


MIT  JÁTSZANAK  A  SZÍNHÁZAK?  t»PITOl 
O P E R A .  Csütörtök:  Hunyadi  László.  

(В.)  _  Péntek:  Kékszakállú  her-
ceg.  Fából  faragott  királyfi.  A  
játékdoboz.  (C.) —  Szombat:  Aida.  
(D.)  —  Vasárnap  d.  u.:  Turandot.  
Este:  Cigánybáró  (B. sz. R. h.) — 
Hétfő:  Bon  Juan  (Népm.  e.)  —  
Kedd:  Parsifal.  (A.)  —  Szerda:  
Romeo  és  Julia.  Julia,  szép  leány.  
(E.)  (3,  Vs8.)  

NEMZETI  SZÍNHÁZ.  Csütörtök:  
Hol  az  igazság?  (V.)  —  Péntek:  
Hol  az  igazság?  (VI.)  —  Szom-
bat  d.  u.:  Vizsgaedöadás:  Édes  
ellenség.  Este:  Hol  az  igazság?  
(VIII.)  —  Vasárnap  d.  u.:  Niska-
vuori  asszonyok.  Este:  Hol  az  
igazság?  (VII.)  —  Hétfő:  Hol az. 
igazság?  (K.  1.)  -  Kedd:  Hol az 
igazság?  (III.)  —  Szerda:  Hol az 
igazság?  (IV.)  (Vr4,  Vr8.)  

NEMZETI  KAMABASZINHAZ. Min-
den  este  és  vasárnap  délután:  
Kaland.  ('/Í8, Vi8.) 

MADÁCH  SZÍNHÁZ.  Mindennap:  
Négy  asszonyt  szeretek  ('hi. *ha.) 

VÍGSZÍNHÁZ.  Csütörtök:  Félté-
kenység.  Péntek:  Szinház.  (E.) — 
.Szombat:  Szinház.  (Szomb.  béri.)  
—  Vasárnap  d.  u.:  Féltékenység.  
Este:  Színház.  (R.)  —  Hétfő:  
Hattyúdal.  —  Kedd:  Színház.  (N.)  
(Vi4,  '/48.)  

MAGYAR  SZÍNHÁZ.  Minden  este  
és  vasárnap  d.  u.:  Gyergyói  bál.  
(Vi4 ,  s /48.)  

ANBRÂSSY  SZÍNHÁZ.  Minden  
este  és  vasárnap  délután:  Ne  
játssz  a  szerelemmel.  0/x4,  'h8.)  

FŐVÁROSI  OPERETTSZÍNHÁZ.  
Minden  este  és  vasárnap  d.  u.:  
Fityfiritty.  (Ví4. '/48.) 

KAMARA  VARIETE.  Tavaszi  szim-
fónia.  (Vx9, szombat:  6,  9;  vasár-
és  ünnepnap:  'hi.  'Itt,  9.) 

PODIUM. 
arra . . . 

Mindennap: 
(5,  9.)  

Tekintettel 

KOMÉDIA  ORFEUM.  Mindennap : 
Kettőm  áll  a  vásár.  (Vió, 'ha.) 

ROYAL  VARIETÉ.  Mindennap:  Ta-
vaszi  revue,  ('hő. 9.) 

ERZSÉBETVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Aranykalitka.  ((V46,  R;  
vas.:  'hi,  %б,  4tS.)  

JÓZSEFVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Királyné  rózsája,  p/46, s ; 
vas.  '/44,  »/46,.  '/49.)  

KISFALUDY  SZÍNHÁZ.  Minden  
nap:  Gyöngyvirágos  huszárcsá-
kóm.  C/48,  8; vas . : 'hi, 'IS,  4S.)  

Baross-tér  32.  
Tel . :  134-337.  

5.  hétre  prolongálva.  
Kék  madár  (Maeterlinck  remek-
müve  filmen  .  Híradók.  Előadások  
kezdete:  11,  Vtl.  ЧЛ,  'ha.  'hlO.  

C I T Y  F I L M S Z Í N H Á Z  
V..  Vilmos  császár-út  36—38.  

Tel . :  111-140.  
Zanzibár.  J imi'b  Craig.  Lola  Lane.  
Kolumbusz  Kristóf  1 rajzfilm).  Ma-
gyar  és  Fox  híradó.  Előadások  hét-
köznap:  'Is.  '48.  */ilO:  szombat,  va-
sárnap  i'p  ünnenop:  3 44-kor  is.  
/ л в г л  Budapest,  IV.,  Váei-
Q V J n a W  utca  9. Telefon:  18-28-18  

2.  hétre  prolongálva.  
Bűnhődés.  Tynan  Power,  Dorothy  
I.amour.  Híradó.  E.öadások  hétköz-
nap:  .1),  Vss,  ílO:  szombat,  vasár-

üruepnap:  !  x4-kor  is.  
VII.,  Erzsébet-körút  

13.  Tel . :  222-499.  
Magyar.  Fox,  Luce.  Ufa  híradók.  
Arcoic  es  álarcok.  (Film  a  maszkí-
roz.  1 -ról.)  Bombák.  (Aktuális  riport-
film.)  Az  Intim-híradóban:  Karády,  
Jávor  és  Kortoiányi.  Színes  rajzfilm.  
F.kiadások  9-töl  24  óráig.  Páholyok  
elővételben. 
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Kölcsey-utca  2.  Te).:  
130-125. 

Sárga  rózsa.  Szörényi.  Greguss,  
Kamarás.  Magyar  és  Ufa  híradó.  
Előadások  hétköznap:  5,  '/48, 'hlO: 
szombat,  vasár-  és  ünnepnap:  4,  6.  
8, 10. 

PALACE  F I L M S Z Í N H Á Z  
Erzsébet-körút  8.  Telefon-  221-222  

3.  hétre  prolongálva.  
Árvíz  Indiában.  Mirna  Loy,  Tyrone  
Power,  Brenda  Joyce.  Magyar  vi -
lághíradó.  Előadások:  11,  2,  4,  6, 8. 
10  órakor.  Az  első  eladáson  mér-
sóBaelt  helyárak.  

Nagymező-u.  22—24.  
Tel . :  122-098.  

Közbelép  a  feleségem.  Irene  Bunne.  
Carry  Grant.  Híradók.  Előadások:  
'/46,  "'/48.  Ч410,  vasár-  és  ünnepnap:  
Vxl-kor  is.  
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Petőfi  S.-u. 8. 
Tel. :  181-244.  

Magyar,  Fox,  Luce,  Ufa  híradók.  
Film  a  filmről.  (Kiss  M.,  Pethes  
F.)  Bombák.  (Aktuális  riportfilm.)  
Az  Intim-híradóban:  Karády,  Já-
vor  és  Kodolányi.  Színes  rajzfilm.  
Előadások  10-töl  24  éráig.  Páholyok  
elővételben. 

Károly  király-út  3.  
Tel . :  422-722.  

3.  hétre  prolongálva.  
Balalajka.  Hajmássy  Ilona,  Eddy  
Nelson.  Magyar  és  Ufa  híradók.  
Előadások :  'hi,  'IS,  'ha,  'h A  Az  
első  előadás  mindennap  mérsékelt  
helyárakkal. 

Bethlen  Gábor-tér  3.  
LtfirtnÖfiftp!  Tel . :  225-003.  
Nem  gyerekjáték.  Mickey  Rooney,  
Judy.  Garland.  Luce  és  Magyar  hír-
adók.  Előadások  hétköznap:  'ht,  
Vi8.  'ha.  VslO,  vasár-  és  ünnep-
nap  Vsii-kor  is.  Vasárnap  délelőtt  
Vili-kor:  Kadettkisasszony.  Dolly  
Haas. 

Hollán-u.  7.  (Szent  
István-kőrútnál.)  Te -

lefon:  111-994.  
3.  hétre  prolongálva.  

Nem  gyerekjáték.  íludv  Garland,  
Mickey  Rooney.  Híradó.  Hétköz-
nap:  'hi,  V s6,  'ha,  'hlO,  szombat,  
vasár-  és  ünnepnap:  Vx2-kor  is.  
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-fapp  naiaszianya- s : : 
készített  birkagulyása  éppen  olyan  különleges-
ség,  mint  az  Európaszerte  ismert  szálkanélküli  
hala.  — Tulajdonos főz !  Kispest,  Petőfi-tér  6.  szám 
(Városháza  előtt).  Telefonszám :  147-150  

д N E W - Y O R K 
I N U M M Á R V Á N Y T E R M E 

es te  9-től é j j e l  2-ig  n y i t v a .  

Guttenberg  zene, A d i Burger  zongoráz ik  

MIAMI  KÁVÉHÁZ  
E S T E ,  D É L U T Á N  D I Z Ő Z ,  Z E N E  

Kegget  S á rakon  nyffás  

G UNDEL VEZET! 
а S z t  G E L L É R T  szállóban és az  Á L L A T K E R T I  
vendéglőben ételével, italával, figyelmességével 

BAROSS  KÁVÉHÁZ-ban  
9 estéli' 

ként 
órá-
tól 

vacsorakü lön leges ségek 
C S E L É N Y l  é n e k e l  

!?-'«'  -  •  
i !  -

Kitűnő  magyar  konyha  
H i d e g  b n f f e t  

Erzsébet-körút 48 
T e l e i o n :  421-391  

P O Y - B  A  
Legszebb  kis lokál. — Éjjel  2-lg  tánc.  — Műsor 

II., S Z É N A - F É R  7  
Telefon:  357-368,  

356-325 

M A G Y A R  F A L U  V A R I E T É  f f f i ' Ä  
M ű s o r .  T á n c .  H a n g u l a t o s  z e n e .  — 9—2-ig  nyitva. — Polgári  árak  

MICHELLERHALASZKERT  ,14-es A U T Ó B U S Z  V O N A L Á N  

Látványos, hangulatos vacsorázó hely  *  Éjjel 2-ig  nyitva  *  Hal-  és  flekkenkplönlegességek 

és a most 
megnyílt v l / l d t b i p o u  ш е п н и  

Moicóz-cióeda.  este 9-tói  ще1  Z-iç.  uyüua  
A z  é t t e r e m b e n  G Ö D Ö L L Ö f  V I D Á K  J Ó Z S I  m u z s i k á l !  
A  csárdában :  sramli.  >.  .  ,  .  énekel.  
A - z o n g o r á n á l :  Jeen 'Uiülty ,C  P o m p á s  h a n g u l a t  

a  z  a  n  А  к  á  V  é  h  

ШассеМа 
v i l á g h í r ű  m e x i k ó i  z e n e k a r a .  
M e n ű k ü l ö n l e g e s s é g e k :  2 . 4 0 p e n g ő 

I Rákóczi-út  70.  Tel . :  
224-443. 

Az  arany  hiénái.  (Budapesten  kizá-
rólagos  joggasl.)  Híradó.  Előadások  
hétköznap:  11,  1,  3,  S,  'hS,  VilO.  
vasár-  és  ünnepnap:  10,  12,  2,  4.  
6,  8.  10.  

Erzsébet-körút  45.  
Telefon:  222-002.  

4.  hétre  prolongálva.  
Olajváros.  Hedy  Lamarr,  Clark  
Gable,  Claudette  Colbert,  Spencer  
Tracy.  Híradók.  Előadások  hétköz-
napokon:  'hi,  7,  'hlO,  szombat,  
vasár-  és  ünnepnap:  2-kor  is.  

F I L M S Z Í N H Á Z 
Teréz-fcörút  60. Tel . : 

114-411.  114-510.  
7.  hétre  prolongálva.  

A  Manderley-ház  asszonya.  Joan  
Fontaine,  Lawrence  Olivier.  Híradó,  
előadások  kezdete:  'hö,  7,  'hlO.  
vasár-  és  ünnepnap:  2-kor  is.  

Akácfa-u.  4.  (Nemzeti  Színház  mel-
lett.)  TaL:  225-276.  

A  szerelem  nem  szégyen.  Tolnay,  Jávor,  Mály,  
G ózon.  Híradók.  Előadások  kezdete  mindennap:  
11.  'hi,  'hi,  'IS.  'ha,  'hl0.  Hétköznap  ш  első  há-
rom,  vas>ár-  és  ünnepnap  az  első  két  előadás  
roirsékelt  hely árakkal. 
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M8nfeíriííkiráít)né 
étterem  -  Irónyi-u.  17  T. 381-151 

Ш 8  0 « Ш Ш г а ( 1 ) П б "  Budán  
I,  Bors-u.  9. T. 153-024.  Télen  Is  nyitva ! 

A K A K U K  - b a n  b a l v a c s o r a :  
h a l á s z l é  t ú r ú s c s u s z ú v a l  2 P 2 0  
I.,  Attila-körút  22  Telefon: 150-769 

SPOLARICH  KÁVÉHÁZ  
а  Grillben  az  előkelő  közönség  

esti  szórakozó  helye,  
9 - t ő l  2 - l g  t ú n o  é s  m ü s о  r I 

Intim, hangula-  f  ^ f c l I D D I  Sziget-utca 4 5 
tos párizsi  szín « v L I & J l t l  a  Dunaparton  

Telefon : 498-145.  Zene.-  SIMON—WALDMANN  

FIZESSEN EL0 
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f iókkiadohivatalában 
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Pesti esték 



ÉJI  PÁRBESZÉD  AZ  OPERAHÁZ  IGAZGATÓI  SZOBÁJÁBAN  
A  sötétségből  fölvillan  a  fény.  Picinyke  sápadt  folt.  nem  

nagyobb  annál,  amely  Faust  doktor  toronyszobájában  világít,  a  
lombikok  és  fóliánsok  felett.  Ebben  a  bűvös  körben  egy  ember-
arc  hajlik  írások,  rajzok,  könyvek,  kották  fülé.  Kékszemű  óriás,  
szinte  kiszakad  az  éjszakából,  amely  birtokba  vette  az  Operaház  
igazgatói  szobájának  hatalmas  arányú  négyszögét,  elnyelve  min-
den  bútort,  képet,  falat  és  csupán  ezt  a  megőszült  Siegfriedet,  
ezt  о  wágneri  hősalaikot  engedi  ki  a  homályból.  Olyan  ez,  
mintha  Operaházunk  egyik  pompás  színpadi  jelenete  volna,  mi-
kor  a  rendező  mindent  fekete  fátyolok ha  hurkol  és  csupán  egyet-
len  emberarcot  emel  ki.  Oláh  főrendező  és  Komái  fővilágosító  
közös  remekműve  (lelhetne  a  »beállítás«,  amelyben  Márkus  László  
megjekolk  előttünk,  a  csöndben  és  az  éjben,  mikor  mi  sem  árulja  
cl,  még  a legparányibb  nesz  sem,  hogy  a  párnás  ajtólu mögött  ezer,  
meg  ezer  villanykörte  villámlik,  fényszórók  lövellik  a  lángot,  
kürtök  és  harsonáik  zengenek,  klarinétok  és  oboák  énekelnek,  
hegedűk  sóhajtanak  és  csellók  zdkogmak,  mert  odalenn  a  »Wal-
>kür<  del  felvonása  »imegy«  a  színpadon!  Itt  bent  ezalatt  izgal-
mas  duett  suttog  az  igazgató  és  közöttünk.  A  homályból  valaki  
egyre  kérdez,  mint  egy  »icülsd  bang«  —  bariton!  —  az  igazgató  
pedig  az  íróasztalra  hulló  fénysugárból  felelget.  

— Meg  vagy  elégedve?  —  kérdezi  a  külső  hang.  
-  Mivel?  —  kérdez  vissza  az  igazgató.  

— Az  Operaház  előadásaival!  
— Ugyan  kérlek,  hogy  lehet  ilyet  kérdezni!  Mit  feleljek  erre?  

Azt,  hogy  —  meg  vagyok  elégedve?  Akkor  mindjárt  önhittség-
nek,  kérkedésnek  fogod  ezt  mondani.  Már  pedig  ne  várd  tőlem,  
hogy  ellenzék  legyek  a  saját  munkámmal  szemben!  De  külön-
ben . . . 

Ideges  mozdulattal  dobja  el  a  oigarettaosutkát  és  rágyújt  a  
—  következő  cigarettára.  

— I)e  különben,  ha  akarod  tudni:  jobban  tudom  a  hibákat,  
mint  te,  vagy  akárki  a  gáncsoskodóк  közül!  Azt  is  megmondom  
nyíltan,  hogy  büszke  vagyok  arra,  ha  gáncsoljátok  a  hibákat.  
Mert  mindig  olyan  kis  hibácskákat  szoktatok  észrevenni,  ame-
lyeknél  —  jóval  nagyobbak  is  akadnak,  még  világhírű  operaszín-
padokon  is.  Azt,  hogy  ilyen  ici-picike  kisiklásokat  is  észrevesz-
nek,  valamit  bizonyít.  

—  Mit?  
— Azt,  kedves  barátom,  hogy  a  közönség  —  nagyon  jóhoz  

van  hozzászokva  az  Operaházban!  Egyébként  semmi  sem  lehet  
tökéletes,  amit  'emberek  csinálnak.  Gondold  meg,  hogy  három-
négyszáz  személy  percnyi  diszpozíciójától,  vagy  mdiszpozíciójától  
függ:  sikerül,  vagy  —  nem  sikerül?  

—  Néha  azonban  —  vetem  közbó  —  föltűnő  pongyolaságot  ta-
pasztal  az  ember.  Például,  a  múltkor  »szétment«  a  híres  Quin-
tett . . . 

Nagyon  haragos.  Megint  eldobott  egy  cigarettát  és  megint  
rágyújtott  egy  másikra.  

— Tudod  te  hogy  milyen  nehéz  dolog  az:  énekelni?  
— Tudom!  Éppen  eleget  és  elég  lelkes  megértéssel  beszéltem  

és  írtam  róla . . .  
—  Nos  hát:  a  világ  legnagyobb  énekeseinek  egyike  nemrég  

egy  kényes  pillanatban  elfelejtett  »bevágni*!  Emlékszel?  A  világ-
hírű  tenorista  a  végén  ezt  mondta:  »bocsánat...  két  napig  utaz-
tam. . .  megesik  az  ilyesmi,  ugybbá.r?«.  Hát  megesik  barátom!  
Ugyebár,  megesik?  

—  Azt  mondják,  nagyon  sok  mindent  bíztok  rá  a  rutinra  és  
kevés  a  próba!  Egy-egy  műsoron  lévő  operából,  amely  hetek  óta  

nom  ment.  ás  most  új  szereplővel  kerül  а  
közönség  elé,  esetleg  —  így  mondják!  —  
egyetlen  zenekari  próbát  tartanak  az  Opera-
házban. 

—  Nohát,  ez  nem  igaz!  Ki  beszél  ilyen  
badarságokat,?  Ellenkezőleg:  az  a  panasz,  
hogy  agyonpróbájuk  a  zenekart,  a  kóruso-
kat  és  a  magánszereplőket!  

—  És  mi  van  a  szereposztással?  Feltűnő  
sok  a  balfogás.  Legutóbb  is  —  bocsáss  meg,  
ez  az  én  véleményem,!  —  a  fölfrissített  »Don  Juan«-bmin  alig  volt  
a  helyen  két  szereplő,  a  többi  melléfogás  volt.  

Most  már  egész  felleg  öleli  át  termetes  alakját.  Kerülgetik  az  
ezustszm  füstszalagok  szép  ősz  fejét,  körülhömpölygik  és  titok-
zatos  fátyolokba  burkolják.  Olyan,  mint  Wotan,  aki  zord  harag-
gal  all  a  walkürök  szikláján  és  körülötte  magasba  törnek  Loge  
fustfellegei,  mert  megszólalt  már  a  zenekarban,  a  tűzvarázs.  

(Hátha  csakugyla.n  megszólalt?  A  párnás  ajtókon  túl  késő  éj-
szaka  van  már  és  a  »Walkür«  előadása  а  vége  felé  járhat..  .)  

— Jegyezd  meg,  hogy  lehet  téves  szereposztás  —  amit  te  
»balfogásának  nevezel!  —  és  lehet  —  nem  sikerült  szereposztás.  

—  Mi  a  különbség  a  kettő  között?  
— Téves  szereposztás  az,  amikor  rosszul  osztottunk  ki  egy  

szerepet,  mert  a  kísérlet  egyáltalán  nem  is  sikerülhet.  Nem  si-
került  szereposztás  az,  mikor  sikerülhetne,  mikor  minden  remé-
nyünk  meg  van  arra,  hogy  sikerül  és  valami  okból  —  mégsem...  
Persze,  te  egyszerűen  kimondod  az  ítéletet,  hogy  —  például!  —  
Losonczynak  nem  való  Don  Juan  szólama.  Légy  szíves,  világo-
síts  fel:  kinek  való  hát?  Svéd  Amerikában  van.  Kivel  énekeltet-
néd  te  az  (i  távollétébent  Könnyű  gáncsolni.  A  legkönnyebb!  De  
hát  bizonyos  alkatú  és  jellegű  hangokban  nincs  utánpótlás.  Er-
ről  én  nem  tehetek.  Mindent  elkövetek.  —  hold  el  —  hogy  fiatal  
tehetségeket  fedezzek  fel.  Az  egyiket  kottamásolónak  vettem  ide  
amíg  énekelni  tanult,  nehogy  elkallódjon ! 

—  Nem  fog-e  megártani  éppen  némelyik  ilyen  fiatal  tehetség-
nek  a  kísérletezés?  Képtelenség  az,  hogy  ma  Brabanti  Elzát  
énekli  valaki  és  holnap  —  az  éj  királynőjét!  

—  Miután  nines  második  Operaházunk,  nincs  kísérleti  szín-
padunk  se.  Magunk  kísérletezünk  hát!  

—  Nem  volna  jó,  ha  fг zeneigazgató  kerülne  az  Operaházba1  
Ezért  nagyon  haragszik.  
— Főzeneigazgató?  Ebben  burkolt  vád  van:  az,  hogy  —  nem  

értem  a  mesterségemetI  
— Szó  sines  róla!  Csak  a  zenei  adminisztráció  aprólékos  gond-

jait  kéne  megosztani«  vérbeli  muzsikussal.  Miután  egyéb  munkát  
megoszt  az  igazgató.  Ezt  is  meg  kell  osztani.  Ezt  leginkább!  

—  A  milánói  »Scala«  igazgatója  nem  muzsikus  és  nincs  fő-
zeneigazgatója!  A  bécsi  »Staatsoper«  igazgatója  se  muzsikus  és  
neki  sincs  főzeneigazgató ja!  Ne  lovagoljunk  címeken!  Én  minden  
zenei  kérdésben,  szereposztásban,  müsorösszeállitásban,  próbák  
dolgában  a  karmesterek  és  a  nagytudású  Rékai  Nándor,  e  pom-
pás  muzsikus  tanácsát,  hallgatom  meg  és  azután  döntök.  De  
én  döntök  és  nem  más!  Mikor  egy  ni  es  Uistára  van  szükségünk  
—  Dohnányi  jön  el  az  Operába  és  ő  mond  véleményt  a  függöny  
mögé  rejtőző,  névtelen  pályázók  játékáról.  

—  Nem  gondolod-e.  hogy  az  utóbbi  években  némi  eltolódás  
észlelhető  az  Operaházban:  mintha  a  zenei  ijények  néha-néha  
háttérbe  szorulnának  a  tündöklő  színpadi  kép  mellett.  Az  eszköz,  
a  ragyogó  dekoráció,  -  céllá  lett!  Sőt,  olykor-olykor  —  öncéllá!  

Ezen  megint  fölháborodik.  A  különböző  hamutálcákon  egyre  
jobban  szaporodnak  az  összenyomott  (égare ttatetemek. 

—  De  hát,  mit  árthat  a  szép  színpad  a  zenének?  Talán  rosz-
szabbul  énekelnek,  mert  szebb  a  dekoráció?  Túlsúly  ez?  Lehet  ez  
túlsúly?  A  díszlettervező  és  a  főrendező  túlzott  befolyását  jelenti,  
ha  —  nem  rongyos  és  stílustalan  a  színpadkép?  

—  Nem  így  mondtam,  ne  érts  félre!  CsKIk  azt:  nem  terelő-
dik-o  túlságosan  a  tündöklő  szíirpladkép  felé  a  művészi  Igazgatás  
gondja  —  a  zene  rovására?  És  csak  azt  szeretném,  ha  néha  
jobban  énekelnének  a  tündöklő  színpadképben  . .  

—  Fogalmatok  nincs  arról,  milyen  gond  az:  bizonyos  szere-
pekre  megfelelő  énekest  találni!  Vagy:  a  kórusból  tömegesen  
nyugdíjba  ment  énekesek  helyét  betölteni,  olyan  kóristákat  pó-
tolni,  akiknek  a  repertoárja  száz-százhúsz  opera  volt  és  a  zene-
kar  hiányait  ls  megfelelő  erőkkel  fedezni.  Azt  is  könnyen  el-
felejtitek,  hogy  én  most  egy  világháborún  vezetem  keresztül  az  
Operaházat!  Mikor  nagy  gond  —  fenntartani  is  az  intézményt!  
Hála  Istennek,  a  közönségnek  más  a  véleménye,  mint  az  ellen-
zéknek  és  nemcsak  a  bérleti  estéken  telik  meg  a  nézőtér  az  utolsó  
helyig,  hanem  bérletszüneti  napokon  is.  Külföldi  operaszakértők  
jelennek  meg  a  páholyomban  és  bámulnak.  A  newyorki  Métro-
politain igazgatója  végighallgatott  egy »Bohémélet«-előadást  ésazt.  
kérdezte  tőlem:  »Horman  szedte  össze  ezt  a  csodálatos  együttest?«  
Mikor  meghallotta,  mibe  kerül,  így  szólt:  »nekünk,  Amerikában  
nincs  ennyi  pénzünk!*  . ..  Ahhoz  sincs  szavad,  hogy  míg  azelőtt  
egy  Mozart-előadásra  sohasem  telt  meg  az  Opera,  most  vasárnap  
délután  is  zsúfolt  házak  mellett  játsszuk  Mozartot?  És  vasárnap  
délután  —  »Fidelioc-t?  Nem  akarok  kérkedni,  de  az  én  igazgatá-
som  alatt  épült  ki  ez  a  műsor,  Monteverditől  Bartók  Béláig!  Az  
én  igazgatásom  alatt . . ,  

—  Elismerem,  —  veszem  át  a  szót  az  Igazgatótól  —  hogy  a  
te  igazgatásod  alatt  hallottuk  először  Swanholmot  és  Pertilét  és  
te  szoktattad  ide  korunk  legjobb  énekeseit  és  a  te  fölfedezésed  a  
fiatalok  közül  Tamás  Ilona,  Fodor,  Jámbor  és  egy  egész  sora  az  
ifjú  tehetségeknek*.  Én  mondom  ezt  — az  ellenzék!  

Már  régen  vége  volt  az  előadásnak,  néma  lett  a  ház,  mire  
mi  is  befejeztük  a  duettet.  Kongott  lépteink  alatt  a  sötét,  folyosó.  
Az  Operaiház  sarkán,  a  szfiiniksz  előtt  váltunk  el.  Búcsúzott:  

—  Amit  ember  csinál,  az  tökéletes  nem  lehet.  És  ne  feüedd,  
hogy  aiki  bírál,  az  is  csak  —  ember!  Balassa  Imre  
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Vargha  úr  eldalolja,  hogy  itt  a  tavasz,..  
hogy  a  tavasz  is  tudja..  

A  karnagy  úr  bekecsben  intonálja  
a  nyitányt  . .  

A  bonviván,  amint  ezúttal  éppen  Mimi  
torka  után  kapkod . . . 

Harapós  kntya  ijeszti  azokat,  akik  a  
kiskapun  akarnának  bemenni...  

(Escher  fe lv . )  

Ne  mondja  senki,  hogy  a  látókörünk  
nem  terjed  túl  a  bársonybélésű  béltelki  
színházakon:  vasárnap  délután  felvo-
nultunk  a  Műszínkör  ünnepélyes  meg-
nyitására  a  Ligetbe.  Reggel  friss,  októ-
bervégi  hó  esett  a  városban,  amely  
»idekünn,  a  periférián«  még  délutánra  
sem  olvadt  el  s  így  bizony  enyhén  zi-
mankós  volt  a  lég  (egyszóval  igazi  
nyári,  színházi  idő  volt),  de  azért  kö-
röskörül  zengett  a  liget,  harsogtak  a  
verklik.  Színre  került  a  »Szökik  az  asz-
szony«  című  nagyoperett,  szövegét  írta  
Kardos  Andor,  zenéjét  Harmaih  Imre  
verseire  szerezte  Brodszky  Miklós...  
(elmerült  világ...)  A  primadonna-
szerepet  vendén  játszotta.  Havassy  
Mimi,  az  Erdélyi  Színházak  szőke,  
szépsége,  —  ő  a  kültelek  Fedák  Sárija  
és  Honthy  Hannája  egy  személyben.  
Mielőtt  az  előadás  megkezdődött  volna,  
természetesen  belátogattunk  az  öltö-
zőkbe,  ami  azonban  a  viláaért  sem  
ment  olyan  könnyen,  mint  teszem  azt,  
a  Via színházban,  mert  a  kiskapun  zord  
felirat  finnelmeztet,  hogy  odabent  »ha-
rapós  kutya  van«...  

