau,
Amsterdam, az olasz Jogot pedig a milánói
Giordani vette
meg.

i

Ezt Írja Kelemen Viktor a Kamaraszínház
megnyitó darabjáról, a „Farkasverem"-ről

TÖRZS JENŐ - ÚJRA A MAGVAKBAN
régi sikereinek színhelyén, a régi sikerek emberei közt
(László felv.)

Az „ í r j a Hadnagy" rendelkezőpróbája a Belvárosi Színházban. Delly Ferenc, Bárdos Artúr, Turay
Ida
Soltész Anny
Déghy Piri, Simon Zsuzsi, Bohus Aranka. Kontár Julia, Boray Lajos. Farkas
Gyula, Szabi Imre. Farkas Endre, Hurkai Gyula, Rónai György
(László felv.)

magyar
ulsaglróKlsasszony cikke
a londoni Dally Herald-Dan
Faragó Erzsébet magyar
diáklány
kiutazott
Londonba,
hogy
Bemard
Shaw-t láthassa és intervjut csináljon vele. Shaw
nem
nyilatkozott
neki,
Miss Faragó megirta a sikertelen intervjut, s a Daily
Herald rögtön közölte a
cikket,
amellyel
Faragó
Erzsi nagyobb sikert aratott, mintha tényleg tudott
volna intervjut csinálni a
nagy G. B. S.-sel.

(László loto)
A LEGPECHESEBB SZÍNÉSZNŐ
Ha ezért a elmért verseny
lenne, azt Agay Irén nyerné.
A Vígszínház szezonnyitó újdonságának {«szerepét őrá osztották ki. A próbák közben a kis
Agay hirtelen megbetegedett és
szanatóriumba szállították. Ez ai
eset egy hihetetlen
pechszéria
negyedik állomása. Tavaly novemberben a Vigszinház egyik
vizsgaelSadásán
a
Vízkereszt
Violáját kellett volna Játszania;
Influenzát kapott és hat hétig
feküdt negyvenfokos lázzal. A
tavasszal a Fizessen nagysád
egyik énekes és táncos szerepét
osztották ki rá,
ugyanaznap
mellhártyagyulladást kapott. A
tavasszal a Belvárosi Színház
Exotikus Matinéja előtt tiz nappal a bokáját flcamltotta kl és
emiatt kénytelen volt lemondani.
A kis pechrekorder már Jobban van és rövidesen elhagyja
a szanatóriumot.

Történt pedig, hogy amikoron eljőve a kánikula, Madame Zarathustra kivonult vala a női uszodába és felölté legelegánsabb fürdőtrikóját,
így mene ki a nők közé s elcsodálkoza, hogy a nők nagy többsége vacak
régi trikóban vala, mondván, hogy ide az is jó, hisz férfinép nem teheti
be ide lábát. Madame Zarathustra ekkoron maga köré gyüjté tanítványait
s ím igyen szóla hozzájuk:
— Éppen hogy egymás kőzött öltözködjetek ki, leányaim, — mondá
a bölcs asszony, — mert nem tudjátok, hogy vajh' melyik női csacsogó
száj viszi ki innen a tussrózsa minden irányába szomorú titkaitokat.
Éppen hogy férfiak előtt járhattok csupán vacak fegyverzetben, mert a
férfi szereti az ellentétet s szívesen fedez fel szép alakot a ronda kicsi
trikó alatt. De a nőtárs csak a trikót látja s terjeszti azt. S ki tudja,
nincs-e jelen vetélytársnőtök, ki boldogan szalad a hírrel, hogy Te, avagy
Te valál a legszomorúbb jelenség a női uszodában. Éppen, hogy nőtársaságban öltözzetek ki a legjobban, leányaim.
l m igyen szóla Madame Zarathustra s végignéze tanítványain. Ezen a
napon csupa szerencsétlen arcot láta és szive sajogni kezde. S ím igyen
szóla a Bosszúálló Asszonyhoz, kinek élete reggeltől estvélig csak a bosszú
gondolata vala egy csirkefogó úriember irányában.
—< Élni több, mint bosszút állni, — inté meg őt a bölcs asszony —
s az élet nem türi sokáig a bosszúálló nőt. Az élet féltékeny s ha elhanyagolják egy férfi miatt, ő áll bosszút hamarosan. Vagy ő, vagy én, —
mondja az élet és ha nem őt választod, bosszúja hatalmas leend, mert
minden eszköz nála van. Az élet csak a maga ellenségével
folytat szabá-
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lyos harcot, a más ellenségét orvul ejti el, mert féltékeny az ellenségre
is. A bosszú igen szép dolog elénekelve az operában, de haszontalan dolog
az életben, leányom. Az élet nem tür konkurrenciát, már pedig a bosszú
az. Harcod hiábavaló, Bosszúálló Asszony s annál hiábavalóbb, minél
mosolygóbb szerelmesekről pattan vissza. S a boszuállást a férfiak is
csak addig birják, amig hizeleg nekik. Mihelyt azonban utjukat állja,
megdühödnek.
Im igyen szóla Madame Zarathustra, amikor a szerencsétlen arcok
között meglátá a Fukar Nő arcát, mely fájdalamasan tekinte rá.
— Éhes vagy, leányom? — kérdé nyájasan, — avagy szomjúhozol?
Mindig éhes és szomjas leendesz s a férfiak menekülni fognak előled az
idők végeztéig. Mert a férfiak csak azt a spórolást szeretik, amely az ő
pénzüket spórolja, de gyűlölik azt, aki sajátmagának rak félre. Nem kellesz senkinek, nemdebár? Öltözködd el, edd meg, majd költsd fogyókurára pénzedet, hogy kedvet kapjanak hozzád a férfiak. Mert a férfi
szívesen ad annak, akinek semmije sincs, de nem birja ki, hogy ne számíthasson arra, akinek több van. Ha egy filléred sem lesz, talán még kaphatsz férfit, mert sajnálhat téged. De ha sok van, ne sajnáld tőle, mert a
férfiak jobban menekülnek az olyan nőtől, aki a saját pénzéből
fukar,
mint az olyantól, aki az ő pénzüket dobja ki az ablakon.
lm igyen szóla Madame Zarathustra, amikoron tanácsot kére tőle
egy Ifjúkori Szerelem, aki időnként kikönyörge egy találkozást régi szerelmétől s épp ma tevé ezt.
— Rosszul cselekszel, leányom, — mondá neki, — szomjúhozod a
megaláztatást. Avagy jobb érzés tudnod azt, hogy mástól jön
és máshoz megy, mint azt, hogy te is másnál vagy, ő is?
Vigyázz, lassanként régi szerelmes lesz már ő a másikkal s kicsi piszkos
találkának számit a veled töltött délutánja, amelyet szégyenkezve vall be
annak, akihez már régen közelebb áll, mint tehozzád. Találkozhatsz vele
szerelmetek évfordulóján, vagy egyéb nemes alkalmakkor egyszer egy
esztendőben, akkor még talán lehetnek reményeid. Ezt tudták a régi izraeliták is, akik törvénybevették, högy l i a a férfiember özvegyen marad
s később második feleséget vesz, soha ne szabadjon kimennie az első
feleség sírjához. Bölcs törvény ez, leányaim, amely azt célozza, hogy a
bánatos férfi ne jöjjön azzal haza a temetőből, hogy lám ő, a megboldogult, mily derék teremtés vala, mig az uj, ime, megint elégette a hust az
ebédnél. Te élsz, leányom s élj vissza a törvény kitűnő pszichológiájával.
Elmúltál a férfi szivéből, tehát jogod van a glóriára, ha okosan cselekszed
ezt. A nő, aki elmúlt, csak mint szent exisztálhat tovább, akihez ha egyszer egy évben eljönnek, fájdalmas szivvel mennek vissza a másikhoz.
De ne akarj aktiv szerepet betölteni ott, ahol már más tölt be aktiv szerepet. Ahol még más tölt be aktiv szerepet, oda mehetsz s elűzheted őt.
De ha már glóriát kaptál egyszer, ne cseréld be hitvány aprópénzre.
Im igyen szóla Madame Zarathustra s kecsesen beleugra a vizbe.
S végezetül im igyen szóla körülötte úszkáló tanítványainak :
— Hirdetem nektek, leányaim, a magányosságot, a női magányosságot, amely a legelhanyagoltabb szakma a földön, noha jól jövedelmez.
De erről majd legközelebb. Most pedig úszkáljatok, kicsi csúnya kacsáim
s legközelebb ne csak a strandon legyetek kábitó hattyúk, hanem a női
uszodában is.
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Tavaly Abbáziában

Utolsó szerepében, az „Érik a
buzaUnló»z"-bún...
Férjével. Szedő Miklóssal a
„Fehér orchideák"-ban
(László felv.)

(Angela fat»)

K i s m a g y a r h á z P o r o s z o r s z á g szivében
JLakói :

ár Gitta

Igazán szépet alkotni csak a szeretet tud. A szeretet varázsmüve az a
kis magyar ház, amely az idei nyáron épült a Grünewald melletti Zehlendorfban, Gustav Fröhlich p o m p á s
villájának kertjében.
A ház története az, hogy mialatt
Gustav Fröhlich és ú j d o n s ü l t felesége, Alpár Gitta n á s z u t j u k o n berobogták fél Európát, Alpár Gitta szülei valami olyan n á s z a j á n d é k o n törték a fejüket, amit nem lehet beso-

és Gustav

Fröhlich

rozni a szokványos tizenkétszemélyes
szervizek,
ünnepi
alkalomkor előkerülő ezüstök, vagy továbbajándék o z á s r a alkalmas csecsebecsék közé.
így jutott az eszükbe, hogy az alatt
a négy hét alatt, amig a világhíres
házaspár távol lesz u j otthonától, egy
tiszta magyar házacskát
építtetnek
a
zehlendorfl
kastély kertjében.
Gyorsan érintkezésbe léptek Gustav Frölich titkárával, aki a maga részéről
annyira értékelte a szülők
ötletét,
hogy még az
épületanyagokat is
Magyarországról hozatta.
Mire Alpárék mindenütt megcsodált tizenkéthengeres Maybach kocsijukon Svájc, Juan les
Pins és Budapesten át
hazaérkeztek,
már
az
utolsó szögig készen állt
a tornácos kis magyar
ház. Persze nemcsak kívülről
magyar
a
kis
épület, h a n e m
minden
zugában. Tarka
kalotaszegiek, tálak,
kulacsok,
tulipántos
ládák,
faragott és festett
magyar
bútorok,
matyó
párnák
teszik
teljes
hatásúvá
ezt a magyar
szigetet
Poroszország
szivében.
És az a b l a k o k b a n
magyar
virágok, az almáriumban
levendula,
a
tornácon
csöves
kukorica: valóságos magyar
mesehangulat fogadta a
hazatérő házaspárt.
Gustav Fröhlich: „Itt mindig
magyar fogjuk bestéin!"

Zöldablakos kicsi h á t . . .

Gustav Fröhlich és Alpár Gitta felujjongtak, amikor a varázs-szóra készült édes, kis magyar házat megpillantották a parki közepén. Rögtön el
is határozták, hogy a nyarat itt töltik
és a villát átengedik a vendégeknek,
akik r a j o k b a n j á r n a k ki weekendezni
Berlinből, de eszük ágában sincs szószerint értelmezni a weekendet: ottm a r a d n a k ők egész héten.
A magyar ház tiszteletére a menü
is teljesen magyar. Gustav Fröhlich
most azon töpreng, mivel lehetne még
j o b b a n kihangsúlyozni a kis ház alföldi hangulatát és két ujitást vett
tervbe. Az egyik az, hogy az ablakok
keretét szegedi piros paprikával fogja
körüldisziteni, a másik, hogy a háztetőn, a kémény mellett,
gólyafészket
rendez be, márcsak „Péterke" kedvéért is, akinek eljöveteléről annyit ál-

modoznak. Mert fiu lesz és Péterkének f o g j á k hivni, ez m á r szentül el
van határozva.
A magyar házhoz, persze, magyar
komondor, vagy legalább puli illenék.
Addig is, amig kerül egy, Wells, a
gyönyörű doberman kinevezte magát
magyar k u t y á n a k , mert állandó lakhelyéül a tornácot választotta. A villa
nem érdekli többé, csak a kis falusi
ház, amelybe a házaspáron kivül csak
az igazán meghitt vendégeknek ad
belépési engedélyt.

•
Fröhlich és Alpár ugy érzik, hogy
az az öröm, amelyet a
grünewaldi
magyar házacskával kaptak, nem teljesen az övéké, h a n e m
mindenkié,
aki szereti őket. Ezért most elküldték
a házról készült felvételeket a Színházi Életnek.
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BETÖRÉS
TRÉNING
A pesti turista lezuhant
a svájci havasok
közt.
Szerencsére félkézzel meg
tudott
kapaszkodni egy
boróka-bokorban. Itt függött két óra hosszat, mig
végre jött egy mentőexpedició
és
megszabadította
kellemetlen helyzetéből.
A mentők nem győztek '^.p^"
eléggé csodálkozni.
— Hogy tudott két óra
hosszat félkézzel függeszkedni?
A pesti turista mosolygott:
— Mi az, ön itthon van? Azl hittük, hogy nyaralni
— Óh, kérem, nagy trément a feleségével?!
ningem van nekem. Na— Tiz perc türelmet kérek, betörő urak, 'magamra
ponként többször utazom
a pesiti autóbuszokon.
kapok valamit és a feleségem után Utazom.
REKORDJAVITÁS

EZ IGEN...
— Hogy tarthat ez az
asszony két cselédet a mai
időkben?
—
Vasárnap
bridgepartit játszik
velük és
visszanyeri a bérüket.
(Le

Rire)

POURQUOI?

IGV LEHET A VIZ ALATT SOKÁIG KIBÍRNI
(La Vie Parisienne)

SS

Salamon Béla, a Komé'
dia uj igazgatója, még a
kávéházban is darabot ol*
vas. Egy szónál megakad.
Odaszól Komlós Vilinek:
— Vilikém, mit jelent
az, hogy „pourquoi?"
— Miért.
<-* Mert tudni szeretném.

NYÁRI SZÍNHÁZ

Pesszimista ur: Vigyázzon nagysád, nehogy összecserélje a kabátomat..
(Lustiae)

A NYARALÁS VÉGE
SKÓTÉK
KIRÁNDULÁSA
Skót
apa:
Kérek
egy limonádét és tiz
szalmaszálat.

A BOLDOG APA
— Jó reggelt, szomszéd
ur, siessen haza! Egyúttal
gratulálok, megszületett a
hatodik lánya.
— Talán az »tiklik?
— Az Is!

BRONZ UR ÉS BRONZ KISASSZONY

— Holnap reggel az első
vonattal haza kell
utaznunk.
— Már megnézted a menetrendet?
— Azt nem, hanem a
tárcámat.
(Fliegende)

IKREK
A FÉNY KÉPÉSZNÉL

— Csináljon egy szép
képet
a
gyerekeimről.
Ikrek.
— Hol a másik?
— Otthon hagytam, ki
pont ugyanilyent
(II

Travaso)

vagy ahol a nap süt és a nő íőü
(Le

Sourire)

HOL VAN AZ A NYAR?

TEKNŐSBÉKA ÉS A
PAPAGÁLY
Karinthy Frigyesnek van
egy teknősbékája. Rendkívül
büszke rá, mert a
zoologusok szerint a teknősbéka négyszáz évig is elél,
következéskép látni fogja
még gazdájának szobrát is.
Kosztolányi
Dezső ezzel
szemben azt vitatta, hogy a
papagály hosszabb életű,
mint a teknősbéka.
— Mivel tudod ezt
zolni? — kérdezte
rinthy.

igaKa-

— Ismerek egy
papagályt, amelyik még igy beszél: „Isa pur és chomu
vogmuk." Tudniillik a Halotti Beszéd korában tanították beszélni.

— Felügyelő ur, kérem, szeretném ezt a két szivet
lekarcolni innen.
— Miért? Elhagyta a hölgy?
— Dehogy. Feleségül vettem,
(London

Opinion)

BOHÉMÜNNEP A NEWYORKBAN
SKÓTÉKNÁL
A pék: Ma ne m e n j
a szomszéd fűszereshez
vásárolni.
A pékné: Miért?
A pék: Mert a mi
mérlegünket kérte kölcsön.

UJ RUHA

A New York kávéházban nagy ünnepség volt a mult
hét egyik délutánján. A bécsi premierje után Pestre
érkezett Ábrahám Pali adott uzsonnát a franciás
espritjéről hires Báttaszéki Lajos tiszteletére, akit a
bohémvilágban röviden csak Luigi-nak ismernek. Az
uzsonna és a beszédek pompásan sikerültek. Luigi az
asztalfőn trónolt, nem kis keserűségére annak a néhány
bohémnek, akik nem voltak hivatalosak és csak távolról figyelték Tarján Vili felköszöntőjét, valamint a még
felemelőbb záróaktust, amikor Ábrahám Pál egy ötvenest nyújtott át az ünnepeltnek.
Később, amikor a vidám uzsonna lezajlott és Luigi
az izgalmaktól fáradtan egyedül ült a törzsasztalnál,
az egyik irigy megszólalt:
— Most kellene- lefotografálni Luigit, amint
így
egyedül üldögél és aláírni a képnek: „Báttaszéki Lajos
tisztelői körében".
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— Milyen
van.

szép

ruhája

— A
huszonnegyedik
születésnapomra
kaptam.
— Igazán? És már megint
divatost
(Life)

NAPFELKELTE
— Disznóság!
Két
márkát számítani egy
napfelkeltéérti
— Bocsánat, uram, a
napfelkelte
ingyenes,
csupán a felkeltési dijat kell megfizetni.

11.

(London Opinion)

És ez volt minden, amit viseH.

A SKÓT APA
— Papal A házifeladat,
amit tegnap
megoldottál
nekem, nem stimmel. Pont
a dupláját
hoztad
ki a
valódi
eredménynek.
— Jó, jó, hát csak csináld a ti metódustok szerint. De annyit
mondhan
tok, hogy ezen a módon
semmire se mégy majd az
életben.
SÁROSSY BANDI ÉS PAPP JANCSI
ANTIALKOHOLISTA TURNÉJA

. «
o
e »
?L S

Sárossy Bandi és Papp Jancsi nemcsak mint kiváló
énekesek híresek a torkukról, hanem mint borfogyasztók ls. Budapest művészvilágának ez a két népszerű
figurája most szerződést kapott egy romániai turnéra és utjukelső állomása Arad lesz, ahol a jövő héten
•« v énekelnek. Az impresszárió azonban szigoman a lel3
— kükre kötötte, hogy a turnén egy csepp alkoholt sem
>
c- szabad fogyasztaniuk. Sárossy és Papp Jancsi szomo*
- _ £ ruap aláírták a tantaluszi szerződést és azóta egy
pesti tejcsarnokba járnak trenírozni,
s ts Valaki megkérdezte őket:
— Hova mentek turnézni?
-«• A tejutra —• mondta szomorúan Sárossy Bandi.
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I LILIAN HARVEY
tfgulabb ftlmopercttje: „Két sziv
? — *fy dobbanás". A zenét Jean
H Gilbert irta, a férfitfiszerepet:
Wolï-Albach-Retty látssza
g (Bemutatja az Ufa, Kamara) .

Marlene Dietrich
uj autót rett

CSAK
RÖVIDEN!
LEL DAGOVER amerikai
és színpadi „vendégszereplés«" után most újból régi
gyáránál filmezik, Berlinben. Uj
hangosfilmjének
cime: Egy
szépasszony
naplója.
10 PERC FILM cimen
a berlini rádió állandósította napi programmjában
a
filmelőadásokat.
KORDA SÁNDOR
londoni filmgyára leszerződtette Adolphe Mcnjout, aki
a napokban már el ís
hagyta Hollywoodot.
GRETA GARBO, MARLENE DIETRICH és ANN
HARDING Hollywood három igazi szőkéje, a többi
festi a haját — irja leleplező cikkében a Los Angeles Times.
JOSEPH VON STERNBERG az UFA produkcióvezetőül akarja
szerződtetni. Sternberg még nem
nyilatkozott, hogy
vállalja-e az európai szerződést.
LIANE HAIDOT a bécsi
Burgszinház szerződteti.
„CHANSON
TZIGANE"
cimen u j
magyartárgyu
filmet
hirdet a
párizsi
Osso.

„REPÜLŐ-FELVÉTEL" A HUNNIABAN
Székely Istrán sínen mozgó, úgynevezett „repülő-kamerával"
veszi fel film]« egyik Jelenetét
(Paál telv.)

EMIL JANNINGS főszereplésével film készül I.
Vilmos
császár
életéről.
A filmet Münchenben forgatják.
FELIX BRESSART
uj
filmje tartja a cimrekordot. Ez a
leghosszabb
cim, amelyet valaha film
kapott: Goldblondes Mädchen, ich schenk Dir mein
Herz, ich bin • ja so verliebt ...
HALMAY TIBOR
legújabb
filmjének
cime:
Teilnehmer antwortet nicht.
A produkció vezetője is
magyar: C. H. Járosy.
JOAN CRAWFORD és
férje, DOUGLAS
FAIRBANKS JR. az Európán
visszautaztak Amerikába.
ABRAHAM
PÁL
irta
Magda
Schneider „Glück
über Nacht" xcimü filmjének a zenéjét.
FIATAL
HOLLYWOOD
címen hangosfilm
készül
Amerikában,
amelyben a
hires' filmsztárok gyerekeit
mutatják be. Chaplin, Richard Barthelmess és Eddie Cantor gyermekei a
film sztárjai.
NAGY KATÓ befejezte
legújabb Ufa-fllmjét, amelynek Das schöne Abenteuer
a cime. A film Fiers és
Ca illavet A szép
kaland
cimii vígjátékából készült.
BRIAND-FILMET
játszanak Párizsban: a nagy
politikusról készült hangosfilmeket összegyűjtötték s
együtt mutatják be.
AMERIKA JÓ ÜZLETET
ÄSINÄLT
A
SZOVJETFILMEKKEL s ezért néhány amerikai filmírót és
producert küldött Moszkvába, hogy az orosz filmgyártásban aktiv részt vegyenek. Szovjeték ridegen
elzárkóztak az amerikaiak
elől: semmiféle
beleszólást
nem engednek
filmjeikbe,
mert szerintük azok nagy
amerikai sikerüket „különleges orosz szellemüknek"
köszönhetik.
Lilian Harvey iszapfürdőt vesz:
Amerikából, ahová lefflerzfidiítt.
szigorú szépségápolási reeeptet
kapott

.

autogrammkérő rohamozta meg. Chaplin
aláirja a nevét, a gyerek boldogan távozik. ö t perc múlva újra megjelenik s
ujabb autogrammot kér.
— De hiszen az előbb már adtam
egyet — szól Chaplin.
— Igen — felel a gyerek — de azt
már sikerült jó áron eladnom ...

M

Franziska

dial,

Mal Mrbtaar, Maraol Walter, Mal midaanaa, saala ISaalai
lnbea m i r hirdetik Gail Franciska e l l i
Démet besiélöfllm)ét, a „Paprtká"-t

MARLENE DIETRICH n j cikksorozatot tezdett az amerikai lapokban: Az
assz/»iff legyen féltékeny! címen.
RICHARD TAUBER főszereplésével viszik filmre a Három a kislányt.
LILIAN HARVEY amerikai utja előtt
Juan ( les Pins-ban nyaral.
LAWRENCE TIBBETT, a legszebb
hangi
filmsztár
feleségével együtt a
Riviérára érkezett. Itt tölti szabadságát.
CHAPLIN imádja a gyerekeket. Nem
szökik meg előlük, ha autogrammot
kérnek tőle: a gyerekek kérésének nem tud ellent&lni.
Legutóbb egy lelkes kis

A legsiebb káló»:
Marian D a r i n
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king és a szőke teuton.
Az
erdőlakó
ázikamber
és a ködösszemü
kelta.
Fordult
egyet a vén föld
küllője.
Mondák, regék, saga-k, balladák
visszhangzónak a patkóik körme után ...
De Rómában még farsangol a császári
téboly.
A

szerelem

ellenszéruma
IX.
A Szerelem és a Csók pogány
hatalmai földönfutókká
lettek. Óriás remetéket bűnbánó
Magdolnák hosszú
sora
követ a tébai siv<rlagba . .. elhagyják
a
csörgős dobokat,
a jácint ágyat, a mámort
és a fuvolát. , . bezárkóznak
az
üres kősirokba,
durva szőrkámzsát
öltenek
és szemeiket a misztikus égi jegyesre függesztik. Pelágia, Teodáta, Afra,
Taisz, kortonai
Margaréta . . . megtért
szépleányokból
lesznek a
legtöredelmesebb vezeklő asszonyok. Életük és megtisztulásuk:
a leggyönyörűbb
legendafüzér.
Ugyanakkor
lúl a folyón,
a vén Soracte ormán megjelenik
az első barbár
lovas Róma kapui előtt.
Pikkelyek
és
pántok födik.
Szijjazott lábszáru. A kezében ijj. És a lábán nadrág. Bevonul
a nadrág a világtörténelembe
...
Hosszúsörényü
mokány
lovával valahonnan ös Ázsia
emberfüves
pusztaságait ál vetődik ide. A
népvándorlás
Kelet alatt elgörgő hordái küldték
előre.
És nemsokára a sarkában ngomul utána
gót, longobárd. vandál, gepida. A szé!lábu avar és a medve géta. A vad Vi-

l u s t i n a c s á s z á r n é őrülten beleszeretett egy
hatalmas
'termetű
szép gladiátorba, Nicamedes.be.
Környezete aggódva látta,
h o g y vak
szenvedélye mikitt f'Dgy és sáppadozik. Az udviair tudós orvosad t a n a k o d v a
dugták
össze a f e j ü k e t . Végűi kitalálták az
árkámumot, a/m iveJ .a szerelmes császárnét kigyógyítsák végzetes vonzalmából.
Gyonsan megöltettek egy másik atlétát és lamnaik a véréből — imint ,,ellenm é r g e t " — a c s á s z á r n é ereiibe ömlesztettek át egy a d a g o t . . .
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
A császárné
szerencsés
felgyógyulása
után a bajae-l hévlzfürdőre utazott, egy
kis utókúrára.
Egy pehelysúlyú atlétával.)
Bona
ünnepe

Dea

o n a De>a a „ j ó isteninő" n a p j a a szeretinivágyó (nők
ünnepe
volt. .Ezein ia n a p o n
minden n ő s z a b a d o n
szerethette azt, akit
é p p e n a k a r t , de a
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hatóság bölcs előrelátása ugyanakkor
szigorúan megtiltotta, hogy az ünnepségen . . . férfiak 60 éven alul résztvegyenek. Az asszonyi furfang azonban
tamar
rájött, Ihogyan lelhet a tilalmat
.kijátszania. Énekes ileányokinak öltöztették fel a fiatadembereket, úgy csempészték be őket imaguik közé.
Egy ai!kailammal Publiuis Claudius,
«kinek a (húgát Cézáír szégyenbe ejtette, megtudta, hogy a Bona Dea ünnepen a császár felesége is (meg fog
jelenni. Elhatározta, hogy bosszút áll
a Ihúgáért. Hárfás leánynak öltözött és
belopta magát az ünnepjő .asszonyok
közé. Ugy intézte, hogy a császárné
mellé kerüljön és mint egy véletlen ül
megszólaflt mallette — a természetes
•fórfihangján.
A császárné figyelme ráterelődött a
jóképű „ h á r f á s leányra". Odaintette,
érdeklődni kezdett, aztán felrendelte
magáihoz a palotába, mert már régen
meg akart taniùni h á r f á z n i . . .
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
A tanulékony császárné utóbb hírneves
hárfamUvésznő lelt.)

Mirtilla

levele

irtilla
a
közkedvelt
iszépileány
szerelmes
lett Omufriuszba, de
a jámbor és sziigorú
erkölcsű
aszkéta a
testi bűn csábításai
elől eflvonuiM a sivatagba. Egy sziklabarlangha zárkózott
és elfordította tekintetét a világi gyönyörökről.
A szépleámy hiába igyekezett a közelébe iférkőzmi. És akkor a következő levélben öntötte ki szive keserveit:
„Jöjj ki Qnufriusz! Csudálatos dolgok vannak az én házamban. Oszilopai
cédrusból és a függönyei bíborból. . .
A világ végéről jönnek el hozzám a
föld királyai. Mikor Bizánc császára
hallott rólam, elhagyta porfir-termét
és itengerre szállt. Libia két testvérkirálya borostyánkő ajándékot hozott,
nekem. Cilicia fejedelme az én mulat•tiatásamra megkorbácsolta magát a
rabszolgáim előtt. HierapoJis ura szőnyegeket teritett elém az uccán, hogy
S8

azokon járjak. Rabszolgámmá tettem
Tyrus (hercegét, a rabszolgáját pedig
urammá tettem egy egész h ó n a p r a . . .
A te hajadat a sivatag pora födi, a te
lábadat tüskék karcolták fel, a te testedet leégette a nap. Mirlhával kenem
be a tested, náirduisolajat öntök a hajadra, amarant-követ húzok az u j j a d r a
és .szandál ileszek a lábadon . . .
Jöjj
ki Oruuf.riusz!"
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
A jámbor Onufrlusz a levelet papiruszkosárba dobta. É s . . . arra a másik nőre
gondolt, aki előtt ezeréveken át fognak
térdepelni Bizánc császárai,
Hieropolis
fejedelmei, Tyrus hercegei.)
A navarrai
tál éltfér je\

tár-

mikor Naivárra férfilakossága
ihadbavomiilt a szomszédos
Aragón csapatai ellen, Nagy Sanchó a
navarraiiak
és
Jó
Dagobert az aragónok királya előbb követeket (váltottak
egymással. A két király a r r a a véleményre jutott, hogy a köztük felmerült
vitás ügyet asak a fegyverek élével lehet dűlőre vinni.
— Nem helyes azonban, — üzente
Nagy Sanchó elOenifellének Jó Dagobertnek, — hogy a hadakozó férfiak távallétét a békés asszonynép
szenvedje
meg. Indítványozom, hogy azokha a
helységekbe, amelyeknek férfilakód a
harctérre vonulnak, rendeljünk ki ötven-ötven fiatal embert azok közül,
akik nem alkalmasak a fegyverfogásra.
Elvnek a községenkint beosztott ötvenötven fiatalembernek ine legyen egyéb
dolga, mint arra ügyelni, ihogy az aszszonyok érdekei — férjeik
távolléte
alatt — csoirbát ne szenvedjenek . . .
Hogy Jó Dagobert elfogadta-e Nagy
Sanohó indítványát, ar.ra nézve nem
maradt fenn drott adat. Azt azonban
megemlíti a kútfő, hogy a négy navarrai helység — Estella, Tafalla,
PampaJoitti és TudelJa — .menyecskéinek szolgálatára Nagy Sanohó király

kirendelte az ötven-ötven 'tartalékférjet, kik is a gazdiasági, mezei, ellátási
és minden egyéb ház körüli teendőket
a legnagyobb szorgalommal teljesítették. S amikor a hadbavomult férjek
hazaérkeztek, a helység egész asszonynépe nagy sűrű könnyhullatással kísérte ki a távozó tartalékiféirjeket . . .
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Ennek a különös atavisztikus szokásnak
legtöbb vidéken még ma is megmaradtak a nyomai. Amint a férj eltávozik
hazulról, nyomban megjelenik a tartulékférj.)

