


Recealapra vagy b o r s ó t " ' ^ Kyapiúfonállal beszBvötl s t6r, fekete és piros á rnya la t i színekben 
Oldalszarny ós drapéria ferdevonalú tüllszövéssel 

(Gottlieb Gyula terve) 

ASZTALTERÍTŐ, tetszés szerinti színösszeálli-
tásban, tüllbeszövés és burkolással dolgozva 

(Gottlieb terve) 

MODERN PÁRNA tfillalapra gyapjúfonál, v< 
muliné beszövéssel készíthető 

(Gottlieb terv-



Jel lenz K a t ó 

W . Lar ry 



VOLT EGYSZER EGY MUZSIKUS. . . A szo l 
kással ellentétben, nem a filmhez ír tak s láger t ! 
hanem a híre» tangóhoz Ilimet, gombhoz varrj 
tak kabátot, fis báy a gomb már kissé kon It I 

a kabát elég jól sikerült (UFA.) " 'I 
DALOL A MÁMOR. Mint meg-
jósoltuk, a nagysikerű film to-
vábbra is műsoron marad. 
(ROYAL APOLLÓ, CASINO.) 

K 

ALATTUNK A POKOL. Ten-
geralattjáró és repülőgépek 
harca, szenzációs bravúrfelvéte-
lekkel, igaz romantikája törté-

net keretében. (RADIUS.) 

A SZOKNYÁS REGIMENT. 
Anny Ondra neve gyengébb 
filmhez is közönséget vonz. 

(DfiCSI, KAMARA.) 

A NÖ. Iréné Dunne kitűnő film-
tét újra prolongálták. (CORSO.I 

CITY.) 

m J H M H H ^ H B M 
KAIRÓI KALAND. Piramisok és házassági bo-

nyodalmak. Német sablóniilm. (URANIA.) 
SUSAN LENOX TÜNDÖKLÉSÉ rövid szünet 
után űj moziban folytatódik. (CAPITOL, OMNIA.) 

A BOLDOGSÁG ÜTJA. Hörbiger cipögyárost 
játszik, partnere. Luise Ulrich pedig munkás-
lányt. Sok szerelem és romantika. A film tet-

szeni fog. (FÓRUM.) 



A P R Ó 

H I R D E T É S E K 
Ara bstünkint 2 fillér. Első 

szó éa vastag szavak duplának 
számítanak. Küllöldi hirdetések 
50% felárral . Zárlat hétfőn. 

JlciUÜ laues 
Érettségizett, 35 éves. minden 
információt kibíró keresztény 
kereskedő jólmenö üzlettel 
mielőbb nösüluie, bozKsuány-
nyal. Vagyonom több mint 
kettőszázezer pengő. 28 évesnél 
nem idősebb, reprezentálni 
tudó, otthont szerető hölgyek 
válaszát «Nyugodt csallládi élet» 
jeligéire Tenzer hirdetőjébe, 
Szervita-tér. té ré in , 
29 éves keresztény gazdatiszt, 
állásban levő, benősülne. Vá-
laszt «Diplomás» jeligére. 
Nőül veszem azt a nőt. aki 
hozományával lehietővé teszi, 
hogy önállósítsam magomat. 
Intelligens ipiáros vagyok, 86 
éves, özvegy. Leveleket «Bé-
kés családi élet» jeligére ké-
rek. 

Jlevel&zés 
FiúkI Jó pajtást keresek! Fe-
kete, temperamentumos, izrae 
lita lány va-gyok. «Eg> tangió 
az élet" jeligére, fökiadóba. 
Komoly fiú. aki nem tud tán-
colni, sportra nincs ideje, aki-
nek minden szórakozása a 
könyv, keres hasonló női tár-
sat. iliehetőleg csinosát. Levele-
ket «Csemdes órák» jeligére, 
fökiíulóba kérek. 
Jókedvű lányok leveleznének 
rmégjobbkedvíi fiúkkal. «Majd 
meglátjuk» jeligére, fökiadóba 
kérjük a, leveleket. 
Szôrakoœàs céljából levelezne 
harmincas férfi intelligens 
lánnyal, eleinte, pusztán a le-
velezés kedvéért. Leveleket 
«Szép élete jeligére, fökiadóba. 

Lavele van: Auto, Bori-Git-
B. 8.. Barátságos otthon, Dip-
lomások, Dolgozó nő, Delhi, 
Értéken alul. Első a becsület. 
Esparanto portas harmonion. 
Harmonikus élét. Hozomány 
nem számít, Jóharátság, Jó-

Plakátkőltész~ 
pályázatunkat szeptember 15-én 
lezárjuk. Csak a szeptember 
15-én délig, beérkezett pálya-
müveket vesszük figyelembe. 

Sajnálatos véletlen folytán a 
KHOMOFAG-gyár LAVETTE 
készítményének pályázatára be-
érkezett munkák a cégnél el-
vesztek. Arra kérjük azokat a 
pályázókat, kik a LAVETTE 
plakátok számára küldtek be 
verseket, hogy azokat sürgősen, 
3 napon belül lapunk hirdetési 
osztályához küldjék be újból. 

pofák. Kellemes partner, L'art 
pour l 'art, Levélcsata, Lehető-
leg leányfalusi, Munkia- és élet-
társ. Megismerkedés kizárt. 
Meghitt. Ne já r junk egyedül, 
Nem kívánok sokat, Nincs 
gyerek. Szerény igény. Szuper, 
Tanáirnö-irónő, Tavasa, Tiszti-
főorvos, Vidék, Szeptember, 
Vidéki úriilieány, Wegry. 

Ifüd-Oadás 
Elegáns délutáni, valamint 
estélyi és nagyestélyi ruha ju-
tányosán eladó. Vigyázd Fe-
renc-utca 4. I l l , em. is.  
Budán adómentes, négyszobás, 
modern villát vennék. Megbíz-
ható ügynökök tekintetbe jö-
hetnek. Ajánlatuk «Olcsó és 
praktikus» jeligére a kiadóba 
kéretnek. 

Háromlámpáa, egyenáramú, lui  
lózati, Europavevő, termet be-
töltő erejű hangszóróval egybe-
építve, elköltözés végett igen 
«lesén, féláron eladó. Leveleket 
«Alkalmi vétel» jeligére, fö-
kiadóba; 
«Rákospalotai emlék» a cime 
B. Varga János ny. rákospalo-
tai városi tisztviselő verses és 
dalos kötetének. melyet most 
remdez sajtó alá a hosszú iro-
dalmi multira visszatekintő 
szerző. A könyv 2 pengős ár-
ban kerül) forgalomba, a szerző 
válogiatott költeményeivel. Elő-
jegyezhető, illetve megrendel-
hető a szerzőnél. Bálkospalota, 
Thuróczy Gyula-utca 10. 

I Könyvet. könyvtárat magas 
áron vesz, levélhívásra «Kőnyv-
bhpgészde», Vilmos csásaár-

I út 4. 

Joan Crawiord 
foto Mítro 



KiiUlitoU festmények eladok. 
Megtekinthető naponta 10—12 ,« 
3—5 óráig-. Üjlői-út TO. I. 14. 

Oldatát 
Krausznó nöiruha-szalúnjábail 
úrileániyok és asszonyok felső-
ruha , gyermekruha-, íeliór-
nemüsoabilszatot, varrást rövid 
idö alatt telljesen elsajátíthat-
ják. SajAt ruhájukat is elkészít-
hetik. Brzsébet-körút 40—42. 
III. 19. 
AQUILA ÁDLEP ADELINA, A 
MAGYAR KJE. OPERAHÁZ 
ÉS A VÁROSI SZÍNHÁZ 
VOLT ELSŐ MAGÁNÉNEKES-
KŐJE ISMÉT MEGKEZDTE 
TANÍTÁSÁT. LIRAI OPERA-
SZEREPEKET, DALT, BEL-
CANTOT, COLORATURÀT TA-
NÍT, TEHETSÉGES KEZDŐ-
KET VÁLLAL. CIM: I., GEL-
LÉRTIÍEGY-UTCA 1. II. 12. 
TEL. 509—88. 
Francia ás angol Arák oki. 
nyellvtanárnönél, alki tanu'mA-
nyiait Párizsban és Cambridge-
ben végezte. Kereskedelmi le-
velezés. ilirodalom. Mé»=tókolit 
ár«k. OMh, Teréz-körút négy. 
Lift ingyen. 

Különleges kivitelű, saines é* 
fehér g-éphímzést, páruamonti-
íozást, függöny- és ágyterítő-
üsszeállitást, kéáazsúr t , endli-
ziést, foliéimeművarrást ós min-
dennemű, e szakmába vágó 
munikAt a legtökéletesebb kivi-
lelben, a legolcsóbb árban vál-
lalok. Krausz Margit, VI., Vö-
rosmarty-utca 69-71. f. 83. Gép-
hímizóstajniitá.sit felelősségivel vál-
laltok. 

JÓL BEVEZETETT NŐI-
KALIAPÜZLET KERES EL8Ö-
RANGÜ FCZÖSTÁRSAT. B ü , 
VEBBET A HIRDETÉSI OSZ-
TÁLYBAN. 

Ismertnevü rtrícsalád négyszo-
bás, komfortos lakáséban elő-
kelő földbirtokos nagyobb 
gyermekét szívesen látja a 
tanévre vagy hónapokra. T:f> 
'ívullanányaibaJii elősegíti, társa-
ságába bevezeti, színházba el-
kíséri. Költségmegtérítés ter-
mészetben is (tejtermék, ba-
romfi, gyümölcs stb.). Cim: 
Budapest-Városliget, VII. ker., 
Arénia-út 66.. magasf. 5. 

BÉCSBEN ÉLÖ MAGYAJt 
l iüLGY, AKI NAGY EXPORT-
HÁZ ÉS IPARMŰVÉSZETI 
STUDIO TULAJDONOSA, HAJ-
LANDÓ 2—8 FIATAL MA-
GYAR LEÁNYT A NÉMET 
NYELV TÖKÉLETES ELSA-
JÁTÍTÁSÁRA. VALAMINT A 
BÉCSI IPARMŰVÉSZET MIN-
DEN ÁGÁBA VALÓ BEVEZE-
TÉSÉRE TANÍTÁSSAL EGY-
BEKÖTÖTT TELJES ELLÁ-
TÁSBA VENNI. LEGJOBB 
BUDAPESTI REFERENCIÁK 
RENDELKEZÉSRE ÁLLA-
NAK. AZ ILLETŐ HÖLGY 10 
ÉS 15-E KÖZÖTT BUD A PES-
TEN SZEMÉLYESEN IS MEG-
TALÁLHATÓ. 

Tenyeremen hordom az élet 
hieroglifáit. «Karma» tudomá-
nyos kézgrafológus megíejti 
őket. Tanácsot ad pályaválasz-
tási. szerelmi és házassági 
problémákban. Vidékiek te-
livér eiiyomatot kUldihetmietk. 
Hunyadi-tér 1, II . em. 15. Dél-
után_J—8_ig. 

Mindenes jó bizonyítványokkal 
október 1-ro gyermektelen há-
zaspárhoz felvétetik. Akácfa-
utca 5. III. 13. 

iyytb (eines 
Szemfelszedés gyorsan, 

jól, olcsón. — «Szemfel -
szedő»-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) 

Téli szükséglet fedezésére 
ajánlok: napon szárított 
kitűnő vargányagombát 
P 9, idei szép nagyszemű 
stokeraui lencsét 60 filL, 
gyöngyösi fehér srjöngrba-
bot 14 fill. Kék mák, első-
rendű 64 f postán, utánvét-
tel. Ha nagyobb tételről 
van, szó, külön ajánlatot 
küldök. Kormos Mihály, 

Gyöngyös. 

PHÖNIX kutyafUrdö 
é s n e v e l ő i n t é z e t 

Szakszerű trimmelés, kiképzés. 
Drótszőrü foxterrier kölykök 
kaphatók elsőrangú tenyésztőtől. 
Féregimentesítés. nytrtiis és für-
detés,. Phönix-u. 2, tel . : 108—55. 

Űrilányok tökéletes kikép-
zést nyernek a kozmetika 

minden ágában. 
Dr. Körnerné kozmetikai 
intézetében, Teréz-körút 1A 

Telefón: 140—18. 

DOHANY-UTCA 42-44 
Tel.: 46-2-2», 38-1-4», 40-1-30. 

Ezek a kétpedigrés, többszörös 
Champion angol agarak ha-
láleset miatt eladók. Cím: Sza-
lóky Dezső, Thoköly-út 95., I. 
13. 

Dr. Nagy Miháiyné koz-
metikai intézetében, Lipót-
körút 16., szőrszálak, sze-
mölcsök végleges eltávo-
lítása, tartós szempilla-
festés. Tanítványok lelkiis-

meretes kiképzése. 
Telefon: 221—78 

István Király Szálló 
Budapest, VI., Podmanlezky-u. 8. 

Távirati cím : 
Hotelist , Budapest . 

Telefon : 20-2-43, 29-4-34. 
Hónapos szobák 

G0.—, 80.—, 
1 0 0 — P. 

Meghívjuk e héten 

SterothaTlj«r&át 
Zolasieatathálj 
előfizetőnket 

három napra 
Budapestre é« 

felkérjük, hogy 
_ _ megérkezésének 

pontos Idejét a 
szálló igazgatóságával közölni 
szíveskedjék. 

UjMBU i t lejmeJenebMl ittszerelt kozma" 
likat ixa l faemn lelhtvom • U t y U z i n s é f 
iitT.imé!. B ^ N Y A s z MÁRTA 
IV., Ver« PáUé-atca 16. Telet» : 85-6-20. 

V., Bitkor j-«lca IS. Taleteo: 29-0-40. 
T a n i t v á n y l e l * é t * l . 

Budai k u t y a f ü r d ő 
H i g i é n i k u s 
fürSsztés, nyírás, 

fertőtlenítés. 
Szakszerű trtm-
melés. Idomítás 
Mérsékelt árú 
bérletrendszer. 

Drótszőrü fox-
terrier és hosz-

szúszőrű tacíkókőtykők eladók. 
II., Margit körút 5«. (Cyklop-ház) 

Telefon : 54-8-42 



W i e n b e , 
luxus autocarjainkon 

Indulás október 1-én, reggel 6 
órakor a Színházi Elet boltja 
elől, Erzsébet-kőrút 7. Visszain-
dulás Wienből este 7 órakor, ér-
kezés Budapestre éjjel 1 órakor. 

Részvételi díj : autocar oda-
vissza, a meccsre való ki- és 
beszállítással és autocar-séta 
Wienben, Bécs megtekintésével; 
reggeli» ebéd és vacsorával, 
I-rendű meccs jeggyel együtt 

Pengő 45. 
Siessen jelentkezni, mert csak 

mérsékelt számú jegyet bocsá-
tunk ki. 

az inni, a Kazán-
szoroshoz 
A Színházi Elet és a MFTR. 

hajókirándulásával. Az új; hosz-
sza 1450 km. 

Indulás szept. 23-án d. u. 3 óra 
kor az Eötvös-térről, érkezés 
29-én reggel 7 órakor ugyanoda. 
Részvételi díj (elszálásolás 
és ellátás szerint) 80-119 P. 

Kedvezményes román, és jugo-
szláv vizűm megszerzéséről gon-
doskodunk. 

Kirándulások Belgrádban, a 
Vaskapunál, Herkulesfürdőre és 
Ada Kaleh szigetére. 

Jelentkezés szeptember 20-ig a 
Színházi Élet Boltjában, Buda-
pest, Erzeébet-körút 7., hol rész-
letes felvilágosítást nyújtanak. 

OLVASSA HÉTFON A 

R E G G E L I U J S Á G « t 
Legfrissebb hírszolgálat 
Szenzációs riportok 
Teljes oldal kép 

4 oldalas sportmelléklet 
HACSEK ÉS SAJÓ 
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W I E N I. 
a legjobb társaság otthona 
é s a l e g j o b b k o n y h a 

NOSSEK PENSIO 
W I E N , I , G R A B E N 1 7 

A legkellemesebb és legismertebb családi 
otthon a város központjában. Minden komfort. 
Hideg és meleg folyó viz. Telef. : R. 23361. 
Lift. Közismert elsőrangú bécsi konyha. 

Polgári árak. 

HOTEL NOFID 
( H E I N E HOF) 

W I E N , I I . , H E I M E S T R A S S E 1 5 
TEL. R: 47 -3 -90 
Finom polgári családi szálló. Legmodernebbül 
renoválva. Folyó hideg és meleg víz. Központi 
fűtés. Fürdők. Állami telefon minden szobában. 
Nordbahnhof és Prater közelében. Szobaárak 
7.— Sch. reggeli és kiszolgálás beleértve. 

SACHSISCHER HOF, Bécs 
Taborstrasse 46 a. A legmodernebb kom-
fortos szálloda. Szobák 5 Sch.-től kezdve 

Hotel Austria Szálloda ̂ t & n t 
ponti fekvés. Wien, II., P ra t e r s t r a s se 52. 
Tel. Szállodai ; R 47-2-47. Éttermi • R 47-0-80 

H O T E L H Ö L L E R 
WIEN, VII, BURGGASSE 2 
Silrgönycfm: Höllerhotel. — Tel. : B. 31-0-40. 

f Legjobb hírű családi hotel. Legmodernebb ké-
llll nyelem. Mérsékelt árak.. Központi fekvés. A 
Ilii múzeumok és a parlament közvetlen közelében. 

wien Hotel Excelsior 
Habsburg wien 
I, B o t i i l i i a i t t i i i i 2 4 
a Stephansdom közelében. Telefon: 28-Î-90 

Előkelő polgári családi otthon — vendéglő és kávéház 
— a legmodernebb kénvelemmel berendezve. Szobák 
5 S.-től felfelé. Meleg- és hidegvíz, központi fűtés, 
füidők, rádió. Tulajdonos Herczog Gyula ker. tan. 

HOTEL KONGRESS 
W I E N , • V, W I E D N E R G Ü R T E L 3 4 
(Közvetlenül a Déllvas i t ná l i s Keleti pá lyaudvarnál ) 
Modern komfort Tel. U. 48-0 54 

SCHÖNBRUNNI 
alapította Mária Terézia 1752-ben. 
Pompás történelmi keretben a világ 
egyik leggazdagabb éló állatgyüj-
teménye. Nyitva naponta 9 órától 
a sötétség beálltáig • 

HOTEL LLOYD, W I E N I I. 
központi fekvés. Központi fűtés. Szobák hidea-meleg 
folyóvízzel vagy anélkül. Fürdők. Lift. Az ön előnyárai: 
Egyágyas szoba folyóvíz nélkül S. 3.50-től 

„ folyóvízzel . ... S. 6 . - t ő l 
beleértve 10»/. kiszolgálást. 

Gr. Mohrengasse 18. Teleion : R. 46-2-19. 

Ai itt hirdetett keljek és uálUdák prospekhuiinl és egyéb 

'SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJA 
E r z s ö b e t - k ö r ú t 7. s z . s z o l g á t . 

Prospeetusoket v á l t i x b é l j r e f ellenében postán is Midink. 

PÁRIZS BAN 
az e legáns 

F Ü R D Ő S Z O B Á S SZOBÁK 
TELEFON, MAGYAR VEZETÉS 

legolcsóbban, 
legkényelmesebben 

REGENT'S 
GARDEN HOTELBEN 
(6, RUE DEMOURS-ÉTOILE) LAKIK 

R Ó M A LEGSZEBB PENZIÓDA CAPRI Hotel Pagano Vittoria e Germania 
P e n s i o n e V i l l a B o r d l g h e r a Déli fekvés - Kilátással a nyilt tengerre - Központi 

V i a G a r I • 11 a n o 8 4 fűtés — Folyó víz — Kert — Terrasse — Étterem 
Magyar konyha. Napi 30 lilától teljes ellátás Penzió 30 lírától 40-ig. Tulajdonos: Carlo Patfano 



XXIII. évfolyam Budapest, 1933 szeptember 17-től—23-ig 39. szám 

SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 

Ez mir ax 6ms amikar * Nemzeti Sdnhéz kiskapuja előtti padra ki lehat tenni a megtelt táblát 
(Foto Qyanes) 



(Foto U n i ó ) 

Az évszakok változásaiban eddig főként a lírai költő volt illetékes. Az ő rímes 
véleményétől függött, hogy mit gondoljunk általában a tavaszról, vagy őszről. 
Minden tiszteletünk a lírának, de most, hogy eljött az ősz, helyesebbnek találtuk, ha 
őszi ankétot rendezünk az összes érdekeltek között. Megkérdeztük tehát a színigaz-
gatót, festőt, jóst, társasági korifeust és költőt, — mert azérti végkép nem akarjuk 
a lírikusokat magunkra haragítani — hogy mit várhatunk az őszi szezontól? íme 
it t adjuk az ankét eredményét, az őszi tárlatot. 

Miit moud a szífrLfyaztyatá? 
VOINOVICH GÉZA: Az ősz a színház 

magvetése, a tél az aratása. Az időjárás 
véleményem szerint, nem befolyásolhatja 
és nem ronthatja le egy darab sikerét a 
színházból távozó közönségben, mert a 
színpad minden időjárást és időszakot 
elektromos fénnyel érzékeltet. Egy csilla-
gos, vagy akár borús éjszaka nem érint-
heti azt a hatást, amit, mondjuk, egy 
végig napfényes színpad ad. 

BARDOS ARTÚR: Az időjárás annyira 
árt, vagy használ a színháznak, ameny-
nyire befolyásolja az ember hangulatát. 
Az igazi siker azonban áttör minden 
idők minden viszontagságán, az í r j a had-
nagy például nem érezte a legforróbb 
kánikulát sem 

FALUDI SÁNDOR: Mit jelent az ősz 
a színháznak? Amit a tavasz a virágnak. 

WERTHEIMER EKEMER: Véleményem sze-
rint a színház teljesen független az időjárástól. 
Ezt tapasztaltam eddigi igazgatásom alatt, 
mert az Andrássy-útt Színházban volt eset, 
hogy február 15-én kezdtünk egy műsort, 
harminc fokos hidegben, spanyol-járvány ide-
jén és május 31-én, harminc fokos melegben 
fejeztük be, állandóan táblás házakkal. Tehát 
sem évszak, sem Időjárás nem számít: csak u 
siker. 

Dr. BRODY PAL: Az ideális szezón-
nyitó darab az, amelyik a színház egész 
műsortervét rombadönti és ezzel a szín-
háznak a szerzőkkel állandó kellemetlen-
séget okoz. 

SEBESTYEN GÉZA: A legjobb dszi színházi 
szezón, emlétaezetem szerint, 1,919-ben Volt, 
amikor a Budai Színkörben decemberig ját-
szottuk a Túl a nagy Krivánon című operet-
tet. Azt hiszem, ez az eset az idén a Fehér-
vári huszárokkal megismétlődik. 



Minden kezdet nehéz . . . 
(Gyenes foto) 

m f y t u 'ászt iásaí Sicius? 
Az ősz az idén különösen szépnek és 

kedvezőnek Ígérkezik, nemcsak nálunk, 
de egész Európában. Szeptember 20 és 
25-e közt lesz erősebb lehűlés, de utána 
megint kellemes lesz az idő és különösen 
szép lesz október hó első felében. Ez 
egyúttal azt jelenti, hogy a szüret is a 
legszebb időben fog lezajlani az ország-
nagy részéiben. Általában, mint a búzáé, 
a bor minősége is jó lesz. Október 21-től 
pár napig igen erős lehűlés lesz éjsza-
kai fagyokkal, de azért novemberben is 
lesznek szép, enyhe napok. Általában no-
vember esős, ködös lesz, enyhe 'hidegek-
kel. Az igazi hideg december 12-én áll 
be, ettől fogva havas tél Ígérkezik. Szín-
házilag a pesti ősz jónak mutatkozik. A 
sport terén különösen atlétáink nemzet-
közi szereplése hoz sok jó és feltűnő ered-
ményt, sőt egyik atlétánk be'állítja a vi-
lágrekordot is. Futballban jó és rossz 
eredmények váltakoznak, a legkelleme-
sebb meglepetés ott ér bennünket, ahol 
egyáltalán nem várjuk. 

Ores a Hullám, nincs lakója már . . . 
(Gyenes foto) 

S'uMtíyadAp 

Egy-két lépés, elfogy az aszfalt 
és a mező 
terít a földre gazdag asztalt. 

Itt csönd van, egy diófa bólong, 
halkan regél 
az. avar és a hervadó lomb. 

Azt mondja, mély, mély, mély a bánat, 
örök-igaz, 
mint a hegyek és mint az árnyak. 

A rózsa váltja koszorúját, 
de egy marad: 
az élet és a szomorúság. 

En már kacagtam s győzrve-győztem. 
Most leülök 
a sárga, fejedelmi őszben. 

Sok nyár és sok lány nevetett rám. 
Lassan kihull 
kezemből égő cigarettám. 

Üres kezekkel mit akarjak? 
Csak sírni jó. 
Fejem fölött köd, csúnya varjak. 

A szívem semmire se vágyik, 
így ríkatom 
az őszi bánat furulyáit. 



S&úcsu a légytől 
Űrta : dtarmath ümre 

Az ősz olyan szép . . . 
Az ember lába leveleken lép 
és a levelek úgy porlanak szét 
hogy könnyeket hullat rájuk az ég . . . 
Ilyenkor fekete felöltőt végy 
ha leveleken sétálni mégy . . . 
mert haldoklik a légy. 

A légy 
amelyről azt tartja a nemtelen 
pletyka, hogy szemtelen, 
és nem él szegény csak öt-hat hónapig .. 
Egy-két konyhán ha jóllakik 
és pocakot sem ereszthet szegény 
már ott az őszi felhő a nyár egén 
mely ködbe borítja a völgyet, a hegyet 
és megöli a szemtelen l egye t . . . 

Én azt mondom neked kedves légy, 
ezért szomorú ne légy. 
Az élet úgyis véget ér 
nincs több kalács, nincs mézkenyér.. . 
nincs morzsa lenn a pult alatt, 
az élet egy-két kurta nap 
és porrá hullasz csendbe lenn . . . 
Én mondom neked te kis szemtelen légy, 
ezeken az utolsó napokon légy szemtelen. 

Berukkolái a városba 
(Huzicskay rajzai 

A társasági őszi prognózist i f j . Wahl-
kampf Hebrik, a legelőkelőbb pesti bá-
lok elnöke és főrendezője adja : 

— Ha szabad jósolni, az elkövetkező 
szezon sokbal johb lesz a tavalyinál, ré-
szint mert « farsang mindössze öt hétig 
tart, tehát az események zsúfolódnak, ré-
szint, mert értesülésem szerint, a tava-
lyinál jóval több fiatal leány vár ja első 
bálját és társasági szereplésének start-
ját. Az őszi eseményeket különben az ok-
tóber 9-én összeülő bálközi értekezlet ve-
zeti be. Az előkelő őszi esküvők sorát 
október 2-án nyi t ja meg a báró Tornyai 
Zsófia—Halter Béla menyegző. Az első ősz hajszái 

(Foto Aügeloi 



MATVANY ULI MOZ 
LEVELE 

Heti beszámolónk nem könnyű. 
Már ott tartunk, hogy mámorral 
felkelnénk hajnalhasadáskor, ka-
kaskukorékoláskor és elsietnénk a 
Nemzeti Színház főpróbájára — 
csak ne kellene olyan moziba járni, 
amiről nem tudunk jót írni. Mert 
mit írjunk? Igyekezzünk tárgyi-
lagosak lenni. Nagyon, nagyon 
igyekezzünk. 

Mondjuk el, hogy a Décsi-mozi 
Szoknyás regiment című filmje 
arról szól, hogy a boldogult háború 
alkalmával a skót regiment kiment 
az égő francia faluból egy kiskorú 
leánygyermeket1 A gyermeket fel-
nevelik és lesz belőle Anny Ondra, 
az ezred leánya. Fiatal leány a ka-
szárnyában mindig bizonyos komp-
likációkra vezet. Itt is. Anny na-
gyon sokat masírozik, szalutál, 
táncol, énekel, leleplez egy alkohol-
csempész bandát, majd happy en-
dez. Rajta kívül főszerephez jut 
Wallburg, rövid skót szoknyában. 
A közönség egyik része sokat ne-
vetett és tapsolt. Mi a másik rész-
hez tartoztunk. Ellenben igen tet-
szett a filmben Adele Sandrock, a 
németek impozáns, dörgőhangú, 
zseniális anyaszínésznője. Berlin-
ben azt mesélik, hogy ünnepi fel-
vonulások alkalmával Adele Sand-
rock helyettesíti Hindenburgot. 