E-el-ufán  bátran  benyomultunk  az  
öltöző-birodalom  felé,  amelyben  min-
denekelőtt  a  nagy  premier  két  fő-
szereplőiénél,  Havassy  Mimi  kerületi  
sztárnőnél  és  Szabó  Jutkánál,  a  debü-
táló  kassai  szubrettnél  tettük  tisztele-
tünket.  A  szőke  Mimi  öltözőasztalán  
vadonatúj  s  vérpiros  ebonit  öltöző-
asztalka-készlet  helyettesíti  a  nagy  
beltelki  sztárok  flancos,  ezüst,  vagu  
pláne,  aranyozott  asztalka-kollekcióját,  
de  viszont  a  fest ékes  tégelyek  és  vűde-
rns  dobozok  között  ott  díszeleg  a  prima-
donna.  még  jegynélküli  ezüst  cipellője  
is...  Mimi  nagy  szakértelemmel,  kí-
nosan  pontos  és  vérpiros  szív-szájat  
raizol  magának  s  a  helves,  üaves  
Szabó  Jutka  ugyanolyan  hatccntis  mű-
pillákat  ragaszt  magának,  mint  akár  
Bajor,  vagy  Mezey  Mária...  

A  kislány  elmondja,  hooy  eddig  
a  Tolnay-társvlat  »szemefénye«  volt,  
résztvett  a  nagy  frontszínház-turnékon,  
amelyeken  rangra  és  fegyvernemre  
való  különbség  nélkül,  közlegénytől  
ezredesig,  bakától  huszárig,  tüzértől  
pilótáig  egyaránt  osztatlan  sikere  
volt...  Különben  »ő  nem  beszél  a  leve-
gőbe,  várjuk  meg  a  8  órás  vonatot,  hi-
szen  úgyis  mindjárt  meglátjuk,  hogy  
ki  az  a  Szabó  Jutka...«  

Biz'  meg  is  láttuk.  Besodródimk  a  
helyünkre,  a  nézőtérre,  amely  a  nyi-
tott  ajtók  következtében,  ahonv  mon-
dani  szokás:  »kellemesen  hűtött«  volt.  
A  oroszcénium-páholyban  bundában  és  
feltett  kalappal  ült  a  közönség  s  a  
zenekarban  is  prémes  bőrkabátban  ül  
zongorához  a  karmester,  így  intonálja  
a  nyitányt.  Egyszóval,  ideális  nvári  
színházi  idő  van.  Közben  a  publikum  
— közvitézek,  sofőrök,  háztartási  alkal-
mazottak.  cserkészek  és  gimnazisták  —  
rendre  gyülekeznek,  a  főjegyszedő  úgy-
szólván  mindenkit  személyesen  ismer:  
»Üljön  csak  át,  Wagner  úr,  ha  onnét  
nem  jól  lát...«  A  hattagú  zenekarból  
felhangzónak  a  nyitány  »Pardon,  par-
don,  szenyora«  jól  ismert  dallamai,  s  
miközben  egy  törzsőrmesteri  rangban  
levő,  magas  katonai  személyiség  kis-

lányának  a  dallamot  dúdolja,  az  elő-
függöny  eszeveszetten  felrohan.  Vargha  
Imre  úr  lép  a  függöny  elé.  kis  proló-
gusban  közli  a  közönséggel,  hogy  a  
tavasz  most  már  visszavonhatatlanul  
megérkezett,  ezt  bizonyítja  a  Műszín-
kör  megnyitása  is,  majd  ünnepélyesen  
belekezd  igazán  szép,  érces  hangján  
Rákóczi  kesergőjébe,  amelyért  forró  
tapsvihar  jutalmazza.  Különböző  »le-
ver  du  rideau«-jelenetecskék  után  be-
lejt  a  színre  végre  sáfrány-szőkén  és  
mindeneket  felkorbácsoló  hollywood-
slílűen,  kis  »navy-blue«  aranygombos  
kabátkában,  matróz  sapkácskában  az  
isteni  Mimi,  aki  Elly  Drops  revü-
primadonna  szerepét  játssza.  Hangjá-
hoz  mért  bátortalansággal  belekezd  
a  nyitányba,  lehellete  gőzölögve  gomo-
lyog  ki  a  torkán,  az arktikus  ligeti  hi-
degben.  Közben  ott  csetlik-botlik  kö-
rülötte  a  valóban  nagyon  helyes  és  
ügyes  kis  frontszubreft.  Szabó  Jutka,  
aki  a  húgát  játssza,  dicsőséges  revű-
primadonna-nővérének,  öt  édesmamá-
jával  együtt  parasztruhában  rejtegeti  
házában  újdonsült  férje,  a  földesúr  
elől,  aki  valóságos  asszonyfaló.  —  ne-
hogy  frissen  tüzről-pattant  menyecske-
feleségét  a  telhetetlen  csábító  megszé-
dítse.  Am  ez  nem  olyan  könnyű  dolog.  
Belép  a  színre  a  nagyon  tűrhető  kül-
sejű,  őszh alánt ékú  s  legelegánsabb  
teniszbajnokunkhoz,  Péteryliez  nagyon  
hasonlító  vidéki  Don  Juan  s  legott  
összetéveszti  ispánjának  menyecske-
feleségét  nővérével,  Elly—Mimi  Drops  
revűprimadonnával.  Híréhez  és  kikür-
tölt  karakteréhez  méltóan  azonnal  ak-
cióba  lép  és  miután  előbb  (ó.  bonyoda-
lom!)  Jutkát  összetévesztette  Mimivel.  
elkezdi  füstölögni  a  halhatatlan  ope-
rett-csábítást:  »Mit  akar  maga  emellett  
az  egyszerű  ember  melletti...  Magá-
nak  fény.  dicsőség,  pompa  kell...  En  
magát  majd  elviszem  Párizsba.  Velen-
cébe  ...«,  miközben  állandóan  és  úgy  
kapkod  Mimi  rózsaszín  dereka  után,  
mint  Bernát  a  mennykő  után.  Szere-
pel  még  a  különböző  csábrekvizitumok  
között  a  kaviár.  Gordon  rouge  és  a  ve-
lencei  csipke,  {a  legfojtottabban  drá-
mai  pillanatokban  a  liget  minden  tá-
járól  beharsog  a  verkliszó.  —  kölcsönö-
sen  cléneklik  egymásnak  a  híres  »l-e-
gyen  az  én  kis  párom«  című  Brodszky-
slágert  és  miután  Mimi  dobbantva  
megfenyegeti  a  Pétery-eleganciájú  bon-
vivánt,  hogy  »előbb  térdrekényszeríti  
és  megkínozza«,  —  mindezt  egy  par-
landó-tangó  hangjai  és  hailadozásai  
között  —  az  utolsó  szempillantásban  
tényleg:  »szökik  az  asszony!...«  »Pé-
teri/«  barátunk  haláltmegvető  elszánt-
sággal  a  vállára  kapja  a  nyilván  ma-
dárfejen  táplált  Mimit  s  úgy  viszi  ki  
vállán,  ami  sovány,  keszea  —  bár  ele-
mín.s —  ember  létére  nem  kis  sport-
teljesítmény  tőle.  

Az  előadást  a  nap  folyamán  még  
kétszer  megismételték,  a  farkasok  lap-
zártáig  egyetlen  megfagyott  embert  
sem  faltak  fel  a  nézőtéren...  

Színházi levél 

a  m ű s z í n k ö r  m e g n y i t á s á r ó l  

Havassy  Mimi  és  Szabó  Jntka  festik  és  
ragasztják  a  sex  appealjiiket  





Ezen  a  héten  
GREGUSS  ZOLTÁN  

vígszínházi  öltözőjében,  a  »Fél-
tékenység«  hercegi  kozákezre.  
dcsénél  tartottunk  inspekciót,  
aki  fővárosunk  fulminánsabb  
karakterű  amorozói  és  jellem-
színészei  között  amolyan  h í  m-
tigris-típus,  kellemes,  ro-
konszenves  egyéninén,  remek,  
férfias  alak  s  amellett  igazán  
nem  mindennapi  tehetségű  mű-
vész.  Délutáni  előadás!  Még  
csak  fél  három,  az  öltözőben  
kisebbfajta  kaszinózás  van,  a  
festékek  mellett  ott  látjuk  
Greguss  ur  »Durchmarsch«-
napjának  ebédmaradványait,  
egy  féllábos  rizsescsirkét,  
a  kopott  öltöző-diváncn  a  Szer-

ijósát  játszó  Szilassy  László  
' barátunk  hever  és  jelen  van  
Földes  úr,  a  Vígszínház  
i>óriás  -színésze  is.  

—  Pécsről  hozcltt  fel  Pestre  
méig  annak  idején  Hevesi  Sán-
dor  a  Nemzeti  Színházhoz,  —  
kezdi  vallomását  Greguss  Zol-
tán,  —  Pao-t  játszottam  annak  

film  például,  amelyben  négy-
öt  pofont  le  ne  kennék  valaki-
nek,  vagy  engem  ne  vágna  szá-
jon  valaki.  Kitermeltek  geng-
szternek,  rossz  fiúnak.  Hát  én  
pedig  egyebet  is  tudok.. .  

— . . .  Szóval,  úgy  látom,  mor-
cos  hangulatban  van  ma  dél-
után  uraságod...  

—  Sőt  ellenkezőleg.  Ede,  a  
feleségeim  (Jézus  Máriám,  most  
elszóltam  magam)  —  Edith  
hozzám  fogja  vágni  a  leveses-
tálat,  mert  gyűlöli  ezt  a  »bece-
nevein,  —  akinek  éppen»  ma  
emlegettem,  hogy  vájjon  hon-
nan  szerzek  majd  magamnak  
egy  szép  tavaszi  színpadi  ruhát,  
szó  rJélkiil  kézenfogott  és  be-
vezetett  a  hálószobába,  ahol  
az  ágyra  sorjában  kirakott  
négy  különböző  gyönyörű  ta-
vaszi  szövetet...  Titokban  
gyűjtötte  őket,  el spórolta  a  
kosztpénzből...  Pedig  —  tisz-
tesség  ne  essék,  mondván  —  
az  elköltcnivalö  sem  túlsók,  

idején  szép  sikerrel  a  »Kréta-
köre-ben,  a  »Martinovics«-ton  
Kazincsyt,  de  nemze ti s z í n lrázi 
karrieremet  kettétörte  em-
lékezetes  nyakcsigolyatörésem,  
amikor  is  két  évig  géipbe  tett  
nyakkal  és  két  mankóval  pró-
báltam  meggyógyulni  és  újból  
ember lenni. . .  A  Nemzeti  Szín-
házban  egy  darabig  gyógyke-
zeltettek,  de  a  végén  be  ke1-
lett  látnom,  hogy  »csökkent  
munkaképességével  nem  hasz-
nálhatnak.  N agyneheze n  hely-
rejöttem  valahogy  s  akkor  fel-
mentem  Jóbhoz,  akit  megkér-
tem,  hogy  szerződtessen.  Meg-
nézitek  Újpesten  a  »Templom  
egeré«-ben  (Somlay  szerepót  
játszottam),  s  megkaptam  a  
Buday  Nagy  Antal  szerepét.  
Utána  iiütt-  a  O'Neil-darab,  a  
»Vihar  az  egyenlítőn«,  a  »Fű-
szer  és  csemege«,  ez  volt  vig-
színházi  arainiykorszaikom.  Az  
utóbbi  időben  azonban  mtár  in-
kább  csak  ezüstkorszatoról  tud-
nék  beszélni,  mert  az  az  érzíé-
sem,  mintha  nem  találnának  
számomra megfelelő  szerepet.. . 

—  Pedig  a  világon  most  
már  semmit  sem  szeretnék,  
csak  sokat  játszani,  —  de  na-
gyon! sokat! . . .  És  hogy'  egy  ki-
csit  én  is  hozzászólhassak  a  
szerephez,  ami  számomra  akad.  
Mert  azért  nem  nagyon  teltszik  
nekem,  hogy  ki  vagyok  jegeee-
sítve  színpadllag  amolyan  erő-
szakos  fráterré:  nincsen  olyan  

(Escher  telv.)  

nemhogy  a  megspóroMivaló  . . .  
Ha  ti lm  mein  volna,  bizony  fel-
kopna  az  állunk . . .  

. . .  A  féllábos  rizsesesirlkie  
mellett  két  szálkás  írású  női  
levél  hever.  Zsírpeesétek  is  
vannak  rajta.  Szórakozottan  
felemelem  őket..  Bikanyakú  
»Zoli«  szcmérmietes  szórakozott-
sággal  jegyzi  meg:  

—  Semmi.. .  A  inai  posta . . .  
Szerelmes  levelek...  

Megkérem,  hogy  informáljon  
—  nem  engem,  hanem  a  kíván-
csi  olvasót!  —  a  levelek  tartal-
máról.  A  köteles  diiszkróöióra  
hivatkozva,  csak  némely  mon-
datot  közöl  jó  Zoli.  Hogy  az  
egyik  hölgy  egy  Szent  János-
kórházbeli  szavalására  emlé-
kezteti  Zoltánt  s  valami  olyas-
mit  ír,  igazi,  jó  civil-ízű  el-
ragadtatással,  hogy  örökké  mi-
tológiai  hősiként,  valóságos  
Heraklesként  tisziteli  G.  Z - t . . .  
A  másik  meg  azzal  kezdi,  hogy  
tíz  éve  asszonly,  de  örökké  
G.  Z.  volt, a  ezínészideálja,  most  
egy  hangjátékot  irt  és  egyetlen  
vágya,  hogy  Zoltán  játsszék  
benne. — » Ugye. 
nem  harag-
szik,  bogy  
csa'ki  egysze-
rűen  a  ke-

resztnevén 
szólítom...« 

Ede  örülni  
fog. 

a kívülről jött 

Veress  Péter  

V E R E S S  P É T E R  B E S Z É L  

Í R Ó  S O R S Á R Ó L  
Megáll  a  kávéház  forgóajtaja  előtt,  körül-

néz  és  nyugodt,  hosszú  lépésekkel  tart  az  
asztalom  felé.  Az  asztalok  mellől,  újságok  
mögül  csodálkozó,  idegenkedő,  értetlen  te-
kintetet  néznek  rá,  a  cigarettafüstben  pá-
colt  gentlemanek  ritkán  látnak  e  helyen  
csizmás,  parasztgúnyás  embert.  Veress  Pé-
ter  megszokta  az  efféle  pillantásokat  és  
magától  értetődő  biztonsággal  ül  le  a  te-
nyérnyi  márványasztal  mellé.  Elnézem  az  
arcát,  a  kezeit.  Ezek  a  munkától  edzett  
kemény  kezek  fogják  a  vitatkozó  tollat,  

ami  sebesen osztja  a  vágásokat  jobbra  is,  balra  is.  Sok  vihar  dúl  
mostanában  Veress  Péter  körül,  itt-ott  talán  szenvedélyesebben  is.  
mint  szokásos.  De  a  bánatos,  keményen  meredező  esurka  bajúsz  
alatt  azért  nem  záródik  szigorúbbra  a  szája,  »ázsiai  nyugalom  
van  Ьешиет«  —  mondja  és  a  helyén  marad:  

—» Az  ,az  író,  akit  a  városi  környezet  elcsábít,,  vagy  eltérít  
művészi  és  emberi,  közösségi  hivatásától,  jelentéktelen.  Az  író  
akkor  író,  ha  rajta  keresztül  a  közönség  meg  tudja  fogalmazni  
mondanivalóit.  Ellenkező  .esetben  az  iró  nem  irányitója  és  alakí-
tója  a  közönség  szenemének,  hanem  kiszolgálója  az  éppen  ural-
kodó  rétegeknek.  

—  Kívülről  jö'tfj  író  számára  mit  tartogatnak  a  pesti  írói  
klikkek,  taszítják,  vagy  vonzaák-e  a  ».betolakodó«-t?  

—  Míg  a  paraszti  író  úgy  tud  beilleszkedni,  hogy  se  szel-
lemileg,  se  társadalmilag  mem  emelkedik  ki  és  nem  mutatja,  
hogy  a  saját  lábán  is  tud  járni,  vagyis  nem  veszedelmes,  addig  
nincs  semmi  haj.  Akkor  azonban,  mikor  kiderült,  hogy  a  paraszt-
író  teljes  értékű  ember  és  arra  törekszik,  hogy  teljies  értékű  író  
is  legyen,  amikor  írásainak  már  nir.es  szüksége  a  »paraszt«  jel-
zőre,  akkor  megkezdődik  a  féltékenység.  A  féltékenység  megnyi-
latkozása,  elvi,  művészi  formába  bú  ik,  m>"rt  a  paraszt-rajongás  
korában  lehetetlenség  volna  paraszt-mivoltában  sérteni.  A  pa-
raszt-író  lehet  ezután  is  hibás,  de  hibái  már  nem  parasztságából,  
hanem  egyéniségéből  következnek,  épp  úgy.  mint  ahogy  a  városi  
vagy  polgári  írók  között  is  különbségek  vannak,  nemcsak  tehet-
ség,  hanem  szellemi  ós  erkölcsi  képesség  tekintetében  is.  

—  Péter  bátyám,  aki  benne  él  a  népben,  mondjon  vé'tomény«.  
a  nagy  népi  konjunktúra,  ami  minden  téren  tapasztalható,  
hozott-e  hát  valamilyen  irodalmi  öntudatiosodást  a  népbe,  keréken  
kimondva:  olvassa-e  a  nép  azt,  amit  róla  írnoki  

—  Inkább  a  parasztságból  jött  értelmi  fiatalságnak  az  a  része  
od  vas,  aki  a  magyar  jelen  ée  jövő  nyersanyagát  látja  a  paraszt-
ban.  Ezek  között  sok  van  olyan,  aki  azért  fordul  a  népi  irodalom  
felé,  hogy  annál  jobban  uralkodhassak  a  parasztságon,  de  akad-
nak  olyanok  is,  akik  a  parasztsággal  való  teljes  azonosulást  
vállalják  egy  új  társadalomban.  

—  Bizonyára  sokszor  szegezik  Péter  bátyámnak  a  kérdést:  
hogy  ma,  amikor  már  a  magyar  irodalom  élvonalába  tartozik,  
mikor  sokezres  olvasóközönség  olvassa,  vagyis  mikor  olyan  
messze  jutott  írói  és  társadalmi  megbecsülésben,  miért  jár  még  
mindig  parasztruhában,  miért  marad  paraszti  

—  Még  mikor  írná  kezdtem,  meggyőződtem  róla,  hogy  ha  
több  akarok  lenni,  mint  falusi  őstehetség,  akit  jóindulattal  és  
vállveregetóssel  lehet  kielégíteni,  akkor  semmiféle  uralkodó  
gazdasági,  vagy  politikai  hatalomnak  nem  adhatom  magam  
oda  egészen.  Ezért  következetesen  tartózkodom  attól,  hogy  akár  
állást,  akár  szerkesztőségi  munka-asztalt,  vagy  bármilyet»  más  
hivatalos  keresetet  elfogadjak.  Magyarországon  ma  fiatal  és  
kezdő  írók  nem  élhetnek  az  irodalomból  úgy  meg,  hogy  szellemi  
szabadságukat  megőrizzék.  Nem  azért  maradtam  hát  otthon  
a  falumban  és  dolgozom  ma  is  a  földön  és  járok  csizmában,  hogy  
így  nagyobb  legyen  a  reklám,  hanem  azért,  mert  nincs  számomra  
más  lehetőség.  A  dolgozó  nép  Magyarországon  túl  szigorúan  ítél  
minden  ember  felett,  aki  belőle  származik.  Aki  eltávolodik  tőle,  
az  hiába  marad  becsületes,  könnyen  azt  a  gyanút  kelti  a  nép-
ben,  hogy:  —  ez  az  iró  sem  a  miénk.  Nem  juthat  az  ember  szá-
mára  más,  mint  a  kemény,  de  becsületes  élet.  Ismeretes  az  
acsopusi  mese  a  szamárról,  amelyet  egy  apa  és  fin.  vezet.  A  fiú  
fent  ül  a  szamáron,  s  az  első  ember,  akivel  találkoznak,  azt  
mondja:  »Nem  szégyenled  magad,  kölyök,  hogy  ősz  apádat  gya-
logolni  hagyod?«  Erre  az  apa  ül  fel  és  a  fiú  gyalogol.  A  követ-
kező  ember  megszidja  az  apát:  »Nem  szégyenled  magad,  öreg,  
hogy  ezt  a  zsenge  gyerekeit gyalogolni  hagyod?«  Erre  mindketten  
gyalog  mennek  a  szamár  mellett.  A  harmadik  ember  ezért  
tartja  őket  bolonddá:  »Tán  meghibbantatok,  hogy  itt  a  szamár  
és  gyalog  jártok?«  Mit  van  mit  tenni,  mindketten  felülnek  
a  szamárra  s  ezzel  kiérdemlik  a  negyedik  ember  gáncsoskodását:  
»Van  lelketek  ezt  a  szegény  szamarat  így megkínozni?«  Én  ihláit, ha 
már  ilyem  sok  véleménnyel  kell  számolná, inkább egyiket se válasz-
tom,  hanem  a  parasztok  mellett  maradok.  

Papp  Antal  





Hívom  a  lányi,  mert  a  rendel  szeretem,  
Vidd  suszterhez,  parancsolom  kereken.  
Mire  Maris  nayyot  nevet:  Az  bajos,  
Nem  suszter  kell  ennek,  hanem  asztalost  

Az  asztalim  választott  egy  anyaitól,  
Majd  egész  nap  fűrészelt  és  faragott.  
Aztán  így  száll:  Becsf-szavamra  csudafess.  
Nem  lótott  ily  gyért yán-t ahmt  Budapest.  

ELKÉSETT  LEVÉL  
Az  új  utakat  kereső  magyar  film  ismét  

egy  szép  munkával  gyarapodott.  Mint  az  
Európa  nem  válaszol«  esetében,  a  szerző  és  

rendező  itt  is  azonos.  Pünkösti  Andor  sok-
oldalú  tehetségéből  nemcsak  Írásra  futja,  
hanem  rendezésre  is.  Az  »elkésett  levéli  ro-
mantikus  történet.  Gyökerei  az  elmúlt  vi-
lágháborúba  nyúlnak  vissza.  Egy  elküldött  
és  huszonöt  év  múlva  megérkezett  levelező-
lap  indiija  útnak  a  cselekményt,  amely  azt  
mulatja,  hogy  az  élet  nagy  bagédiái  néha  
jelentéktelennek  látszó  véletleneken  fordul-
nak  meg.  Minden  érzelmessége  mellett  is  
nagyon  életszagú  ez  a  film,  egy  modern  
Penelope  története,  aki  huszonöt  éven  át  
eszelős  kitartással  várja  vissza  leányának  
atyját.  Az  asszony  hűsége  s  a  lány  esze,  
erélye  és  szívóssága  végül  is  megtermi  ju-
talmát.  Да  a  meséből  többet  árulnék  el,  ron-
tanám  a  néző  illúzióját.  A  szereplők  közül  
mindenekfölött  a  Szörényi  Éva—Gray  Tiva-
dar-keltőst  és  a  nagyon  tehetséges  Felek  
Sárit  illeti  teljes  dicséret.  Párszavas  szere-
pében  Fáy  Kiss  Dóra  szerzett  játékával  
a  nézőnek  jókedvvel  teli,  vidám  per-
ceket. 

KÖZBELEP  A  FELESÉGEM  

A  címből  meg  lehet  állapítani,  hogy  víg-
játékról,  még  hozzá  franciásan  könnyed  
vígjátékról  van  szó.  Az  a  bizonyos  feleség,  
aki  közbelép,  hét  évvel  ezelőtt  hajótörési  
szenvedett  egy  tudományos  expedícióval.  
Mindenki  úgy  tudja,  hogy  a  tengerbe  ve-
szett  és  most,  amikor  véletlenül  megint  a  
színre  lép,  igen  súlyos,  mondhatnám  meg-
oldhatatlan  helyzetbe  hozza  a  közben  újra  
megnősült  férjet.  Képtelenül  vidám  bonyo-
dalmak  kergetik  egymást.  Dunne  és  Gary  
Grant  magasrendű  színjátszó  művészete  
azonban  tündöklő  kedvességgel  oldja  meg  
n  legnehezebb  helyzeteket  is.  Végül  termé-
szetesen  az  elsőszámú  feleség  lép  egykori  
jogéinak  birtokába.  Ebben  az  általános  
szürkeségben  és  egyhangúságban  Irene  
Dunne  hangja,  játéka,  megjelenése  jelenti  
a  tavaszt.  

SÁRGA  RÓZSA  
Évek  óta  minden  filmszezonnak  megvan  

a  maga  Jókai-filmje.  Ezúttal  a  »Sárga  
rózsa«  című  híres  pusztai  novella  került  
megfilmesítésre.  A  nagy  magyar  mese  
mondó  konzseniális  szerzőtársat  kapott  
Móricz  Zsigmondban,  aki  a  forgatóköny-
vet  írta.  Két  leány  és  két  legény  drámája  
a  mese.  A  szabályos  Jókai-recept  szerint  
az  egyik  leány  valóságos  angyal.  —  ezt  
Szörényi  Éva  személyesíti  meg  —  a  másik  
valóságos  démon,  —  ezt  viszont  Kormos  
Márta  alakítja.  A  férfifőszerepeket  Gre-
guss  Zoltán,  Kamarás  Gyula,  Köpeczy-
Boócz  és  Pataky  József  játsszák  sok  szín-
nel  és  szívvel.  Hegedűs  Tibor  és  György  
István,  a  film  rendezői  nagyon  jó  munkál  
végeztek. 

EURÓPA  NEM  VÁLASZOL  
Radványi  Géza  új  filmje,  az  »Európa  nem  

válaszol«  nagy  meglepetés  és  értékes  mun-
ka.  Mindenekfölött  megérzik  rajta  az  író-
rendező  átlagon  feliili  kultúrája.  Ha  filmjé-
nek  megvolna  az  a  vágtató  irama  is,  amit  
az  e  fajta  mese.  kíván,  akkor  bátran  oda-
állíthatnák  az  évjárat  legjobb  külföldi  trr-
mékei  mellé.  így  sem  tudom,  hogy  az  ösz-
szehasonlításban  ki  maradna  aluli  A  mér-
sékelt  ütem  egyébként  az  egyetlen  kritikai  
megjegyzés,  amit  felvethetek  a  film  ellen.  
Máskülönben  az  •»Ewróva nem  válaszol-<  is-
kolapéldája  az  igazi  filmmesének,  a  tökéle-
tes  szereposztásnak  és  a  rendezői  nagyvo-
nalúságnak.  ami  meg  az  itteni  szerény  mű-
termi  viszonyok  között  is  nagyot  tudott  al-
kotni. 

Egy  óceánjáró  utasainak  története  ez  a  
mostani  világháború  előrevetett  árnyékával.  
Az  indítás  mindjárt  olyan,  hogy  a  néző  
minden  pórusában  érzi  a  készülő  elemi  
erejű  vihar  kirobbanását.  Ahogy  sorra  meg-
ismerkedünk  a  hajó  érdekesebb  utasaival,  
előre  érezzük,  hogy  a  másfél  órára  sűrített  
imrnani  történés,  ami  a  szemünk  előtt  fog  
lejátszódni,  igazi  élmény  lesz.  A  rendező  
személyi  ízlését  dicséri  a  szereposzlás  is.  A  
gyönyörű  Tasvády  Máriával  kellene  kezde-
nem,  akinél  finomabb  jelenséget,  mérték-
tartóbb  színésznőt  hollywoodi  műteremben  
som  találhatunk.  Mégis  elsősorban  Radvá-
nyinak  arra  a  remek  ötletére  szeretném  fel-
hívni  a  figyelmet,  hogy  meg  tudta  nyerni  
Titkos  Ilonát  egy  komikai  szerepkört  súroló  
alakításra.  Kiderült,  hogy  a  magyar  film  
régóta  nélkülözött  szerencsés  zsánert  kapott  
Titkossal,  mert  az  a  humor,  amely  alakítá-
sából  árad,  mély  és  gazdagul  színezett  ál-
érzése  volt  egy  int  meglátott  figurának.  
Ugyancsak  örülni  kell  annak  is.  hogy  a  
pesti  filmbonviván-gárda  Petrovich  Szve-
tixzlávval  egészül  ki.  Rokonszenves  színész,  
akit  ízlése  a  legnehezebb  helyzeteken  is  át-
segíti.  Egyetlen  liamis  hangja  sem  volt  
(még  a  hegedűn  sem)  és  hogy  egy  új  valőr-
ről  is  beszámoljak:  roppant  üde  jelenségnek  
találtam  a  kis  Buttykay  Emmit  édes  kis  
arcocskájával.  Kiss  Ferme,  Somlay  Artúr.  
Rózsahegyi.  Vaszary  Piri,  Miíly  Gcrő,  Kö-
peczy-Boócz  és  a  többiek,  kiknek  nevét  nem  
tudom  egyenként  felsorolni,  tökéletesen  bé-
li illeszkednek  az  érdekes  és  és  izgalmas  
filmjáték  stílusába.  Fényes  Szabolcs  kísérő-
zenéje  kifejező  és  hangulatos.  