A
királyné
fontja

ég a ködbemúlt merovingi időkiben történt.
Nagy
ökrösszekereken, ilengő h a j j a l
jöttek az első f r a n k
telepesek.
Időtelive
sáncvárosok nőttek a sátonfaluk helyén. Terméskövekből tágas udvarházak. Itt-ott m á r gabonát vetettçk . . .
Faramumd vult a vén meroving király és Rozamund az ő f i a t a j felesége.
Igazában az asszony országolt, Szép
A
lenézett
Roziamumd. A királyasszonynak
egy
Vénusz
napon egy csillogó római arany került
a .kezébe. Gondolkozott. A pénz okos
gy ó-normann m a n d a
dolog. És ő is veretni kezdett nagy kemeséji:
rek tallérokat. „A király,né f o n t j a " lett
iA vezeklő Tugdual
a vastag tallérok neve. Aztán .közhírré
Trêremete elvonult
tették: „Egy tallér a királyné
fontja!"
ves erdejének sűrűGuntram a zseljér forgatta a vastag
ségeibe. Bent az őspénzdarabot. Valami séhogyse ment a
vadon iméilyén egy
fejébe. Felballagott egy kerek tallérral
Vénusz-teinpilomra
bukkant,
amely
Lapurdumba, a királyi udvariház iselőtt ott állott a szeretem és a csók
pánjához:
pogány
istenasszonyának
hófehér
— Igaz-e nagy uram, hogy ennyi a
szobra. Az erényes Tugdual elhatározkirályné fontja?
ta, hogy a szemérmetlen meztelenségü
Umlhrafel a várispán erősen bizonykőnémibert eltávolítja márvány talapgatta:
zatáról
— Annyi az fiam, se több se keveNiagy .lelki tisztaságában azonban ír- sebb! Afelől .biztos lehetsz!
tózott tőle, hogy a szentségtelen aszGuntram tanakodva nézett rá:
szonyördögöt kézzel megérintse.
— Azt hallottam, termetes
nőMást cselekedett.
személy.
— Kicsoda?
Leiiílt a tisztás szádén a fehér kőném— A királyné.
berrel szemben és elkezdte szigorúan
— Meghiszem azt. Szép .nagy tömör
néznti. ö t éven át ott ült és mereven
nézte a kárihozatos forimázatu már- a!iaikzata vagyon. Tapintatos, szemléletes!
ványdémont. ö t éven át egy pillanatra
se vette le róla a szeméi. >Es .a jámbor
Guntram a zsellér megvakarta üstöTugdual hőtsies kitartása csodát mívele.
két. Aztán elballagott. De esztendő
Az ötödik év utolsó n a p j á n megrenmúlva hírül vitték Szép Rozamundádültek talpukon a nagy köboszorkány
nak, hogy egy zsellér áll kint a várhatalmas idomai . . . és a b u j a ördög- tornác előtt, aki ivéle kívánna szólni.
anya szobra pokoli robajjal alázuhant. A királyné bebocsáttatta.
Guntram
Ledöntötte lábáról a szigorú Tug- volt, a hátán egy nagy zsákkal.
— lEjhoztiam királyné a talárokat.
duail tekintete.
Együtt van az egész. Nosza anéresd le
{A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
magadat, vagyon-e annyi amennyi kell ?
Ez az eset csupán az erényes Tugdual
— Minek méretném le magamat,
állhatatosságát példázza. Velünk gyarember?!
lóbb férfiakkal máskép áll a dolog.
— Hát 'hogy .nyomsz-e annyit amenyElég ha öt percig néz ránk vissza egy
nyit hoztam. Mart hogy közhírré lön
formásabb asszonyördög... és már ö téve: „Egy tallér a királyné
fontja!"
vett le bennünket a lábunkról.)
Gondoltam, annyit én is adok
érte.
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Esztendeje gyűjtöm, de mégis összedolgoztam .az arcom verejtékén . . .
Most m á r csak azt mérnénk ile, hány
fontot nyomsz
asszonyom?
Azziail kiöntötte Szép Rozamunda
lába elé a nehéz tallérokat. Kerek
százhúsz „kiráilymé font"-ját, se több
se kevesebbet. Szép Rozamunda akkor á t kacagott, hogy még az ország túlfeJén is csengett belé a népek füle.
Megnézte jól az emiberét, sudár szál
fickó voit, — aztán gondolt egyet, lemérette a maga súlyát. De bizony b a j
volt a fontokkal. A királyné ötted többet nyomott. (Mert Igen szép tömör
allaikzatu vala . i .
— Hát most m á r mitévők legyünk
h ű szolgám Guntram? Százhúsz
királyné fontjáért csak százhúsz font királyné j á r . . . én pedig százhuszonöt
font vagyok, ö t fonttal ikeveseihbet
hoztál. Az az öt fomt neon neked jogos,
íli a nem neketnl
Hunoutkán hunyorgott:
— Azt pedig én döntöm eü, hogy
melyik öt fontomat akarom
megtartani.
Guntram újfent megvakará üstökét,
aztán imígyen szóda:

— Nincs igazad királyné. Mert az a
te öt fontod csak a többi fontjaid hozadéka. Háit az én százihúsz fontom után.
amit egy esztendeje gyűjtök, mem jár
hozadék??
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Gui de Coucy „Száz fabliau"-ja megjegyzi, hogy Szép Rozamunda igazságos és megfontolt királyné volt Elismerte a derék Guntram fontjainak kamatjogosultságát...)
Himiltrud
hercegnő
legendája
gy régi viking ballada
énekel
a
tengerre
bocsátott hailott kárályleányról.
Rolllo
herceg a b a r n a hajós egy viharos éjszakán odaveszett a
háborgó tengerein és menyasszonya a
napszőke iHnmilfirud hercegnő 'többé
hiába várta őt vissza.
Szegény szerelmes Himiiltrud évekig
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bolyongott a vizmosta part gránitsziklái közt, a vörös vitorlás bárka nem
tünt f e j a láthatáron. És a boldogtalan
kiirályleáiny lassan elepedt vőilegénye
Rollo herceg után. Egy napon úgy találták, fehéren és fagyottan, lecsukott
szemekkel.
Az ősz Harald király egy nagy virágos dereglyébe, .hófehér csipkés nászágyra .fektette halóit leányát. Sok-sok
liliomot hintettek az aJvó (hercegnőre
és a csónakot elbocsátották a tengerre:
hogy a szőke Hikniiltr.ud
megkeresse
odakünn elveszett v ő l e g é n y é t . . .
Úszott kiiifalé a liliomos ravatal,
amig elnyelte a köd és az ár. Ment az
ismeretlen vázek rengetegén, hogy valahol találkozzék avval a másik ibánkáva.1, amelyikben a b a r n a herceg alszik . . .
*
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Ott siklik a .két dereglye, virágosán és
hangtalanul, a végtelenség áradatán.
Találkoztak, egymás mellé szegődtek és
örök nászt ülnek a halhatatlan szerelem csillagképe alatt.)

A

íétélü

kard

icdőtt Arnuilf gróf várkastélyából a frizek
elleni csatába ellovagdlt volna, felesége
a türe'jmes és szelid
Gismonda
hálószobájának
iküszöbére
egy kétélű kardot fektetett. Nem mintha féltékeny lett volna. Arra sem az
angyali tekintetű Gismonda, sem Pelargon a hű várapród okot nem szolgáltatott. Csak éppen . . . pro forma.
Ez akkor szokás volt. Aféle kedves
házibabona.
Arnuilf gróf egy óra múlva visszalovagolt. Otthoni elejtette a harsonáját. Mindent a legpéldásabb rendben
talált. A kétélű pallos is ott feküdt keresztben a hálószoba küszöbén. Csiak
az angyali tekintetű Gismonda jobbkezének ihüivelyk- és m u t a t ó u j j á n volt
egy-egy käs, d e egész pici kis —
flastrom . . .
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Szerencsére több kétélű tárgy nem volt
a lakásban.)

A

hold

búzája

rovence-bain a Crau
vidékéin ha egy leányt meg egy legényt titokban csókolózáson
kapnak
rajta, ezt
szokták
mondatni;
— Esőt kap a termés. Vetik a hold
búzáját!
A mondás ősi eredetű, sokfélekép
magyarázták, de az ligazi értelmét máig
se tudták kihüvelyezroi.
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Pedig nem nehéz. A csók a hold búzája: azt rendesen holdvilágnál vetik
el. Aztán ha a csók termése napvilágra
jön: esőt kap a termés... elered a
könnyeső.)
A
fiammalonai
leány
esete
mikor még az északibéri földeket kellta
és gót
népességek
lakták, az a rend
uralkodott, hogy ha
•egy leányzó — akiinek mean voit férje — szegyembe esett, megjelölte gyermeke apját a lakosság köréből. A törzsi törvényszék ősi szokás szériáit kötelezte a .kijelölt apát, hogy minden
továbbá bizonyító eljárás nélkül gondoskodjék az anya és gyexmeike eltartásáról
Egyszerűek voltak az erkölcsök: fel
se tételezték, hogy egy leány imás férfit jelölhessen ki, mint akinek leányságát odaajándékozta.
Történt pedig a messze eäöidokben,
hogy Paanpalona .helységből bizonyos
Urgula nevű takaros de együgyű leányzó jelent meg a törzsi törvényszék
eilőtt. Karján emalé kisded gyermekét.
Tewdrig iiélőmester eOkérdezte a leányzó esetét, aztán jnegtudakolá:
— Nevezd meg Urgula, ki légyen a
te gyermekednek atyja?
Az együgyű Urgula csak nézett rá
c.sudálkozó szemek kai és csendesein nevetgélt. A kisbaba is nevető szemmel,

gőgicsélve kapkodott a levegőbe. De a
szőnyegen forgó kérdésben ő sem volt
h a j l a n d ó n y i l a t k o z n i . . . Tewdrig mester végül kifogyott türelméből. Jóindulatúan, de erélyesen szólt rá az
együgyű leányzóra:
— Menj vissza Pampailonáiba és jedöJd kii azt a .férfiút, akivel szerelembe
estél. A törzsi törvény úgy rendeli,
hogy akit ujjaddal kimutatsz, tartozik
téged követni. Vezesd őt áde a bírói
szék elé, hogy meghagyhassuk
néki
s zavaraikat!
Urgula eszébe vette a parancsot,
egyet navetett még, aztán
eltávozott.
H a r m a d n a p o n reggel a bölcs Tewdrig mester nagy l á r m a z a j r a ébredt.
Sietve tekintett ki ablakán a törvényház felé kanyargó útra, azhol is következőket látta:
Hosszú fénfiirendek léptettek az ítélöiház felé, i'fjaibb és meglettehb férfiak,
lehettek vagy százan. Jött az egész
Pampailona férfilakossága. Előttük pedig a takaros de együgyű Urgula közelgett, egyedül az ólén, vidáman és
nevetgéive, az ő k a r j á n ringó kisded
gyermekével.
Teljesítette Tewdnig mester
parancsát. Végigimeint Paimpaloinán és kimutatta ujjával mindazon férfiút, — aki
valaha megcsókolta.
A törvénymester álmélkodva fordult
vala hozzá:
— Ó te együgyű leányzó! Már most
ki lenne ezek közül ama férfi, akivel
szarelembe estél?! Hé, paimpaűonaii férfiak! Ajljon ki közületek, akinek Urgulához valamii köze lett légyen! . . .
A férfilakosság fele nyomhan kiállt.
— Hát a többit miért hoztad magaddal? — kérdezte Urguilától a törvénymester.
A jó leányzó uiyugodtan vonta meg
vállát:
— Na persze! . . .
az embernek a
jövőre is kell gondolmi!
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Amiből kitetszik, hogy az együgyü Urgula nem is volt olyan együgyű. Már
előre meg akarta magának spórolni a
sok fölösleges utat...)
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Hét
Szüzei
Tanácsa
i-Baus
Jeáinyati
hét
•szűzből álló .szerelm i tanácsot alakítottak, hogy az mindennemű csókos pör•patvarban «gazságot
tegyen.
A héttagú
csókkúria a komoly .barna Azaliszt választotta (királynőjévé, akinek elnöklése
mellett ülésezett. Minden olyan szívügybein, amikor két .fiatal egyesülését
tiltatták a .nideg szülők, amikor valaki
a szerelmét megtagadta, vagy pénzért
vitte vásárra mártását, vagy ha egy
lány tetszett két legénynek, ha két lásny
versengett egy -legényért: a Hét Szüzek
Tanácsa ihozta an eg végső ifokon a
döntést.
Egy napon a szüzek szüze, .az országszép Magali emelt panaszt a leánytanács előtt Bertrand a dalnok ellen:
terhéül rótta, hogy szerelmiével üldözi.
A Sziizii Szék mind a két felet kihallgatta. Panaszos és vádlott a tárgyaláson igy replikázott:
MAGALI: Ma üldözöl, inkább haillá
váiltozok és úgy búvok el előlied!
BEBTRAND: Akkor én halásszá leszek és úgy vetek rád hálót.
MAGALI: Én pedig m a d á r r á válok
és kirepülök a rétre!
BERTRAND: Akkor ón .leszek a vadász, aki lépet rak a madárnak.
MAGALI: Akkorra én m á r
pipitér
leszek a fű között!
(BERTRAND: Én pedig patak, aki a
száradat öntözgeti.
MAGALI: Mire te patak v.agy, én már
felhő vagyok!
BERTRAND: Mire te felhő vagy,
m á r én leszek a szál, aki az ölébe kap.
MAGALI: Ö hol vagyok én m á r akkor! .'Napfény iaz égen!
BERTBAND: Én pedig gyík a kövön, aki benned sütkérezik.
MAGALI: Hát inkább Ihoűddá változok! Szép hideg holddá!
BERTRAND: Legalább köd lehetek,
hogy eltakarjalak.
MAGALI: Csak takarj! Addigra én
rózisává nyillok! A ifán fogok himbálózni!
42

BEBTRAND: .És én leszek az első
pillangó, aki a irózsára száll.
MAGALI: Jöhetsz! Akkorra én m á r
cserfa vagyok a legsűrűbb erdő közepén!
BERTRAND: Én pedig repkény, aki
felkúszik rá.
(Iis lia az egyik azt mondta volna,
hogy ö lesz a sztratoszféra, a másik azt
felelte volna, hogy akkor ő lesz a Picard ... de persze kísérő nélkül.)
A vita végül már .hevesen pattogott.
MAGALI: Jó, hát klastromba vonulok! Mint apácát úgysem érsz el!
BERTRAND: Rendiben van. De én
leszek a gyóntató papod.
MAGALI: íHát .meglhalok! Letesznek
a koporsóiba! Oda jöjj utánam, ha
tudsz!
BERTRAND: 0 az milyen jő lesz nekem. Szerelmem zálogául én lleszek a
föld, amely föléd Ihull és bekebelez.
— Apropó z á l o g ! . . . bekebelezés!
— szólt közhe Azalisz királynő, — a
vitát beszüntetem. Amint látható, a
kérdés a Földtörvény és a Telekkönyvi
Záilogjog keretei közé tartozik!
És már csapta is fel a nagv törvénykönyvet, onnan olvasta rájuk a
Héttagú Szűzi Szék határozatát:
„ . . . Egy szabad
birtoktest bármiivé átváltozhatik és hánkinek átmehet a 'törvényes tulajdonába, de
-mindig csak a reá bekebelezett
zálogos elsőbbségi jogának vagy legalább
is
haszonélvezetének
telekkönyvi
előjegyzése meldeM."
— Ez a Szűzi Szék határozata! —
szólt Azalisz királynő. — Reméflein
megértettétek?!
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Minthogy pedig a „zálogos" a szerelmes,
tehát a szerelmes „elsőbbségi" jogai mindenkor a férji jogok terhére kebeleztet"
nek be.)
Lothár
görcse

király

Iső LoUháir a burgundok királlyá, addiig
sosem feküdt le éjszakára, amiig nadrágzsebét
ki
nam
kutatta, s amit 'talált
zsebében azt kirakta.
És lám amint egyszer zsebébe kukkant, a zsebkendőjén egy csücsökre

bukkant. — „Hohó!" — megáLlt és
szólt — „nyomára jöttem: e görcs
azért van itt, mert rákötöttem."
— „S miért .kötöttem én reá e görcsöt? Hogy v a l a m i t . . . m i t . . . m i i t . . .
el ne fölöjtsök. Csak aztat kell im itt,
im itt kitudni: vájjon minek kcfll az
eszembe jutni??"
— „Azért kötötte tárn" — szólt hű
inassa — ,,hogy Plemplem főhopinestert elosiapassa??" . . . „Szamár!" —
vakkant Lothár rá mint a höircsök —
„Nagyobb ügyért kötöttem én e görcsöt!"
— „Akkor talán... azért kötötte rája, mert háborút 'izant Brabant királya??" — De szóit Lothár: „Lerázom
miint a prücsköt. Nagyobb ügyért kötöttöm én e csücsköt!"
— „Akkor talán azért kötötte, hogy
még . . . egy újszülött utódról gondoskodjék?!" — És szólt Lothár: „Ez az!
Nyomára j ö t t e m ! . . . Hát persze hogy
direkt ezért kötöltemü"
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Ha rossz memóriája volt a bölcsnek,
mi haszna volt a zsebkendőn a görcsnek?)
Az
tenger

elszabadított

bban
az
időben a
tenger is
csinált
olyan tréfákat, mint
az öreg Vezúv Pompéji városával: egy
napon
megmozdult
és mindent elnyelt.
Az elsülyedt Atlantisz csodás történetét mindenki ismeri Pláton leírásából.
Rügen
mellett a százharangu,
érckapus
Vinéta
nyugszik a tengerár
alatt. Normann sziklákról is látni
apály alkalmával néha a druida erdők tengeralatti fáit. A legcsudálato
sabb mégis Ys város története, amely
fölött a tenger és a szereleni á r j a
csapott össze . . .
Bizánci Prokópius mesél erről az
Ys nevű régi, gazdag kelta városról.
Ott alszik a breton Halottak
öble
mélyén.
ösz Gradlon király a partot
harapdáló tenger ellen óriás földgátakkal keritette körül Ys városát. Egy
nagy aranykulcs
szolgált a roppant

védfalak lezárt k a p u j á h o z : ezt a kulcsot Ösz Gradlon király
ott hordta
mindig a n y a k á b a n egy arany láncon. És volt az öreg királynak egy
férfibolond, vad és szerelmes leánya:
Dahutt hercegnő. A tengerszép kiíályleányt őrült vére u j meg u j csókos kalandokba sodorta. Egyszer egy
mámoros
éjféli tivornyán
Dahutt
hercegnővel kötődni kezdett legújabb
szeretője a fekete Hámon lovag:
— Ha bátor nő vagy, azt a nagy
aranykulcsot lopd el az apád nyakából!
— És h a ellopom?! Mit csináljak
vele?
— Nyisd ki vele a kaput, most
mindenki
alszik,
pazar
mulatság
lenne ha egy kis zuhanyt k a p n á n a k
a nyakukba!
Nevetünk egy nagyot,
aztán becsukhatodl
A részeg királyleány kétszer se kérette magát. Felosont a palotába, leemelte alvó apja nyakából a nagy
aranykulcsot, kisurrant vele az óriásfal rozsdás k a p u j á h o z és rányitotta
az alvó városra . . .
A vaskapun
mennydörgő robajjal
zúdult be a tenger. Bömbölve, bőgve
tódultak
a toronymagas
hullámok,
táncolt
hegyükön a tarajos tajték.
Dahutt hercegnő m á r nem bírt a kapuhoz visszaférkőzni, hogy lecsukja.
Csak annyi lélekzete volt, hogy viszszanyargaljon
a palotába.,.
ösz
Gradlon király nyeregbe pattant, felkapta maga
mellé l e á n y á t . . .
vágtattak kifelé a fekete éjszakába! Sarkukban a tengeri
Visszapillantónak
a száguldó paripáról. Ys fölött összecsapott az ár.
És kígyózott mögöttük, feléjük a végitélet morajával. Már m á r utóiérték
őket az üvöltő hullámhegyek, amikor
a város felettük lebegő védszentje
Szent Guénolé rákiáltott
nagy égi
szózattal az ö s z Gradlon királyra:
— Vesd el magadtól a pokol démonát!!
Harmadik kiáltására az iszonyodó
apa elengedte leányát. Dahutt
hercegnő lebukott a lóról: elnyelték a
kavargó hullámok. És abban a pillanatban a felbőszült tenger megállt
mint egy fal a menekülő király lova
mögött.
A3

De Dahutt hercegnő eltűnt a tengerár alá, Ys városával e g y ü t t . . .
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
Mondják, hogy tiszta időben még láthatók Ys házai a vizfenéken. Péküzlet,
kovácsműhely,
ruhásbolt, árubódé . . .
csak forgalom nincs, csak vevő nincs.
Furcsa.
Semmiben sem kUlömbözik
azoktól a városoktól, amik fenn vannak
a viz fiilütt...)
Nagytoháju
Gontrandus
iigytokáju
Gontrandusnak
—
és ez
nem mese — Nagyralermett Randagunda
volt a hitvese,
s
lengelábu Pulcinella
volt a kedvese.
Hát midőn a szaracénok ellen támada, Gontrandus fejében egy jó
eszme támada: kedvesére egy lakáj!
öltönyt ráada.
— „Mig a szaracénok ellen én a
hadba mék,
te őrizd meg kedvesem a nőm jó hírnevét! Légy mellette
mint lakáj, -— im itt ez öltözék!"
Lengelábu Pulcinella ment és öltözött, mint l a k á j a vár úrhölgye mellé
költözött, s őrködött rá reggel nyolc
és este nyolc között.
Ámde Randagunda asszony
észre
vette ezt. ment és vett a gárderobból
egy komorna-dresszt: abba
bujtalá
be szíve h í v é t . . . Rodrigezt.
Igy szolgáltak mindaketten buzgón
és merőn, pulTos szoknya volt a férfin, pufTnadrág a nőn, — míg a szaracéni vésznek egyszer vége lön . . .
Nagytokáju
Gontrandus
megjött
egy délelőtt, Randagunda
asszony
várta m á r a vár előtt, ámde nem bujt
bőriböl ki jókedvébe, sőtt!
— „Hallja kelmed, a kedvessét minek tette meg
L a k á j o m n a k ? " — „Mi b a j véle?"
— „Fene ette ineg!
A legdrágább
komornámat
most
szöktette meg!"
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA«
Jó vaudeville téma. Ezennel copyrlghtolom magamnak.)

Széf>
kérdése

Gwendolin

zép Gwendolin
kijelentette, hogy csak
ahoz
a
férfihez
megy feleségül, aki
egyi kérdését
megfejti. A találós kérdés igy szólt:
„Egy férfi de nem egy férfi egy
madarat de nem egy madarat
meglátott de nem látott meg egy fán de
nem egy fán, megdobta de nem dobta
meg ő de nem ő egy kővel de nem
egy k ő v e l . . . Mi ez??"
Jöttek egyremásra hercegek
prin
cegek grófi purdék bárók, de Szép
Gwendolin kérdését egyikük se tudta
megfejteni. Végül jött Alári a juhász. Csak meghallgatta és m á r rá
is ütötte:
— „Szaracénus háremőr meglátott
egy bőregeret egy nádszálon,
úgy
tett mintha meghajintaná, de addigra
m á n leütötte onnét a menykő!"
Szép Gwendolin
kezét
nyújtotta
Alárinak a juhásznak:
— „Eltaláltad juhász. Tied vagyok!"
(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA:
A háremőr férfi de nem férfi. A denevér
inad ár de nem inad ár. A nádszál fa
de nem fa. Meglátta de nem látta meg,
inert amit látott az nem madár volt és
nem fán iilt. Megdobta de nem dobta
meg, csak úgy tett. A mennykő pedig
„kő" de mégse k ő . . . Hát igy lehetett
akkor királylányt kapni, juhásznénak!)
A
legvastagabb
lőr
ustachus,
egy kikapós menyecske férje,
kötődve
kérdezte Alinet, tudja-e
hol a legvastagabb
az ember bőre?
— A homlokán!
Mert teszem fel neked is, ha nem a
homlokodon
lenne legvastagabb
a
bőröd, m á r régen ki tudtak
volna
nőni a szarvaid!
(Folytatom.)

Aki előfizet a Színházi Életre, díjtalanul megkapja a
Szerelem és Csók Világtörtenelme" eddig megjelent folytatásait
u
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ZSERBÓ-BÓ-BAN

— Mit tudtok ti, angyalom arról, hogy
mentül jobban megyünk kifelé a nyárból,
annál több lesz a nyaraló. Az
emberek
most kaptak kedvet igazán
az üdüléshez, juliusban üres
volt minden, de most egyszerre teli vannak a villák,
hotelek és bungalow-k s a
kétszer két ünnepen még a
fürdőkabinokban
is laktak
a Balaton körül.

inspekciós körutat. Balatonföld vár ...
— Javában áll a bál a szépséges és
elegáns Földváron s a fiatalurak bálványa e pillanatban Petry Éva, aki előzőleg Leányfalun
végzett nagy
pusztítást

— Tartsunk sorrendet és
seregszemlét. Igaz, hogy Siófokon olyan nagy grófi vendégjárás volt1
— Esterházy Tamás gróffal együtt összesen hét grófot számoltak meg a strandon a siófoki fürdőzők. Lellének ugyanekkor két gróf
jutott a legfiatalabb évjáratbál, Balatonfürednek viszont
a legöregebb
generációból
egy, az életkor
azonban
nem zavarta az illetőt abban, hogy a hetven évéhez
ne adjon hozzá
huszonkettőt egu igen csinos és karcsú nő alakjában.
— Csak átutazott az érdekes pár, de ugy látszik,
miattad már átutazni sem
lehet, azt is észreveszed.
— Hát még, ha megmondanám, hogy kiket fedeztem fel édes kettesben turbékolva
egy
gyenesdiási
week-end-házacskában,
akkor törne ki csak a pánik
istenigazában. No, de hallgassunk és folytassuk
az

FUlssy Baba éa nádudvari Soltész Sándor esküvője a Jakikápolnában
(Paál (elv.)
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a gavallérok és daliák népes sorában.
— Ja, hallottam, hogy ott ő lett a tenniszverseny
győztese.
— Ugg van, s a fiatalurak ezt azzal ünnepel/ék meg, hogy összeültek vagy öten
és rettentő lumpolást csaptak. A lumpotás
azzal végződött, hogy hajnalban az öt
levente fölszedte a hidat bálványuk villája
előtt és kidöntötte az
autóbusz-megállót
jelző oszlopot. Mikor másnap a fiatalokat
e rendetlenkedés miatt kérdőre vonták a
Lám/falusi Törzs nagy főnökei, az egyik
fiatalúr előállt s mentegetőzve
mondta:
hát valamit csak muszáj csinálni az embernek, ha szerelmes,
— Hát ebben van némi igazság. És mi
volt az Ilona-bálon9

Gordon I m i t a i a strandon
(László lelr.)

it

— Több pesti vendég, mint leányfalusi.
No, de ugorjunk vissza Földvárra, ahonnan nagyon elkanyarodtunk a Duna felé.
— Szóval folytassuk a földvári krónikát, amelynek
főszáma a Weiss Alfonz
báróék estélye, amelyre több
meghívott
rándult le Pestről is. A fiatalurak egy
különítménye viszont Siófokra rándult át
Földvárról egy kis kártyára, miután a
földvári chemin kimúlt azzal a huszonhét
slágerrel, amit egyfolytában ütött a bank
s ami aztán elpusztította a poentőrök
minden pénzkészletét. Ettől maga a bank
is ugy megijedt, hogy másnapra zöldasztalostul, krupiéstul cakkumpakk
átköltözött
Lellére.
— Ahol ugyancsak megélénkült az élet
az óriási strand egész
hosszúságában.
Lelle legérdekesebb vendégei
kétségkívül
Arlottáék, akik nagy társasággal már kora
reggel nekivágnak két vitorlással a víznek
s vissza sem jönnek délig. Az István-napi
tűzijátékot hevenyészett névsor szerint a
következők nézték a strandról:
Arlotta
olasz követ és a felesége, Oxilia ezredes és
a felesége, Kozma Miklós és a felesége,
Gecső Sándorné,
Kandó László,
Vajda
Ödön és a felesége, Boross László és felesége, Roboz Imre és felesége, Halmos Róbert és felesége, Berkes Róbert és felesége,
Széchényi
Márton gróf, Lányi
Dezső,
Dietl Fedor, Gaál Franciska,
Dajkovich
István és Ferenc, i f j . Dániel Tibor és felesége, báró Vojnich Miklós és felesége,
Válkay Menyhért, Rohonczy Elemér stb.,
stb.
— Nagyon fellendült Leltének,
mondhatom.
— Hátha még a magányos villákba bebekukkantunk
s hol Álgya-Papp Mariannet, hol Ghyczy Tubit látjuk merengeni a
kertecskékben, vagy a gyönyörű Miss Kaposvárt, aki hallatlan fölénnyel s a zsűri
egyhangú ítélete szerint nyerte az istvánnapi táncversenyt.
— Mi történt ezalatt idehaza?
— Volt egy festöien szép esküvő a Jákikápolnában: Pilissy Baba esküdött
örök
hűséget nádudvari Soltész Sándornak,
a
magyaróvári gazdasági akadémia
tanárának. Rengeteg néző gyűlt egybe az igazán
gyönyörű fiatal pár esküvője
alkalmából

a Vajdahunyad vára udvarán, a közönség
soraiban ott láttuk a MAC. egész fiatal
gárdáját, továbbá Makay Dezsőt, Pilissy
Gézát, Ádám Gézát, Szász
Sándomét,
Heidelberg Vilmosékat, Heltai Jenőt, Werthcimer Eleméréket stb., stb. Az esküvőn
tanuk voltak báró Bohus Zsigmond
és
Mátyás Sándor altábornagy,
koszorúslányok és vőfélyek: Vasváry Éva és Pilissy
Emil, Babarczy Zsófi és Tóth Bertalan.
A násznép sorában ott volt természetesen
Pilissy né, Makay Gabriella és Márton Miksáné Makay Margit, akiknél esküvő után
lakoma volt az ifjú pár tiszteletére. A fiatalok ezután Hévízre utaztak s onnan Magyaróvárra, uj rezidenciájukba.
Rengeteg
virág, szerencsekivánat és nászajándék kiséri el őket otthonukba.
— Egyéb hymen-hir?
— Vay Zoltán és felesége, Simák Margit
leányát,
Gabriellát eljegyezte szovátai és laborfalvi Bende Ákos
Kistarcsán. Azután rövidesen esedékes egy
nagyon
érdekes eljegyzés, ami máia nyár eredménye, sőt szenzációs ereménye, de' majd
csak az ősszel szabad komolyan beszélni róla. Addig tehát csönd legyen, nehogy szétrebbenjenek a fiatalok.
— Isten ments, de különben sem kell félteni őket.
Láttam, amint az
istvánnapi tűzijátékot nézték az
egyik dunai sétahajóról, kéz
a kézben s az anyai áldás
közvetlenül
fölöttük
lebegett már, amit pedig nem
szoktak szívesen
átnyújtani
a kilencágú
koronások az
ötáguaknak. No most már
tudod, angyalom?
— Hát persze, hogy tudom, de szavamat adtam s
igy hallgatok. Nem hallgathatom el azonban az alábbi
történetet, amit egy Párizsból jött ismerősöm mesélt nemrégen Károlyi Mihályné grófnétól. Az illető

egy cukrászdában találkozott a grófnéval,
ahol izgatottan várakozott. — Mire vár
grófné? — kérdezte a párizsi magyar. —
Egy jóbarátunknak odaadtam a gyöngysoromat, hogy értékesítse,
öt várom, itt
már két óra óta — hangzott a válasz. —
Nem fél, hogy elvész a gyöngysor? — kérdezte a magyar. — Dehogy is — válaszolta a grófné — régi ismerősöm, nagyon
régi jóbarátunk az illető, aki vállalkozott
az eladásra. — Hogy hívják? — Ezt az
egyet nem tudom — sóhajtotta a grófné,
aki talán még most is ott ül a kis cukrászdában.
— Hihetetlen
történet s valószínűleg
nem is igaz.
— Kezességet nem vállalok> csak felelősséget.