Az Urániában Szőke Szakáll egy-
felvonásosa és «Rasputin és a nők» 

drámája szerepelnek. Ha mi nők 
volnánk, nekünk Szőke Szakáll 
sokkal jobban tetszene, mint Ras-
putin. Nem tudjuk, hogy csino-
sabb-e, de mindenesetre ápoltabb és 
többet lehet társaságában nevetni. 
Mert Rasputin aztán nem az, akit 
humoros fiúnak lehet nevezni. Ül 
szakállába gubózva és sötéten nézi 
a nőt, azután titokzatosan felsó-
hajt, ja... ja..., karját nyújtja a 
hölgynek és bevezeti a másik szo-
bába. Félóra múlva kilép a másik 
szobából, magához ^nti titkárát és 
súg valamit neki. Szerintünk, ki-
adja a nőt. Elmondja kereszt- és 
vezetéknevét és hogy szegény ki-
csike nagyon szerelmes, de Isten 
tudja, az alakja valahogy el van 
rajzolva. Gyerünk a következővel. 
Igen impozáns volt az a jelenet is, 
ahol Rasputin a cárnővel telefo-
nált: 

— Te vagy az, Alexandra? Na, 
hogy vagytok? Igen? Majd mind-
járt átjövök. 

Még jó, hogy nem tette hozzá: 
Szervusz fiam. 

Conrad Veidt férfias, eredeti, 
érdekes alakítása kétségtelen ha-
tást gyakorolt az egybegyűlt nagy-
számú hölgyközönségre. Ránk nem. 

A Rádius «Halló, mindenki bol-
dog-» című revűjét legjobban sze-
rettük. Hibája, hogy a mese kevés 
és eleinte hosszadalmas. . Erénye, 
hogy tele van új, mulatságos, gro-
teszk ötlettel és egészen kiváló ze-
neszámokkal. A newyorki rádió 
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Rasputin és a n o t 

leghíresebb tánczenekarai és éne-
kesei lépnek fel ebben a filmben. 
Többek közt egy hölgy, akit úgy 
hirdetnek: Kate Smith the song-
bird of the West (Kate Smith a 
nyugat énekesmadara). Ez az éne-
kesmadár — szegény — olyan, 
mintha az elefántnak szárnya nőne 
és pajzánan csattogna, miqt csalo-
gány. De a hangja gyönyörű. 
Ugyancsak személyesen láthatók a 
gramofónlemezekről közismert Bos-
weU sis tersek. Igen — annak, aki 
szereti az amerikai humort és ze-
nét, határozottan ajánlhatjuk ezt a 
filmet. 

Kiepurát is megnéztük végre 
és azt hisszük, hogy még sokáig 
fog műsoron szerepelni. 

Még pár szót az új őszi divatról, 
melynek első képviselőit tegnap 
mutatta be egyik nagy szalonunk. 
Minden rendben volna, a vonalak 
szépek, egyszerűek, előnyösek, csak 
miért raknak annyi mindenféle va-
cakot a vállra? Lószőr kitömést, 
fodrot, prém négyszögeket, szalag-
csokrot, bársonypuffot... Nem vi-
selünk már így is éppen elegendő 
terhet azon a szerencsétlen vállon? 
Másik kifogásunk a szőrme — ille-
tőleg a szőrme elhelyezése a ruha-



neműn. A szőrmé-
ből az idén gulyást ap-
rítanak és apró dara-
bokban tálalják fel. 
Ez ellen határozottan 
sztrájkolunk. Ha azt a 
szegény kis sovány ró-
kánkat ősszel feldara-
boltatjuk — nem akad 
tavasszal az a csoda 
szűcs, aki újra egészet 
varázsolna belőle. Nem 
— ami rókánkból nem 
esznek... 

Még egy rövidke kis 
történetet, melynek 
amerikai ismerősünk 
szemtanuja volt. Igen 
előkelő newyorki étte-
remben, kis asztalnál 
ült egy finom, diszting-
vált, ezüstöshajú há-
zaspár. A hölgy disz-
krét, de párizsi eredetű 
fekete estiruhában, a 
férfi kifogástalan smo-
kingban. Mai világ-
ban ritkán látni ilyen 
finom, kedves, előkelő 
öreg embereket, úgy 
hogy ismerősünk érdeklődve fi-
gyelte őket. Adott pillanatban az 
idős dáma férjéhez fordult és va-
lami halk megjegyzést tett. Az 
öreg úr ugyancsak halkan és fino-
man válaszolt. A feleség erre szé-
pen 'csendesen felvette az asztalon 
álló szódásüveget, megnyomta a 
foggantyút és az üveg teljes tartal-
mát férje arcába spriccelte. Majd, 

Bins Crosby, Amerika leghíresebb radioénekeso is föllép a 
• Halló, itt mindenki boldog> cimtt filmben 

mint aki dolgát jól végezte, csen-
desen felkelt az asztaltól és halkan, 
diszkréten kivonult az étteremből. 
Az öreg úr ottmaradt. Előkelő moz-
dulattál elhárította a segítségére 
siető pincéthadat és halk, finom 
mosollyal feketekávét rendelt. 

VOuMj L U c 



Párizs, 1933 szeptember. 
Párizsnak e percben két szenzá-

ciója van. Az egyik Violette No-
zière, a húszéves gyilkos diáikleány, 
aki azért ölt, hogy nevet adhasson 
szerelmesének; a másik pedig Mar-
lene Dietrich. Kettejükről beszél-
nek a legtöbbet Párizsban. Violette 
Nozière a börtönben, Marlene Diet-
rich pedig a tündérszép versaillesi 
hotelben lakik. Violette Noziérről 
hasábok jelenneik meg naponta a 
párizsi lapokiban, fényképes ripor-
tok a Boulevard St. Michele-i sze-
gényes diákszobájáról és eddigi éle-
tének apró mozzanatairól. 

Ugyancsak 'kolumnás cikkek szá-
molnak be Marlene Dietric'hről is, 
aki a Rue de Surrennes-i kis ma-
gyar vendéglőnek mindennapos lá-
togatója. A vendéglő naponta zsú-
folva van, lehet, hogy a kitűnő gu-
lyásért is, de valószínű, hogy in-
kább Marlene Dietrich .miatt. En is 
ebben a vendéglőben találkoztam 
vele. Félkettő tájban jött ebédelni 
férjével, kisleányával, annate neve-
lőnőjével és Carl Vollmüller íróval, 
Milöcker szerzőjével. Amikor meg-
láttam azon gondolkodtam: ha va-
laki nem tudná, hogy ő Marlene 

Dietrich, akkor is olyan áhítattal 
bámulná-e, mint így? Azt hiszem 
igen. Szegény. Egész idő alatt min-
denki őt nézi. De úgylátszik ez már 
nem nagyon zavarja, ebben a kis 
vendéglőben. Máshová pedig nem 
igen jár. 

Külseje, véleményem szerint a 
nőre éppen olyan vonzó hatással 
van, mint a férfire. Nincs az a nő, 
aki ne irigyelné alakját, csodálato-
san finom szőke hajszínét és szem-
pilláit. Nincs «szemparóhája» (így 
hívják Párizsban a műszempillát), 
gyönyörű szép hosszú szempillái 
vannak. A keze csontos, hosszú, vé-
kony — a körmei vérvöröseik — 
legszebb raj ta véleményem szerint 
a felsőcombja. Egészen szoikatlanul 
hosszú és ez adja alakjának külö-
nös harmóniáját. Folyton keresztbe 
tette a lábát. Ügy ült, hogy a felső 
combját látni lehetett. 

Az öltözéke nagyon érdekes, de 
korántsem olyan férfias, mint 
ahogy a lapok regélték. Nagyon 
szép angol kosztümöt visel, egysze-
rű pepitaszoknyát, világosabb bar-
na kabáttal. Igaz, a kabát szabásá-
ban pontosan olyan, mint egy férfi-
zsakett. herrnfazonnal, oldalt szi-

varzsebbel. Ebből a 
zsebből nagy fehér li-
non férfizsebkenclo néz 
ki és a gomiblyuikból 
egy kiis óralánc órával. 
Ceruza is volt a zseb-
beji. Ebéd. közben kapta 
a vendéglő tulajdono-
sától gyerekes öröm-
mel vágta zsebre. A 
kosztűmkabátja alatt 
angol blúzt viselt bar-
na-fehér pettyes se-
lyemnyakkendővel Sul-
kától. A toalettjét kis 
puha angol barna klos-
kalap egészítette ki. 

Erdelkes, hogy a vi-
lághírű művésznő 

Feket« filckalap, kristály 
cabochon okkal hímezve 

(Patou-modell) 



mennyire rajong a magyar koszt-
ért- Borjúpörköltet evett és hozzá 
egy nagy pohár spriccert ivott. 
Utána süteményt Mindenből jó so-
kat. Nincs az az egyszerű polgár-
asszony, aki olyan bátran és jóét-
vággyal ebédelne, mint ő. Ebéd után 
csokoládéval kínálták, azt is evett; 

Érdekes, hogy ebéd közben és ebéd 
után is gyakran nézett a tükörbe, 
festette a száját, púderozta magát. 
Tündéri a flap-jack-je. Kerek, disz-
nóbőrből van, köröskörül zippzárral. 
Sportruhához nagyon elegáns és öt-
letes. Egészen puhán van dolgozva, 
úgyhogy zsebre lehet vágni, nem 
nagyon áll ki. 

A társaság központja egy remek 
drótszőrű foxi volt. Egész ebéd 
alatt becézgették, külön csomagban 
vitték el az ennivalóját. 

Marlene Dietrich nemcsak a ma-
gyar konyhát szereti, hanem Ma-
gyarországot is. Szeretne Pestre 
jönni. 

Lehet, hogy jön is, a Song of Song 
premierjére még ebben a hónapban. 
Most ugyanis nem dolgozik. De 
azért kapja a gázsiját, heti tízezer 
dollárt. 

Nem kell hinni, hogy Marlene 
Dietrich csak a fiúdiivatnak hódol-
Angolos kosztümjein kívül remek 
nagy ruhái is vannak. Lelongtól 
kapott egy gyönyörű fekete estélyi 
ruhát és egy hosszú fekete estélyi 
kabátot, amely a Medici-korabeli 
dámák pompőz bársony köpenyeire 
emlékeztet. Ezen az estélyi toalet-
ten kívül még vagy három ruhát 
rendelt ugyancsak Lelongnál. A di-
vat ugyanis ellentétben Marlene 
nappali fiús kosztümjeivel, cseppet 
sem fiús, sőt túlságosan nőies. Uszá-
lyos, testhez simuló szűk esti ruhák, 
arany- és ezüstlaméval díszített 
délutáni ruhák, össze-vissza szab-
dalt rókával prémezett kabátok, fan-
tasztikus guvrirozott, kreppezett se-
lyem délutáni toalettek, rengeteg 
sok taft, tüll, csipke estiruha, óriási 
muffok, prémes pelerinek, keppek, 

Ezüstlamó sstélylruha apró kis tiikrökbül össze-
állított vállpánttal 

(Patou-modell) 

tollas esti köpenyegek, magastetejü 
csákók, prémes kozáksapkák. Mind-
ezek egy csöppet sem emlékeztetnek 
a fiús divatra. 

De, hogy visszatérjek a nagy 
Marlenere, az a közvetlen impresz-
szióm róla, hogy csakugyan megér-
demel minden népszerűséget. Aki a 
világhírt annyi közvetlen egyszerű-
séggel tudja viselni, mint ő, csak 
nagy ember lehet. 



Végétért a «Játsszunk színházat» című pályázat, amely egy teljes 
nyáron át a szórakozás legnemesebb módszereivel kötötte le a Szinházi 
Élet olvasóközönségének érdeklődését. Hat, nálunk még nem játszott 
külföldi nagy színpadi s ikert közöltünk, ezeket kellett a közönségnek vég-
leges címmel ellátnia, klszerepoznie és rendeznie. A játék most végetért, 
a zsűri átvizsgáltai a beküldött pályázatokat ésí itt adjuk most Hevesi Sán-
dornak, a zsűri elnökének beszámolóját a «Játsszunk színházat» pályázat 
eredményéről. 

A «Színházi Elet» ily című pályázata, amelyhez hasonló még soha, 
sehol nem volt a világon, sorompóba hívta az olvasóközönségnek szín-
házba járó és színházi dolgokban járatos .szűkebb táborát s ha összegez-
zük a pályázat végső eredményét, s megcsináljuk a mérleget, azt kell 
mondanunk, hogy a pályáztat nem hozott reményen felüli sikert, de nem 
is maradt a várakozáson alul. 

Eggyel tisztában kell lennünk: az első liiyen lépésnél vagy kísérlet-
nél természetes, hogy a pályázóknak is lámpalázuk volt. Sok érzékkel és 
— lehet mondani — meglepő szánházi tájékozottsággal láttak hozzá a 
feladathoz, de úgylátszák, a játékot mégsem vették elég komolyan, holott 
a színház a legkomolyabb játék a világon, nehéz és komplikált s az a 
színházi est, amely a legkönnyedebb, a legmulatságosabb, a ' legszóra-
koztatóbb,, rendszerint az is, amely a legtöbb fáradságot, legnagyobb 
odaadást, a legverejtékesebh és legádegölőbb munkát igényelte aaok ré-
széről, .akik megcsinálták. Ezt az első kísérletet az ;Ls jellemzi, hogy igen 
sok pályázó, akinek megvannak a maga színpadi kedvencei (aminél ter-
mészetesebb dolog nincs a világon), ezt a szeretetüket és rokonszenvü-
ket túlzott mértékben vitték bele a szereposztási javaslatokba, holott 
minden egészséges és életrevaló szereposztás titka az, hogy részrehajlás 
és elfogultság nélkül, csakis a darab sikeréneik érdekében történjék meg. 
De ez mind csak a kezdettel járó nehézség, a feladat szokatlaasága, mert 
az a tájékozottság és színházszeretet, amely a pályázatban félreismerhe-
tetlen erővel nyilatkozik meg, biztosíték a jövőre nézve, hogy hasonló 
esetben sokkal jelentősebb eredményről fogunk beszámolni. 

Olyan pályázó, aki százszázalékosan oldotta volna meg a felada-
tot, egyetlenegy sem akadt, 

főképpen azért, mert a darabcímek megadásánál talán túlkönnyedén jár-
tak el, nem törték eléggé a fejüket, holott a legjobb ötletek igen gyak-
ran nem villámszerűén jönnek s nem a levegből, hanem csakis kitartó 
udvarlás nyomán bukkannak fel. A «Színházi Elet» ennek dacára az 
aránylag Legsikerültebb pályázatokat megjutalmazza. Első helyen 
Schwarz Renéet Sárvár, Vas megye (Gyors, de nem túlgyors tempó), má-
sodik helyen Havas Lásdót, Budapest, Rákóczi-út 70. (Az ember, aki meg-
változtatta nevét), ök 100—100 pengő jutalmat kapnak. 

Azonkívül figyelemreméltónak találta a bizottság Adorján Judit, 
Bokor István, Grünberger Teri, dr. Kárpáthi Zoltán, Kólorios Paula, Kun 
Magda, Sikter László és Weisz Rezsöné pályázatait, amelyeket egy-egy 
szép könyvvel óhajt honorálni. 
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Hogyan élt 
a 11 éves maharadzsa Budapesten 

Arra a hírre, hogy a bariai maha-
radzsa fényes kísérettel Budapestre ér-
kezett, a kíváncsi hölgyek megostromol-
ták a Gellért-saállót. A hölgyek meglepve 
vették tudomásul, hogy őfelsége július 
4-én töltötte be tizenegyedik életévét. 

zött a kormányzó — hiszen nem sért-
hetjük meg vendéglátó grófi barátunkat, 
aki a vadászatokat rendezi. 

— Nem megyünk vadászatra. 
A társaság nem ment vadászatra. 

Hogyan él egy ilyen fiatal indiai ural-
kodó Budapestenl Mit csinál egész nap? 
Mivel szórakozik? Ezekre a kérdéseire 
ad választ az alábbi riport, amely lel-
kiismeretesen kinyomozta a fiatal ma-
haradzsa Budapesten eltöltött négy nap-
jának minden részletét 

— Hogy néz ki a maharadzsa* — kér-
dezték Izgatottan az érdeklődők. 

Talán nem követünk el felségsértést, 
ha leadjuk a hotelszemélyzet egyik tag-
jának alábbi nyilatkozatát: 

— Ha ez a fiatalember egyszer hegedű-
vel az álla alat t megjelent 
volna az étteremben, ki-
zavartuk volna. Egyálta-
lán nem nézett ki uralko-
dónak. 

* 
Pedig izzig-vérig ural-

kodó Ranyitsing, a fiatal 
maharadzsa. Korlátlan úr. 
Környezete minden paran-
csát vakon teljesítette. Ti-
zenhatodmagával volt Bu-
dapesten és a sz'álloda első 
emeletének a felét foglal-
ták el. A maharadzsa kísé-
retéhez tartozott két nő-
vére, a birodalom kor-
mányzója, az orvos, a t i t-
kár, a testőrség parancs-
noka, az alezredes, annak 
a felesége, egy angol tár-
salkodónő és a cselédség. 

* 
Csütörtökre vadászatot 

tervezett az udvar. Reggel 
hat . órakor már vadászöl-
tözetben várta a kiséret 
minden tagja, hogy a fia-
tal maharadzsa felébred-
jen és útnak indulhassa-
nak. őfelsége negyedhét-
kor ébredt, a reggelijét 
kérte, majd így szólt: 

— Nem megyünk vadá-
szatra. 

— De felség, — rémüldö-
His Highness Maharaol Shree 
Sir Ranjltsinkil Ruler of Deo-
Sad-Baria — ólomkatonákkal 

játszik 
(Foto Gyenesl 

A fiatal maharadzsával a kíséret min-
den tagja etikettszerűen érintkezett. Va-
lamennyien felségnek szólították, még a 
két nővére is. A hotelben bemutattak 
az i f jú uralkodónak egy Budapesten tar-
tózkodó hindu házaspárt. A fogadtatás 
a következőképpen zajlott le. A ti tkár 
elővezette a Budapesten tartózkodó 
alattvalót és a ne jé t Baria maharad-
zsája megbiccentette a fejét és először 
hindu nyelven fogadta a hódolatot, 
majd angolul így szólt: 

— Önök is először vannak ebben az 
országbant 

— Igen, felség. 



— Kemélem, jól érzik magukat, mert 
én is nagyon megszerettem ezt az or-
szágot. 

Biccentett és ezzel a kihallgatás befe-
jeződött. 

* 
A maharadzsa cselédsége, ha belépett 

az uralkodó szobájába, levetette a cipő-
jét. Két Sizobalány viszont állandóan me-
zítláb járkált a szállodában. 

* 
Mit evett az udvart Sokat. Négy nap 

alatt ezerhatszázötven pengőt tett ki 
Gundelnél az ebéd- és vacsoraszámlájuk. 
Sertést, marhát, borjut nem etteík. Ki-
zárólag vadat és szárnyast. Mindent 
rettenetesen megfűszerezve. Négy nap 
alatt a konyhán annyi cayenne-bors fo-
gyott él, mint máskor két esztendő 
alatt. Minden ételt olyan borzalmasan 
csípősen kellett elkészíteni, hogy azt 
európai ember még ízlelni is képtelen 
lett volna. Gundel egyszer megkóstolt 
egy ürüpörköltet, amit a számukra ké-
szitetteik és utána két óráig nem tudta 
mozgatni a nyelvét. 

* 

Az i f jú uralkodó délben mindig sült-
foglyot evett, este pedig sültcsirkét. 
Tésztát, kávét soha. Êbéd éa vacsora 
után elfogyasztott öt-hat adag vanilia-
fagylaltot. Volt olyan étkezés is, ame-
lyet (ez hiteles szám!) nyolc adag vanilia-
fagylalttal zárt be. Könnyű bort ivott 
a vacsorához és az ebédhez. 

* 
Mivel töltötte a napjá t a maharadzsa? 

Mint egy másik tizenegyesztendős gye-
rek, ő is egész nap játszot t Első nap 
összevásároltak a számára néhány do-
boz ólomkatonát, ezekkel órákig el tu-
dott játszadozni. Ilyenkor hiába jelen-
tették, hogy az autók előálltai , indulni 
kell a város megtekintésére, a gyermek 

Contractor Marffisbaao«, « ma-
haradzsa nővérének udvarhölgye 

Kzigordan elutasított min-
denkit; 

— Nem megyek sehova! 
Játszani akarok! 

# 

Sok apró csecsebecsét 
vásárolt az udvar Buda-
pesten. Utolsó ,nap negy-
ven sétabotot vettek. Na-
gyon örültek a speciális 
bétapálc'áknak, amelyekről 

Őfelsége nyolcadik' v*ullU-
fagylalt ja 

(Foto Gyenoi) 



kiderült, hogy Londonból 
importálták Budapestre. * 

A tanulmányúton levő 
fiatal maharadzsa kísérete 
összesen kilencvenhat kof-
fert hozott magával az 
útra. Kilencvennyolc- bő-
rönddel indultak ed Buda-
pestről. Külön kellett vá-
sárolni két koffert az itt 
szerzett tárgyak becsoma-
golására. 

* 

A vendégkönyvbe a kor-
mányzó irta az emlékso 

A maharadzsa házi fotografu&nője 

rokat és az uralkodó csupán alábiggyesz-
tette a nevet. A búcsúirat egyik sort. 
így hangzik: 

«The name of the Hungarian capital 
is an Indian name, of the brother of 

Őfelsége szamárfület mutat a Színházi filet 
fotográfusának 

(Foto Qyaaesl 

Contractor Mrs. Dtinbad S., Mrs. Andraba Hi-
matting, Contractor MaTgisbanos, a maharadzsa 
nővérének udvarhölgyei és a kapuban nővé!«, 

High Digber Kiznoer of Deogad Baria 

Attila is English «old man». (A magyar 
főváros: Buda tulajdonképpen hindu 
név, Attila fivére «öreg embert-t je-
lent.) 

A továbbiakban elismeréssel beszélnek 
a magyar fővárosról, annak kultúrájá-
ról, lakosairól és — konyhájáról. 

* 

De azért az is kedves, amit Roda-Roda 
írt ebbe az emlékkönyvbe. Közvetlen a 
maharadzsa szomszédságában állnak az 
ő emléksorai: 

«Der Abend der 20. Mai war der 
schönste Weihnachtsabend meines Le-
bens.» (Május huszadikának estéje volt 
életem legszebb karácsonyéjszakája.) 



Biller Iren első filmsze-
repével kapcsolatban va-
lóságos sztárháború tört ki 
a Foxnát. A film névleges 
női főszereplője ugyanis a 
Fox állandó sztárja, Zita 
Johann volt, aki csak a 
felvételek befejezése után 
jött rá, hogy a második 
szerepre szánt Biller egy-
szerűen lejátszotta őt. A 
hangsúly véglegesen a 
magyar primadonna játé-
kára tevődött át, ő viszi 
az izgalmakkal túlfűtött 
történetet a drámai végki-
fejlés elé, míg Zita Johann 
szinte másodrendű szerep-
lővé degradálódik. 

így történt, hogy a szép 
Fox-sztár arra való hivat 
kozással, hogy őt egy má-
sodik női szereplővel el-
nyomták, fel akarta bon-
tani a vállalattal kötött 
szerződését. A Fox ebbe 
már csak azért sem nyu-

Biller Irén és Preston Poster a* «Egy férfi, 
aki mer» cimii filmben 



Biller Iron Iközépenl, az «Eay férfi , aki mer» c. filmben. Jobbra tdie Zita Johann, akit lejátszott 
(Foto Fox) 

god hatott bele, mert egyik 
idei legnagyobb filmjének, 
a Budapesti Állatkert nek 
7Ata Johann a főszereplője 
és a film befejezéséhez ok-
vetlenül szüksége volt a 
művésznőre. Végül is a 
vállalat kötelezte magát, 
hogy Zita Johannt nem 
játszatja többé olyan fil-
men, ahol Biller is szere-
pel. 

Ha semmi más bizonyí-
ték nem volna a magyar | 
primadonna nagy sikerére, 
mint ez a megegyezés, eb-
ből is meg lehetne állapí-
tani, hogy Biller művészete 
száz százalékig érvényesült 
első filmjében. De itt van-
nak már az amerikai film-
kritikák is, amelyek egy-
hangúlag elismerik Biller 
Irén sokszínű tehetségét és 
megjelenésének báját. 

Preston Foster 
a p a r t n e r e 

Billei nek a Fox 
új f i lmjében 



Pásztor Béla, Ervin Natcher, Dolly Rózsi (érje, Madame Lawrence, Pol ly Rózsi, Emy Garn, Pola 
Negri, Pásztor Bóláné, Emy Gehlas és Trude Garn Cannesban 

— Elkészült a Rákóczi-film? 
— Csak három hét múlva lesz ké-

szen. Lassan halad a munka, mert 
a leglelkiismeretesebben dolgoznak. 
Most vetítették le az első két nap 
gyönyörű felvételeit. A produkció 
vezetője jelentéktelen kis hibákat 
konstatált a képen és ezért újra 
megcsináltatta az összes eddigi je-
leneteket. 

— A muzsika készen van már? 
— Ábrahám Pál elküldte London-

ból a Rákóczi-film partitúráját, de ő 
maga is hazaérkezik, hogy elvégezze 
a filmen a szükséges simításokat-
Egyébként a múltkor Magyari zene-
kara már rázendített a Rákóczi-film 
egyik slágerére. Aznap kapta meg a 
kottát a népszerű cigányprímás és 
úgyszólván próba nélkül állt ki a 
zeneszámmal az étteremben tartóz-
kodó Camilla Horn tiszteletére. A 
német verzió primo donnája tehát 

INTIM PISTA, hogy mikor lesz Fe-
dák filmjének a premierje? 

— Zsazsa visszaérkezett külföldi 
útjáról és október 13-ára tűzte ki a 
bemutatót. 

— Tizenharmadikárai Nem babo-
nás? 

— A legjobb színházi kabala tizen-
harmadikára kitűzni bemutatót. 
Egyébként ez a premier csak szeren-
csésen végződhetik, mert hiszen azon 
maga Zsazsa is meg fog jelenni, 
hogy megköszönje a t<apsok-at. 
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Rubinstein Erna a Daróczy-film befejezése után elrepült Scheweningenbe. A filmezés után vissza-
tért — a hegedűhöz. Schewenlngenben kezdi meg európai hangverseny körútját 

(Foto Hajnal) 

vacsora közben hallotta először fel-
csendülni a Rákóczi-film édes dalla-
mát. ö is, partnere is Fröhlich 
Gusztáv, minden nap kora hajnal-
tól késő éjszakáig dolgoznak. Így 
történt, hogy Alpár Gitta és a férje 
Fröhlich, akik a szállodában egy-
más ,mellett laknak, négy teljes na-
pig nem látták egymást. 

— Ez hogyan lehetségest 
— Alpár Gitta féltíz órakor megy 

próbára, ilyenkor Fröhlich már a 
Hunniában dolgozik. Délután az 
énekesnőnek külön próbái vannak 
és este tíz órakor már lefekszik. 
Fröhlich rendesen csak tizenegy óra 
után érkezik haza a stúdióból. A 
filmsztár a Dubarry főpróbáján vi-
harosan üdvözölte a feleségét: «No 
végre! Főpróbának kell lenni, hogy 
néhány percre lássalak!» Az öltöző-
ből máris kidobták és csak a néző-

térről gyönyörködhetett a felesége 
briliáns hangjában és kiváló játé-
kában. 

— A Nemzeti Színház megnyitóján 
volt? 

— Hogyne! Ifjabb Wlassich Gyula 
kultuszállamtitkár, a művészeti osz-
tály vezetője, az Árva László király 
második felvonása „ után megláto-
gatta Voinovichékat az igazgatósági 
páholyban. Voinovichné nagy öröm-
mel fogadta a vendéget. «Isten hozta 
kis Gyula!» — üdvözölte. Voinovich 
mosolyogva mondta: «Most már a 
főnökünk lett a kis Gyula, ezentúl 
csak államtitkár úrnak fogjuk ne-
vezni.» 

— Nem olyan szigorú a fiatal 
báró! A Vígszínházban is volt? 