ÉS  A  FATALP  

Egyik  reggel,  amint  éppen  tervezem,  
Hogy  egyetlen  kis  cipőmet  felveszem.  
És  már  nyújtom  is  utána  balkarom,  
Hát  egy  lyukat  látok  ám  a  talpamon.  



E G Y  J E L E N E T ,  
A M I É R T  F R A N K  F A P R  A  

B Ö R T Ö N B E  K E R Ü L T ! . . .  

Az  amerikai  vígjátékkirály:  Frank  Capra  
összes  eddigi  sikereire  ráduplázott  az  »így  
élni  jó«-val,  amelynek  itt  közölt  jelenete  
börtönbe  juttatta  a  nagy  rendezőt.  Lionel  
Barrymoore,  Jean  Arthur,  Jaines  Stewart  
és  Mische  Aner  az  »így  élni  jó«  nagy  bir-
kózó  jelenete  után  botrányokozásért  a  bí-
róság  elé  kerülnek.  Frank  Capra  a  fogház-
jelentekhez  »tanulmányútra«  egy  hétre  be-
vonult  az  egyik  losangelesi  börtönbe...  

(Foto  Columbia-Csepreghy  Filmi  

El  is  küldte,  nem  sokdia  váratott.  
Mondtam,  teavünk  egy-két  próbajáratot,  
S  cipőm  röglön  пади  feltűnést  okozott,  
Mikor  lent  a  Dunakorzón  kopogott.  

Figyelem!  A  következő  reggelen  
Kis  cipőmet  ágyam  előtt  meglelem,  
S  egy  sikoltás  tört  ki  rém-ült  ajkamon,  
Két  zsenge  ág  hajtott  ki  a  talpamon!  

Hát  ahogy  a  Lánchíd  felé  suhogok.,  
Esőt  kaptam,  kiadósan  zuhogott  
tís  míg  más  a  kávéházban  teázott.  
Két  fatalpam  alaposan  beázott.  



VILLÁMLEXIKON  A  GULLIVER  SZTÁRJAIRÓL  

L E L K E C 8 

kém 
kideríthetetlen 

21 em 
47  deka  

A  három  kém  legte-
hetségtelenebbje.  Bár  
beszélni  nem  tud,  
mégis  mindig  nagy  
zajt  csap.  Családfájá-
val  baj  van,  mert  
nincsenek  ősei,  nem  
nyúlik  vissza  eredete  
Swift-ig,  kizárólag  a  
rajzfilm  számára  jött  

világra.  Gulliver  
vesztére  tőr,  de  a  
film  végéig  mégis  
csak  mindenki  meg-

bocsát  neki.  

BOM-BO 
Araszka  és  

Megbánia  királya  
58  éy  
31 cm 

1  kiló  1  deka  
örökké  haragos,  min-
dig  dúl-fúl.  A  több  
mint  egymillió  rajz-
hoz  elhasznált  43 ezer 
ceruzából  sok  kopott  
el  a  Fenség  alakján!  

Kedves  nótája  az  
»Örökké!«,  ami  még  
nem  volna  baj.  Övé a  
lilliputi  világ  legna-
gyobb  hadiflottája,  és  
legmodernebb  hadse-
rege,  mig  Gulliver  
»függőleges  átkaro-
lással« foglyul  ejti  . . .  

B Y M - B O 
Törpehon  és  

Lilliput  királya  
55_év 

31  és  fél  em  
97  deka  

Fejedelmi  bőkezőség-
gel  ontja  a  humor  
aranykincseit.  Kedves  

dala:  »Hűség«;  ez  
már  nagy  hiba,  mert  
a  két  nótán  össze-
vész  a  két  király.  
Megértjük,  hogy  Dá-
lia  királykisasszony  
úgy  szereti  a  papáját.  
Királyhoz  nem  illően  

remekül  táncol . .  .  
Példája,  hogy  vannak  
törpe  óriások,  —  de  

óriási  törpék  is!  

DALIA 
királyfi  és  
szerelmes 

25  év  
32em 

53  deka  
Bom-Bo  király  fia.  
Csinos,  mint  Tyrone  
Power,  elbűvölő,  mint  
Boyer,  hős  és  vitéz,  
mint  Erről  Flynn,  
humoros,  mint  Gary  
Cooper,  remek  hangú,  
mint  Nelson  Eddy.  
Max  Fleischer  a  vi-
lág  legjobb  színészei-
nek  legvonzóbb  tulaj-
donságait  mixelte  ösz-
sze,  így  alakult  ki  a  
daliás  Dalia  figurája.  
Ö  a  film  amorazója.  

Foglalkozása: 
Kora: 

Magassága: 
Súlya: 
Egyéb 

érdekességei: 

N e y e : F E C S E G I 

oki.  rémhírnök  
lélekben  i f jú  

23  em  
49  deka  

Papájának,  Max  Flei-
schernek  kedvenc  

csemetéje.  A  16  ton-
na  rajzpapirból  leg-
alább  4-et  az  ö  meg-
születésére  használtak  
fel.  Hémhírnöki  mi-
nőségében  ő  fedezi  fel  
Gullivert,  és  a  lilli-
puti  háborúban  is  
ugyanezen  tehetsége  
folytán  hangos  sze-
repet  visz.  Szemtelen  
és  beképzelt,  mégis  
szereti,  aki  megismeri.  

30  deka  
A  film  ezüsthangú,  
hamvasarcú  tündéri  
kis  primadonnája,  a  

csupasziv  Bym-Bo  
leánya,  Dalia  királyfi  
jegyese.  Ö  énekli  a  
film  legszebb  dalait.  
Virága  az  orchidea,  
itala  a  rózsaszín  pezs-
gő,  ruhaanyaga  a szőtt 
arany,  igényei  tehát  
nem  lilliputiak.  Ud-
vari  szállítója  600 raj-
zoló  és  a  kromatikus  

színskála! 

DÁLIA 
királylány  és  

szerelmes 
16 "év 
27  em  





Nagysikerű  rádtóestje  volt  a  héten  
Ho"thv  Hannának;  Sárdy  Jánossal  
énekelt  operettrészleteket.  Gecsöné  
már  előre  őrül  a  reá  váró  mű-

élvezetnek  . . .  
(MPI  felv.)  

Peéry  Piri  és  Bajor  Gizi  vidám  
itraeespárlíja  a  »Négy  asszonyt  sze-
retek«  jubileumi  bankettjén  Bókayék-

nál 

A  Magyar  Színház  100-as  szériája:  
a  »Gyergyói  bál«.  Fedák  Sári  és  
Huszka  Jenő  az  ünnepi  előadáson  Tamási  Áron,  Fényes  Allee  és  Nagy  

Tstván  a  »Vitéz  lélek«  kolozsvári  
premierjén 

(Fetofitm  leiv.)  

Próbálják  a  Magyar  Színház-
ban  Barabás  Pál  »2000  pengős  
férfi  című  darabját.  •— Siinor 

.Erzsi,  Bulla  Elina  

Gróf  Bethlen  Margit  
az  Országos  Kaszinó-
ban  nagysikerű  elő-
adást  tartott  a  régi  
Erdélyről  és  a  régi l  

erdélyiekről 

1 
Még  egy  próbakép:  Szabados  
Árpád  »Fülemüle«  eiinű  darab-

jának  próbája  a  Nemzeti  
Színházban 

(Escher  felv.)  

KERESZTELY 
hírneves  zongoraterme  
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Xe^fM  zohfocált  
tepolcióUaM.  céidetce  U  !  

Csalódás sohasem érheti! 

TARKA-BARKA 

Góth  Sándor  eladta  Várfok-utca  6.  szám  
alatt  let  6  gyönyoi  и  kis  kúriaját,  ame.yet  
feleségével,  Kert ész  illával  olyan  szerei  et-
tél  és  műgonddal  építtettek.  Góth  felesége  
ha.ála  óta  eyyuiialun  nem  is  rakott  a  vil-
lában,  a  lábát  sem  tudta  betenni  a  falak  
közé,  amelyek  közöt,  valaha  oly  boldog  
volt.  A  Góth-pár  valamikori  tuszkulánu-
mát  dr.  Szmrecsányi  Dénes  vette  meg 82.000 
pengőért.  ^  

M át  ray  Tatjána  irja  a  Tarka-Barká-
nak:  a  moszkvai  operettszínházban  most  
újították  fel  a  '»Szilvia«  című  Kálmán-
operettet  (Csárdáskirálynőt).  Jar on  ren-
dező  kissé  átalakította  a  darabot  —  a  
szovjet-mentalitásnak  megfelelően.  A  bé-
csi  flittertöl  kicsit  megtisztították  a  
burzsuj-ízű  osztrák  librettót  s  Jaron  
feladatul  tűzte  ki  maga  elé,  hogy  a  
Kálmán-operettben  is  rámutat  az  osztá-
lyok  közötti  ellentétre.  Eszerint:  Szilvia,  a  
nép  egyszerű  gyermeke  fellázad  az  eltom-
pult  és  öntelt  társadalom  ellen  és  mint  
győztes  kerül  ki  a  harcból...  A  moszkvai  
lapok  szerint  Jaronnak  arról  kellett  meg-
győződnie,  hogy  ez  a  fáradozása  meddő  
volt,  mert  a  darabban  még  kémiai  analí-
zissel  sem  lehet  semmiféle  nagy  konflik-
tust  megtalálni.  Kálmán  operettje  Jaron  
kezében  is  megmaradt  Kálmán-operettnek,  
távol  minden  mély  pszihológiától,  az  ered-
mény  mindössze  annyi,  hogy  a  szembe-
tűnőbb  operett-lehetetlenségek  eltűntek  a  
librettóból.  A  zenének  nagy  sikere  volt  s  
a  szereplőket  is  inkább  dicsérik  a  
moszkvai  lapok.  Lebedjeváról,  Szilvia  pri-
madonna-megszemélyesítőjéről  azt  írják,  
hogy  erős  temperamentummal  játszotta  vé-
gig.  Lazareja  játszotta  Stázit.  »Ügyesen  
táncol,  szépen  énekel«,  —  irja  róla  a  
»Pravda«  —  '»és  megvan  benne  az  a  bizo-
nyos  tűz  is,  ami  számtalan  opè-
re  t t-s z ub  r e 11 ü n к b ő l  hiányzik  ...«  
tÉrdekes!  Szóval,  Moszkvában  sea  m  tá-
lán  operett  szubrett  van  ...)  És  Urban  
alakítja  Edwint,  akiről  az  egyik  lap  azt  
írja,  hogy  alakítása  nem  járt  sikerrel.  »A  
művész  úgylátszik  soha  életé-
ben  nem  látott  oszt  rá  k-m  agyar  
katonatisztet«,  —  írják  róla  —  »mert  
játéka  inkább  hasonlít  egy  puceréhez,  m%nt 
egy  tisztéhez.«  A  darab  mindenesetre  —  

tetszik  a  közönségnek...  
* 

Kodály  Zoltán  a  Mátrában  üdül.  Néhány  
napig  a  Kékesen  tartózkodott  Marat  ban-
dor.  ^  

Csupa  ötlet  és  szín  minden  .darabja  an-
nak  a  kollekciónak,  amit  Törők  Miklósné  
»Erzsébet«  fehérneműszalon  (Petőfi  Sándor-
u.  ft.  III.  A)  31-én  és  1-én  d.  u.  5—7  között  
bemutat. 

* 
A  Bubay-paloia  magas  színvonalú  zene-

délutánokhoz  szokott  csendjét  alaposan  
megzavarta  a  napokban  egy  válogatott,  
aranyos  társaság.  A  hároméves  kis  Hu-
bay-unokának  születésnapját  ünnepelték  a  
kis  kisasszony  barátai  és  barátnői.  Részt-
vett  az  ünnepségen  a  nagymama  őexcel-
lenciája  is:  özvegy  Hubayné,  Czebrián  
grófnő,  aki  boldogan  nézte  az  apróságok  
vidám  és  kedves  mulatságát.  

* 
Nagy  port  vert  fel  színházi  körökben  

Tolnay  Klári  esete  a  Vígszínház  vasárnap  
délutáni  előadásával.  A  legritkábban  szo-
kott  ugyanis  előfordulni,  hogy  művész  
vagy  művésznő,  bármilyen  okból  is,  vég-

A  »Hol  az  Igazság?«  premierjén:  Né-
meth  Antal,  Szeleezky  Zita,  Hóman  
Bálint  kultuszminiszter  és  Sven  Bür-

berg,  a  szerző  
A  »Hol  az  Igazság?«  bankettjén:  Sven  
Borberg,  Peéry  Piri  és  Flelsehel  dán  

követ 
(Escher  felv.)  



TARKA-BARKA KÖNYVTAR 

leg  elmaradjon  az  előadásról,  úgy,  hogy a 
közönséget  haza  kelljen  küldeni  miatta.  
Az  ilyesmit  a színházi  fegyelmi  szabály-
zat  rendkívül  szigorúan  bünteti,  — mini-
mum  egyhavi  gázsi  büntetés  jár érte — 
»  igy  Tolnay  Klári  meglehetősen  szurkol  
a  fegyelmi  bíróság  ítéletétől,  amelyet  már  
e  héten  meg  fognak  hozni,  * 

A  hét  közgazdasági  érdekessége:  ifj.  gróf  
Bethlen  István  egy  falucsoport  élén  átvette  
az  Első  Erdélyi  Papírgyárat.  

* 
Született  angol  órákat  adl  Jó  filmhang-

súly.  Levelezés.  Méltányos  árak.  Oldfield,  
V.,  Sas-u.  29.  jj.  

Bubik  Árpád  berlini  magyar  származású  
színigazgató  öt  évre  megkapta  a  margit-
szigeti  szabadiéri  színpadot.  Idei  műsorán  
szerepelni  fog  a  sHajduk  hadnagya«  című  
operett,  valamint  egy nagy  berlini  balett-
társulat.  Vendégszerepeltetni  akarják az 
olaszok  híres  állami  vándortársulatát,  a 
»Coro  di Tespi«-t  (Thespis  kordéja).  * 
.  Minden  hölgy  megtalálja  egyéniségéhez  
vagy  ruhájához  legjobban  illő  kalapot  
Friedmann-nál,  VI., Kwály-u.  10.  (Fióik  
nincsen.)  vjç  

Nagy  izgalmat  okozott  a  pesti  operett-
országban,  hogy  a hét  elején  munkások je-
lentek  meg  a  Király  Színház  rozzant  épü-
lete  előtt,  beállványozták  a  homlokzatot és 
festeni,  tatarozni  s dolgozni  kezdtek.  Utána-
jártunk  az  építkezés  okának  s  megtudtuk:  
egyelőre  szó  sincs  a  színház  megnyitásáról.  
Àz  építkezés  és  tatarozás  oka:  a  hatóság  kö-
telezte  az  épülettulajdonos  pénzintézetet,  
hogy  hozassa  rendbe  az  épületet:  amely  be-
omlással  fenyeget!  

* 
Mezey  Mária  aláírta  új  filmszerződését.  

Keresztessy  Mária  »Férfiszerelem«  cimű  
filmjének  játssza  a  főszerepét.  A  film  ab-
ból  a  színdarabból  készül,  amelyet  ugyan-
csak  Mezey  Máriával  adtak  a  Belvárosi  
Színházban. 

Nem  mindennapi  báleset  érte  Emil  Lud-
wigot,  a  Mexikóban  élő  biografust.  Bika-
viadalon  vett  részt  mint  néző.  Egy  dühös  
bika:  kiszabadult  az  arénából,  áttörte  a  
korlátot  és több  embert  megsebesített.  Kö-
zöttük  volt  az  író  is,  aki  szintén  megsé-
rült  és  idegsokkot  is  kapott.  

* 
»Hegyen-völgyön  lakodalom«  a címe  K.  

Halász  Gyula  és  Eisemann  Mihály  új  ope-
rettjének,  amelyet  e héten  vásárolt  meg a 
Fővárosi  Operettszínház  Honthy  Hanna  szá-
mára. 

Szem  alatti  ránctalanítás.  Vera  kozme-
tika.  Népszínház-u.  22.  T.:  137—80L  

* 
Bingert  Jánosnak,  a  •Hunnia  filmgyár  

vezérigazgatójának  felesége  a  filmkamara  
által  rendezett  és most  megindult  mozi-
gépészi  tanfolyam  legszorgalmasabb  hall-
gatója. 

» K É K  DUNA ÉTTERME 
(AZ  O P E R A  M E L L E T T )  
Este 9-től reggel 2-ig nyitva 
R Ä C Z  B É L A  M U Z S I K Á L  

A  városligeti  Müszinkör  június  elsejével  
átalakul  kabarévá,  egyik  ismert  komikus-
nak  igazgatása  alatt.  

Mály  Gerő  Fehérvár  környékén  SO  hol-
das  tanyára  alkuszik.  Vasárnap  kint  volt  
megnézni,  minden  bizonnyal  a hét  folya-
mán  nevére  kerül.  

* 
Színházban,  hangversenyen,  társaságban,  

minden  világításhoz  és  minden  alkalom-
mal  tökéletes a Marvel  Puck-púder,  mely a 
kozmetikai  tudomány  legújabb  korszerű  
fejlődési  irányainak  szemmeltartásával  ké-
szült.  Lágyan  és biztosan  tapad  az  arcra,  
melyet  apróbb  hibáinak  el palás tolásával 
olyan  üdévé  nemesít,  mint  a friss  hamvas  
őszibarack.  9  féle  színváltozata  lehetővé  
teszi,  hogy  kWai  az  arcának  és  egész  meg-
jelenésének  legjobban  megfelelő,  egyéni  
charmed át  még  jobban  kiemelő  színt vá-
laszthassa.  Illata  lehel letszoxüen  fi nom és 
diszkréten  voinzó.  

* 
Németh  László  családjában  örvendetes  

esemény  történt  a héten:  feleségének  ikrei  
születtek.  ^  

Velosa  pezsgő  fenyőfürdő  üdít,  frissít.  
* 

Gróf  Széchenyi  Taszilónénak  ikerlányai  
születtek.  ^  

Newyorki  hír:  Április  elején  tárgyalja  a  
bíróság  Molnár  Ferenc  és  Darvas  Lili  
válóperét. 

A  főváros  egyik  nagymultú  magánszín-
háza,  a  Belvárosi  Színház  hu-
szonöt  évvel  ezelőtt  született  meg  Bárdos  
Artúr  gondoskodásából.  A jubileum  a  szín-
házi  élet  kiemelkedő  eseménye  lesz  április  
2i-én  a  Zeneakadémián.  Az estén  az  egész  
magyar  színházi  élet  felvonul,  páratlanul  
fényes  seregszemlére.  Herczeg  Ferenc  írja  
a  bevezetőt.  Mindazok,  akik  a  Bárdos-
színházakból  indultak  el,  ott lesznek  a  pó-
diumon.  A  rendU.zők,  Bulla  Elma,  Mezey  
Mária,  Muráti  Lili  és  Turay  Ida  s  velük  
együtt  még  vagy  harminc  színész  és  szí-
nésznő  áll  a reflektorfénybe.  Ott  lesznek  a  
dobogón:  Dajbukát  Ilona.  Egry  Mária.  Ko-
már  Juliska.  Peéry  Piri,  Símonyi  Mária,  
Titkos  Ilona,  Tőkés  Anna,  Somogyi  Erzsi,  
Vaszary  Piri,  Apáthy,  Baló,  Békeffi,  Har-
sányi  Rezső,  Jávor,  Makláry,  Matány,  
Na>gy György,  Páger,  Petheő,  Somló.  Szi-
lassy,  Tárai,  Toronyi,  Uray.  

ÁDÁM:  SZABÓ  SÁNDOR  
Színésznek,  fiatalnak  és  magyarnak,  

nem  tudok  nagyobb  küldetést,  mint  
megzendíteni  Madách  vívódó  verseit és 
vallomásait.  Most  Szabó  Sándor  a  ki-
választott,  aki a  Nemzeti  Színházban  
eloszor  varázsolta  elénk  »Az  ember  
tragédiája«-ban  Ádámot.  Izgalomtól  
remegő,  sajátságos  színű  baritonja  ama  
ritka  színész-instrumentumok  közül  
való,  amely  nemcsak  haï,g,  hanem — 
orgánum  is! Fátyolok  alá  rejtőző  zen-
gésében  állandó  érzelmi  és értelmi  fe-
szültséget  tud  kifejezni  Szabó.  A  nagy  
creseendót:  az új  világokat  szomjazó  
emberi  vágy  emelkedését,  a  növekvő  
belső  izgalmakat,  ö  minden  jelenetben,  
a  történelmi  kerethez  méltóan  — más 
és  más  embert  alakít!  De  Ádámja  még  
sem  törik  mozaikkockákká,  mert  a  vál-
takozó  melléktémákat  —  hogy  zenei  
nyelven  szóljunk!  — átfonja  és  egy-
ségbe  fogja  a fötcma  golfárama.  

Szállóige 3 szava: 
Tökéletes 

kiképzés 
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autószakiskola, 
A n d r é s s y - ú t  2  

T e l e f o n :  120-814  



Kileinoveníkét  esztendő  után  a  
moszkvai  kormány  egy  megértő  
gesztussal  megajándékozta  a  
magyar  nemzetet  azzal  az  56 go-
lyotepett  honvéd  zászlóval,  ame-
lyek  a  szabadságharc  tragikus  
epilógusa,  a  világosi  fegyverle-
tétel  alkalmával  egy  hós.  küz-
delem  szemfedojeként  hullottak  
le  a  gróf  Küdiger  orosz  tábor-
nok  hadserege  előtt  garmadába  
rakott  fegyverekre.  

Az  1914-ee  világháború  előtt,  
amikor  az  oroszok  birtokába  ju-
tott  honvéd  lobogókat  még  szi-
gorúan  őrizték  a  Kremelben,  ott  
járt  világot  látni  egy  hires  fia-
tal  magyar  primadonna,  aki  ma  
is  büszkesége  a  magyar  színját-
szásnak:  Fedák  Sári.  Erről  a  
útjáról  és  látogatásáról  közvet-
len  stílusban  írott  és  lebilincse-
lően  érdekes  önéletrajzában,  
mely  »Útközben«  címmel  jelent  
meg,  a  48-as  honvédzászlókkal  
kapcsolatban  most  aktuálissá  
lett  élményről  s  egy  kedves  epi-
zódról  így  emlékezett  meg  Fe-
dák: 

»Kreml.  A  Kreml  is  emlékeze-
tes  marad,  amíg  élek.  Elmereng-

ve  gondolkozom  rajta,  mikor  
Csepreghynével  benne  sétálga-
tunk.  Lassan  nézegetve,  beszél-
getve,  Ida  nénitől  folytonosan  a  
legérdekesebb  történelmi  dolgo-
kat  hallgatva,  bandukoltunk  ke-
resztül-kasul  a Kremlben.  Megint  
nyakig  ültem  a  múzeumban.  Be-
megyünk  egy  terembe,  melynek  
egyik  sarkában  egy  alacsony  pó-
diumon, zsinórokkal  elkerítve, egy 
csomó  zászló  állott.  Egy  táblán  
orosz  és  francia  magyarázat.  Mi-
iven  világosan  látom  ma  is  ma-
gam  előtt  az  egész  képet,  az  
egész  jelenetet.  Nézzük,  nézzük  a  

'ászlókat, mindig közelebbről, vég-
re  egészen  közelről,  egyszer  esak  
megállunk,  de  egyszerre  mind  a  
ketten.  Megállt  a  szívverésünk  
is.  Jaj,  be  keserves  pillanat  volt.  
A  világosi  Máriás-zászlók  vol-
tak.  A  magyarázó  felirat  úgy  
hangzott,  hogy  ezek  azok  a  zász-
lók,  amelyeket  az  oroszok  Vilá-
gosnál,  miután  a  magyarokat  
megverték,  elvettek  a  magya-
roktól.  Mikor  Ida  inéni  eat  elol-
vasta,  az  arcába  szökött  a  vér,  
olyan  lett,  mint  a  rák,  maga  
köré  gyűjtött  mindenkit,  aki  
esak  élt  és  mozgott  a  teremben  
és  fennhangon,  mintha  csak  egy  
katedrán  állana  és  beszélnie,  elő-
adta,  hogy  azokat  a  zászlókat  
nem  vették  el,  azokat  a  zászló-
kat  a  magyarok  letették  Vilá-
gosnál!  Mintha  egy  olyan  ide-
gen  tudná,  hogy  mit  is  jelent  
egy  olyan  világosi  Máriás-zászló.  

Fedák  Sárinak  bizonyára  újjá-
születő  élménye,  hogy  most  már  
globetrotterség  és  téves  felírás  
nélkül  láthatja  viszont  azokat  a  
megszentelt  emlékű  zászlókat,  
melyeket  Csepreghynével,  Rá-
kosi  Jenő  nővérével  együtt  pil-
lantott  meg  először  a  cári  Orosz-
országban.  a  Kreml  múzeumá-
ban.  (V,  T.)  

A SZEZON EGYETLEN JÓKAI-FILMJE 
A  legnagyobb  magyar  mesemondó  minden  műve  valósággal  

a  filmre  termett.  Ezt  már  ugyan  régebben  felfedezték  a  magyar  
íilmgyártók,  de  nem  tudni,  mi  okból  Jókai  regényeinek  filmesí-
tését  abbahagyták.  Most  a  Léna  filmvállalat  folytatja  a  tradí-
ciót  és  Jókai  egyik  legizgalmasabb,  legfondorlatosabb  és  leg-
magyarabb  levegőjű  művét,  a  »Sárga  rózsái.-1  megfilmesítették.  
Jókai  zsenijéhez  a  ma  élő  nagy  írók  közül  talán  legjobban  Mó-
ricz  Zsigmond  a  rokon.  Éppen  ezért  szerenesés  volt  Hegedűs  Ti-
bor  és  György  Endre  rendezőknek  az  az  ötlete,  hogy  Móricz  Zsig-
mondot  kérjék  fel  a  film  forgatókönyvének  megírásával.  Ez  meg  
is  történt,  a  film  elkészült  és  már  be  is  mutatták. Az  önfeláldozó  
és  hősieslelkű  leány  alakját  a  fiúsan  érző  Szörényi  Éva  
mintázta  meg,  a  xúgányleány  szerepében  ismét  viszontlátjuk  а  
nagyon  tehetséges  Kormos  Mártát,  a  két  férfifőszereplő  pedig  
Greguss  Zoltán  és  Kamarás  Gyula,  de  a  nagy  tömegeket  moz-
gató  film  többi  szerepében  a  magyar  filmgyártás  legjobbjai  
játszanak. 



német  zene  három  B-be-
tu„  егмш:  Bach,  Beethoven,  
Brahms,  az  egész  világé.  A  ne-
gyediket,  Bruckner  Antalt,  az  
alpesi  erdők  ájtatos  lelkű  líriku-
sát,  leginlMbb  maguk  a  néme-
tek  ismerik  és  értékelik.  Bedig  
hatalmas  lélekzetű,  alkotó  mű-
vész  volt  ö  is.  Kilenc  szimfó-
niát  írt,  akárcsak  Beethoven,  
s  ezekben  a  Természet  végtelen-
ségét,  Isten  fönséget,  az  emberi  
lélek  angyali  és  démoni  vég-
leteit  énekelte,  valami  örök-
gyermeki,  angyalian  jámbor  
odaadással.  Megható  és  moso-
lyogtató  történetek  maradtak  
fenn  erről  a  hivő  és  hiszékeny,  
alázatos  és  állhatatos  művész-
ről,  szeretetreméltó  ügyefo-
gyottságáról,  lelkes  Wagner-
rajongásáról,  egyszerű  észjárá-
sáról,  ártatlan  különcködései-
ről.  Egyházi  orgonista  volt  
Linzben  és  Bécsben,  zeneszer-
zéstanár  és  egyetemi  előadó.  
Zeneszerzéssel  csak  harminc-
éves  kora  után  kezdett  foglal-
kozni  és  túl  volt  a  negyvenen,  
amikor  megírta  első  szimfóniá-
ját.  Soha  még  önműveléssel  
(mert  vérbeli  autodidakta  volt)  
muzsikus  oly  sokra  nem  vitte,  
mint  Bruckner.  A  zene  Van  
Gogh-jának  lehetne  mondani,  
mert  a  nagy  francia  festő  is  a  
korán  nyitó  tehetségek  rendsze-
res  »gyerekszobája«  nélkül  lett  
zseni.  Számszerűen  keveset  al-
kotott  Bruckner,  de  mindig  ha-
t almosat  markolt.  Szimfóniái  
óriás  hegyláncólatok,  szinte  
csak  madártávlatból  lehet  át-
tekinteni  ezeket  a.  hólepte  csú-
csokat,  lombrázó  erdőségeket,  
sötét  szakadékokba  robogó  
vízeséseket.  Németországban  a  

Muszka  Rózsi  
(Vajda  M.  Pál  felv.)  

kiváló  karmesterek  közt  van-
nak,  akik  különleges  érdeklő-
déssel,  hittel,  meggyőződéssel,  
tudással  mélyednek  el  ebben  a  
muzsikában.  Ilyen  Bruckner-
specialista  Weissbach  Hans,  a  
bécsi  rádió  zeneigazgatója,  aki  
ezen  a  héten  a  Városi  Színház-
ban  a  német  zeneköltő  negye-
dik  szimfóniáját,  a  »romantiku-
sat«  dirigálta.  A  kitűnő  vezetés  
alatt  a  Székesfővárosi  Zenekar  
becsületesen,  szépen  muzsikált,  
a  mű  hatott  is  a  közönségre.  
De  azért  nem  hinném,  hogy  
Bruckner  nálunk  valaha  is  nép-
szerű  lehessen.  Olyan  valami  
szellemi  turisztikát  követel  a  
hallgatótól,  amihez  a  mi  pub-
likumunk  egy  kicsit  —  hogy  is  
mondjam  —  kényelemszerető.  