MárfTy Ödön iestomüvész és (elesége Csinszka svábhegyi
villájukban
(Alexander felv.)
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vek szerint már egy kis időbe kerülne végigszámlálni az éveit. Nos, valaki a társaságban áradozni kezdett arról, hogy illető hölgy milyen
csinos és kívánatos,
mire egy maliciózus barátnő lenézőn legyintett s azt mondta: — Uggan, hagyja
Katát békében, barátom, hisz neki
már
sztratoszfiai
vannak.
— Szóval így fejezte ki röviden,
hogy
Kata fiai már olyan nagyok, hogy ...
— Hogg már el sem férnek a troposzférában.
— Ejnye de maliciózus kis
történet.
Mindenesetre terjeszteni fogjuk s azt hiszem, sztratoszfiukból
egészen szép kis
gyűjteményt
lehetne összeállítani Pesten
az őket gondosan titkoló
mamák jóvoltából.
— Hm..,
Hm ... no még valami kis
hírt, ami örömöt szerezhet.
— Például azt, hogy Sváb Lőrinc, aki
eddig négyezer holdon gazdálkodott, mint
bérlő, ezután ötszáz holdra
tér át, mint boldog tulajdonos. Vagyis röviden: birtokot vásárolt Orosháza mellett,
ami
mindenesetre
örömhír ebben a bus világban, mikor mindenki csak
elad.
— No és most befejezésül, mielőtt elválnánk, egy
röpke felvilágosítást!
— Parancsoljl
— Igaz, hogy az ismert
arisztokrata hölgytől elkobozlak a határon egy gyanús borotvaszappant, amely
túlságosan könnyű volt s
épp ezért tűnt fel a határrendőröknek?
Ugg van. A hengeralakú borotvaszappanba belül ügyes kézzel és késsel
kis barlangot vájt a báróné, csak épp akkorát, hogy
öt darab százdolláros öszszecsomagolva elférjen benne. Miután a szörnyű titkot
leleplezték, megszűnt a büntetlen előélet és a külföldi
„Minden külön értestlés helyett'
nyaralás lehetősége. Adieu!
Szarra« Klári é* Pollatsek László házasságot kötöttek

— Hogy sikerült a miskolci polo-hét?
— Kitűnően. A miskolci publikum, no
és a Palota-szálló közönsége szívesen gyönyörködött a csapatok bravúros játékában
s olyan élénkség volt, jövés-menés,
táncestélyek, kirándulások, flirtek és lumpolások, hogy senkinek eszébe sem jutott
a
szezónvég. Pedig, sajnos, már ez is itt
van, hűvösek az alkonyok,
hidegek az
esték.
— No, egyelőre még nincs hiba, zsúfolt a repülőgép mindennap, ami pontosan
két óra alatt viszi Pestről az embert a hámori tó partjára. Ebben már bennefoglaltatik az autóut is Miskolcról Lillafüredre.
Hát ennél gyorsabban aztán még a sztratoszférából sem közlekedhetik az ember.
— A sztratoszféra kifejezés általánosan
divatbajött. A múltkor égy pesti szépaszszonyról volt szó a nevezetes nyári klub
terraszán, arról a hölgyről, akiről senki
sem tudja, hány éves, pedig rossz nyel'-
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Világbajnokok

gyerekcipőben

Lezajlott az olimpiász, amely uj világdicsöséget
font egy sereg
nagytehetségű magyar sportsman homloka köré. A magyar fiuk hat olimpiai
bajnokságot
hoztak haza, ezek közül kettő, mint csoportbajnokság
a vizipólózóknak
és vívóknak jutott, kettőt Pelle István hódított el, egyet Piller György, egyet
Énekes
István. A hat magyar világbajnokságon
tehát a felsoroltakon
kivül tizenegy
vizipólójátékos
és hat vivó osztozik.
Hatalmas,
céltudatos és lelkes munka
eredménye volt ez a gyönyörű magyar finis, amely a két héten át tartó
olimpiásznak
éppen az utolsó napjain érlelte meg kiküldötteink
dicsőségét. Az egész társadalom szeretetteljes
érdeklődése fordul feléjük. Mindent tudni szeretnénk
róluk.
Magánkörülményeiket,
terveiket, ambícióikat,
gyerekkorukat,
azt az elmúlt világot, amelynek talajából olimpiai babér sarjadt ki
számukra.
A Színházi Élet munkatársa
a magyar olimpiai bajnokok gyerekkorát
próbálta kiásni a feledésből. Sorra járta az olimpiai bajnokok családjait és mindénünnét elhozott egy-két gyerekkori
képet, emléket. Itt adjuk
őket.

A NÉGYÉVES MAGVAR VILÁGBAJNOK
Piller-fluki Kálmán, Gyuri, Pista. A középső Gyuri: Piller György százados kardvlvó
bajnok, Jobbról: Piller ErnG alezredes, balról: Piller Kálmán szolgabíró

világ-

A nyolcéves boxvllágbajnoki
Énekes István
Pelle István világbajnok négyéves korában
(Timár foto)

Az első elemista
Ivády József

A* UIBÏCS
Németh „James"
Bródy György tízéves korában

Vitéz H al assy Olivér hatéves koriban, öccsével
és édesanyjával

Hvmonnay Márton hatéves korában
(Hottencer foto)

Az igazi bigint, a hamisítatlant,
Marseillesben
láttam pár hete. Egy mozisztárt
vitt el a producer
egy matróztánchelyiségbe
és ott
tanította
egy
cubai matróz a világhírű művésznőt
a bigin tánclépéseire. Egy óra múlva már a producer is táncolta és napok múlva a cannesi Palm Beach Kaszinóban a közönség csodálta meg a
fiímmüvésznő
legújabb bigin táncfigurinjeit.
Ez külön
élmény
volt.
A rumbát,
amit Pesten táncolnak,
külföldön
nem táncolják,
azt merem mondani, nem is népszerű. És mégis a rumba
és a bigin között
van
valami hasonlóság.
Talán annyi, mint a kinai és
n japáni között. Vagy mint a, pezsgő és a bolé kötött. Vagy hogy jobban megértsenek,
mint a libahús és a kacsahús
között.
Az exotikumban
kulturáltabb
a bigin és ezt a
nüanszkülönbséget
a pesti
elegáns
publikum
rögtön copier ózni tudja. Mert ma már \se>m külföldön, sem Pesten nem lehet probléma,
hogy a
félig vad szigetekről
eredő mozdulatkultura
ízlésesen, igenis, kitűnően
átalakítható
a
szalónok
parkettjére.
Biztos, hogy a bigin gyors
ritmusában van valami
buja, valami
egészen
érzékien
újszerű erotika. .De nem több, mint a
tangóban.
A jövő hónapban látni fogjuk az eredeti bigint
a Moulin Rouge parkettjén,
ahol a két Latabár flu
percek alatt megtanítja
a közönséget
a félig vad
szigetek
mégis oly raffináltan
kulturált
ritmusára
táncolni.
Egy zsűri, melynek tagjai: Pallay Anna,
Somogyi

Lalabár

Kálmán

Raoul Morettl, a „Sous 1 «
toits de Paris" zeneszerzője,
Drunem, Morton és D'Aray francia filmszínészek levele melyben
bejelentik, hogy résztvesznek a
„bigln-zgüriben"

Nu si, Zilaliy
Irén,
Harsányt
Zsolt, Szép Ernő, Ka
rinthy
Frigyes,
Farkas
Imre,
Mészáros
Ervin,
Feiks Jenő, Feiks
Alfréd,
Endrődy
Béla,
Rátkai
Márton, Angeló, Dranem francia
film-'
színész, Moretti a „Sous les toits de Paris" szerzője, Morton és D'Arcy francia
filmszínészek
s még
többen
arisztokraták,
irók,
művészek
•— eldöntik
majd,
hogy
a bigin,
amely egészen biztosan diadalmasan
vonul be
a pesti előkelő társaság
parkettjére
— erkölcsös-e, vagy nem1
Módosítani
kell-e és melyek azok a
módosítások, melyeket
energikus
cenzúrázással
meg kell
változtatni.
A Moulin Rouge-ban
hetek óta folyik a lázas
munka. A direkció valóban áldozatot hoz a budapesti
közönségnek.
Az egész tánchélyiséget
a kiváló Eric
exotikus
hangulatban
dekorálja. A revü, melynek
szerzője
Kellér Dezső, hat szenzációs Brodszky-slágert
hoz.
Ziegfeld Folies
nívóján
A kosztümök
a newyorki
állnak. A rendezést a külföldről
most hazajött
kitűnő Jimmy vállalta és egész biztos, hogy
Budapest egésrrn
rendkiviili
I érdeklődéssel
kiséri
a
Moulin Rouge nagystílű és ízléssel teli így

Latabir Árpád

Pályázatunkon részt vehet mindenki, aki képeit akár *
Chmura-cégnek a „Színházi Élet Bolt"-ban levő lerakatában,
akár a Cb.mura-cég pesti vagy vidéki fiókjaiban hivatja elő a
napi áron. A kitűzött értékes pályadijak:
1. „Ernemann" Luxussportkamra I.SXI cm (4 kazettával).
2. Zeiss Ikon „Trona" 4X12 gép.
3. Zeiss Ikon „Icarette",
ezenkívül egész sereg dij.
A pályázók filmjeiket „Weekend-felvételek" megjelöléssel küldjék a Színházi Élet Bolt-ba (Budapest, Erzsébet-körűt 7). vagy a
Chmura-cég budapesti fiókjaiba (Ferenciek-tere 2. és Tisza István-utca 7.). Vidéken: Pécs: Városháza; Győr: Baross-utca 24.

Naplemente
(Breuer Mihály lelv )

Felhők
(Birnfeld Emil M r . )

Nóvák Dolly
(Nóvák And rágná felv.)
Főzőcske az erdőben
(Bukovlls Ferenc lelv.)

Naplemente a Balatonon
(Marinlch Vilmos lelv.)

Tínc a parton

(Zimmer B8zsl lelv.)

« Szebb a páva, mint a pulyka" I
"
(Schwan Palkó ielv.)
•

A KörBs partiin . v
(Berkavits Mária «et».)

(Fofo Willinger)

Verjetek igyon a komédiásokat!
GLORIUS. A CSODATEVŐ KOMÉDIÁS, színmű
t felvonásban, irta Wilhelm Werner, bemutatta
a Stadttheater Prágában.
Mind a három felvonás a kis falusi vándorcirkusz sátra elffft Játszódik. Baloldalon a vándorkomédiások ismert kocsija, amelyben laknak)
előtte ketrec majommal. Az első felvonás pár
nappal az országos vásár előtt történik, a második felvonás a vásár előtti napon, a harmadik
a vásár napján. A clrkusi felszerelése nagyon
•zegényes, mindössze egy keshedt lovuk meg egy
öklömnyi majmuk van. Az előadó személyzet is
csak pár emberből áll: Glorlus, a tulajdonol, aki
egyúttal kötéltáncos. Mária a felesége, a lovarnő,
azután Zeckel, a zsonglőr s végül Lajos, a mayar erőművész. Gloriusnak van egy 15 éves fél-

Eegyelmű

lánya Is, ez azonban nem lép fel.
Megtudjuk a bevezető Jelenetből, hogy Mária
megcsalja urát az erőművésszel. Szidják egymás
közt qiorWst, akinek túlzott becsületessége az
oka aqnak, hogy Ilyen nyomorban vannak. Kaphatna Hagenbeektől hitelbe oroszlánt, medvét
meg más állatot is. amivel igazi nagy cirkosat
csinálhatnának, olyat, amellyel még Prágában Is
Játszhatnának, de Glorlus nem akar hitelbe vásárolni, attól fél, hogy esetleg nem tudja az adósságot m'Cflietnil. Annyira tisztességes, hogy még
a kikiáltónak sem engedi meg. hogy túlzott ígéretekkel csábítsa be a közönséget. Milyen máskép
tudnák ők ketten ezt csinálni!
A szerelmesek szétrebbennek, midőn megjelenik a sekrestyés; az Igaagatóval akar beszélni.
Mária besfct a sátorba, hogy majd kiküldi az
urát, Lajos pedig elmegy a kocsmába. A sekrestyéi üzenetet hoz a plébánostól:
— A főtisztelendő ur hallotta, hogy délelőtt
11-kor és délulán 4-kor akar a cirkusz Játszani,
ugyanakkor, amikor ő misézik. Kéri. hogy egy
órával később kezdjék.
— Nem lehet — válaszolja sajnálkozva Glorlus
—, tizenkettőkor ebédelni mennek a falubeliek,
négy órakor meg fejni. Semmit le vennénk be,
már pedig egész nyarunkat erre a vásárra alapítottuk s ha most leégnénk, éhen veszünk.
— I)a nem enged, akkor betiltják az előadást
él kikergetik magukat a faluból. Most ülésezik
épp az elöljáróság a kocsmában. Innen egyenesen odamegyek.
Glorfus nem ijed meg.
— Alig hinném, hogy betiltanák ax előadást.
A bíró urat díszpáholyba hívtuk meg és megígértem neki. hogy tussal fogadják, amikor belép, A zenekarban pedig a község három elöljárója fog muzsikálni, nem mondanak le azok
erről a jövedelemről.
— Majd meglátjuk! — mondja dühösen a sekrestyés és elrohan.
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Parasztasszony lép be, karján haléve« fiueskáral. A gyermek Örökös nyomorék, nem tud Járni,
szekér ment keresztül mind a két lábán. Az aszszony odalép a ketree elé, a majmot mutatja
neki.
— Ültesse I« a főidre biztatja nyájasan
Glorlus —, no, ugy-e tetszik, fiacskám!
E pillanatban zűrzavaros kiabálás hallatszik
kívülről s Izgatottan hadonászó tömeg rohan be,
— Kergessétek el őket. verjétek agyon a komédiásokat! — kiabálják.
Vájjon ml történhetetfT Az. hogy Lajos kiverte
a kocsmából az egész elöljáróságot. Volt. akinek
az arca vérzett, akinek az orra volt betörve,
akinek a szeme volt bedagadva. A bíró urnák
pláne a fejét zúzta be! Glorlus meg van rémülve,
vége mindennek, Ht nem lesz maradásuk! Ég felé
emeli a karjait éa kétségbeesve fohászkodik:
— Istenem, tégy csodát!
Pár lépést teáz előre és majdnem rálép a földön ülő nyomorék gyermekre.
— Kelj fel! — ordít rá dühösen.
S a gyermek ijedten felugorva, odaszalad az
anyjához. Halálos csend támad, a tömeg térdre
ereszkedik, majd áhítattal suttogják:
— Csoda történt!
Ettől fogva minden megváltozik. A parasztok
kosárszámra hordják a komédiásoknak az élelmiszereket. Glorlust magát pedig fanatikus Imádattal veszik körül. Hiába mondja a községi orvos,
hogy semmiféle csoda nem történt, ő tette
gipszbe a gyerek lábát, úgyhogy az meggyógyult,
de buta anyja sose engedte meg. hogy Járni
próbáljon . . . Csak Lajossal van baj. azt halálra
keresi a csendőrség, de nyomtalanul eltűnt. Azt
persze nem sejtik, hogy a kocsi tetején lévő
{lonyva alatt rejtőzik, ahova Mária éjjel adja
el neki az ennivalót. Elérkezik a vásár napja.
A soha nem remélt bevételre való tekintettel,
külön attrakcióról gondoskodik Glorlus: a templomtorony s a cirkusz melletti Jegenyela között
kifeszített kőtélen fogja magát produkálni. A kötél vége a színpadon van lehorgonyozva, úgyhogy a közönség láthatja. Egy adott pillanatban,
amikor üres a színpad. Lajos lemászik a kocsi
tetejéről és késével félig keresztülvágja a kőtelet. Hirtelen lépteket hall. Ijedten ugrik be a
kocsiba. Kézi, a Glorlus lélkegyelmü lánya megy
vég« a seinen.
Megkezdődik az előadás. Glorlus a templomtoronyból rálép a kőtélre, a közönség látja,
amint az megfeszül. A kötél egyszerre nagyot
roppan, elszakad s rémes kiáltás hallatszik kívülről. Glorius l e z u h a n t . . . Ijedt emberek rohannak be a színpadra, közöttük krétafehér arccal a dlrekforné. Kétségbeesve jajveszékel, midőn
pisrkosan. sárosan megjelenik — Glorius. Semm:
baja sem esett, a kacsaúsztatóba pottyant bele.
A tömeg közül előlép egy csendőr s gondosan
vizsgálni t:ezdi a kötelet.

— Ezt bizony elvágta valaki — állapítja meg
tungosan —, kl lehetett az?
— Én tudom, kl volt — Jelentkezik Rézi —,
csak I.ajoa lehetett, láttam, amint előbb babrált
rajta.
— Szép dolgok sülnek kl arról a gazfickóról
- mondja a csendőr — Kiderült róla. bogy nem
Lajosnak hívják, nem ls magyar, Martin Schlegel
u igazi neve, egy mghrisch-ostraui kovácsmester
fla és rablásért már régen körözik. Hej, ha tudnám. hol van most!
— Otl a kocsiban — mutatja Rézi.
— Majd én számolok 1« velel — pattan fel székéről Glorius, ahova előbb fáradtan lerogyott és
beugrik a kocsiba.
A csendőr követni próbálja, de nem tud bemenni. mert bezárta maga után az ajtót. Elkeseredett dulakodás zaja hallatszik ki, a kocsi
Jobbra-balra himbálódzik, majd hangos csörömpölés és rövid szünet után Glorius lép ki az ajtón. összetépett ruhában.
— Szódásfiaskó akadt véletlenül a kezem
ügyébe — mondja a csendőrnek —, azzal elintéztem a dolgát. Most ott fekszik aléltan, tehef
vele, amit akar.
Azután diadalmasan fordul a feleségéhez:
— Lesz már oroszlánunk és medvénk, nem
kell hitelbe vennünk. Telik a mai bevételből!
(A publikum elragadtatással fogadta a darabot. A sajtó azt jósolja, hogy diadalmasan
fogja bejárni az egész világot.)
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A BIZÁNCI BOLOND, komédia 5 fölvonásban, irta M. de Bomis. Bemutatták
Saintes-ben, Párizs közelében, szabad ég
alatt.
A darabot az őrültség apoteózisának lehetne nevezni. A prológ szerint az őrült
nem elmélkedik,
mindenről határozott
véleménye van. Nem bábozik, hanem
mingyárt cselekszik. Sziklaszilárd alkaratd
van, nem ismeri scan a kétséget, sem a*
aggodalmat, sem a sajnálkozást. Nincsenek skrupulusai: megdönlhetelîen biztossággal rendelkezik Az őrültség olyan, mint maga a
sors.
Akernar, a bizánci egyszerű fazekas megbolondul,
az a rögeszméje, hogy ő
Herakleion, a császári korona jogos örököse. Bezárják az őrültek házába. A
kormányznlltal
elégedetlen
nép azonban, amely mindenáron
rendszerváltozásit'
kiván, elhiszi rögeszméjét, >
fellázad
és
kiszabaA „Hawai rózsája" bécsi premierjén a függöny előtt: Bársony Rózsi, Cronenfeld. Rita
Georg, Mar au, Pál Erzsi és
Dénes Oszkár
(Foto Willinger)

badilj». Császár lesz belőle. Minisztereit azok közül az elmebetegek közül választja, akikkel együtt volt bezárva a tébolydába.
Van köztük egy meghibbant
matematikus,
aki esküszik arra, hogy
kétszer kettő öt, ezt megteszi pénzügyminiszternek. És Íme, a közügyek egy csapásra rend bejönnek, a háborúban diadalmas győzelmet aratnak, ipar, kereskedelem virágzik, általános a jómód, a nép
boldog.
Egy nap követség érlkezik Bizáncba a
pápától. A követség tagjai között van. egy
hires római orvos is, aki a császár szemében első pillantásra
felismeri a tébolyt.
Tapintatosan kezelés alá veszi és hamarosan meg is gyógyítja. Akernár ezután már
józan fejjel uralkodik. Elmebeteg minisztereit elcsapja, helyüket csupa elismert
kapacitással tölti be. Reformokon töri a
fejét, szakértő
bizottságok
véleményét
hallga'Ija meg s minden intézikedését alaposan megfontolja. És mi történik? A közügyek rosszra fordulnak, az emberek elégedetlenek leszmek, a birodalom szerencsétlen háborúba keveredik. A döntő
csatavesztés után pedig a felbőszült 'tömeg
megostromolja a palotát és Akeitórt testőreivel együtt felkoncolja.
(A publikumot elkápráztatta a kitűnő rendezés. Elsősorban azonban
nagy az irodalmi siker. A sajtó
Aristophanes munkáihoz hasonlítja a
darabot.)

Komor Agi Siófokról
csókoltatja tanárnfilét,
Pallay Nuslt
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Dr. & Korcsmára»
Annas Almádiból ddrSxIt pesti Ismerőseit

Cdvözlet a nagj körösi
strandról: dr. Simon
Béla, dr. Lisznai Fúlná, Dobos Anny. dr.
Lisznai Pál. dr- Csutorás Sándorné. Koboz
Aladárné. dr. Csutorás
Sándor és Lisznai Buüka
(Schillinger

felv.)

Szemere Ibolya. Szemere Györgyi, Birnfeld
Zoltán, Rob Laudis, Abbclino. Pius. dr. Barla
Sándorné. Két Edit és egy Joli, Kunifi Imrénó,
Médy, Bernáth Tiborné, Rákos Edit. Menczer
Bözsi. P. Perkó Pál beküldött anzixait nyomdaterhnikni okokból nem lehet reprodukálni. Tessék u j képeket küldeni.

Szeptember
16., 17. es 18.
az Országos
Tenniszverseny
Szeptember

11-én

Itt a szeptember,
az
Országos
Lawn-Tenniszverseny
döntőjének hón a p j a . Egész hónapig tartó csatározás
előzte meg a nagy verseny döntőjét
és ez a csatározás egész csomó friss,
fiatal tehetség felbukkanását jelenti a
magyar tennisz-sport piacán.
A vidék jelentős része még csak
most
rendezi
előversenyeit
Békéscsabán a Csabai Atlétikai
Klub igen
élénk részvétel mellett tartotta meg
elődöntőjét. A női egyesben Boross
Erzsébet
győzött Korniss Lili és Váradi Kató előtt, a férfiak versenyében
pedig Uhrin Mátyás lett első dr. Bayer
Béla és dr. Sailer Ferenc előtt. Ezek
szerint
Békéscsabát Boross Erzsi és Uhrin Mátyás fogják képviselni Budapesten az Országos Lawn Tennisz-Verseny döntőjében.
Budapesten a döntőt megelőző
elődöntőt a Fodor-tenniszpályán
(Stefánia-ut 41. Telefon 961—3»)
I tartjuk meg. Az elődöntő terminusa szeptember 11-ének délelőtt
Vsll órája.
Felkérjük
tehát a pesti
versenyző
hölgyeket
és urakat,
hogy
pontosan
megjelenni
szíveskedjenek.

a budapesti

napjain
döntője

elődöntő

Azok a budapesti és pestkörnyéki
játékosok, akik ezideig még nem neveztek,
nevezéseiket
szeptember 8-ának
déli 12 órájáig még leadhatják a
Fodor-féle tennLszpályán.
A versenyen, amint azt m á r megírtuk, résztvehet a nyilvántartott játékosok kivételével minden m a g y a r
hölgy vagy urjátékos.
A Szinházi Elet előfizetői nevezési dijat nem fizetnek.
Az előfizetők tehát egészen egyszerűen
felmutatják
előfizetési
nyugtájukat.
Ez q kedvezmény
természetesen
azokra
a nevezőkre
is kiterjed, akik
nevezésükkel egyidejűleg
lépnek be az előfizetők táborába. A verseny résztvevői
számára a Szinházi Élet
különösen
kedvező
belépési és fizetési
feltételeket állapított
meg. Azok a nevezők,
akik a n y ú j t o t t előnyök ellenére sem
kívánnak a Szinházi Élet előfizetői
közé belépni, nevezésükkor négy pengőt fizetnek.
Az elődöntőket követi döntő.
Szeptember 16., 17. és 18. napjain tartjuk meg Budapesten a
verseny döntőjét.
Itt találkoznak m a j d a
vidék
reprezentánsai a
pestiekkel. Nem
kétséges, hogy ennek a találkozásnak a győzteseken
felül még egy igen nagy
nyertese is lesz: az egyetemes m a g y a r
tenniszsport.
4

nyíregyházai elődöntő résztvevőinek egy csoportja
(Róna ielv.)

Ki* barna bársonygallér kékrékával
(Patou-modrll)

Biegélynve

Patou a csipőí — helyére tette
Pontos és részletes beszámoló
a párizsi Patou-bemutatóról
Irta:
(Párizsba

QUTHY

küldött
divatrovatvezetőnk
jelentése.)
A díva ttudóaitónafk nem könnyű a helyzete, ha hűséges képet alkar adni arról,
hogy mi lesz aiz U|j divat, aimit majd az
egész világon minden asszony viselni fog.
Párizsba kell utaznia, a legnagyobb hőségben prémet és prémezett1 toalettet
nézni, hogy pontos legyeil a tudósítás. El
is utaztam divatriportot csinálni Párizsba,

BÖSKE
s az ott töltött husz nap elegendő volt
arra, hogy a régi, már klasszikus hangzású diva'tkereátorok kollekciója mellett
az újonnan feltűnt fiatal tehetségek modelljeit is végignézzem és hogy aizokról is
hűséges leírást adhassak.

•
A párizsi szalonok közölt még ma is
népszerűség dolgában első helyet Palou
foglalja el. Patou a divatujiló, a divatforradalmár, a hosszú
szolknya divatának
újbóli megteremtője.
Tőle a vásárlók
mindig ujat, rendkívülit várnak. Ezért a
várakozásért nem is marad adós, mert
kollekciója mindig rengeteg meglepeléssel
szolgál.
A bemutatókat idén is nagy sajtóbemutató előzte meg, amely a párizsi társaságnak egyik legnagyobb eseménye. A Rue
S t Florentin-i Patou-paloták előtt az
autók végtelen hosszú sora áll, a szalonokban pedig nemcsak a világsajtó legkiválóbb reprezentánsai és a párizsi nagy
anyaggyárosok, hanem a társaság legelőkelőbb dámái is megjelennek. A toaletteket pezsgő, fagylalt, hideg husitők és
szendvicsek szervirozása közben mutatják
a tündérszép mannequinek. Ezt a, nagy
„szoarét" követi a mindennapi bemutató,
először az amerikai, lkésőbb pedig az
európai vásárlók számára. A bemutatókra
azonban nem könnyű bejutni. Minél kevesebben tudnak drága párizsi ruhát vásárolni, a szalonok annál jobban megnehezítik a modellek megtekintését. A divatszalonok üzleti tőkéje az uj koHelkció,
amelyet eddig még
szabadalmaztatni!
nem lehetett. Aki a kollekciót végignézi,
az ideákat könnyen ellophatja. Tehát nagyon megrostálják azt, akinek megmutatják.
A bemutató előtt programot adnak át
mindenikinek. A programban ott van a
ruhák száma és neve és benne van, hogy
a ruhákat milyen feltételek mellett nézhetik meg a „kliensek". Minden uj vevő tartozik kétezerötszáz francia frankot deponálni, mielőtt belép.
Ha ruhát vásárol,
akkor a kétezerötszáz frankot természetesen a ruha árába beszámítják, ha azonBarna

szövetköpeny,

barna asztrakánnal.
tok
(Patou-modell)

beige

ban nem vásárol, a pénzt nem kapja viszsza, tehát az mintegy belépődíjul szolgál.
A régi vásárlóknak csak
ezerkétszázötven
frank a deponálandó összeg.
A kollekció szembetűnően kisebb, mint
más években volt. Patou ezidén csak száznégy ruhát mutatott, ellentétben a tavalyi
háromszázharminc modellel. A ruhák
nemcsaik Patounâl, de minden más divatszalonban lényegesen olcsóbbak, mint
tavaly voltak. Talán egyedül Vionnet az, aki szigorúan tartotta a régi árait
és még ma is hat—hétezer
frankot kér egy toalettért.
Máshol azonban már kétháromezer frankért a legszebb délutáni ruhát adják.
Patou idei kollekciójának
legnagyobb szenzációja, hogy az öv, illetve
csípővonal a normális helyére, vagyis a csipöcsontm
került. A meglepetés moraja fut végig az egész termen, amikor a mannequinnek megjelennek az ujivonalú ruhákban, amelyek
bennünket
az öt-hat
év
előtti ruhákra
emlékeztet
nek. Érdekes, hogy Paitou
ezzel a mélyen elhelyezett
csipővonaillal teljesen egyedül áll a párizsi divattervezők között, erre az ujitásra
egyik
divatkreátor sem
merte elszánni magát. Vannalk házak, ahol az öv az
eddiginél valamivel lejjebb
került (már Patou hatása
alatt), de mint ujitó, Patou egyedül áll.
Hogy az
u j és lényeges vonalat hogyan fogadják majd a divat'hölgyek, ez még kétséges, annyi azonban bizonyos, hogy a molettebb hölgyeknek ez a divat sokkal
előnyösebb.
Az uj vonal hangsúlyozására Patou rendkívül sok
övet alkalmaz a ruhákon.
Az övek azonban nagyon
egyszerűek, legtöbbször a
ruha saját anyagából készülnek. elől vagy hátul
masniba kötve.
A diszes
strasszos1 övcsattok teljesen
eltűntek, legalábbis
Patou kollekciójában.
Beige satlnruha. barna
kékrókával
(Patou-modell)

köpeny

A ruha saját anyaga
mellett azonban
sok öv készül bőrből, még estélyi ruhákon
is. Egy másik lényegei
újdonság Parton
kollekciójában a gomb. Különösen a délutáni ruhákon rengeteg sok gombdiszt találunk. A gombok legtöbbször parányiak,
a ruha saját anyagával bevonva. Tehát
ezeknél is, éppúgy, mint az öveknél, az

egyszerűség, s öt mondhatnók, az olcsóság az irányelv.
A nappali köpeny, éppenugy, mint a
nappali ruha, egészen egyenes vonalú. A
n;tgy bő gloikni eltűnt, legfeljebb egy-egy
estélyi ruhánál találkozunk vele. A kabát egyenes alul és a disze, illetve az érdekes vonala főleg a gallér és az ujj szabásában nyilvánul meg. A nappali ruhák
legnagyobbrészt berakottak, vagy hólosak,
esetleg az úgynevezett legyezőráncok vannak bennük. Gloknil csak az estélyi ruhákon, illetve a bokáigérő rövidujjas nagydélutáni, vagy vacsorázó ruhákon látni.
Allatában ezekből a bokáigérő ujjas és
sokszor dekoltált ruhákból feltűnően sokat látni nemcsak Patounál, de az összies
párizsi kollekciókban.
Az estélyi ruha lényegesen leegyszerűsödött, Gyöngyözést, strasszdiszt egyáltalán
nem mutat Patou, brokátruha is csak alig
egy-kettő szerepel a kollelkcióban. Az estélyi ruháival ellentétben aiz estélyi köpeny
elegánsabb, pccmpőzebb lett A rövid estélyi kabát teljesen eltűnt, helyette háromnegyedes és földigiérő estélyi köpenyeket
készit Patou.
Az estélyi kabátokat legtöbbször prém disziti, a prém azonban
nagyon: praktikusan nincs rádolgozva a
kabátra, hanem különállóan van készítve,
rendszerint egy sálszerü pántra, ami a köpeny anyagából készült így egy és ugyanazt a prémet több toaletthez lehet viselni.
Az estélyi kabátot nagyon gyakran szőrmével szegélyezett pellerim disziti, ami
azonban, szintén külön vam dolgozva a kábáitól, úgyhogy
ha a hosszú estélyi köpenyt levetik, akkor a ruha dekoltázsát
eltakarja a pellerin, amely a ruhán
marad.
Prémezésül Patou legfőképpen
rőkdt
használ, polár és ezüstrókát,
mellettük
asztragán, breitschwanzot és rengeteg
sok hermelint.
A modellekhez felhasznált anyagok között legtöbb a durva szövésű, egészen merev látszatu, de valójában nagyon puha és
laza szövet; az úgynevezett tippelt szövetek, amelyeknél olyan csíkozásokat láBarna matt csipkeruha fényes satin szalagSvvel
(Patou-modell)

tunk, mint a Cord-bársonynál, csakhogy
szélesebi) csikókkal, a sima bársony, a
crepes bársonyok, a crepes
selymek és
mint újdonság, a fénytelen satin. Néhány
délutáni ruha georgetteből is készült. Az
ujdivatu crepes anyagok legtöbbször fénytelenek, hasonlítanak a tavalyi flamisol
anyagokra.
Palou kollekciójában rendkívül fontos
szerepe van a színeknek.
A Patou által
kreált divatszinek rendszerint irányítják
az egész szezon szindivatát. Patou uj [kollekciójában három szint variál: a beiget,
amelynek egy kevés barackszinü árnyalata
van, a négerbarnát és egy bronzos árnyalatú barna szint. Ez a három szin díszíti
Patou uj prospeiktusát is. A beige és a
barna szin mellett legtöbbször a bordó, a
fekete — sok fekete-fehér —, a szürke és
a lila szin szerepel. Ezek a színek azonban Csak ikisérői a beige és barna kombinációinak, amely meglehetősen monotonná
leszi az egész kollekciót.
A mode lilékhez a barna színű diva Inak
megfelelően bronz szinü cipőt visel a
mannequin, a toaletthez kalapot é» ékszert is mutat Patou. Az ékszerek között
legérdekesebb egy arannyal átszőtt többsoros zsinórlánc volt, amelyet arannyal
átszőtt fehér malLasszészcrii estélyi ruhához viselt a mannequin. A ruha öve
ugyanabból az arannyal átszőtt zsinórból
készült, mint a nyaklánc, hét sor egymásalatt, a kis ujjnyi széles zsinórból, matt
arany pántokkal összefogva.
A kalapoik legnagyobbrészt canottierek,
hátul magasak, elöl pedig olyan laposak,
hogy a kalap feje találkozik a karimával.
A kalapot tollvindung, szalag díszíti. Nagyon érdekesek az egészen parányi háromszögletes kalapok,
amelyeiket egész
Párizsban egyedül Patou mutat. Ugyancsak ő az egyetlen, akinél
a lecsüngő
strucctollas kalappal találkozunk. Egy fekete bársony csipkegalléros
rövidujju
toaletthez fekete bársony kis canoitiert viselt a mannequin, mélyen a vállra csüngő
méregzöld strucctoll disszel.
Nagyon érdekesek voltak az olyan
kalapok, amelyek a régi panyókás katonasapkákra emlékeztettek, széles szőrmeszegéllyel. A szőrméből
egyébként,

nemcsak szegélyek, hanem sokszor egész
kalapok is készülnek, főleg dreispiccek.
Muffot csak nagyon keveset mutat Patou, ellentétben a többi divatkreátorral,
de valószínűleg neki van igaza, mert
általános divat a muff idén éppen ugy
nem lesz, mint ahogy tavaly sem volt.
A bemutatott toalettek közül a legnagyobb sikere egy utcai ensemblének
volt, amelyet Crépuscule-nek nevez Patou. Ez egy azsuros fekete szövetruha,
amelynek
ujja valamivel
könyökön