— Hogyne, Winsloe Christát, az 
illusztris szerzőt várták a permierre, 
de nem tudott Budapestre jönni. 
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Dr. Kovács Gyö.-gynó derbygyöztes és champion 
Szentgyörgy-kennel kutyáival 

zsi hírek: Mecséry Ilona, aki néhány 
kisebb berlini szerep után eltűnt a 
filmszakmából, újra filmezik, még-
pedig francia nyelven. 

— Még mindig szép? 
— A párizsi szakértők szerint a 

film hetven női szereplője között 
neki van a legszebb alakja. «Hölgyek 
tava» a címe Mecséry első párizsi 
filmjének. A francia fővárosban is 
IIa Mary néven mutatkozik be a kö-
zönségnek. 

— Üj párizsi karrier! 
— Tudok egy legújabb párizsi kar-

rierről is. Székely Magda, fiatal pesti 
táncosnő, Párizsban összetársult egy 
másik i f j ú növel. Ez a hölgy arról 
nevezetes, hogy nemrégen eltűnt Bu-

Dr. Bagyó Jánosné, az Újság szerkesztőjének 
neje, champion Zúgligetl Flipp nevű airedale 
terrierjével, amely a szeptember 10-lki nem-
zetközi kutyakiállításon derbygyöztes és ismét 

Champion lett 

Amerikában tartózkodik Sinclair 
Lewiséknál. A Nobel-díjas író fele-
sége, Dorothy Thomson, igen jó ba-
rátnője az írónőnek, aki egyébként 
saját élményeit és tapasztalatait 
írta meg ebben a színdarabjában. A 
Lányok az intézetben szerzőnője, 
mint tudjuk, Hatvany Lajos elvált 
felesége, kitűnően megtanult ma-
gyarul és elragadó akszánnal beszéli 
a nyelvünket. 

— Mit hallott Darvas Liliről? 
— Októbertől kezdve a bécsi 

Volkstheaterben lép fel. Nagyon 
hívják haza. Két színház is aján-
lott számára kitűnő szerződést és 
ragyogó szerepeket. Egyelőre nincs 
szó arról, hogy hazajöjjön. 

— Milyen egyéb külföldi hírei 
vannakí 

— Korda Sándor farmot vásárolt 
— Angliában. A farmot kizárólag 
azért vásárolta, hogy elvált felesége, 
Korda Mária, itt nyaralhasson min-
den évben a kisfiacskájukkal. Pári-



25.000 ember előtt választották 
meg a chicagói világkiállításon 
Péter Ilonkát Miss Hungáriá-
nak. A választáson megjelen-
tek Brentano, volt budapesti 
amerikai követ, Medgyesy 
László chicagói magyal konzul, 
dr . Baróthy Árpád, a kiállítás 
magyar csoportjának elnöke és 
dr. Tamássy országgyűlési kép-

viselő 

Az elegáns és szimpatikus bonvivan 
kitartással és szerencsével udvarol 
a nemrégen feltűnt fiatal színésznő-
nek. Azt mondják, hogy házasság is 
lehetne belőle, ha először el lehetne 
intézni a másfél válást. 

— Miért másfél? 
— A bonvivan nős ember, de a szí-

nésznő csak menyasszony. 
— Min nevettek a héten a Fészek-

benÎ 
— A kitűnő író Bécsbe utazott két 

napra. A felesége kikísérte a pálya-
udvarra. A búcsúzkodásnál szokás 
szerint így szólt: «Aztán jól viseld 
magad!» A férj szórakozottan vála-
szolta: «Hogyne, fiam, de ha holnap 
telefonon beszélünk,, még juttasd 
eszembe!» Kezeiket csókolom. 

dapestről és az ura egy képeslapban 
ismerte fel az auteuily-i lóverseny 
elegáns publikuma között. A két 
hölgy most «Székely Sisters» néven 
lép fel a Folies Bergèrében és nagy 
sikerük van. Sohasem fogják kita-
lálni, hogy mi a sikerüknek a titka. 

— Mondja el gyorsan! 
— Azonkívül, hogy kitűnően tán-

colnak, ők ketten képviselik a Folies 
Bergère színpadán a molettséget és 
ezáltal az excentrikumot. 

— Ma nincsen semmiféle pletyka? 
— Egy pillanatig még várjanak. 

Párizsból hazajövet Bécsben is ki-
szállunk néhány percre. Kun Magda 
sikerrel mutatkozott be egy revű-
ben. Természetesen nagyon drukkol 
a német szöveg miatt. De mi az ő 
drukkja ahhoz képest, 
ahogyan a vőlegénye, 
Gyergyai István izgul, 
aki minden este a szín-
falak mögül nézi végig 
menyasszonyának ala-
kítását. 

— Pletykái 
— A nagysikerű nyári 

darab primadonnájáról 
azt a hírt terjesztik, 
hogy férjhezment a 
filmíróhoz. Kiderült, 
hogy egyik kolleganője 
terjeszti ezeket a híre-
ket. így akarja elérni, 
hogy a fiatalok szakít-
sanak egymással. 

— Szakítás! Ne beszél-
jen ilyen csúnya dolgok-
ról ezen a szép szeptem-
beri verőfényes délelőt-
tön. 

— Akkor új tavaszi 
szerelem hírnöke leszek. 



— Ide is utánam jöttél? 
Békeífy László és Radó Sándor 

Tűzkövet tessék! 
Szönyi Lenke és Makláry Zoltán 

nomcsi es juicsi 
VéHes Tibor és Szönyi Lenke 

Hacsek—Sajó 
Herceg és Komlós 



Heil Tel-A-Viv! 
Komlós, Haller Magda, 

Köváry, Gárdonyi 

Sztratoszféra helyett 
mennyország 

Barna, Komlós, Makláry, 
Szőnyi Lenke, Fenyő, Gár-
donyi, Köváry, Herceg, 
Haller Magda, Falus 
Magda, Sárossy Gizi, Le-

hel Piri, László 

A vörös kakas 
Komlós, Hadó, Gárdonyi, 

Fenyő, Rajna Alice 
(László lotók) 



vette a címmel járó 200 pengőt és 
elmondta, hogy a pénzből önmagá-
nak télikabátot, a nővérének pedig 
ajándékot vesz. 

Frisch Györgyikét, a gyenmiek-
szépségverseny győztesét, Szárszón 
kiáltották ki a legszebb gyermek-
nek. Most másodszor győzött. Az ő 
címét nem tudjuk. Kérjük, jelent-
kezzen szerkesztőségünkben a 100 
pengőért. De ne költse az egészet 
csokoládéra. 

Mint a haldokló nyár utolsó ün-
nepi aktusa, megtörtént a Strand-
szépe választás döntése is. A Szín-
házi Elet művészekből álló zsűrije 
,a nyáron át beküldött képanyagot 
feldolgozta és a hatalmas fénykép-
tömegek újabb és újabb lelkiisme-
retes átvizsgálása után a 200 pen-
gővel dotált első díjat Gáthy Lilli-
nek ítélte, 

tehát Gáthy Lilli lett a Strand-
szépe pályázat 1933. évi győz-
tese. A 200 pengős fényképész-
díjat a pályadíjgyőztes kép ké-
szítője és beküldője: Kis Pál 

kapta. 

Ugyanakkor eldőlt a gyermek-
szépségverseny sorsa is: 

a 100 pengős első díjat Frisch 
Györgyike, az ugyancsak 100 
pengős fotografus-dijat pedig a 
kép készítője és beküldője: 

Seidner Zoltán kapta. 
Gáthy Lilli, az idei Strandszépe, 

pesti kishivatalnoknő. Már fel is 

Frisch Györgyi, a gyermekverseny győztese. 
Seidner Zoltán dijat nyert fényképe 

Kis Pál ezzel a fényképpel nyerte az első dijat 

Oétky Uli 
ira«« Ki* Pák BwUpwrti 



Gáthy t i l i , 
strandválasztás győztese 

(Foto Angelo) 



Oliy Magda, a Nemzeti Színház 
új tagja 

(Feto Tóth Margit) 

Vadnay László néhány sora az Andrássy-úti Színház szezón 
nyitó revüjéből 

Kis kóstoló a Lyslstrata muzsikájából 

Rózsahegyi Kálmán a héten uzsonnára hivta meg azokat a növendékeit, akik az idén végeztek 
nála és pesti színházaknál kaptak szerződést: Erdős Ilona (a Magyar Színház tagja), Rózsahegyi 
Kálmán, Berend Erzsébet (a Vígszínház tagja), Sághy Artúr (a Magyar Színház tagja) és Gordon 

Zita (a Belvárosi Színház tagja) 
'Foto Gvanes) 



aÍzinhaiiÉlet 
tSrvínxxzéke 

Ezien a héten Halász Imre áll 
a Színházi Élet vésztörvény-
széfee ellőtt. Az a vád ellene, 
hogy századszor játszották, az 
«Egy ősök és má* semmi» című 
darabját a Magyar Szinházbifc. 
Súlyosbító körülménynek tektat-
jük, bogy a darab még ebbeu 
a «eziónban Bécsben,, Párizs-
ba», Berlinben és Prágában is 
színrekeirül. 

Nieve: Halász Imre. 
Kora: 33- I t jú szerzőnek talán 

nem illik ilyen öregnek lenni, 
de vegyék tekintetbe, hogy Pi-
randello 60 éves volt, mikor első 
színpadi sikerhez jutott. Hozzá 
képest egyenesen csodagyerek 
vagyok. 

Hogyan kezdte? Hetedik gim-
náziumban díjat nyertem, mint 
legjobb magyar stiliszta. 

Nyert azóta is díjakat? 18 éves 
koromban megnyertem a Bors-
szem Jankó humoreszk-pályáza-
tát, pár évvel később a Szín-
padi Szerzők Egyesületének no-
vellapá'.yázatát, azután pedig a 
«Meddig fogsz szeretni?»-vel a 
Beöthy-érmet — és mult héten 
Ujtátrafúreden tombolán a deci-
ternót. 

Kinek köszönheti, hogy kar-
riert csináil*? Két vagy három 
nőnek, akiket szerettem. 

Mi a legtöbb, amit az élettől 
vár? Ragyogó napsütésben he-
verni egy szép, árnyékos kert-
ben és egy jó könyvet olvasni. 

Kedvenc írója? 1. Avar-
csenko. 2. Zsolt Béla. 3. Stefan 
Zweig. 

Kedvenc zeneszerzője: 1. 
Eisemann. 2. Mozart. 

Ki az, iakinek a kr i t ikájára a 
legtöbbet ad? Irodalomban és 
minden egyébben is: Heltaí 
Jenöné. 

Szeret dolgozni? Született 
lusta ember vagyok. Ha bele-
kezdtem egy darabba, annyira 
szeretnék már a végén lenni, 
hogy képes vagyok napi 14—15 
órát dolgozni. Általában, azt hi-
szem, csak a lusta ember tud 
igazán szorgalmas lenni. 

Dolgozik már ú j darabon? 
Nem. Most sikerem van. Jobb, 
ha minél később rontom eL 

Hogy tanulta meg- a darabiráB 
teohnilkájAt? Debreceni jogász-
koromban estéről-estére színház-
ban ültem, a primadonna ked-
véért. Ez a primadonna Honthy 
Hanna volt. 

Kitől tarault legtöbbet? Mol-
nártól, Schnitzlertöl és Koszto-
lányi Dezsőtől, aki egy helyen 
ezt í r ja: «Az író csak önmagától 
tanulhat.» 

Mit tud még mentségére fel-
hozni? 100.000 ember nevetett a 
darabomon. 

Hitelesítse vallomását aláírá-
sával: Tessék. 

A Nemzeti Színháznak Zágon István «Az ígéret földje, cimu 
vígjátéka lesz az első premierje. A darabot már próbálja 

Pethes Sándor, Bajor Gizi és Rózsahegyi Kálmán 
(Gyenes foto) 

A Dosztojevszky már majdnem készen áll a Magyar Színház-
ban. Ráday Imre, Berki Lili, Bársony Erzsi, Erdős Ilona és 

dr. Bródy Pál rendező a próbán 
(Gyenes foto) 

Rátkai Márton, Beregi Oszkár, Rökk Marika, Szilágyi László, 
a szerző és Dénes György a «Sült galamb» próbáján a Király 

Színház színpadán 
(Foto László) 



Ez a hangulatos felvétel egy régi sztambuli palota kertjében készült Jarmila Ncvotnaro' ét Gustav  
•piohlichről. Bolváry Géza «Csokra vár az! asszony, c. ú j filmjének ez lesz a na&y s.ereiroi jelenete 

(Royal Apollo) 



Balról: Tutschné Erna, Len i Dóri, MolnârDalma, Csanády Edith, Lázár Lonci 

Autót vezetni minden sport-lady 
kötelező tantárgya, lovagolni : 
rendkívüli tantárgy. Es mégis, 
minden igazán előkelő hölgy a lo-
vaglásban látja a sport csúcstelje-
sítményét. Most — éppen az autók 
elterjedésének idején, — úgylát-
szik, hogy elkövetkezett a lovagló-
sport renaissance-a nálunk is, a lo-
vassportok európai őshazájában. 

Reggelenként igen sok elegáns, 
társaságbeli úrilányt lehet látni, 
amint lovaglókosztümben a Tatter-
sall felé sietnek. Köztük számos kö-
zépiskolás lány is van, akik a vi-
lágért el nem mulasztanák a taní-

tás megkezdése előtti egy óra lo-
vaglást. 

Legtöbbjük nem áll meg az egy-
szerű tan-ügetésnél. Tréningjeiken 
a legnehezebb gyakorlatok szere-
pelnek. Gyakorlataiknak egyike-
másika nemcsak férfi-lovasoknak, 
hanem a porondon szereplő lovas-
akrobatáknak is becsületére válnék. 
Nyereg nélkül ülik a lovat, feltér-
delnek a nyeregnélkül futó ló há-
tán, — sőt egyiküknek sem problé-
ma a vágtató ló hátára nekifutás-
ból felugrani. Ez a legújabb divat 
Pesten. Felugrani a ló hátára. 

Néhányan, — ez már komoly bra-
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Molnár Vera ugrasa a vágtatA 
lóra 

rianne. Az asszonyok 
közül Tutschné Erna. 

Amit a kis Molnár 
Vera — a legfiatalabb 
az egész társaságban 
— művel a ló hátán, 
az egyenesen ördöngös-
ség. Ez a kislány szem-
kápráztató ügyességgel 
és ijesztő bátorsággal 
dolgozik. Megszokott 
mutatványa, hogy a fel-
nyergeletlenül körbe-

Voltiz gálás 
(Foto László) 

vur, meg tudnak állni 
a vágtató ló hátán. Egy-
szóval: kifogástalanul 
voltizsálnaik. 

A magyar lovassport 
legtöbb reményre jogo-
sító és sportsaempontból 
a legtöbbet tudó nö-
vendékei : Bajó Sári, 
Schwalm Vera, Lázár 
Lonci, Lenz Gréte, Mol-
nár Vera, Csanády 
Edith, Lenz Dóri, Mol-
nár Dakma, Czeke Ma-



vágtató ló hátán feláll 
és kezével egyensú-
lyozza imagát. 

Bajó Sári sem marad 
el ügyesiség és bátor-
ság dolgában Molnár 
Vera mögött. De a töb-
biét — ha nem is ambi-
cionálják az ilyen ar-
tista-produkciónak is 
beillő mutatványokat, 
mindannyian kiváló, 
elsőosztályú lovasok. 

Természetes, hogy a 
magyar női lovas-sport 
új reménységei nem a 
«maguk szakállára» dol 

A legfiatalabb és legjobb lovai: 
Molnár Vera 

(Foto László) 



Baja San a nyeregben 

goznak a Tattersallban. 
Kevelőjiik, tanítójuk és 
szervezőjük, Rudnyán-
szky Ferenc őrnagy, 
Lrga elő a mindennapi 
gyakorlataikat Az ő 
mesteri útmutatásai 
alapján fejlődik, izmo-
sodik az ú j női ama-
zon-gárda, amely rövi-
desen már nyilvános és 
nemzetközi mérkőzése-
ken is bemutatja lo-
vaglóművészetét. 

HÔRY LÁSZLÓ 

A legbravúrosabb mutatvány: 
Molnár Vera feláll a vágtató 

1A hátán 



Polgár Tibor, «A nagy riport» zeneszerzője, aki 
premieren a zenekart vezényelte 

(Gyenes felv.l 

A riporter (Gellért Lajost, «tálból» udvarol a 
betörő barátnőjének (Ürmössy Anikó), aki egy 

kültelki pince kocsma sanzonénekesnöje 

A cipwt 
Számos színdarabban láttuk már a szín 

házak kulissza-mögötti életét, de most 
először találkoztunk olyan darabbal, 
amely a rádió kulissza-titkait szellőzteti 
a persziflázs torz fintorával. Ez a da-
rab, «A nagy riport», a Bethlen-téri 
Színházban került sizínre. Szerzői: Gel-
lért Lajos és Szánthó Dénes, egy karrier-
regény kapcsán, 7 izgalmas képben le-
játszatják előttünk egy újságszenz'áció 
születésének történetét. Kétségtelen, 
hogy a Bethlen-téri Színház ú j slágere 
szintén hosszúéletű lesz, mint a Timosa. 
I t t bemutatunk belőle néhány érdekes 
és mozgalmas jelenetet. 

A radiohangverseny 

A riporter és szerelme (Verbőczy IIa), kivá-
lasztják azokat a dalokat, amelyeket a lány a 

rádióban fog énekelni 



HOLLYWOODI 
ESKÜVŐ 

A filmsztár kislánya: 
Mama kérem, az új 
papa nem tetszik ne-
kem. Remélem, a legkö-
zelebbi csinosabb lesz1? 

(Passing Show) 

A KORREKT 
EMBER 

Arisztid nagy tengeri 
úton volt. Egy nap a hajó 
fedélzetéről a vízbe poty-
tyant. Abban a pillanat-
ban egy hatalmas cápa 
startolt rá. Ha Idejében 
be nem dobják a mentő-
övet, Arisztid a cápa 
gyomrában fejezte volna 
be életét. 

Hetekkel később el-
mondja rendkívüli élmé-
nyét Tasziló grófnak. 

— És nem tudtál volna 
semmikép se védekezni? 
— kérdi Tasziló. 

— Semmikép sem. 
— Nem volt nálad kést 
— Ugyan? — mondja 

felháborodva Arisztid. — 
Halat késsel? 

— Nézd csak, milyen elegáns az a leány a 
strandon. 

— Ismerem. Kézzel-lábbal dolgozott, amíg 
idáig vitte. 

— Ugyan? Mi a foglalkozásat 
— Manikűr és pedikür. (La Vie Parisienne) 

A fegyenc: Hé, vi-
gyázzon, üzenet van 
benne... 

(Candide) 

FELÜLRŐL JÖTT 



* 
GYORSHAJTÓK 
FIGYELMÉBE 

Texas nagyobb vá-
rosaiban a követ-
kező figyelmeztető 
táblát olvashatják az 
autósok: 
«HA LASSAN HAJ-
TASZ: MEGLÁTHA-
TOD A VAROST, -
HA GYORSAN HAJ-
TASZ: MEGLÁTHA-
TOD A FOGHA-
ZAT!» 

* 

Fiú: Ha már idáig hoztalak Párizsból, 
legalább mondd meg, hogy van a barátod, a 
vén várúr? 

Leány: Ó, félig már hülye az öreg. 
Fiú: Félig? Szóval javult az állapota. . . 

( l a Vie Parisienne) 

avagy a tetovált udvarló. 
LATOGATAS A 

(Prager Ta.gblatt) 

VIDÉKEN 

TEMETÉS ELŐTT 

— És az öreg úr mind-
végi g magánál voltt 

— Még nem tudjuk. Hol-
nap bontják ki a végren-
deletet. 

Le Journail Amusent) 

NAPFÜRDŐ, 
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— Borzasztó levelet ír-
tam az apánuiak. Arra 
kértem, hogy vagy küld-
jön tízezer frankot, vagy 
pedig egy revtolvert, hogy 
főbe lőhessem magam. 

— És miit csinálsz, ha 
revolvert küld? 

— Eladom. 
(Ric et Rae) 

Herczeg Géza Ba latonföldváron nyaralt 
és nagyon összebarátkozott a szintén ott nya-
raló Roboz Imréék kislányával. Az író többek 
közt elvitte a kislányt egy környékbeli gazda-
ságba. A pesti gyerek egyre nagyobb érdek-
lődéssel figyelte a természet sohasem látott 
csodáit, egyszerre aztán rámutatott egy disz 
nóra és a következő meglepő kérdéssel fordult 
üerczcg Gézához: 

— Géza bácsi, miért van ennek az állatnak 
elől az orrában az a villanykapcsoló-kontak-
tus Î 

TURISZTIKA BORRAVALÓ 
— Fogja, jó ember, itt 

van húsz fillér, igyon egy 
pohár bort az egészségemre. 

— A nagyságos asszony 
olyan rossz színben van, 
hogy tanácsos volna, ha 
mindjár t két pohár borra 
valót tetszene adni. 

CSALÁDI IDILL 
BETÖRŐÉKNÉL 

ELSZÁNTSÁG EGY MODERN ÁLLAT 

VAGY: FRANCIA ILLUSZTRÁCIÓ A «TENYERE-
MEN HORDOM» CIMÜ SLÁGERHEZ 

(La Vie Parisienne) 

to 

— Itt olvasom a ^íap-
ban: «A betörő csak ki-
sebb pénzösszeget vitt 
el és a kasszában felej-
tett ötvenezer dolMt 
készpénzt/» Nem szé-
gyeled magad.'? 

(Kie et Rae) 



FODRÁSZNÁL EMELKEDETT 
SZEMPONT 

Professzor: Ne dadog-
jon kérem, hanem 
mondja meg nyíltan : 
akarja, hogy megment-
sem az anyósát? Igen, 
vagy nemî 

Vő: Az attól függ ké-
rem. Még nem tudom, 
hogy mi kerül többe: 
az operáció, vagy a te-
metés? 

A VADÁSZ A MÉLA 
w L E S UTÁN, 

— Ha jól emlékszem, a legutóbb is maga 
vágta le a hajamat. 

— Az lehetetlen, nagyságos uram. Csak hat 
hónapja vagyok ebben az üzletben. 

(Kic e l Rae) 

NYÁRI ÉJSZAKA 
— Mit gondolsz, Li-

pót, laknak abban a 
csillagban? 

— Hát hogyne. Nem 
látod, hogy ki van vilá-
gítva? 

EGY UTALVÁNY 
MARGÓJÁRÓL 

SZÜLETÉSNAP 
— Mi történt veled? 
— Ajándékba kap-

tam a születésna-
pomra százötven 
cocktail receptet és 
most próbálom ki a 
huszonharmadikat. 

— Jól tetted, Alfréd, 
hogy lelőtted ezt a nyu-
lat. Ha egy napig vársz 
vele, egészen megrom-
lik. 

(Journal Amusant) 

BIZONYÍTANI! 

Sebestyén Géza pénze, 
utalványt tölt ki a fú* 
számára, aki a Balaton 
mellett üdül. A kísérő 
szöveg így hangzik: 

«Kedves Pistám! Itt 
küldöm neked postafor-
dultával a kért 20 pen-
gőt, figyelmeztetlek 
azonban, hogy a húszat 
egy nullával írják és 
nem kettővel, mint 
ahogy te írtad.» 

— Nagyságos asszonyom, én nem is láttam 
a ruháit! 

— Mutassa csak meg, mi van a balkezében! 
(London Opinion) 
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Balogh Klári és Markovite Endre. «A bor» filmváltozatának főszereplői 
(Foto Hajnali 

A hét egyik 
délelőttjén meg-
hívott közönség 

előtt bemutatták «A borv-t 
Gárdonyi Géza elragadó 
darabjának filmváltozatát. 
A Gyöngyösbokréta és a 
Magyar Kék Madár szü 
letésének nyarán nem meg-
lepetés, hogy ismét száz-
százalékosan magyar és 
művészi alkotást kaptunk. 
A meglepetés inkább az. 
aki ehhez az élményhez 
hozzájuttatott bennünket: 
a film rendezője, György 
István. Ez a fáradhatatlan, 
lelkes ember, akinek nevét 
eddig talán még a beava-
tottak sem ismerték, egy-
szerre egy kerek, kiforrott, 
tiszta, jóízű és jószagú 
munkával lépett a nyilvá-
nosság elé. A film min-
denképpen méltó Gárdonyi 
Géza forrásvíz-ízű poézi-
séhez. 

• 
Folytatása a 44-ik oldalon 

Jeritza Mária partnere az «Alexandra nagyher 
cegnő» című filmben Paul Hartmann 



A
 

tá
vo

l 
K

el
et

 
m

is
zt

ik
us

 
vi

lá
ga

 
m

ái
 

ré
g 

iz
ga

tj
a 

a 
fi

lm
ir

ók
 

fa
nt

áz
iá

já
t. 

A
 l

eg
új

ab
b 

lr
al

et
i f
il

m
, a

 
.D

zs
in

gi
sz

 
kh

án
 

ka
rd

ja
»,

 
H

ol
ly

w
oo

db
an

 
ké

sz
ül

t. 
A

v 
11

 
am

er
ik

ai
 f

ilm
 k

él
 b

üs
zk

es
ég

e:
 B

or
is

 K
ar

lo
ff

 
és

 L
ew

is
 S

to
ne

 j
át

ss
zá

k 
be

nn
e 

a 
fő

sz
er

ep
ek

et
. 

M
el

le
ttü

k 
K

ar
in

 M
or

le
y,

 
M

yr
na

 L
oy

 é
s 

Je
an

 H
er

sh
ol

t 
a 

je
le

n 
11

 
tő

se
bb

 s
ze

re
pi

fik
 

II
 

(O
m

ni
a,

 
C

ity
, 

C
ap

ito
l, 

C
or

so
) 

' 



filmjén kívül, amelyek 
annyira jelentéktelenek vol-
tak, hogy el sem jutottak 
Pestig, láttunk már egy 
Irene Dunnealakítást. Ö 
játszotta a Singing Fool-
ban, az első nagy hangos 
filmben Al Jolson felesé-
gét. Ma már nem is em-
lékszünk arra az alakítás-
ra. Valószínűleg akikor sem 
vettük észre. Bizonyság rá, 
hogy a filmszínészi pályán 
sem terem könnyen a di-

Edmund Love és Wynne Gibson, a «Satan szo 
kere» cimü Paramount-filmben 

Fulytatás a 42-ik oldalról 

No, most már nincs semmi baj. Az Ufa 
jelenti, hogy befejezte «Quex, a Hitler-
fiú» című filmjének felvételeit. Való-
színűnek tartjuk, hogy az osztrák hiva-
talos körök szintén lelkesedéssel várják 
a Hitler-fiú bemutatóját. 

Irene Dunne sikere teljes és leigázó. 
Most szalad Pesten a második nagy 
filmje, azaz, — ha igazságosak akarunk 
lenni — már nem is a második. Egy sereg 

Douglas Fa i rbanks és Marin 
Alba «Modern Robinson» és 
Péntekje, a «Csütörtök kisasz-

szony» 
(Eco-fi!m) 

A pesti filmszakma egyik 
ismert joc/ásza keresett fel 
bennünket. A Színházi Élet 
egyik régebbi számát kérte, 
mert a bíróság egy film-
perben elrendelte Hatvany 
Lili kritikájának bemuta-
tását, annak eldöntésére, 
vájjon a film tényleg olyan 
rossz-e, mint ahogy azt az 
alperes mozi állítja. 

Irene Dunne első nagy 
sikerének, A mellékutcá-

Pausole király 365 felesége 
napfürdőzik 

(Eco-film) 



volt, mire befejeztem. Nagyon kifárasztott. A regény Berlinbe vitt) és jobb mint 
a legkitűnőbb Baedeker. Az élet Baedekere ez. 

Otto Zarek Kleist-dijas, világhírű író. De meg is érdemelte ezt a kitüntetést, 
mert monumentális regényével olyan élményt nyújtott, amelyet nehezen fogak elfe-
lejteni. 