Az  Operaháznak  is  volt  e  hé-
ten  vendége,  ha  ugyan  annak  
lehet  mondani  Huszka  Rózsit,  
aki  Németországból  jött  haza  
néhány  napra,  az  Ortrudok  és  
Brunnhildák  hazájából.  Ott  
künn,  ezeknek  a  súlyos  hősnő-
szerepeknek  talán  legifjabb,  de  
már  is  egyik  legelismertebb  
alakítója  ez  a  remek  hangú,  
évről-évre  fejlődő  magyar  éne-
kesnő.  Ismerjük  őt  kezdő-kora  
óta.  Nittcs  tíz  éve,  hogy  első  
külföldi  sikeréhez  gratulálhat-
tunk  a  bécsi  Rathauskellerben,  
mikor  a  fiatal  énekesek  nemzet-
közi  versenyén  »befutott.«  Amit  
azóta  elért,  az  egészséges  tehet-
ség  s  a  lelkes,  kitartó  szorga-
lom  közös  gyümölcse,  megérde-
melt  diadala.  Brávó  Rózsi,  csak  
így  tovább!  Lányi  Viktor  

F I L M  A  F I L M R Ő L  
R I P O R T  A  F I L M G Y Á R B Ó L  
Ez  a  rövid  filmecske  a  nagyközönség  részére  meg-
közelítő  fogalmat  nyújt  a  filmgyártás  boszorkány-
konyhájáról  és  legalább  annyit  ér,  miimt  egy  futóla-
gos  műtereimlátogatás.  »Egy_ filmes«  és  »egy  laikus«  
beszélgetéso  közbea  végigkísérjük  a  film  útját  lai  
műtereimtől kezdv e  a  laboratóriumon,  vágószobáig  
kopírozóhelyiségem  egészen  a  házivetítő  vász-
náig,  amikor  végre  elkezd  peregni  az  a  film-
szalag,  amelyben  rengeteg  ötlet,  munka,  gon-
dosság  cs  pénz  fekszik.  Mulatságos  jelene-
teik  során  foglalkozik  a  film  a  technikai  
trükkiök  egy  részével,  —  egyéb  trükkök  
egy  következő  filmem  kerülnek  feldolgo-
zásra  —  úgymint:  elcsúszott  bang,  visz-
Rznfeléoerfrotée.  a  hang  eltorzulása,  a  
külföldii!  filmeknél  benyomott  felirat  
,60).  Szereplőik:  Kiss  Manyi,  Verbő-

Józsa,  Apátihy  Imre,  Во га у  La  
Pethes  Ferenc,  ÍMajor  Tamás,  

forgatókönyvet  tApáthy  Innre  
ps  Cserépy  László  írták1,  a  fil-
met  Cserépy  László  rendezte»  
Az  ötletes,  kis  filmet  csújl  
törtökön  mutatja  be  a  Bel;  
városi  Híradó  Fiknszínhf  

Várják  a  benfentesek  a  film  vetítését  a  gyár  házi  vetítőjében  



EXPRESSZ  EGRI INTERJÚ HARSÁNYI  ZSOLTTAL  
ÉS HUNYADY  SÁNDORRAL  

A  K É S Z Ü L Ő  K Ö Z Ö S  D A R A B R Ó L  

Mezey  Mária  és  Jávor  Pál  magyar  nótá-
kat  énekel  

T A R N A Y - E M L É K E S T 

A  V Í G S Z Í N H Á Z B A N  

A  pesti  színészek  legjava  vonult  
fel,  hogy  a  Tarnay  Ernő  sírkövének  
felállítására  rendezett  előadáson  hitet  
tegyen  egy  kivételes  tehetségű  mű"  
vész,  szeretett  kolléga  és  köztisztelet-
ben  állo  ember  emléke  mellett.  Tar-
nay  Ernő  tisztelői,  barátai  és  fényes  
közönség  színültig  töltötte  meg  a  
színházat  és  sok  meleg  tapssal  jutal-
mazta  az  ünnepien  gazdag  műsort.  

Marát!—Páger  а  »Ne  játssz  a  szerelemmel«  
egy  jelenetében  

:  H  l  Uli  
Góth  Sándor  

színészanekdotá-
kat  mesél  

Soinlay  Artúr  szaval  

A  dolog  ott  kezdődölt,  hogy  Harsányi  
Zsoltot  két  napig  hasztalan  keresték  a  Víg-
színházban. 

—  Harsányi  igazgató  úr  nem  jött  be.  
Nem  tudjuk,  hol  van.  Csak  annyit  mondott,  
hogy  néhány  napig  nem  jön  be.  

Ugyanaznap  eltűnt  Hunyady  Sándor  is.  
Ha  Budapest  két  napig  uem  látja  két  író-
ját  s  ezt  a  két  írót  ráadásul  Harsányi  
Zsoltnak  és  Hunyady  Sándornak  hívják,  
csak  egy  eset  lehetséges:  vidékre  utaztak.  
S  ha  vidékre  utaztak,  megint  csak  egy  eset  

Oiehetséges:  Egerben  vannak.  
L  Harsányi  Zsolt  Egerben  
élt  ifjú  korában  és  nosztal-
gikus  vonzódással  oda  szo-
kott  időnként  elvonulni.  2.  
Hunyady  Sándor  évekkel  ez-
előtt  felfedezte  Egert  és  az-
óta  is  úgy  emlegeti,  mint  а  
csendnek  és  békés  alkotási  
lehetőségnek  földi  mennyor-
sízágát.  He  pedig  mindket-
ten  Egerben  vannak,  leg-
utoljára  is  cerk  egy  eset  le-
hetséges:  a  Koronában  van-
nak. 

Cél  szentesíti  az  eszközt,  
illetve  az  interurbán  tele-
font: 

—  Halló,  Korona-szálló?  
Itt  a  Film-Színház-Iroda-
lom.  Ki  keresett  bennünket  
onnan  telefonon,  Harsányi  
vagy  Hunyady  úr?  

—  Nem,  kérem,  egyil;  úr  
sem  telefonált  Pestre.  Mind  
a  ketten  a  étteremben  dol-
goznak.  Valami  tévedés  le-
hel  ...  

* 
így  születik  a  riport.  
Gödöllő,  Aszód,  Hatvan,  

Gyöngyös.  Autónk  nyeli  a  
kilométereket.  Stop.  Koro-
ua-szálló. 

A  hallban  csaknem  bele-
ütközünk  Harsányi  Zsoltba.  

—  Hogy  halad  a  'munka?  
Mennyi  van  már  készen  az  
együttesen  irt  színdarab-
ból?  —  töriünk  rá  a  titeikoldó  kérdésekkel.  

Megadóan  iill  le  a  fotöjbe.  
—  Igen,  azért  jöttünk  Egerbe,  hogy  dol-

gozzunk  a  darabon,  amelyet,  ketten  írunk  a  
Vígszínház  számára.  Már  el  is  készültünk  
az  első  felvonással.  

—  Műfajaf  
—  Zenés  vígjáték.  
—  Címe?  
—  Még  nincs  végleges  határozat.  Talán  

»A  tizedik  kérő«.  
—  A  társszerzők  közül  kié  a  darab  ötletet  
—  Hunyadyé.  He  mert  ő  nem  írt  még  ze-

nés  darabot,  fél  a  műfajtól  és  engem  hí-
vott  segítségül.  A  részletes  szcenáriumot  
már  közösen  dolgoztuk  ki.  

—  Hogyan,  milyen  rendszerrel  és  mód-
szerrel  dolgoznak  együtt.  Jelenetenként  
osztják  fel  egymás  között  az  írnivalót,  

L  . j j  avagy  másképpen?  
I  —  Esetről-esctre  megbeszéljük  a  megírni  

valót  s  esetről-esetre  állapítjuk  meg,  hogy  
k% írja  a  megbeszélt  részt.  

Harsányi  Zsolt  Egerben  
(mellette  dr.  Czekkel  vár-
megyei  tisztifőorvos,  az egri 

Thália  vezetője)  

Hunyady  Sándor  az  e g r i  
K o r o n a  - s z á l l ó b a n ,  i n u n k a -

közben 

—  Mégis  mi  az  arány?  
—  Körülbelül  fele-fele.  
—  A  darab  rövid  foglalatai  
—  Múlt századbeli  kedves,  bájos  szerelmi  

történet. 
—  Szereplők?  
—  Erről  még  korai  beszélni.  
Most  Hunyady  Sándort  keressük.  Külö-

nösen  az  érdekelt  bennünket,  amit  Har-
sányi  Zsolt  a  fele-fele  munkáról  mondott.  
Diplomatikusan  fogunk  hozzá  s  először  
melegen  érdeklődünk,  milyenek  a  munka-

viszonyok  Egerben.  
—  Bevált  az  elvonulás?  —  

kérdezzük.  —  Sikerül t-e  ki-
kapcsolódni.  vagy,  mint  ez  
ily;  n.kor  szrikásos,  egy  kedé-
lyes  kártyaparti  lett  belőle  
az  egri  ismerősökkel?  

—  Nem,  nagyon  kellemes  
volt  Egerben.  Nyugalom,  
csend,  kitűnően  lehet  dol-
gozni.  Azaz,  hogy  Harsányt  
dolgozott.  A  munka  legna-
gyobb  részét  ő  végzi  el.  < z 
nagyon  jól  bevált  recent  
keltőnk  között.  Mar  har-
minc  évvel  ezelőtt,  mint  leg-
első  szerkesztőm  is  ő  végezte  
el  helyettem  a  munkát.  

—  Mennyire  van  a  miunkla?  
—  De  kérem . . .  hogy  le-

het  ilyet  kérdezni.  Még  a  
legelején  vagyunk.  

Elgondolkoztató,  hogy  Har-
sány!  Zsolt  már  az  első  fel-
vonás  végén  t a r t . . .  

—  Hol  fejezik  be  a  dara-
bot?  Ismét  elvonulnak  va-
lami  vidéki  paradicsomba,  
vtagy  Pesten  maradnak?  

—  Sajnos,  odaköt  a  hiva-
tásunk. 

Mindezt  már  autókabát-
ban,  féllábbal  az  autóban  
mondja  el.  Aztán  ugrik  íis  
be  Görgey  József  autójába  
s  ellporzanak  Pest  felé.  

Nem  baj.  Megtudtuk,  amit  
tudni  akartunk,  pontosan,  
hitelesen,  a  helyszínen.  

Ráadásnak  még  kis  póteseményt  is  ka-
punk.  Délután  a  helybeli  társadalmi  elő-
kelőségek  jótélkonycélú  műkedvelő  előadást  
tartanák  a  színházban,  Zilahy  Lajos  »Utolsó  
szerep«  című  színművét  mutatják  be,  a  fő-
szerepben  dr.  Hunyady-Búzás  Endre  or-
szággyűlési  képviselő  feleségével.  A  műked-
vclőgárda  lelke és irányítója dr.  Czekkel  vár-
megyei  tiszti főorvos,  ö  is  ott  iil  a  díszpá-
holyban,  amit  Harsányi  Zsolt  részére  tar-
tottak  fenn,  Harsányi  Zsolt  élénken  figyeli  
a  dicséretes  buzgalommal  szereplő  amiatő-
röket.  A  rendezői  tisztet  is  ellátó,  dekora-
tív  szépségű  főszereplőnőn  kívül  főleg  dr.  
Kapor  Elemérnek  és  Temesfalvy  Antalnak  
van  vilharos  sikere.  A  szép  zöld  plüssfüg-
gßnymek  kevésbé,  a  felvonások  végén  se-
hogy  sem  akar  összecsapódni,  az  egyik  
szárny  mindig  fennakad.  

De  sebaj,  a  teltháznyi  lelkes  közönség  a  
renitens  függönyt  is  megtapsolja...  

Tarnay  Vera,  Tarnay  Ernő  leánya  Uray-
val,  Rátkayval  ós  Bárdy  Ödön  a  »Házas-

ság szédelgők«  jelenetében  



Amerika a 

Ida:  de.  Несся  Úttá  
(A  budapesti  hangverseny pódiumról  jól  

ismert,  kiváló  zongoraművész:  dr. Hercz  Ottó  
küldte  New-Yorkból  ezt  a  tudósítást  a  Film-
Szinház-Irudalom  szerkesztőségének.)  

New-York,  febrruár  vége.  
Közel  ötnegyed  év  óta  vagyok  az  Egye-

sült  Államokban  s  ezalatt  az  idő  alatt  mior  
den  Amerikában  tartózkodó  magyar  mű-
vésszel  találkoztam  s  tudom,  hogy  kinek  mi  
a  sorsa.  Ami  a  zongorakísérés  mesterségét  
illeti,  itt  sok  jó  zongorista  van,  noha  a  
többség  gyalázatosan  rossz.  A  sok  művész  
túlnyomó  többsége  ismeretlen  zongoristát  
vesz,  akivel  hónapokon  át  naponként  be-
magolja  a  műsort. . .  Az  első  művész,  aki-
vel  találkoztam.  Virovay  Róbert  volt,  igen  
nagy  sikerei  vannak.  Rendkívül  örültünk  
Svéd  Sándor  óriási  sikerének  a  Metropoti-
tanban.  Már  a  megnyitó  előadáson  ő  volt  a  
legnagyobb  sztár  az  Álarcosbál  René  sze-
repében.  Most  én  vagyok  a  zongorakísérője  
Svédnek  és  Kiepurának  is.  Kiepurával  be-
jártuk  egész  Amerikát  repülőgépen  és  min-
dennap  más  városban  hangverseny ez tünk. 
A  legnagyobb  Kiepura-hangversenyünk  a  
B'aldorf  Astoria-hotelben  volt.  

Mi  njság  a  magyarokkal?  Szánthó  Enid  
rengeteget  koncertezik.  Legutóbb  Cleve-
landban  és  Csikágóban  énekelt.  Hajós  
Magda  Philadelphiában  tanít  és  hangver-
senyezik.  Déri  Ottó  szólógordonka«  Colum-
biában.  Hubermann  Bronislav  most  nem  
koncertezik.  A  ininap  voltunk  vele  együtt  
egy  társaságban  s  Hubermannon  kívül  ott  
volt  Franz  Werfet,  a  világhírű  író  is,  vala-
mint  Pau]  Hindemith  zeneszerző  és  Darius  
Milhaud,  a  kiváló  francia  komponista.  
Vértes  Mareellel  is  találkoztunk,  akinek  
rajzait  nagyon  szeretik.  Nagyon  jó  sora  van  
Antalffy  Zsíros  Dezsőnek,  Alváry  Lőrinc  
Sanfraneiscóban,  Los  Angelesben  és  Csiká-
góban  énekel,  nagyon  jó  kritikákat  kapott.  
Forró  László  operaénekes  Cincinnattiban  
énekel.  Balogh  Ernőnek  szépen  sikerült  
hangversenyei  voltak.  Salgó  Alice  remek  
házasságáról  sokat  beszéltek.  Egy  milliomos  
vette  feleségül.  Mindenkinél  nagyobb  meg-
becsülés  központjában  áll  Bartók  Béla.  Vi-
lághírű  zeneszerzőnket  Schulhoff  Endre  
menedzseli  nagyon  eredményesen.  Varró  
Margit  Csikágó  legnagyobb  iskolájában  ta-
nít  zongorát.  Flesch  Ellának  és  Bokor  Mar-
gitnak  január  végén  nagysikerű  amerikai  
hangversenyei  voltak.  A  newyorki  Town  
Hallban  énekeitek  és  én  kísértem  őket  zon-
gorán.  Sándor  Árpád  a  tavaly  feltűnt  és  
most  nagyon  népszerű  néger  Dorothy  May-
nor  kísérője.  

Jan  Kiepura  Eggert  Mártával  és  Eg-
gert  Márta  édesanyjával  Hollywoodba  
utazott.  Szigeti  József  itt  a  legelső  hegedű-
művész.  Földes  Bandinak  gyönyörű  sikerei  
vannak,  most  Szigeti  zongorakíséröje,  de  
szóló-hangversenyeket  is  ad.  Bíró  Sári  new-
yorki  koncertje  után  szenzációs  kritikákat  
kapott  és  azóta  híres  zongoraművésznő.  
Kovács  István  zongoraművész  különböző  
átiratait  az  Egyesűit  Államok  legtöbb  rá-
diójában  játsszák  és  anyagi  szempontból  
most  kezd  rendbejönni.  Meisner  Lujzi,  a  
к s  zongoraművésznő  már  kisasszony  lett.  
Két  hangversenye  volt.  A  soproni  szárma-
zású  Scholtz  János  Princestownban  tanár.  

zongora mellől 
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Ugyanott  tanár  Antal  Ferenc  hegedűmű-
vész.  Rőt h  Ferencnek  igen  nagy  sikerei  
vaunak  és  rengeteg  gramofónlemezt  ját-
szott.  Vonósnégyesét  átalakította:  a  volt  
Manhattan-kvartett,  három  tagjával.  

К temper esr, a  világhírű  karmester,  akiről  
az  a  liír  terjedt  ed,  hogy  idegösszeroppanás  
következtében  szanatóriumba  szállították,  
egészséges.  Helyét  Los  Angelesben  Bruno  
Walter  .foglalta  el.  Zádor  Jenő  Hollywood-
ba®  él.  A  Metro  szerződtette  és  sok  szerze-
ményét  felhasználják  a  filmeken.  Sebestyén  
György,  Sebestyén  Károly  karmester  fia,  
filharmonikus  zenekart  alakított  Scranton-
ban.  Doráthy  Antal  az  orosz  balett  karmes-

tere.  Halász  László  a  st.  louisi  Operaház  
zenei  vezetője  és  karmestere.  Kuttner  
Mihály  Trentonban  dirigál.  Rejtő  Gáborról  
legutóbb  azt  a  hírt.  hallom,  hogy  Нал anná-
ba®  tartózkodik  és  ott  nagysikerű  hangver-
senyt  rendezett.  

A  legnagyobb  zenei  szenzáció  most  egy  
tizenkétéves  gyermek,  Patricia  Travers  a  
neve.  Zongoraművésznő.  Azt  mondják,  hogy  
a  legnagyobb  ígéret . . .  Egy  másik  zenei  ér-
dekesség:  Lawrence  Tibbet  féléves  szünet  
után  (súlyos  gégebaja  volt)  ismét  fellépett  
a  Metropol'itanban  . . .  

Bevonultunk  új  lakásunkba  és  megnyi-
tottam  az  iskolámat.  Amióta  itt  vagyok,  
egyetlen  centet  sem  adtam  ki  sem  hirde-
tésre,  sem  nyomtatványokra.  És  már  meg-
rendeztem  növendékeim  első  sikeres  hang-
\ erseuiyét... 





Dolly  Hopkins,  a  spicc»  
v l r tnóz , . , 

VARIETÉ-ŐRJÁRAT 
i . 

Bevalljuk  őszintén,  hogy  neon  voltunk  je-
len  a  Kamara  Varieté  csütörtöki  premier-
jén  és  a  tőbenjáró  mulasztást  pótlandó,  
vasárnap  délután  ültünk  be.  a  terézkörúti  
naüintézet  intim  nézőterére.  Azaz  csak  ül-
tünk  volna,  ám  egy  talpalatnyi  hely  nem  
sok,  de  annyi  sem  volt  üresen,  úgyhogy  
holmi  .közelharcok  árai ,  különböze  cseles  
pótszékniauipulációk  segítségéve!  sikerült  
csak  némi  lehetőséget  biztosítani  műélveze-
tünk  számára.  Amire  viszont  elválaszt-
hatatlan'  Castor  és  Polluxként  nyomban  
megjelent  a  tett  színhelyén  a  kis  színház  
két  direktora,  Sallay  és  Skuts  mestereik  
és  legott  a  fülünkbe  súgták,  hogy  ez  a  zsú-
foltság  távolról  sem  tekinthető  véletlennek,  
mert  még  a  legsziirkébb  hétközien  is  a  leg-
ádázabb  ostrom  alatt  áll  a  pénztár. - . 

A  »Pesti  szimfónia«  című  új  műsor,  
megítélésűink  szerint,  rendkívüli  mértékben  
tetszett  a  közönségnek,  sőt  magunk  «ein  
kívántunk  magunknak  jobb  vasárnap  dél-
utáni  szórakozást.  Az  Frdélyi  Mici  ven-
dégszereplésével  felerősített  műsor  vidátn  
és  ötletes,  a  »Pesiti  szimfónia«  ctmíí  fő-
attrakció  pedig  a  nívónak  azon  a  felső  fo-
kán  áll,  amit  ebben  a  műfajban  o'y  ritkán  
kapunk  az  utóhbi  időben.  Erdélyi  Miiéit  
—  rangjának  megfelelően  —  viharos  tap-
sokkal  fogadja  a  közönség:  M'cink  pro-
m'ncli  ízű  színtjátszókészségc  üdítő  ízekkel  
tölti  meg  a  színpadot,  apaesliánvszáma  pe-
dig  a  1 egiobib,  amit  ebben  az  úiat  már  fel-
mutatni  alig  tudó  számban  valaha  is  lát-
tunk.  Raffináltan  hasított,  tapadó  selyent-

. . .  itt  viszont  Kaffay  Blanka,  eredeti  para-
dicsomi  jelmezében,  oldalán  Boross  és  

Balassa  nrakkal  

szoknyáeskája  a  köaerkölesiségi  törvény  
borotvaélen  táncol,  de  annyi  keccsel  és  
bajjal,  hogy  nem  ttóteleznök  fel  a  legniar-
conabb  rendőri  árgusszemek  ellenkezését  
s e m . . .  A  látható  nagy  kedivvel  excelláló  
Eruelyú  Ali ci  mellett,  a  pompás  Kaffay  
Blanka  és  Dolly  Hopkins  a  vioesztárok,  
utóbbi  ismételten  bizonyítváml  hogy  nem-
ese«  táncban,  de  prózai  szerepkörben  is  
dicsérendő  ambíciókkal  rendelkezik.  Hal-
may  új  mókáira  harsogva  reagál  a  néző-
tér  s  ugyanilyeml  fulmináns  sikere  van  Bo-
ross  főmókamesternek  is.  Balassa  János,  
Balázs,  Fehér,  Földes  urak,  néhány  helyes  
ositrilány  és  gonddal  összeválogatott  ki-
tűnő  artisták  teszik  egészen  elfogadhatóvá  
és  sikeressé  a  műsort.  

2. 
A  Komiédia  Orfeum  is  premiert  tartott  

a  héten  »Kettőn  áll  a  vásár«  c in  n,  a  törzs-
gárda  lényeges  felfrissítésével  és  átcserélé-
sével.  Az  új  akvizíciók  legnagyobbja  Sá-
rossy  Andor,  legkisebbje  pedig  a  pöttömnyi  
Mr.  Labooh,  a  volt  varsói  operaénekes,  aki  
hónapok  óta  tartó  pesti  csellengése  alatt  
már  uneg  is  tanult  magyarul.  A  -régiek  kö-
zül  változatlanul  a  Bárba  Anci—Misoga  
.László-házaspár  a  legfőbb  vonzerő  és  a  
színpadi  pádinientumunkon  egészen  külön-
leges  és  kivételes  helyet  elfoglaló  Türk  
Berta.  Ami  kellemesen  ütötte  meg  fülűinket,  
az  a  tréfák  szövegeinek  épkézláb  volta:  

Nádassy  László  és  Rubió  Lajos  urak  neveit  
látjuk  szerzői  minőségben  a  színlapon.  Ki-
tűnőek  az  artisták,  szemkápráztató  Coro-
diiii,  a  bűvész,  csinosak  a  görlök,  egyszóval  
határozott  siker  vajé  a  Mozsár-utcában  . . .  

Deák  Zoltán  

A  GÉPÍRÓLÁNY  DALA  
Anyám  még  lágy  csipkéket  szőtt  
Hosszan,  álmatagon,  
S  rálehelte,  szegényke,  álmát  is  a  rőt  
Régi,  finom  alkonyokon.  
Emlékszem,  ujja,  hogy  szálldosott  
A  fehér  habfüggöny  fölött,  
Kezén  lett  az  ég  is  bíborra  fodrozott.  
Hova  aztán  egyszer  elköltözött.  
Az  én  ujjam  alatt  csak  gép  zakatol.  
Betűk  hosszú  sorát  rovogatom.  
Agyam  meg  sem  pihen  egy  kedves  

gondolaton, 
És  máris  tovább  rohan  a  lila  szalagon.  
Mivégre  van  most  tünde  életem,  én  
Bizony  már  nem  is  tudom  igen,  
De  valami  készül  a  rozzant  gép  tüzén.  
Mit  én  szitok,  azt  tudom,  hiszem.  
De  szépségem  hervad,  elszáll  erőm.  
Hol  van  az  idő,  mikor  csak  feküdtem.  
Mint  Aspasia,  a  bársonyos  heverőn.  
S  köröttem  sápadt  ifjak  lengtek  

lelkesülten. 
Most  itt  sürögnek  mind,  ahol  kopogok.  
Agyuk  izzik,  szivükben  dúl  a  bú,  
Szavuk  őrjöngve  lángol,  néha  boldogok.  
Csak  az  én  szivem  lett  csöndes  és  

szomorú. 
S  reménytelenül  tovább  kopog  a  gép.  
Nő  a  betűk  háborgó,  hiú  dombja:  
Esténként  ráborul  szárnyas,  szép  
Hajam,  mint  sírra  a  fűzfa  lombja.  

Füsi  József  

ön  is lehet  olycm fiatalos 
és  üde,  mint a  tavasz?  Ez  

! egyáltalán  nem függ élet-
korától,  hanem  csupán  
I bőrének ápolásától. Kezdj e 
el  tehát  még ma a Nivea-
val  való  b ő r á p o l á s t .  
Nivea  egészségessé  teszi  
bőrét  és  csak  az  egész-
séges  bőr  l e h e t  szép.  
Nivea-val  ápolt  és  meg-
erősödött  bőr  jobban  el-
viseli  a  tavaszi  időjárás  
viszontagságail 

S z é p ,  i n i n t  ч  
IÁ  а  t a v a s z !  



Yirginienek,  a  szép  és  elegáns,  elváltán  
élő  (lámának  kutyancven  becezett  
fiacskái  Pesten  jártak  iskolába.  