Bueno breitschwaiu-bunda, a legújabb Kulnewsky-kreácié (Kristót-tér «.)
BALOGH KLÁRI
. , ,

(Astoria íelv.)
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felültői egészen a csuklóig
egészen
sziik és fekete perzsiánerből készült. A
ruhához fehér térdfelettig érő posztókabát járul, egészen rövid pufíos ujjal,
amelynek folytatása a ruha szük fekete
szőrmeujja. A kabátot alul fekete perzsiáner szegélyezi, ugyancsak ebből készült az elálló kis gallérja is. Sem öv,
sem gomb nincs a kabáton, hanem azt
a mannequin elől összefogja.
A kosztümök kabátjai általában háromnegyedesek,
ha alattuk
szövetruha
van, blúzhoz csípőig érő
kosztümkabátokat viselnek. Nagyon gyakori, hogy a
ruha és a kabát nem egyforma
színű.
Barna trikóruhához piros háromnegyedes kabátot, barna ruhához zöld háromnegyedes kabátot perzsával szegélyezve
mutatnak. Nagyon érdekes volt egy sötétkék szövetruha, elől angolosan piros
gombokkal
begombolva. A gombok
mindegyike kis ezüst csillagokkal volt
kirakva és ugyanilyen csillagokkal kirakott piros galelitből készült a karkötő
is. amely azonban csak félig takarja el
a csuklót, belül nyitott, és nem ér öszsze. A sötétkék ruhához kis piros filc
canottiert mutattak.
Érdekesek voltak a jumperruhák, egé-

szen a régies divatra emlékeztetve, egy
fekete satinruha fehér ujakkal, berakott szoknyával,
nikkel gombokkal.
Hozzá nagy rókagalléros fekete köpeny.
Egy másik barna jumperruha, amely
alól kis sárga mellény látszik ki, a ruha
ujjai is sárgák. A derék hátul végig
gombolódik, apró sajátjából
készült
gombokkal, mint a legtöbb Patou-ruha.
Érdekes a délutáni ruhákon a gyakran megismétlődő teilrész, amely lehet
elütő szinü is a deréktól. A teilok legtöbbször gombolósak, vagy hátul vagy
elől a középen, a barna- és beigeszinü
ruhákon a gombok gyakran bronzszínű
fémből készülnek. A gombok esetleg az
ujjon is megismétlődnek, de nemcsak
három négy, mint eddig a manzsettákon, hanem a csuklótól egészen a vállig
végigvezetve.
Az elegáns toalettek között nagy sikere volt egy bársony ensemblének, a
fekete bársonyruhához hermelinnel bélelt hermelinujju és gallérú háromnegyedes bársonyköpenyt és fekete szilszkinbarettet viselt a mannequin.
Az estélyiruhák kivágás tekintetében
rendkiviil szélsőségesek. Vagy teljesen
hátnélküliek, vagy pedig egészen szerény a kivágásuk, a délutáni ruhákon
és a blúzokon épugy, mint a sportruhákon alig van valami kivágás, rendszerint egészen magasak, a nyakig érnek.
Az estélyi ruhák között nagyon érdekes volt egy fekete romain-ruha, amelynek az egész dereka fehér áttört hálóhoz hasonló glacébőrből készült. Ez az
áttört glacébőr a délutáni ruhákon ÍS(
szerepel mint gallér és manzsetta. Egy
másik nagysikerű estélyiruha az „AmourAmour" lila crepes anyagból készült, a
szoknyában nagy legyezőráncokkal és
ugyanezek a, legyezőráncok szerepeltek
a ruha kis ujjában is
Az érdekes kollekciót nászmenet zárta
be: menyasszony négy koszorúslánnyal.
A menyasszonyi ruha fehér bársonyból
készült, a fátyol az arcot is teljesen eltakarta. A koszorú egészen keskeny, lapos virágokból készült. A koszorúslányok
rózsaszínű taftruhát és széles, egészen
puhán dolgozott borvörös taftkalapot viseltek.
(Folytatom)
Fekete bársony esti ruha hermellnpelerinnel
(Patou-modell)
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Irta : Sacy von Blondel
Lido, 1932. augusztus végén
Azt hiszem, alig van asszony, aki ha az
idén is valami világfürdőhelyen
tölthetett
néhány hetet, utólag rá ne jött
volna
arra, hogy megint csak nem volt teljesen
és tökéletesen
felszerelt a garderobeja.
Sok felesleges és használhatatlan
ruhát
tömött a kofferjeibe, amit egyszer sem
vehetett fel és pont az az egy-két darab
hiányzott, amivel beleilleszkedhetett
volna
a külföldi környezetbe.
Hiába tanácskozott hónapokig a varrónővel, hiába járta
reggeltől estig a boltokat és vette össze az
ezerféle lim-lomot, csattot, gombot, pötytyöt, csikót, még azt a néhány igazán vad
é.i szinte tuldivatos apróságot is, amig
végre azt hitte,
na most igazán elegáns
lesz és neki indulhat. Mert mi történt?
Már első reggel jött a csalódás.
Amikor
hosszas megfontolás után belevetkőzött a
legjobbnak vélt pizsamába és lemerészkedett a juani vagy lidói plázsra és szembejött vele a legelső nő, a régen ottnyaralók
biztonságával és fölényével. Mit tesz, Weininger, a hires nőgyűlölő szerint, minden
(Folytatása a 72. oldalon)
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ERMA crcdcli Icrvc
Bár az egyenes vonalú (Kaeak. Schlrvao. Anatol
stb.) antik keleti szőnyegek sem zavarják a modern
bútorzatú takás harmóniáját, több oldalről megnyilvánuló kívánságnak tesittnk eleget, mikor
bemutatunk egy műviszi tervezésű hypermodern
szőnyeget. Készíthető nemcsak szövéssel és varrással. illetve csomózva, hanem a nagyon gyors
technikájú hosszuöltéssel is. Leszámolható mintája is kapható varráshoz 108X1S« cm (P 6.59),
vagy más nagyobb méretekben. Perzsa szövés,
vagy varrással cca P 33.—, hosszuöltéssel pedig
cca P 2«.— kerül Q-ként, házilag készítve. —
Egyébként
költségvetéssel
készséggel
szolgál
ERMA szőnyegszövő üzeme. VIII., József-körut 11.
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Caola vitaminos crémet hasxnálok
BÁRSONY

ROZSI

(Halmi felv.)

Erdőváros
a főváros mellett

Ai érdi strand

A régi időkben, ha egy város túlságosan kopár volt, fákat ültettek a terekre
és a főbb utvonalak mentén: vagyis,
amennyire lehetett, erdősitették a várost.
Most egy fordított irányzat kapott lábra:
várositják az erdőt. Legeklatánsabb példája ennek a főváros tőszomszédságában lévő érdi Hamzsabég-erdö, ahol a letelepedés és építkezés olyan szépen megindult, hogy közeljövőben a maga nemében egyedül álló tökéletes erdei várossá
lesz. A gyönyörű, fiatal tölgyfaerdőben
és a hozzá csatlakozó hatalmas kiterjedésű fenyvesekben széles, levegős utcákat húztak a hamzsabégi erdőváros mérnökei és a fák lombjai alól barátságos,
kedves kis erdei házak integetnek. A szép
tempóban népesülő erdő centrumában
minden igényt kielégítő telep létesült,
kaszinóval, cukrászdával, üzletekkel. Lesz
strandfürdő, munkában van a villany bevezetést is.
A gyönyörű levente-üdülőtelep — mit
a főváros építtetett — valóságos látványosság. Itt a leventék százai üdülnek —
vidám szórakozással.
Ennek a hamzsabégi erdővárosnak az
a specialitása, hogy minden lakója egyúttal tulajdonos is. Itt mindenki a magáéban lakik, anélkül, hogy ezt az örömet nehéz pénzben kellett volna megvalósítania. Ellenkezőleg: a haimzsabégi
erdőben úgyszólván fillérekért lehet megváltani a tulajdonjogot, mert az egyre
gyarapodó weekendtelep vezetősége számolt a mai gazdasági lehetőségekkel és
olyan fizetési feltételeket állapított meg,
amelyek a legszűkebb keresetű Munkásnak
«cm jelentenek észrevehető terhet. Az
70

árak olcsóságára és a fizetési
feltételek
páratlan
könnyüségére nézve jellemző, hogy a kertészetre,
állattenyésztésre, gyümölcstermelésre alkalmas szántóföldek és legelők négyszögölenként már egy pengőért,
az erdős telkek pedig négyszögölenként 2 pengő 60
fillértől kaphatók harminchathavi részletfizetésre is.
Az első részlet lefizetése
(Srldnrr lel».)
után a telek máris használatba vehető.
Igy aztán
nem csoda, ha a pár év előtt még lakatlan és ismeretlen hamzsabégi erdőben ma
már sok kedves kis ház, villa és weekendház áll.
Ennek a gyors benépesülésnek a titka
azonban nemcsak az erdő, a jó ivóviz,
a tiszta levegő és a gyönyörű hely varázsában
keresendő, bár
kétségtelen,
hogy ezek voltak az első feltételek, amelyek Hamzsabég erdőváros gyors kialakulásához vezetnek. Ennek a szinte amerikai tempójú haladásnak egyik fő oka
abban rejlik, hogy az Érd mellett fekvő
v/eekendtelepnek ideális közlekedése van.
Itt futnak el a MÁV és a Délivasut vonalai, amelyek lehetővé leszilk, hogy Érd
weekendtelep lakói kitűnően közlekedhetnek a fővárossal és vica-versa.
Az érdeklődő közönségnek részletes
felvilágosítást nyújt a parcellázást végző
Weekend-telep
Szövetkezet,
Budapest,
VIII., Ullöi-ut 16/b. félemelet 4. (Telefon: 411—92) alatti irodája. Az érdeklődőket minden szerdán és szombaton délután 3 órakor ingyen autóbusz szállítja
a helyszínre, a szövetkezet másik irodájától: a Bálvány-utca 19. szám alól.
Egyébként, ha valaki nem akarja a
szövetkezet
autóbuszait
igénybevenni,
vagy nem akarja magát meghatározott
időhöz kötni, legcélszerűbb Kelenföldről
indulni akár a MÁV, akár a Délivasut
vonfalán. Érd megállótól, amely közvetlenül Érdliget után következik, a telep
autóbuszai ingyen szállítják az érdeklődőket a helyszínre, ahol a vásárlás minden
részletéről tüzetes
felvilágosítást
kaphatnak.

A tudomány és technika nem áll meg fejlődésében. Ékesen bizonyítja ezt a Baeder-gyár legujSbb találmánya, a vitaminoknak kozmetikai
szerekben való alkalmazása, mely a kozmetikai
kezelés révén lokálisan juttatja a megfelelő
vitaminokat a szervezetbe és ezzel azt a vitaminok értékes hatásában részesíti. Ez a találmány fontos állomását jelenti a kozmetikai tudomány előrehaladásának.

•
PITRAL, a PUavon lényeges alkatrésze, az
orvosi gyakorlatban általánosan használt gyógyszer és propbilaktlkum a hajhullás és más hajbetegségeknél. PIxavon ennélfogva elsőrangú hajápolószer!

BALOGH KLÁRI
az Andrássy-utl Színház tagja
Színes buretruháját a
FENYVES ARUHAZBAN. KÁLVIN-TÉR 7.
vásárolta 14 pengő SO fillérért
(Foto Kis Pál)

az ui eliSras.

QUEICH

ÓRIÁSCIRKUSZ
csak rövid ideig Budapesten, a Tattersallban
(Keleti pályaudvar mellett)

Naponta két eldadái, d. u. 3 é l esta 8 órakor

6 6 szenzációs szám!

A Pepsodent két szerepet tőit be: eltávolítja a
fogakról a hártyaszerű filmet és ragyogóvá teszi
a fogzománcot. Emiatt szépiti meg annyira <
fogakat.
A film egy makacs hártya, melyben csirák élősködnek. Ez a film vonja ki a táplálékból és a
dohányból a foltokat. A film eltávolítása tehát
nagyon fontos. A fogak ragyogása attól függ,
hogy melyik fogkrémet használjuk. A Pepsodent
eltávolítja a filmet és a fogakat csillogó fehérré
varázsolja.
Még ma próbáljon ki egy tubust.
Hatása biztos.

Mórsikolt helyárak, csak Ülőhelyek.
A cirkusz pénztárai reggel 9 órától szüntelenül
nyitva. Jegyelővétel a Színházi Élet Boltjában,
VII.. Erzsébet-körut 7. Telefon: 42-1-72 és 36-2-84.
Cirkusztelefon: 37-8-98.

GLEICH a legnagyobb és
legjobb c i r k u s z !

u ragacsai

hdrlydt

eltávolító

fogdpotószer.

Allatok megtekinthetők reggel 1-től este 18 óráig.
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(Folytatás a 69. oldalról)
nő, ha egy másik nőt meglát1
összehasonlítja magát vele. Egy pillanat alatt. Az
alakját, a bőrét, a haját, a lábát és elsősorban az öltözködését. A szerencsés természetű nő ezt az összehasonlítást
igyekszik a maga előnyére billenteni, a másikfajta viszont elkeseredik.
És sajnos, az
ilyen külföldi világfürdő első reggeli találkozásánál többnyire
indokoltan.
Mert
hiába volt óvatos, hiába volt
könnyelmű,
mégsem néz ki se fuanian. se lidóian. Azt
az uniformist, azt a patinát, azt a kis cse-

Mozgásművészeti kiképző
R. popper Ágnes és FAI Boris
tanárképző szemináriumában
Pedagógiai és szociális továbbképző tanfolyam. Vezető tanár Dr. Baloghy Mária
Speciális gyermekpedagógiai kurzusok
•

Beiratkozást FÁI BORIS
mozgásművészeti

iskolájában

Budapest, V., Visegrádi-«. 14
Telefont 26-4—24

kilységet.ami
juanivá vagy
lidóivá
tesz
valakit, azt
csak ott lehet
megszerezni.
Isten őrizz,
nem akarok a
pesti kereskedők és szalonok ellen beszélni akiknél
jobbizlésübb
és hozzáértőbb alig van
a világon, a
pesti nők hires jó öltözködésének fé- Joan Marsh „hajópizsamában"
nyét
sem
akarom
még csak egy szikrányit sem
elhalványítani,
de a divat
finomságaiból
kilométer távolságokon
keresztül
mindig
elvész valami, ami lényegtelen, amit már
nem is volt érdemes megjegyezni, a divatlapon meg sem látni és csak, ha utánozzák,
derül
ki, hogy a „csekélység"
volt a lényeg. Az aranysárga rivierai napon fakó lesz az, ami rikitott a Koronaherceg-utcai boltajtóban a segéd
kezében,
a Rolls Royce-ból kiszálló amerikai milliárdos asszony közönséges
vitorlavászonpizsamája mellett, milyen szegényes
túlzás az ötven pengős méterü nehéz crepesatin pizsama. Szerény
nézetem
szerint
kevesebb befektetést a legközelebbi
nyaralásba, ne akarjuk
az amerikai
filmek
ateliereben
összefércelt
papirruháit idehaza vagyonokért
lekopirozni,
egy-két
igen egyszerű ruhát vigyünk
magunkkal,
azzal sohasem lehet baj, nézzünk
körül,
mit is hordanak odakint, a felszerelésünket a helyhez, a pillanatnyi
divathangulathoz pár frankból vagy lírából, néhány
szines gyöngysorral,
széles
strandkalapmég az sem
pal — amik olyan olcsók,

megelpd oc
lsó árban
s
a
n
g
s
s
z
K
o
z
m
ek
tiánál
IV., Veres Pálné-u. 16.

Telefon: 85-6-20 — Tanítványok alapos kiképzése.

ÉKSZEREK
CZÜSTÁRUK

100

DOGISICH

ÉVE

DUDAPEST
Í V . SZERVITA TÉR 6

Harmat margit kozmetikai intezete
Az összes szépséghibák kikezelése. Olcsó bérletrendszer. Tanítványok kiképzése.
VII..
" " Rákóczl-ut 22. Telefon: lt-2-41.

Most már egyszerű lett
a fölösleges szőrszálak eltávolítása, mert a
Morísson-tej egy perc alatt leviszi lábáról, karjáról, hónaljáról a túltengő hajszálakat. A Mo-

PÁRIZSBAN
az elegáns
Fürdőszobás szobák,
telefon, magyar vezetés
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risson-tej teljesen ártalmatlan, illata kitűnő,
használata kényelmes, nem fájdalmas, de gyors
és megbízható, ára olcsó.

legolcsóbban,
legkényelmesebben

REGENT'S
GARDEN H O T E L ben

(6, RUE DEMOURS-ÉTOILE) LAKIK

baj, ha ottmaradnak, ha nem férnek a
kalapkofferbe — mindig
kiegészíthetjük.
Az idén, akik egy
csomó pizsamával
felkészülten indultak a tengeri
fürdőhelyekre, kétségbeesetten konstatálták, hogy
a hosszú nadrágu pizsama
divatjamúlton
szégyenkezik a frissen feltűnt és rohamosan népszerű „vizmászó" dressz
mellett.
A vizmászó déli, kacér és későn született
testvére a hegymászónak:
apró, alig pár
centiméternyi nadrág,
sima vászonból,
vagy kockás vastag szövetből, a felsőrész
mellény, hátul mélyen kivágott
kantárrésszel. A vizmászóhoz természetesen már
nem illik a malomkeréknagyságu
strandkalap, sem a félrecsapott
matrózsapka,
ehhez magasl siivegszerü tiroli kalapot —
persze szalmából, a havasi gyopár helyén
tengeri állatokat és növényeket
imitáló
disszel — viselnek. A szandál helyett gyékényből, vagy különböző színű
lakkbörből bokáig fűzős vizmászó cipőt, a talpon
a szegek helyén apró
kagyló-beveréssel.
Férfin karikaturaszerüen hat, de az Excelsior Hotel Tavernájában, vagy az ötórai
táncnál már senkinek sem tűnik fel. Estélyi
vizmúszó-dresszben
eddig még csak két
amerikai lányt láttam a Chez Vousban, a
nadrág fényes hófehér satinból, a felső-

rész pedig tiszta
kristályfüzérekből készült. Ami aztán igazán furcsa volt, az az,
hogy ezt a két vizitünkért másnap éjjel
ugyanebben a bizarr toalettben, Velencében a Márkus-téri koncert hangjai mellett
láttam szmokingos gavallérjaikkal
andalogni.

BflLflTOH TELKEK
Siófokong
Balatonvilágoson„
Balatonsxabadin
ém

Balatonbogláron

villatel k e k
Keduezo reszieivizetesre Kaphatón,
Érdeklődni

lehet s a

magyar Ttsztuiseiűh Takarékpénztára
Rt-nôi, Budapest DL. mester-u. 15-17.
Tel.:061-56 • vagy vasár- és Ünnepnapokon
SIÓFOKON a Központi Szállóban^
BALATONVILÁGOSON az állomás
mellett és
BALATONBOGLÁRON a Vasututcában (üzletház) lévő parcellázási irodáinkban.

csak az, ha haját é s f e j b ő r é t

P I X A V O N NAL és
SUxawntffiampcűn
ápolja.

Ez a klinikákban, elsőrendű

•nal
szakemberektől

évtizedek óta kipróbált hajápolószer bebizonyithatólag
megakadályozza

a

korpaképződést

és

erősiti a hajnövést, hajánakfiatalos,
természetes, selyrr.ei fényt ed és
lazán fürtössé teszi.
A P I X A V O N - n a l és
P I X A V O N - S H A M P O O N - nai
kezelt

h a j könnyen

fésülhető.

Ennek a szernek különös előnye,
hogy a P I X A V O N - n a l kezelt haj
könnyen m e g t a r t j a alakját.
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hajhullást,

Divat
PROBLÉMA. Kern értjük, miért akar a drapmintás piros r u h á r a fekete pántokat tenni, mikor a r u h a tükörrésze is d r a p anyagból készült.
Hiszen az elől és hátul alkalmazott pántok ugy
néznének ki, mintha valamilyen oknál fogva
megfoltozta volna a ruhát. Tessék sima piros
vagy drap anyagból szabni a pántokat, akkor
a derék egész csinos lesz s a hiba teljesen el
lesz takarva.
HEGYVIDÉK.
A kosztiimkabáton
kivül
okvetlen vigyen magával egv j'd meleg köpenyt
is.
mert augusztus
végén már nagyon hűvösek
az
esték, sőt sokszor a délutánok
is s a könnyebb
ruháit
egyáltalán
nem viselhetné
köpeny
nélkül. Természetes,
hogy a köpenynek
olyan színűnek kell lenni, amit minden ruhájához
felvehet. Ha elég fiatal és karcsú, legszebb volna
egy Unom, puha szövetből készült fehér
köpeny,
vagy világos, nyári szőrméből készült
bunda.
MUSZLINRUHA. Az a kérdés, hogy milyen
a mintázata, színe és fazonja a ruhának. Mert
például nagyvirágos, hosszú, fodro^ muszlinruhához semmiképpen sem viselhet még a legigénytelenebb fürdőhelyen sem zokpit.. De ha
a ruha pettyes, csikós, kockás, vagy hasonló
mintázatú s a fazonja angolos, akkor délelőtt,
sporthoz zokniban is j á r h a t benne. Tudjuk, hogy
a zokni viselete egyes fürdőhelyeken nagyon ls
felkapott divat, mi azért mégis azt tanáésoljuk,
hogy csak délelőtt hódoljon ennek a divatnak.
MARGARETA.
1. /t szövetruhájáról
bontsa le
a kinyúlt,
formájátvesztett
fehér gqllért és tegyen rá ujat. Ha a galléros fazont már
unja,
akkor a nyakkivágás
köré elütő szinü pántot is

Gyomor-, bél- és anyagcserebetegségeknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz az emésztőszefvek működését
hathatósan előmozdítja s így megkönynyiti, hogy a tápláló anyagok a vérbe
kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József víz különösen ülő életmódnál igen hasznos
gyomor- és
bélszabályozó
szer.
A
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben
kapható.

Rózsaszinü

negllzsé

brüsszeli

csipkével

tűzhet.
Esetleg ugyaniluen
szinü övvel s kéz~
előkkel is díszítheti
a ruhát, miáltal az egész
öltözetnek
egészen más jellege lesz. Ez az alakítás nem kerül sokba s akkor is
megcsinálhatja. ha a szövet már kissé viseltes. 2. A kékszoknyát a piros blúzzal bátran viselheti az irodába. Jó lenne, ha a blúzt valamiképpen
kevés
sötétkékkel
diszitené.
vagy sötétkék
nyakkendőt
viselne hozzá. Ez letompítaná
az élénk
szint,
amit nem nagyon szerel s egységessé tenné az
eaész
ruhát.
K. H.-NÊ. 1. Leveléből látjuk, hogy valóban
szüksége van a tanácsunkra s a legnagyobb
készséggel állunk rendelkezésére. Mindenekelőtt
tessék jószabásu fűzőt csináltatni, mert a:zokon
az aránytalanságokon, melyet levelében emlit, a

Ebner keztyii » V
Ernyő-, fflzökuiöniegessegeK,
B0rkezíyüP5.-töi
V., LIpOl-Körut

18.

II., Zsigmond-u. 22

Hölgyek lelszaua:
A ml Ideális bevásárlási helyünk

KLEIN ANTAL
d l v a t n a g y á r u h á z a
Király-utca 53.
(flkácla.utca sarok)
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jő fűző egész biztosan segit. 2. A rézsútos, fceskenv csikók nem erősítenek, de a kockás kelmét nem ajánljuk. 3. Mindig angolos fazont tessék választani. 4. A széles archoz, különösen ha
a nyak nem elég nyúlánk, semmiképpen sem
illik a széles karimájú kalap. A teljesen karima
nélküli forma sem mindig előnyös, ellenben a
keskeny karimájú cloche. Az ilyesmit egyébként csakis próba utján lehet a legbiztosabban
megállapítani. Ha egy jó formára akadt, maradjon mellette. A változatosságnál sokkal főntosabb az, hogy mindig előnyösen nézzen ki.
KÉTELKEDŐ. Annak, hogy jól öltözködjék,
nem okvetlenül az a föltétele, hoau sok ruhája
leui/en. De arra okvetlenül ügi/eljen, hoau ruhái jó anyagból készüljenek s jó kézből kériillenek ki. A jó anyagra nemcsak a tartóssdu
miatt van szükség, hanem azért is, mert a jó
szabás csak jó anyagból jut teljesen érvénure.
A jelenlegi divat minden vonalon a puha, simulékony anyagokat kívánja s a nem finom anyag
ritkán ilyen. A rendelkezésre álló összegért tehát mindenekelőtt egy finom átmeneti Aoszfümőf
csináltasson, angolos fazonnal,
háromnegyedes
kabáttal.
ANNUSKA : Valószínűleg azért nem szép a
párna, mert a keresztöltések nem egy irányban
vannak dolgozva. Ha csak kevés helyen látszik
ez az egyenlőtlenség, érdemes azt felbontani,
mert ha a hibát kijavítja, a munka sokkal értékesebb lesz.
HELYREIGAZÍTÁS
35. számunk 78. oldalán lévő Ditrichstein-féle
cikk címe helyesen: Lakáshigiénia. A cikket
külön olvasóink ügyeimébe ajánljuk.

Kék „királykabál" aranybrokát szegéllyel

Kényei az arcbőre ?
borotválkozzon
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Qyorl

Dr. KaMiH! Uri Othona

borotva/eremmel»
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Vakító villanyfényben égő homlokzat
hívogatja a nézők ezreit a Tattersalba,
hol a Gleich-cirkusz ütötte fel táborát.
A 62 m. hosszúságú arénában a változatos műsor attrakciói taps.viharokat idéznek. elő és felejthetetlen estével gazdagítják mindazokat, aki az érdekes előadást megtekintették.

Budapest, V., Sas-utca 24. Telefon:
288—55. Magános hölgyek, felnőttek
és serdülő lányok számára. Kitűnő
ellátás — uri kényelem. Központi
fűtés. Folyó melegvíz. Szoba penzióval
7—10 pengő.

*>Unih»n

Kisipari termeitek Bútorcsarnoka r.-t.
Budapest VII. Dohány-utca 66. Tel. : J. 361-19.

Ajánlja : Legjobb minőségű bútorait

Nem tartok a fővárosban drága mintatermeket és
ezért saját gyártmánya bútoraimat utolérhetetlen
gyári árakon árusltom. Kívánságára öreg bútorait
restaurálom vagy uj, modern bútorokra becserélem,

Kedvező fleetest (eltételek mellett.

S z e p l ü t , m â j f O l t O t Wiesen elmulaszt
a Fördös-feie Börhőmtasztó

kombinációt kéiltek 1 ™ 0 i , ® £ ] r a ' ® S U j J t ó P f l W P
Meghívásra költség- ÚJPEST, Erzsébeten. 8.
mentesen bemutatom rajzaimat.
Postatiók 16.
(Mintaraktár vasárnap d. e. 10-ig is megtekinthető).
Betűs villamos, 20-as autóbusz, Baeder-gyár mellett.

Észrevétlenül hámlaszt. — Kapható mindenütt
Ára 2 pengő. Megrendelhető a készítőnél isFÖRDŐS GYÓGYSZERTÁR KECSKEMÉTV

azonnal szép lesz »BMP kozmetikai intezetében

Váci-utca 17. Tel.: 87-7-78. Olcsó bérletrendszer. Tanítványok szakszerű kiképzése.

NemV
JÖndÖr,

,
A^ujlP^^

Ç
csodálatos ^ndolájásc

V- Lipót körúb 5szám. Telefon-aufc. 156-3Q
Périsban: 27 Rúe de Marignan Champs-Elysées

VlMvári Marlaka

RECEPTEK
CARAMELL-FELFUJT
Hét kanál tört cukrot aranybarnára
piritok, öt kanál lisztet ikeverek hozzá,
felengedem l / t liter hideg tejjjel és siirii
péppé főzöm. Kihütöm és azután 6 tojás
sárgát, 4 deka lágy vajat, finomra kapart
vaníliát, végül a 6 tojás habját keverem
hozzá. Lezárható formában egy óráig f ő zöm egy fazék viz bon. Tálra borítva, iziésszerinti öntettel itálalom.

Ha tulsok gyümölcsöt evett,
akkor ellensúlyozza
egy darab csokoládéval! A csokoládó
azonban jó legyen.