A mai német, helyesebben berlini fiatalság lázas tempója dübörög végig a könyv 
lapjain. Hajsza a szerelem, a pénz, a karrier után. Két asszony harca ez a regény. 
Az egyik egy előkelő, nagystílű életet élő furcsa nő: Lilian van Ebden. A másik, egy 
táncosnő. A külvárosban táncol. Neve: Wera. Emberi sorsok, küzdelmek bukkannak 
fel és tűnnek el az élet süllyesztőjében. Ott él előttünk a két nő, szinte érezzük 
leheletüket. Megdöbbentő emberábrázolással vetíti elénk Otto Zarek a ma két nőjé-
nek ezt a teljesen eltérő, de végeredményben egyforma típusát. Harc a férfiért! 
Ezt a témát és ezt a légkört ugyanúgy fellelhetjük Budapesten is, talán csak a 
háttér kevésbé lüktető. 

A regény férfi főszereplője, akiért a két asszony harcol: Stefan Gadmer. Rend-
kívüli. szimpatikus, érdekes, vonzó férfi. Egy új Dorian Gray. 

Otto Zarek alaposan ért ahhoz, hogyan kell felcsigázni végsőkig az olvasó érdek-
lődését. Ügy vágtatnak az események a regényben, mint a kékexpressz. Néhol egy-
egy állomás, ahol jólesik megpihenni az olvasónak. Boncolgatásaiban a lelki motí-
vumok annyira megkapók, és annyira igazak, hogy az ember néha önkéntelenül 
felsóhajt: igen, ez így van, ezt én is átéltem. 

És mennyi új részlettel lehetne a berlini Baedekert kibővíteni. Mennyi újat tár 
elénk Berlinről, amit eddig nem. ismertünk. A világváros életének sok rejtett titkát, 
a nagyvárosi mocsár sok színes alakját vonultatja fel megdöbbentő hűséggel. Elő, 
vér* és húsemberek ezek. Szerepel többek között a regényben egy melfékfigura: 
selyemfiú. Erről külön regénft lehetne írni. Gondolkozásáról, vágyairól, furcsa és 
mégis emberi lelkivilágáról. De nehéz néhány sorban felvonultatni a regény többi 
szereplőit is, mert képviselve van a Westen nagyvilági hölgyétől a züllött emig-
ránsig minden típus, amely Berlinben fellelhető. 

A regénynek talán egyetlen hibája az, hogy kritizál is. ezáltal néha elvonja a 
figyelmet és ez megtöri a regény egységes menetét. Ez azonban nem megy az 
érdekesség rovására. Furcsa szeme van Otto Zareknek. Ügy lerögzít egy-egy 
fiaurát, hogy nincs az a kitűnő fényképezőgép, amely élesebben adná vissza. 

Sok van Otto Zarek stílusában, ami Thomas Mann-ra emlékezteti az embert. 
Csak egy kicsit naturalisztikusabb. Nem elégszik meg az események egyszerű 
rekonstruálásával, túlexptnálja, és ez stílusának ereje is. 

A regény olvasása közben többször felmerült bennem a gondolat, hogy tibbaA 
hagyom. De nem lehetett, pedig ez igen ritka nálam. Az ember egész nap dolgo-
zik, alig várja, hogy álomra hajthassa fejét és akkor a kezébe kerül egy ilyen 
regény és megfosztja jóformán teljes éjszakai nyugodalmától. Mégis azt ajánlom, 
hogy aki csak teheti, olvassa el. Nem csalódhat benne. Végig mosolyogja és szén-
védi a regény minden fordulatát, történését. 

A szerelmi rész valósággal vizionális. Kubin ecsetje sem festhetne megkapóbbat. 
Fékevesztett szenvedélyek lángolnak. Elszabadult érzékiség csap fel a fiatalság 
minden élvezni-akarásával. A szenvedélyek mindent elöntő rohanása, ha fárasztja 
is az olvasót, végül megnyugtatja. Igen, ez a ma élete, a ma regénye, a maga leple-
zetlen őszinteségében. Ezek vagyunk mindannyian, ha a szenvedély fellángol 
bennünk. 

Szinte sajnáltam, mikor a regény végére értem. Valósággal úgy éreztem magam, 
mint Stefan Gadmer, aki forgószélként kergetőzik Lilian és Wera szerelme között. 
Beleszerettem én is a két hősnőbe. 

Túlzás volna azt mondani, hogy Otto Zarek úttörő ebben a metier-ben, mert 
sokan megelőzték. Akaraton kívül felmerül az összehasonlítás a híres olasz íróval: 
Pitigrillivel, mert Ő is a ma szerelmét adja regényeiben. De amíg Pitigrilli erősen 
szangvinisztikus, addig Otto Zarek magáévá teszi, amit ír. Őszinte. Átérzi a fiatal-
ság minden erényét, hibáját, bűnét. Nem túloz és ez nagy szó. 

Megszerettem Zareket. Biztos, hogy minden regényét el fogom olvasni. Tetszik 
nekem a bátorsága, talán azért, mert én, ha éreztem is, hogy nincs úgy rendben az 
élet, ahogy van, nem mertem megmondani. Irigylem fanatizmusát, és becsülöm 
tiszta látását, túlzásnélküli mondanivalói. 

Másképpen látom saját hibáimat és elnézőbb vagyok fiatalságom és túlzotfsá-
'gaim iránt, mert tudom, hogy az élet nincs másként. — «Keresztül, kell mennünk 
egy lelki és szerelmi tisztítótűzön ahhoz, hogy lehiggadjunk és bölcsek legyünk.» — 
Ez a mottója Otto Zarek regényének. 

A regény kiadója megjegyzi, hogy Stefan Zweig szerint: «Ez a legtökéletesebb 
nagyvárosi regény, ami eddig megjelent 

Es ez igaz is ... 
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v T e t n 

INTIM PISTA 
T — 

etrás Sári hordja a legnagyobb kalapot 

MAGA CSAK TUDJA, INTIM 
PISTA, mit jelent ez a színházi vi-
lágizgalom a nagy kalapok körül? 

— En ne tudnám! Föl is próbáltam 
ma délelőtt egy 227 centimétert át-
fogó ilyen legújabb divatú kalapot, 
amely 320 koronába kerül, de azt 
mondják, Párizsban az esernyővel 
konkurráló legdrágább kalapért ezer 
frankot kérnek. A színésznők között 
valósággal kitört a forradalom, mert 
az új darabokhoz a kalap többe ke-
rül, mint a ruha. Viszont a mézőté-
ren az új kalapoktól se a közönséget, 
se a színpadon nem látni, úgyhogy 
már kiadták a színházi törvényt az 
új kalapok ellen, amelyekben a leg-
szebb nő úgy fest, mint egy vékony-
szárú, óriásfejű gomba... 

— Pesten kié idáig a legnagyobb 
kalap 1 

— Petrás Sári fején láttam. Az új 
autójában nem is ülhet mellette 
senki. 

— Mi van Lánczy Ilkával? Ügy 
halljuk, betegen hozták fel Rákóról. 

— Budapest legelegánsabb színész-
nője csakugyan Baross-utcai lakásán 
fekszik, de az orvosok bíznak a fel-
épülésében. 

— Mi meg reméljük. Es a szezon? 
Hogy indul? Mit várnak tőle a szín-
igazgatók? 

— Lázasan készülődnek. 
— Ez kettőt jelenthet. Hogy bíznak, 

vagy hogy félnek. 
— A dolog úgy áll, hogy kifelé bíz-

nak, befelé meg vannak ijedve. A 
színházi termés- vagy sikerkilátások 

seholsem jók. Berlinben most bukott 
meg a legnagyobb ügynökség, az 
Entsoh-cég. Egymillió márkával tar-
tozik Sudermannak, Halbenek, Me-
yer-Försternek, Blumenthalnak. 

— Kibírják. Nem gondolja? 
— De a színpadi szerzők zárt so-

rokban vonultak fel az ügynökség 
ellen és telelármázták Németorszá-
got, mire Karczag Vilmos, akinek 
szítnháza és ügynöksége van Bécsben, 
azt mondta Meyer-F örstemek: — 
Förster, te dicsekszel, nem panasz-
kodol. A károsult szerző ugyanis csak 
a «Heideibergi diákélettel» kerek egy-
millió márkát keresett. 

— S mi újság még Berlinben? 
— A legnagyobb. Reinhardt előadja 

«A tanítónőit, Bródy Sándor nagy-
sikerű színművét. Itt a színlap. 
Ilyet még nem pipált se magyar, se 
pedig külföldi szerző. 

Die Lehrerin 
Eine Dorfgeschichte In 3 Aufzügen 

von Alexander Bródy 
Die Lehrerin Lucy Höflich 
Stefan Nagy Rudolf Schildkraut 
Stefan Nagy jun Oscar Beregi 
Frau Nagy Hedwig Wangel 
Pfarrer Hans Pagoy 
Der Lehrer Alexander Moissi 
Kaplan Eduard Winterstein 

Regié : Max Reinhardt 

— Erre a sikerre könnyű fogadni. 
Mi igaz abból, hogy Márkus Emma 
kisebbik lánya férjhez megy Pá-
rizsba. 

— Megy Párizsba, — de csak a fran-
cia színpaddal jegyzi el magát. Fran-
cia színésznő lesz. 

— Gratulálunk a franciáknak. De 
gyerünk vissza Budapestre. 

— A helyzet szignaturája a követ-
kező: Két kiváló pesti színigazgató 
találkozik. «Hogy megy magánaki» 
— Köszönöm. Eleinte félig üres volt 
a színházam, de most már félig tele 
van. — «Csak ezek a drága kiállítá-
sok ne volnának!» — Ne mondja! 
Csak nem? «De bizony. Mekkora ösz-
szeget mondjak magának, hogy el-
higyje azt a 16.000 koronát, a mibe 
tényleg került a kiállítás!» — A vi-
szontlátásra! 



Szerzők — a darabjukról 
A pesti színigaz,aratók ifrazán nem panaszkodhatnak: az elmúlt nyár magyar 

színdarabtermésének java már ott fekszik a direktorok asztalain. Az eddigi nyi-
latkozatok szerint soha ilyen erős magyar színházi szezóu nem volt, mint amilyen 
az Idén várható. 

A színigazgatók nagyrészt közölték már az idei szezónra munkaterveiket, mi 
most megintervjuoljuk a már elfogadott magyar darabok szerízőit: mondják el rövi-
den darabjaik tartalmát. 

Itt vannak a válaszok: 

HEVESI SÁNDOR: 
— A bűvészinas bu-

dai és pesti vígjáték. 
Pesten történik, de 
Buda az oka. Gazdag, 
budai filiszterszülök 
egyetlen leánya, akivel 
nagy terveik vannak, 
beleszeret a f iatal zon-
goraművészbe — és 

megszökik vele. A fiatal pár nagy anyagi 
bajba kerül, mert a szülők (apa és nagy-
mama egy fillért sem adnak, viszont 
annyira mégis megpuhultak, hogy v i s -
szavennék a leányt — a fé r j nélkül. A 
fiatalasszony, aki még a mézeshónapok-
ban van és szerelmes az urába, kijelenti, 
hogy ő egyedül csakis akkor megy visz-
sza, ha az ura őt hazakergetné. A fiatal 
párnak egyetlen barát ja , az újságíró, aki 
már darabot csinál az ő történetükből, 
fölkapja az ötletet és drámaírói fantá-
ziájával már lá t j a a happy endinget. A 
fér j kergesse haza a nőt, azzal az ürügy-
gyei, hogy az asszony megcsalta őt a jó-
baráttal. A budai fii iszterek annyira be 
fognak gyulladni az újabb botránytól, 
hogy eszük nélkül fogják keblükre ölelni 
a feleséget és a férjet . Minden jól is 
menne, ha a hazakergetés után meg nem 
jelenne a férjnél a józsefvárosi bérház 

, házmestere, aztán mások is, hogy ideje 
volt már a botránynak véget vetni és 
hazaküldeni az asszonyt, aki őt csalta. 
A férjet végre odáig haj t ják , hogy hűt-
lennek hiszi az asszonyt, csalfának a jó-
barátot, amiből a leghevesebb bonyodal-
mak keletkeznek, a drámaíró kénytelen 

a maga bőrén tapasztalni, hogy azt, amit 
ő remekül kigondolt, az Elet felborítja. 
Persze, végül jninden kiderülj és jól is 
•végződik, kivéve a f iatal íróra nézve, aki 
lassanként rájön, hogy ő tényleg sze-
relmes a barát ja feleségébe, ö «A bű-
vészinas», aki felidézett olyan szelleme-
ket, amelyekkel nem tud megbirkózni. 

A darab egy józsefvárosi szobában ját-
szódik le, déli 12 órától 3 óráig, tehát 
pont annyi idő alatt, amennyit valóság-
ban venne igénybe. 

A magva nem eredeti. Pesten történt 
csakugyan, 1914-ben a «Pesti Futár» kö-
zölte akkoriban. 

SZÉP ERNŐ: 
— A szívdobogás 

'H pszichoanalitikus 
» ; ... .i téma. Az analizáló 

H? Ap-m orvos és az anali-
[ . w 1 zált alany a darab 

WÉL.-,/tÍ két hőse. Az orvos 
"-^L— természetesen férfi 

l^^^^nM^^I és az alany termé-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ szetesen nő. 

LAKATOS LÄSZLÖ: 
— A darab Obre-

novics Sándor és 
Draga Masin tragé-
diája, három felvo-
násban, tizenöt kép-
ben. Témája pon-
tosan követi a tör-
ténelmi eseménye-
ket, tehát vérrel 
és összeesküvéssel átszőtt ponyvá-
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téma. Viszont Shakespeare tragé-
diái is ponyva-témák. A darab sze-
replői: Milán, Natália, Sándor, 
Draga Masin, Masin mérnök, a fia-
tal Posies és egy képben Ferenc 
József. 

Az első felvonás Sándor ifjúkorát 
és szerelmeit tárgyalja. A második 
félvonás Sándor küzdelme azért, 
hogy szerelmét királynővé tehesse. 
A harmadik felvonás Sándor tragé-
diája: a bukás, A Vígszínház fogja 
bemutatni. 

ZAGON ISTVÁN: 
— Darabom címe: 

ígéret földje. Ko-
média 3 felvonás-
ban, előadja a Nem-
zeti Színház. Az 
ígéret földje: Bu-
dapest. Pest, ahol 
mindenki mindent 
ígér... de ebből a 

nagy sereg meg nem tartott ígéret-
ből boldog valóság lesz. A komédia 
színhelye: egy nagy zenemű világ-
cég budapesti fiókja. 

GÁSPÁR MIKLÓS: 
— Azt hiszom, a 

»Tűzvarázsának, — 
amely a szerbem és 
a politika játéka 3 
felvonásban, 5 képben 
és amely a Belvárosi 
Színházban fog szinre 
kerülni, — igen nagy 
sikere lesz, legalább 
is annak a részének, amelyet Wagner 
Richard frit és amelyet darabom során 
játszanak is. A többi, mint mondani 
szokás, az istenek térdlén nyugszik. 
Vagy helyesebben, egy istennőén, aki 
egy kis állam hatalmas minisztere s 
minit ilyen, Genfben és hasonló helye-
ken kivívott sikereit kívánja gyarapí-
tani egy újabb légügyi kongresszuson, 
a másik állam nagyhírű miniszterével 
szemben. A kitűnő társaság, a nemzet-

közi diplomácia közé belopódzjk Amor 
isten is, aki régi szokása szerint sok 
bonyodalomnak az okozója. 

— VégüU aztán — hanem ez már való-
ban nem tőlem, hanem a közönségtől 
függ, mi lesz végül? Mert tisztelt Szín-
házi Élet, nem az a fontos: mi Van a 
darabban, hanem az: mi lesz a darab-
bal? 

ZSOLT BÉLA; 
— «Két hét Pá-

rizs, 222 pengő» cí-
mű darabom tizen-
két pesti ember 
története, tizenkét 
pesti emberé. akik 
résztvesznek egy 
párizsi társasuta-
záson. Ez a tizenkét 

ember a szublimált Pest: a színész-
nőjelölt, a méltóságos úr, egy fiú és 
egy leány s a többiek. A fiú és a 
lány szélhámosságra készül a maga 
módjára... de csak a szándéknál 
maradnak, mert a szélhámossághoz 
tehetség kell és bátorság, őket pe-
dig ettől a polgári gyávaság vissza-
tartja. 

Az első és második kép a két fő-
hős készülődése, a harmadik kép a 
megérkezés. Párizsban aztán ugyan-
az a harc, marakodás és osztály-
ellentét zilálja őket, mint otthon. Az 
utolsó kép a Keleti pályaudvaron 
játszódik. Megérkeznek. 

INDIG OTTÓ: 
— Képzett fiatal-

ember a darabom 
hőse, aki azon a 
ponton áll, hogy 
rossz útra térjen 
Meg is teszi az első 
lépést, de aztán 
megáll . . . és elin-
dul felfelé. Karriert 
csinál. Karriert csinál, de azért, 
mert rossz útra akart térni. A da-
rab Budapesten játszódik, egy város-
ligeti és egy svábhegyi villában. 
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FAZEKAS IMRE: 
— Tizenkét képből 

és négy felvonásból 
áll a Sikkasztok című 
darabom. Egy gyár 
irodájában, munka-
termeiben, a tulajdo-
nos lakásán és egy ta> 
lálkahely - tulajdonos-
nőnél játszódik. Bee-

thoven IX. szimfóniájával kezdődik és 
fejeződik be. A darab elején ehhez a 
szimfóniához Furtwönglernek van renge-
teg köze, a darab végén a gépeknek, 
amelyek tizenkét hatalmas munkaterem-
ben dübörögnek. 

HALÁSZ IMRE: 
— Elolvastam Sze-

nes Bélának egy na-
gyon kedves regényét, 
az alakjai annyira 
megtetszettek, hogy 
megszereztem a regény 
dramatizálási jogát. 
Közben azonban saját 
témáim is foglalkoz-
tatnak és így nem tudom, mikor jutok 
hozzá, hogy elpletykázzam önöknek 
Manci, a kis pesti kalaposlány történe-
tét. úgy, ahogy én azt Szenes Bélától 
hallottam. Manci — képzeljék ezt a bot-
rányt — megszökött atyjának, a tisztes 
hordárnak lakásáról Rózsaligeti Hugó 
színművésszel, aki aztán kiképezte mez-
telen táncosnővé. A Pacsirta Orfeum 
deszkáin produkálta magát Manci, míg 
az igazi, világhírű meztelen táncosnő-
nek, Lia Heinnek megérkezése le nem 
sodorta onnan. Mancinak, mielőtt a le-
dér pályára lépett, vőlegénye is volt: 
Aladár úr, a rendes, takarékos papír-
kereskedősegéd. Ez az Aladár, mikor 
megtudja, hogy Manciből mez te'en tán-
cosnő lett, elhatározza, hogy kitépi a 
léha leányt, szívéhői. Később azonban 
egyre gyakrabban látogat el a Pacsirta 
Orfeumba és a pénzét, amit hosszú évek 
alatt rakosgatott a bankba, elpezsgőzi 
Manóival. Bemutatnám még önöknek 
Kocakoc-ot. az orfeum kövér szakácsát 
(Huszár Pufi-szerep), ezt a kedves, hó-
bortos ál Don Jüant , aki rajong a nő-
kért és akit minden kis lokáltündér ug-
rat, gúnyol, kinevet, míg Lia Hein, az 

igazi, a világszép meztelen táncosnő, 
akiért a legkülönb pesti férfiak hiába 
bolondulnak, beleszeret Kocakocba. 

— Aranyos figurák. Jó lenne velük 
eljátszogatni, tovább vezetni őket sorsu-
kon és a megoldást, amit Szenes Béla 
regényének két kiadásában két külön-
böző változatban keresett, megtalálni, 
talán egy harmadik változatban. 

BÉKEFFI ISTVÁN: 
— Kozmetika című 

vígjátékomat a Bel-
városi Színház adja 
elő. Tartalma: Első 
felvonás: Kozmetikus 
orvos beleszeret élete 
főmüvébe és elveszi 
feleségül. Második 
felvonás: Kozmetikus 
orvos kiábrándul élete főművéből, fele-
ségéből és az egész kozmetikából. Har-
madik felvonás: Kozmetikus orvos el-
vesz egy kozmetikamentes nőt feleségül 
és pillanatok múlva hozzáfog, hogy koz-
metikailag rendbehozza. Az egész kez-
dődik elölről. 

— Másik darabom címe «Az új sofőrt. 
Zenés vígjáték. Zeneszerző: Gyöngy 
Pál. A Király Színház második újdon-
sága lesz. Első felvonás: A vezérigaz-
gató a titkárkisasszonyával flörtöl, ami 
a méltóságos asszony tudomására jut-
Bosszúból elhatározza, hogy még aznap 
a Riviérára megy a Hispanóval és meg 
fogja csalni az urát. Csak egy baj van: 
a vezérigazgató aznap küldte el a so-
főrt. De van egy ; zerencsés fiatalember, 
akit a véletlen abba a helyzetbe sodor, 
hogy tudomást szerez erről. Beáll a ve. 
zérigazgatóhoz sofőrnek, aki csak azt 
köti a lelkére, hogyha a Riviérán egy fér-
fit látna a felesége mellett, azonnal tele-
fonáljon és ő jön. A méltóságos asszony 
és az új sofőr elindul a Riviérára. Má-
sodik felvonás: Megérkeznek. Itt kide-
rül, hogy az asszony nem a vak vélet-
lenre bízta, hogy k.vel csalja meg az 
urát. A Riviérán már ott a flérfi, aki 
várja az asszonyt. A sofőr telefonál a 
férjnek, de az asszony estig kidobja a 
férfit és a sofőrrel tölti az estét. Pezsgő 
hangulat, az asszony szerelmes, a sofőr 
boldog... A férj megérkezik. Harmad,k 
felvonás: Happy end. 

— Ez a kél darab készen van. Most 
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dolgozom a harmadikom. Címe a Signa-
puri maharadzsa. Operett, zenéjét Brod-
szky M .klós komponálja. A Fővárosi 
Operettszínházban fog színre kerülni. 

FARAGÓ SÁNDOR: 
— Barlangvasút 

című színdarabom 
az emberi vágyak 
jáitéka. Hőse a bar-
langvasút mozdony-
vezetője, akinek 
minden álma, hogy 
százkilóméteres se-
bességgel száguld-

hasson egy expressmozdonyon. Mint 
a vágyak általában — az övé sem 
teljesedik b e . . . de eljut a békessé-
gig. A darab a Magyar Színháziban 
fog színrekerülni. 

BARABÁS 
— Első darabomat, 

amelynek a címe Oszt-
riga, a Magyar Szín-
ház fogja bemutatni. 
Tartalma a követ-
kező: Első felvonás: 
Egy fiatalember kü-
lönböző okok miatt 
elhatározza, hogy csir-
kefogó lesz. Második felvonás: Ez nem 
sikerül neki. Harmadik felvonás: Sőt, 
megnősül. Utójáték: Ennek ellenére re-
mélem, hogy happy-enddel fog végződni 
a darab. Vagyis megér vagy száz elő-
adást. 

NYÍRI TIBOR: 
— Darabom oima: Haj-

sza*, {Előadja a Nemzeti 
Színház. Miliője: Nizza. 
Főalakja: az elnyomott 
ííatalembe'r, aki sikkaszt, 
hogy énjévé valósithassa 
(esztétikus és etikus), 
felsörendü-ember ideálját. 
Hősnője: egy csupa fi-
nomság grand kokott, aki 

azért tart ki milliomos, Idős úr barátja mellett, 
nwrt nincs lelkiereje sorsával szembeszálllni. 
Mesetarrása megmutatja, hogyan függ össze a 
különböző társadalmi osztályok sorsa. Külön-
ben : lehetetlennek tartom elmondani tíz sorban 
azt, amit kllencvankét oldalra hat hónapig Ír-
tam. Az a bizonyos «egy mondat», amelyben 
minden valamire való Írásművet össze lehet 

foglalni, Így hangzik; Ha az emberben olykor 
nem szépülne tisztává a világ, fi maga sem 
tudna megtisztulni és talán soha nem lelné 
meg azt az életformát, amelyet már megfogal-
mazni sem tud, de amelyiknek vágya minden 
vak-hiányérzet, minden boldogtalanság mögött 
ott van. 

GÖRÖG LÁSZLÓ: 
— Hip - hip - hurrá! 

című darabom miliője 
amerikai. Sport, sze-
relem, költészet, gang-
sterizmus: erről szól a 

burleszk-komédia, 
amely elsőízben igyek-
szik megvalósítani 
élőszínpadon a film-

burleszkek eredményeit. Filmburleszk a 
darab maga is. De egyben paródiája an-
nak; egy darab Amerika, de egyúttal 
persziflázsa is az Újvilágnak, helyesebben 
annak az Újvilágnak, amelyet az európai 
filléres irodalom amerikai életként be-
állított, avagy pestiesen: hogyan képzeli 
az európai Móricka Amerikát. Egy box-
világbajnok, egy i f j ú költő, egy «sach-
lich» sportlady és egy szentimentális iro-
dalomrajongó flapper körül bonyolódik a 
cselekmény, burleszk-valószerűtlenségei-
ben olyan mozgáskómikumi lehetőségek-
kel, amelyek kifejtése a rendezőt is új-
szerű feladat elé állítja. 

DÉNES GYULA: 
— A «Panoptikum» 

tulajdonképpen játék, 
ez a meghatározása 
is, mégis az életet 
adja százszázalékosan. 
Két húszéves front-
katona, egy fiatal had-
nagy és egy kis kadét 
indul el a világháború 
rajvonalából a még kegyetlenebb béke 
felé. A háborút sikerült szerencsésen 
megúsaniok, viszont a béke harcterének 
csaknem hősi halottjai lesznek. Mikor 
azonban nyomorukat gazdagság vált ja 
fel, befut életükbe a nő, aki miatt a két 
kenyerespajtás szembekerül. Hét képen 
keresztül tar t a nőért ez a harc, míg a 
nyolcadik képben végül megoldódik, kü-
lönös problémájuk. A színdarabot a Ka-
mara Színház muta t ja be a szezon folya-
mán. A férfi főszerepet Delly Ferenc 
játssza, a darabot Köpeczi Boócz Lajos 
rendezi 

PÁL: 
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Most muta t ja be a 
Vígszínház ÍVinsloi 
Christa «Lányok az in-
tézetben» című világ-
hírű darabját, amely 
úgy színpadi formá-
jában, mint filmalak-
ban végigszaladta már 
az egész földkereksé-
ge t Tokióban például 
e pillanatban két szín-
házban és három mozi-
ban játsszák. Érdekes, 
hogy a japán társula-
tok meghagyták a 
darab eredeti német 
miliőjét, sőt arra is 
vigyáztak, hogy az 
intézeti lányok és ta-
nárnőik elhagyják a 
jellegzetes japán tipe-
gést és európai módon 
mozogjanak. 

A rendező még ar ra Is vi-
gyázott, hogy a főszereplő 
ne csak ruhában, de vl-

A darab egyik iöjelenetét teljesen a film alap- selkedésében is stílszerű 
ján rendezték meg Tokióban német lány legyen 

Potsdami miliő a japán eloadáson. Háttérben 
Nagy Frigyes 
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A Mu*>zeÜtöcci 
UMSafaiMlUsâp 

ezúttal csakugyan nemzet-
közi volt, — magyar já-
tékos nem nyert bajnoksá-
got. Férfi egyesben Men-
zel, női egyesben Krah-
winkel, vegyespárosban 

Menzel és Krahwinkel, női 
párosban Äussern és Krah-
winkel, férfi párosban 
Menzel és Rohrer nyerte 
a bajnokságot. A magya-
rok közül csak Kehrling, 
Gabrovitz és Szapdry 
Gabriella grófnő jutott 
döntőig. Csak ez volt a 
szépséghibája a különben 

gyönyörű, látványos ver-
senynek. 

A nézők pedig csak azzal 
vigasztalták magukat: 
még jó, hogy több külföldi 
teniszcsillag távolmaradt 
a versenytől. Mert mi lett 
volna akkor? Es mi lesz, 
ha jövőre már Kehrling 
se játszik . . .Î 

Krahwinkel Hilda, a magyar női teniszbajnokság győztese 



a győztes legénységnek: 
— Most azután láthatjá-

tok, hogy milyen rosszul 
játszottatok a múltkor a 
Phöbus ellen. Ha a Hun-
gáriát meg tudtátok ver-
ni, akkor a Phöbust is le-
győzhettétek volna! 