Szusza  és  Kuszu,  az  ikrek,  piros  barnára  
sülve,  (lundi ra  hízva  és  halálos  szomorú-
sággal  fejezték  be  a  nyári,  vidéki  vakaciot.  
Nyole  évesek  multak  és  most  mar  harma-
dikba  kellett  járniok.  Harniadistának  lenni  
egészen  szánandó  állapot.  Földrajz  is  van  
és  le  kell  rajzolni  hazánk  fovárosat  a  
régi  városkapukkal,  meg  osztás  is  van  tort-
számokkal.  Es  nyolctól  egyig  kell  kuksolni  
a  padban,  mert  Virginie  mama  rettenthe-
tetlen.  Magántanulásról  hallani  sem  akar.  

—  Az  egyáltalán  nem  helyes,  ha  mindig  
itthon  vannak  a  gyerekek,  —  mondta  fran-
ciául  Frajlinak,  dei  Szusza,  az  ikrek  oko-
sabhikja  nyomban  kitalálta,  hogy  tuzsura-
lámezon  az  annyi,  mint  imniercuhause  ее  
felfedezését  nyomban  közölte  a  lassúbb  
felfogású  Kuszuval  is.  Mióta  hazajöttek  a  
nyaralásból,  jobban  hasonlítottak  egymás-
hoz,  mint  valaha.  Kuszu  pofáeskája  éppen  
olyan  gömbölyűre  hízott,  mint  Szuszue,  
Szuszu  viszont  az  utóbbi  időben  éppen  
annyit  fecsegett,  mint  Kuszu.  Néha  már  
Virginie  sem  tudta  megkülönböztetni  őket,  
—  különösen,  ha  olykor  napokon  át  nem  
látta  a  gyerekeket.  Mert  az  ikrek  reggel  
mentek  iskolába  a  Frajlival  s  mikor  dél-
ben  hazajöttek,  akkor  mami  éppen  a  város-
ban  szaladgált  a  kirakatok  előtt.  Mire  
mami,  úgy  három  óra  tájban  hazament  
ebédelni,  —  ők  már  délutáni  álmukat  alud-
ták  s  mire  fölébredtek,  akkorra  mázni  
vagy  az  esti  társaságra  készülőén  pihent  
lefüggönyözött,  szobájában,  arcán  kamillar  
teás  vatta-pakkolással,  vagy  bridzselt  va-
lahol.  Szerencsére  Kuszuuak  a  nyáron  egy  
piei  kis  szeplő  támadt  az  orrocskája  tövén.  
Arról  aztán  tudhatta  Virginie,  hogy  me-
lyik  a  másik.  

—  Édes  kiesi  szeplősöm,  —> mondta  néha  
—  azonban  rendszeresen  véletlenséggiel  ép-
pen  Szuszunak.  Az  ikrek  elnézően  moso-
lyogtak.  Ök  kitűnően  meg  tudták  egymást  
különböztetni  például  arról  is,  hogy  Szu-
szának  mindig  hamarább  kezdett  fájni  a  
hasacskája,  ha  túl  sok  esokoládét  ettek.  
Tgaz,  hogy  a  Kuszué  is  megfájdult  egy  fél-
óra  nmlva.  Voltak  aztán  más  különbségek  
is,  például  az,  hogy  Szuszu  volt  a  bátor,  a  
kezdeményező.  Teljes  huszonkét  perccel  
Szuszu  volt  kettőjük  között  az  öregebb.  Az  
ikrek  érezték  a  korkülönbséget,  de Virginie 
már  elfelejtette.  Virginie  marna  általában  
nagyon  hamar  felejtett.  Apukát  például  
annyira  elfelejtette,  hogy  már  csak  nem  is  
emlegette  soha.  Az  ikrek  se  látták  az  apju-

kat  egyéves  koruk.  óta.  Beleszoktak  a  férfi  
nélküli  családba.  És  különben  is  nem  vol-
tak-e  ők  ketten  életre-halálra  szolidáris,  
bátor  és  erős  férfi  gyerekek!  

Tél  volt,  ropogó,  napsütéses  sí-idő.  Az  
ikrek  úgy  csúszkáltak,  hogy  nines  az  az  if-
júsági  bajnok  és  sehogyse  fért  a  buksi-
jukba,  hogy  két  ilyen  fejlett,  felnőttekkel  
is  versenyre  kelő  sportsman  régi  városka -
púkat,  rajzoljon  hazánk  fővárosának  tér-
képébe  az  iskolában,  mikor  síelni  is  lehet.  

—  Te,  Kuszu,  —  mondta  egyik  reggel  a  
fürdőkádban  Szuszu,  miközben  azt  játszot-
ták,  hogy  a  kézből  kisikló  szappannal  me-
lyikük  tudja  orrba  célozni  a  másikat.  —  

Te,  Kuszu,  iskola  ollen  fell  kellene  találni  
valamit, 

—  A,  —  mondta  Kuszu,  —  reménytelen.  
Mamin  nem lehet  segíteni.  Allj  fel,  —  foly-
tatta,  mert  egy  kádban  egyszerre  füröd-
tek.  —  adj  egy  kis  helyet  inkább.  

Az  eliszkolt  szappan  lesüllyedt  a  mélybe.  
Ilyenkor  Kuszu  rendszerint  fejest  ugrott  a  
kádba  a  szappan  után.  

—  Ez  a  buvárgyakorlat,  —  mondta.  
Frajli  idegesen  topogott  a  radiator  előtt.  

Sietniök  kellett  Már  háromnegyed  nyolc  
volt,  előállt  a  kocsi  is,  hogy  az  ikreket  
Frajlival  az  iskolába  vigye  s  a  két  haszon-
talan  most  kezdi  a  búvárgyakorlatot.  

—  Aba  Kinder!  —  sápítozott  a  gyerek-
kisasszony  a  fűtőtest  előtt  Aztán  egyszerre  
nyújtotta  a  víztől  csillogó,  barnabőrű,  
meztelen  ikreknek  a  két  melegített  frottír  
lepedőt. 

—-  Míg  kicsik  voltunk,  jobb  volt,  —  
mondta  Szuszu  a  lepedőben.  Kuszu  a  láb-
ujj.lkáját  törölte  álmosan.  A  Frajli  fenye-
getően  nyújtotta  feléje  a  zokniját  

—  Kicsiknek  nem  kell  iskolába  járni,  —  
motyogta  Kuszu,  aki  mindig  ismételgette  
azt  amit  Szuszu  kezdett  el.  

—  A  pályásoknak  nem  bizony,  
ködött  Szuszu.  Töprengett  
valamin,  míg  a  nadrágját  
húzta. 

—  Mikor  kiesik  voltunk,  
akkor  marni  is  mindig  itthon  
ült,  Kuszu.  

—  De  most  bezzeg  iskolába  
küld,  Szuszu.  

—  Bizony.  
—  Ha  kicsik  volnánk,  nem  

küldene,  Szuszu!  
—  A,  —  legyintett  Szuszu  

— nem  lehet megint  kicsinek  
lenni  —  A  tükör  elé  álltak.  
Egyszerre  kefélte  felkunkorodó  seszínű  ha-
jukat  a  vizes  kefével  Frajli.  Egyszer  egyi-
ken,  egyszer  másikon  simított  egyet.  

— Te,  —  mondta  Szuszu  —  ha  volna  ma-
ininak  egy  új  kis  gyereke,  akkor  mindig  
itthon  ülne  megint.  

Kuszu  elhúzta  a  száját.  
—  Üj  gyerek?  Minek  az?  
—  Testvérnek,  Kuszu.  
—•  Á,  nekem  már  van  egy  testvérem.  Te!  

Na  nem?  
—  De  egy  kicsi,  tudod?  Akit  pólyában  

vesznek  a  klinikáról.  
—  Hogy  mindig  bőgjön  nekem  s  mami  

őt  szeresse?  
Szusza  fölényesen  legyintett.  
—  Te  ehhez  nem  értesz,  Kuszu.  Egy  

Olyan  kicsit  még  nem  is  lehet  sze-
retni  úgy,  mint  minket.  Az  szólni  se  tud  és  
városkaput  rajzolni  se.  Az  csak  úgy  van,  
tndod. 

—  Ühüm,  —  Kuszu  kezdte  megsejteni.  
—  Es  akkor  mami  nem  mehet  el  brid-

zsezni. 
—  Hanem  itthon  ül!  
—  Hát  persze!  És  játszik  velünk.  És  me-

sél  nekünk.  
Kuszu  begombolta  a  kabátját.  Szuszura  

nézett.  Még  mindig  nein  értette  azért  egé-
szen,  mi jó  volna  abban,  hogy  egy  kis  test-
vér 

—  Én  utálom  az  új  gyereket!  —  mondta  
hirtelen.  —  Mert  akkor  maminak  lesz  két  
euclija  a  pongyolájában  és  az  egyikből  szo-
pik  a  gyerek  tejet  és  a  másikból  kávét  
Nekem  ne  szopjék!  

Már  a  reggelinél  ültek.  
—  Te  buta!  —  folytatta  Szuszu  a  fürdő-

szobában  megkezdett  beszélgetést.  —  Nem  
is  igaz.  Mi  is  üvegből  ittak,  olyanból,  
amit  a  szekrényből  vesznek  elő  és  ma  is  
megvan  az  az  üveg.  Abban  tartom  a  fel-
oldott  piros  vízfestékemet,  tudod!  

Frajli  erélyes  közbelépésére  bundács-
káikba  bújtak  és  az  autó  elrobogott  velük.  

Az  osztás  miatt  egyelőre  nem  lehetett  az  
új  gyerekről  beszélni,  de  este,  a  közös,  ket-
tős  ágyban,  ahol  egymásnak  vetett  talpaes-
kákkal  aludtak,  az  óriási,  közös  pluanó  alá  
bújtak  és  tovább  szőtték  a  terveket  Mire  
kitavaszodott,  teljesen  beleélték  magukat  
abba  a  gondolatba,  hogy  új  testvérkéjük  
legyen. 

Egyik  vasárnap'  deTelötC  mikor  ren W í t f 
riut  Virginievel  tízóraiztak,  Szuszu,  a  kez-
deményező,  hízelkedő  arccal  bujt  az  asz-
szonyhoz. 

—  Édes  mami,  nekünk  volna  egy  kéré-
sünk. 

—  Na,  mi  az?  —  nevetett  Virginie*.  Jó  
napja  volt.  A  szép  asszony  hajnalig  tán-
colt  előző  este  Luluék  házibálján.  Olt  volt  
Géza  is.  Semmi  fáradtság  sem  látszott  
kreoios  bőrén.  Laza,  hullámos  haja  szik-
rázva  fénylett,  a  szeme  emlékeik  forrósá-
gától  nevetett.  —  No  mi  az  kis  pockaim?  

—  Légy  szíves,  —  mondta  Szuszu  —  ho-
zassad  be  mamikám  a  garderobeból  a  kis  
kofferedet.. . 

—  És  légy  szíves,  tegyél  bele  mamikám  
hálóingeket,  —  folytatta  Kuszu.  

És  menj  be  szíveeském  a  klinikára.  —  
kapta  ki  a  szót  Kuszu  szájából  Szuszu.  Ha-
rapott  egyeit,  a  vajaskenyérbol,  aztan  tele-
szájjal  folytatta.  És  egy  picit  feküdjél  le  
a  klinikán  és  gyorsan  kelj  fel  és  gyere  
haza  é s . . .  

—  Megbolondultatok,  —  csapta  össze  a  
kezét  Virginie.  Arra  akartok  kérni,  hogy  
egy  kicsit  beteg  legyek?  

—  Jaj  dehogy,  édes  mami,  —  mondta  
Szuszu  és  majdnem  elpityeredett.  —  De  te  

Dr.  Mészáros  Gyula  főhadnagy  a  
Rákosi-díj  győztes  Dobverőn  

(Kántor  telv.)  

fi  R  L 0 V A  S  N Y E R T E  
A  R Á K O S I - D Í J A T  

Tizenkétévi  szünet  után  ismét  úrilovae  
diadalmaskodott  az  évadnyitó  nagy  gátver-
senyben.  Utoljára  1929-ben  győzött  a  Rá-
kosi  díjban  úrlovas,  de  akkor  is  csak  holt-
versenyt  sikerült  kierőszakolnia.  Csernovitz  
Arsen-nek  Eaton  Rock  nyergében  Mac  
Donald-dal.  A  mostani  győztes:  dr.  Mészá-
ros  Gyula  főhadnagy  sikere  annál  értéke-
sebb,  mert  azt  nagy  mezőnyben,  erős  tem-
póban  lefutott  versenyben,  igazán  jó  lovak  
között  aratta.  A  népszerű  champion  úrlo-
vas  pályafutásának  legszebb  győzelmét  
aratta  a  Rákosi  díjban,  ahol  nem  kevesebb,  
mint  tíz  profi  lovast  sikerült  legyőznie.  * 

Az  arca  még  csupa  sár,  a  lélekzete  még  

akadozó,  amikor  a  verseny  lefutása  után  a  
következőket  mondja:  

—  Az  utolsó  fordulóban  még  azt  hittem,  
hogy  Bogáncs  megver.  Az  utolsó  két  ugrás  
azonban  nagyszerűen  jött  ki.  Nem  is  néz-
tem,  hol  vannak  a  többiek,  csak  gyúrtam  
a  kis  Dobverőt,  gyúrtam,  ösztökéltem,  az  
utolsó  ugrásnál  szinte  már  nem  is  ugrott,  
hanem  szállt  és  ugyanakkor  elmaradt  Bo-
gáncs.  Akkor  már  tudtam,  hogy  sikerült,  
amit  verseny  alatt  nem  reméltem,  mert  mi  
tagadás,  Dobverőnek  nem  volt  sok  esélye  . .  •  
De  ami  hiányzott  a  tudásból,  azt  pótoltuk  
szívvel,  lelkesedéssel,  mert  ez  a  kis  ló  is  
csupa  szív  és  úgy  küzd,  mint  egy  oroszlán.  

A  nem  várt  eredményre  természetesen  
óriási  kvótát  fizetett  a  totalizatőr.  De  nem-
csak  a  főversenyt,  hanem  а  program  leg  
több  számát  outsider  nyerte  s  a  két  favorit  
közül  csak  Csáklyás  és  Mire  Való  nyerték  
meg  a  versenyeiket.  ^  



mondtad,  hogy  a  klinikán  kell  venni,  mi-
kor  kicsik  voltunk,  a  nyáron,  emlékezel?  És  
kérdeztük,  hogy  a  nagyok  miért  hazudnak  
és  miért  mondják,  hogy  a  gólya  hozza,  mi-
kor  nem  is  a  gólya  és  ha  a  gólya,  akkor  
miért  csak  néniknek,  miért  nem  bácsiknak  
is  és  te  azt  mondtad,  hogy  mi  már  nagyok  
vagyunk  és  te  olyan  izésen  nevelsz  minket,  
olyan  izésen . . .  

—  Modernesen,  —  mondta  bölcsen  Szuszu.  
—  Igen,  modernesen.  —  Szuszu  szeme  fel-

villant,  lenyalta  szájacskájárói  9  vajat, — 
és  te  már  el  is  magyaráztad,  hogy  az  úgy  
van,  hogy  a  mama  elmegy  a  klinikára  és  
ott  alszik  és  egyszer  csak  ott  bőg  a  gye-
rek. 

—  Édes,  kicsi  mami,  —  mondta  Kuszu  és  
átölelte  Virginie  nyakát,  —  most  (már  érted  
úgye,  mit  mond  Szuszu?  Menj  drágám  és  
hozz  nekünk  egy  ú j  gyereket.  

Virginie  nem  tudta,  nevessen-e,  bosszan-
kodjék-e.  Arca  mind  jobban  kipirosodott,  
idegesen  mozgatta  keskeny,  kígyóbőr  cipői-
ben  a  lábujjait,  karmin  vörösre  festett  
keze  indulót  zongorázott  a  reggelire  teri-
tett  asztalon.  

—  Quittez  той,  s'il  vous  pilait,  avec  les  
enfants!  —  mondta  Frajlinak  és  az  ikreket  
maga  mellé  ültette.  

—  Hozol?  —  kérdezte  Szu-
szu,  mikor  egyedül  marad-
tak. 

— Ugy-e  hozol?  —  repesett  
Kuszu  is  és  .szeplős  ar-
eoeskáját  Virginie  arcához  
nyomta. 

—  Nézzétek,  —  kezdte  —  
én  a  nyáron  nem  mondtam  

. ed  nektek  az  egészet.  Mert. . .  
szóval  az  úgy  van,  hogy  ha  
egy  anyukának  gyeireke  a klar 
lenni,  akkor  az  a  klinikára  
megy. 

—  Menj  te  is,  édes  mamii  —  kérlelte  
Szuszu. 

—  De  esak  akkor,  mehet,  —  mondta  Vir-
ginie  és  kezdte  türelmét  veszteni  a  felvilá-
gosító  oktatásban,  —  ha  gyerek  akar  lenni.  

—  Akarjon  neked  is,  —  suttogta  Kuszu  
és  hozzátette:  —  Mi  ketten  Szuszuval  el-
határoztuk,  hogy  akarjon  lenni  neked  is.  

—  Csacsik,  —  mondta  Virginie  és  felál-
lott.  —  Csacsik,  nekem  nincsen  férjlem.  A  ti  
apukátok . . .  az . .  a z . . .  i z é . . .  eluta-
zott . . .  örökre  elutazott,  soha  sem  jön  
vissza  é s . . .  eh,  —  végképpen  elvesztette  a  
türelmét,  —  hol  szedtek  össze  mindig  ennyi  
badarságot?!  Vegyétek  tudomásul,  hogy  a  
gyerekhez  apuka  is  kell  és  az  nekünk  
nincs.  —  A  esengő  felé  sietett.  

—  Ne  csöngess  Frajlinak,  —  kiáltott  
Szuszn  —  inkább  jók  leszünk.  

Virginie  megállt.  Nézte  a  kicsiket.  Le-
csillapodott.  Kis  szánalmat  érzett  most  az  
ikrek  iránt  és  valamiért,  ő  sem  tndja,  
miért,  szégyelte  egy  kicsit  magát.  

—  Jó  maradhattok  még  vellem,  de  akkor  
több  bolondot  nem  kérdeztek,  úgy-e?  

—  Csak,  —  mondta*  Szuszu.  
—  Csak  aajt,  hogy,  —  segített  Szuszunak  

Knszn. 
Virginie  elmosolyodott.  Szegény  kiesik.  

Hát  erre  is  sor  kerül,  lám,  hogy  egyszer  
az  apjnkról  így  beszéljenek.  Elhatározta,,  

hogy  kedves,  türelmes  lesz  és  mesél  a  gye-
rekeknek  apjukról  valami  szépet.  Mit  is?  

—  A  ti  apukátok  elhagyott  minket.  I z é . . .  
Egyszóval . . . 

—  Ne  búsúljl  —  kottyant  közbe  Szuszu.  
—  Vegyél  inkább  egy  másik  apukát!  —  

mondta  Kuszu.  
—  Egy  másikat?  —  Virginie  felugrott  és  

elpirulva,  idegesen  babrálta  a  haját.  Rég  
húzódó  flörtjiére  gondolt.  Gézára.  Hogy  ta-
lán  nem  is  beszélnek  olyan  bolondot  az  
ikrek.  Géza  szép,  gazdag,  hódító,  szálfater-
met.  Tudna  imponálni  is  nekik.  

—  És,  —  kérdezte  s  hamisi  mosollyal  dél-
ceg  Gézájára  gondolt  —  milyen  legyen  az  
új  apuka  édes  pockaim?  

—  Milyen?  —  Az  ikrek  ezt  egyszerre  kér-
dezték,  fölrántották  parányi  szemöldökü-
ket  és  összecsücsörítették  a  szájukat.  

—  Gyenge!  —  kiáltotta  Szuszu  hirtelen.  
—  És  kicsi,  egészen  kicsi,  —  mondta  

Kuszu. 
—  Hogy  ne  legyen  ereje  megverni.  
—  És  én  mindig  legyőzzem  a  boxolásbam!  
—  Ö szedje  a  labdát,  ha  teniszezünk!  
—  És  húzza  a  szánkót  hegynek  fölfelé!  
—  Mindig  velünk  játszódjék.  
—  Azért,  —  mondta  Kuszu,  mert  ő  nem  

volt  annyira  önző  és  gondolt  a  mamára  is  
—  azért,  amiért  velünk  játszik,  akarhat  ne  
ked  egy  gyereket.  

—  Úgy,  —-  mondta  Virginie.  Szóval  nek-
tek  legyen  apátok.  Nektek  legyen  játszó-
társatok!  Nektek  legyen  testvéretek.  És  én?  
Arra  nem  gondoltok,  hogy  én?  —  Elhallga.  
tott,  mert  kellően  nem  tudta  kifejezni  fel-
háborodását.  Hát  ennyire  kicsik,  ennyire  
önzők,  ennyire  esak  saját  magukat  látják  
a  gyerekek?  

Kuszu  megrémült Virginie  szomorú  hang-
jától.  Tépelődött,  hogy  vájjon  hol  is  hi-
bázta  el?  Mivel  bántotta  meg?  

—  Nézd  mami,  —  mondta  —  én  azt  sem  
bánom,  ha  nagy  lesz.  

Szuszn  elmerengett:  
—Ha  erős,  de  nem  bánt,  akkor  a  hátára  

lehet  üni.  
—. Jó,  — mondta  Kuszu.  —  Mi  rád  bízzuk  

mami. 
—< Igazán?  —  Virginie  gyerekesem  felug-

rott  és  hevesen  magához  ölelte  az  ikreket.  
—  Szeretni  fogjátok  az  ú j  apukát,  akárki  

lesz? 
—  Hát  hogyne,  —  mondta  Szuszu  —  ha  

játszik  velünk.  
—  Veletek?  —  az  asszony  bosszúsam  rázti  

a  fejét.  —  Mindig  csak  veletek?  Azt  nem  
tudjátok  elképzelni,  hogyha  lesz  egy  új  
apuka,  akkor  velem,  a  ti  masnitokkal  mi  
lesz? 

—  Mi?  —  kérdezte  Kuszu.  —  Semmi  baj.  
—  Lesz  egy  új  gyerek.  —  Mondta  Szuszu.  
— Azt  majd  neveli  Frajli,  —  így  Kuszu.  
—  Az  ú j  apuka  pedig  mindig  játszik  ve-

lünk. 
—  És  én?  —  kérdezte  az  asszony,  de  már  

végkép  türelmét  vesztve.  
—  Te?  —  mondta  Sznszu  és  hozzádörgölő-

zött. 
—•  Te  —  ismételte  Kuszn  és  a  másik  ol-

daláról  csimpaszkodott  bele.  —  Ha  lesz,  aki  
játsszék  védünk,  akikor  te  mehetsz  megint  
nyugodtan  bridzsezni,  édes  mami!  

MAGYAR  FALU  
A  világvárosok  szórakozóhelyei  

között  mindig  előkelő  helyet  fog-
lal  el  az  olyan  mulató,  amely  az  
illető  ország  népi  jellegét  hang-

súlyozza  kii.  A  dekoráció,  Az  egyes  
műsorszámok,  a  jelmezek,  sőt  
még  az  étlapok  vagy  italárjegy-
zések  díszítései  is  a  népies  ele-
meket  használják  fel.  fokozottan  
kifejezésre  juttatván  azt  az  ide-
genforgalmi  alapelvet,  hogy  min-
den  ország  legfőbb  varázs-  és  
vonzereje  a  népi  művészet,  a  népi  
sajátságok  összessége.  

Mindez  arról  jut  eszünkbe,  
hogy  a  napokban  betévedtünk  a  
Magyar  Falu-nak  elnevezett  mu-

latóhelyre,  amely  Budapest  leg-
liiktetőbb  útvonalán,  a  Bákóczi-
úton  szolgálja  a  szórakozni  vá-
gyó  publikumot,  a  nevének  meg-
felelően  magyaros  külsővel  és  a  
magyaros  külsőn  belül  igazi  ma-
gyaros  vendégszeretettel.  A  de-
koráció,  az  intim  helyiség  teljes  
építése,  ékítése  és  berendezése  a  
magyaros  díszítőelemeket  vonul-
tatja  fel,  amelyek  természetesen  
olyan  kedves,  kellemes  és  hangu-
latos  környezetet  teremtenek,  
hogy  már  a  puszta  ottidőzés  is  a  
jóérzésnek  egy  bizonyos  hőfokát  
varázsolja  elő,  amit  lesak  hatvá-
nyozottan  fokoznak  a  polgári  ára-
kon  felszolgált  kitűnő  italok  és  a  
gondosan  összeállított  különösen  
j é  táncszámokkal  fűszerezett  va-
rietéműsor. 

Húsvéti  ajándékul  
hölgyek részére  is  

MONT 
BLANC 
t e l e s k o p -
t ö l t ő t o l l a t 

El  lesz  ragadtatva  ilyen  
é r t é k e s  ajándéktól.  A  
Montblanc  töltőtoll  ele-
gáns és  egyben  hasznos  
is  —  a j á n d é k o z á s a  
a kultúra  jele.  

Minden  M o n t b l a n c -
teleskop  töltőtollhoz  
jósága jeléül egy  élettar-
tamra  kiállított  jótálló-
levél  van  mel léke lve .  

A  Montblanc-teleskop  töltő-
toll  minden jobb papírkereske-

désben kapható. 
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A  két  Tsil&k,  az  egyensúlyozó*  kiválósága.  Margaret  és  
Irene,  az  akrobatikus  világcsodák,  Lia  Rocking,  a  keleti  

kígyótáncosnő 
A  Magyar  Falu  műsorából  



Parravicln!  Marisa  grófnő  hálószobája  

A  szalon  tűzött  fehér  szaténfüggönye,  tükör  függönytartóval  

A  haU.  (A  háziasszony  egy  cslpkemlntájú  kovácsolt vaskeretű  tükör alatt  ül.)  
(Seidner  felv.)  

Csupa  fény,  üveg  és  tükör  Parravieini  Ma-
risa  grófnő  virágárokutcai  lakása.  Minden,  
ami  máshol  fából  vagy  fémből  van,  itt  csil-
lámló  tükörfelületet  mutat!  Ha  elterjedne  szé-
lesebb  körben  a  lakásberendezésnek  ez  a  mo-
dora,  ez  emberek  megszűnnének  egymást  kö-
vekkel  dobálni,  mert  maguk  is  féltenék  töré-
keny  otthonukat  türelmetlen  felebarátaiktól.  
Azonban  szépészeti  szempontból  legalább  is  
ilyen  forradalmat  keltő  hatással  van  reánk  
ez  a  remekbe  készült  kis  lakás.  A  modern  lak-
berendezés  eddig  nem  is  sejtett  lehetőségeit  
tárja  fel  előttünk  a  szín  és  fényhatások  töké-
letes  harmóniájával  és  a  ragyogó  tisztaság  
olyan  lehetőségeivel,  hogy  lehetetlen  nem  egy-
csapásra  meghódolni  emmek  az  iránynak.  Igaz,  
hogy  nagy  lelkierő  kell  ahhoz,  hogy  ilyen  fenn-
tartásnélküli  módon  vigyünk  keresztül  egy  el-
gondolást,  mert  fel  kell  magunk  mögött  égetni  
az  összes  hidakat,  —  kiselejtezni  mindent,  ami  
nem  odavaló,  ami  emlék,  sőt  azt  is,  ami  érték.  
A  színek  átérzett  skáláján  alapszik  ennek  a  la-
kásnak varázsa. Csak  három  színtűi  találkozunk  
benne:  a  kék  különböző  árnyalataival,  a  rózsa-
színig  letompított  pirossal  és  a  fehérrel,  mint  
alapszínnel.  A  legnagyobb  hatást  a  falak,  
mennyezet  és  ajtók  egyöntetű  égszínkék  színe  
teszi.  Minden  függöny  vakító,  fehér  fényes  se-
lyemből  készült,  nagy  kockákban,  kék  selyem-
mel  tűzve,  vattával  alábélelve,  egy-egy  vékony  
nyári  selyempaplan  módjára.  A z  acélkék  sző-
nyeggel  bevont  hálószobában  vakító  fehér  sza-
tén  a  nagy  hálókanapé,  sok  fehér  brokátpárná-
val  és  párducterhővel.  Fehér  szaténből  vannak  
a  karosszékek  is.  Piros  csuplán  egy  gyönyörű,  
alacsony,  ezüstpáfránymintájú  élénkpiros  
ehinzzel  bevont  ellenző  és  a  sok  piros  ciklámen  
az  ablakelőtti  nagy  fehér  kovácsoltvas  bölcső-
ben.  Metszett  tükörből  van  a  függönytartó  itt  
is,  mint  minden  más  ablakon,  sőt  metszett  tü-
körből  vannak  az  asztalkák  és  az  óriási  nagy  
toalettasztal  is  a  sarokban,  amely  valóságos  
iparművészeti  remekmű.  