Legjobb
a Meinl-csokoládé
76

SAJTOS KÁPOSZTA
Veszünk egy k'b. akkora káposztafejet,
mint egy kilós1 rozskenyér. A torzsáját kivágjuk és azután annyi levelet szedünk ki
belőle, hogy kb. kétujjnyi maradjon meg
egyben a káposztafejből. Azt a káposztát,
amit kiszedtünk, 2 nagy levél kivételével
apróra vágjuk és zsírban szép sárgára
pároljulk, ' összekeverjük fél kiló darált
sertéscombbal,
egy nyers
tojással és
borsónagyságu
reszelt
szerecsendióval.
Ezzel megtöltjük jó 'szorosan a kivájt káposztát, beborítjuk a megmaradt két káposztalevéllel, belekötjük egész
szorosan
egy szalvétába és lobogva forró sósvizben
legalább másfél óráig főzzük. Akkor kivesszük a viztoől, szitára tesszük a szalvétával együtt, amit kioldozunk. Mikor jól
lecsepegett róla a viz, tűzálló tálba teszszük, nyitásával lefelé, bőven meghintjük
morzsával kevert reszelt parmezán sajttal, leöntjük 10 deka vaj és 5 deka zsir
keverékével, azulán forró sütőben 20—30
perc alatt pirosra sütjük. Tálaláskor ugy
szeleteljük, mint a torlát.
de persze
azon módon ha«vva a tűzálló tálban tálaljuk.
A

u n n n

|

hófehér
svábpor
a b s o l u t biztos h a t á s ú

ŰUUUI Joker

polosKapermetezö
Kérje a h á z t a r t á s i ü z l e t e k b e n

TÖLTÖTT KOVÁSZOS UBORKA
Nagy kovászos uborkákat meghámozunk, az egyik végéből kis darabot levágunk és a magos részét kis hegyes késsel
kikaparjuk. Készítünk ugyanolyan tölteléket, mini a töltött káposztához szokás,
de tojást is keverünk közé, ami összetarlja. Megtöltjük vele a kovászos uborkákat, lábasba rakjuk őket és annyi ikovászos uborkalevet öntve rá, amennyi ellepi,
kb. 3/< óráig főzzük. Tejfelből, lisztből,
sok finomravágott zöld kaporból készült
sima habarékkal behabarjuk, összefőzzüik
és tálaljuk. Lehet habaráskor egy darabka
vajat is felfőzni vele.

a harmadik tortalapot. Lassú tűznél megsütöm, kihűlöm és vaníliás cukorral meghuitve, tálalom.
DANDY-TORTA
8 lojássárgát 25 deka cukorral jól kikeverünk, azután felverünk vele 25 deka
juamdulât, 2 szelet puhított csokoládét,
végül 8 tojásnak a habját. Készítjük a következő krémet:
5 szelet csokoládét, 3
egész tojással és kettőnek
a sárgájával,
30 deka porcukorral sünire főzünk, kihűtjük és mikor már hideg, 20 deka lágy
vajat keverünk el benne simára. Mind a
bárom tortalapot
megkenjük ezzel a
krémmel, egymásra
rakjuk őket, és a
torta telején levő krémet teleszórjuk törött karlsbadi ostyával1.

TÚRÓS-POGÁCSA
14 deka vajat, 14 deka lisztet, 14 deka
túrót, 2 tojás sárgát, pici
sót, izlés szerinti
cukrot
Esterházyösszegyúrok,
kiszaggatom,
Yestor-kocka
azután kikent,
lisztezett
tepsiben pogácsákat sülök
belőle.

ÉTLAP EGY HÉTRE
SZOMBAT. Ebéd: Paradicsomleves. Párolt tartó tökfőzelékkel. Diósmetélt. Vacsora: Tárkonyos becsinált libaaprólékból.
Szilva.
VASÁRNAP. Ebéd: Francia
rákleves.
Velőspataesinla kiTURÓS-TORTA
rántva. Libapecsenye
uborka6 deka vajat, 12 deka
salátával. Dandy-torta. Vacsora:
lisztet, 1 tojássárgát, kávésHideg sült libamáj,
töltöttknnálnyi cukrot és annyi
tojással körítve. Ananász-dinynye.
tejfelt, amennyi! felvesz,
HÉTFŐ. Ebéd: Zöldségkrémösszegyúrok, kinyújtom és
leves. Sertésbordák párolt káÉtelek feljavítására posztával.
a tor talapjával
3 lapot
Pirított darásmetélt.
is kiváló!
kiszaggatok. Készítem hozVacsora: Borjupörkólt tarhonyával. Alma, sajt.
zá a következő
krémet:
KEDD. Ebéd: Lebbencsleves. Füstölt sertés31 deka passzirozott túrót elkeverek 10
nyelv zöldbabfőzelékkel. Turóspogácsa. Vacsora:
tojássárgával, 36 deka vaníliás cukorral
Töllött kovászosuborka. Szóló.
és végül 8 tojás habjával. A tortaformába
SZERDA. Ebéd: Ujházy-levcs. Szilvásgombóc.
Vacsora: Makaróni súgóval. Kukorica.
beleteszem az egyik kiszaggalott tésztaCSÜTÖRTÖK. Ebéd: Húsleves. Főtt hus rizslapot, erre a krém felét, megint egy lészzsel és ecetestormával. Karamell-fclfujl. Vacsora:
lalapot, utána a krém másik felét, végül
Sr.jtoskáposzta. Uj dió mézzel.
PÉNTEK. Ebéd: Sóskaleves, beleütött tojással.
Paprikásponty. Csúsztatott palacsinta. Vacsora:
Hántolt gomba céklával. Körte.
Vlzvíri Mariska szakácskönyve: ..A KONYHA
MŰVÉSZETE" kapható a Színházi Élet könyvesboltjában, Erzsébet-kürut 7. Ara 5 pengő.
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AZ EMBER

ELETE.

HA R E N D E S AZ

EMESZTËSE

EZtlSTVÁSÁR
Tálcák, evőeszközök m i l y e n leszállított árban

Ennu

SCHLEIFER

ezüstáruját

Kazinczy-utca t o . (Rákóczi-ut közelében)

VITAMINDÚS NARANCSLÉ, ÜDÍTŐ TÁPITAL
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Párizsban demfesonban árulják a kölnit
A tudományos kozmetika centruma
Berlin, a szépség kozmetikájának középpontja azonban Párizs. Sehol a világon
a nők olyan művészettel nem tudják
kikészíteni magukat, mint Párizsban. A
párizsi nők mindegyike valóságos művésze a szépségápolásnak. Náluk azonban
a szépségápolásnak nem a higiénikus
Tésze a fontos, szépségüket nem a természettel, a vizzel és az egészséges életmóddal fejlesztik, az ő szépségüknek
éltető ereje a sok raffinált szépségápoló-

Hollywoodban a legdivqszempillát

Joan Crawford

„ F L O R I D A "
1,0»

virág-

és

n U v é n y t á p ü A ,

**'T
a virágok
éltetije
iÄSisO i adag 8 Itllér
Mindenütt kapható

Szépségápolás
Váradyné Pataki Aranka
VII., Irsaébat-kSrut 8. Talafon: J, «3-6.81.
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szerszám. Minden párizsi nő toalettasztala
valóságos arzenálja a szépségápoló szereknek. Krémek, szemfestékek, szájfestékek és púderok egész serege sorakozik
fel a legegyszerűbb kis munkáslány toalettasztalán is. Az üzletek pedig valóságos szenzációkat produkálnak. Egy Ízléses hosszú dobozban egymásmelleit vagy
nyolcféle árnyalatú szemhéj-festéket láttam. A szemhéját ugyanis majdnem
minden párizsi nő kicsit beárnyékolja,
nemcsak este, hanem nappal is. Érdekes
megfigyelni, hogy délben, vagy hat óra
után, amikor a nagy divatszalonokból
százával jönnek ki a legtöbbnyire fiatal
varrólányok, mindegyiknek az arca milyen tökéletesen van kikészítve. Szájruzst
minden párizsi nő kétfélét használ. Először egy világosabb árnyalatot és arra
keni a sötétebb árnyalatú rúzst. Ilyen
rúzsokat egybcdolgozva is készítenek,
négyszögletes, vagy téglalap alakú vastag rudacskát, átlószerüen szétválasztva
egyik felétől a világosabb, másik felétől
a sötétebb rúzzsal. A rúzsokhoz az elegáns párizsi nő külön aranytokot visel,
amelyet nem ritkán drágakövek is díszítenek. A nagy ruzstartók közül van
olyan, amelyiknek az egyik oldala tükör,
és azt a tokból ki lehet húzni, ugy, hogy
a szájfestésnél nem kell külön tükröt
használni. A puderdobozok nagyon változatosak, Párizsban is divatosak a lapos és óriási tárcsaszerű
flapyakok,
amelyeknek azonban végtelen nagy hátránya, hogy a modern méretű estélyi
vagy délutáni táskában nem helyezhetők
cl. A párizsi nő legtöbbször erszényszerü

Ha Pestre lön. lakjon
a Belvárosban Salon Pensio
IV., Váci-utca 51., I. em. Tel.! 87-1-8». Elegáns
erkélyes, loggiás, központi fűtéses szobák kitünó
ellátással már 5 P-tíl személyenként. Ebédet
rendelésre pontos Időre boy által házhoz scáliitl

Hajszálak, szemölcsök kiirtása. Esti kikészítések. Olcsó bérletrendszer. Elismert
„Arany" szépitőszereim postai szétküldése.
Ingyen prospektus és tanácsadás. Tanítványok tökéletes kiképzése.

Kis bőrtokban tartja a puderos puffniját, ami nem bársony, mint nálunk, hanem mindig toll. A tollpuffnival puderozott arc állítólag hamvasabb, a pudert
jobban tartja, mintha azt bársonypuffnival puderozták volna.
Nagyon érdekesek a szem szépségápolásául szolgáló szerszámok. Kis csipeszek, amelyek elektromosárammal működnek és olyan gyorsan szedik ki a
szempillákat, hogy azt a delikvens alig
érezheti. A szempillákat épp ugy, mint
a szemöldököt különböző szinü festékekkel festik.
Az uj frizurákkal egyidejűleg külön
kultusza fejlődött ki a különböző hajfixá'ló szereknek. A hajat ugyanis a modern frizurának megfelelően nem ondolálják, hanem apró gyűrűkbe rakják és
hogy ezek a gyürük tartsanak és az archoz simuljanak, ezért a hajat különböző
hajfixativokkal készttik ki. Egy fésülés
közben a fodrász tízszer is bemártja a
fésűt az előtte levő nagy tégelybe, amely
kocsonyaszerü, de nem zsíros folyadékkal van megtöltve. Az ezzel bekent h a j
szárítás után egy kissé merevebb lesz,
de a gyürük szabályos eredeti formájukat megtartják.
A kozmetikumok egyébként Párizsban
semmivel sem olcsóbbak, mint itt, az a
rúzs, amelyet a legtöbb pesti asszony
használ és ami Budapesten tiz pengő,
Párizsban negyvenöt frankba kerül. A
toaletlszappan, francia
márka, amely
Pesten egy pengő húszért kapható, Párizsban három és fél frankba kerül. Az
árak tehát átszámítva körülbelül ugyanazok. Olcsóbb talán csak a kölnivíz,

I ii Duüitvcr a legdivatosabb

Kzcniäldökkrl

amelyeket a nagy áruházakban öt- és tizliteres demizsonokban árulnak, literenként liz frankos árban.
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bármilyen idő esetén is a

N IVE A " C R E M E
va« NI V E A ~ O L A J

NIVEA-CREME P 0.50, 2.20
NIVEA-OLAJ P 1.00, 1.70 és 3.50
BEIERSDORF ÉS TÁRSA R.-T.
KOMÓCSY-UTCA 41. BUDAPEST, VII.

állandó használata. Mindkettő tartalmazza —
egyedül az összes krémek között — a bőrápoló euceritet, nem helyettesithetők tehát sem
éppen olyan jó krémmel vagy valamely utánzattal. Meleg napokon a NIVEA-CREME kellemesen hüsitő hatású, borús
idő esetén pedig a NIVEAOLAJ megvéd az erős lehűléstől. Tehát még borús időben is
vehetünk fény- és légfürdőt.
Ne vegyünk soha napfürdőt
nedves testtel 1
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Cder Terézia.
Szíveskedjék
kérdéseit megismételve, válaszbélyeggel ellátottan címét közölni. hogy levélben
válaszolhassunk.
D. Z„ Kolozsvár. A rendellenesen növő szerzetet, akár férfi,
akár nő az illető, szakorvqsí kezeléssel, dialhermiás eljárással,
véglegesen ki lehet pusztítani.
Mindegy az is, hogy milyen helyen van. önnél a szemöldök
között s az orron is el lehet azt
tökéletesen végeztetni.

Szegedi. Csak a dinnye, de csak akkor, ha félkilónál többet eszik belőle naponta. Jó volna, ha
közölné korát, súlyát életbeoszlását, akkor kellő
tanáccsal eltudjuk látni.

Prága 20. Tökéletesen korrigálni lehet a nagy. vagy rossz
formájú melleket műtéttel. Többi
kérdésére, annak diszkrét volta
miatt, csak levélben válaszolhatunk. ha kérdéseit megismétli
s válaszbélyeggel ellátottan cimét közli.
Erdélyi magyar leány. Szíveskedjék kérdéseit megismételni s
ciniét közölni, hogy levélben
részletesen válaszolhassunk.
Napsugár 1. DióhéjolajjaJ hetenként 2—3uszor kenje be.
Vidéki
kíváncsi.
Fogyasztókurát
orvosi ellenőrzés nélkül
használni
nagyon bizonytalan és veazt. Ha nem és ennek dacára is hízik, ugy
szakorvossal vizsgáltassa meg belső kiválasztásos
mirigyeit, mert azok hibájából történik a hízás.
Emellett semmiféle koplalókurát tartania nem
kell.
M. Eredményesen csak műtéttel lehet korrigálni, azzal azonban tökéletesen.
Hil olvasó. E rovaton belül cimckct nem közölhetünk. A telefonkönyvben megtalálja
Mermelstein Ilona. Minél később kezdje el festeni, mert akkor állandóan végeztetni kell azt,
amellett nem valószínű, hogy olyan kis helyen
azt tökéletesen el tudják végezni. Próbálja meg
hetenként kétszer táblaolajjal kevéssé bekenni.
Mást nem lehet otthon azzal csinálni.
Si. É. Akárhányszor hámlasztja arcbőrét, ami
att. hogy a szeplők ne jöjjenek vissza, az soha
eredménnyel járni nem fog. A szeplő ellen védekezni fényvédő kenőccsel és fényvédő púderrel
lehet. Idólegegesen eltüntetni fehérítő kenőcsökkel. amit azonban csak orvosi előírásra lehet
ártalmatlanul használni. Véglegcsen kipusztítani
•> szeplők kiégetésével lehet.
Hófehérke. Az arcbőre zsíros, semmiféle zsíros
kenőccsel nem szabad kennie, mert az míteszszeressé és pattanásossá teheti arcbőrét. Nyomkodnia nem szabad arcbőrét, mert porusossá és
hegessé válik. Háromszor naponta melegvízben
mosdjon háziszappannal, lelörülközés után 70
fokos alkohollal törülje át és megftlelő jo pudert használjon.
Túltengő hajszálait fájdalom nélkül 1 perc
alatt eltávolítja a kitűnő illata Morísson depilúlor.
Az „Elwing" gyors borotvakrém nem lúgos,
hanem tulzsirozotf krém, mely egy perc alatt
kellemes borotválkozást tesz lehetővé vlz és
szappan nélkül, azonkívül finomítja az arcbőrt.

Szőrszálait, szemölcseit,
véglegesen eltáuolitf a
DP. KORKERHÍ kozmetikai intézete
S y á r t j a : A l t a l á n o s Ip.iri és K e r e s k e d e l m i V á l l a l a t
R á k ó c z i ut 20. s z á m .
T e l e f o n : 40— 6 — 04.
Kapható a szaküzletekben.
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Erzsébet-körut 52. Telefon: 35-0-18. öfsszes
szépséghibák kezelése.
Vidékieknek
szívesen adok útbaigazítást. (Válaszbélyeg).
Fiókintézet: Siófok. Astoria.

TCUCTSÈC AVATÁS
íllanatfelvetel
I R T A ; FÖLDEAU! JÁNOS
És kacagott,
és kacagott, és kacagott,
két kezében forgatta a gyűrött, puha kalapot —
a Berlini-tér közepén egy Ember állt és kacagott !
Kacajától megtorpant a gyorsütemű forgalom;
megállt minden rohanó a bal- és jobboldalon,
autó nem szirénázott, villamos nem csengetett,
angyalföldi részeg kocsis zsebkendői is lengetett!
Inas-gyerek kurjongatott, katonatiszt szalutált,
kopott rikkancs tenor-hangon „Szenzációs"-t kiabált !
Ember-erdő volt a Téren és mindenki nevetett,
bár közöltük sok pár száz már napok óta nem evett !
A karszalagos rend-őrszem csak nézett szájat tátva,
majd karjaival mutogatott előre és hátra,
de hiába volt — gyűlt a Nép — ontották az Utcák !
Valahol a riadói rendörsipból fújták ;
kivonuló tűzoltók kocsijai zörögtek
s az emberek nevetlek, kacaglak és röhöglek,
mert :
a Berlini-tér közepén : egy Ember állt és kacagott,
kél kezében forgatta a gyűrött puha kalapot
és kacagott, és kacagott,
és kacagott !

— Mikor
elfognak"
szólt a vezérük, egy lomha,
sutyoskezü, fenyegető tekintetű brazil — mit fogsz
mondani?
— Azt fogam mondani,
hogy semmi politikai szervezetnek tagja nem vagyok, hogy okom csupán
személyes bosszú . . .
— .Nem személyes — oktatta őt a vezér —, általános . . .
— Meg fogdán! mondani
— folytatta emeltebb hangon a 137-es —, hogy reggeltől estig
dolgoztatott
minket az ültetvényén, a
forró,
tikkasztó
napon,
pihenést nem engedve és
hajszalva, mint a rabszolgákat —. mialatt ő hűvös
terraszán cocktailt
kevert
és briliánsokat és autókat
vásárolt senona Machaidónak.
— Elég 1— szakította félbe a vezér —, látom, pontosan tudod a leendőket.
137-es tmienj és az igazság
nevében teljesítsd kötelességedet!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ MEGJEGYZÉSE: A koltfi huszonhároméves, egy Budapest-melletti faluban él 8 nem küld válaszbélyeget, mert — mint írja — nein futja rá. Hadd feleljek neki
igy. Ez a vers — Játékosságában és ékesszólásában Is — furcsa
és mély. Azt hisz< az olvasó, hogy tréfa, pedig komoly, majd
azt hiszi, hogy komoly, pedig tréfa. Ennélfogva állandóan
nyugtalanítja, érdekli, izgatja, mint az igazi művészet. Ascher
Oszkár barátomnak figyelmébe ajánlom. Számomra Is ürüm
volna, ha hallhatnám tôle a dobogóról.

Rabszolgák a campon
Irta: Marton Lili
— 137-es, — szóval megértetted?
— Igen,
megértettem.
Valami imádon
bejutok
Machado házába és a legelső alkalomkor megölöm
öt.
í
"
A pince falán visszatükröződtek a beszűrődő nap-

fény sárga foltjai. Hetvenen,
vagy
nyolcvanan
gyűltek össze, a sötét, földalatti,
hűvös és nagyon
barát ságlalán helyiségben.
Csupa elszánt,
valkmerő,
kizsákmányolt, nehéz testi
1
munkás , a san-pedroi dohánytelep rabszolgái.

KAUFMANN MAGDA:
„TANULMÁNYFEJ"
KÖRMENDI FRIM JENŐ MEGJEGYZÉSE: Még fokozható cröa
portrait érzékre vall
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137-est most José Grek hivták és szürke,
amerikai ov-erallhan, zsebében hamis so f őrigazaivúnnyal és egy finomművű,
alig észrevehető kis revolverrel, öntözte senor Machado halhengeres
Lincoln kocsiját.
Fönn, a villa terraszán
állt a senora, a kól fehér
agárral és felkiáiltott a
ház lapos
telejére, ahol
senor Machado a kerti»zéken feküdt.
— Jössz már Darling?
— Mit akarsz
lőlem,
Dot?
Mindig angolul beszólt a
feleségével és utána egy
picit mindig portugálul káromkodott (muszáj volt a
meleg
és a
moszlkitok
miatt.) Mert Dol csak angolul tudóit.
Viszont a
137-es megérlelte mind a
kettőt.
— Megiigérled, bogy ma
megmulatod az ültetvényeket kis Dotlynakl
— Kis Dotty, ne kívánjon tftlem ilyent, ebbeni a
melegben...
— De megigérled! Bolonddá tartottál Fed?
— J a j — carraitnba —
azaz, most nincs kedvem.
— Gyere le Fed, 'inert
felmegyek és megkarunollak. Hát nemi vagyok a te
édes kis feleséged?
— Az vagy Dot.
— No látod.
És egész

nap unom magamat —
most milyen nagy élet és
társaság és flört van Palm
Springsben a strandon —•
és én itt unom magam
Braziliában egy ronda mezőn érted, mert szeretlek
— hallod Fed? Te komisz . . . És még az ültetvényeidet
sem
akarod
megmutatni,
mert lusta,
kövér majom• vagyl

Ott nyújtóznak, ameddig a szem ellát, a hatalmas, zöld Jeveleik az autóul két oldalán. A planlageokoii rengeteg munkás.
— Fed, egy olyan ernyőnagyságu
szalmakalap
kell nekem isi
— Az nem divatujdonság. A nap ellen kell nekik.
Máskülönben
mindegyik
napszúrást kapna és meghalna munka'közben.. .
— Szerelnék
látni egy
négert, mikor napszúrást
kap és m e g h a l . . .
A 137-es keményen markolja a volán hűvös vasát. Rabszolgatársa! ott fulladoznak a pokolian izzó
nap. alatt és nem érzik a
szelet, amit a robogó autó
felcsap az uton.
Aztán
észrevétlenül 'megtapogatja
a hátulsó zsebét, ahol a
revolvere pihen.
— Dot, komoly beszédem
van veled —, kezdi most
Machado és a 137-es erősen figyel.
— Dot, — folytatja a
férfi és nehezen lélekziik —
mi az idén nem utazunlk
Havanába .. ,
— Honolulut jobban is
szerelem. Drága vagy Fed.
— Honoluluba sem utazunk. Mi — tönkrementünk, Dot.
— Megőrültél?!... Tel
— Az utóbbi időben sokat veszteltem, ezt tudod,
de hogy te ne érezz meg
semmit, mert nagyon! szerettelek
Dotty,
csallam,
megszorítottam ezeket
a
szerencsétlen
munkásokat
— éhbérért
dolgoztattam,
mint a barmokat, ugy kiBÉKEFFI:
használtam
Őket — igy
„ASSISI SZENT FERENC"
ludlam tarlani az
KÖRMENDI FRIM JENŐ MEG- fenin
valahogy egy
JEGYZÉSEI Idővel |6 Illusztrátor egyensúlyt
darabig —, hogy megvehesválhat belőle
Si

seon neked a Lincolnt, hogy
mindened meglegyen Dot...
— Fed . . . e z . . .
— Ez nem mehet igy tovább. A munkásaim elégedetlenek, lázonganak és —
igazuk van. Becstelen voltom velük szemben. Elpirulok, ha rágondolok, mit
tettem velük,
mát teltem
érted Dot —, soha nyugodt
és tiszta nem lesz a lelkiismeretem — a
titkárom
jelentette, hogy ezek éheznek,
lerongyosodtak
és
mindenféle betegséget kaplak a rossz
táplálkozás
miatt. Ennek most véget
vetek — revideálom a szerződésüket —
kárpótolom
őkel. Eladom az autókat
— nem utazunk el —, szerényebben fogunk élni —
egy év alatt rendbe jövünk.
Komoly, becsületes munkát akarok velük . . .
— öértüik? öértüfk akarod? Ezekért az állatokért?
—

Dol!

— Mit kiabálsz? Te bolond!
Igenis Honoluluba
megyünk! Igenis, nem adjuk el a kocsikat!
Éles osattanás. Kiáltás.
Vad rohanás. Porfelhők a
kerekek nyomán.
.
•
— Nyomomban vannak
— nekirohantam vaktában
a mezőnek — örülök, hogy
megmondhatom nektek —
vezér — alkármi vár rám —
teljesítettem a kötelességemet!
— Diós! Szóval Machado
halott?
— Nem főnök — senora
Machadot öltem meg—, ti
az igazság nevében küldtetek engem,
bosszút állni
mindnyájunk nevében' —
és az igazság
azt parancsolta, hogy asszonyt öljek
férfi helyeit —, mert — oh,
ott közelednek — végem
van, — mert minden férfibiinök mögött valahol az
asszonyt kell keresni — a
gonosz, a gyönyörűséges, a
kegyetlen asszonyt. .
KARINTHY FRIGYES MEGJEGYZÉSE: Ügyesen Ír. drámai
lüktetést tud adni a történésnek. ei még ma U elég ritka
képesség. Maga a történet kissé
zavaros és fellengzős, nem valóizlnü.

IIjenkor ősszel tudod-e int fúj?
A hervadt lomb, a sárguló határ.
Bús fáradt eső csöndesen szitál
S az ablakon bebániul a h a l á l . . .
Fogatlan szája torz mosolyra fut
Minden bánatod az eszedbe jut:
Dér-lepte ág az örökzöld között,
Elhalkult nóta a présház mögött.
Az eső halkan, csöndesen pereg,
Az őszirózsa fázón didereg.
Odabent vígan csendül a pohár,
De te nem hallod, lelked messze jár . .
Ilyenkor ősszel tudod-e ml fáj?
Hogy szembenézett veled a halál.
HATVÁNY LILI MEGJEGYZÉSE:
Egyszerű,
szép. mélyérzésü soruk. Nekem nagyon tetszenek.

De fáj Uram !

ügyes versek, de még kiforratlanok. — L.
Magda: Jól versel, de még fejlődnie kell. T. Lajos: Kissé zavaros. — Menyua: Igen ügyes
irás, de mint kiragadott részlet nem éri el a
célt. - F. László: Nem váll be. — B. Miklós:
Még fejlődnie kell. - K. Lydia: Tehetséges versek. Előbb-utóbb kész, jó verseket is fog imi.
— B. I. P.: Fejlődésképes versek. — Délibáb:
A versek ügyesek, de nem elég gördülékenyek.
A színdarab elbírálása nem tartozik a rovathoz.
— Dlavolo: A versek jobbak, de még nem kiforrottak. — B. Michael: Tehetséges, de nagyon
hosszú. — Talizmán: Csak teljes névvel ellátott
munkát vehetünk figyelembe. — A szakértő
Novelláját Harsányí Zsolt elbírálta. Közölhető
de terjedelme miatt egyelőre várnia kell a köz'
lésre. — Akadémia: Tehetséges, do elnagyolt
irás. — K. G.: Figyelemreméltó, érdekes versek.
Sajnos, a technikája még fogyatékos. De ezen
— idővel — még lehet segíteni. — P. Jenő: Fejlődnie kell. — I. S.: Beleegyezése nélkül senkitől sem közölhetünk. — Székelyudvarhelyf: Ez a
rovat azok számára készült, akik még nem találták meg az utat a nyomdafestékhez. — K.
Irénke: Sajnos, a levél közlésére nem vállalkozhatunk. — M. Erzsi: Fellünően ügyes irás. A
témája nem tetszett. — Dal: Nagyon szép ígéretek. — Secret: Még fejlődnie kell. — Z.-né R.
Frida: Van mit mondania, de nem tud megbirkózni a tormával. — K. Dezső: Remélem, egykettőre visszaszáll életkedve és akkor nem fog
ilyen elkeseredett versikét írni. — C». László:
Fejlődésképes versek. — Beck Zsuzsa: Nagyon
tehetséges, ügyes lány a kis Zsuzsa. Pár év
múlva büszkék leszünk rá. — Hafot-vakot: Ügyesen, folyamatosan ir. A téma nem szerencsés.
— Sz. A. Tivadar: Elég érdekes téma. A megirását elnagyolta. — A Ura szerelmese: Tehetséges, fog még jobbakat s írni. — G. Irén: Fejlődnie kell. — Margarét: Nem üti meg a mórtéket.
— B. M. László: Folyamatos irás, a téma nem
tetszett. — B. László: Ügyes, de még fejlődnie
kell. — Zs. Andor: Nem vált be. — Dr. B. Emil:
Meleg, szép költői sorok. Bizonyára jobbak ia
akadnak fiókjában. — Valéria: Mcgkapóan szép
gondolatok. Miért nein vigyáz a formára?

Irtai Kertésx Imre
De fáj Uram nézni a tavasz
telet letipró ébredését,
hullani zsongó vágyzenét;
dus köntösében kifosztottan
állni,
I)e fáj Uram semmire sé várni.
De fáj Uram nézni az élet
vérengző, fájó, búja táncát,
megérezni a szem vakságát;
vail erővel ha sodor a végzet
De fáj Uram nem hinni téged!
KARINTHY FRIGYES MEGJEGYZÉSE: A hltellen-hivés már tübbsznr megénekelt paradoxonja
elég finoman és harmonikusan csendül meg az
utolsó sorban. — ami egy kicsit nekem 1» táj,
uram, a vrrsben. az oktalan és nem a témához
»aló adyzis.

TEHETSÉGAVATÁSÜZENETEI
D.-né T. Kató: Hangulatos, tehetséges dalszövegek. De a pályázat ezekre nem vonatkozik.
— Meló — diák: Tehetséges, de még lejlődnie
kell. — Fehér rózsa: Nem vált be. — Szóké: Érdekes, de kiforratlan versek. — F. József: Fejlődnie kell. - Sz. Klára. Nagyvárad: Költői
hangulatok, de valami kis esemény mégis csak
kell a novellában. — V. Klára: Sajnos, ezek
sem váltak be. — Április: Feltétlenül tehetséges,
de keserű pesszimizmusa árt az Írásnak is. —
Mariéne Iladna: Hangulatos, szép vers. Csak a
formával küzd még. — Sch—i: Ügyesen ir. a
témaválasztásnál nincs szerencséje. — K. István:

BALOGH ERZSI: „ARCKÉP"
GABOR MÓRIC MEGJEGYZÉSE: Dekoratív folthutások. Jól rajzol. Jó szinérzéke van. Fő érdeme, hogy egysxerU
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Önfeláldozást kérünk a hölgyversenyzőktől !
I r t a : KLINGER PÁL
Sajnálattal látom azt a tipikusan
magyar bridge-jeienséget, hogy a hölgyjátékosok a versenyeken igen gyéren vannak képviselve.
Ennek aztán a további
természetes konzekvenciája
az, hogy a
„nagy" csapatokból a hölgyek
teljesen
hiányoznak és a reprezentatív
teamekbe
való válogatásnál szóba sem kerülnek.
Ez igy igen helytelen.
Hölgyjátékosaink
rutinja, kitűnő lejátszó készsége nemcsak
megközelíti, de el is éri a legjobb férfiklasszist.
Különösen
imponáló
némely
hölgybridgezőnk ravasz, fordulatos játékstílusa és itt teljesen elegendő, ha Karátsonné, Gundelfingenné, Berger Gizi vagy
báró Bergné játékkészségére
mutatok.
Bármennyire
is magasra
értékelem
ózonban
hölgyjátékosaink
játékerejét,
mégsem merem egyelőre azt
javasolni,
hogy a nemzeti reprezentatív teamek válogatásánál figyelembe vétessenek. Ennek
oka pedig az, hogy hölgyeinkből
a versenyzés főkellékei hiányoznak és pedig: a
hidegvérű, önmegtartóztató licitálás és a
rendszeres
tréningek
eredményeképen
jelentkező önfeláldozó játékmód. Áz ön-

zcs teljes feladása az eredményes teammunka első feltétele: harmónia a partnerrel, annak a felismerése, hogy némelyik
ellenjátékban az egyik játékosnak
paszszivabb szerep jut, mint a másiknak és az
előbbi ilyenkor összes
figuráit
áldozni
köteles, hogy a vizaviját hozzásegítse
a
nagyobb nézősikert jelentő
végjátékbeli
megerősödéshez. A hölgybridgezők
legkirívóbb gyöngéje, hogy csak sajgó szívvel
válnak meg a figuráiktól és
egyenesen
szégyennek tartják, ha „elfogják"
a királyukat. A bridge egyik legszebb cseljátékát, az úgynevezett „Déchapelles coup"-t
még nem láttam női
játékostól alkalmazni. Ez a coup ugyanis az ellenfél
rantréjának áldozati kiráncigálása.
Komoly tréning, a szórakozási momentum átmeneti időre való feladása,
itt-ott
untató, fárasztó teoretikus
tanulmányok
szükségesek, hogy a hölgyek szert tehessenek azokra a kvalitásokra, amelyek a
nagy versenyek eredményes játékosait jellemzik. De külön is ajánlom,
ezenkívül,
hogy csak idegeiken uralkodni és balsikert sportszerűen elviselni tudó hölgyek
álljanak be a verseny játékosok soraiba, mert jó idegek nélkül a legnagyobbszerübb felkészültség
sem
tud érvényesülni a bridgeversenyek
érdekfeszítően
izgalmas légkörében.