Megjelent az öltözőben 
Brüll Alfréd, a legyőzött 
Hungária elnöke is, hogy 
az ellenfelet üdvözölje. 
Az újpesti csapat kapitá-
nya a sarokban ülve és 
cigarettázva fogadta a kö-
szöntést, mire Briill így 
szólt hozzá: 

— Fiacská<m, ha egy 
ilyen öreg bácsival be-
szélsz, akkor talán fel is 
állhatsz. 

A kapitány felállt, az 
elnök pedig folytatta: 

— Es fiacskám, ha egy 
ilyen öreg bácsival be-
szólsz, akkor talán a ciga-
rettát is vedd ki a szád-
ból. 

Ez is megtörtént és 
most már nem volt aka-
dálya a gratulációnak. 

Este az újpestiek törzs-
tanyáján nagy győzelmi 
tor volt. A vendéglős a 
syőzte.s csapat 11 tagjá-
nak 11 üveg finom buté-

Ùf derby 
utdn 

Az őszi szezón első fut-
ballderbyjén az Djpest 3:0 
arányban legyőzte a Hun-
gáriát. Nagy meglepetés 
volt ez az eredmény, mert 
a Hungária hívei biztos 
győzelemre számítottak. 
Salamon Béla volt a leg-
szomorúbb a Hungária hí-
vei közül. Bánatosan mu-
tatott a Hungária csatár-
sorára: 

— Ennek a Csehnek kel-
lett bocsánatot kérnie, 
hogy nem játszott t Most 
kérjen bocsánatot, hogy 
játszott! 

A meccs végén az új-
pesti szavalókórus öröm-
dalokat zengett. A kék-fe-
hér hívek rezignáltán 
mondták egymásnak: 

— Dalol a mámor . . . 
A győztes csapat, az Új-

pest azonban fejmosást ka-
pott az öltözőben. Asch-
ner Lipót, a klub elnöke 
szemrehányással gratulál ' City Äussern nad.-ágban 

Krahwinkel BI is nadrágolta 

(Foto Ü s z l i ) 
Djváry megmenti egy góltól » Hungária kapuját 
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K-clirlin^ Béla most játszott 
utoljára a magyar bajnokságért . 
Ezentúl csak civilben nézi a 

versenyeket 

MAGYARORSZÁG—SVÁJC 
Az őszi futball.szezon 

első válogatott mérkőzése 
vasárnap, szeptember hó 
17-én lesz a Hungária-úti 
pályán. Magyarország és 

.Svájc az Európa-kupáért 
• játszik. 

Salamon Béla páholyban, de 
nem «páholyból» nézi a derhyt 

— Bemek voltál, Biosikém, — gratulál Lang-
felder futballigazgató a meccs után Avarnak 

liás bort bontatott és a jó példa csak-
hamar sok követőre talált. 

Nagyrészt «rendezték» vasárnap este a 
fogadásokat is. Az újpesti drilkkerfca-
nyán, a Dumavárban a derbygyőzelem 
alkalmából 480 pengő, egy hordó sör, 37 
liter bor, 82 uzsonnakávé és 600 darab 
cigaretta cserélt gazdát. 

A 3:0-ás eredményt egyetlen fogadó ta-
lálta el. Tíz pengőjére 110-et kapott el-
lenfelétől. 

Ennyire nem ibiztak az újpestiek a ma-
guk győzelmében. 



Stanley l»upinonak, az angol Maarice Chevalier nevet adta a színházi közvélemény. Remélhetőleg 
Uemsokáha nekünk ls módunkban áll maid konstatálni, vájjon nem túlzás-e az elnevezés, mert az 
angol komikus «Álmatlan éjszakák» című {ilmje Pesten is megjelenik. Egyelőre Itt van belőle ez 

a foto, amely már magában ia indokolja Stanley iLupino álmatlan éjszakált 
(Foto Harmes) 



A ZSERBÓ-BÓ-BÁN 
— Mit tudtok ti angyalom a lilla-

füredi sporthétről? Van-e már vala-
mi érdekes újság odafenn? 

— Szeptember 13-án ontották a vo-
natok és az autók a vendégeket, de 
nemcsak Budapestről, hanem a kör-
nyékről is. A további napok folya-
mán is egyre jöttek-mentek a ten-
nisz- és bridzs-bajnokok, a legna-
gyobb forgalom azonban bizonyos, 
hogy szombaton lesz, mikor ú meg-

lesz az idei Wahlkampf-premier, 
vagyis a Palota Szálló összes termei-
ben megtartják az őszi szezonnyitó, 
i>çgy a nyári szezonzáró táncestélyt, 
ahogy tetszik. 

— Mindegy, akár nyitó, akár záró, 
remekül fog sikerülni, az bizonyos. 
S reméljük, hogy a nemzetközi tánc-
verseny simábban fog lezajlani, mint 
tarvaly és minden affér nélkül. 

— A teniszverseny is nemzetközi 
lesz? 

— Ügy van s a külföldi résztvevők 
pontosan megérkeztek 
valamennyien. A te-
niszről azonban mind-
járt átugorhatunk a 
golfra, mint hallom, a 
svábhegyi pályán a nyár 
folyamán egy érdekes 
eljegyzés szövődött, 
amely rövidesen nyilvá-
nosságra kerül. 

—- Ne szólj egy kukkot 
sem, amíg a hivatalos 
jelentés meg nem érke-
zik, nehogy aztán baj le-
gyen a korai kotyogás 
miatt. 

— Mégis nem állom 
meg, hogy legalább any-
nyit el ne áruljak, mi-
szerint két nagy vagyon 
találkozásáról van szó 
s a vőlegényjelölt: gyá-
ros a javából. 

— Más eljegyzés nincs 
a horizonton? 

Péter Jugoszláv trónörökös vadászaton. A trónörökös 
szeptember S-én lett tiz éves ás születésnapját egész 

Jugoszláviában lelkesen ünnepelték 

— A valutaügyek 
egyik legfőbb intézőjé-
nek fia ugyancsak tit-
kos vőlegény, de erről is 
korai még beszélni. Min-
denesetre ez a két el-
jegyzés — ha hivatalo-
san is bejelentik — az 
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őszi szezon két start-érdekessége 
lesz. 

— Na, ha már az érdekességeknél 
tartunk, igaz, hogy olyan nagy az 
érdekes idegenek sürgés-forgása Bu-
dapesten? 

— Hát akad egynehány előkelőség, 
maharadzsa és egyéb apróságok, 
azonkívül visszatért hozzánk a ro-
konszenves tavaszi vendéghölgy is, 
lady Mountbattan, a francia barát-
nőjével, akiknek társaságában a 
Hullámfürdő szeptemberi verőfény-
ben mosolygó terasszán egy elegáns 
fiatalúr azzal keltett feltűnést, hogy 
égőpiros fürdőtrikóban jelent meg és 
fürdőcipő ihelyett térdig érő kávé-
barna antilop-csizmábaxn. 

— Mivel magyarázzam e különös 
összeállítást. 

— Az egész Hullámfürdő tanácsta-
lanul állt a szokatlan jelenséggel 
szemben és sokan még ma is talál-
gatják a csizma rendeltetését. Az 
egyik fürdővendég díjat tűzött ki 

annak, aki a csizma titkát felfedi, a 
díjat egy rózsaszíntrikós hölgy 
nyerte meg, aki a csizmákról úgy 
nyilatkozott, hogy előkelő tulajdo-
nosa bizonyosan a hullámok taraján 
akar lovagolni velük. A csizma-ügy 
különben a jelenlevők közül csupán 
egy fiatalurat nem izgatott, aki 
flegmájából és nagyotmondásairól 
híres. Illető úr azonnal megállapí-
totta, hogy minden rendes ember 
antilopcsizmában fürdik Kaliforniá-
ban, ő is abban lubickolt, mikor ott-
járt. Egyébként a csizmának rövide-
sen konkurrense akadt a feltűnés-
ben: egy gyönyörű, fiatal angol 
hölgy gumitrikóban jelent meg a 
porondon s attól kezdve a csizmának 
lealkonyodott. 

— Epügy, mint a fürdőszezónnak, 
amely bizony már alaposan hű vösre 
vált, legfeljebb kora délelőtt lángol 
fel még egy-egy órácskára. De ez is 
csak olyan hamis dolog már, a 'víz 
mellől gyerünk hát az erdőkbe, ahol 

/Buhala Györg-yné, a Zugligeti Tenisz Club versenyeinek legnépszerűbb bírája: mellette állnak 
(balról: iMayer György, Baittrock (Béla, l f j . Wahlkampf Henrik, dr. Felde Tibor, Buba la György, 

Szendeffy István 
(Foto Gyenes) 



vadászfegyverek puf-
fognak... 

— Hopp, erről jul 
eszembe, hogy Hegedűs 
Lóránt leánya, Manci, 
két szarvast lőtt az. el-
múlt héten Mannlicher-
rel és a remek zsákmá-
nyért elképzelhető, hogy 
mennyi gratulációt ka-
pott. Ugyancsak dús vu-
dászzsákmánnyal tért 
haza őszi vadászatáról 
Schell Pál báró, aki 
egyenesen Amerikából 
érkezett a vadászatra, 
egy napot töltött Pes-
ten, aztán eltűnt az er-
aákben. 

— No de most hall-
junk néhány érdekessé-
get az ébredő pesti frontról. Rajta! 

— Hát először is részvétteljes ér-
deklődők tömege rohamozta meg 
Márffy-Mantuano Rezsőéket az el-
múlt hetekben; a meghatalmazott 
miniszter vőlegény fia veszedelmesen 
megsebesült egy fogolyvadászaton, 
valamelyik vadásztársa elhibázta a 

A zugligeti teniszverseny női páros djntőjének résztvevői: 
I. Szendeffy Imréné és Bubala Györgyné-pá'.-, I I . Schalter 

Károlyné és Wikus Hézsika-pár 

lövést és Márffy-Mantuano Tamás 
tizennégy sörétet kapott az arcába. 
Szerencsére mindet ki lehetett sze-
degetni a fiatalemberből, egy sörét 
pedig, a legveszedelmesebb, a szem-
héjjal úgy fúrta át s úgy surrant 
tovább, hogy magát a szemet nem 
érintette. A fiatal Márffy-Mantuano 

— akinek nővére lord 
Listovel felesége s a 
nyarat a Lidón töltötte 
— már túl van minden 
veszélyen, aminek leg-
jobban gyönyörű meny-
asszonya, örül, a szép-
séges Teleki komtessz... 

— Tessék, mennyi baj 
lehet egy fogolymadár-
ból! No most mesélj egy 
kevésbé ijesztő történe-
tet. 

— Hát kérlek szépen, 
a bankigazgató és az el-
vált asszony nagy sze-
relembe estek, nap-nap 
mellett együtt voltak és 
tényleg komolyan és 
tnélységesen megszeret-
ték • egymást, már úgy 
mit, hogy egykettőre 
házasság lesz a dologból. 

A földvári mohikánok, akik 
utolsóknak hagyták el a bala-
tonföldvári strandot; Mannó 
Kató, Lenz Gréte, Stielly Baba 

és Bezzegh-Huszágh Morzsa 



A Zugligeti Tenisz Club versenyének résztvevői: Balról: Fischer Ödön, l f j . Schäffer Károlyné, 
Szendefly István, Bubalq Györgyné, Baittrock Béla, Wikus Rózsi, dr. Halász Tibor, dr. Felde 
Tibarné, dr. Felde« Tibor, dr. Szendefly Istvánná, Bubala György, dir. Lötz Antalné, Mayer György. 

Habesser Ilonka 
(Foto Gyenes) 

Ekkor egy este a bankdirektort lefog-
lalta egy szép színésznő, akivel már 
régebbről jóban volt s nem mert 
neki nemet mondani. Felhívta hát 
új szerelmét és szívettépő fájdalom-
mal közölte vele, hogy este nem le-
hetnek együtt, mert hivatalos dolga 
van. Az elvált asszony ugyanilyen 
szívettépő szomorúsággal válaszolta, 
hogy jobb is így, mert neki meg az 
édesapja érkezik meg vidékről s az-
zal kell együtt lennie. Mondanunk 
sem kell talán, hogy még ugyanazon 
éj folyamán két szmokingos és es-
télyiruhás pár találkozott össze az 
egyik mulatóban — a bankdirektor 
és partnere, továbbá az elvált asz-
szony és partnere. Azóta persze meg-
szűnt minden házassági kombináció. 

— No még valamitl 
— Ugyanezen a mulatóhelyen, ahol 

a kellemetlen találkozás történt, meg-
jelent a Pesten tartózkodó bariai ma-
haradzsa kíséretéből egy hölgy és 
egy úr. Természetesen őket is maha-
radzsának nézték s a mulató hiva-
tásos táncosa szorgalmasan táncol-
tatta a hölgyet. Mikor maharadzsáék 
távoztak, a táncos mélyen meghajolt 
s a maharadzsa egy csillogó arany-
pénzt nyomott a markába. A táncos 
szédült a boldogságtól s már rohant 
is a főpincérhez, hogy magyar pen-
gőre váltsa a csillogó indiai arany-
fontot. 

— Oh, hallatlanul izgatott vagyok! 
— Mekkora volt azonban a derék 

táncos meglepetése, mikor is a fő-
pincér a remélt bankók helyett leszá-
molt elébe 6, mondd hat fillért, lévén 
a csillogó pénzdarab nem indiai 
arany font, hanem — pesti kisszakasz. 
Adieu! 

Howard Rossné Kálnay Klári és kislánya Ma-
rlka, az U. S. A. westhamptoni strandján 



LELKI KLINImJA 
•SZERETEM ÜTI. LEVÉL: Tanácsot kérek 

— elvehetem-e? 
VÁLASZ: Nem a foglalkozás a döntő, az 

egyéniség, a jóravaló&ág, a megbízhatóság. Is-
métlem: itt legyen nagyon óvatos. 

BANKÓIM). LEVÉL: Lehetséges az, hogy 
én csupán sfce-nvedéere születtem? 

VÁLASZ: Van egy r í g i mondás, amely sze-
rint: «Az üristen kegyelme meghatározza szü-
letésünk ós a halálunk pillanatát.» Ez időtar-
tamon pedig az ember — sajátmaga vezeti ós 
irányítja a sorsát. Csak e napokban olvastunk 
egy rendkívül érdekes intervjút a 70' óves Ber-
ezeg Frenctöl. 0 többek közt azt mondja: <Ba 
visszanézek az életemre, mostmár belátom, ha 
valami kellemetlenség, baj ért az életben, — 
annak mindig magam voltam az okai» Azt hi-
szem, ez elegendő válasz az ön kétkedéseire ás 
szomorúságára, 

ÉRDEKLŐDŐ. LEVÉL: Lehet tekintettol so-
kat kifejezni? 

VÁLASZ: Tekintettel a tekintendőkre, azt 
hiszem, Igen. Hogy ön hogyan tekintsen vissza 
az illetőre? Válaszom az, hogy a ntete te-
eizo ki, hogy ön szívesen lenne vele kapcso-

latban — tekintetes asszony. 

A zágrábi Nemzeti Színház most mutatta be 
In dig Ottó színdarabját, «A torockóí menyasz-
szony»-t, a legnagyobb sikerrel. A két fősze-

replő: ILjubisa Jovanntc és Nadica Rabic 

KÜLÖNÖS PROBLÉMA. LEVÉL: Egy angol 
hölgy egyik »«randfürdűii lefotogTafált ben-
nünket, «igeim s egy jé barátomat. Mos>t a 
kiépet elküldte Angliáiból. Megköszönjem-e ezt 
a figyelmeseéget és hogyan? 

VALASZ: Az csak elemi dolog, hogy az 
Ilyen figyelmet meg kell köszönni, fis hogy — 
hogyan köszönje meg? Természetesen csak 
angolul. Remélem, angolul helyesebben ir, mint 
magyarul, mert — ne vegye rossz néven, '— én 
meg az ön írási t totografálnám le elrettentő 
példa gyanánt: milyen hibákat nem szabad el-
követni. ügylátszik, ön képírásra alkalmasabb, 
mint helyesírásra. 

BOY KÉRDÉS. LEVÉL: Ki a boldogabb? 
Aki jobban szeret? 

VALASZ: Nem. Az a boldogtalanabb. De 
azért, végeredményben, az a boldogabb mégis. 

ŐSZINTE SZAVAK. LEVÉL: ö lehozni a 
csillagot is é r t e i m . . . én csak tűröm a sze-
relmét I 

VÁLASZ: ön kegyetlen és rossz természetű. 
Nem haragszik egy őszinte szóért? Én nem-
csak hogy nem hoznám le a csillagokat fin-
nek, de még a tenyeremen se hordoznám, csak 
pár pillanatig. Azonnal leeltelném. 

ELVALT ASSZONY — 22. LEVÉL: Szer-
kesztő úr, nagyon kérem, bírálja meg helyzei-
temet élS adjon tanácsot. Anyagilag szüleim-
től függök . . . SzAlljoik-e szembe a boldogsá-
gomért az ö akaratukkal? 

VALASZ: Nem látom a «boldogságért való 
szembeszállást» megjegyzését Indokoltnak. Az 
ön szülei önnek a legjobbat akar ják , cseleked-
jen föltétlen az ő akaratuk szerint. Bizonyos 
azonban, hogy jóindulattal, szeretettel, egy kis 
okossággal könnyen rá fogja venni Aket, hogy 
egy kicsit utazzon és világot lásson. Ha ez si-
kerül és Pestre is elkerül — szívesen fogom 
látni. Üdvözlet! 

TÜRELMES. LEVÉL: 1. Lehet-e ezen kö-
rülmények között nősülnöm? 2. Ha igen — 
megkérheíem-e máris. 

VÁLASZ: Tisztán attól függ, hogy meny-
nyire bízik a jövőjében, erejében, kita-tásában 
és mennyire bízik a leány állhatatossá gában, 
önhöz való jó hajlandóságában. Ami a harma-
dik kéirdést illeti — az annyira intern dialog, 
annyira az ön lelki ügye, hogy beleszólni egy-
általán nem lehet. Ezt ön sajátmagának kell 
magamagával elintéznie. Én — annakidején, 
hasonló helyzetben — deferáltam. 

S. I. F. LEVÉL: 
VÁLASZ: Túlzás ai ben, szertelenségeiben, 

furcsa megállapításaiban is; intelligens, söt 
túllntelligens levél, önnek — úgy vélem — a 
lelki baja fizikai állapotra vezethető vissza, 
önt kimerítette ez a mai élet, ön túlzottan 
látja a szenvedése i t . . . meg kell erősödnie 
fizikailag, idegileg és akkor meglátja, hogy 
milyen ellenállóvá lesz képzelődéselvel, lelki 
szenvedéseivel szemben. Í r j a meg — jó taná-
csot adtam-é? Nagyon kíváncsian várom érte-
sítését. 

LELKIBETEG-. LEVÉL. «Remény sincs arra, 
hoiry sorsomba« valami kedvező változás elő-
forduljon . . .» 

VALASZ. Lát ja ez az, amit nem szabadna 
sohase mondani. Hogyan is mondja kedvenc 
filozófusom: Mullford Prentice? Amiről elfiro 
lemondunk, azt már el ls veszítettük. 



SZEPTEMBERBEN PESTEN 
LESZEK. LEVÉL: FöHkeres-
hetem a verseimmel? 

VÁLASZ: Jobb szeretem, ha 
beküldi. Az ilyen szép i f jú 
hölgy, aminőnek erről a ked-
ves fotográfiáról látszik, köny-
nyen eliogódottá tehetne a 
verseivel szemben. 

DUNÁNTÚLI, LEVÉL: öif 
Irt egyszer egy veneet. A ref-
rénje ez: «Jónak lenni 1». Ko-
molyan gondolja ezt? Érde-
mes jónak lenni? Kifizeti e-z 
magát. 

VÁLASZ: Nekem érdemes 
volt, amennyiben persze ke-
resztül tudtam vinni a jóaka-
ratú szándékomat. Az ember 
— pláne a gyönge ember — 
nem a másikért jó. Sajátma-
gáért. Ahogyan fölényes, gú-
nyos és «modern» solralt olva-
som — ön soae fogja azt meg-
érteni. 

EGYETLEN KERDfiS. LE-
VÉL: Lehetek-e én még bol-
dog az életben? 

VÁLASZ: Bppen azért lesz 
egészen biztosan. — mert most 
el sem bírja képzelni. 

d r . K. I . LEVÉL. Családi ós lélektani prob-
léma. 

VÁLASZ, fin a bölcs megnyugvást ajánlom. 
A filozófiát. Minthogy itt kétségek vannak 
csupán, pozitivum nincs (az áz orvosi vizsgá-
lateredmény, amely önt illeti, az se teljesen 
bizonyos), én azt ajánlom: intézze el az egész 
ügyet, kétséges aggodalmait a lelkében belül. 
Tudja, mi a legfontosabb egy házasságban, bi-
zonyos koron túl? A nyugalom. Aztán a meg-
szokás. Tudja-e, hogy ebben a furcsa világban 
semmi sem lehetetlen? Még az sem, hogy az 
ön gyanúja alaptalan. 

NEM ZSÁKBAMACSKA. LEVÉL. Egy há-
aass&gi történet. 

VÁLASZ. Asszonyom, nem az egyedüli ön, 
aki ilyképpen csalódott, ön még szerencsés-
nek mondhatja magát, mert hiszen még na-
gyon fiatal és idejekorán rájött a hibás lé-
pésre. Ha a jelenlegi miliőben nem érzi jól 
magát, kér je meg szüleit, engedjék meg, hogy 
változtasson kissé az életsorsán. Semmi esetre 
sem lenne ártalmára kicsit körülnézni a világ-
ban, kicsit élni, szórakozni . . .1 Udvarlójával 
az a helves bánásmód, ahogyan most van! 
Sajátmagával cselekszik jót. ha ezt a távolságot 
tovább is mn»»artla. Egyébként pedig — nem 
féltem önt. Sok üdvözlet. 

CSÖPIKE. LEVÉL. Bevallom az én nagy 
b á n a t o m a t . . . s 

VÁLASZ. Nem kell vele törődni! Maga fe-
lejtse el leghamarább. Mindennek megvan a 
m'aga természetes bája. Meglátja — föltétlen 
jön valaki, aki szintén elfelejti! 

O. P. LEVÉL. «Egy kis irodalllmi eseve-
gésre» ffilikereshefem-e önit személyesen. 

VÁLASZ, Inkább í r ja meg uram. mit óhajt? 
tőlem. Én annyira el vagyok foglalva, hogy 
fájdalom, bármennyire kedvem szerint volna 
is, a munkától nem érek rá csevegni. 

«A HARMADIK L E V É L » LEVÉL. Fiatal-
ember vagyok — mindenkinek van valakije, 
e-sak nekem nincs, eaórt olyan szomorú va-
gyok. Űgv szeretnék egy lelki bará tnő t . . . 

VÁLASZ. Ez Itt, uram, «Lelkl Klinika». Itt 
nincs lelki barátnője másnak, csak nekem. 
Még az is kérdés, hogy a barátság a vála-
szaim után — megmarad-e? Egyébként, ké-
rem ebben az ügyben nem hozzám kell for-
dulni. Direkt a «lelki barátnő-jelőlt.-hőz. 

A marosvásárhelyi magyar diákok diákhált rendeztek, melyen 
diákkirálynfl választás is volt. Győztes lett: orötdi Erösdy 

Erzsébet. Udvarhölgyei: Hóry Baba és Csutak Anna 
(Foto Szabói 

JÁSZBERÉNY. LEVÉL. Egy versemet kitt , 
döm önnek . . . bírálja meg! 

VÁLASZ. A vers nagyon szép, kedves Er-
zsike, csakhogy nem eredeti. Fordítás. «Das 
Märchen von Glück . . .» egyike a háborúelőtti 
német poézis egyik legismertebb verseinek. 
Báró Bornemissza Elemérnének, a szép erdé-
lyi szavalónőnek egyik legszebb miisorriarabja 
volt. Meg is van a vers zenésítve, 1914 má-
jusában hallottam énekelni a német egyesület 
férfikórusától . . . Tehát, kedves Erzsike, ha 
verset küld megbírálni és az fordítás, jelezze 
azt is, hogy fordítás. Mert ez nem az ön verse, 
másvalakinek a verse, ön csak lefordította, 
de ez is tfagy érdem, mert igen szépen fordí-
totta le. Föltételezem a jóhiszeműségét, sőt 
meg is vagyok győződve róla . . . azért foglal-
koztam ilyen bőven a dologgal. 

MARGIT. LEVÉL. Nem tudom, komolyak-e 
a szárodékia'i, csak szerelem med: ostromol , ha 
haragban vagyunk, képes szememláttára mAs-
iiafc udvaroM . . . 

VÁLASZ. Ez az utóbbi nem volna baj, na-
gyobb baj az, hogy ön nem érez ki az ud-
varlásból semmi komoly és tisztességes törek-
vést. Már pedig &n — leveléből kétséget kizá-
róan meg lehet állapítani — olyan anyagból 
van gyúrva, akivel nem lehet máskép, csak 
korrekt formában érintkezni, — de nem is 
volna jó. mert az ön lelkivilága másmilyent 
nem ls bírna elképzelni, sem elviselni. Nem 
tudok mást tanácsolni, minthogy legyen erős. 
önnek szüksége van egy életen át a lelke 
érintetlen tisztaságára Cs'aV ez lebegjen sze-
n e előtt, és semmi más. Sok é ; szíves üdvöz-
let! 

CSALÓDNI FAJ. LEVÉL. «Várják-e rá, 
vagy menjek máshoz feleségül? öt szeretem — 
de — minthogy egyszer már csalódtam — nem 
tudok ric'ki liinni.» 

VÁLASZ. Igen, önnek az a baja, hogy egy-
szer már a forró kásávt l megégette a száját. 
De minthogy a szóbanforgó úr, mér oly nagy 
idő óta kitart hűségesen ön mellett, semmi oka 
arra. hogy most az utolsó «próbaesztendőben» 
ne bízzék benne. Azt ajánlom: ne kösse le 
magát semminő irányban, mérlegelje óvatosan 
e helyzetét és csak alapos megfontolás után 
cselekedjék. Mert az ön lelke konzervatív mó-
don van alkotva, Önnek fá j , ha elveszít vala-
mit. még ha nem is szereti túlságosan, úgy-e 
bér? Hát még hogyha szereti! . . . 

6.1 
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Ez a prdbMma foglalkoztatja a szerelmeseket a világ teremtése óta. 
Eddig erre a kérdésre nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen volt választ 
kapniok. Aki tudni akarta, hogy im adottja viszonozza-e érzelmeit, nem 
tehetett mást, minthogy letépett egy margarétá t és annak szirmain 
számolgatta: Szeret . . . nem szeret? Margaréta hiányában esetleg akác-
levél is megtette a szolgálatot, de mindkettő fölötte kétes, megbízhatatlan 
eredményt ad. 

A pszichológia fejlődése azonban ma már lehetőséget nyú j t arra, 
hogy csalhatatlan biztonsággal győződhessünk meg az imádott férfi, 
vagy hölgy érzelmeiről. Amerikai pszichológusok egy szerelmi baromé-
tert konstruáltak, amelyről pontosan leolvashatjuk partnerünk szerelmé-
nek fokát. A szerelmi barométernek azonban nincs mutatója, hanem 
pszichológiai jellenségek alapján muta t ja a szerelmi prognózist két kérdés-
csoport segítségével. Az egyik hölgyek, a másik férfiak számára van 
ö s s z e á l l í t v a , Kérkezziink tehát, és adjunk a kérdésekre önmagunknak 
feleletet. A kérdések után két táblázatot találunk. Az elsőt szintén hölgyek, 
a másodikat pedig férfiak részére. Ezeknek a tabelláknak segítségével 
állapítja meg a barométer a szerelem prognózisát. 

Hécdú&k Uötyyek száiuáca 

1. Szwkott-e bókolni és i gyek -
szik-e bókjai t őszintéknek feltün-
tetni. 

2. Fáradhatat lan és leleményes-e 
újabb találkozási alkalmaik Mesze-
lésében és találkozásuk akadályai-
nak leküzdésében? 

3. Szokott-e jelenlétemben más 
nőkről áradozni? 

4. Szívére veszi-e, ha csókot kér 
és én megtagadom tőle? 

5. Látszik-e ra j t a az öröm, ha 
ú j ra lát? 

6. Figyelmességeiben és óhajaim 
teljesítésében tartózkodó-e? 

7. Szavain és viselkedésén érez-
hető-e, hogy lebecsüli a nőiket? 

8. Ha megbántom, sértődése to-
vább tart-e negyvennnyolc óránál? 

9. Előfordul-e, hogy borotválat-
lan, vagy nem kifogástalan tiszta a 

gallérja találkozásaink alkalmával? 
10. Pontos szokott-e lenni a ran-

devúkon és izigatottan vár-e, ha 
kések? 