A  szalonban  is  teljesen  tükörből  van  a  
XVII I .  századbeli  velencei  modorban  készített  
komód  is.  Felett©  Batthyány  Gyula  gróf  gyö-
nyörű  fehér  virágkompozíciója  az  egyetlen  
festmény  a  falon,  mert  egyébként  csak  dekorá-
ciós  hatású,  egész  különös  eljárással,  tükörre  
festett  ultramodern  képek  díszítik  a  falakat.  A  
szalon  ülőgarnitúrája  rózsaszín  szatén.  Piros  
itt  az  egész  szobát  beborító  vastag  szőnyeg  ós  
a  metszett  tükör-falikarok  gyertyái.  

A  kis hall sem esik ki a szerepből:  itt is kékek 
a  falak,  sok  a  tükör.  A  lámpa  prizmái  is  met-
szett  tükörből  vannak.  

Vájjon  Hófehérke  a  sok  tükör  közül  me-
lyikhez  intézte  volna  örök  kérdését,  azt  a  kér-
dést,  ami  minden  időket  túlél  és  úgy  a  kő-,  
mint  a  tükörkorszakban  időszerűi  

Perczel  Juliska  



DIVAT  TARKA-BARKA  
Nyáron  megint  divatos  lesz  a  

rövid  haj  és  a  sima  frizura:  hátul  
középen  elválasztva,  a  fül  fölött  rolniba  fé  
xü.ve,  vagy  e'gyoldalon  a  fül  mögött  elvá  
lasztva,  elől  laza  hullámban  fejtetőre  fé-
sülve.  Azoknak,  akik  nem  akarják  levá-
gatni  a  hajukat,  kontyos  frizurát  kreáltak,  
<  löt  sima  csigába  csavarva  a  homlok  felé,  
hátul  pedig  kicsi,  lapos  csavart  konty,  úgy  
ahogy  nagymamáink  hordták,  jó  magasra  
tűzve. 

Lanvin  egyik  l'A  l-es  nodelje:  fehér  
gyapjú  bicikli-kabát,  hozzá  zippzáras  ma-
gas  gyapjú  kamasni,  ezzel  helyettesítik  a  
harisnyát.  Kézzel  kötött  gyapjú  harisnyái  
is  viselnek  a  párizsi  midinettek  magas-
szárú  antilop  cipővel.  

* 
Loretta  Young  puha,  selymes,  fehér  

karakiilböl  kapott  nyári  bundát,  a  bundái  
aranyozott  topázzal  kirakott  liliom  díszíti.  * 

Amerikai  divat  a  fiitteres  emprimé  ruha.  
Az  emprimé  mintáit  a  ruha  egyes  részein  
flitterrel  kihímezik.  A  fiitterezés  emeli  a  
színeket  és  szépen  kihangsúlyozza  a  mintát.  

* 

Minden  hölgy  .megtalálja  egyéniségéhez;  
vagy  ruhájához  legjobban  illő  fealapo,  
Friedmannál,  VI.,  Király-utca  10.  (fiók  
nincsen). 

* 
Ű j  amerikai  di  v  at  s z in  e  к:  к a k-

t  и s z z ö l d,  alkony  f  e h ér,  szikla  
bar  h a,  a riz  On a  rózsaszín,  к ö d 
szürke  Iehhez  a  fehér  és  piros  illik  leg-
jobban),  nárcisz  sárga  {kiegészítő  szí-
nei:  kék,  zöld,  szürke),  pompé  г  vörös  
(világos  tompa  vörös  fi bérrel,  zölddel,  vagy  
fehérrel  kell  kombinálni),  a q и a  rn  a r i n 
hé  к  (csak  fehér  való  hozzá),  kö  kék  (új  
szűrkéskék  szín,  kiegészítő  színei  vörös,  
vagy  rózsaszín).  

* 
Az  egyik  belvárosi  szalon  bemutatóján  

nagy  sikere  volt  egy  sötétkék  délutáni  ru-
hának.  A  ruha  ujját  tízfiiléres  nagyságú  

hímzett  fehér  pettyek  díszítették.  
Hozzá  ugyancsak  kézzel  hímzett,  fe-
hérpettyes,  sötétkék  kulikabátkát  vi-
selt  a  manöken.  Másik  szalonban  
láttunk  egy  piros,  fehérpettyes  ta-
vaszi  toalettet,  a  pettyek  ezen  a  
ruhán  is  kézzel  hímzettek.  A  nagy  
pettydivatban,  a  hímzett  petty  a  
favorit. 

* 
Hj  kompakt-doboz:  négyszögle-

tes,  lapos,  a  tetejét  strassz  re-
pülőgép  díszíti.  A  miniatűr  
strassz  repülőgép  »füstírással«  
a  doboz  tetejére  írja  a  tulaj-
donos  keresztnevét.  

* 
A  váciutcai  csinos  kalap-

szalon  tulajdonosnőt  Holly-
woodból  felhívta  n  vőlegé-
nye  telefonon.  (A  vőlegény  
a  'Városi  Színház  volt  bon-
vivánja.)  Tizenkél  percig  
beszélgettek,  Csekélység!  



Van  a  Hollérn-utcában  egy  édes  kis  ha-
risnya-bolt.  Különleges  tisztaselyem  haris  
nyái  n e m с s а к  s z ép  e  le,  h a n e m  tai-
lósak  is.  Tavaszi  kosztümhöz  az  új  ta  
vaszi  divatszínekben  pompázó  remek  haris  
nyák  közül  öröm  válogatni,  (Rosen  be  r  g.  
Holtán-utca  8.,  a  Ll  о y  d  m oziva  I  
szembe  a).  

* 
Az  idei  amerikai  divatra  nagy  hatást  

g y akoi o.nak,  a  görög  és  kínai  ruhavonaluk.  
színekben  pedig  az  indián-szinek  * 

Susy,  Párizs  egyik  legki  esebb  kalapos  
nője  tavaszi  kollekciójában  '»parádés  ko-
csis«  filckalapot  mutat,  A  szalagdísz  zöld  
kockás  selyem.  Ro  se  Valo  i s  két  fekete  
madárral  és  pettyes  illa  fátyollal  díszít  na-
turszínű  tavaszi  kalapot.  Caroline  Re  
boux  tavaszi  modeljét  pedig  féloldalra  
csapva  viselik  nagy  grosgrain-masnival  di  
szítve 

* 
Néhány  esztendeje,  hogy  a  tenyésztett  

gyöngyök  hódító  útja  megkezdődött.  Nincs  
egyetlen  ékszer  vagy  nemes  drágakő,  mely  
hasonló  sikerrel  büszkélkedhetne  és  e  siker  
magyarázata  kézenfekvő:  a  tenyésztett  
gyöngy  igazgyöngy,  nem  utánzat.  A  hábo-
rús  akadályok  e  tenyésztett,  gyöngyök  im-
portját  is  jórészt  megbénították:  annál  na-
gyobb  örömmel  közölheti  AKKANZAS  ked-
ves  vevőivel,  hogy  sikerült  egy  úton  volt  
szállítmányt,  mely  a  japán  tenyésztő-tele-
pekről  érkezett,  kézhez  vennie.  E  kiváló  
szép  példányú  tenyésztett  igazgyöngysoro-
kat  a  régi,  változatlan  árakon  hozza  for-
galomba  a  váciutcai  ARKANZAS.  

* 
(Lévánál  arcbőre  érzékenysége  ellen  szak  

tanácsot  kap.  Fényvédő  készítmények.  IV..  
Irányi-utca  21.  Telefon:  384-235.  

* 
Egy  lures  külföldi  kozmetikus  száj-

rúzs  táblázatot  áll  it  о t i  össze,  
accès  soir  о  к  szerint.  Azt  mondja,  
hogy  piros  és  kék  acerssoirhoz  paradicsom-
piros  rúzs  való,  barnához  és  draphoz  cinó-
berpiros,  sárgához  és  levendulakékhez  
cyklamen  színű.  

* 
Jön  a  nyári  muff!  Könnyű  színes  szövet-

ből  készül  zippzárral,  rá  lehet  húzni  a  
karra  és  sok  minden  belefér  még  a  strand  
holmik  is!  ..  .  Estélyiruhához  pedig  rirág-
muff  lesz  a  divat,  

* 
Divatos  lesz  a  rózsaszínű  fürdőtrikó,  le-

sült  bőrhöz  nagyon  szép,  de  —  tényleg  
иnádszál  vékonynak«  kell  hozzá  lenni.  * 

A  legfiataíosabb  összeállítás:  tengerészkék  
fehér  pikével.  Évekkel  fiatalit.  

F  В.  

EGY  KIS  K O Z M E T I K A  
Tavasszal,  amikor  letesszük  a  meleg,  vas-

tag  téli  ruhákat,  tegyük  le  a  télen  felsze-
dett  felesleges  súlytöbbletet  is.  Felfrissül  
•a természet,  frissüljünk  fel  mi  is:  szépül-
jünk.  fiatalodjunk.  Ne  akarjuk  azonban  
ezt  egy  nap  alatt  elérni,  hanem  lassan,  fo-
kozatosan.  Mindennap  tornázzunk  egy  ke-
veset  nyitott  ablaknál.  Kezdjük  meg  a  
könnyebb  táplálkozást.  Ha  hibátlan  és  
egészséges  a  bőrünk  és  test ápol ászereink' 
megfelelőek,  akkor  házilag  is  rendben  tart-
hatjuk  magunkat.  De  ebben  az  esetben  
sem  árt  idődként  az  aremassziivs.  mert  az  
are  tornája  is  elengedhetetlen  ahhoz,  hogy  
feszes,  izmos,  sima  legyen  és  fiatal  marad-
hasson. 

S z e p l ö K ,  s z e m ö l c s ö k ,  h a j s z á l a k  v é g l e g e s  
e l távol í tása 

R O Y A L ,  k o z m e t i k á b a n  
IV„  Váo l -u .  21.  T e l e f o n :  186-ОЭВ  
Kvarc-tan ítványkibépzés 

LORÁND  KOZMETIKA  
ÀZ  IGÉNYES  HÖLGYEK  SZÉPSÊGSZÀIOHIA  
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elöl  szeimbevasalt  hólos  szoknyát  esünáltas-
son.  A  sötétkék,  sima  kosztümhöz  viselhet  
nyoraszíniü  és  halványkék  ingblúzt  is.  

Kötött  ruha.  A  világoskék,  a  sötétkék  és  
a  sárga  beküldött  fonál  nagyon  szép. Azt 
gondolom,  hogy  a  sötétkékből  kössön  szok-
nyát,  hozzá  a  világoskékből  sírna, rövidujjú. 
kis  pullovert  és  ugyancsak  világoskék  kü-
lön  kabátkát  (2- rajz).  Ez  most  nagyon di-
vatos.  A  sárga  anyagból  lm bis  blúzt  (3.  
rajz),  amit,  ha  akar,  díszíthet  sötétkékkel.  
A  régi  fehér  szövetikahátjából  legokosabb  
lenne  a  nagyon  divatos,  »kuli-kabátot«  csi-
náltatnia.  Amint.  írja,  van még hozzá eg.v 
kevés  anyaga,  azt  hiszem.,  nagyon  jól ki-
te,lue.  A  kabát  háifca  lehet  húzott  gloknis  
vagy  mély,  szembevasalt  hólos.  

Emmi,  Szahés.  örülök,  hogy  a  pettyes  
mhamodel  annyim  tetszik.  A  fehér  esipko-
gallér  nagyon  csinos  lesz  hozzá,  ellenben  
a  fodrokra  nem  tennék  csipkét,  nehezen  tisz-
títható  és  nem  iie finom,  lia a piros  cipő;«  
megvan,  viselheti  a  piros  cipőt  és  övet. de 
szelhb  lenne  sötétkék,  fehérrel  kombinált  
cipő  és  fehér  öv.  Nem,  írja  meg,  hogy mi-
lyen  színűek  és  anyagúak  azöki  a  ruhák,  
amikből  alakíttatni  akar,  de  azért  minden-
esetre  adunk  egy rajzot:  kantáros  szoknya,  
rima  blúz,  a  kantáron  a  blúz  színéből  mo-
nogram  (4. rajz).  I)e nézze  meg az 1. rajzot 
is,  az is  kombinált  rnha  és  heti  számunk-
ban  közölt,  »köt  óuyruha«  is alkalmas  lenni'.  

Rnsemarie.  A  leírt,  enknyolos  tavaszi  
kosztűm  nagyorr  csinos.  Sombrerót  semmi-
eeotre  se csináltasson  hozzá,  mert  azzal jel-
mezszerűén  hatna.  Szép  lenne  fekete  girardi,  
az  öv  színéből  selyemzsinórral  díszítve  ée  
tclhajtottkarimás,  fekete  vagy  piros  niyúl-
szőrkalap. 

Judit.  A  zöld  szövethez  barna  rakott  szok-
nyácskát  csináltasson,  nyersszínű  ingblúzt,  

' " ' a p  pedüg  lehetne  úgynevezett  »Dnrbin-
kalap«  vagy  fiúkalap.  A  Durbm-kalapot.  le  
is  rajzoltuk  a  szoknyához  és a  blu ib-z  (5.  
raliz).  A  sötétkék  bolerós  selyemruhájára ne 
csináltasson  filcrátétes  gallért,  hanem  a  
most  nagyon  divatos  pikó  viagy  ba.tiszl  
made'irázott  gallért.  

Sári.  Éva. A  szürke  angóra-anyag,  amit  
beküldött,  szép.  Hátul  buggyos  kabátot csi-

náltasson  belőle  (6.  rajz).  A  kabáthoz  szép  lenne  sötétkék,  barna,  
paprikapiros  vagy  téglavörös  mintás  nyakkendőselyem  angolos  
ruha.  A  színpadi  ruhák  között  közölt  »Muráti  sötétkék  kábát«  
fehér  gombokkal  van  díszítve.  A  pepita  kosztümkabát  hátul  
derékban  elvágott  és egész  kevéssé  húzott.  

Vidéki  olvasó.  A  kért  Muráti-kabát  hátszabása  a  7.  rajz.  
A  pettyes  szoknyát  csináltassa  nyak'kendőselyeimlből,  a  kabátot  
santnngból  vagy  selyemből.  A  madeiragallérokat  általában  az  
úgy,nevezett  madeira-anyagból  készítik  vagy  batiszthói,  pikéből,  
amcit  természetesen  ki  kell  hínv zteUii.  Úgy a  hátul  elvágott,  
mint  az  legyenc«  kosztümkabát  divatos.  

Tanácstalan  Zita.  Kérdésein",  sorban  válaszolok:  1. A  szürke  
kabát  buggyos  legyen.  2. A  fekete  selyemanyaghoz  ia, 8.  rajzol  
ajánlom,  húzott,  fehér  selyempiké-zsebekkel  ée  gallérral.  3.  
A  középkék  szövetből  egyszerű,  angolos  ruhát  csináltasson.  4.  
A  nehéz,  kék  selyemből  jumper-ruha  készüljön.  5.  A  csíkos  
anyagból  »srégen«  szabott  szoknya  legyen  (9. rajz),  világoskék  
blúzzal.  A  szoknya  szabásánál  vigyázni!  kell,  mert  az  ilyen  

csíkos  szoknya  esak  tökéletesen  szabva  szép.  
6.  Tavalyi  szép  szürke  kosztümjéhez  csináltas-
son  pepita  hosszú  kabátot,  amit  aztán  a  többi  
ruháihoz  is  viselhet.  7.  Sötétkék  zsorzsett ru-
hájára  fehér  lingerie  garnitúrát  tetessen.  

G.  Sándorné,  Galánta.  Az  iamgóafonást kö-
rülbelül  két  hét  alatt  megtanulhatja.  Hogy  
napi  négy-ötórai  munkával  mennyit  kereshet  
Vele,  az  teljesen  a  munka  miinőségétől  függ.  
Háziiparban  lábbal  hajtható  rokkát  használ-
nak.  Az  angóraConalat  otthon  nem lehet fes-
teni.  Kötőgép,  asnin  otthon  pulóvert,  kabátot  
és  ruhát  köt-  —  

het,  létezik.  
Adóügyben 

legjobb, ha ügyvéd-
hez  fordul.  Kötött,  
horgolt  kesztyűket,  
táskákat  és  öveket  
leginkább  valame-
lyik  kézimunkauj-
ságban  találhat, de 
fordulhat  valame-
lyik nagy  kézimun-
kabolthoz,  szívesen  
küldenek  mintákat.  
A  Die  Dame  és a 
Silber  Spiegel  cí-
mű  német  lapok  

eléggé  gyakran'  
szoktak  közölni  

ilyen  mintákat.  
(fb.) 

TAVASZI KABAT-ÉS 
KOSZTŰMMODELÜEIMET 
kizárólag tiszta gyapjúanyagból  készítem  

D R .  K A L L E D E Y N É  
Hanna  divatszalon.  Váci-utca  11,1b.,  félemelet.  Tel. 180-607 

Cáaddá  fiatáóú  arcszépítő  

és  finomító  a  &Mde&  

M a m i t - v á m é 

EZÜSTRÓKÁK 
n e r c e k ,  b o l e r ó k ,  o l c s ó n  
S Z E M ERE  szűcsnél,  Erzsébet-körút  26  

MÁSODIK  EMELETEN  

IL  Az  új illat- és szépítőszer 
V  Minden  szaküzletben  kapható!  

S Z I G E T H Y  U N l V E R S Á L K É M I A  
i  Budapest,  Rákóczi-üt  4,  

S>.  B.-ne,  Nagykőrös.  A  beküldött  anyagot  semmi-
esatro  se  csokoládébamával  kombinálja,  hanem  az  
anyagban  előforduló  kék vagy  piros  színnel.  (Inkább  a  
kekkel.)  Az  1. rajz  ehhez  az  amyaghoz  model.  A  felső-
resz  egy  része  ós az  ujja  készüljenek  idegen  anyagból,  
a  szoknya  szemberáncos,  a  derék  szabása  soványít,  A  
négyzeebcs  kosztümkabát  nem fogja  erősíteni,  a  rakott  
szoknya  eltonbon  igen,  ezért  egész  kevéssé  gloknis  vagy  
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REGENY 
AZ  ELÖZÖ  FOLYTATÁSOK  TARTALMA:  

líarlay  Judit  és  dr.  Jávor  sze-
retik  egymást,  mégis  a  gazdag  
Szegő  Iluei  lesz  a  fiú  fele-
sége,  a  fiúnak  ugyanis  gazda-
gon  kell  nősülnie,  hogy  önálló-
sítsa  magát.  Judit  állást  változ-
tat,  egy  régi  udvarlója,  Juries  
lesz a főnöke. Jávorék  megérkez-
nek  a  nászútjukról.  Juries  újra  
udvarol  Juditnak.  Judit  félmillió  
dollárt  örököL  Jávor  összevész  
apósával,  mert  nem  kapja  meg  
az  ígért  hozományt,  pedig  alka-
lom  lenne  az  önállósításra.  Bar-
layék  penzióba  költöznek  és  a  
felső  tízezrek  életét  élik.  

"  (Huszadik  folytatás.)  
Judit ^  maga  elé  képzelte  az irigy-

ségtől  és dühtől  eltorzult  arcokat és 
valósággal  fizikai  gyönyörűséget  ér-
zett  Mindenki  üldözte,  lenézte  őt,  ki-
pletykázták  a  háta  mögött,  örültek  bal-
sikereinek.  Most  hol  vannak  azok a 
uyomorult  kis  szürke  emberkék1?  

Tudta,  hogy  esak  most  kezd  megin-
dulni  körülötte  a nagy  zajlás.  Napról-
napra  növekszik  ismeretsége.  Csupa  
elegáns  férfi  bukkan  fel,  mintha  a  
földből  nőttek  volna  ki.  Hol voltak 
ezek  eddig?  Azt  mondják,  kevés  a  nő-
sülni  akaró  férfi.  De  hiszen  ez  őrült-
ség.  Éppen  az  ellenkezője  az  igaz.  
Csupa  gyáros,  földbirtokos,  nagykeres-
kedő.  bankár,  remek  táncosok,  kiváló  
koktéikeverők,  gyakorlott  nőhódítók  
kavarogtak  körülötte.  

Juditot  estélyekre  hívták.  Rengeteg  
új  barátnője  akadt  Mindenki  kényez-
tette,  kedvében  járt.  Arisztokraták  mu-
tatkoztak  be  és  diplomaták.  Mind  bó-
kolt.  a  barátnők  sietve  közölték  vele  
az  izgalmas,  szenzációs  hírt:  Te, a 
Guido  fülig  szerelmes  beléd.. .  esak a 
kis  ujjadat  kellene  kinyújtanod!  Ne  
mulaszd  el fiam,  ezt  a  nagyszerű  al-
kalmat  A  legelőkelőbb  társaságba  ke-
rülnél,  a fiú  rokonsága  dúsgazdag,  ha  
neki  nincs  is  jelentős  vagyona,  a leg-
jobb  partinak  számít!  

Csak  a  nevek  változtak.  Judit  min-
dennap  új hódításokat  könyvelhetett  
el.  És ebbe  a  mámorító,  aranyzuha-
tagban  becsúszott  Juries  levele  is:  

Drága,  Juditka,  
amint  látja,  sokáig  félrehúzód-
tam,  hallgattam,  örültem,  szen-
vedtem  és  vártam.  Örültem,  hogy  
a  nagy  Véletlen  ilyen  magasra  
lendítette  szenvedtem,  hogy  vá-
ratlanul  ilyen  messzire  kerültem  
magától  és vártam,  reményked-
tem,  hogy  talán  mégis  vissza-
em.ékszik  rám  és  életjelt  ad,.  

De  maga,  úgylátszik,  teljesen  
megfeledkezett  rólam  és  én na-
gyon  boldogtalan  vagyok.  Maga  
tudja,  hogy  mennyire  szerettem,  
tudja  azt  is,  hogy  ha  nem is 
mondtuk  ki világosan,  elhatáro-
zott  dolog  volt,  hogy  férj  és  fele-

jég  leszünk.  En  nem  a  milliomos  
jarlay  Juditot  akartam  feleségül  
venni,  hanem  a  szerény,  bajos  
kis  pajtást,  akinek  egyformán  
becsültem  szívét  és  eszét.  Vájjon  
a  pénz  annyira  meg  tud  változ-
tatni  emberi  szíveket,  hogy  már  
emlékezni  sem  tud?  

En  nem  tudtam  lépést  tartani  a  
rohanó  eseményekkel.  Ma  is  ott  
állok,  mint  ahol  utolsó  találkozá-
sunkkor  elhagyott.  Ott  állok,  
szerelmesen  és  várakozva.  Ké-
rem.,  irjon  néhány  sort,  tudni  
akarom,  láthatom-e  még  egyá  ta-
lában?  Szabad-e  imádnom, sza-
bad-e  remélnem,  hogy  a  maga  
érzései  sem  hamvadtak  el?  

Kezét  csókolja,  
Béla. 

Judit  sokáig  nézte  a  levelet.  Emlé-
kek  és érzések  rajzottak  fel  benne.  
Könnyekre  és megaláztatásokra  gon-
dolt,  mikor  belerúgtak  és könyörtele-
nül  faképnél  hagyták.  Ki  törődött  ak-
kor  vele?  Ki állt  mellette,  mikor éj-
szakánként  az  őrülettel  és öngyilkos-
sági  gondolatokkal  küzdve  vergődött?  
Juries?  Meg  nines  egy  éve,  mikor  elő-
ször  kerültek  össze,  alig  kétheti  isme-
retség  után  elszánt  és  cinikus  rohamot  
intézett  'illene.  

—  Nézze,  Judit,  maga  nem  gyerek,  
önálló  keresetű,  a  teste  felett  szaba-
don  rendelkező  lány.  Mért  komédiázik  
hát  annyit®  Nagyon  jól  tudja,  hogy  
magamfajta  fiatalembernek  nem  lehet,  
puszta  rajongással  beérnie...  ezen  kü-
lönben  is  már  túl  vagyunk!  Maga  na-
gyon  tetszik  nekem.  Azt  hiszem,  olyan  
barátnő,  aki  mellett  hosszú  ideig  ki  le-
het  tartani.  ígérem,  figyelmes,  meg-
bízható  barátja  1,eszek.  De  határozott  
választ  kérek,  mert  gyerekesnek  és  ne-
vetségesnek  tartom,  hogy  felnőtt,  ko-
moly  emberek  diákosdít  játszanak,  sza-
vakkal  játszanak,  céltalanul  flörtölje-
nek.  Ez  méltatlan  hozzánk.  Szóval:  
akar  az  enyém  lenni?  

Judit  emlékezett,  hogy  futotta  el  ar-
cát  a vér.  Nem  mintha  az  ajánlat  túl-
ságosan  meglepte  volna.  Nincsen  olyan  
önálló  keresetű  lány,  akinek  hasonló  
ajánlatban  ne  volna  jó  egynéhányszor  
része.  Judit  konokul  hordozott^  szívé-
ben  valami  regényes  rajongást  és  tisz-
taságot.  öt  csak  a komoly,  mély  érzé-
sek  érdekelték.  Nem  tudott  szerető  
lenni,  mint a többiek,  mint  Erna,  Mar-
git,  Hédi . . .  Talán  azért  is gyűlölték 
őt.  Ezért  tartották  hencegőnek,  affek-
táltnak.  Juries  szavai  vérig  sértették.  
Égtek  és fájtak.  Sírvafakadt.  A  férfi  
megijedt  és gyors  visszavonulásba  kez-
dett. 

— N o . . .  no!  —  mondta  megdöbbenve  
—  ne haragudjon,  igazán  nem  akartam  
megbántani.  Nem  tudtam,  hogy  maga  
még  ilyen  nagy  gyerek.  Ilyen  megle-
petésre  ma  nem  igen  szoktunk  számí-
tani.  És  azt  hittem,  egy  kicsit  tetszem  
magának.. . 

Ostoba  fráter!  Ha  tudta  volna,  hogy  
Judit  mennyire  szerelmes  volt  akkor  
bele.  Hiszen  éppen  azért  fájt  olyan  
nagyon,  hogy  csak  szeretőnek  akarja.  

Juries  másnap  bemutatta  Jávor  dok-
tort.  Juditnak  nagyon  tetszett,  hogy  
Jávor  mennyivel  komolyabb,  mint  Ju-

Vigyázat  !  
A Darmol hashájtót utánoz-
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „ D A R M O L " 
szónak és T alakú bevárás-
nak kell  lenni. Kimondottan 
eredeti  csomagban  kérje.  
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lies  és  általában,  mint  azok  a  fiúk,  
akikkel  eddig  találkozott.  Jávor  egy-
általában  nem  beszélt  ezerelemről.  
Legnagyobb  gyönyörűsége  az  volt,  
hogy  Juditot  tanítgatta.  Érdekes  tit-
kokat  beszélt  a  kozmetikai  vegyészet  
trükkjeiről,  az  egyes  kenőcsök,  gyógy-
szerek  sajátságos  hatásáról  és  szinte  
szenvedéllyel  számolt  be  kísérleteiről,  
valósággal  várta,  élvezte  Judit  csodá-
latát  és  biztatását.  Időnként  remek  
regényekkel  lepte  meg  a  lányt,  aki  
először  élvezte  egy  lelki  barátság  min-
den  szépségét.  De  ha  nem  is  beszéltek  
szerelemről,  mind  a  ketten  érezték,  
bogy  állandóan  erről  van  szó  közöt-
tük,  hogy  nincs  még  két  ember,  aki  
jobban  illene  egymáshoz,  mint  ők  ket-
ten.  Ekkor  történt  a  margitszigeti  
végzetes  találkozás.  

Judit  kezében  lassan  összegyűrődött  
Juries  levele.  Nem,  neki  semmi  köze  
nincs  Juricshoz.  Milyen  könnyen  fa-
képnél  tudta  hagyni,  mikor  szeszélye  
úgy  kívánta  és  nem  érdekelte,  hogy  
mennyire  fájt  ez  neki.  

És  most  itt  volt  a  levél.  Juries  úr  
egyszerre  megtalálta  a  szív  hangjait,  
nem  találta  már  nevetségesnek  az  ér-
zelmessége!,  sem  azt.  hogy  szerelmes  
lovag  képében  mutatkozzék.  Amire  Ju-
dit  személyes  varázsa  nem  volt  képes,  
azt  játszi  könnyedséggel  kirobbantotta  
belőle  a  pénz!  