A strandon nemcsak bridge, hanem durák is járja
(Mészáros telv.)
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Azt remélem,
hogy a
Magyar Bridge Club alkalmas lesz arra, hogy a hölgyjátékosok bridge kulturáját
fejlessze. Igen szívesen fogjuk őket ott bridge tréningjeinken
támogatni és azt
hiszem, semmi
akadálya
sem lehet annak, hogy jövőre már hölgyjátékost
is
üdvözölhessük
reprezentatív teameinkben.

S z o m b a t
siófoki

és v a s á r n a p :
b r í d g e - n a p o k

A versenyzők és kibicek féláron utaznak
bármelyik állomásról Siófokra és vissza
Szombaton, szeptember 3-án délután
kezdődik meg Siófokon a nagy nemzetközi páros verseny, amely többszáz kiváló játékost ültei asztalhoz.
A versenyzők érkezésük után a siófoki
pályaudvartól néhány percnyi gyalogsétával érik el a Központi
Szállodát,
ahol a Színházi Élet siófoki kirendeltsége
elhelyezésükről
gondoskodik.
Az egyes
elődöntők győztes párjai a rendezőség
vendégei, a többi versenyzők számára a
fürdőigazgatóság igen mérsékelt áru egységes penziót bizlosilott.
A siófoki bridge-napok versenyzői és
vendégei
féláron utaznak bármelyik magyar
állomásról Siófokra és ugyancsak
féláron utaznak vissza.
Az 50%-os jegy váltására joijositó Ige
(írók Gazdasági Egyesülete)
igazolványt
1 pengőért bárki megvásárolhatja a Színházi Elet Holtjában (Erzsébet-körut
7).
Egy pengő bélyeg és válaszbélyeggel ellátott boríték beküldése esetén a Színházi Élet Boltja postán elküldi. A ked1932. 28. bridgeprobléma (II) megoldása:
A
X
B
* Y
t.
Kob
Ko 10
Ko9
Kol
2.
T9
T5
Ta
TIC
3.
Ko2
T8
T7
Td
4.
K5
Ko5
5.
Kol
Szubvariáns
2.
Ko7
T5
Ko5
Kof
3.
Ko2
X és V dobása szerint A és B kél
ütést csinál.
Variáns
1.
Kob
KoJO
Ko9
Ko(
2.
T9
T5
Ta
Tl(
3.
Ko2
T8
T7
Td
4.
K5
Ko5
5.
Pß
Kok
Leilner Ferenc: Bridge — szórakozás, tudomány, sport cimü könyvét
dr. Udvardv Jenőné
(Zalaegerszeg)
kapta.

portseftaeti es Berlin
A MAGYAR LICIT DIADALA * TANULJA MEG!

Leitner Ferenc: „Bridge,
SzoraKozas, Tudomány,
A R A

5

sport"

P E N G Ő

színházi Élet Bolttá (Erzsébot-kiirul 7)

vezmény szeptember 1-én lép érvénybe és
szeptember 15-én jár le.
A szombati elődöntő után vasárnap
délelőtt kezdődik a
brldge-kongresszus, amelynek elnökségét Dormándy Géza ny. tábornok,
a Dunagőzhajózási Rt. köztiszteletben álló elnöke vállalta el.
A kongresszus tárgysorozata:
a Magyar Bridge Club megalapítása,
a Bridge Rotary és a vidéki
kerületek
beosztása, kétségtelen azonban, hogy nem
egy u j és érdekes indítvány fog a kongresszus résztvevői részéről elhangzani.
Vasárnap délután kezdődik a páros
verseny döntője, amely kora este végződik, hogy helyet adjon annak a kedélyes
bridge-bálnak.
A versenyre még most is lehet nevezni.
A rendezőség titkára dr. Heuman Károly
csütörtök estig fogad el postán (Vilmos
császár-ut 7) vagy telefonon
(176—84)
nevezést.
BRIDGEPROBLÉMA
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Pikk az adu. A indul. A. és B minden ütést megcsinál.
Megfejtési határidő: szeptember 12.
A helyes megfejtők közül egy
Leitner Ferenc
„Bridge-szórakozás,
tudomány, sport" cimü könyvét kapja.

Arca is szebb, ha a hala
Hasznaiion

ápolt I

„Fekeielejii Shampoon",
Ingyen

tfajfényesitővel
kapható.

mindenütt

Nagyon magas, elegáns és csinos, reprezentálj«
megjelenésű, föltűnő intelligensnek mondott, jómódú szülők leánya vagyok.
Bizonyos
okok
inlall ezúton keresek valakit, akli, mint én is, vágyik egy jó, megértő élettárs után. Érzem, nem
fog bennem csalódni. Komolyszándéku urak válaszút kérem „Fortuna" jellgíre.

•
19 éves, szőke, kékszemű,
szép és csinosnak
inrndott urileány vtigyok. Ezúton keresem olyan
intelligens és biztos egzisztenciájú úriember ismeretségét,
aki nem hozományra, hanem szorgalmas, megértő feleségre és jópajtásra vágyik.
Válaszokat kérek „Yvonne 19" jeligére.

•
Argentina fővárosában élő 21 éves fiatal művész,
ezúton keres Ismeretséget olyan 17—18 éves urileánnyal, aki Jiajlandó volna vele levéllleg eszmecserét lolytalni. Természetesen lehetőleg a szülök
beleegyezésével. Fényképes levélre válaszolok.
Címem: Prof. Bruno Gombarcslk. Calle Ainenabar
2869. Buenos Aires (Argentína.)

•
32 éves, középtermetű
szőke, önálló vendéglős
vaauok, Közép-Amerikában,
Nicaraguában.
Kontóig szándékkal,
házasság céljából
leveleznék
vam/onosabb hajadonnal, aki a vendéglői s:ak-

mában is járatos. Leveleket
fényképmelléklettel
kérek. Címem: F. Szabó, Happy Landing Bar,
Managua, Nicaragua C. A.

•

Silovenszkóból. középkorú. egyedülálló nő. Intelligens, jellemes úrral » u t ó n keres komoly Ismeretséget. Keresett szabónő vagyok. Olyan házasságot óhajtanék kötni, ahol a kölcsönös megbecsülés és finomlelküség teljes harmóniát nyújt.
Gyermekes özvegy is írhat, ötven évesig. Hoiományom kétszoba bútornak megtelelő ősszeg. Teljes címmel Irt választ „I'esten Is otthon vagyok"
jeligére.

•
Csinosnak mondolt, háziasan nevelt. 21 éves,
barna urileány vagyok. Társaságra nem nagyon
vágyom, inkább egy kedves, meleg otthonra. Hozományom nincs, csak a két kezem munkája és
szerető szivem. Aki jövendőbelijében
megértő
élettársat keres, az irjon „Fészekrakók" jeligére.
•
Csinos, barna. 28 éves, önhibáján klvQl elvált
úriasszony vagyok. Önálló, jól jövedelmezd Iparral és néhány ezer pengő hozománnyal, továbbá
berendezéssel és kelengyével. Keresem olyan lehetőleg Jó pozíciójú jellemes és Intelligens úriember Ismeretségét, akivel kölcsönös megtetszés
cselén hajlandó volnék házasságra lépni. Jelige:
„Krizantém".

•
Magas, barna, jóképű. 32 ives fiatalember vagyok
a: egyik fővárosi
ütem fixflzelésü és
nmgdijképes
alkalmazottja.
Keresem egu 2* évnél nem idősebb, csinos és kedves urileány hazafiság céljából való ismeretségét, aki ha készpénzhozomániit nem is, de valami apanázst, vagu
a főváros környékén levő kis családi házacskát
hozhat a hdzasdgba. Jelige:
„Fővárosi".

•
Egyszerűen férjhez akarok menni, nem természetes ez? És hogy magam jelentem ezt be. ez
még természetesebb! Nem? írjon nekem az a
30-on felüli, magas, biztos állású fiatalember, aki
egy agilis, némi keresettel bíró leányt szeretne
maga mellett tudni egy életen át. „Munka után
édes a nyugalom" jeligére.

A Munkácsi Sport Egyesület a mult héten választotta meg szép ünnepség keretében Miss Munkácsot. Győztes Kublnyi Olga lett
(Markovits foto)

A REJTETT KINCS POSTÁJA
Mimóza: Bélyegben is küldheti.
Levele van: A havasok alján. Árva rózsa, Belvárosi Boldogság sohasem késő, Boldog házasság
1932, Csak ha megtalálom, Diplomata tisztviselő.
Doktor de Pharmacy, Diana, Detroit, Egy romániai, Először Hollandiába, Főhivatalnok. Fészekrakás, Fodor Klára, Házias, 25-ös, Hozományom mindenben megfelel, Hozomány is szép
nü is. Idegen légió, Jugoszlávia 18, Jaime Barocc,
König Endre, Klára dolgozni akar. Ki tanyája ez
a nyárlás, Keresem az igazit. Kalapszalon, Ketten lányok. Mosolygó napsugár, Mindenben megfelel, Megbízható, Mátravidéki sofőr, Marokkó,
Nem hozományvadász, Nem vén ember, None est
amandum, Napsugár, Napsugaras otthon, Nagyváios, P. B. I'esti úriasszony, Panem et circenses, Rózsaliget, Schön ist die Liebe, Szerencsés
fiu, Szerencse lei, Trencsén Teplíc. Tavaszí fakadás, Ugy vágvom a boldogság után, \ i z i flu,
Vagyon nem boldogít. Zugló.

Vftglsg arcról, karról, szépségápolás, szemiilcslrtás, kvarcolás, diatbermia
helyi Hoványitás, PnllÁlf Oonnllü kozmetikus (AndrAssy-utSS. I.Tel.:
hámlasztókurák ; l U l l ű n 001 Ullű 157-98.) M l r a c l o liaieltóvolitószer
vidéki szétküldése utasítással. M i r a c l e nappali cmallkrein, M i r a c l e
szeplőkrém hatása bámulatos. Kérjen prospektust. 25 éves működés
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Szeiufelszedcs
gyorsan,
Jól, olcsón. — „Szemfel$zedő"-üzem,
Akácfa-utca
61. (Király-utcánál.)
•
Külföldi egyetemeket járt
d i p l o m á s nyelvtanárnő
német és francia
nyelvtanfolyamot
nyit, melyen ugy magánórán,
mint csoporttanitásnál igen
olcsó áron, a legcsekélyebb
fáradság mellett a legnagyobb
sikert biztosítja. Kiilön esti
tisztviselői tanfolyam különösen mérsékelt áron. Szép
időben tanítás a szabadban.
Megbeszélés : X., Román-u. 8
Telefon: J. 3 0 8 - 3 1
Marglt-kliruton lakó hívatalnok-csaiád diákot, vagy diáklányt az iskolai évadra gondos
felügyelettel ellátásra vállal. —
.Megkeresések
.,Családi otthon
1932" n Színházi Élet szerkesztőségébe kéretnek.
HASZNÁLT,
de i>i állapotban
lévő gramolonlemezeket
iá áron
vásárol, várni jutdnuosan
becserél a Színházi Élet Boltja. Budapest,
VII..
Erzsébet-körut
7.
•
ALLANDÖAN vásárolok magas áron használt iskolakottákat, zeneakadémiai tananyagot.
„MUS1CA" jeligére küldendők
az ajánlatok a Színházi Élet
hirdetési osztályába.

•
Kfhek mi a bogara: Rothschild
gyűjti — Dltrirhstem
irtja! 41-6-65. 54 és 53.
•
Fiatal, csinos úriasszony, intelligens.
müveit, németül is
beszél, jól főz és önállóan háztartást vezet, magánoshoz mint
házvezetőnő elhelyezkedne. Jelige: ..Finomielkü" a hirdetést
osztályba.
Angol
tanárt.
megbízhatót,
olcsót keresek. —- Ajánlatokat
„Really
English"
jeligére a
hirdetési osztályba kérem.

Vltágmárkás
zongorák
hatszáz pengőtől,
tisztviselőknek a legcsekélyebb
részletre is. Opera
Zongoraterem. Klauzál-utca 35.

Dr. Nagy Mihályné kozmetikája olvasóinknak 20
százalék engedményt ad.
V., Lipót-körut 16.' (Vigszinháznál.)

Visszamaradt
nyári modellek
áron alul
kiárusittatnak

ERUSZT SZALON
Koháry-utea l t . , I. emelet
Telefon : 12 9-66

Mindenlélefajta
fajkutyák
eladók. Trimelés, tanitás. KLTYAFl'RDÍÍ, I'hBnU-utea 2. Telefon: »03—55.

Salvo Albert
TANCMÜVÉSZKÉPZÖ
TANINTÉZET
Akácfa-utca 54.
Színpadi
táncművésznek
ujrendszurü
kiképzése,
állandó
színpadi szerepLéss^l. — Artista
láncszámok. — Görlképzés.
Mérsékelt tandíj.
•

K é t s z o b á s , bútorozott
g a r z o n l a k á s , komfortos,
tiszta, kiadó. Podmaniczkyutca 59, III.+ 12. Hercegh
Alig használt , Muslcapianinó olcsón eladó. Bővebbet a Színházt Klet
Boltjában (Erzsébet-krt
7.)
•
Zongorát, vagy pianinót
azonnali készpénzfizetéssel
sürgősen vennék. Telefon:
8%—03.

•

Egyéb kincs hirdetések a Színházi Élet BoltIában Is (Erzsébet-körut
7.) feladhatók.
•
Állvdnyolc, la£ásdisze&, pergament-,
cellopûan- és

]ehememjők
'cßäffer Béláné
VU., Lrxsíbet-áSrut
IT. Félemelet.
Telefon : József 34*—ST

A Színházi Élet minden
elöfizet5je

Ham 5(Milléréri i
béreljen V O G E L - e s l l l á r t . Vétel
«setén a fizetett bérleti dijat a
à
vételárba beszámítjuk.
Modern csiilárok.álló_J
. ^ lámpák,
lallkarok
nagy
választékban 1
VIII., Mária Teréziatér 3-Telefon : 30-1-23.
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kapja ezt ax uj aján(UVretényt

il külön

1 nagy csomag
P Í M * v e n tahampoon
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(10.

folytatás)

10. Kitör az angol-magyar háború
Szép, fehérfelhős reggel volt. Félnyolcat mutatott Anna karkötőórája, a nap szorgalmasan sütött, a Saturnus gyorsan szedegette lábait.
Az iparmüvésznő már hét óra előtt a fedélzeten tanyázott. Szomjas
szemmel figyelte a panorámát, minden kis parti házat megbámult és
közben némi meghökkenéssel látta, hogy a két part kővel van kirakva,
sehol egy kikötésre alkalmas hely, csak nem lesz ez igy egész Passauig?
A megáradt Duna hullámai szaporán futkároztak ellenkező irányban,
elöntött szigetek cserjéi nyújtogatták ki karjukat a viz alól, szinte hallani lehetett, hogy segítségért kiáltanak. Később mind több és több
bárka, ponton, cüllni rajzott a vizén, a partok megélénkültek, a távolban
gyárkémények — apró gyufaszálak — tülekedtek ég felé, ahá, ez
Pozsony.
A hajó kikötött. Nagy dübörgés kezdődött, kirakodás, berakodás,
csigák csikorogtak, daruk dörömböltek — az utasok a fedélzetről bámulták a várost, fényképezőgépek furcsa kis kattanása hallatszott innen
is, onnan is — mozgalmas kép, ami leköti a figyelmet. Aztán bosszús
füttyentések, kiáltozás, vezényszavak, tülkölés, bugás: a Saturnus zakatol tovább.
Anna türelmetlen mozdulattal emelte szemei elé az órát. Mi van
ezzel a csillagpiszkáló medikussal, hogy szinét se látni? Csak nem akarja
átaludni az utat Bécs városáig?
Szó sincs róla. Ott bújik ki a feljárat üregéből, frissen beretválva,
ragyogó-fehér kihajtósnyaku ingben, bőségesen lötyögő golfnadrágban...
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mérföldeket lépő hosszú lábait ütemesen rakja egymás e l é . . . ugy közeledik, olyan impozáns, mint egy nekilódult zászlórúd . . . ihol, már itt
is van.
— Hihetetlen! — csúfolkodott Anna — hihetetlen. Csakugyan
maga az?
— Hogy hogy? — a férfi végigsöpörte tekintetével a saját liliom
termetét. — Nem értem. Annyira összementem volna az éjszaka?? Nem
lehet rámismerni?
— Jól kezdődik nekem az utazás: már az első nap éhenhal az ember? Délben akar reggelizni?
Bende elszégyelte magát:
— Nézd csak! Erre nem gondoltam álmomban. Tizezer bocsánat és
gyerünk! Gyorsan! Le az étterembe 11
Üditő kávét szörtyögettek, hozzá vajaskenyeret majszoltak. Egy kis
szamócajam adta meg a reggeli igazi zamatát. Apró ásványvizes flaskából jéghideg zuhanyt bocsátottak az elfogyasztott étkekre és elégedett
gyomorral dőltek hátra a süppedő kanapén.
— Mióta van fent? — kérdezte a medikus, mig tüzet adott a partnerkének.
— Hajnal óta, tisztelt ur! Már azt hittem, Passauig egyfolytában
ágyban marad. Későn feküdt le?
— Én? Izé csak . . . nem néztem meg az ó r á t . . . de azt hiszem, jóval éjfél után lehetett.
— Jóval éjfél után?
— Nagyon jó levegő volt odafent. Cigarettáztam, hevertem . . . nem
akaródzott lefeküdni.
— Tudja, milyen igaza volt? Egy óra is lehetett, mire elaludtam.
Pedig a feketénél le akart ragadni a szemem, annyira . . .
Nem fejezte be a mondatot. Bende mély főhajtással üdvözölt egy
hölgyet, aki most Jépett be az étkezőbe. A külföldi eleganciával öltözött
delnő barátságos^ mosollyal biccentett vissza és tekintete hirtelen ugrással vetette rá magát Annára. A lány nem tudta miért, önkéntelen mozdulattal nyúlt a firizurájához, ideges ujjakkal igazgatott rajta, aztán lesimította a könnyű batisztruhája kis fehér gallérkáját. Az egész csak egy
pillanat volt, a dáma odébb lebegett, Bende leverte cigarettájáról a hamut, a főpincér végigsietett az asztalok közötti ösvényen és eltakarta a
nőt.
— Ki ez? — kérdezte a lány.
— Ez? Angol mamuska Bristol-országból — felelte közömbös hangon a felestárs.
— Honnan ismeri? Pestről?
— Dehogy. Innen a hajóról. Kérdezősködött tőlem. A magyar betyárok, csikósok, kanászok és jogászok érdekelték.
— Furcsa zöld szemei vannak!
— Igen.
Kis hallgatás következett. Anna elgondolkozva nézett ki az ablakon. A Pannonhalma
nevü gőzös, hat nehéz sleppet vontatva mászott
felfelé, barnaképű kapitányát verte a sebesen jött futózápor. Ki tudná
megmondani, miképpen születnek az ilyen megérzések: hogy az iparmiivésznő most egyszerre tudta, mi történt az éjszaka, miért feküdt le
Bende jóval éjfél után. Mert ezzel a nővel beszélgetett, elszaladt az idő...
az is l e h e t . . . hogy csókolództak.
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Ettől a gondolattól hirtelen rossz érzés ülte meg a mellét. A gyomrában émelygő kavarodás támadt, garatjára feltolakodott egy falat szamóoaiz — kis hijja, hogy pórul nem járt ott a fehér asztal mellett. Elszánt mozdulattal visszanyelte a szamócát és minden energiáját összeszedte, hogy ne lássék meg az arcán a bensejében duló tumultus: nevezetesen, hogy a kávé kegyetlen hullámokkal ostromolja a vajas kenyér,
meg a jam osztagait és ki akarja üldözni a világból az ártatlan sorstársakat. Ez a, buta, féltékeny természetemi — gondolta elkeseredve és
szerette volna teljes erővel pofonverni magát. — Mi felháborodni valóm
van nekem azon, hogy a ravasz Góliát flörtölt-e az időske ténsasszonyn y a l . . . mi fájni valóm van nekem azon, mit pazarolok én erre akár
egy fia gondolatot is?? így elmélkedett, mig kibámult az esőcseppektől
hólyagos Dunára és kombinálta az összes eshetőségeket, vájjon meddig
jutott el a mellette ülő ifjú, a távolabb kávélkodó brisztolországi anyókával. (Mert ezt a korhatározót adományozta a zöldszemünek, bár
tudta, hogy nincs igaza, a nő nem lehet több harmincötnél, sajnos, harmincnak látszik és huszonhatnak képzeli magát.) Később elült a kávévihar, rágyújtott egy uj cigarettára, fogvájót akasztott az erős fehér
foga közé és nyugodtan kérdezte:
— Miféle nő?
— Kicsoda?
— Az az angol.
— Ja. Nagyon kedves. Mrs. Goosberrynek hivják. Linzbe utazik.
— Mit csinál ott?
— Semmit. Csak kóborol. Nézi a házakat. Aztán tovább tutajoz.
— Maga elég jól beszélhet angolul.
— Honnan gondolja?
— Hogy olyan hosszú ideig . . . jóval éjfélutánig . . . eldiskurált vele.
— Nnal Ugy elfáradtam a társalgásba... könnyebben fölevezek
Pesttől Esztergomig.
— De elég csinos a nő . . .
— Akinek tetszik I
r
Püff neki! Csak ezt ne mondta volna. Ha valakit — jóarcú, jóformáju hölgyet — egy férfi más nő előtt lebecsül, annak pontos jelentése
ennyi: vagy volt, vagy lesz valami köze hozzá. A medikus maga is észrevette, hogy rosszat mondott, a hosszú hallgatás után, ami minden valószínűség szerint arra kellett, hogy Anna kibogozza a bristoli rejtélyt. Ismerte a partnerke gyors észjárását, bár igazán sohase tudott volna eligazodni egy női gondolaton, ö , férfi létére, logikusan szaladt valami
cél felé: az indulási ponttól távolódva és az elérni kivánt ponthoz közeledve. Ugy közelileni valamihez, hogy az ember mindig messzebb hátrál tőle és a végén mégis ott t e r e m . . . ez tipikusan női taktika, megcsodálta, de nem értette és belenyugodott, mint ahogy az ember belenyugszik abba, hogy a Hold kihalt égitest. Most nagyon sajnálta, hogy nem
tudja, mit gondol a felestárs . . . valami történik a szőke fejében, azt
érezte, ebből még kirobbanhat valami nemszeretem dolog! Direkt megkönnyebbülve látta, hogy a számvizsgálóné odainti a főurat és fizet.
Ereggv csak zöldszemü — gondolta sürgetve — és merülj a fekete feledésbe !
A zöldszemü felemelkedett a székből. Megrázta a támláról fölvett
fehér-rókáját — fanyar illat porzott ki belőle, egyszerre tele lett az éttereim a szagával. Nyakába kanyarintotta a prémet, megindult. Bende
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hirtelen azt kívánta: bár ínég mindig aludna és ne ülne itt a kanapén.
A nő egyenesen az asztalhoz jön, lekötelező mosollyal áll meg a medikus
mHlett:
— Excuse ane for I troubling you . . .
A fiu felpattant
— Please Madame . . .
Anna csak néz rá. A hosszú ember teljes zavarban mutatja be egymásnak a hölgyeket. Kézfogás. Anna nem beszél angolul. Mrs. Goosberry nem beszél németül. Anna beszél franciául. Mrs. Goosberry nem
beszél franciául. Ilyenek ezek, gondolja Anna. A nagy világbirodalom
polgárai! Minden müveit magyar beszél legalább két nyelvet. Ha nem
hármat, vagy négyet! Ezek? Ha véletlenül elfelejtenék az anyanyelvüket, kénytelenek lennének ugatni, hogy megérttessék magukat.
Közben a világbirodalom leül.'Keresztbeveti a lábát. Beszél. Rende
felel és homlokáról megindul egy kis patak. Diskurálnak. A felestárs
nem ért egy kukkot. Kinéz az ablakon. Mintha gázrezsóval melegítenék
az epéje alatt.
De nem kell irigyelni a medikust se. Annak a bizonyos szorítóba került kutyának a helyzete, egy cannesi nyaralás ehhez képest. Érzi, hogy
Anna dühös. Érzi, hogy az angol dáima pontosan tudja, hogy Anna dühös. Érzi, hogy Anna előtt nem titok, hogy az angol dáma észrevette,
hogy a magyar nő dühös. Ezeket mind érzi. De miit tegyen? Mrs. Goosberry nem törődik a háborúban legyőzött Magyarország polgárnőjével.
Mikor az asztalihoz jött, megkérdezte ugyan:
— Talán a felesége ez a hölgy?
Mire ő sietve válaszolt:
— Ó, dehogy. Ismerős.
És ez elég volt Mrs Goosberrynek. Tehát nem hozzátartozója! Akkor
semmi baj! Minek zavartassa magát? Nyugodtan beszélget. Hogy milyen
feledhetetlen este volt a tegnapi. Hogy Mr Bende felvilágosításai a magyar népről tökéletesen eloszlatták azt a tévhitet, mely benne — ostoba
könyvek és hazug mesék alapján — kialakult. Nem tud elég hálás lenni
érte. Nagy örömmel venné Mr Bende további értékes oktatásait. Ésatöbbi
ésa többi.
A medikus sajnálatraméltó dilemmában ült a két nő között. Bal halántéka táján nyomást érzett, mintha az agyveleje elégedetlen lenne koponyabeü helyzetével és ki akarná feszíteni a csontfalat. Villámgyors
megoldások kergetőztek elméjében, például, hogy milyen mesés volna,
ha Mrs Goosberry rosszul lenne és fel kellene vitetni a fedélzetre. Vagy:
ha ő elájulna, vagy megőrülne és az angol nő riadtan szaladna mellőle.
De az se lenne rossz, ha a pincér forró kávéval véletlenül nyakonöntené
a száímvizsgálónét. Sajnos, ezek mind jámlbor óhajok voltak csupán, a
helyzet nem változott, ott ültek együtt mind a hárman, Mrs Goosberry
csacsogva és mély pillantásokkal, Anna az ablakon át bámulva a dévényi
romokat és fi . . . és fi . . . keserű tehetetlenségben a két nő között.
Egyszerre a homlokához kapott. Pardon, mondta, pardon! — és fejét
csóválva, gyorsan kisietett. Olyan volt az arca, mintha elfelejtett volna
erre a hajóra felszállni és most sietne jóvátenni mulasztását. Óriási lépésekkel haladt a kijárat felé, még mindig rázva szegény fejét, egy széket
feldöntött, főúr lábára rálépett, öregúr kezeiből kiütötte a tejbemártott
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félkiflit, nein érdekelte, ment, zakatolt, eltűnt a fordulóban. Akkor fellélegzett.
A két nő'ült egymással szemben. Ránéztek egymásra, kinéztek az
ablakon, újra egymásra tekintettek, megint másfelé pillantottak. A lady
szólt egyet, hogy szóljon:
— What did it happen?
Anna válaszolt, egyszerű bájjal:
— Szemtelen, erőszakos banya vagy, aranyosom.
— Yos? — kérdezte mosolyogva Mrs Goosberry.
— Yes! — felelte meggyőződéssel az iparművésznő. És felállt az asztaltól, (megbiccentette szőke homlokát és kilépdelt az étteremből.
Mrs. Goosberry az abrosz szövését nézte. Ujjai között egy vézna
gyufaszál kettétört gerinccel haldokolt.
*
Ha már most Anna azt hitte, talán a zöldszemü hölgy elkedvetlenedett és kerülni fogja őket, annak oka kétségkívül ebben rejlett: nem ismerte az angolszász faj szívósságát és törhetetlen akaraterejét. Pedig egy
kevés utánagondolással rájöhetett volna arra, hogy a maroknyi angol
népnek nem repült sültgalambként a szájába a kincses India, a gyémántot termő Ausztrália, a kolosszus Kanada! Minden talpalatnyi földért
meg kellett dolgozniok a kispipáju gentleman-eknek: dühvel, okossággal,
pénzzel, csatahajóval, ajándékkal, v é r r e l . . . de főleg szívósság és fortély
kellett dögivei, akkora szörnyűséges hatalom összeharácsolásához. Az
angol ember gőgje innen táplálkozik, ebből az egy marokba kápányozott
gazdagságiból. Mert hogy minden jóravaló english — kezdve az őszl'ejü
glöbetrottlitól a legifjabb globejampecig — olyan fensőbbséggel jár-kel
idegen országokban, mintha valamennyi csupán angol gyarmat lenne, —
az szabadszemmel látható. Még a legszerényebb John Bull is ötven fórt
adhat gőgből a legbüszkébb castiliai hidalgónak. Ismerek egy londoni
fiatalembert. Jóképű, vidám, okos flu. Mindaddig, mig ki nem mondják
előtte egy másik ország nevét. Akkor hirtelen úgynevezett „stuck up
nosed" magatartást vesz fel (mely fogalom igy lenne lefordítható magyarra: „égbe dugott orr!"), gúnyos mosollyal néz szembe a másikkal és
leírhatatlan pöfTeszkedés ül ki a homlokára. Pedig csak egyszerű nyelvmester az istenadta, angol órákat ad Pesten, megdolgozik minden egyes
pengőért, nem irigylem érte. Megkérdezték tőle:
— Hogyan vélekednek Angliában a magyarokról?
Vállat vont:
— Kinek jut eszébe ott a magyarokról vélekedni? Anglia át-átnéz
az U. S. A.-be . . . a szovjet is szemébe tűnik o l y k o r . . . Németországról
megemlékezik, ha példát akar mondani arra, hogyan nem szabad kormányozni . . . de Magyarország? Mit képzelnek önök?
így nyilatkozott egy szegény kis angol nyelvmester. Mit mondhat
rólunk a walesi herceg? . . .
Egy szó, mint száz: Mrs Goosberryt nem abból a fából faragták,
hogy egy kis politikai bonyodalom kedvét szegte volna, ha egyszer hódítani akart. Angol volt a haja csücskétől kezdve a lába kisuj jkönméig,
tudott számolni az adott körülményekkel, volt egy egészséges végiggondolása erről az esetről, amelyben immár fajának és nemzetének becsületét látta veszélyeztetve. Mert elég okos volt letagadni még saját maga
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előtt is: az igazi ok az a néhány tülizletesre sikerült csók, amit a felhevült
létra olyan végtelenül édes és forró mennykőcsapásokként célzott rá a
csókálló rúzsra. Ah, ez valami más volt, mint Henry komótos gyengédségei,
lanyha esteli ajaküdvözletei két ásitás között. A rendes hivatalnoki házasörömök, laterálva, revideálva, sőt számfejtve és számvizsgálva: vájjon
nem kerül bele a szunyókáló asszonyi öntudatba a kelleténél több hőfok
és izgalom? Good gracious! — ez a csók más, ez uj, ez frenetikus. . . a
világhírű magyar csók, a délibábos, pusztatsardasli, tsikosh-gulash magyar csók, hogy ég tőle a száj, mint ama piros portól, a paprika nevii
mérges füszerszámtól! De Mrs Goosberry ezt letagadta sajátmaga előtt
is. Szerinte a brit világbirodalmat támadta oldalba a műveletlen magyar
nő, aki még csak angolul se tud, hogy figyelmeztethette volna az egyenlőtlen erőmegoszlásra, a hiábavaló harcra: Magyarország Anglia ellen'7
Ez komikus, ez kilátástalan, térjen eszére! . . .
És a hajóút további szakaszán mind élesebben kirajzolódott a világhatalom fölénye: mintha katonaság és tankok, repülőflották és csatahajók blokirozták volna a hosszú medikust. John Bull már rátette a kezét
áldozata torkára ha mindjárt sima kis női kacsó volt is az. Pedig a medikus formálisan bujdokált a hajó perifériáin. Átvándorolt a II., meg a
III. osztályra, kóborolva billegett erre-arra, letelepedett a hajó orrán és
bámulta a tarajos fehér vizet. Meg a közönséget, itt az olcsóbb traktusban. Pápaszemes német lányok, tiroli nadrágos bajor burschok ültek egymás hegyén-hátán, énekeltek és néztek egymás szájára, gitárok és hegedűk
segítették a tágra nyitott torkokat, az erős fiatal hangok nekirugaszkodtak, csupa önbizalom volt mindegyik, németek. Kicsit mosdatlanok is
voltaik, kicsit csúnyák, de vidámak és hangosak, — hittek a jövőben.
Odébb egymásra rakott csirkeketrecekben aprójószág figyelte a koncertet, egy-egy nagytaréju kakas belekukoritott a zenés hangulatba . . . ugv
egyébként nem látszott a kuksoló baromfitársaságon, hogy meg lenne
hatva amiért expressz-hajón utazik a serpenyő felé. A levegőégben vadludak repültek párosan — őszes, vörösszakállu vadászember a mellvédnél, felvillanó szemekkel nézte őket. Kutyája egy fehér-fekete csömböllékes s^tika, lihegve csavarta utánuk a fejét, tekintetében a sport kegyetlensége ült és piros nyelve szinte gőzölgött a forró napfényben.
— Nézze azt a kutyát — mondta mögötte Mrs Goosberry — nézze!
Szalad a szeme a vadludak után!
— Igen. Vadászkutya! — felelte Bende és azon gondolkodott, hogyan szökjön meg.
De a bájos üldöző eléjevágott
— Mindig ugy hallottam, hogy a magyar nép lovagias a nőkkel
szemben. Ön látja, mennyire unom ezt a hosszú utat, örülök, hogy találok valakit, aki okos, érdekes e m b e r . . . az az érzésem, mintha ön félne
tőlem.
— Én? — nevetett idegenül a férfi. — Miért? Miért félnék?
— Másképp nem tudom megérteni a viselkedését. Elbújik előlem?
Mikor tudja, hogy szükségem van önre.
Bende mosolyogva nézett szembe vele. De belül filozófiai mélységek
nyiltak meg benne. Igen, ez az, a varázsige, amivel minden szaladó férfit
megállíthat minden nő. a legcsunyább is. Ez az. A lovagjas férfinek csak
ennyit kell mondani: egyedül vagyok, szükségem van önre, segitsen! És
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meg van fogva. Szegény — mondja magában a nőről —, szegény! Szívesen bebeszéli magának, hogy ővele gazdagabb lesz. ővele kint van a vízből. Mert ő egy olyan. Hiszen annyi him futkos a világban, szabadon
választott a hölgy, hogy kinek a segítségét kérje. De ez a jóizlésü féhérnóp, ez meg se látott mást. Csak őt. Mert messziről látszik, milyen
férfias. Jól van, no. Itt vagyok. Nem' kell félni.
Ilyen tisztán kijegecesedett benne, hogy mi a momentán helyzete
Mrs. Goosberryvel szemben. De tehetetlennek érezte magát. Élete első és
egyetlen aduját kijátszotta az imént, mikor az étkezőben otthagyta a két
nőt. Több trükkje nincs raktáron, Istennnek ajánlja árva lelkét. Jól tudja,
hogy Anna bosszús az angol asszony miatt. Igaza van, n e m értik egymás
nyelvét, kellemetlen. Biztos, hogy ebből harag lesz, de mit csináljon? Fene
egye meg, azt a Mrs. Goosberryt, ha nem ad pénzt a nejének, hogy mászkáljon a világban, akkor ő most nyugodtan és vigan hajókázna a Saturnuson. így meg . . .
Matrózlegény lép hozzája. Sapkájához nyul, összehajtogatott papirost
tart a kezében:
— Bende nagyságos ur?
— Én vagyok.
— Eztet küldi a kisasszony.
Bende kinyitja a papirost. Mi ez? Olvassa:
T Á V O L B Ó L
Irta: Szekér