11. Búcsúzáskor meg szokta-e min-
dig kérdezni, hogy makor találko-
zunk legközelebb és ragaszkodik-e 
minél igyakrabb találkozáshoz? 

12. Fontosnak tart-e a beszélgetés-
ben más témákat a szerelemnél? 

13. Értékelni tudja-e kedveskedé-
seimet? 

14. Kért-e már fényképet tőlem? 
15. Ha megharagítom, s>zokott-e 

durva vagy sértő szavakat (hasz-
nálni? 

16. Könnyen meg tudja tagadni 
kérésemet? 

17. Feltételekhez köti-e szerelmét? 
18. Igyekszik-e vetélytársainak le-

becsülésével sikereket elérni nálam? 
19. Bá tudom-e bírni valaminek 

megtevésére? 
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20. Szeret-e pózolni? Nemcsak 
azért foglalkozik-e velem, hogy is-
merősei előtt a Don Juan szerepé-
ben tetszelegjen? 

21. Hajlandó-e kedvemért elvein 
vagy szokásain változtatni? 

22. Zavarba jön, vagy kitérő vá-
laszt ad-e, 'ha jövőnkről kezdek be-
szélni? 

23. Érdeklik érzelmeim és lelki-
világom is? 

24. Aggódik-e, ha nem érzem jól 
magam, vagy szomorú vagyok? 

üécdések fécfiúk vzcuuÁca, 
1. Akkor is .barátságos hozzám, ha 

azt nem is vároan tőle? 
2. Különös gondot fordít-e külse-

jére olyankor, ha találkozunk, ille-
tőleg igyekszik ízlésem szerint öl-
tözködni? 

3. Részt vesz-e olyan szórakozá-
sokban, vagy sportokban is, ame-
lyek őt nem érdeklik különösebben, 
csak azért, hogy nekem örömet sze-
rezzen? 

4. Gyakran szokta-e mondani, hogy 
nagyon sok a dolga? 

5. Gyakran emlegeti-e előttem 
többi udvarlóját anélkül, hogy ha-
tározottan kijelentené, hogy nem 
érdeklik őt? 

6. Szokott-e lenézőleg nyilatkozni 
a férfiakról és a szerelemről? 

7. Csodálattal és örömmel hall-
gat-e, ha olyasmit mondok el, ami 
engem előnyös színben tüntet fel? 

8. Szereti-e kritizálni figyelmes-
ségemet, meghívásaimat, vagy aján-
dékaimat? 

9. Gyakran szokott-e érdeklődni 
olyan nők iránt, akikről tudja, hogy 
foglalkozom velük? 

10. Szívesen vesz-e részt egy-egy 
kiruccanásban? 

11. Képes-e lemondani kedvemért 
valamilyen szórakozásról anélkül, 
hogy ezért szemrehányást tenne ne-
kem? 

12. Szeret-e kinevetni engem? 
13. Szokott-e tüntetően kedves 

lenni valamelyik vetélytársamhoz 
és ugyanakkor 'hidegen viselkedni 
velem szemben? 

14. Szokott-e védekezni, ha jogos 
szemrehányásokat teszek neki? 

15. Hajlandó-e nekem szívességet, 
vagy szolgálatot tenni? 

16. Le tudom-e szoktatni rossz tu-
lajdonságairól? 

17. Megharagszik-e, ha közeledni 
próbálok hozzá? 

18. Nekem adja-e a legjobb fala-
tot étkezések alkalmával? 

19. Lebecsül-e olyan dolgokat, 
amelyek szentek előttem? 

20. Viszonozza-e szerelmi vallo-
másaimat? 

21. Ki szokta-e használni jó han-
gulatomat arra, hogy tőlem egy-egy 
kívánsága teljesítését kérje? 

22. Okom van-e szégyenkezni utó-
lag viselkedésemért, amelyre ő bá-
torított engem? 

23. Ha megtagad tőlem valamit, 
olyan modorban teszi-e ezt, hogy ez 
reményeket kelthet bennem a jö-
vőre nézve? 

24. Cselekszik-e olyat jelenlétem-
ben, ami esztétikai érzésemet sérti? 

Táblázat hölgyek számára 

1 2 4 5 10 11 13 14 19 21 23 24 Összeg : 

*» * # » « V 
• 

Összeg : 

3 6 7 8 9 12 15 16 17 18 20 22 
(A 4 

• 
(A 
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Táblázat férfiak számára 

1 2 3 7 10 11 14 ,5 16 18 20 23 
UiSücg -

» f • 
e 

4 » 5 6 8 9 12 ' 13 17 19 21 22 24 

V 
• 

Haszuátaü utasítás 
a szutliui fawutétecU&z : 

A tabellában két vízszintes oszlo-
pot találunk a kérdések számaival. 
Miijden egyes kérdésre, amelyre 
igen a válasz, a kérdésiek. megfe-
lelő szám alatti üres kockába beír-
juk az igen szót. 
Ha nemmel vála-
szolunk önmagunk-
nak valamelyik 

kérdésre, a kockát üresen hagyjuk. 
Az igenlő válaszok összegét azután 
minden vízszintes oszlopnak meg-
felelően a jobboldali nagyobb koc-
kába írjuk be. Azután a felső sor 
eredményéből kivonjuk az alsót. Ha 
a felső szám nagyobb, akkor egv-
szerű a dolog. A különbség ilyenkor 

^ s ugyanis plusz elő-
jelű, ha pedig a 
két szám egyforma 
nagy, akkor az 

% 



eredmény nulla. Ha azonban a felső 
szám kisebb, mint az alsó, akkor a 
felsőt kell az alsóból kivonnunk. A 
differencia ebben az esetben mínusz 
előjelű. Most az eredményül kaipott 
számot kell megkeresnünk a sze-
relmi barométeren. Ezen egy belső 
kört találunk. Ebbe a 0 — 12 szá-
mok vannak beírva a nullától jobb-
és balfelé. Ha a nulla az eredmény, 
ezt a számot a tabella közepén 
megtaláljuk. Ha azonlban az ered-
mény nem nulla, akkor ha a felső 
szám volt a nagyobb, tehát a diffe-
rencia pozitív, a számot a nullától 
jobb felé keressük. Viszont ha a dif-
ferencia negatív, vagyis a tabellán 
az alsó szám volt a nagyobb, a nul-
lától balfelé. A számnak megfelelően 
találjuk azután a külső -körben a 
szerelmi barométer által mutatott 
vonzalmi fokot. 

A barométer legbelső részén I— 
VI. jelzésű körcikkeket találunk. 
Ezeknek megfelelően a barométer a 
vonzalom jlövő kilátásait illetőleg a 
következőket mondja: 

H Ö L Q Y E K N E K : 
i . 

Szerelmi kilátásai a legjobbak, ö 
őszintén és önzetlenül szereti ön t tiszta 
szívből, szeszélyeivel és hibáival' együtt. 
A szerelmi barométer állandó szép időt 
mutat. Olyan férfi boldogítja ön t sze-
relmével, akinek érzelmei tíz, vagy húsz 
év múlva sem fognak megváltozni, ön-
nek is szeretnie keU őt. 

II . 
A férfi, akire gondol, biztosan szereti 

önt és mindenkinél értékesebbnek tar t ja . 
Nagyon boldogtalan lenne, ha most el-
veszítené. Öné minden gondolata nap-
közben és áimai éjjel. A közeljövőben 
semmiesetre serai fog csalódni benne. 
Szerelme egy-két évig biztosan eltart, 
különösen ha azt nem teszi -ki túlságosan 
súlyos próbáknak. Hosszabb, szép időt 

azonban nem garantálhatunk feltétlenül. 
Érzelmei semmiesetre sem változnak 
meg azonban egyik napról a másikra, 
hanem esak lassanként, hosszú tépelődés 
és megfontolás után. 

I II . 
Szerelem van jelen, ha nem is túlsa 

gosan mély. Előrelátható időtartama há-
rom hónap. Az sincs kizárva, hogy más 
nőt is szeret, ez azonban nem változtál 
ö n irfcnt érzett igaz és nagy szerelmén. 
Prognózisunk: Változó időjárás, több-
nyire szép, de néha felhős idő, sőt átme-
netileg borús is. Olyan férfival van 
dolga, aki legalább két hétig búsulni 
fog, ha kosarat adna neki. 

IV. 
Egyáltalán nem tar t juk megbízható-

nak az illető úr szerelmét. Kétségtelenül 
szerelem állapítható ugyan meg, de ex 
még nem komoly szerelem, még nem 
vert gyökeret partnere szívében. Külö-
nös gonddal kell ápolnia a gyenge pa 
lántát, ha azt akarja , hogy az megnő-
jön és megerősödjék. Ehhez sok napsu-
gár kell, amirőli önnek kell gondos^ 
kodnia. Ha az illető1 a közeljövőben ki-
sebb csalódásokat szerezne önnek, az ne 
kedvertlenítse el. Az illető ura t önnek 
kell szerelemre nevelni. Prognózis bi-
zonytalan, időnként kisebb esőkkel. 

V. 
Az illető úr, aki i ránt érdeklődik, nem 

érez szerelmet ön iránt. Mutat, ugyan 
némi szimpátiát, ami esetleg szerelemmé 
fejlődhetik. Talán még mást szeret, vagy 
nincs ideje a szerelemhez. I t t csak a tü-
relem segít. Várni kell, nyugodtan 
várni. Talán idővel remélhet. Prognózis: 
Szeles, hűvös idő, esetleges javulási ten-
denciával. 

VI. 
Nem mondhatjuk, hogy kedvezőek a 

kilátásai. A barométer ugyan még nem 
érte el legmélyebb pontját , de nem sok 
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hiányzik hozzá. Szerelmük krit ikus pon-
ton van és a legkisebb incidens is ele-
gendő ahhoz, hogy örökre elveszítse őt. 
ön valószínűleg felbosszantotta az illető 
urat, mert időnként valósággal gyűlöli 
önt. Csak azt tanácsolhatjuk, igyekez-
zék biztonságba helyezni magát a fenye-
gető vihar elől. Legyen óvatos, jelen pil-
lanatban önnek nincs nyerni-, csak 
vesztenivalója. Kilátás: További rosz-
szabbodás várható, zivatarokkal. Vihar 
nines kizárva. 

FÉRFIAKNAK: 
i . 

A vak is lát ja, hogy a hölgy halálosan 
szerelmes önbe. Csak granulálhatunk 
önnek az eredményhez. A hölgy, akire 
gondol, annyira szereti önt, mint egy 
férfi t sem ön előtt és minden valószínű-
ség szerint senkit sem ön utón. Képes 
volna az ön kedvééit elhagyni család-
ját, vagy férjét, sőt lemondani minden 
kényelemről, fényűzésről. Prognózis: Ál-
landó, tartós szép idő. 

II. 
A hölgy kétségtelenül szereti önt. A 

szerelem hőfoka igen forró, annyira, 
hogy uj ja i t is megégetheti. A hölgynél 
ez a szerelem feltétlenül több egy kis 
flörtnél, az érzelem talán egy életre szól. 
Ne essen kétségbe, ha imádott j a időn-
ként tartózkodónak mutatkozik. Legyen 
mindenesetre kedves és előzékeny hozzá. 
Prognózis: Derűs, napfényes idő, időn-
ként kisebb lehűléssel. A kánikulát hű-
vös saellő enyhíti. 

m . i 
A hölgy ßzereti önt, érzelmei jelen pil-

lanatban semmiesetre sem mesterkélteik. 
De hogy ez a szerelem sokáig tart-e, 
egyáltalán nem biztos. Veszélyeztetheti 
egy szellemesebb, vagy csinosabb vetély-
társ — akinek esetleg elegáns autója is 
van t Sietnie kell, ki kell használnia a 

szép időt, amely talán rövidesen megvál-
tozik. A barométer változót mutat. Az 
ilyen hölgy szívét nem lassú, tervszerű 
ostrommal, hanem rohammal kell be-
venni. 

IV. 
Nem merjük határozottan állítani, 

hogy a hölgy szerelmes önbe. Bár egyes 
tünetek arra mutatnak, hogy ez még be-
következhetik. A hölgy becsüli önt, ked-
vesnek találja, többet jelen pillanatban 
nem állapíthatunk meg. Bizonyos tar-
tózkodást mutat még egyelőre önnel 
szemben, sőt az sem lehetetlen, hogy 
megszakít önnel rövidesen minden ösz-
szeköttetést. Igyekeznie kell megkedvel-
tetnie magát vele, óhajait ellesni és tel-
jesíteni. Kilátások: Egyelőre hűvös, vál-
tozó, felhős idő, javulásra nem feltét-
lenül számíthatunk. 

V. 
A hölgy neheztel önre, elégedetlen 

önnel, jelenleg egyáltalán nem találja 
rokonszenvesnek. Ennek ellenére azon-
ban hajlandóságot mutat arra, hogy vé-
leményét esetleg megváltoztassa. Talán 
egy különös figyelmesség az ön részéről, 
vagy egy hőn óhajtott vágyának telje-
sítése időváltozást eredményezhet. Ne te-
kintse az ügyeit reménytelennek. A férfi-
nak el kell tűrnie a nő szeszélyeit. Ne 
várjon gyprs változást, számítania kell 
arra, hogy a kiengesztelődée sokáig fog 
tartani. Prognózis: Hosszabb ideig tartó 
esős, borús idő, később javuló tenden-
ciával. 

VI. 
Nem biztathatjuk sok jóval. A kiláli-

sok nagyon rosszak, a hölgy egyáltalán 
nem szereti önt , talán csak némi szá-
nalmat érez ön iránt. Hiába kísérlete-
zik, támadást kezdeni annyit ér, mint 
fejjel nekimenni a falnak. A hölgy úgy-
látszik, már mást szeret. Szüntesse be az 
ostromot, mer t könnyen zivatart, sőt 
vihart mutathat a barométer. 
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» 

Oîovella 

Szlemm Böske, egy kis nagysá-
gos asszony, befordult a Váci-ut-
cából a Párizsi-utcába. 

Hét óra volt, délután. 
A fodrásztól jön Szlemm Böske, 

megy haza (csak ide a Révay-ut-
cába), otthon elő kell készíteni 
neki a vacsorát, már mint az ura 
vacsoráját, ő maga bridzs-vacso-
rára megy ma este félkilencre, 
miután megfelelően átöltözött. 

Sietni kell Szlemm Böskének. 
Siet is. 
De a Párizsi-utcában se húzzák 

le zárás után a rollót a kirakatok-
ra, s Szlemm Böske mindjár t az 

első Párizsi-utcai kirakatban ész-
revett egy guszta kis szalmakala-
pot, akárhogy sietett; visszalépett 
a kirakat elé» hogy behatóan 
szemügyre vegye azt a harcias 
tompot. 

Egy férfi jött mögötte két lé-
pésre, az a pillantásával, mint a 
pengével, az arcába suhintott 
Szlemm Böskének, amint a kira-
kathoz fordult. 

Szlemm Böske megijedt, rögtön 
tovább lépett. 

Ez az ember biztos ő utána. jon. 
Mikor befordult a Párizsi-utcába, 
mintha lá t ta volna a sarkon, hogy 
ez a zöld kalapos alak is befordul 
u t á n a 

Vissza is nézett ott a sarkon, 
úgy félig, mintha megérezte volna 
hogy valaki követi. 

Érdekes ez, az embernek hátul 
nincs szeme, mégis észreveszi az 
ember, hogy a há ta mögött nézi 
valaki. S önkéntelenül megfordul. 

Ez az úr utána j ö n . . . a Váci-
utcában nem merte megszólítani. 
Nem akarta. Ott ilyenkor is jön-
nek-mennek, észrevehetik, úriasz-
szony ott nem reagálhat. 

Szlemm Böske egy kis szívdobo-
gást kapott. Hallotta a férf i lépé-
seit maga mögött. Sőt egy köhin-
tést is hallott. A férfi a megszólí-
táshoz stimmelt. Es a hátában egy 
tűnél finomabb tűt kezdett érezni 
Szlemm Bösike. A férf i nézését, aki 
most utána jön és gusztálja őt. 
Olyasfélét érzett Szlemm Böske, 
mintha viszketne a h á t a 

Istenem, izgalmas. Mit csináljon, 
ha ez az úr hirtelen melléje kerül 
és leszólítja? 

Egy férii jött mögötte két lépésre . . . 
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Szlemm Böske körül-
pillantott. Az egész Pá-
rizsi-utcában két leányt 
látott, most bújtak ki 
egy kapu alól, vihog-
tak valamin, biztos ru-
haszalonban dolgoznak. 
Az utca végében, előt-
te, ott meg egy lehulló-
fejű vén bácsi cammog. 
Különben néptelen és 
néma a Párizsi-utca 

így estefelé csodálato-
san elhalkul ez az érde-
kes sürgő-forgó Belvá-
ros. A vásárló, nézelődő, 
siető, sétáló, fecsegő kö-
zönség, a dudáló finom 
autók, hörgő rikkan-
csok, nyávogó koldusleánykák, ibo-
lyával cirkáló nénik, minden, min-
den elmúlik, olyan hangulat esik 
ilyenkor a Belvárosra, mintha ez az 
élet i t t csak álom lett volna, álom. 

Az alkonyodás beesik a Párizsi-
utcába is, odatapad a búcsúzó nap-
sütés a kirakat üvegéra, mint egy 
megfoghatatlan finom borvörös se-
lyem. 

Szlemm Böske nem mert oldalt 
se nézni, amint elsietett a kiraka-
tok előtt. Mondhatom, erősen elfo-
gult volt. Sohase volt még kalandja 
Szlemm Böskének, egészen vélet-
lenül. 

Hanem, amint így makacsul, egy-
forma tempóban siet előre, ösztöne 
támad, hogy fölnyissa a retiküljét, 
belenézzen a tükörbe, esetleg pu-
dert csapjon az orrára. Emelte is 
már a retikült (modern lakk reti-
kül, három ezüst pánttal), de aztán 
leengedte megint. 

Csak szokásból gondolt a pú-
derre, igen, legföljebb idegesség-
ből. Különben a sötét moziban is 
ki szokta nyitni a retikült, tükörbe 
nézni pedig ott igazán semmi ér-
telme. 

Ki lehet, mi lehet a férfi, aki 
követi 1 

Jónapot asszonyom . . 

Az a zöld kalap gyűrött volt, és 
betyárosan le volt vágva a férfi 
szemére. Felöltő nélkül van ez a 
férfi, a szürke ruhá ja is mintha 
olyan vasalatlan lenne, akár a 
kalapja. Körülbelül ennyit gyűj-
tött a szemébe Szlemm Böske ad 
uig az árva pillanatig, míg a fér-
fit átpillantotta. A kora, ahogy eb^ 
bői az odapillantásból sejthette 
Szlemm Böske, harminc-negyven 
közt lehet. 

Hirtelen kinyilt a szája Szlemm 
Böskének, bekapott egy erős lélek-
zetet. 

Egyszer-másszor észrevett ilyen 
hanyag alakot a Váci-utcában. 
Rettenetes előkelő pofájuk volt. 

Ez a férfi, ez az úriember, aki 
most utána jön, ez gróf lehet! 

Ezeknek szabad akármilyen ócs-
kán és gyűrötten mutatkozni. Ez is 
talán egy órá ja még vadászott a 
birtokán; sárba gázolt; eszébe ju-
tott valami, beült az autójába, 
Pestre szaladt. Ezek ilyen bolon-
dok. Ilyen szabadok. Ilyen nagy-
szerűek. 

Mi lelte Szlemm Böskét? 
Nem tud úgy tovább sietni. 
Kicsit görbén kezd menni. Egy-

szer majdnem belebotlik a sima 
flaszterbe. Kis szédület áll a. fe-
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jébe, mint mikor roppant gyorsan 
ragadja föl a l if t az embert. 

Egy grófnak akadt meg a szeme 
rajta, te nagy Isten! 

Milyen elszántan, milyen bizton-
sággal jön utána. A rabló, a raga-
dozó. Le fog csapni rá, a csinos 
Szlemm Böskére, úgy, mint az ősei 
lecsaptak a gazdag kereskedőre. 

Szlemm Böskét olyan izgalom 
fogta el, alig győzte szedni a leve-
gőt. A levegőt, a tavasz meleg és 
hűs vad levegőjét, ami költőket és 
szabadsághősöket és hűtlen asszo-
nyokat teremt. Szlemm Böskének 
remegett a térde, nyilalást kapott 
a derekába* ijesztő és édes nyila-
lást; az eszméletében felfordult, 
mint földrengésben, az egész kis 
rendes élet, a lakás, a bridzs-iasz-
tal, az ura Szlemm Bandi, meg ez 
a hórihorgas ház itt a Sarkantyús-
utca elején, mind egymásra estek. 

Mert már a Sarkantyús-utcába 
ért Szlemm Böske. 

IV Sfróf oltani. Elnyel te a föld... 
(Szürszabó József raiza) 

Hallucinálta minden szempillan-
tásban, hogy a gróf megszólítja. 
Jónapot, asszonyom . . . megen-
gedi . . . 

A gróf jön* jön, nem tágít. J a j , 
csak megszólítaná már, Szlemm 
Böske nem bánja, ha belehal is. 

A gróf mintha jobban sietne 
utána. S most megint lassít. Vár. 
Mit akar? Oh igen, a gróf finom 
ember, olyan finom, amilyen bes-
tia. Jelre vár, valami biztatásra» 
beleegyezésre. Persze. 

A Sarkantyús-utcában senki, 
senki. Egy gyerek most futot t be 
egy kapuba. 

I t t a pillanat, soha nem jön visz-
sza ebben az életben. 

Szlemm Böske hallotta, hogy a 
hölgy ilyen esetben leejti az ernyőt 
vagy a kesztyűjét. 

Ernyő nincs nála véletlenül. A 
ke sz ty ű j e . . . ja j , most vette föl 
délután, fehér antilop, csupa por 
lesz a járdától. 

Nem lehet egyebet 
tenni, le kell ejteni a 
retikült. A gróf föl-
emeli majd és bemu-
tatkozik . . . 

Es Szlemm Böske 
leejtette a.retikült. 

Es megállott, és be-
húnyta a szemét és a 
szíve úgy zengett, mint 
a villamos^csöngetés. 

Siető lépések. Aztán 
csönd. 

Csönd. Szlemm Bös-
ke majd elájul már iz-
galmában. 

Végre megfordul, re-
megő szájjal, moso-
lyogva. 

Te jóságos Isten. 
Üres az utca végig. 

A gróf eltűnt. El-
nyelte a föld. 

A retikült is, a gróf-
fal együtt. 



MAKAY MARGIT 
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Gyermekdwat'bemutatô 
Ismét zajosak az iskolaudvarok, be-

népesültek az iskolák termei, bevo-
nult az i f júság a meghosszabbított, 
de még így is rövid szünidő után. 

Az iskolásleányka ruházata köny-
nyebben megoldható, amióta a rnat-
rózruha kötelező viselet. Ez a ren-
delet csak megerősítette azt, amit a 
legtöbb szülő addig is helyesnek ta-
lált. Az én leányaim például a ren-

delet előtt is mat-
rózruhában jár-
tak. Nemcsak is-
kolába, hanem 
társaságba is. A 
legkényelmesebb, 
legcélszerűbb és 
gyermeknek, fia-
bal lánynak a leg-
előkelőbb viselet. 
A matrózruhák 
különböző válto-
zatban készül-
nek. A kicsinyek 
számára egybe-
szabott, berakott szoknyájú ruha 
készül, az első gimnazista feLgom-
bolt, berakott szoknyát és bekötő-
zubbonyt, az ötödik gimnazista oro-
szos zubbonyt hord, széles, fekete 
bőrövvel a hólos szoknya fölött; 
míg a heted-, nyolcadista szűk 
szoknyát visel, féloldalas berakás-
sal és bekötött blúzzal. Mindnyá-
juknál közös azonban a fehér-sötét-
kék szín különböző változata és a 
kötelező matrózgallér a hozzáillő ké-
zelővel. Nyáron és az iskolaév folya-
mán megtartott ünnepélyeken a ki-
csinyeik fehér vászonruhákat, a na-
gyobbak blúzokat viselnek, sötétkék 
gallérral, míg hétköznapon keske-
nyen csíkozott kék-fehér vászonblúzt, 
sötétkék-fehér sujtásos, vagy fehér-
sötétkék sujtásos gallérral. A sötét-
kék seviot, vagy más gyapjúszövet-
ruhákhoz felváltva viselik a fehér 
gallért, kézelőt, a sötétkék matróz-
gallérral. 

A fehér ruha zubbonya a sötétkék 
Barna mintás bársonyruha halványsárga satin-
gallérral és zöld bársony bakiisruba fehér 
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szoknyához is nag-yon 
jól -használható. Fehér 
és sötétkék svájci sap-
kát, vagy intézeti egyen -
kalapot és háromnegye-
des sötétkék, úgyneve-
zett 'boy-posztóka-bátot 
visel az iskolai ruhához 
a gyermek. 

Aki a gyermek lelki-
világát ismeri, az fel 
tudja mérni annak a je-
lentőségét, hogy nem 
versenyeznek többet dí-
szes ruházat és elegan-
cia dolgában gyerme-
keink. Legalább az is-
kolában nem. A józan 
szülő azonban az iskola 
falain kíviíl is ügyel 
arra, hogy gyermekének 
ruházata egyszerű le-
gyen. A szővetruha és 
nyáron a mosóanyagból 
készült rüha gyerme-
keink -számára is divattá 
lett. Selyemruhát csak 
egészen kivételes, ün-
nepélyes alkalommal vi-
selnek. A bársonyruha 
hálás és célszerű, a 
gyermek téli látogató-
ru'hája bársonyból ké-
szülhet. 

Fontos az egyszerű 
szabás. Kerüljük a fölös-
leges -díszeket és főleg a 
hipermodern szabást. 

Oldalt rakott szoknya, 
fehér blúzzal 

bekötös 

Nemcsak a 
gyermekhez,-a falnőtt fiatal leányhoz 
sem illik. 

A ruhák semmikép ne legyenek túl-
rövddek, vagy túlszűkek. A kalapnak 
alkalmazkodnia kell a ruhához, vagy 

kabáthoz. Az angol ka-
lapformák 'keskeny sza-
lagdísszel -a legelőkelőb-
bek és mindig divato-
sak. A legcélszerűbb vi-
selet a színes filcsapka. 
A. cipő legyen kényel-
mes, sarka lapos, ala-

.csony. A keskeny, ma-
gajsisarfiú, fa-sarkú cipő 
felnőttnek való és an-
nak is csak estére. Ne 

Íjunk gyermekeinknek 
\elyem fehérneműt. Alá-

>m, hogy az célszerű, 
çs viselet, 'köny-

njffciií ""tisztítható, de 
csak az érettségi után." 
Nagyon szép fehérne-
műek készülnek fehér-
es rózsaszínű batisztból, 
t-oileből és puplinlból, 
kis azsúrral, vagy hím-
zéssel díszítve. Ennél 
jobb és szebb .sem a 
gyermeknek, sem a fej-
lődő leánynak nem kell. 
A gyermek sportruhá-
zata fontos. Ma minden 
gyermek sportol. Ho-
gyan öltöz7.ék a külön-
böző sportokhoz? Cél-
szerűen, észszerűen és 
egyszerűen. A strandra 
menjen ujiatlan mosó-
ruhában. A fürdőruhája 
ne legyen hátrész nél-

vászon fürdőköpenyt és 
kül. föléje 
ne pizsamát viseljen. 

A gyermekek evezősdressze élénk 
színes vászonból lkészülhet, elütő 
színű rövid nadrággal, amelyből a 
blúz gallérja készül Ehhez a dressz-



hez ki® kaibátkát is ké-
szíthetünk. Hűvösebb 
napokra gyapjúdrasszre 
van szüksége az evezés-
nél. A turistaruJha: egy 
ió gyapjuszvetter és rö-
vid, nem túlszűk szok-
nya, szeges cipő, vihar-
kabát, sapka és gyapjú-
zokni. A jégre menjen 
rövid kaibátkás kosztüm-
ben, amelyhez felgom-
bolható gyapjúszvetter, 
hozzáillő sapka és sál 
tartozik. A sísporthoz 

gyapjúkabát és felül bő, 
alul szűk nadrág, szvet-
ter és szántén meleg 
sapka, sál, jó meleg 
kesztyű és zokni kell. 