Megvető  mozdulattal  dobta  a  papír-
kosárba  a  levelet  a  többi  kolduló  le-
vél  közé.  Juries  úr  is  csak  koldul.  Ö  
is  nénzt  akar.  

Nem  is  válaszol.  Kár  erre  időt  paza-
rolni. 

* 
Jávor  napok  óta  búskomor  volt.  Az  

apósával  legutóbb  folytatott  párbe-
széd  valósággal  megrendítette.  Kez-
dett  derengeni  benne,  hogy  valami  
végzetes,  jóvátehetetlen  ostobaságot  
követett  el.  Még  sem  kellett  volna  
«ósülnie.. . 

De  mint  minden  becsületes  ember,  
Jávor  is  igyekezett  nyomban  az  ellen-
érveket  felvonultatni.  Hogy  Iiuci  
minderről  nem  tehet  és  hogy  az  apa  
viselkedéseért,  nem  lehet  a  leányát  fe-
lelőssé  tenni.  De  talán  nem  is  az  volt  
a  legnagyobb  baj,  hogy  nem  kapta  
meg  a  hozományt,  hanem  az,  hogy  
olyan  nagyon  magára  maradt.  Nem  
volt  seuki,  akivel  terveiről,  gondjai-
ról  a  maga  lelki  életéről  beszéljen.  
Iluci  olyan  gyanútlan,  naiv  gyermek.  
Sejtelme  sincsen  az  élet  komolyabb  
problémáiról,  még  véletlenül  sem  kér-
dezte  meg  egyszer  sem,  hogy  tulajdon-
képpen  miféle  munkát  végez  a  férje  
abban  a  laboratóriumban,  még  ke-
vésbé  jutott  eszébe,  hogy  egyszer  ellá-
togasson  oda.  

Jávor  ijedten  eszmélt  arra,  hogy  fe-
leségét  nem  is  ismeri,  ök  ketten  két  
teljesen  idegen  ember,  akik  egészen  
más  világban  élnek.  

De  hiszen  Iiuci  szereti  őt.  Milyen  
édesen  ugrik  a  nyakába,  mikor  haza-
jön  a  városból.  Megkérdezi,  hogy  mit  
főzessen  ebédre?  Kiválogatja  a  nyak-
kendőiét.  ha  elmennek  valahová.  

Valóban  szereti?  —  rágódott  a  kér-
désen  Jávor.  De  hát  hogyan  lehetséges  
ez?  Az  emberek  lel к ükön  keresztül  
szokták  egymást  megszeretni.  Azért  
szeretek  valakit,  mert  okos,  szellemes,  
mert  látom,  hogy  szárnyaló  lelke  van.  
Mert  tele  van  becsvággyal,  telítve  van  

m z k í m h  i m m m 1  

nemes  indulatokkal,  forró  szenvedély-
l y e l . . . 

Bolondság!  —  legyintett  Jávor.  —  
Hiszen  van  érzéki  szerelem  is,  amely-
nek  semmi  köze  a  nemesebb  tulajdon-
ságokhoz.  Iluci  nem  ismeri  őt  lelkileg,  
nem  képes  értékelni  a  tudását,  igazi  
emberi  értékét.  Tehát  csak  érzékileg-

szereti! 
Most  újabb  kétségek  rohanták  meg  

Jávort.  Nem  volt  önhitt  ember,  na-
gyon  is  tisztában  volt  azzal,  hogy  
egyáltalában  nem  ideális  szerető.  Nin-
esen  kellemes,  hízelgő  modora,  egyál-
talában  nincsen  szerelmi  fantáziája,  
sok  benne  a  szemérem  és  a  gátlás. . .  

De  Iluci  mégis  szereti  őt!  Istenem,  
lehet,  hogy  Iluci  ama  kevés  modern  
lány  közé  tartozik,  aki  mindig  kellő  
korlátot  vont  maga  és  a  fiúk  közés  
nem  hagyta  érzékeit  felizgatni  és  férje'  
az  első  férfi,  akivel  csókolózott.  Nem  
is  tud  hát  összehasonlításokat  tenni,  
elfogadja  a  legjobbnak  azt,  amit  ő  
nyújt  neki.  

Ez  nagyon  szép,  Jávor  bizonyos  
meghatottságot  érzett,  de  hát . . .  nem  
elég!  Jávor  ijedten  vette  észre,  hogy  
élete  holtpontra  jutott.  Az  a  nagy  len-
dület,  mellyel  kutatásaira  vetette  ma-
gát,  megtorpant.  Becsvágya  veszedel-
mesen  lohadni  kezdett.  Nem  volt.  aki  
a  tüzet  szítsa,  bátorítsa.  Társtalanul  
állt  a  világban.  Molnár  igazgató  egy-
szer  nyíltan  meg  is  kérdezte  tőle:  

—  Mondja,  kedves  Jávor  doktor, nem 
szabotál  maga?  Ne  haragudjon,  de  
mostanában  olyan  kedvtelenül  és  fá-
radtan  dolgozik,  hogy  kénytelen  va-
gyok  ezt  megkérdezni!  

Jávor  természetesen  felháborodva  
utasította  vissza  a  sértő  vádat,  de  ma-
gában  igazat  adott  Molnárnak.  Valami  
baj  van . . .  Az  egyenes  út,  amelyen  ed-
dig  haladt,  hirtelen  megtört.  Zavaros  
kátyúba  jutott,  ebből  kellene  kievic-
kélni.  De  hogyan?  

Hirtelen  eszébejutott,  mit  mondott  
egyszer  néki  Judit.  »Maga  zseni,  de  
szüksége  van  valakire,  aki  vezesse.  
Ezt  a  vezetést  tudnám  én  vállalni!«  

A  szíve  belefájdult,  mikor  Judit  
eszébejutott.  Nem  mert  rágondolni,  
de  most  már  világosan  tudta:  akkor  
hibázta  el  az  életét.  Juditot  kellett  
volna  feleségül  vennie.  

Délután  négy  óra  volt.  Jávor  rend-
szerint  este  hétig  tartózkodott  a  labo-
ratóriumban.  Néha  még  tovább  is.  
Megmagyarázhatatlan  gyűlölet  fogta  
el  időnként  minden  iránt,  ami  ottho-
nát  jelentette.  Iluci  bizonyára  megint  
vendégeket  hívott.  Vagy  felmennek  az  
anyósához,  ahol  szintén  telilármázzák  
a  fejét,  agyonbeszélik  érdektelen  dol-
gokkal  és  a  legváltozatosabb  formák-
ban  adják  minden  alkalommal^  tudo-
mására,  hogy  micsoda  nagyszerű,  édes  
felesége  van  és  milyen  határtalan  sze-
rencse  ilyen  családhoz  tartozhatni.  Ha  
erre  gondolt,  hazatelefonált,  hogy  csak  
kilenc  felé  megy  haza,  nagyon  fáradt,  
vacsora  után  le  akar  feküdni.  

Nem  is  maradt  mindig  a  laborató-
riumban,  hanem  találomra  sétált  a  vá-
rosban  és  csodálkozott,  hogy  mennyire  
nem  gondol  semmire,  csak  kimondha-
tatlan  nyugtalanságok  üldözik,  kínoz-
zák,  tele  van  elégedetlenséggel.  

De  ezen  a  napon  —  már  mondtuk  
délután  négy  óra  volt  —  Major  várat-
lanul  magához  kérette.  

—  Kérem,  doktor  úr  haladéktalanul  
Debrecenbe  kell  utaznia.  Egy  ottani  
ügyfelünk  nagyobb  tétel  laborató-
riumi  anyagot  ajánlott  fel  és  mielőtt  
átvennénk,  meg  kell  vizsgálnia,  hogy  
a  minőség  megfelelő-e?  Már  szóltunk  
a  sofőrnek,  hogy  készüljön.  

Jávor  helyeslően  bólintott,  
(Folytatjuk.) 

Csalhatatlan  szer  az  e gésáségea,  természetes  hajszín  
visszanyerésére  és  az  őszülés  ellen  való  védekezésre.  
Nem  festőszer  és  semmiféle  festőanyagot  nem  tartalmaz.  
A  haj  magába  szívja  ezt  a  hajvizet  és  így  kellő  táplálé-
kot  nyer.  Physichrom-bajrenovátor  erősíti  és  szépíti  a  
hajat,  rendkívül  fokozza  a  haj  növését  és  n  {akadályozza  

az  őszülést  a  legmagasabb  korig.  
Heinrich  Männchen,  Wien.  Ára  4.18  P.  
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Hölgyek,  urak,  a  dátumot  
Fagyos  szívem  már  rég  lesi,  
A  vurstlit  íme  megnyitom,  
A  tavasz  kezdetét  veszi.  

A  dodgem  késő  ősz  előtt  
Nem  áll  többé  egy  percre  

sem. 
Itt  szépidánk,  a  Turay.  
Karambolázhat  lelkesen.  

Ujjé  a  ligetben  jaj,  de  jó,  
Sőt  egyenesen  isteni,  
A  legmagasabb  lóra  ül  
Szokás  szerint  d  Kiss  Feri.  

Míg  messziről  a  fframofon  
Hoz  lágy  szerelmes  éneket,  
Timár  hintába  ülteti  
Igazgatóját,  Némethet.  

Reymetter  úrnő  s  Berczy  úr  
Vájjon  e  percben  mit  csinálj  
Tavaszi  jegy-gyűrűs  fotót  
A  hires  Helfgott  bácsinál.  

S  mire  a  jácint  nyiladoz  
És  rózsa-ággal  int  a  nyár,  
A  legkisebb  pesti  srác  is  
Karády-slágert  intonál.  

Bozzay  Margit,  a  kitűnő  írónő  ebben  a  
rovatban  minden  hozzá  intézett  levélre  
válaszol,  tanáeesal,  útmutatással,  ha  kell,  
vigasszal,  megnyugtatással  szolgál  olva-
sóinknak.  akik  problémáikkal,  kételyeikkel  
hozzáfordulnak. 

* 
Magyar  Nemzeti  bank.  Egészségi  álla-

potom  olyan,  hogy  sem  magamé veiet,  sem  
taláikozasi  nem  enged  meg.  Legalább  is  
egyelőre.  Ha  egyszer  később  újra  ír,  akkor  
megbeszélhetünk  valamit.  Verseire  azt  
moudom,  amit  már  regebben  is  mondtam:  
tehetsegetek  es  egészén  kis  átsimitas  után  
megütik  a  mértéket.  

iiaiautnkenese.  azeret  egy  fiút,  akivel  
»örökKé  veszenedtent  s  aki  szinten  hirtelen  
természetű  lévén,  otthagyta  magát.  Ho-
gyan  szerezhetné  visszat  

Felelet:  Minden  szerelemben  vannak  né-
zeteltérések,  de  az  orokös  veszekedés,  meg  
mindkettőjük  egyformán  hirtelen  termé-
szete  azt  mutatja,  hogy  nem  valók  egy-
máshoz.  Éppen  ezért  vegye  segitsegül  a  
tizenhét  esztendejét  és  .gyekezzék,  hogy  a  
fiút  kigyomlálja  magából.  Ha  akarja,  fog  
menni.  Csakhogy  ehhez  persze  akarat  kell,  
amit  a  levele  után  nem  igen  látok  magá-
ban.  Mert  a  nyakasság  és  az  akarat  nem  
ugyanazon  dolog.  Vigyázzon,  ha  az  öngyil-
kossági  kísérletet  követő  hosszú  betegség  
sem  elég  lecke  és  ha  még  mindig  nem  ta-
nulja  meg,  hogy  hirtelenségén  uralkodjék,  
önmaga  rontja  el  az  életét.  

Sz.  Freuené.  A  kérdéses  levelet  nem  kap-
tam  meg,  mert  ha  megkaptam  volna,  fel-
tétlnül  felelek  rá.  Nem  szokásom  ugyanis  
semmiféle  levelet  felelet  nélkül  hagyni,  
még  mostanában  sem,  amikor  magas  láz-
zal,  de  minden  sor  írást  elolvasok  és  leg-
jobb  tehetségem  szerint  el  is  intézek.  A  
kérdezett  úr  Kolozsvárott  él  és  a  Kolozs-
vári  Ellenzék  szerkesztője.  

Anna  asszony.  Férje  imádja,  mindene  
megvan,  amit  csak  kíván,  de  állandó  gyen-
gélkedése  miatt  mégis  nagyon  szerencsét-
lennek  érzi  magát.  Mit  csináljon?  

Felelet:  Nagyon  felületes  orvosi  megálla-
pítás  az,  amely  azt  mondja,  hogy  egy  ál-
landóan  fejfájással  küzdő,  emberektől  ir-
tózó,  magát  »örökké  betegnek«  érző  asz-
szony  csupán  csak  »kicsit  idegest.  Nem  
idegesség  ez,  hanem  valami  sokkal  na-
gyobb  és  komolyabb  dolog,  éppen  ezért  ne  
halogassa,  hanem  végeztessen  magán  egy  
alapos  és  megfellebbezhetetlen  orvosi  vizs-
gálatot.  Ne  orvoshoz  menjen,  hanem  a  bel-
gyógyászati  klinikára,  ahol  feltétlenül  ki-
derítik,  mi  a  baja  és  megkapja  rá  az  or-
vosságot  is.  Azt  nem  kell,  úgy-e,  nyomaté-
kosan  a  figyelmébe  ajánlanom,  hogy  saját  
és  a  férje  kedvéért  és  a  közös  boldogságért  
ezt  okvetlen  és  mielőbb  meg  kell.  tennie.  

»Szeretném,  ha  szeretnének.«  Tizennyolc-
éves,  nincs  senkije.  Nagyon  vágyik  valaki  
után,  aki  minden  tudna  lenni  az  életében.  
Lehet  rá  reménye,  hogy  megtalálja?  

Felelet:  Kislányom,  maga  azt  keresi,  
amit  a  világ  minden  rendes  nője  keres.  
Egyetlen  férfiban  mindent...  De  tudja,  
hogy  milyen  nagy  dolog  ez?  Hogy  ez  
több  és  lehetetlenebb,  mint  minden  más  
dolog  a  földön?  Mert  mindent  senki  
sem  adhat  meg  a  másiknak.  Sem  a  férfi,  
sem  a  nő.  De  ezt  persze  tizennyolcéves  fej-
jel  kissé  nehéz  megérteni.  Egyébként  ma  
is  vannak  komoly,  rendes  fiúk,  akik  na-
gyon  meg  tudnak  becsülni  egy  szintén  ko-
moly.  rendes  lányt,  sőt  csakis  ilyent  vesz-
nek  feleségül  is.  De  bizony  ez  a  fajta  ke-
vés.  Ha  azonban  nem  veszti  el  a  türelmét,  
meg  fogja  találni  mégis.  

K.  J.-né,  Rákosszentmihály.  Egészségem  
olyan  gyenge,  —  és  még  nem  tudom,  mi  
minden  vár  reám  —  hogy  fogalmam  sincs,  
mikor  jelölhetek  ki  időpontot,  amikor  fel-
kereshet.  Ha  ráér  addig  a  dolog,  utána  szí-
vesen  látom.  



S t e r m Hároméves  asszony.  Eddig  példásan él-
tek,  mostanában  azonban  férje  feltűnően  
kezd  érdeklődni  egyik  vevőjük  felesege  
iránt  es állandóan  hazudozik,  elmarad,  
félrevezeti  önt.  Mit  csináljon?  

Feie,  el:  Semmi  esetre  se járjon  az ura 
ntan,  ne mondjon  rosszakat  a  másik  asz-
•jaoiijrri  és föltűnően  ne  iie  akar./a  vissza-
tartani  az urát  attól,  hogy  az  asszonnyal  
és  férjével  érintkezzék.  Legyen  okos,  ked-
ves,  csinos,  soha  se  Jegyen  kestrű,  szomorú  
és  soha  se mondja  az  urának  azt,  amit az 
asszonyok  olyan  sokat  hangoztatnak, de 
amivel  ilyen  esetekben  a  férjek  olyan  ke-
veset  törődnek:  ha  ezt  tudom,  nem  mentem  
volna  hozzád...  Szépen  várja  ki  a dolog  vé-
gét.  Ha  jól  játssza  a  szertpét.  hamarosan  
vége  lesz.  Ha  rosszul,  elmérgesedik  a  do-
log —  Ha  komo.y  hajlama  vau  a  hízásra,  
csak  orvos  ellenőrzése  mellett  szabad fo-
gyókúrát  tartania.  Először  is  vizsgáltassa  
meg  magát,  hátha  valamelyik  mirigye  
nines  rendben.  A  parafinkúrát  nem  isme-
rem. 

I lona  asszony.  Boldog  jegyesség  után  a  
legszerencsétlenebb  házasság.  Férje  telje-
sen  elhanyagolja,  regge.enként  jár  haza.  
Sivár,  üres  az élete.  Mit  csináljon!  

Felelet:  ,1.  Foglalja  ei magát,  dolgozzon,  
szórakozzon,  tanuljon,  állítsa  rá az életét 
egy  egészen  más  vágányra,  mint  amelyen  
eddig  járt.  Csak  ez а  kettő  lehet:  vagy  
be.enyugodni  a  dologba,  vagy  elválni.  
Hogy  melyiket  teszi,  magának  kell  eldön-
teni.  2.  Ha  van  tehetsége,  legyen  színésznő.  
Hogy  hogyan  győződhetne  meg  erről?  Men-
jen  el  az  egyik  színiiskolába  és  kérje  meg  
az  egyik  tanárt,  hogy  hallgassa  meg  a sza-
valását.  Ugyanakkor  azt  is  megtudhatja  
majd,  hogy  mennyi  tanulásra  van  szüksége.  

Szegény  kislány:  A  fiú,  aki  nagyon  tet-
szik  magának.  értésére  adta,  hogy  csak  
gazdagon  nősülhet.  Egy  régi  ideálja vi-
szont  szívesen  foglalkozik  magával,  sőt az 
az  érzése,  hogy  el is venné.  Slit  csjiáljon?  

Felelet:  Kerülje  el még  a  lehetőségét is 
annak,  hogy  a gazdag  menyasszonyt  kereső  
fiúval  még  csak  találkozzék  is. Az  ilyen  
fiúkat  nem  szeretni  kell,  hanem  megvetni.  
A  inásiki?  Igen.  Találkozzék  vele,  igyekez-
zék  kiismerni  és ha kedvesnek,  jónak, ro-
konszenvesnek  találja,  igyekezzék  megsze-
retni. 

Dilemma.  Udvarlója  túl  édeskés  volt és 
ezt  ellenszenvesnek  találta.  Most  tartóz-
kodó,  de egyben  mintha  el is  hidegült  
volna.  Mit  tegyen?  

Felelet:  Beszéljen  vele  okosan  és őszin-
tén.  Kérdezze  meg  tőle:  nem  tetszik  neki  
az,  hogy  régebbi  viselkedése  magának el-
lenszenves  volt  és nem  érdekli-e,  hogy  a  
mostani  viszont  tetszik?  Ha  maga  igazán  
komolyan  érdekli  őt, őszinte  választ fog 
kapni  és а többit  már  igazíthatja  a válasz-
hoz. 

Probléma.  Beleszeretett  a  fivére  felesé-
gébe.  Mit  csináljon?  

Felelet:  Hát ez bizony,  nagyon  csúnya  
eset.  Arra  kér,  hogy  » kemény«  hangon  vála-
szoljak . . .  Szakítsa  meg  ezt a  viszonyt.  
Sürgősen.  Ha  nem  teszi  meg,  meglássa,  
családi  dráma  lesz  belőle.  

fí  Tíimzi  mvpifíc  

EÓEHÉNVE: 

TÁHúÓHARMONIKA-
á r j e g y z é k  i n g  y  n  

Szerkesztőségi  fogadóóra  minden  nap  délben  1  és  
2  óra  között.  

A  főszerkesztő  fogadóórája:  csütörtökön  és  pén-
teken  1 és  2 óra  között.  

Kéziratot,  fényképet,  rajzot  nem  adunk  vissza és 
nem  őrzünk  meg.  Csak  géppel  irt írásokra  vála-
szolunk. 

* 
»Sámos.«  Verseiből  vérbő,  nehéz  indulatok  árad-

nak,  nagyerejfi  kifejezésmód  és  töihör  nyelvezet  
is  segíti  a  tartalmat.  Kór, hogy  ezek  a  témák  
nem  színháti  lapba  valók.  Könnyebbet,  színeseb-
bet,  dallamosabbat  kérünk.  — Miklós  P. » I l y e n -
k o r  ó j f é l  u t á n «  cimil  versét  a  közlendők  
közé  soroltuk.  A  többi  nem  eléggé  közvetlen,  
túlságosan  elvont,  légies.  Szépek,  de  nem  ne-
künk  valóik.  —  Gimnazista.  Igen.  —  Repüljünk  
pajtás.  Pozsonyi-út  41.  Igen.  —  Számonként  

öshorl  gyorshashajfó  
az  Igmandi  Keserűvíz  
vásárló.  Igen.  —  Kovács  Panni.  Hollywood, Pa-
ramount  Studio.  — fi. К. ,  Szombathely,  Mindig  a  
megfejtett  eim  magánhangzóit  kell  összeszám-
lálni.  — T. L., Bp.  1.  Nem  tudjuk.  2. R. k. 3. 
Férjezett.  4. M. kir.  Operaház,  Budapest.  —  Ér-
deklődő.  Lásd  Ê. K.. Szombathely  üzenetét.  —  
Szabolcsi  Mária  és Jó  szerencsét.  Mindig  a le-
irt  magánhangzókat  kell  összeszámlálni.  —  Bajor  
Jenő.  1. Igen.  2. Kettőnek.  3. Igen.  — Nem  gye -
rekjáték.  Metro-Goldwyn-Mayer  Studio,  Holly-
wood.  — Pálinkás  Béla.  Az 1900-as  évek  elején.  
—  Sulyok  Mária.  A  magántiangzóösszeszámláláa-
nál  az  írásmódot  kell  követni.  Varga  Zsu-
zsanna.  Nincs  akadálya.  Részletes  útmutatást  
nyújt  bármely  köziépiskola  igazgatósága.  — Mészá-
ros  János.  A  képek  anyagtorlódás  miatt  maradtak  
ki.  A  rákövetkező  héten  pedig  már  elvesztették  
aktualitásukat.  —  »Moll.«  Lásd  Sulyok  Mária  
üzenetét. 

Képes  művészeti  
Szerkeszti 

Felelős  szerkesztő  és  kiadó  

Kiadja  a  „Film-Szinház-lroda..  
Szerkesztőség  és kiadóhivatal  :  VI.,  

Postatakarékpénztári  csekkszámla  :  22822  

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2  
Fiókkiadóhivatal:  Teréz-körűt  2. Tele ion:  22-01-02  
Egyes  szám  ára  Magyarországon  40  fillér,  Német-
országban  45 pfennig,  Franciaországban  5  frank,  
Olaszországban  2.50  lirá.  Jugoszláviában  4  dinár,  
Szlovákiában  3.5 Ks.  Romániában  15 lei,  Ameri-
kában  20 cent.  Előfizetés  Magyarországon  egész  
évre  16.50,  félévre  8.50,  negyedévre  4  pengő  50  
fillér.  Jugoszláviában  45 dinár,  Szlovákiában  50  
Ks,  Romániában  180  lei,  Olaszországban  30  lira,  
Angliában  6  shilling,  Németországban  5  arany-
márka,  Franciaországban  00 frank,  Amerikában  

2  dollár.  
Hirdetések  milliméter  sora  a  háromhasábos  rész-
ben  60 fillér.  Hirdetések  elhelyezésére  semmiféle  

kikötést  nem  fogadunk el. 
Beküldött  kéziratot,  fényképet,  rajzot  nem  őrzünk  

meg  és nem  adunk  vissza.  

A  SZÍNHÁZI  VILÁG  SZÓRAKOZÓHELYE  

R A G Y O G Ó  M Ű S O R .  TÁNC!  
ESTE  9  ÓRÁTÓL  ÉJJEL  2-IQ  
HORTHY  MIKLÓS-ÚT 60.  SZÁM.  

jól  vehet  

HOFFMANN  FERENCNÉL  
Budapest, 

IV.,  Károly-körút  28.  (Központi  Városháza.)  

Pőhm József ЙЙЙШ 
Budapest,  VII.,  Damjanich-ntca  36.  • Telefon :  421-330 

„ C s í k - R e n d  dű l i  készítője  

SZABÓ  ADORJÁN/  Nasymezö-u. 19 

Sa  m. kir.  Operaház  
tagjának  m a p á n  

balettakadémiája 
Budapest,  VI.. Jókai-tér^S.  Telefon:  116—810  

K O ö N Á R  Е Х 1 Е Ж  
színművész  s z ó n o k i s k o l ő j a .  

XI., Verpeléti  út  14.  Telefon :  4 56 - 900  

Gallé Tibor festőiskolája 
ALAKRAJZ - SZOBRÁSZAT  • REKLÁMRAJZ  • DIVATTERVEZÉS 
V!.. Bulyovszky-utca  21. sz.  Telefon:  126-541.  

CALDERONI  és TARSA 
V., V ö r ö s m a r t y - t é r  1  
Látc sövek ,  szemüvegek,  
fényképészeti  készülékek  

/ а 
Я  I B I  
ШЁш m a t 

Ö S 5 Í K  N Ö V E N Y H U S B O L Ä ™  
Kapható:  Meinl-üzletekben  és  Növényi  Tápszerüzem,  VII.  kerület,  Huszár-utca  10. s zám 

F O T E L A G Y  Д Я .  
in  • w l 

LÁNC  KÁRPITOS  
Podmaniczky-utca  19.  
( N y u g a t i n á l ) 

D I V A T F O N A L A K  Lipótvárosi  Fonalkeresk.  Rt.  
F Ü G G Ö N Y  ÉS  F Ü G G Ö N Y A N Y A G O K  V„ Szent István-karút  25.  szám  

Svábhegyi  Szanatórium  
I n t e r n a c i o n á l i s  n f v ó .  
D i é t a .  —  V í z k ú r a '  



Ж  KERESZTREJTVÉNY-PÁLYÁZAT!  
)GÖ  KÉSZPÉNZ  a 5 0 0  PENGŐ  ÉRTÉKŰ  EGYÉB  JUTALOM  

„ L E T E S  T U D N I V A L Ó K A T  L Á S D  E L Ö Z Ö  S Z Á M A I N K B A N !  

7. 
•j. 

FORDULÓ-Щ 

—  Szerelem  . . .  
milyen  ostoba  szó:  
mi  az?  . . .  hát  
csakugyan  egy  be-
tegségnek  a  neve?  

s  ha  a  beteg-
ség  elmúlik,  akkor  
megszűnt  a  szó  is  
és  keltemetlen  tett?  

" *  Irta:  
Móric«  Zsigmond  

27.  Hölgy  
28.  A  »Toldi«  kezdő-

szavai 
81.  Gyarapítás  
32.  Mohón  eszik  

vára  (Gömör-
ben) 

34.  Edényféle  
35.  Reggeltől  estig  
37.  É.  B.  G.  
38.  Tojás  —  németül  
39.  Pénzügyi  —  rövi-

dítve 
41.  Ostobaság  
42.  Erdélyi  fejedelem,  

j  keresztneve  (Fe-
renc)  kezdőbetüjé-

45.  Oh!  Vanitatom  
Vanitas!  Melyikünk  
boldog  ezen  a  vi-
lágon?  Ki  nyeri  el  
közülünk,  amire  
vágyik?  Vagy  ha  
elnyerte,  melyikünk  
van  megelégedve?  
. . .  Gyerünk,  gye-
rekek.  rakjuk  be  a  
bábákat  a  dobozba.  
Játékunk  véget  ért.  