Anna

Mi magaslik ott a sikon távolba 7
Hej talán a Bende László kobakja.
Messze járkál, mindenfelé menekül,
De az aggnő juszt se hagyja egyedül.
áende László hétrét görbül, mint az „ú",
Angol mámi súgja néki: haudjudú.
Szekér Anna unatkozik, mint egy ló,
így utazni nem valami passziói!!
A vers rossz, — gondolja a hétrét görbülő Bende László, — de az
ötlet jó. Okos kis nő ez az Ancsa . . . Sajnálkozva fordul oda az elhüvösödött Mrs. Goosberryihez :
— I beg your p a r d o n ! . . .
Választ nem vár. Gyorsan meghajol és elvonul. Megy a matróz után.
(Anglia helyzete pillanatnyilag rosszabbodott.)
De csak pillanatnyilag.
ö t perc múlva a hajó egyik tisztje lép a medikushoz, aki Annával
társalog a szalonban.
— Bende doktor ur?
— Nem kérem. Bende László, medikus.
— Az az angol hölgy előlegezte önnek a doktori c i m e t . . . Rosszul
van. Kéreti, legyen kedves odafáradni hozzá.
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— Na de bocsánat! Talán a hajó-orvos? . . .
— Kérem. On jól tudja, hogy ember azzal kezelteti magát, akiben
jobban bizik. A hölgy hozzámfordult, interveniáljak önnél. . .
— Azonnal.
Anna összeszorított szájjal néz a távozó tiszt után. Bende a vállait
vonogatja. Bocsánatot kér. Átlátszó az ügy, de nem mondhat nemet. Hátha
mégis rosszul van?! És nem akar idegenhez fordulni. Csak pár perc.
Mingyárt itt lesz.
(Anglia előrenyomult.)
Galambepéje van Szekér Annának, de most már kijön a sodrából,
nyilvánvaló, hogy ellene megy ki a bristoli nőszemély csúnya machinációja. De hát ő se esett pontosan a fejebúbjára!! Ha ezt lehet, ha igy szabad, hát nézzük! Ki unja meg hamarabb?
Egyenesen a kapitányhoz fordult.
— Kapitány ur kérem . . . eltűnt a pénztárcám.
— Hogy-hogy?
— Ellopták.
— Affenét! Talán gyanakszik valakire?
— Igen. Hacsak . . .
— Hacsak . . . ?
— Hacsak a társam nem tette el.
— Na látja. Hol van a társa?
— Az a szőke h a j ó s t i s z t . . . az hívta el valahova. . .
— Kessler? — Hé, fiam . . . K e s s l e r ! . . . Szaladj csak . . . hívd vissza
gyorsan azt az urat, akit elcepeltél a kis nagysád mellől. Ellopták a
tárcáját.
Kessler szedi a lábait, a nyurga medikus egyszeribe megtér. Micsoda
tárcát loptak el? Hisz az egész pénz nála van. Ja? Anna egészen megfeledkezett erről.
(Hőfer: Magyarország visszaszerezte az angoloktól az elfoglalt hoszszu földsávot!)
Szegény Bende! Sok keserves napot megélt a torokgyíkjától az érette
ségi drukkig, (nem is beszélve a néhai Mauzika által inscenált utcai ájulásokról) de ilyen nehéz napra nem emlékezett egész hányatott életében.
Mikor az asszonyi hiúság megmozdul: földrészek szakadnak ketté, tűzhányók törnek ki, tengerek vágtatnak végig alvó városokon . . . egy férfi
sorsa apró kis pehely csak két nő háborújának szörnyű kataklizmájában.
Szegény Bende! Egymásbafutó vonatok közé kerülni, — mi az ehhez képest? Hogy két asszony gránátozza egymást, csak mosolygással, csak
könnyel, csak szavakkal, csak epével! Kilókat adott le ezen a napon a
szerencsétlen medikus, orcái beestek, tüdeje trombitált, lelke megbomlott,
térdei rogyadoztak. Mikor a hajó befutott Bécs városába, már alig élt.
Bambán ült egy nyugvószéken, letargikusan fogadta a parancsot, mely
egyik, vagy másik hadviselő féltől jött. Aztán szótlanul szedte hátára a
rüoksac,k-ot, lehorgadt fővel marsolt a vámvizsgálathoz, onnan pedig az
utcára. Talán azt se látta, hogy Anna csúf grimászt vág egy elszaladó
autó után, melyből Mrs. Goosberrv bájos mosollyal integet vissza.
9.í

Csak jó idő múlva tért magához. Valahol a Ringen bandukoltak egymás mellett, a két felestárs, némán, feldúlt lelkiállapotban. Egyszerre a
medikus a homlokára csap. (De akkorát, hogy egy borjú ilyen ütéstől
menten kileheli nemes lelkét.) És feljajdul keservesen:
— Én tevel Én öszvér!
Anna rábólintott.
— Most jön rá?
— Most. Én ő r ü l t ! . . .
— Ó ! . . . nekem gyanús volt már a hajón.
— Egy taxit! Gyorsan egy taxit!
— A tébolydához?
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— A hajóállomáshoz! Nem voltunk ott a Fa-lajhár kirakásánál. Biztos, hogy betörték az oldalát!
Ejha! Ennek a fele se tréfa. Akkor aztán tényleg úszva jöhetnek lefelé Passautól! Hé, hej! Taxi! Csapjon a hengerek közé. Aber schnell!
Hála Istennek! Ott fekszik a Fa-lajhár az eresz alatt, a saját két
bakjára helyezve, finoman, karcsún, horzsolás nélkül. Egy schilling
borravaló a raktár-munkásnak és kerül rá takaró-ponyva is.
A kedélyek megnyugodtak kissé. Már Anna is nevet az angol-magyar
háborún. Hiszen elmúlt, a matrónát elvitte az ördög, vége. Megbeszélik,
hogy miután a másik hajó, — a „Wien" — este tízkor indul Linz felé,
még egy kicsit mászkálnak a Práterben, aztán visszatérnek, megváltják a
jegyet, berakatják a csónakot és nem vesznek hálóhelyeket. Hiszen hajnalban már úgyis felkelnének, akkor ér a gőzös a Wachauba, a Duna legromantikusabb szakaszához !
Felvidulva sétáltak befelé a városba. Annának eszébe jutott, hogy
illene küldeni néhány anzikszot. Meg: váltani is kell, mert Bendénél
csupa ötvenschillinges bankjegy van. Elkérte a pénzt, betért egy trafikba.
Ha már itt van, egy doboz „Dritte Sorte"-t is vásárol. A medikus emiitette, hogy nagyon kedveli. Adjon még két dobozzal. Hadd legyen öröme
a csapodár létrának!
Kilép az utcára a trafikból: a vér a fejébe szalad. Hát sohase lesz
ennek vége? Ott áll a medikus az utközépen. Egy autó mellett. Az autóban a bristoli dög. Nagy hangon haudjuduznak. Hát ez kibirhatatlanü
Opplá! Most jut eszébe. Hiszen ez a némber szintén Linzbe megy.
Természetesen a Wien-nel. Amivel ők. Na nem! Az már sok lenne a jóból!
Hirtelen elsiet a járdán. Azok — az autónál — észre se veszik. Befordul
az első mellékutcán. Megy, szinte szalad. Újra befordul, irányt változtat.
Mint az agaraktól üldözött nyul. Eltűnik a kétmilliós városban.
Mikor Bende odalép a trafikhoz, hogy miért időz a felestárs olyan
hosszan az üzletben, — hült helyét találja. Riadozva kapkod: erre ment?
arra ment? Elszalad az első s a r k i g . . . nincs! Visszarohan, másfelé keresi: nincs! Talán már elindult a hajó felé? Üget a toronyember a Dunához. Nincs! Áll, bámul maga élé. Hirtelen hangosan mond valamit. Csak
ugy magának. Az angol növel kapcsolatban. Sajnos, nem lehet leirni. Nem
birja el a nyomdafestéket.
(Folytatjuk)
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ÉLETMENTÉS
IRTA: KÁLMÁN JENŐ
Szemben ü l ü n k egymással a kávéházban. Már egy fél óra óta figyelem.
Csinos, szőke lány, aligha lehet több tizenkilenc évesnél. De a gond ráirta rejtélyes hieroglifáit erre a tiszta, kemény homlokra, ö is engem néz, de nem lát.
Nyilván n e m létezem eszmélete számára. Annyiba vesz, mint a h á t a m mögött
lévő tükröt, vagy a márványasztalt, amelyre két kezemet letettem. Néha s ó h a j t
egyet és idegesen h á t r a s i m í t j a a h a j á t .
Mi keserítheti? Szerelem, vagy gondok. Vékony kis noteszceruza van a
kezében. Ezzel fogja megírni a búcsúlevelét bizonyos nevezetű Jóskához, aki
komiszul elhagyta egy másik leány kedvéért. Irigylem ezt a Jóskát vagy Ferit,
aki egy szép kis szőkét csak ugy ott tud hagyni. Vájjon milyen lehet az a másik? Van-e ilyen kedves, csigavonalu szája, mint ennek? Igaz, hogy a szájacska
most keservesen lefelé húzódik, de még igy is csókolni való. Biztos, hogy n e m
jól van a világ berendezve, ha megengedi, hogy a tavasz szenvedjen. Ugy gondolom, hogy ennek a kislánynak itt kellene táncolnia az asztalok között, megrészegülve a s a j á t szépségétől és i f j ú s á g á n a k gazdag erejétől. Ehelyett csak
révedezik és sóhajt és búcsúszavak közt válogat. Valami nagyon szivhezszólóan
szomorút, könnyfakasztót szeretne irni a n n a k a bizonyos J ó s k á n a k vagy
Ferinek.
Valahol fönn, egy szemköztlevő emelet nyitott ablakában egy rádióhangszóró o n t j a a divatos tánc-slágereket. Most éppen azt játssza, hogy „Majd ha
ú j r a sirni tudsz, visszajövök hozzád . . . "
Szomorú kis dal, alaposan n y a k o n ö n t v e sziruppal, de n a g y o n talál egy ilyen
tizenkilencéves kis szőke, keserves hangulatához. Nem csodálnám, ha most a
retikül fenekéről előkerülne a luminál. A kislány kegyetlenül rágja a szája szélét. Már m i n d leszedte róla a csókálló rúzst, de a hegyes kis fogak n y o m á n
szinte kiserked r a j t a a bibor vér. Most l e h a j t j a a fejét és lassan, habozva leír
«így betűt. Esküdni mernék, hogy a pesti sláger ihlette meg. Azt fogja irni :
„Majd ha ú j r a sirni tudsz . . ." De nem, mert ő n e m jön vissza, ez a boldogtalan
kislány m á r megcsinálta a számadását a szerelemmel és az élettel. Szemériek
eltévedt t ü k r e m á r a végtelenséggel ismerkedik.
Vagy talán nem is szerelem? Talán m i n d n y á j u n k m o s t o h á j a : a sors lopta
el az élet mosolyát erről a m a j d n e m gyermeki arcról? Lehet, hogy kitelték a
hivatalából és most ugy érzi, hogy nincs se jobbra, se balra. Otthon azt hiszik,
hogy irodába ment és ő nem merte megmondani, hogy nincs m á r iroda, ö t is
leépítették, mert egyre kevesebb a meglevelezni való, vagy talán nem mosolygott
elég kedvesen a főnök úrra. Az ördögbe is, mi közöm hozzá? Nekem talán két
kézzel mérte az élet a javakat? P r ó b á l j u n k rnásfelé nézni.
Hát p r ó b á l j u n k . De most az egyik kezecske a retikül mélyében kezd kotorászni. PuderpufTnit vesz elő, vagy egy m i n i a t ű r revolvert? Nem, ezt mégsem
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lehet szó nélkül türtli. Hátha éppen az én közönyösségemen fordul meg egy
élet sorsa. Oda kellene hozzá menni és megkérdezni, hogy mi bántja. Legroszszabb esetben juttathatok neki valami alkalmi gépelést. Úgyis meg kell m á r
egyszer Írni a darabomat. így egy jó tettből kettő születik.
Fölkelek és nagy elhatározással odalépek az asztalához.
— Kisasszony — mondom —, nem tudom, hogy mi bántja, de nem szabad
ennyire
elkeseredni.
€ s a k néz rám és nem válaszol.
— Kisasszony, higyje el, hogy vannak még jó emberek a világon. Itt vagyok
például én. Talán segítségére
lehetek!
Most veszi észre, hogy ott állok előtte és hozzá beszélek. Csak az utolsó
szavakra eszmél. A szeme egy pillanatra felcsillan.
— Mondja meg, miben lehetnék a segítségére?
— Nem bánom — m o n d j a —, üljön le. Talán éppen maga az, aki segíthet
ebben a nehéz
kérdésben.
— Nos?
A kislány arca engedett valamit aggodalmas kifejezéséből, de még mindig
nem határozta el magát. Hogy segítsek rajta, megkérdeztem:
— Pénzről van szó?
— Igen...
De ugy-e nem veszi
tolakodásnak?
— Nem, nem! Csak beszéljen!
— Hát jó! Tessék nekem megmondani,
hogy hívják a chilei
pénzegységet?
És ceruzája hegyéve] odabökött az előtte fekvő keresztrejtvény vízszintes
17-es kockájára.

Változatosság kedvéért nem azt kérdezzük, hogy hány hiba van a képen,
hanem, hogy mi az a kézzel nem fogható, de szemmel érzékelhető valami, ami
hiányzik?
(A válasz a megfejtések végén található.)
9ff.
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Megfejtésül

beküldendők,

VÍZSZINTES:
t . Tragikus sorsú sarkutaző
12. Súlypontja fölötti tengely körül szabadon lene
IS. Splón
14. Név — más nyelven
15. Német Igeköt«
16. Egy európai nemiel — mássalhangzói
18. BetQ — fonetikusan
II. Vallás — r í r .
II. Vissz«: s8r — más nyelven
í í . Torony — németül
24. Vissza: gyermeksirá«
21. Fizetendő a pénz használatáért
27. Spiritiszta fogalom
21. Nagyközség Pest megyében
.11. A hét vezér egyike
32. Határozószó
14. Kitűnő komikus
55. Kutyafajta (ékezettel)
36. Élet — más nyelven
37. Ókori viselet
18. Francia névmás
II. Mythelógiai istennő
41. Idegen birtokosnévmás

43.
45.
48.
56.
52.
53.
54.
56.
58.
60.

1.
2.
3.
4.
».
I.
7.
8.
I
1«.
II.
17.

(Boros Ferenc, liud;ipest)
a vízszintes 1, 34. 60 és a Íüggőleges20. 22. 23 szavak.
Folyó
Harr, küzdelem
Autómárka
Itag
Sporteszköz
Igen — más nyelven
Női név
Fájdalmas
Egy szín — franciául
Arany
János
trilógiájának
egyik része
FÜGGŐLEGES:
Főváros
Angol számnév
Az ezüst vegyjele
Láda, fiók — németül
Vissza: klcslnyltőképző
Rovar
Fordított tehénhang
Vissza: kerek, kereken — németül
Izburg
Mutatószó
Orosz folyó
Vissza: fájdalom

18. Falusi
házak udvarán van.
26. Francia drámaíró
21. Hollaml-Indfa fővárosa
22. Nyogat-Tnrkesztán fővárosa
23. Állat
24. Francia csillagász (1786—185.1)
26. Nagy Lajos leánya (ékezettel)
28. Sok pénzbe kerül
21. Becézett női név
30. Svájci folyó
32. Mélyebb női hang
33. Görög prepozíció
39. Vissza: angol kötőszó
40. Német prepozíció
42. Garay János híres költeménye
44. Vissza: gázló madár
46. Nélkül - latinul
47. Tenger — olaszul
41. Enyém — más nyelven
51. Marokkói város
5.1. Idegen férfinév
55. N. L.
56. Azonos betűk
57. Igekötő
SS. Vissza: állat
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Megfejtésül

(Somogyi Miklós, Tahi)
beküldendők: vízszintes 24, 40, 56 és függőleges 1, 10.

VÍZSZINTES:
Benedek Marcell regénye
Ustófenomén keresztneve
Mondani — franciául
Mulató
Magyar költő (vezeték neve)
(1703—1764)
17. Hónaprövidités
19. Hatalmas sémi nép
21. Hal is, meg nem is
22. Proflfufballista beceneve
23. Feltételes kötőszó
24. Pesti tér
27. Fél ború
28. Ilyen könyvelés Is van
30. Tölteni (a K. u. K.-nál)
32. Folyó
33. Már n nők is használják
34. Dalmű
37. Ha vonalzóval huzzuk: egyenes
lesz
39. Holnapelőtt

1.
11.
12.
13.
IS.
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40.
43.
44.
40.
47.
49.
50.
52.

Hő
Vissza: határozó rag
Négyes
Angol segédige
Megszégyenít
Nagybácsi — olaszul
Pesti ulca
A betűt a végére téve gytimölcsöt kapunk
53. Török hadvezér egyik neve
54/a Férfi név
50. Feketekeretes
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.

FÜGGŐLEGES:
Céllövészet! fogalom
Filmszlnésznő keresztneve
Idegen pénz mássalhangzói
Exklrályné
Szomorú akfust végez
Idő. és helyhatározó
Soha — más nyelven
A vízfolyás

9. Áruló ezredes
Észszerű gazdasági Irány
A gazda. Péter-Pálkor
Gárdonyi miivé
Nem abba
Pesti tér
Régi időmérő. (Névelővel)
A fej tréfás neve
Szin — idegen nyelven
Latinul: menni
Nemzef — ékezel hiányával
Pasas
M. Magyar Író
SS. Tevékenykedik
A kakas fejdísze
JJ - Elhiszi a trükköt
Hosszú ideig
48. Hangszer
58. Hadvezér a világháborúból
51. Helyhatározószó
M. Római pénz
55. Megszólítás
14.
10.
18.
20.
2?.
25.
£6.
29.
31.
35.

Beta- és képreituényeK
(Schón Józsefné. Satumare — ifj. Wisnyovszky János. Bpest — Major Imréné, Símonmajor
— Kelcincn Károly)

Megfejtésül

(Földes Miklós. Újpest)
beküldendők: vízszintes 1, 40, 56 és függőleges 10, 20, 22.

VÍZSZINTES:
1. A modern olimpiai játékok
kezdeményezője volt
11. Vissza: P. K.
12. Sportegylet
13. Filmszínész egyik neve
15. A magyar sport egyik vezető
egyénisége volt
17. Templom
19. Unatkozik
21. Női név
22. Bagoly — idegen nvrlven
23. Tiltészé
24. Keresztnév (ék. hib.)
27. Régi súly mássalhangzói
21. Vissza: minden — angolul
•10. Az USA egy állama, utolsó 2
betűje felcserélendő
32. Nők kézben hordják
33. Vissza: község Pest megyében
34. Képmás — latinul
37. Az FTC valamikor híres játékosa

39. Tlltószó
4«. Sport ez is
43. Azonos mássalhangzók
44. F.nnivalA
4«. M
= cigány
47. Semmi
49. . . . rika
50. A színész teszi (ék. hib.)
52. Csomó
53. Eszme
54a. Ilyen sportszám is van
56. Két atlétánk az olimpiászon
FÜGGŐLEGES:
1. Gyorsuszóbajnokunk (kissé
becézve)
2. Vlvóbajnokunk

3. Ó. 6. ó.

4. C. É. S.
5. Elővételi jog
6. Szomorú két dolog, együtt
járnak
7. Mutatószó
8. Részvénytársaság

I. Névmás, magyarul és németül
if>. Vízipóló gólzsák „ é s " női Világbajnokunk
14. VÍSSZA: gáztűzhely
16. Színművész és rendező
18. Szerszám
20. Atléta
22. Világhírű pilótánk
25. A „Robinson" Írója
26. Francia folyó (ék. hib.)
29 — 49. vízszintes vissza
31. Vissza: női név
Latin birtokosnévmás fárgy.
esete
36. Étel passzirozva
J8. Spanyol folyó
41. Kutya nem szereti (ék hib.)
ií. Lakihegyen van (ék hib.)
45. Rim — németül
48. Vissza: góbé
50. Kalocsai evezősklub
51. Filmszínész neve
U . Kötőszó
55. Szép — franciául (fon.)

Megfejtésül

(Gros* Márta. Bpcsl)
beküldendők: vízszintes 1. 45, 52 és fúRRőIegc» 1. 2. It

VÍZSZINTES!
K gBrög egyházak kolostorainak feje
Toreadorok kése
Egyszer vlrit ÍM érben
Testrész
Perzsa jó szellem
Nem szolga
Amundsen keresztneve (a = e)
Kiváló egyetemi szemésztanár
monogramja
M . . . kosmos
Női név
Minden embernek kellene
tudni
vásni
Hasadék — angolul
Vissza: tölgyfa — angolul
Mutatónévmás
FöldSv - görögül
Hegység Keletszlbériában
Csak Jó megfejtést
nx
ábrába
Jog — latinul

85.
37.
38.
39.
41.
42.
43.
44.
45.
48.
49
50.
61.
52.
1.
2.
3.
4.
5.

Szi . . . (görög betli)
Ige
Ezüst vegyjele
Tied — latinul
Tojás — németül
Viz - franciául
Enyém — olaszul
Nőktől nehezen (?) várt szó
mássalhangzói
Vérerek megbetegedése
Király — fronclául
A modern török irodalom ki
emelkedő alakja
. . . otányos
Baromfi
Az orosz Transkaukázia vidék«
FÜGGŐLEGES:
Az Atlanti-óceánban van
Szertartás
Az ..Elzevir'* írójának monogramja
Ipod
A lug

«. Tengernagyok — németül
7. Vissza: nőcsábítók mintaképe
8. Századunk legjelentősebb találmánya
9. Olasz névelő
10. Torony — franciául
11. Pilótáknak kell ehhez érien»
15. Redőny — pestiesen
I». Gaz
22. XVIII. századbeli német Író
24. Vissza: Iranria tábornok
(XIX. század)
30. Zeus pajzsa
31. . . bia
33. Vissza: Szunda-szlget
DG. Királyfi
38. Vonatkozónévmás birtokosesetben
40. Zs-vel: túlzottan takarékos
42 Fölleié juttat
46. Helység — németül
47. Zug ikerszava
48. Nyelvtani iogalom
5(1. Angol rövidítés nevek elölt
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Hol as olló?

«

Minden képen található egy tárgy, amelyiknek nevében a következő szórészletek
egyike van: 1. „éle". 2. „vez". 3. „ölt". 4. „sny". 5. „abá". 6. „dőr".
104
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Megfejtésül

beküldendők: vízszintes l/a. 27, 59 és függőleges 9, 26, 40

VÍZSZINTES:
l/a Számos kép itt került a közönség elé
1«. Fél közeledés
11. Lusta és banyag
IS. Kettő — idegen összetételekben
15. Fűszer
17. Magánhangzátlan nóta
18. Állóvíz
1«. Időjelző
21. Zukor Adolf szülőfaluja
24. Helyszín iránti érdeklődés
25. Hangszerekből iönuek elő
27. A végén fizetéssel kapcsolatos
29. Vissza: személyes névmás
I t . Bukottak
32. Azonos magánhangzók
II. Értékhatározó f
24. . . . nkarnáció
lő. Nadrágos ember a föidmlves
szemében
*
M. Ismert latin prepozíció
28. Lejtős uton az «íutó teszi
41. Idegen területmérték
42. Pásztor a nyájat

44.
416»
47!
41.
50.
51.
52.
54.

Hamis igazoló
Jegyes
Fővárosa La Valetta
Kevés levegő következménye
Vissza: széken foglal helyet
Személyes névmás
Elég ritka (I?) jelző
Kettőzve fiatalkori fájó emlék
neve
55. Nemzetkőzi kongresszusok be57. tjzlet
59. Iskola
FÜGGOLEGESI

1/b Vallás rövidítése
2. Házas
S. Hegy átjáró
4. Mint 51. vízszintes
5. Mint 35. vízszintes
( . Szakiskola
7. Napszak
8. Járnak rajta
9. Ilyen hivataloa emberek látogatása nein okoz őrömet

12.
14.
10.
18.
20.
22.
23.
24.
20.
28.
31.
37.
39.
40.
41.
43.
45.
48.
51.
53.
55.
56.
57.
58.

Babakelengyék kaphatók benn«
Okmány
Azonos betűk
Ruha a rómaiaknál
Német prepozíció
Egykorú gyermeke
Iról műfaj tárgyesetben («=««)
Hűséges
Galamb
Más kárán tanult
Ital
Ború követi
Eltávozik
A szardínia is Ilyen
Rádió műszó
Rug
Mint 30. vízszintes
Huz
Bö
Női becenév
Melegség
Vissza: jelen
Rag
Idegen nyelven: te
10.5

: i <É

(Boros Ferenc, Budapest)
Megfejtésül beküldendők: a vízszintes 1, 12. 85, 98, 122 és a függőleges 1, 15, 43, 56, 75 szavalt.
VÍZSZINTES:
1. Ismert rendező
1!. Nép
16. Bergner keresztneve
17. Olasz város
19. Magyar operettszerző
20. idegen pénznem
21. Igekötő
22. Vissza: német igekötő
23. Spiritiszta fogalom
24. Kel- betűi keverve
25. Tud, képes-szinonimája
26. Kérdőszó
27. Vissza: határrag
28. Vissza: fém
29
ettln
30. Száraz, rideg — franciául
31. Vissza: nők viselik
32. Evőeszköz
33. Idege* prepozíció
34. Nemzet
35. Pontos szereplő
37. Mythologlai isten
39. Azonos betűk
46. Segélykérő jelzés
42. Kiváló művésznő
45. Kártyalap
46. Azonos mássalhangzók
48. Pl.: kék
49. Falusi megszólítás
56. O. E.
51. Frank király — monogramja
52. Testrész
54. Vissza: mutatószó
55. Olasz, nőnemű névelő
57. Orosz iolyó
58. A pesti nemzetk. vásár röv.
59. Diplomás riiv.
60. Vissza: kettős mássalhangzó
61. Spanyol nemzeti hős
63. Zeneművekben látható riiv.
64. Nyelvtani fogalom
65. Egy vezényszó — magánhangzó
66. Kettős mássalhangzó
67. Tér — betűi keverve
68. Pesti színész
69. G. ö . Ü.
70. Vissza: Ilyen hárfa ls van
71. Mondai király, kinek szamárlűlei nőttek
72. Magyar király s német-római
császár
74. Sporteszköz
75. Francia birtokos névmás
76. Filmszínész
77. Vágóeszköz
80. Fém
83. Zenei összhangzat (fon.)
84. Egy férfinév — mássalhangzói
85. Magyar Iró és rendező
92. Állati hang
93. Opereltprimadonna és a 43.
függ. felesége volt

94. Magyar költő
95. Orosz uralkodó — mássalhangzói
96. Vissza: lőrang rőv.
98. Színművésznő. A 98. függ.
felesége
162. Drágakő
165. Vissza: érc — más nyelven
167. Portugál birtok Elő-lndlában
108. A ló sebes vágtatása
199. Színésznő. A 75. tűgg. felesége
112. Vissza: német igekötő
113
mirálls
114. Akinek nincs, az szerény ember (ékezettel)
115. Vissza: scytha lovasnép
116. A kalandozó magyarok vezére
a 16. században
119. Gáz — németül
12«. A. E.
121. A hajnal Istennője, Tithonus
felesége
122.
126.
128.
129.
138.
131.
132.
137.
138.
139.