A gyermeket és fiatal 
leányt neveljük úgy, 
hogy önmaga is törőd-
jék 'a ruházatával. Bizo-
nyos mértékig legyen 
hiú, de ne legyen a ruha 
bálványa, amely körül 
egész gondolatvilága 
forog. Szoktassuk gyer-
mekünket arra, hogy es-
ténként rendezze át ru-
háit és javítsa ki saját-
maga a hiányokat. Ta-
nuljon meg önálló kri-
tikát gyakorolni, önál-
lóan választani, vásá-
rolni. Ha már nagyabb, 
adjunk neki annyi zseb-
pénzt, hogy abból fedez-

hesse ruházatának költségeit ' Vásá-
rolja meg sajátmaga a szükséges 
anyagot, tárgyaljon ő a sziaibóinő-
vel, ezáltal nemcsak az ízlését és az 
önállóságát fejleszti, hanem megta-
nítjuk a pénzzel 'bánni, azt be-
osztani és ezáltal mind a pénzt, mind 
az ezért szerzett javakat jobban meg-
becsülni. Ezáltal érjük el azt, hogy az 
igényei nem nőnek túl a megszabott 
határon. 

Es ismételten is azt kell ha;nigsú-
lyozni, hogy a gyermek öltözködése 
egyszerű legyen mindenekelőtt. Egy-
szerű és praktikus. Az egyszerűség-
ben is legyen azonban ízlés. 

SIMON BLANKA 

Piros-fehér flanellruha, fehér krepp díszítéssel és sötét-
kék-fehér látogatóruha, a blúzon hímzett pontokkal 

díszítve 

Barna jersey bak-
fisruha fehér gal-
lérral és ingeiével 
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őszintén bevallom, magából Párizsból 
alig lá t tam valamit az idén. Minden 
időmet és energiámat igénybevette a 
divatbemutatók látogatása. Röviden be 
számolok impresszióimról, amelyek közt 
a legnevezetesebb talán az, hogy a di-
vat a tavasz óta lényegileg nem válto-
zott, — marad tak a szélesített vállak 
is, — inkább anyagokban jött sok új 
dolog. Szatin, moaré, taf t , rengeteg otto-
mán, tömérdek bársony. 

Legnagyobb élményem Marcel Rochas 
bemutatója volt. Olyan merész és fiata-
los, amilyen méltóságteljes például a 
Lanviné. Azt lehet mondani, hogy az 
utolsó darab bemutatásáig érezhető volt 
a nagy premiereken szokásos izgalom. 

Schiaparelli főképpen anyagokban ho-
zott ú j dolgokat, de ragyogó volt egy 
délutáni kabá t j a három ezüstrókáva , 
hat kis fejjel a háton. 

Patounál nekem legjobban egy — 
mannequin tetszett. Amerikai lány, 37— 
38 éves, légiesen szép és áttetsző jelen-
ség. A társai és a közönség hercegnőnek 
hívják, 

Schiaparelli első vendeuse magyar lány. 
a neve: Körmendy Böske. 

Worthnál, mint mindig, nyugodt, biz-
tos és nagyon elegáns dolgokat lehet ta-
lálni. Ezt annál plasztikusabban éreztem, 
mert ugyanaznap délután voltam Schia-
parellinél. Schiaparelli képviseli tudni-
illik a párizsi divatkreátorok között a 
lendületet és a nem egyszer elképpesztő 
merészséget. Ez a hölgy, aki valamikor 
kis kofferben ihordta a selymeket 'hotel -
ről-'hotelre, kínálgatni az idegeneknek, 
ma Párizsban, különösen a széles vállak 
divata óta az egyik legelső helyet bizto-
sította magának. Ha az ember egy-egy 
merész ú j í t ásán mosolyog is, végered-
ményben majdnem mindig ő az, aki ú j 
utakat , ú j megoldásokat talál a divat-
ban. Leginkább Amerikának dolgozik. 

Chanel volt a legbőkezűbb az idén az 
ú j kreációk terén, szinte ontotta a ru 
hákat . 

Patounál bejött egy mannequin, fülbe-
való helyett elmésen megkonstruált 
fémklipsz volt a fülében s bár a ruha is 
gyönyörű volt, amit viselt, erről szinte 
megfeledkeztek az emberek, folyton a fü-
lét kellett mutogatnia. 

Végeredményben a párizsi nagy házak 
is érzik a gazdasági válságot. Altalános 
a panasz, egyiknek sem megy úgy, mint 
azelőtt. Pedig sokszor lá t tam, hogy a mel-
lettem ülő amerikaiak néha húsz ruhát 
is rendeltek egyszerre. Elképzelem, hány 
ruhát rendelhettek akkor, amikor még 
nem ment nekik rosszul. 

Fehér őszi köpeny, majomszőr prémmel. Hozzá 
feketo tok, majomszörrel 

(Foto Angelo) 

Nem lesz gyermeke 
öltöztetésére gondja, mert az első forrásnál teíőtől talpig gyári áron felruházhatja. — 
Komplet csecsemőkelengyék, kötöttáruk, baby-, fiú-, leánykaruhák, pizsa-
mák, joppék, mackóöltönyök, eszkimóruhák, kötények, boykabátok stb. 
készen és mérték után legjobb (szalon) kivitelben is n a g y b a n i á r a k m e l l e t t . 

B A B V Í F GYERMEKRUHÁZATI CIKKEK GYÁRA 
ü ^ * * * ^ * • Kizárólag: Budapest , V., Szabadság-tér B. szám. Bálvány-utca sarok 
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Londonból hazaérkezett személyesen vásárolt különleges szöveteivel 

Hajszálak végleges hiirtásí 
fegkomoTyalb, gyors, S C H A D E N M T A L N É 
biztos eredmenv. . . . , , . . . 
Egy óra alat t 80CMCOO szál ! K O Z Ü l C t l K a l I n l é Z C I 

1 d i f l f t i e r m i á v a l 
1 ( v i l l a n n y a l ) 

IV., Vác i -ufca 9 
félem.(Corso mozi-ház) 
T e l e f o n : 8 7 5 - 1 G 

jut a nap minden szakára. 
Sportruhák, délelőtti ruhák 
készülnek trikóból és szö-
vetből, amelybe apró kis 
aranypettyek, vagy arany-
virágok vannak szőve, dél-
utáni ruhák derekai Iámé-
ból, estélyiruhák és köpe-
nyek drága fémbrokátból. 

* 
A ruhákon rengeteg sok • 

dísz. SzörmeszegélyeK, tonsze-
gélyek, majomszőr rojtok, róka-

és szkunk&z-premezések majd-
nem minden kollekcióban lát-
hatók. Nemcsak a kabátok, a 
szoknyák és az u j j ak szélei is 
prémezve vannak. A préme-
zésre használt szőrmék között 
majdnem minden eddig ismert 
szőrme szeropelt. Sokféle szllsz-
kin, asztraghán, perzsaláb, bie-
ber, majom, nerz, coboly, leo-
párd, hermelin és rókáit min-
denféle változatban. 

* 

Ez a három elegáns kötöttruha minden divatszinben kapható. 
Mindhárom a 

KÁLVIN-TÉRI F E N Y V E S ÁRUHÁZ 
sa já t gyár tmánya. Ezért ilyen olcsó: 

DARABJA 9 PENGŐ 80 FILLER. 

Dú/aiu*a<zs&ták 
A bársony nagyon divatos anyag. Szö-

vetkosztümökhöz sokszor látni bársony-
blúzt, rengeteg rövid és térdig érő bár-
sonykazakot. A bársonyokban óriási nagy 
a változatosság. Rengeteg sok mintás 
bársonyt látni. 

Az anyagokba fantasztikusan nagy a 
Luxus. Rengeteg sok a fémbrokát, a 
lamé, a fémmel átszőtt szövet és trikó, 
úgyhogy ezekből az értékes anyagokból 

A Margitsziget Palatínus strandfürdőn 
szeptember 1-től kezdve vasár- és hét-
köznapokon egyformán 1 pengős utó-
szezónárak léptek életbe. 

Az ú j kollekciókban is-
mét látni óriási muffokat 
Mint látvány, igazán szép 
a hatalmas nemes szőrmé-
ből készült muff, rövid-
ujjú kabáthoz hosszú ujjas 
szűk kesztyűhöz. Divat 
azonban biztosan nem lesz 
idén sem. A legtöbb nő 
örül, ha a kabátja préme-
zésére telik, muffra már 
csak nagyon kevésnek jut. 

* 
A DIVATJÔSOK SZERINT A 

TÉL DIVATSZlNEI A SZÖLÖ 
SZÍNEK LESZNEK. 

Legszebb az ősz az Adrián, IkereB&e fel Hertel 
Rokan-t Selce-betn, 20 percnyi séta Cirkvenicá-
tól, ideális fekvés, meleg tengeri fürdő a ház-
bajn, szö 'őkúra, rekonvtaflesenseknek ajánlható, 
egoista iléilenj nyitva. 

SZŐRSZÁLAK 

SZEMÖLCSÖK 
SZÉPSÉGHIBÁK 

Végleges nyomfalan eltávolítás garancia mellett 

DR K O R N E R N É 
kozmetikai intézetében Budapest. Teréz-körút l/a 
Tel. : 14-0-18. Krém, púder stb. postai szállítása. Levél 
belifelvilágosítás (válaszbélyeg). Tan í tványk lképzés 
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A női kézimunka a divatban 
Mindig nagy szerepet ját-

'•B >tt a ruházat előállításában 
és? díszítésében a kézimunka. 
-Szorgalmas nők, akik saját ma-
gi; k és gyermekeik ruházatát 
időtöltésként, úgyszólván szó-
rakozásképpen díszítik kézi-
munkával, mindig voltak és 
lesznek. Ma erre több alkalom 
nyílik, mint valaha. A kosz-
tümhöz tartozó blúzt, a selyem 
fehérneműt, a - gyermek ruhá-
ját, a nyári angolos ruhát 
azsúr és könnyű hímzés díszíti. 
Az elegáns délutáni, és esti 
rnhát madeirahím-
zés, aranyhímzés 
gyöngyhímzés di 
szíti. 

A kötés és hor-
golás már valósá-
gos művészetté fej-
lődött. Csodálato-
san szép kötött é* 
horgolt ruhákat, 
kabátokat, pullo 
wereket, sálakat, és 
sapkákat látunk, 
amelyeket höl-
gyeink maguk ké-
szítenek és amelyek 

vetélkednek a legelegán 
sabb külföldi modellekkel. 
Gyermekruhák és kabátok 
egyszínű és színe9 hímzés-

"sel, kötött és horgolt, hím-
zett és aplikált kesztyűk dí 

csérik készítőik ügyességét és ízlését. 
Különösen szépek a magyaros motívu-

mokkal hímzett blúzok és ruhák, ame-
lyek mesaze az ország határán túl is di-
csérik a magyar asszony zseniálítását. 
Németországban nemzeti divatirodát lé-
tesítettek, ú j német divatot diktálnak. 
A legelőkelőbb német kézimunkaújság 
egy külön füzetet adott ki, amelyben 
német kretonból készült ruhákat és lak-
berendezési tárgyakat mutat be. Ha 
minden magyar nőnek csak egy ruhája 
vagy blúza volna- magyaros hímzéssel 
díszítve, már ez is nagy haladást jelen-
tene ezen a téren. 

Milyen lesz 
az őszi kalapdivat ? 

Kérdést intéztünk Markovit.« 
Róberthea. a közismert és szá-
mos fiókkal rendelkezd Marko-
vits-cég főnőkéhez, hogv mi-
lyen les® az ft sal kalapdivat 
A kővetkező információt kap-
tuk.: 

— Az őszi kalapdivat nyű-1 

godt és komoly spineket hoz. 
Azonban & szinek, anyagok é* 
a kalapok fazónja még nln?,s 

teljesen kialakulva.. Ma meg 
nem lehet tudni, hogy várat-
lanul nem tőr-e előre egy ú j 
szirt, vagy egy új anyag, mint 
a most favoTirffUt angora-, 
kecske-, majom- és nyúlszőr-
r é vegyitett jer jek. Színeik-
ben, minit újdonságot. első-
sorban « zöldet kell megem-
líteni, méregzöldtől egészen 
a palackÄÖldig. Űj ízin a bőr-
vörös. E színek mellett ter-
mészetesen íwgy favorit a fe-
kete és igen kedvelt a banna 
szin is. Fazónban érdekes a 
toronytofc, az erősen síétáíló 
nyúlfiilíí tok s azok a hölgyek, 
akilk a megszokott klos kala-
pokról lemondani nem tudnak, 

pillanatnyilag eanotiere-, che-
valier- é,s postilkm-fo<rm4kka." 
vigasztalódnak. Szívesen hor-
danak a hölgyek Mrsony és 
volonr hnrett"ket Is. 

Bokor Vîargit 
(Kis Pál felv.j 

A púder kiválasztása. A púder az arcbőr ápolásának igen 
fontos kelléke. Részben az arcbőr védelmére szolgál, részben 
pedig hamvas, egészségesen ható külszínt kölcsönöz az arc-
bőrnek. Szabály az, hogy a zsíros arcbőrhöz púder helyett hasz-
náljunk Sulfamyl-kénpúdert, éjjel pedig Sulfamyl-krémet. 



Szanatóriumi kozmetika 
Dr. Glück szanatórium 

VI., Benczur-utca 4. Teleion : 13-7-31 
Ifnimntilro flrcápolás stb., végleges, nem 
KUZIIICima szálanként! szőreltávolltás. 

Plasztikai sebészet 
Fül-, orrkorrekciók, arc (ránc) fel-
varrás, lógó emlők felvarrása és 
megkisebbltése, hegplasztika stb. 

Prospektussal az Igazgatóság szolgál I 

az egyetlen tükör-reflex kamara hajlít-
ható keresővel és ezért minden beállítás-
nál helyes képkörvonal az állandóan lát-
ható keresőképen. (Parallax-kiegyenlítés) 

K i á l l í t á s a : 
2 Voigtländer Anastigmat 1 : 3*5, Compur-zár (Viío mp), önkioldó 
vízszintmérő. Háromszoros nagyító. Beállítás, gyorsaság és blende 
egy tekintettel leolvasható. 12 felvétel (6x6), 6 x 9 (B 11/8) filmre 

Kérje a «SUPERB» prospektusát bármely foto-szaküzletben, vagy direkt i 
Schering-Kahlbaum A.-G. (Voigt länder & Sohn A.-G.) 
Repr. W i e n V I , Webgasse 2 /a . 
Magyarországi képviseleti Wefsz Aladár, Budapest, V., Zrlnyl-utca 12 

A bieberkalap 
feltámadása 

Az őszi divatban rendkívül sok a tok-
kalap, a fejtetön tara jszerű díszítéssel. 
Érdekes és újszerű vonalú az olyan ka-
lap, amelynek feje ugyanazt a hatást 
kelti, mintha a fe j kendővel volna le-
kötve. 

A sok különleges és ú j kalapanyagon 
kívül, a legnépszerűbb bizonyosan a 
taupe lesz. A selymes finom, puiha filc-
anyagot évről-évre használ ják, idén 

(Foto Kis Pál) 

Gépondolálás 
8 pengő 

Minden elrontott 
hajfestést rendbe-
hoz, 3 pengőért 

szőkítés 

Grosz fodrász 
Károly-kÖrút 1. 

yeUfUömU*-
„Suptcb" 6X6 cu* 
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azonban nagyon sok ú j variációját lát-
juk. Vannak dublé-taupek, amelyeknek 
mindegyik fele más és más, vannak 
olyan taupe-tompok, amelyeknek a feje 
és a karimája más-más színű, olyan 
taupe, amelyek szőrméhez, mások vi-
szont selyembársonyhoz hasonlítanak. 

Érdekes újdonság a régi bieberkaiap 
feltámadása, amely szintén a taupenak 
egyik válfaja és amelyet még kis isko-
lás gyerekkorunkban viseltünk, egy-egy 
kalapot legalább öt-hat esztendőn át. 
Reméljük a feltámadás nem lesz ilyen 
hosszú időtartamú. 

Rheumatikns fájdalmaknál, fejfá-
jásnál, izom- és izületi fájdalmak esetén 
a Togal tabletták jól hatnak. Teljesen 
ártalmatlan. Kérdezze meg orvosát! Min-
den gyógyszertárban kapható. Ára: P 1.80 

PÁRIZSI NŐIKALAP-ÜZEM 
IV„ H A J Ó U. 1 2 - 1 4 ( a z u d v a r b a n ) KALAPJAI VEZETNEK 
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Hollywoodból újabb divatőrületről 
számol be a rádió. Amint tudjak, 
zöld a divatszín. A zöldnek minden 
árnyalata. Ezt állítólag Hollywood-
ban úgy fogják fel a divathölgyek, 
hogy a női arc is alkalmazkodjék 
ehhez a divathoz. Ezért halványzöld 
szemhéjakat festenek estélyekre és 
halványzöld, vagy galambszürke 
arcfestéket használnaJk. Remélem, 
hogy ezt a divathóbortot, mely bi-
zonyára ott sem lesz 'általános és 
hosszúéletű, nem veszik át höl-
gyeink. 

A zöld-divat egész szokatlan erély-
lyel tol félre minden más színt útjá-
ból. Csak a feketének kegyelmez 
meg. Az estélyi cipők is zöldek és 
feketék. Crepe de Chineből készülnek, 
orr nélkül, csak bokapánt fűzi őket 
a lábhoz. Az Amerikában annyira 
divatos strasszal hímzett selyem es-
télyi cipő előreláthatólag ezen a 
télen sem fog nálunk általános, di-
vattá válni. 

• 

Érdekes kesztyűket láttunk egy 
belvárosi előkelő ikesztyűboltban. Fe-
kete antilópból készültek és a ké-
zelő szlöjd munkával készült: Emlé-
kezzünk vissza óvodáskorunkra, ak-
kor fontunk fényes, színes papírból 
szlöjdöt. A kesztyűnél fekete-fehér 
apró kockák, keletkeznelk a fonás ál-
tal. Még egy különleges díszítést lát-
tam. Egész keskeny sujtásból varr-
nak díszeket a kesztyűk kézelőire és 
a »kézelő felsőrészének befejezését 
apró sujtáshurkokból képezett rojt 
adja. Az új modellek íközül nekem 
a kézzelhímzettek és szegőzöttek tet-
szettek legjobban. 

# 

Érdekes sportruhát láttam együk 

Fehér mousseline estélyiruha lila gallérral és 
lila tol lrózsákkal 

(Patou-modell) 

párizsi kollekcióból: «fil a tricoter»-
ből készült, három részben. Az alj 
és a rövid kabát dohánybarna, a 
szvetter néhány árnyalattal világo-
sabb, csupa apró barna karilkával 
beszövött. Ehhez egy barna camot-
tiere kalap tartozik világosabb színű 
tollal. 

Ufítás a Uafadís tew* 
Speciális, külföldi képzettségű szakerők mun-
kája garantálja hajának hamvasságát. 

Beh/ázösL w&L f&dcászszatáto 
IV., Váci-utca 27/29. 
(Telefon 88-2-29) Piarista 
palota. Leszállított árak. 

Hoff er füzőszaíón 
átköltözött 

Kossuth £ a / o s - u 10 alá. 

Kopott bundáját 
u j j á f e s t l é s v a s a l j a K O H M 
szőrmefestő, VI., Diós-u. t. — Aut. 930—18 



Gyakorlati tapasztalat bizonyítja mindenütt a 
viliágon, hogy a gazdasági válság és a. rossz 
üzletmenet leküzdéséire legalkalmasabb, legbiz-
tosabb a reklám és főleg az újsághirdetés . Ho-
gyan. .hol éta mil«®- kell és lehet eredményesen' 
liindetniV EB megtudható a 36 év óta közis-
mert Leopold Gyula hirdető viáJliaJatámál, Er-
zsébet-korút SS. TöJefón: 42-1-55. Leopold Gyula 
nemcsak sziaikszertiem és párat lan pontossággal, 
iLanem több mint S évtized alatt szerzett tan ul -
ságok célszerű felba^rzmiálásával teljesíti oda/Jjdó 
lelkiismeretességgel az összes megbízásokat. 

Reumat ikus fá jda lmai t enyhítik a Togal tab-
letták. Teljesen ár ta lmatlanok, miniden gyógy-
sessntárban kaphatók. Ara: : P 1.80. 

* 
Valóságos jótétemény fogaknak a vi lághírű 

Nieva-fogkrém. Nagy tubus csak 90 fillér. 

Pattanásos és 
rosaceás Dőréhez 

csak orvosi k é s z í t m é n n y e l n y ú l j o n h o z z á I 

W l e l í n d i n - t 
K a p h a t ó patikáiban és drogériákban. 

NOCKIT " VIBRÁCIÓS M A S ZIR 0 Z Ó KÉSZÜLÉK 
b á r m e l y v í z c s a o r a f e l s z e r e l h e t ő 
Neumann,V. Ügynök-utca 10 

ideális száj- és 

Szépségápolás Hajszálak, szemölcsök, szeplők kiirtása végleg villannyal. Minden-
- nemű szépséghibák kezelése. Helyi fogyasztás. Elismert „ A r a n y " 

Varadyné Pataki Aranka szépltószereim postai szétküldése naponta. Tartós szempilla-
hozmetikai intézete 

VII., Erzeibet-körút 8. Telefon : 43-6-81. festés, szemöldökformázás. — Tanítványok tokeletes kiképzésé. 

Ki festi jól az arcát? 
Erre a kérdésre a legtöbib nő 

őszinte meggyőződéssel feleli: én! 
Pedig ha, gondosan megvizsgáljuk 

a dolgot, megállapíthatjuk, hogy a 
nők ötven százaléka egyáltalán 
nem ismeri a helyes arcfestés sza-
bályait és ném tudja festeni az ar-
cát.. Egy kis részük ösztönösen, 
vagy gyenge tájékozottsággal már 
megközelíti a jót és csak igen ke-
vés nőről állí thatjuk azt, hogy min-
den tekintetben kifogástalanul festi 
az arcát . A 30 arcfestés igazi mű-
vészet. Művészet, mert csak akkor 
van jól festve az arc, ha a festést 
nem vehetjük észre. Ahhoz, hogy 
valaki ezt megtanulja, az kell, hogy 
jól ismerje arcának vonásait, arca 

Púderozás előtt dörzsöljük le az arcot megfelelő 
krémmel 

(Kis Pál foto) 



Hindeiiftf o maga 
kozmefihusa lehet 

Tanulja meg kozmetikai szereit 
(krémek, púderek, rúzsok, stb ) 
egyedül előállítani. Legjobb 
francia receptek alapján hat hét 
alat t teljes kiképzést nyuj t 

E L E K T R O 
kozmetikai intézet laboratóriuma 

Ollői-út 14. — Tel : 31-6-75 

HO L L Ó S E R Z S I 
K O Z M E T I K Á J A 

IV., PETŐFI SÁNDOR-UTCA 7 , I. 3 

A H , R E S » N I N O N « 
kozmetikai szerek egyedüli készítőiéi 
IV, Kossuth La|o*-utca 12, félemelet 

Akár zsíros, akár száraz arcbőre 
van. már rövid használat 
után puha, üde és hamvas lesz 

Különleges esetekben személyes meg-
jelenéi ajánlatos. Díjtalan tanácsadás 

Óvakodjék megtévesztés cél-
jából hasonhangzású elneve-
zések alatt forgalomba kerülő készítményektől 

Vigyázzunk a szájfesték színére! 
(Kis Pál felv.) 

-karaikterét. A púdert és a festéket 
összhangba kell hozni az arcbőr 
minőségével és színével. A púder-
nek úgy kell alkalmazkodnia az 

Ne nyúljon pat tanásos és rosaceás arcbőréhez 
tisztátalan anyagokkal , csak orvosi készítmény-
nyel. Ilyen a MELINDIN, mely gyorsan tünteti 
cl pa t tanásai t és arcbőre minden t isztátalansá-
gát! Ez a modern, r égvár t arcápoló készítmény 
minden drogériában és gyógyszer tárban kap-
ható. 

arcbőrhöz, mint ahogy a íkitűnően 
szabott ruha alkalmazkodik az alak-
hoz. 

Csak az tudja helyesen, tehát 
szépen festeni az arcát, aiki az arc-

, festés technikáját megtanulja. 
Mielőtt az arcra felraknánk a ki-

választott púdert, dörzsöljük le 
I előbb az arcot a megfelelő zsíros, 

vagy száraz krémmel, hagyjuk ia 
krémet néhány percig az arcon és 
csak azután töröljük szárazra. 

A púderezés lágyan, puhán és le-
felé történjék. Vigyázni kell arra, 
hogy az arc legkisebb része se ma-
radjon szabadon. 

Ezután az arcbőrnek megfelelő 

Gáog Erzsébet kozmetikai műterme 
IV., Múzeum-körút 13 25 éve vezet 

K e g m o d a w rt a B b s z £ j» s é g «S f» o í A s 
T e l e f o n : 843—70 T a n í t v á n y o k k i k é p z é s e F i ó k o m n i n c s 

Kozmet ika i kiképzésre t an í tvány t felvesz I 

M " E S Z E I Z I N G intézete 
IV, Réglpos ta -u . 12. II . 3. Tel. : 895—37. 

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

Harmat Margit kozmetikai intézete 
Az összes szépséghibák k ikezelése . • Olcsó 
bér le t rendszer + Taní tványok k iképzése . 

VI I . . I t úkócz i -ú l 22. Telefon : 36-2-46 

FRIED PIROSKA 
S Z É P S É G S Z A N A T Ó R I U M - K O Z M E T I K A 
TERÉZ-KÖRÚT 54. NYUGATINÁL. TELEFON: 168-

GRACIA a modern nő koz-===== metikai szalonja 
Lloót-kőrút 12,f. 14. - Tanítványok kiképzéis 

^ ^ R C A T ÁPOLJA 
^ ^ B Ő R É T RENDBENTARUR 
C Ï S O D A S E R E D M É N Y T G A R A N T Á L 

-53. TANÍTVÁNYOK KIKÉPZÉSE. 
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s/.ínű rúzst kenjük az orrgyökértől 
kezdve az arcpárnák felé, mindig 
nagyon gyengén. Ezt addig ismétel-
jük, míg nem érezzük, hogy a rúzs 
és a púder már erősen «fekszik» az 
arcon. A nyakat ugyancsak az arc-
hoz használt púderrel púderezzük 
be, de előbb a nyak egész területét 
durva törülközővel dörzsöljük át. 

A szem alatt elhúzódó mély gyű-
rűk sötét tónusa öregít. Hogy ezt el-
tüntessük, három színezésű púdert 
használjunk. 

Az arcra használt rúzst és púdert, 
amelyek a bőr színével egyezőek, 
egy kis tiszta fehér púderrel kever-
jük össze. E keverék rózsaszínű 
lesz. Ezzel a megvilágosított púder-

rel kenjük be az arcot a szemgyű-
rűknél. Aztán húzzuk végig ujjunk-
kal a gyűrűk ágyát, mire azok el-
tűnnek. Vigyáznunk kell természe-
tesen arra, hogy ez a púder a szem-
pillára ne kerüljön. 

Az arcfestés és a púder csak ak-
kor hat ártalmasan az arebőpser-ha 
nem fordítunk egyébként is különös 
gondot taz arcápolásra. A jól ápolt 
arcnak sem a púder, sem a festék 
nem árt. 

Természetes azoniban, hogy éjsza-
kára mind a festéket, mind a pú-
dert éjszakai krémmel le kell dör-
zsölnünk és sem a púdernek, sem a 
festéknek nem szabad káros anya-
gokat tartalmaznia. 

Esmfrsùnapfiàdë 
Vegyünk lég-és napfürdőt minél gyakrabban, 
azonban sohasem nedves testtel és csak ak-
k'or, ha előzőleg erősen bedörzsöltük magunkat 

NI VE A 
C R E M E v a g y O L A J j a l 

Mindkettő meggátolja a bőr fájdalmas leé-
gését. Elősegiti a lebarnulást még borult 
időben is. — Meleg időben a N I V E A -
C R E M E kellemesen hüsit, hideg napo-
kon pedig a N I V E A - O L A J meflóv az 
erős lehűléstől. 