Irta:  Thackeray  
49.  Egressy  Gábor  

névjele 
59.  Az  utcának  is  van  
51  -szigetek,  

Alaszka  mellett  
52.  Sí  —  angolul  
53.  Az  Oranje  mellék-

folyója 
55.  Vissza;  méhlak  
56.  Kövérség  
59.  Vissza:  névelő  
61.  Kitüntetés  
63.  Dunántúli  patak  

(vissza:  erdélyi  
város) 

64.  Szín  az  arcon  
66.  Utalva,  odaküldve,  

instrukcióval  el-
látva 

67.  Só  —  latinul  
69.  Juttatási  rendel  el  
71.  Növény  lesz  belőle  

—  névelővel  
73.  Nádor  Tamás  név-

jele 
74.  Német  üdvözlés  
76.  Félig  titkos!  
77.  ö  —  németül  
78.  Ilyen  a  detektív-

regény 
0.  A  legnagyobb  fe-

szültséget  is  fel  
tudja  oldani,  letud-
ja  vezetni  valami  
semmiség,  bármely  
jelentéktelen  dolog,  
amely  azonban  
eléggé  közel  kerül  
az  ember  szellemé-

ül 
_  ska тага 

névelővel 
J la  női  név  

_  vegyjele  
J4.  Talján  
95.  Precízzé  
97.  Apránként  lecsök-

kenő 
108.  Néha  a  haj  
192.  Az  állam  —  fran-

ciául 
103. Riadó  —  franciául  
104.  Lepuffant  
195.  Kisterjedelmű  

fonóesxköz 
106. Tompa  návjele  
107.  Rt.  —  olaszul  
108.  Ka  párja  
109.  A  cigány  minden  

bánatot 
111.  Gyümölcsfa  
113.  Hübele  kereszt-

neve 
116.  Miskolci  pályaud-

var  (röv.)  
118.  Volt  kisgazdakép-

viselő 
119.  Hézseás  próféta  

rövidebb  neve  
128.  Fém  árubabocsá-

tása 
123.  Hely-  és  időhatá-

rozö 
126.  Az  
128.  Oázis  —  franciául  
130. De  Valera  népe  
131.  Kovácsolás  kezdő-

dik  ezzel  
132.  Pokol  fenekére  kí-

ván 
135.  Szövetféle  
137.  Apróhirdetés  _  

németül 
139.  Száguld  

140.  —  Sir!  Kérek  
szépen  még  egy  kis  
levest. 

A  szakács,  egy  
elhízott,  vörösképü  
ember,  e  szavakra  
elhalványodott,  né-
hány  percig  irtóza-
tosan  meregette  
szemeit  a  kis  párt-
ütőre,  azután  a  kat-
lan  szélébe  fogód-
zott.  A  szolgálókat  
bámulás,  a  gyere-
keket  félelem  lógta  
el. 

—  Micsoda?  —  
szólt  végre  a  sza-
kács  rikácsold  han-
gon.  ,  

Irta:  Dickens  
142.  Azonos  betűk  
143.  Szentkép  a  görög-

keleti  egyházban  
14*.  A  szabadságharc  

nagy  lengyel  had-
vezére 

145.  Igen  —  németül  
146.  Mázol  
147.  A  vevőt  szolgálja  

ki  (névelővel)  
148.  Kékké  válik  
151.  Feszty  festőművész  

nő  keresztneve  
153.  Megingás  
154.  Hét  
157.  A  szájban  képződik  
158.  Férfinév  
160.  Vissza:  H20  
162.  Belgrádi  Sport  

Klub 
163.  A  térbeli  tájékozó-

dás  szolgálatában  
álló  érzékszervünk  

ha  bűnét  megbánja  
s  a  jó  útra  tér.  Az  
irgalmas  Isten  a  
legnagyobb  gondo-
latot  a  bocsánatban  
teremté  meg,  hogy  
a  gyarló  emberiség  
bajaiban  kétségbe  
ne  essék;  de  midőn  
a  bűnösnek  és  tol-
vajnak  van  mene-
déke  a  hitben:  ki  
vigasztal  meg  egy  
ötvenéves  aggle-
gényt,  mikor  háza-
sodni  akar,  ki  fog  
neki  elengedni  nyo-
morult  tiz  eszten-
dőt,  mit  annyi  fe-
gyencbázi  rabnak  
elengednek,  pedig  
talán  egyik  sem  
akart  megházasodni.  

Irta:  Vas  Gereben  

250.  Étkezni  
251.  Olasz  skátahang  
252.  &  —  magyarul  

209.  Most  először  tőr-
tént  vele  valami.  
Először  fedezte  föl,  
hogy  az  élet  nem  
egyszerűen  olyasva-
lami,  amit  az  óra  
másodpercek,  percek  
és  órák  alakjában  
elketyeg.  Néha  na-
pokig,  talán  eszten-
dőkig  egyáltalán  
nem  mozdul,  aztán  
egyszerre  esztendő-
ket  él  át  az  ember  
egy-két  éra  alatt.  
Mulatságos  gondo-
l a t . . . 
Irta:  Louis  Bromfield  

253.  De  attól  az  órá-
tól  kezdve  újból  tud-
tam:  amíg  a  lelki-
ismeret  tud  róla,  ad-
dig  a  bün  nem  
megy  feledésbe.  

Irta:  Stefan  Zweig  

167.  Olasz  felkiáltás  
168.  Kinyújtja  nyelvéi  
169.  Tisztelelpéldánv  

röv. 
170.  Tiltészé  
171.  Védi  
172.  Produkál  
173.  Legjobb:  az  éhség  
177.  A.  Ö.  T.  
179.  Nem  jé  a  szélére  

jutni! 
181.  Vallási  előírás  
183.  Spanyol  exkirályné  
184.  Vagyon,  amelyet  a  

házasfelek  házas-
ságuk  ideje  alatt  
szereztek 

188.  Övezetek  
189. Izmaimban  lakozik  
190.  Arab  férfinév  
191.  Kedvenc  (fon.)  
192.  írógép  része  
194.  Vasmegyei  kisköz-

ség 
195.  Dukál  
196. Rangjelző  szicska  
197.  »Nappal  szék,  éjjel  

ágy«  (fon.)  
199  üt  —  megse-

bez 
200.  Országos  Tanács  
201.  Formájú  
203.  Napszak  
204.  A  kormány  szokta  

megvalósítani 
207.  Veszprémi  püspök  

volt  (1806—78)  

256. Vissza:  legyen  —  
latinul 

258.  Névelő  
259.  Uradalmi  alkalma-

zott  —  névelővel  
261.  Szándék,  cél  —  la-

tinni 
263.  Mustrával  rendel-

kező 
265.  Pohárköszöntő  
266.  Merkel  keresztneve  
267.  Sir  
269.  A  Földközi-tenger  

beltengere 
272.  Útlevél  röv.  
273.  Ablak  része  
278.  Sebre  teszik  
280.  Máról-bobtapra  él  
281.  Trépikus  szél  
282.  Csónak  —  németül  
283.  Lehetőség  

FÜGGŐLEGES: 

164.  A  bűnösnek  van  
orvosság  a  megté-
résben,  a  tolvaj  

előtt  sincs  bezárva  
az  üdvösség  kapuja.  

212.  Porció  része(!)  
213.  Római  kettes  
214.  Fed  
216.  Agneske  
217.  Diákasztal  az  egye-

temen 
218.  Jós  (nem  augur!)  
219.  Nem  is  feletted!  
224.  Felség!  
226  -Markovics,  

Jugoszlávia  külügy-
minisztere 

227.  A.  G.  Z.  
228.  Ital  
229.  Te  —  németül  
230.  Gyümölcsfa  
233.  En  és  a  családom  
234.  Indul  
237.  Nagy  magyar  gép-

gyár 
240.  Egyetemi  tanár,  pa-

pai  prelátus  (Jó-
zsefi 

243.  Római  szám:  1101  
244.  Tapasztalatlan  
246.  A  felső  tízezer  élete  
247.  Igekötő  
248.  Egy  kis  részegség  
249.  A  lovak  lábára  tett  

bilincs 

1.  Kezébe  temette  az  
arcát,  szinte  görcsö-
sen,  mintha  álarcot  
szorítana  rá,  amely  
nehezebb  a  réginél,  
amelyet  ezentúl  min-
dig  viselni  fog,  min-
dig,  ameddig  él-
Aztán  föltekintett:  

—  El  kell  adui  a  
házat. 

Es  ebben  a  pilla-
natban  az  öreg  fa-
lak  között  egy  re-
gen  feszülő  búr,  
nagy  láthatatlan kín-
ban  leszakadt.  

Irta:  Torrnay  Ceeile  

2.  A  hangképző  szer-
vek  összessége  

3.  Mozart  egyik  ke-
resztneve 

4.  Muzsikát  tanítanak  
benne 

5.  Lé-  és  marhavásá-
rairól  hires  bolland  
városka 

6.  Ruhára  varrják,  
csontból  készül  

7.  Az  egyik  fagyos-
szent 

8.  Zoltánka  
9.  A  multszázadbeli  

magyar  gazdasági  
élet  egy  nagykapa-
citása  volt  (malom-
szegi) 

10.  .  .  . és  Magóg  fia  
vagyok  én!  

11.  Fájdalmai  vanak  
12.  Ö  —  németül  
13.  Indiai  társadalmi  

osztály 
14.  A  szemétdombok  

arai  —  tájszólással  
15.  Menyasszony  és  vő-

legény 
16.  A  cselédlány  egyik  

igéje 
17.  Külforma,  kecses-

ség 
18.  Csillag  —  a  szín-

padon  és  a  filmen  
19.  Az  idegen  február  

végén,  mord  téli  na-
pon  érkezett.  Maró  
bideg  volt,  bősz  hó-
esés  csapkodott.  Az  
utolsó  hóesés  dü-
höngte  ki  mérgét.  

Irta:  H.  G.  Wells  
20.  Futás  vége  
21.  K.  N.  
22.  Oldalára  esik  
26.  A  francia  történe-

lem  nagy  alakja  
27.  Alapos  melléfogás!  
29.  Jémagad!  
30.  Minden  

kanál 
32. Volt  osztrák-ma-

gyar  külügymi-
niszter,  egyik  ke-
resztneve  (Fried-

rich)  kezdőbetűjé-
vel  neve  előtt  

36.  Halkan  mond  
37.  A  szacharin  ma-

gyar  neve  
40.  Ebes  —  tréfásan  

kifejezve 
43.  Fent,  köszörült  
44.  Mozart-opera  
46.  Levegő  —  latinni  

(ák.  hiba)  
47.  Tejtermák  
48.  A  szobrász,  anél-

kül,  hogy  egy  pil-
lantásra  méltatta  
volna,  bement  a  
szobába  és  lefe-
küdt 

Reggelre  Wanda  
nem  volt  sehol.  
Magával  vitt  né-
hány  bőröndöt,  né-
hány  ékszert  és  el-
, ü n t -  Irta:  

Gerhart  Hauptmann.  

54.  Odataszit  
55.  Egyes,  egyetlen,  

egyesszám  —  lati-
nul 

57.  Tietek  —  németül  
58.  Saint  röviditése  
60.  Nagv  »szenvedély«  

—  névelővel  
62.  Odakémlel  
65.  Lánynev  
68.  Költeményféle  —  

névelővel 
70.  Gyógyszertárban  

kapható  —  névelő-
vel 

72.  G.  D.  
75.  Német  névelő  

genitivusa 
78.  Szivárványforma  
79.  Folyadék  
80.  Dávid  király  fia  

volt 
81.  Észszerű  beszéd  
82.  —  Add  elő  a  B / »  

bubámat! 
Az  ötéves  kis  

fickó  ordított  torka  
szakadtéból.  He-
begve  követelte  a  
»Bubá«-ját  —  talán  
kis  macskát,  vagy  
bábut  nevezett  így.  

Irta: 
Ilja  Ehrenburg  

83.  Ki  volt?  
89.  Csata  —  mással-

hangzói 
91.  Mérges  morgás  
»2.  —  Szabad  vagy,  

nem  őrizlek  tovább.  
Megbocsátok  és  sze-
relni  foglak.  Dgy  
cselekedtél,  mint  be-
csületes  emberhez  
és  férfihoz  illett;  
tégv  ezután  ls,  
ahogy  tiszta  szíved  
tanácsolja.  Jobb  
vagy  nálamnál.  

Irta: 
Jókai  Mór  

136.  Csúcs  
137.  Nagyszámú  
138.  Tanügy  része  
139.  Pompásat  alkot  
141.  Acélipari  
149.  Putty  keresztneve  
150.  Román  pénz  töb-

96.  O.  A.  
98.  írmag  _  közepe  
99.  Letakar  

100.  Kereszttel  emelt  
c-hang! 

101.  Egzétikus  nép  Af-
rikában 

107.  Hires  törökverő  
hős 

110. Afrikai  ló  
112.  Karéj  —  magán-

hangzói 
114.  Capone  keresztneve  
114a.  Lakzi  
115.  Az  állástalan  diplo-

másokat  juttatta  
állásba 

117.  Oldalak,  lapok  —  
a  nyomdászok  nyel-
vén 

121.  Micsodát?  
122.  Toj vállal at  röv.  
124.  Lovasostrom  
125. Spanyol  város  
126.  Elvégzi  a  szövést  
129.  Ilyen  a  Balaton  

partmenti  része  
133.  Az  Alraune  szer-

zője 
134.  Kócos  
135.  Vissza:  égitáj  

152.  Az  első  magyar  
belügy miniszter 

155.  Keserül  
156.  Löránd  jelzője  

Ariostonál 
159.  Dativus  röv.  

ISI.  Es  mindezeken  
túl  egy  másik  ér-
zés  leple  meg.  Az  
igazságtalan  meg-
bántás,  a  sajnálat  
és  titkos  bocsánat-
kérés  érzésén  ke-
resztül  Anada  szin-
te  a  szivébe  fúró-
dott. 

Erezte,  hogy  most  
már  egy  lánc  köti  
Anadáboz.  Es  ezt  a  
láncot  terhesnek,  de  
édesnek  érezte  ma-
gán.  Édesnek  és  
kicsit  ijesztőnek.  

Irta: 
Zilahy  Lajos  

162.  Mindig  szomorú  
165.  Rendszerint  rézből  

készül 
166. Egy  vidék  állat-

világa 
168.  Egy  híres  magyar-

onszági  tüzeset  
170.  Csillag  —  latinul  
174. Nagy  része  
175-  A  fán  
176.  Betű  
178.  Him  özek  
179.  Tekintetes  úr  —  

falun 
180.  Betű  
182.  Gyümölcs  
185.  Gondoskodik  az  

ellátásáról 
186.  Te  meg  én  
187.  Virág  van  ilyen  
189.  Megtörtént  dolog  
192.  Belélekzik  
193. Tolnai  Lajos  név-

jele 
194.  Négynyüstös  vászon  
198-  Drap  szin  
202.  Utazás  is  van  ilyen  
204.  Délaráblai  kikötő  
205.  Höméröz  
206.  Ez  a  nap  
208.  Az  olasz  pénz  (lira  

italiano)  röv.  
210.  Meglepetésszerű  
211.  Német-Magyar  In-

tézet 
215.  Mér  
220.  A  búza  jelzője  lehet  
221.  Jótékonykodni  
222.  Petőfi-vers  
223.  Magyarország  része  
225.  Sziget  Marseille  

előtt 
226.  A  viliim  szokott  
231.  Fekszik  —  németül  
232.  A  legutóbbi  érán  

(az  iskolában!)  
233.  Lajos-  ,  

helységnév 
235.  Hires  spanyol  bá-

nyaváros 
236.  Angol  (amerikai)  

tánc 
238.  Az  egyesület  büsz-

kesége 
239.  Detló  
24,1.  Hirtelen  megbúzni  
242.  Almos  
245.  Lakáj  
248.  Elek  becézése  
254.  Férfiak  
255.  Bor  —  franciául  
257.  Rázkódtat  
260.  Sziget  —  régi  fran-

cia  nyelven  
262.  Vissza:  folyó  spa-

nyolul 
263.  Meevéd  —  régiesen  
264.  Elektromosság  
268.  Kipusztít  
270.  Somogyi  járásszák-

hely 
271.  Magyar  vas-város  
274.  Págeг  návjele  
275.  Melyik  ember?  
276.  Altalános  Clnb  
277.  Y.  K.  
279.  Kecskecsemege  
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VÍZSZINTES: 
1.  D.-.ate  Isteni  Színjá-

tékából  idézünk (Ba-
bits  fordítása)  

121. Azonnal  —  inkább  
csak  költök  által  
használt  szóval  

13.  Lábbeliket  készít  —  
nagvban 

14.  Az  év  tizenkettedré-
sze  (nem  hónap  —de  
mégis  az! . . .  csak  
máéképpen  kifejez-
ve!) 

16.  Pap  
17.  A  Dráva  mellék-

folyója 
18.  Elomdiai  portugál  

birtok  (ék.  hiba)  
20- Nem  eltérő,  hanem  

ugyanolyan 
21. E g y  —  angolul  
22.  Német  sziget  az  

Ëszaki-tengerben 
23. A  Nílus  német  neve  
25.  Nagy  Tihamér  név-

jele 
26.  Arany  János  Fiam-

nak  c.  verséből  is-
mert  rész  

29.  Műtétet  végez  
30.  Piapírra  vetni  
31-  Halvan  percből áll 
32.  Régifajta  cs-beiü  
34.  Bejárat  —  ismert  

francia  szóval  
35.  Hégi  magyar  harco-

sok 
36.  Félig  azután  
33.  Török  név  
40. »  rövid  ideig!  

Amíg  a  készlet  tart!«  10.  
43.  Ilyen  a  modernül  ki-  11.  

rúzsozott  ajak  
47.  Vissza:  betű  12.  
48.  Olasz  szerzetesek ne-

ve  előtt áll 
49.  Egzótikus  növény  15.  
51.  Tünemény  —  a  Ba-  118.  

laton  jegén  
53.  Hégi  római  pénz  19.  
54. A  vízözön  hajósa  22.  
55  ha fagy,  hé lesz  24.  

nagy!  26.  
56.  Tied  —  latinul;  nő-  27.  

nemben  28.  
57.  Degesz  
58.  Török  tiszt  33.  
59.  Katolikus  —  rövidí-

tése  37.  
60.  Almos  anyja,  Ügek  

vezér  neje.  (Űgy is  38-
írják  és  mondják,  41.  
hogy  még  egy  e-betű  
kerül  utána!)  42.  

63.  Dunántúli  41.  
64.  Kritikusan  45.  
66.  Tőzsdei  műszó: ár-

folyamlevonás  46-

FÜGGŐLEGES : 
1.  Unalmasnak  tartott,  

egyhangúnak  vélt  52.  
2.  Folyton-folyvást  53.  
3.  Sem ilyen  időben  sem  56.  
4.  Állok  — latinul  5g.  
5.  Zichy  Tamás  névjele  61.  
6.  Ékszerészek  Clubja  62.  
7. Mária  modern  alakja  
8.  Elhúnyt  nagy,  magyar  63.  

politikus  (Albert)  65.  
9.  V. Ö.  A.  66.  

Rész 
Nagy  magyar  festő-
művész 
Idézet  Kiss  József  
Egy  pillanat  0.  ver-
séből 
Balkáni  nép  
Kölcsey  Vanitatum  
vanitas-ábél  citálunk  
Átvészelés 
Japáni  aprópénz  
A  Kereszt  felirata  
Aspern  része  
Félig  kiárad  
Himfy  szerelmének  
keresztneve  volt  
Csapongás  —  a  fel-
bőkben 
A  Nemzeti  Színház  
művésze 
Kalap  széle  
Madárkirály  — a  me-
sében 
Szerb  nemzeti  tánc  
Kicsoda  ön?  
Híres  országgyűlést  
tartottak  itt  
Nyakbavaló 
A  magyar  futballsport  
központi  szerve  —  fo -
netikusan 
Elrak,  helyretesz  
Önellátásra  képes  
Kártyakifejezés 
Bejárat  a  házba  
Fehérneműt  tisztít  
Kémiában  tanulunk  
róla 
.  .  .-zug 
Mutaiószécska 
Bébi  fél  e  szótél  

Keresztre j tvény-meáfe j tés  az  1940.39. c zámbő l : 
Vízsz.  21.:  Tiszteljétek  a  közkatonákat.  Függ .  17.:  
Virágom,  te vagy  egész  világom.  

Megfejtési  határidő:  1940  október  11.  

J U T A L M A T  N Y E R T E K :  
ö t  doboz  (500  darab)  

SEJVBTOK  С E E  О E1  E  ТЕ  Я  
cigarettahüvely,  adja:  Janina  Cigarettahüvelygyár  

Részvénytársaság. 
Nyerte:  Tóth  Béláné,  Nagyvárad.  

Utalvány  egy  pár  aranyjelzésű  
G.F.B.  S E EYE  Л1  H ЯВ  J S  ЯГУЯПЯ  

Nyerte:  Baross  Elza,  Budapest.  

E g y | EYSOFOnnt-CSOntnG 
(egy  Üveg  Super-Lysoform,  egy tubus  Lysoform  
fogkrém  és egy  doboz  Lysoform  arckrém,  házhoz  

szállítva. 
Nyerte:  György  Gyuláné,  Budapest.  

Két  mozijegyet  az •  >Ф  :W:  Ш: Nfitmszinházba. 
Nyerte:  Neuhold  Elemér,  Budapest.  

Utalvány  három  csomag  T^TT7iЗАШЫДА  
kétszersültre.  Adja:  Glasner  Ede  Rt.,  V. ,  Szent 

István-körűt  6.  
Nyerte:  Tóbiás  Károly,  Budapest.  

E g y  doboz  К  * ' M t - L Â  csokoládé.  
Nyerte:  Libscbitz  Ella,  Budapest.  

Két  c s o m a g R 3 2 2 3 3 2 ! 3 í f ü 8 : e ^ 4 v é '  a f l í a :  Dikk  
Kidéi  és  Társa,  Budapest,  IX.,  Soroksári-út  102.  

Nyerte:  özv.  Németh  Bertalanné,  Rákospalota.  

3  doboz  eredeti  ЩЛ  Р 1 Ж Л . \ » Л М Г Я 7 Ш  
remekül  habzó  szárazfogkrém.  

Nyerte:  Szemes  Istvánné,  Kecskemét.  
E g y  üreg  И  V  TP ЕВ  О E 

DI VATFON AL A K  Lipótvárosi  Fonalkeresk.  Rt.  
I F  ü G  G  Ö  N Y  É S  F Ü G G Ö N Y A N Y A G O K  V., Szent  István-körút  25.  szám  

Szerkesztőségi  . fogadóóra  minden  nap  délben  
1  és 2  éra  között.  

A  főszerkesztő  fogadóórája:  csütörtökön  és  pén-
teken  1 és 2 éra  közölt.  

Kéziratot,  fényképet,  rajzol  nem  adunk  vissza és 
nem  őrzünk  meg.  

* 
•Ercsi«.  Pormás,  ügyes  vers,  de  témája  és  ter-
jedelme  nem  nekünk  vailú.  — K. D.,  Budapest. 
Legnagyobb  sajnálatunkra,  ilyen  irányú  közvetí-
téssel  nem  foglalkozhatunk.  Forduljon  közvetlenül  
valamelyik  színházhoz.  —  Nem  közölhető  versek:  

őskori  lelet,  Szavaim,  Vinnem  kell,  hiába!  Csaik  
feltételes  megálló  vagy,  Egy  név, Sok van  a  
tálon,  DaJ  a  boldogságról,  Anyámhoz,  Gondola-
tok,  Liszt  Ferenchez,  Nemzetem,  Erdély,  Erdély!  
Lidércnyomás.  —  Bata  G., Szombathely.  Könyv-
alakban  nem  jelent  meg.  A  példányok  ügyében  
szíveskedjék  Gyulay  Pál-u.  14.  Centrum  kiadó-
vállalathoz  fordulni.  —  Bérezés  G.  Nem  azonos.  
—  Nagy.  R. és  R.-né.  Barokkos,  bősvádájú  ver-
sek.  Könnyedébb,  színesebb  versekre  van  szük-
ségünk.  A  novelláikkal  később  foglalkozunk.  —  
Szepesy  D. A  novella  nehézkes,  csikorgójárású.  
Ugyanígy  a  vers  is.  Néni  használhatjuk. — 
Steltrer  F.,  Székesfehérvár.  Szeleczky  Zita  éne-
kelte  az  »Utolsó  Vereczkey«  cimü  filmben.  —  
Hajnal.  Az az anekdóta,  melyet  ö n ír és  amely  
felöl  érdeklődik',  .valóban  megtörtént,  esak egy 
kicsit  leegyszerűsítve  és  nem  azzal  az úrral,  ha-
nem  a  testvérbátyjával.  —  Őszi.  levelek.  Ez nem 
lenne  rossz  gyűjtőnév  a  verseihez,  ha mi is 
verseiknek  mernénk  nevezni  irományait.  Sajnos,  
amelyeket  beküldött  hozzánk,  olyan  messze  van-
nak  a  verstől,  a  jó  verstől,  mint  Makó  . Jeru-
zsálemtől.  De lehet,  hogy  messzebb.  Levelében  
azt  Irta,  hogy  harminchét  éves  és  költő.  Ne  ha-
ragudjon,  de aki  ilyen  verseket  ir, az nem  költő,  
hanem  kontár.  — K. J-, Pécs.  Szives  megemlé-
kezését  köszönjük,  levelét  továbbitattuk  а  mű-
vésznőhöz.  —  Pethő  J.  Nyilt  levele  témájánál  
fogva  inkább  napilapba  való.  Versei  sem  színházi  
lap  témái  közé  valók.  —  »4332.«  Versei  az  érzé-
sek,  emlékek  mélyét  őrzik,  de  egyenetlenségeik'  
miatt  nyilvános  érdeklődésre  nem  tarthatnak  
számot. 

R O Y A L B Ú T O R 
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Hálószobák, ebédlőberendezések, kombinált szobák.Válasz-
tókunk  óriási 1 Araink  olcsók.  Minőségért  garantálunk.  

Ю  RAKTÁRBAN  
I O O  KÉSZÍTŐ  

I O O O  BÚTORA  

1  szájviztabletta,  ideális  torok-  és  szájfertőtlenitö.  
A  mindennapos  szájápolásnál  nélkülözhetetlen.  

Nyerte:  Lovászy  György,  Szeged.  
A  nyertesek  jutalmaikat  hétfőn,  kedden  

és  szerdán  délben  12—2-ig  vehetik  át  kiadó-
hivatalunkban.  Vidékre  postán  küldjük el, 

HÖLGYEK  JELSZAVAS  
S Z Ö V E T  ÉS S E L Y E M ,  VÁSZON  ÉS  K E L E N G Y E  
O L C S Ó N  K A P H A T Ó ,  E Z T  E L  NE  F E L E J T S E  

KLEIN  ANTAL  
DIVATHÁZÁBAN,  BUDAPEST, K I R Á L Y - U T C A 4 9 

Meteor 
P o d m a n l c z k y - utca 27 
J ó z s e f - k ö r ú t  4 4 

FILM 

S Z Í N H Á Z 
IRODALOM 

Képes  művészeti  hetilap.  Megjelenik  minden  pénteken  

Szerkeszti  : E G Y E D  Z O L T Á N  

Felelős  szerkesztő  és  kiadó : Dr. M O H A R O S  L A J O S  
Kiadja  a „Fi lm-Szlnház- I rodalom"  Kft.  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal  :  VI.,  Andrássy-út 45 
Postatakarékpénztári  csekkszámla  :  22822  

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2 
Fiókkiadóhivatal  :  Teréz-kőrút  2.  Telefon : 311-411 

Egyes  szám  Magyarországon  30 fillér,  Német-
országban  35 pfennig,  Franciaországban  4 fr  -k,  
Olaszországban  2  líra,  Jugoszláviában  4  d. „r, 
Szlovákiában  3%  Ks,  Romániában  12 lei,  Am  b i -
kában  15 cent.  Előfizetés  Magyarországon  egész  
évre  14.—,  félévre  7.—,  negyedévre  3  pengő  50 

fillér,  Jugoszláviában  40  dinár,  Szlovákiában  40  
Ks,  Romániában  140  lei, Olaszországban  22.50  lira,  
Angliában  5  shilling,  Németországban  4  arany-
márka,  Franciaországban  45 frank,  Amerikában  

l'/t  dollár.  
Hirdetések  milliméter  sora  a  háromhasábos  rész-
ben  60 fillér.  Hirdetések  elhelyezésére  semmiféle  

kikötést  nem  fogadunk el. 
Beküldött  kéziratot,  fényképet,  rajzot  nem  őrzünk  

meg  és nem  adunk  vissza.  

Umi/USOÍ 
MÙBUTQR-,  IRODABÚTORGYÁR  

VII.,  Wesselényi-utca 8 
Telefon  137-342,135-869  

Ш е ,  bársonyos  

axcat  iuvíwzsxjÍ  a  

Zöldes  A l w u ß t  -océme  

A z  Athenaeum  Rt.  mélynyomása,  Budapest  .NYOMATOTT A  KÖNYVNYOMTATÁS  500-1K  EVÉBEN"  Felelőss  Kárpál i  Antal  igazgató  

Lábkinövés  nem  látszik  é s nem  fáj a  lába,  
ha  szabadalmazott S A L L E R  cipót  visel.  
Készítője: S A L L E R  cipőplasztikus,  Budapest,  
IV.,  Petőfi  Sándor-utca  14-16.  •  Telefon:  186-700.  