Fllmdlszlet-terveiő
TUtószi
Hosszúkás, tojásalaku
Személyes névmás
Som — betűi keverve
Vissza: csak — más nyelven
Ismert színészünk lelesége
E. E. E. E.
Pesti színésznő
H res francia iró. (1828—1995.)
FÜGGŐLEGES:

1. Színházigazgató
2. A testek elektromos állapotának észlelésere szolgáló eszköz
3. Leány — más nyelven
4. Csapadék
5. Német helyhatározó szó
6. Szokásos, szokott — németül
7. Jós, látnók — angolul
8. Vissza: helyhatározószó
9. En — németül (fon.)
19. Sok válfaja becses drágakő
11. Rag
12.Cimer. védőpajzs
13. Azonos betűk
14. Szereplő, Verdi: Aida e. operájában
15. Belgyógyász. A 42. vízszintes
térje
18. Operett
21. Színigazgató
25. A rádió egyik ismert bemondónője
26. Csapadék (ékezettel)
16. S. F.
31. Madár (névelővel)
32. Királyi — rőv.
3«. Ruhán hordják

38.
39.
41.
43.
44.
47.
53.
56.
66.
62.
64.
68.
69.
71.
72.
73.
74.
75.

Egy színigazgató beceneve
SporteszkSz
Kettős mássalhangzó
Operaénekes
Pásztoristen
Ma már a legtöbb mozi Ilyen
K. V.
Színésznő. A 85. vízszintes felesége
A rádió Igazgatója
Nagy japán államférfi volt
Kerék — más nyelven
Mozi — máz nyelven
Ilyen pont ls van
Magyar Író
Ló — néplesen
Köszönés
Időhatározó
Nagy magyar író. A 16». vízszintes férje

78.
79.
81.
82.
83.
86.
87.
88.
89.

L. R.
Színművész és rendező
1159 — római számmal
Főzelék
Perzsa eim (névelőre!)
Gyermekek játékszer*
Tetszésnyilvánítás
Vissza: angol kettőshangsó
Vissza: egymásután)
mássalhangzók.
96. Díszterem (ékezetfelesleg)
91. Egy fenyőfajta
—
mássalhangzói

97.
98.
99.
1««.
101.
103.
194.
106.

A magyar tenger
A 98. vízszintes férj*
Az ezüst vegyjel*
Vissza:
nagy
angol
(1668—1674)
Franela regény
Színműíró
Vissza: görög betű
Főváros

Író.

119.
111.
116.
117.
118.
126.
121.

Vissza: Idegen tagadószó
Idegen női név
Zsákmány — franciául
Arany — olaszul
Nagy sarkutazó
Mesterember
H-val, a levegőből lecsapódó
nedvesség

123.
124.
125.
127.
132.
133.
134.
135.
136.

Vissza: kínai munkás
Női név
Arab fejedelem
Kávéház
Vissza: vajban képződik
Azonos betűk
Személyes névmás
165 — római számmal
Német kettőshangzó

Hol találhatjuk meg a képen a tyukanyót és a csirkéit?
KI MILYEN LISTÁBA SZAVAZZON?
Több országban választások lesznek. Ebből az alkalomból közöljük ezt a kis tájékoztató statisztikát.
Munkás — szocialistára
Főnök — B-listára
Adós — fekete listára
Bankár — kapitalistára
Bélyeggyűjtő — fllatelistára
Meccslátogató — futballistára
Csecsemő — cuclistára
Mágnás — feudalistára
Burokban született egyén — mazlistára
Fürdőhelytulajdonos' —* kurlistára
Az egyéniség — individualistára
Ábrándozó — idealistára
Primadonna — materialistára
Panamisták — kriminalistára
Megfejtési határidő 1(32 szeptember 11. A postán
beküldött levelezőlapokra ráírandó , .FEJTORNA".
Személycsen is bevihetők a szerkesztőségbe (Aradiutca 8.), vagy a Szinházi Élet Boltba (Erzsébetkörűt 7.). Heti ajándékot nyerhetnek a Szinházi Élet
olvasói vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést küldenek be.
MEGFEJTÉSEK
az 1932. évi 35-ik számból:
Betű- és képrejtvények: 1. Ökör iszik magában. 2.
Háromszögelés! 3. Hosszú ideig. i. Kupaktanács. 5.
Marcipán. 6. Kőtéltáncos. 7. Kiséret. 8. öreg gyerek.
9. Árvaszék. 10. Megyeháza.

KISKERESZTREJTVÉNY:
KI L A T 0 T T E N | G E M
I ELŐD
A R N E
A
SKI
F I C K Ó
R R R
KARO
USA
T A I N
KOMOR NA
A E
UT
NÓGAT
K
IVA 0 1
L
ORES
O P E L
Ö
A L G Í R
O OR D I t
CE
NORMANN
GK
HERA
EAR
A G Y O
A r a
o m n i s
r I z
Z
NÉNE.
A M E N E K U l & I L ET

SZ!6^6EJ^ji;DE
Z
REAL
TÛF*ft
R
AGA
ZILIZ
"I N D
L E K A AO K Z $ I R
AZ
MASKARA
KO
Y U K O N
A
A L L O D
F
I R Ó S
ADAT
Y
RATÓT
B
I T T A S
UP
SALAMON
KA
ZORO
OKA
A L Á N
MOORE
I C D
I LA
N
A G I S
ELAN
O
0
7
A M B R Ó Z Y B É L A B" R"

KERESZTREJTVÉNY:
FAM
M I A Z E R Ű Ö N B I ZALOM
O Z I R I S
ELÉ
8 É I
C S E R E
L E C H
AL
F A H Á Z A K
C S E L
YM
OH
AKE
ALD
ES
ZAY
Ó B U D A
KE
M I L A S Z T
E
B
V E T É L K E D Ő
NAN
DOMINE
I R O S A F
V
A FTA
ELAD
N
ZM
I L I K E
ZA
P E T I
ŐRE
N É G A T
E T T E M
O
ED
V | R
EQY
E A R S
S I RT
LUNA
ö
KK
E S S E H
Z S E B K É S
L
T
N I N U P
T E L É R
ARG
DAMS
I J J
ER
V
T O R R I D A
HEK
N O M Á D É L E T
S T A T E
MADE
CZ
T Á G 1 T
IS
L I S A
M D D
S A K Á L
TAT
Z Ö K K E N
ÉOV
S N U
LA
MAKK
O
M
ÉGNE
E U P H O R B U S
E L N É M U L
AT
ML
U T A N
U R A Y
I D E
PK
M C S A T Á K
UT
U A V
T R O A
I M CV
PAD
I EL
É J
KP
Gl
H O P P Á
AB
A G O T
ÙO
AKT
NI
DOBÓKÖR
S T A R K
T E R A
A l
T E R P S I C H O R E
A N I Z S H
E A U
S Z
N A G Y S Z A L O N T A
D I A D A L A
I L I A
A R A N Y J Á N O S
B R A V
CV
»SO
R I
I
U
A P A
K É P É N V I D O R A Z E S T B I B O R
EGYK I S H Y P O C O N D R I A
KÚ

Rejtett kép: Vízszintes helyzetben fekszik a hálán.
Feje a férfi kezében levő hangszer fölött.
GEOMETRIA:
BllVOS SZÍV:

PRINCESSE areviz (100 gram):
KISS

ERZSÉBET.

Sátoraljaújhely,

Tompa-u.

6.

1 üveg LYSOFORM, 1 fodormenta szájvíz,
1 LYSOFORM pipereszappan:
CSERNEK

ANTALNE.

Pestszenllórinc.

telep 161—2.

AH.

Lakó-

ASTORIA foto (Muzeum-körut 1.) portré:
T.WSZ

ANTALNÉ,

H pest.

20. IV.

Gróf Zichy Jenö-u.

1 doboz világhírű KLEIN Orient rózsaszappan, AIDA szőkítő shumpoon-szappan:
PALFFY

IZABELLA,

Szombathely.

RADIUSf-METRO

Hollctn-u.

filmszínházba

SUGAR GYÖRGY, Bpest. Vilmos császár-ul
GORÓCZ SÁNDOR. Bpest. Drugeth-u.
13.
KISKERESZTREJTVÉNY:
ANATOLE F RANCE
Kombináció: 1. Alláj. 2.
A
L A
i x
Ritkán. 3. Anton. 4. Netto.
AT L L S TA
EE 5
.
„ T•
r
R ALAP
P É C S T - Vales. I. Arany. II. LiEMBÂMUL
ZS
nea III. János.
A T A S SOR
ZAZA
BELUDZSISZTAN
OLGA T O T
ZONA
EA F O N A L
CT
K MOH R N I A S
H
O R M R B
TP
DA
CATO LOI
OMAR
H E R C Z E 6 F E R E NC

a I9

KERESZTREJTVÉNY:
A F E L E S L E G
E S N E M Á R T
M E Z
F
C S O N K
L
M A I
I
E B R O
T T T
R Q L
B T
N
K I Á L T
I
B E Á L L
U
D C
M I D A S K
I R Á L Y
O S
E S Ő
M A R I A Z E L L
M A F
N I N I
L A N
E T I
M M D L
KL
N E T
A S T
S I O
O A
I L I A S
D U E L L
S Z A R V
H A L L E Y
T R E
S Z I D N I
A G I
T
K O V N O
L
E A U
R
A R E N A
A
T R A I N
S
C É
OK
D U D A
E M S
É V
A R E S
KA R Á K U L
T E V E
A S
MA
T Á O
A C A T
L Ó
I
M A C S K
H
E R I K A
P
N R O
S Z E R E L M E S
A T A
D A D A
T
! E U
F
A B A S
E M E L T
S A T
I R
P A C N I
N P
V A L Ô
O
É G E R
TA
K O S Á R
S I R A T
R E N A N
I L I
A M A Z
L
ÉG
K L U
EL
A J Á V O R F Á R Ó L
U S
L A N T O S
M E A
A L I
Á S
L
1 Á S
B
P
I
A L P
T
E L A D
M A R C O N I
L Ó R I
NEMI R O K N E M O L V A
S
O K

BOROS

KÁROLYNÉ,

111. W.
% kg. világhírű HAG kávé:
SZABÓ

MIHÁLY,

MISKEY

ERZSÉBET.

1. II. 9.

Békéscsaba.

Egy nagy doboz VALERY pouder:
.HÍDVÉGI

VERES

ARANKA,

Álsózsolca

(Borsod

m.)

KRISTÓF penzióban (Kristóf-tér 3.) egy nap:
KOZÁK

LAJOS.

Mezőberény,

Luther-u.

3.

VIRÁNYI kaiapgyár (Ferenciek-tere 3) egy
női sapka:
KAMI NSZK Y MARIA,

Bpest, Baross-u.

Kispest.

Zrinyi-u.

137.

DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz:
CZ1NN SIMONNE.

Bpest,

20. 111. 4.

S:iu-u.

BEER drogéria (Berlini-tér 3.)
Marvel-Chipre. I Tuft-puder:
GOU).t

MIHÁLYNÉ,

Kispest,

100

gr.

4.

Dugonich-u.

Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal:
FONYÓ JÓZSEF,

Bpest,

72.

postahiv.

B O O N s kakaókülönlegesség, fél kg:
DR.

EfiDÉLYl

IMRE,

Kunhegyes

Zwack: L'NICUM, nagy üveg gyomorerősítő:
DRUCKER

HENRIK,

Nyíregyháza,

MEISTER szappangyár
DUBOR1 Z1NA, KéHornmilak

Bethlen-u.

20.

mintakollekciója:
(Pápa

mellett)

12 darab PUSZTADŐRI sajt:
KOVACS

KÁROLY,

Bpest,

Hársla-u.

34. f . 9.

Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal:
S1MONOVICS

BLANKA.

Bpest.

119. I. 24.

Cllöi-ut

6 PILAVIN fürdő tengeri sóval és fenyőillattal és 1 PILAVIN fenyőszappan:
SZÉKELY

MARGIT,

Bpest.

9. í .

Mátyás-tér

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém:
BÁRDON

FEllENCNÉ,

Székesfehérvár,

Színház-épület

Nagv tubus QUICK gyorsborotvakrém:
DR. FRINDT

DEZSŐ,

Jászapáti

2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder:
STEFÁNIA,

Bpest.

Bajza-u.

40. 11. 28.

MARIANNE,

Kőszeg,

Kelez

Adel/fy-u.

1.

42.

KÖNYVJUTALMAKAT NYERTEK:

Egy nagy doboz világhírű NIVEA eréme:
MADARASSYNÊ.

11.

BOROS FERENC.
Bpest. Podmaniczku-u.
11. 1. 9.
SZOKOLICS
JÁNOSNÉ,
Bpest, Karplenstein-u,
IS.

SZMOLYÉN

(Postán küldjük el)
Klauzál-tér

Podmaniezku-u.

ANNA
fotoszalon művészi portré:
PALFY ZSUZSIKA. Csepel, Deák Ferene-u.

Egy doboz GERBEAUD:
Bpest.

Bpest,

UFA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy:

TURUL mentődoboz:

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK:
LOW BEER MICA,
Luther-u. 2.

55. 11.

GE-VI la azsuros selyemharisnya:

WE1SZ

Válasz a 98-ik oldal képére:
Hiányzik az udvariasság a férfiakból.

1.

2—2 jegy:

53. III. 23.

SARKAD1 KLÁRA, Bpest, Andrássg-ut
6.
KOLOZSVÁRY
RÓZSI.
Szolnok
KASSOXICS MÁRIA.
Senta
KLINGER HENRIKNÊ,
Calatele (Jud Cojocna)
RUDOLFER ERZSI.
Hlohovec
ERDÉLYI
PARASCHIVA,
Constanta,
Poste
Restante
M ESTERHÁZY
NAGY
DALMA.
Temesvár,
Calea
Bogdanestilor
16.
SPITZER IMRE, Sarajevo, Olic. Dorn.
LINDNER MÁRTA. Zvolen. Sokolska Ir. 1.
DR SAJÓ, Bratislava, Palaekg pl. 13. 1.
HAUPT JÓZSEF. Vei Beckerek.
Ob. Po. Jelena 4.
109
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KLINIKÁJA

NyaraMa
LEVÉL: A feleségemmel
állandóan
vitázunk
azon, hagu ha ingujjban vagyok, hordjak-e nadrágtartót, vugu sem?
VÁLASZ: Először Is gratulálok « kedves családnak, hogy ez a legnagyobb problémája. Másodszor pedig: hogy kinek van igaza? Mind a
kellőjüknek, ütmek is, meg a kedves feleségének
is. Mert valóban esztétikusabb látvány egy szép
nyári weekending övvel; — de viszont önnek is
Igaza van, ha dolgozó családfenntartó létére nem
hagyja kényelmében zavartatni magát. De minthogy a hölgy „kiábrándulással"
fenyegetőzik,
mégse adjunk neki alkalmat erre tudatosan. Tanácsunk: Hordjon ezentúl övet. Igy — reméljük

— egy csapással kettévágtuk a gordiusi hózentrágert.

Ibi
LEVÉL: Találkozunk-e
Pesten?
VÁLASZ: Nem tűnik ki világosan a leveléből:
Velem-e, vagy „Vele"? Velem lalálkozhat a szerkesztőségi órák alatt. „Vele?" Soraiból megállapíthatom, hogy: ez csak Sntől fOgg.

G. M.
LEVÉL: Nem
köszöntem talán ugu. ahogy
kellett volna?
VÁLASZ: E kérdéshez mcUékelte: a fotográfiáját. Erről a képről olyan drága, szép. csillogó
szemű ifjú hölgy nevet ránk,
hogy válaszunk ez: legyen boldog az, akinek köszön, még ha
— ásít is közbe egy kicsit.

Egy szomorú anya
LEVÉL: Eg H panaszos trás!
VÁLASZ: Asszonyom. Itt az a
fontos, hogy: jó egyetértésben
él-e férjével, Gyermekeit nevelje
tovább is tisztességben. Jóságbun, türelemben — akkor ez a
probléma nem probléma.

Probléma

•

LÖWY IBI

Csillaghegyi Strand pizsamaversenyének győztese
(Foto Förster)

LEVÉL:
Lehet-e
boldogság,
törvénges forma nélkül?
VÁLASZ: Az az Iró, akihez levelét intézte, kisasszonyom, már
nincs lapunknál és igy szives,
utólagos engedelmével én válaszolok
a
fölvetett kérdésre.
Anélkül.
hogy prűdériát. hogy
maradiságot akarnék mutatni, az
ön levelét olvasva, egyéniségét
elképzelve, csak azt a tanácsot
adhatom: nagyon vigyázzon, nagyon óvakodjék mindenféle kalandtól. Ön tisztviselőnő, megélhetési
gondjai
nincsenek,
olyan nagy, szenvedélyesen lobogó szerelem se bántja, amely:
„mindent
feledtet és mindent
megmagyaráz". — tehát miért
komplikálja életét, belső lelkivilágát egy — a lelkületévej, nevelésével, életfelfogásával ellenkező —
szituációval.
amely
máris aggodalmakat és gondot
okoz önnek? Én, kiszasszonyom,
csak egy ember vagyok, objektív és Jószándéku ember, akinek
talán csak
egyetlen előnye a
nagy tapasztalata: nos, ezt a
tapasztalatot vetem latba az ön
problémájával szemben, ezt a
nagy
tapaszfalatot
kérdeztem
meg: mit válaszoljak az ön kérdésére? Az. hogy: „Az idő elszáll" . . . nem érv. manapság
az idő másképpen száll eL mint
évekkel ezelőtt és ha becsületes
munkával, nyugodt öntudattal
érjük
meg az idő etszállását,
mindig jobban járunk,
mintha
bizonytalan kedvünknek.
Ízlésünknek. élelirányunknak meg
nem telelő helyzetben talál.

Róma
LEVEL: Nincs nuis hátra, csak a; halál.
VALASZ: Persze, hogy hátra van, de csak:
negyven—ötven év múlva. Komolyan besiélve, az
ön panasza: fulzottság. Szinte érthetellea n t ön
pályáján ez az aggodalom, egyrészt tiszteletreméltó. másrészt pedig alaptalan. Egy bizonyos:
ön Igen j ó ieleség leszt Szívből kívánjuk, érje el
minél előbb.

Tanácstalan

LEVÉL: Olyan szerelmei vagyok Ilans Albcrsbc. hogu maid belehalok. Mit csináljak?
VALASZ: Kedves kisasszony, én is szerelmes
vjltum annakidején Kiiry
Kláriba. Mégis Itt
v.igyok.

NótakOltő
LEVÉL: Mikor sikerül egu mauuar dal?
VALASZ: Ez az, amire nem lebet választ adni.
Ki tudna feleletet adni a r r a , miért szebb az
egyik rózsabimbó, mint a másik.

Levél
LEVÉL: Olvassa el ezt a levelet.
Gondolja,
hoou szerelmes belém, aki írja?
VÁLASZ: Már tul van r a j t a . Már kl is ábrándul! önből. De ez a kiábrándulás is időleges.
Nagyon érdeklődik ugyanis az Illető, hogy ön
mit csinált azon a táncmulatságon. í r j a meg neki,
bogy jól mulatott. Hogy nem gondolt r á . Olyan
döntő lesz, hogy: vissza tog ábránduini.

Sportlady
LEVÉL: Uqii ismerkedtünk
meg, hogu a hátamba vágott egu tenniszlapddt . . .
VÁLASZ: Azt a választ adom, amit ön vár tőlem. Minden tennlszpályán. minden háló megmagyarázza, mi» kell önnek tennie. Mit haboznak:
hiszen szeretik egymást? Menjen hozzá feleségül.
Adja vissza neki azt az első tennlszlapdát.

Baba 18
LEVÉL: Már megint más van a szivemben.
VÁLASZ: Figyelemmel kísérem az ön leveleit.
Ez a bejelentés ebben az évben inár a harmadik.
Kedves Baba 18., ugy vélem, nem önnek van
szüksége lelki klinikára, hanem azoknak, akik az
ön bűvkörébe kerülnek.

„Minden külön értesítés helyett"
Iierz Sándor és Kobu Elvira házasságot kötöttek
(D'Else foto)

Filléres gyors

LEVÉL: Unom igy ezt az életet.
Szeretnék
szerelmes
lenni.
VÁLASZ: Ezt igazán nem nekem kell kijelenteni. Valaki másnak, akit közvetlenül érdekelhet
a dolog.

IEVÉL:
Kólteménu
erről
a kitűnő
intézményről.
VALASZ: Az Intézmény sokkal jobb, mint a
költemény. Két sorát azonban — elrettentő például — citálom:
Ugy szép a gyors, b a filléres.
Ugy szép a üld, h a pilléres.
Nem tudom, mit akar ezzel a váratlan relrénnel a második strófa végén mondani?

Kék uiadár
LEVÉL:
Nuolcoklalas
vágyódás az elröppent
boláofisán után.
VÁLASZ: Tisztelettel és meghatottsággal olvastam el u levelét. Asszonyom, ön az emlékezők, a
múlt kultuszának élők seregéből való. Mondjam,
hogy nem helyes? Mondjam, hogy előre kell
nézni? H i á b a . . . ön nem tud erőt venni szivén,
érzésein, ön nem tudja kiölni emlékeit, annyival
•s inkább, mert nem Is akarja. Önnek a szivében
megszépül megnemesedik a mult, ön csak azt látja,
ami „szép volt — amikor még derült volt az égbolti" Csak azt kívánhatom, hogy a fájdalmak is
csituljanak szép emlékekké az ön nemes szivében.

Kérdések kérdése

Liane
LEVÉL: Melyikhez menjek a kettő közül?
VÁLASZ: Drága kisasszonyom, hiszen még
egyik se kérte meg. Mindenesetre ahhoz, amelyik előbb jelentkezik. Ha annyira egylorma az
érzése mind a két u r Iránt, és elhatározott szándéka férjhez menni: akkor ugy is mindegy.

Grafológiai

szelvény

Aki ezt a szelvényt néhány sor tollal irt Írással, kor és nem megadásaval, megcímzett é s
f e l ü l b é l y e g z e t t válaszborítékkal «s SO I I I .
I é r r e l (bélyegben ls lehet, külföldről megrelelfl szému Coupon réponse International) szerkesztőségünkbe (Aradi-utca 8.) „ G r a f o l ó g i a "
Jelzéssel eljuttatja, annak grafológusunk D r .
B e n d e t z , levélben ad analízist.

(Ili flJIIIAfir
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Doktor. 1. Fővárosi Nyári Színház, Kriszlinakörut. 2. József-körűt 8. — Régi olvasó. Budapesten tartózkodik, cime: Cgynôk-ulca 9., IV. —
Jugoszláv előfizető. „Serenade au bourreau" a
regény eredeti cime, Maurice Dekobra irta. —
17 éves. 1. A Nemzeti Színházban játszották.
2. Csorlos Gyula. 3. Levele a Vígszínháznál megtalálja. — Gerinánia. A kérdezett írók: Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz Weríel, Erich
Kästner. — I love you. 1. Még nem vált el.
2. 23 éves. 3. R á k ó c z i i t 12. 4, A Magyar Színházhoz szerződött. — Előfizető. Szolnok. 1.
1928 januárjában mutatta be a Vígszínház. 2.

Kit lát vendégül a Színházi Élet
a CONTINENTAL szállóban

A kérdezett szerepet Gombaszögi Frida játszotta.
3. Nem. 4. Nem biztos, hogy szinrekerül Budapesten. — Operett. Leghelyesebb, ha kész darabjukat elküldik valamelyik színház igazgatóságának. Ott majd megbírálják s értesítik Önöket,
ha előadható.
Marton Sándor cime: Bécsi-utca
1. — „Egyes." Küldje be verseit a Tehetségavatás-pályázatra. — Lengyel nő. Cime: Paramount Sir dios, Marathon Street. Los Angeles.
Calif. Irl at németül is. valószínű, hogy szívesen küld dedikált fényképel. — F. Rózsi, Kula.
Willy Fritsch cime: Berlin, Charlottenburg,
Kaiserdamm 95. — Filmötlet. IIa valamelyik
használható, annak szerzőjével levélben veszi
fel az érintkezést a zsűri. — Előfizető. Leghelyesebb, ha kívánságával a Ilunnia-illmgyárhoz fordul (Budapest, Gyarmat-utca), — S. O. S.
Tessék kifáradni a Hunnia-filmgyárba s a Színházi Életre hivatkozva jelentkezni ebben az ügyben. — K. Judit. 1. Gustav Fröhlich cime:
Berlin, Steglitz, Ziethenstrasse 3. 2. Dolly Haas
Bécsbe szerződött egy operett főszerepére s egyelőre nem filmezik. — Konszern. 1. Gerő István
címe: Royal Apollo. 2. Antal József címe: Ufa,
Kölcsey-uíca 4. 3. Sajnos, airra itt nincs helyünk,
hogy lilmvállalalok programját mondjuk el itt
részletesen. 3. Charlotte Snsa Amerikába szerződött, már el is utazott s Hollywoodban készült ülnijeit nálunk valószínűleg csak a jövő
szezonban mutatják be. 4. Trude von Mólónak
két filmje jön ebben a szezonban. — „Film 4".
Filmiskola cimét nem közölhetjük s különben
is nagyon szereinők lebeszélni arról, hogy vidékről felutazzék Pestre szerencséi próbálni. Sokkal
okosabb, ha polgári foglalkozásánál marad s
nem rontja el biztosabb jövőjét kétes film-karrier
reményével. — Váradi előfizető. Mattyasovszky
Hona címe: Berlin, Charlottenburg,
Schlüterstrasse 44. — Szőke kislány. Carl Lamac cime:
Berlin SW 48, Fricdrichstrassc 246. Szívesen
közöljük a cimet, ez azonban még nem jelenti
azt, hogy biztosan érvényesül, mint Annie Ondra
II. Ne haragudjék, de mi igyekszünk
lebeszélni arról, hogy fantasztikus tervével Berlinbe
utazzék. Hallgasson ránk s egészen biztos, hogy
még nagyon hálás lesz jóakaratú tanácsunkéi !. —
Zalaegerszeg: Persze, hogy résztvehet. Tessék a
feltéleleket a Színházi Életben elolvasni, itt
mindent megtalál, ami szeptemberi versenyünkre
vonatkozik. — M. P. Sz. K.: Kétségtelenül igaza
van. Várja meg a választ. — Színészvér. 1.
Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház örökös
tagja, szinészképző tanfolyama: Andrássy-ul 12.
2. Próza, operett film.
utánonként.

B U D A P E S T
E héten Borbély Sándorné, Buják előfizetőnket
invitáljuk három napra Budapestre és felkérjük,
hogy megérkezésének pontos idejéről a Continental szállodát (VII., Dohány-utca 42—44> értesíteni
szíveskedjék.

3. Jelentkezni

lehet dél-

ARANYSZŐKE LESZ,

Bau Radieuse-t
használja. 1 . 6 0 pengő. Barna vagy fekete hajat
nyer az Eisner-féle dióklvonattól (1.60 pengői.
E i s n e r d r o t f é r I a , f f i t > . k a m . száll. Andráasy-ut 37

Vidéki előfizetőink figyelmébe!
A mai napon postabefizetési lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányaihoz, akiknek előfizetése
augusztus 31-én lejárt. Kérjük t. előfizetőinket, hogy a megújítást kellő időben küldjék be, nehogy a
lap küldése fennakadást szenvedjen,
8 S z | n h á I | ö e t KladOhluatala
Színházi Élet színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Aradi-utca 8 Tel.: 'Automata 16—7—90. Fiókkiadóhivatal: Erzsébet-körul 7.
Telefon: József 42—1—72. Felelős szerkesztő és kiadó: Incze Sándor. Laptulajdonos: Színházi Élet Rt.
Kéziratokai, képeket, slb nem őrzünk meg s nem adunk vissza.
Hirdetések mllllmétersora a darabrészben 80 fill., más elhelyezésben I.— P.
A Színházi Élet negyedévi előfizetési dija Magyarországon 10 pengő, egyes szám ára I pengő
Színes

klisénket

König és Bayer cég

készíti.

NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT. MÉLYNYOMÓ KORFORGÓGÉPEIN. —
NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

B a l a í c n í

I f c k é í

A magyar Írók országos kongresszusa és ünnepségei szeptember 4-től

V e s z p r é m

S i ó f c k

F I L L É R E K É R T

11-ikéig

K e s z í k e l y

tanulhat, szórakozhatik, mulathat!

Irodalmi bemutatók, színház, garden-partyk, tündérest a Balatonon
Szerepelnek:
Pakots József, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Babits Mihály,
Laczkó Géza, Márai Sándor, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Piinkösti
Andor, Tersánszky J. Jenő, Pnulini Béla, Komáromi János, Lambrecht Kálmán,
Baktay Ervin stb. irók és a legkiválóbb fővárosi színésznők és színészek.

<0>
Filléres irodalmi gyorsvonatok. — Vidékieknek nagy kedvezményű utazás. —
Elsőrendű teljes penzió Veszprémben napi 3 [>engö 50 fillér, Siófokon 5 pengő
50 fillér, Keszthelyen 4 pengő.
Előjegyzések a kedvezményes részvételre: írók Gazdasági Egyesülete, Budapest,
VIII., Eszterházy-utca 4. I. emelet Telefon: József 365—24 és 361 14.
és a Balatoni Iroda, Károly-kürut 10. sz. alatt.
^
Vegye meg u Balatoni Iróhét Unneprendjét! Irodalmi szenzáció'
Ara: 20 fillér.
Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben

A z

írek

Gazdasági

E^yesűleíe

(IGE)

könyvkiadó osztályának,

a M a g y a r Szépirc Cék«ne)t
következő
Zsolt Béla: Polgári házasság (regény)
Kőrös Andor: Szomjas férfiak (regény)
Raktay Ervin: Vér és könny Hindusztán
a r a n y t r ó n j á n (regényes
korrajz)
Berend Miklósne: ördögök vagy asszonyok? (regény)
Kodolányi János: Ki lakik benned?
(regény)

tíz könyvét
|l Thury Lajos: A hűséges asszony (regény)
|l Beczássy Judit: A kilencedik hónap
I
(regény)
Mohácsi Jenő: Szeressük egymást (regény)
Pünküsti Andor: Miért érdekli annyira a
színésznő a közönséget?
(tanulmány)
(regény)
Tersánszky J. Jenő: A csóka

a boltiárnál tetemesen olesóbb áron kapja
ha kitölti az alábbi megrendelő-szelvényt és beküldi a Színházi Elet Boltjába
Erzsébet-körut 7., vagy a Magyar Szépiró Céhnek: Budapest, IV., Váci-utca 28.
Alulírott megrendelem a Magyar Szépiró Céh tíz kiadványát és kötelezem
magam, hogy a kb. havi időközökben megjelenő könyveket a kézbesítéskor
1 pengő 80 filléres egységárban, készpénzért, átveszem. Tudomásul veszem, hogy
e megrendelés nem vonható vissza.
Név és foglalkozás:;
Pontos din:
Kelt, 1932
aláírás.
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