Csak a N I V E A - C R E M E 
és N I V E A - O L A J tartal-
mazza a bőrre olg jótékony 
hatású E u c e r i t e t . Ezért 
pótolhatatlan és utánoz-
hatatlan mindkettő. 

CREME: P. -.50 2.20 
O L A J : P. 1. 3 50 

. . . . r . , , CVnDA" KOZMETIKAI M Ü I N T É Z E T E 
Nemes Márkus Emilné „ L V U Í I A i v . , v e r e s P á m é - u t c * 4 . , f é l e m e l e t . 
• • i h h m i h m ^ ^ ^ m h A p p o n y i - t é r m e l l e t t . Telefon : 83 -6 -03 
E g y é n i és k ü l ö n l e g e s s z é p s é g á p o l á s , s z e m ö l c s - és 
h a l s z é l é i t ávo l í t ás . D l a t n e r m l a , k v a r c , h e l y l f o g y a e z t A s TanftVanyOK KIKepzÔSe 

HAß MOST siörtelenftés 
kezdje a kúrát Dr. Jutassy 
tanár k o z m e t i k a i 
g y ó g y i n t é z e t é b e n 
mert tökéletes munka 
hosszabb időt igényel 

arcról és végtagokról 

Budapest Kossuth Lajos-u. 4 
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AZ OTTHON 
MŰVÉSZETE 

I N D A N T H R E N nr" 
FÜGGÖNYÖKET 

BŰTORHUZATOT 
megadott terv szerint készí' 

RELIEF SZlNESNYO *IÓGYÂR 
VI., Csengery-utca 47. Telefon: 28-7-11. 

Szerkeszti: SIMON BLANKA 

U iont 7 
Az idők, az ízlések, 

az igények, az élet-
forma megváltozott. A 
mai ember azt kívánja 
függönyétől, hogy moz-
gékony, könnyen irányítható, mos-
ható, vagy könnyen tisztítható le-
gyen. A mai függönyt úgy szövik, 
hogy a port nem szívja magába, 
hanem átszűri; a fényt, a világos-
ságot átengedi. Inkább kerete az 
ablaknak, amely néha színével — 
például aranysárga, narancsszín — 
aranyos fényt bocsát a szobába. A 
függöny levegősebbé és naposabbá 
tudja tenni a lakást. Ha forró nap-
sugarak ellen akarunk védekezni, 
akkor azt a redőnyök útján tesszük. 

A Bauftaws-stílus szélsőséges, 
függöny nélküli ablakot diktál egyes 
esetekben. Ez éppen olyan túlzás, 
mint a sokredőnyű, porfogó bár-

piszkos, rongyos fo?iróraszAla.g és száj helyett 
van már egy tetszetős és célszerű megoldás: 
az Autcmatiko, a magától záródó kar.'racsratt, 
krómozott fémből. Kapható az egycdárusitóniU: 
Rszg nyi és Révai, Kossuth Lajos-u. 5, N'ein-
zeti Ki'Lgzi»6 palotájában. 

Könyvtárrészlet Hahn Jáncs lakásában 
(Seidner fotoi 

sonyfüggöny volt. Az ablakok mé-
retétől, alakjától, a szoba berende-
zésétől és rendeltetésétől függ az, 
hogy milyen függönyt alkalmaz-
zunk. Szárnyfüggönyt sztórral, 
vagy vitrázzsal, esetleg anélkül, 
kombinált sztórt, amely a függönyt 
is pótolja, vagy ha egész alacsony 
ablakról van szó, csak vitrázst és 

MEZ 
NAGYATÁDI GYÁRTMÁNY 

KÉZIMUNKA FONALAK 
SZÍNTARTÓ-SELYEMFÉNYŰ 

MŰVÉSZDOlt 

SIEBURGER 
V., Harmincad-utcs4 
T e l e f o n : 80-5-53 

Függönyök, terítők, kézimunkák, párnák, kerámiák 

xáríl papírftárpit 
IV., Vici o. 36. Tal. 83-3-95 
Tapéta. Festés.Mázolás 

H a t s z e m é l y e s üveg- és étkezőkészlet 

ÖSSZESEN 

5 8 DARAB 

p 4 3 . 5 0 

15 részes étkészlet 
6 teacsésze 
6 moecacsísze 
6 szem. csiszolt vizes-

készlet (7 drb) 
6 szem. csiszolt talpas-

boroskészlet ... (7 drb) 
6 szem. csiszolt talpas-

likőrkészlet (7 drb) 

VERŐ D T porcellánfestészete és üvegcsiszolóüzeme 
« 1 - I x a b e l l a - u t c a S O 



Kérem a 2 0 6 . számú prospekius díj' 
talan megküldését 

Név : 

Foglalkozás: 

Pontos cím : — --

Tökéletes 
f ü r d ő 

v í z v e z e t é k n é l k ü l 
5 kg fáva l 25 perc a lat t 
140 liter 40 C° fürdővíz 

MAGYAR FEM- ES 
LÁMPAÁRUGYÁR RT. 
Budapeit—Kőbánya. — Postafiók-- 2 0 

drapériát, dc ezt is könnyű anyag-
ból.. 

Milyen a függönydiyat? Milyen 
anyagok és fazónok divatosak 1 íme 
egy kis kalauz dióhéjban. Mai szá-
munk borítékának két belső oldalán 
közlünk két modern függönyt. Az 
egyik ekrüszínű tüllből ekrübefű-
zéssel, a másik ekrütüllbe színes 
gyapjú fonálbefűzéssel készült. 

A stílusbútorral »berendezett la-
kásba selyem-, vagy brokátfüg-
gönyt és drapériát alkalmazhatunk, 
de olyan formán, mint a rovatban 
közölt képen látható, tehát keskeny 
keretként. Az ablanyílást magát 
hímzett tüllsztór borít ja. Stílus-
szobákba a nehéz, valódi csipke- és 
magashímzés tüll alapon a legdiva-
tosabb, hosszirányban dúsan omló 
anyagból. Ezek gyakran készülnek 
szárnyakkal kombinálva és akkor a 
selyem-, vagy brokátszárny fölös-
legessé válik. 

A biedermeier-szobába a pettyes 
tüll, az apróvirágmintás selyem, a 
kreton és ia fodros grenadin, vagy 
markizett illik. A Lajosok stílusá-
hoz a lenge, hímzett tüllfodrokkal 
díszített csipkés tiillfüggönyök ille-

nek. Modern lakásba a modern, 
mintás tüllbeszövések fehér vagy 
ekrüalapon, egyszínű, árnyalt vagy-
színes kivitelben, a nagyszemű réce 
anyagok, a markizett rojt tal és az 
indathren festékkel festett mo-
dern színes vásznak, grenadinok, 
tüllök illenek. 

A függönydivat igénytelen. Aki 
nem .akar, vagy nem tud sokat köl-
teni erre a célra, az is jóminősegű 
és modern függönyt készíthet ma-
gának. 

Férfi fogadószoba, Hahn János laka&aban 
(Soiilner ioto) 



szerkeszti: 

PARADICSOMOS OMLETTE 
(2 személyre.) 

ö t deka va ja t vi lágosbarnára pir í tunk, 
azután beleszelünk két érett, de nem túl-
puha, kimagozott, mogyorónyi darabokra 
tördelt nyers paradicsomot, ízlés szerint 
megsózzuk, félgyűszűnyi cukrot szórunk 
rá, és csak éppen egyszer hagyjuk együtt 
buggyanni, azután félreáll í t juk. Négy 
nyerstojást összehabarunk egy tejmérő 
kanálnyi tejjel, 2 csapott evőkanál liszt-
tel, de egészen simára ám! Palacsinta-
sütőben kevés va ja t forrósítunk és> a 
tojásból lefödve, a tűzhelyen két lepényt 
sütünk úgy, hogy az al ja egész szilárd, 
a teteje híg rántot tasűrűségű legyen. A 
párolt paradicsomot a lepények egyik fe-
lére öntjük, r á h a j t j u k a másik felét, 
5 percre, a forró sütőbe tesszük, azután 
saj tot hintve a tetejére tá lal juk. Nagyon 
jó, most tanul tam hazajövet az étkező-
kocsiban. 

TARKONTOS BARANYFEJ-
BECSINALT LEVES 

Hat személyre számítva. Három tisz-
tított, jól megmosott bárányfeje t hosz-

MÁGNÁS 
keverék, középamerikai és columbiai 

kávéfajtákból összeállított 
erőteljes izű kávé 

14 k g 3*70 

Meinl Gyula r.-t. 

FUCttS-TOHfíJI 
Ú j c i m : V . , N á d o r - u t c a 5 1 

Teleion: 81-2-74 | 

szában kettévágunk, a velőt mindegyik-
ből kivesszük, vigyázva, hogy szét ne 
kenődjenek és besózva egy tányérra 
tesszük. A kettévágott fejeket és az 
egészben hagyott báránynyelveket le-
veszöldséggel, két liter, ízlés szerint só-
zott vízzel addig főzzük, míg a hús le-
válik a csontokról. Vajjal a ranysárga 
rántást készítünk, belevetünk evőkanál-
nyi friss vagy ecetben eltett igen fi-
nomra vágott tárkonylevelet, kevés tö-
röttborsot, rászűr jük a levét, belefőzünk 
20 deka kar ikára vágott gombát és 10 
deka báránymájgombócot. Amíg ez fő, 
leszedjük a csontokról a húst, fa la tnyi 
darabokra vágjuk és a hártyái tól meg-
tisztított 6 félvelővel együtt a levesbe 
tesszük, ahol még öt percigi főzzük. A 
levesestálba két deci sűrű tejfelt el-
habarunk két tojássárgával és a r ra önt-
jük a levest. A főtt nyelvekről termé-
szetesen le kell húzni a bőrt, mielőtt fel-
vágjuk. Ugyanígy készíthetünk borjú-
fejet is. 

VIZESUBORKA ELTEVESE 
Egyenes nagy uborkákat gondosan meg-

mosok. Nagy uborkásüveg a l jába teszek 
nagycsomó kaprot, néhány babérlevelet. 
A megmosott uborkákat feláll í tva belera-
kom, míg félig tele lesz. Akkor néhány 
f ü r t éretlen szőlőt és kar ikára vágott tor-
mát teszek rá, ismét felállí tva uborkát, 
amíg az üveg megtelik. Egy szál ketté-
vágott to rmát teszek rá, az üveg szája 
alá dugva, amivel leszorítom az uborkát. 
Erősen sózott vízben egy marék egész-
borsot főzök fel és egészen forrón rá-

Aki week-endtre iifdul, vagy csónakházba, ki-
rándulásra, vagy akár hosszabb vasúti útra, 
feltétlenül vigyen magáviail Lampart szeszgáz-
főzőt. Era a készülék kis helyem ei'íér, künn y en 
kezielhetö és főkén/t nem robbanékony, tehát 
teljesen veszélytelen. A Lampart íiseszgázfözö 
igen alkailíinas olyan villákban, vagy nyaralók-
ban. ahol villany, vagy giázvezeték nincsen. 

Díjtalan árajánlatot kap 
ha azonnal telefonál 2 2 2 — 9 9 . 

„Stabi l" rádió Teréz-körút 43/a 
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ARANY is csak akkor érték, 
ha van hozzá jó E G É S Z S É G 

H A S Z N O S T U D N I 
hogy a derűs hangulat, a jó közérzés 
mindig a gyomor és belek kifogástalan 
működésétől függ. Szorulásban 
szenvedőknél, emésztési hiányok-
nál pedig 

Igmándi t ermésze tes 
keserű vize l e g j o b b a n beválik 

Az Igmándi r lz kasxnálali utasítással miodtnätl laphal« 1 

Uxletáthelyezés miatt jégszekrények fürdő-
szoba-berendezések alkalmi árban e adók. 

W I F C F I A n O I F iéflszekrónyeyár és egész-
TT ICJLL A l / U L T ségilgyi berendezések gyára 
Vilmos császér-út 52 . Telefon: 18-9-86 

LJÍSZLÓ 
V., Visegrádi.u 12 
Tataion • 27'1-as 

CIANOZ 
takarít, beraktároz 

Agai I rén szilvásgombócot főz 
(Gyenes foto) 

és azóta már azt sem tudom, hol kezdjem, — 
itt az ezüsthclmi, minden rézedény, kilincsek 
— mind pucolá^ra vár. Hát méír a fürdőszoba, 
kád. padló, azt sem tudom mikor és hogyan 
leszi'k rendben. 

— Híit persze, az nem is csoda, ahogyan te 
takarí tasz. Nálam a takar í tás csak gyerek-
játék. 

— Hogyan csinálod azt? 
— Elárulom. Van nekem egy házitündérem, 

ennek a segítségével minden pil lanatok alat t 
ragyogó tiszta lesz. Ez mindent 4tnztit: ezüs-
töt, evőeszközt, rezet, üveget, po rc iüán t , ká-
dat. padlót, kormos edényt, egyszóval mindent 
pil lanatok alatt t isztára varázsolok ,a házi 
tündéremmel. 

— É9 hol szerezted ezt a tündér t? Áruld el! 
— Ez a házitiíndér a VIM. Ott van minden 

jobb boltban. Amióta ezt ismerem, soha sincs 
gondom a wigyt&kairításs&l. Élvezet, hogy mi-
lyen gyorsan ragyogó és tiszta lesz minden. 

— Megjegyeztem: VIM. Mindjárt hazatok i -
ügyet. 

— KaphMtó mindenütt . de ügyel j (arra 
hegy eaiik az igazi VIM-et vedd s á r g a doboz-
ban, melyre feketével van ráírva : VIM. 

Nyaralás után . . . 
— Itthon vagytok már édesem a nyaralás-

ból? 
— Igen, má r két napja megjöt tünk. 
— Legalább jól kipihented magad . Hogy 

nyara l tá t? 
— Nagyon jó volt. Pihentem is. de a z ' t a 

már azt sem tudom, hol ál l a fe jem. 
— Miért, mit csinálsz? Nagytakar í t ás t? 
— Azt bizony. Két napja , hogy hazajöt tünk 

öntöm az üvegbe rakott 
uborkára. Az üveget elő-
zőleg vaslapra állítom, 
hogy meg ne repedjen a 
forró víztől. Pergament-
papírral lekötöm és a 
kamrába állítom. Két nap 
múlva elkezd forrni és 
8—-10 napig zavaros lesz. 
Akkor kitisztul. Novem-
berig nem bontjuk ki. 

ÉTLAP EGY H É T B E . 
SZOMBAT: Ebéd: Lebbencs 

leves. Párolt felsál, kapros , 
tejfeles tökfőzelék. Szilvás-
gombóc. Vacsora: Savanyú 
tüdő. Főtt kukorica. 

VASABNAP: Ebéd: Zöldsé-
ges ragout->.eves. Há jas rizs-
pudding. Kacsapecsenye, ubor-
kasa lá táva l . Orosz, krémtorta . 
Vacsora: Hideg fácán áfonyá-
val. Tor ta délről. 

HÉTFŐ: Ebéd : Kalarábé-
leves. Sertéscomb, zöldbabfű-
zelékkei. Máglyarakás . Vacso-
ra : Töltött sül tpaprika. Diny-
nys. 

K E D D : Ebéd: Zöldségleves. Vagdal t hós, 
sáigairépafőzelékkel. Káposztás rétes. Vacsora : 
Pörkö ' t nyúlaprólék, zsemlyegombóccal. Szőlő. 

SZEBDA: Ebéd : Paradicsomleves. Fr i ssen 
sült nyúigorinc, gombás rizœsel. Csokoládéfel-
fü j t . Vacsora; Pap r ikás burgonya, bucsí virs-
livel. Körített iliptói, retek. 

CSÜTÖBTÖK: E b é d : Húsleves. Főt t hús 
kapormár tássa l és pirított darával . Palacs inta . 
Vacsora: Főtt húsbí l coquette, kovászos ubor-
kával . Alma. 

P É N T E K : Ebéd : Gombaleves. Túró metélt. 
Vacsora: Paradicsomos omlette. Főt t kukor ica . 

VIZ V ABI MABISKA szakácskönyve «A 
KONYHA MŰVÉSZETE», kapható a Színházi 
Élet Bolt jában (Erzsébet körút 7.). Ara: 
5 PENGŐ. 



^fïCilyeu a jó mityofónhang 
Amióta ia rádió divatba jött, ú j 

fogalommal gazdagodott az előadó-
művészet szótára. Az ú j fogalom; a 
mikrof önhang. Az előadó hangja sok 
esetben egészen másképpen hangzik 
mikrofonon át, mint közvetlen hal-
lásra és ezért van az, :hogy különö-
sen Amerikában, a rádiónak külön 
művészgárdája alakult ki. A rádió-
sztárok legnagyobb része sem az-
előtt, sem pedig mikrofónsikereik 
után sem szerepelnek színpadon 
egyeisek azért, meirt külsejük nem 
alkalmas arra, hogy a rivalda fényé-
iben illúziót keltsen, de legtöbb eset-
ben az az oka a szánpadtól való 

Palotai Vilmos, 
strassbourgi zenei héten Bartók Béla második zongoraver-

senyét dirigálta a szerző személyes közreműködésével 

tartózkodásuknak és színpadi kísér-
leteik sikertelenségének, hogy 
hangjuk, amely a mikrofonban tö-
kéletes fényű és érces csillogású, a 
színház akusztikájában erőtlenné, 
színtelenné válik. 

A jó mikrofónhang a rádióiban 
való érvényesülés lehetőségét jelent-
heti olyanok számára is, akik eddig 
talán nem is gondoltak arra, hogy 
a színpadon, vagy a hangverseny-
teremben szerephez jussanak. Ezért 
van az, hogy annyira megrohanják 
a stúdióik mikrofónpróbáit, amelye-

iken szakértők kutatják a nagy tö-
megben esetleg felbukkanó rádióte-

hetségeket. 
De hát milyen is az a 

jó mikrofónhang való-
jában? 

Sokan állítják, hogy 
a magasabb fekvésű 
hangok általában job-
ban hatnak a rádió-
ban. Ez persze nem 
egyetemes igazság, hi-
szen Radó Árpád köz-
ismert basszusa általá-
nos kedveltségnek ör-
vend, viszont a magas 
női hangok teljesen 
érthetetlenek. Van 
felfogás, mely a gyer-
mekhangot mikrofonra 
általában alkalmatlan-
nak tar t ja ; számos 
helyszíni közvetítésnél 
azonban még a három-
éves apróságok beszéde 
is tisztán, sőt hatásosan 
kiadódik. 

Általános szabályt fel-
állítani ilyenformán 
nem is lehet. Sóik meg-
figyelésből mégis az az 
Cikk folytatása a 94-os oldalon 



A rádiókiállítás szenzációja a 

Standard 
SUPER 3 4 

csöves váltóáramú, dinamikus 
egybeépített készülék 

.egtökéletesebb Európa • 

Maximális teljesítmény és' 
szelektivitás • 

Superheterodyn kapcsolói 

Állomásokra hangolt skála 

Hangolás egyetlen gombbal 

luxus kivitel 



igazság, hogy még a csekélyebb liaj-
lékonyságú hang is alkalmas ma-
gasságára való tekintet nélkül a 
mikrofonra, ha a rendesnél lassab-
ban, kissé tagoltan beszélünk. A 
mikrofon kiszámíthatatlan, némely 
hangot líraibbá tesz, némelyből 
kiszűri vagy tompítja az eredeti 
líraiságot; a legtöbb szpikernő 
hangja más mikrofon nélkül, mint 
mikrofonon á t Filótás Lili hangja 
mikrofon nélkül még muzsikál óbb, 
mint mikrofonon á t ; Gecsőné hang-
ját a rádió energikusabbá teszi, 
mint amilyen a valóságban, ezért 
hiszik hangja után kardos me-

nyecskének; Beöthy Babával nem 
kacérkodik a mikrofon, kellemes, 
kultúrált hangját teljes .eredetisé-
gében reprodukálja; Radó hangját 
mélyíti, Rosnerét lágyítja, 1 inaivá 
teszi a ravasz kis szerkezet. 

Az országszerte ismert rádiósze-
replők közül Gyula diák mindig 
derűs hangját kissé, de nagyon si-
keresen a mélyebb régiók felé viszi 
a mikrofon; Cselényi hangjába be-
leadja a művés«z mosolygó arcának 
kedvességét; Kiss Ferencét még 
melegítőbb csillogással lá t ja el, 
ödry Árpád színpadi hangját — 
lassítja. 

Szende Magda Nánásssy Erzsi Bárdos Alice 
(Foto M. P . I.) (Foto M. F. I.) (Foto Knébel) 

AKIKET CSAK H ÁJULÁSBÓL ISMEBÜNK, DE SZÍVESEN LÁTNÁNK 
Néhány, a rádióban szereplő i f jú művésznő képét közöljük, egy iá Mdiómellékletben elhe-

lyezett szelvény kíséretében. Olvasóink feladata kiválasztani közülük azokat, akiknek személyes 
szereplésére legjobban kíváncsiak. Kérjük, hogy ezeknek nevével a szelvényt kitöltve, «Bádiómatiné» 
jelzéssel küldjék be szerkesztőségünkbe. A leglöbb szavazatot : nyert f iatal tehetségeket matinén 
léptetjük fel. 

Felvinci Takács Alice Andersen Felicia 
(Foto M. F. I.) 

Teichmann Irén 



PESTI RECEKY 

IRTAJTELLA ADORJÁN 
(5. folytatás) 

Ijedten nézett a színésznőre. Talán nem jól hallott. 
-— Hova megyünk három hónap múlva? 
— Nem hatásos ismételni a fontos mondatokat, de hát mégegyszer 

közlöm veled: az anyakönyvvezetőhöz. Esküdni. 
Katona erre sohasem gondolt. Primadonnaférj lehet belőle? Oh, 

micsoda nehéz állás! A színésznő magasan fölötte lebegett rangban és 
népszerűségben, bizonyára úgy fogják emlegetni: a Szalontai férje. 
Mennyi izgalma lesz premierek előtt, hány emberrel keveredik afférba 
a felesége miatt, hányszor fognaik célzást tenni, hogy kevesebbet keres, 
mint a felesége. Azonkívül otthon a mama nem lesz elragadtatva attól, 
hogy színésznő a menye. A kis bánáti faluban mégis csak meszaliansz-
nak számít, hogy a gőzmalmos fia, akinek a nagyapja községi bíró volt, 
kömédiásnőt vesz el feleségül. Aztán Júrtelen átvillant az is az agyán, 
hogy mennyi boldogság árad ebből a frigyből. Állandóan mellette ma-
radhat, henceghet az oldalán. Eszébe jutott az otthoni paraszt-közmon-
dás. Ha egy parasztlegény csinos lányt vett el feleségül, a falu így kri-
tizálta: «El lehet menni a menyecskével1 a vásárba!» Böske is olyan nő, 
akivel el lehet menni a vásárba, lehet mutogatni, csak díszére válik a 
férjnek. Legfeljebb, ha nem sikerült a házasság, még mindig el lehet 
válni. Nem olyan nagy dolog mostanában. «Korán nősülj, édes fiam, 
— mondogatta az apja — mert ha egy húszéves fiatalember megháza-
sodik és nem sikerül a házasság, elválhat és még mindig ifjún nézhet 
az új élet elé. Újból megnősülhet fiatalon. Ha egy agglegény házaso-
dik, annak már nincs energiája elválni!» Az apja huszonkétéves korá-
ban nősült és tizenhétéves lányt vett el feleségül. A faluban általá-
ban szégyenszámba ment, ha egy lány tizenkilencéves korában még 
pártában sétált. 

— Mi az, kosarat kapok? — zavarta fel merengéséből az asszony 
hangja. 

—• Bocsásson meg, elgondolkoztam a váratlanul érkezett kitün-
tetésen. 

— Mondja ki gyorsan a boldogító igent! 
— Eletem nagy vágya teljesedne, — hazudta folyékonyan. 
— Na látod! Nem is tudod, milyen nagyszerű partit csinálsz! 
'Még mindig nem tisztázták a tegeződés-magázódást. Böske, ha jó-

kedvű volt, tegezte, egyébként szigorúan magázódtak. A fiatalember 
csak ritkán mondta, hogy te. A színházi világban komolyabbnak érezte 
a magázódást. Apropo, színház! Mit fognak szólni a «linkek»? Szalon-
tainak már két elvált férjét tartják nyilván a kuliszák mögött, azon-
kívül rossz nyelveik szerint vidékeri is kétszer férjhezment, egyszer a 
direktorához» egyszer pedig egy főszolgabíróhoz. Böske, ha egy kicsit 
becsípett, a főszolgabírót bevallotta, a ripacsdirektort végig tagadta. 

— Ha visszajössz Párizsból, megtartjuk az esküvőt. Addig is elje-



gyeahetez. Ne fél j semmit, nem akarok trvatalos kézfogót tartani . Mái-
volt egy pár eljegyzés az életemben, nagyon únom. Oh pardon! 

A férfi arca hirtelen elborult. Böske megbánta a viccelődést. 
— Csacsik ám, csak tréfálok. Nagy titokban elmondom, egy-két jó-

barátnőmnek, hogy a nyárom megesküszünk, ne félj semmit, három 
lapban lesz benne holnap. Nyári szünetben tar t juk meg az esküvőt, 
hogy együtt mehessünk nászútra. Mégis csak az az igazi! 

— Maga minden formalitáshoz ragaszkodik! 
— De még mennyire! H a egy szót szólsz, még mirtuszt is teszek 

a fejemre. Na szervusz édes vőlegényem, tűnjön el, mert szeretnék le-
dőlni egy félórára. 

A kihallgatás véget ért. Katona Pál, mint dezignált vőlegény távo-' 
zott a villából. Mennyi minden történt vele, mióta először csengetett 
bebocsáttatásért! Nagy szükségét érezte annak, hogy valakivel megbe-
szélje a nagy eseményt. Rohant az Otthon-körbe, Pongrácz ilyenkor 
ott szokott alsóani. Az újságírók klubjában ebéd után zajlott az élet. 
Römiztek, alsóst játsztak és egy-két asztalnál a már-már feledésbe me-
rült kaszinónak áldoztak. Pongrácz éppen egy érdekes part iban gyil-
kolta a partnerét. Nagy kibichallgatóiságnak szónokolt: 

— A tercedet tiszteltetem. Kis kvartom a nagy Duna mentében, 
egy ici-pici kontrával és i t t van Béluska is, az ő kaszájával. Minek-
után pedig berebegem a rekontrát, azzal a szerény megjegyzéssel, hogy 
uraságod öreg zsidó lesz, míg engem mégegyszer uk-niuk-fuk meg-
kontrázni méltóztatik.. 

Erre a hülye nyelvezetre a partner röviden, de velősen, csak eny-
nyit felelt: 

— Dögölj meg, sipista; 
Ezután nyugodtan tovább játszottak. Katona letelepedett a ba-

rá t j a mögé és a fülébe súgta: 
— Fontos beszédem van veled. 
— B a j van a tyúkkal? 
— Hagyd abba már ezt a kifejezést! Igenis, Böskével történt va-

lami nagy dolog. 
—• Megint szakítottatok? 
— Majd elmondom később. 
Az egyik kibic türelmetlenül szólalt meg: 
— Uraim, kiváló társalgóink állnak a tisztelt tagok rendelkezé-

sére. Méltóztassanak odafáradni, ha dumapart i van. 
A partner is dohogott. 
— En passzoltam, te mit mondtál? 
— Azonnal, csak beszélek az embereimmel . . . Feltűnés nélkül be-

megyek makkra. Maradj i t t Pal ikám és intenzíven kibicelj. 
A lap megfordult. Pongrácz kezdte visszaadni a nyereséget és már 

csak hajszál választotta el attól, hogy minuszba guruljon. Idegesen 
mozgolódott és minden kiosztás után szemrehányóan nézett há t ra a ki-
bicére. Pongrácz még nem volt igazi kártyás, nem tudta, hogy a ki-
bicnek nem illik a helyén, maradni, ha rosszul já r a kártya. Végre is 
a bará t ja rászólt: 

— .Meddig akarsz még mögöttem ülni? 
— Megvárom, amíg végzel, együtt , megyünk el. 
— Vár já l meg az olvasóban. Nem látod, hogy milyen pechet ho-

zol. Olyan szerencséd van a szerelemben, hogy még engem is elpechelsz 
a játékban. Eredj , eredj! 



— Ugyan ne légy olyan kicsinyes! Csak nem változik meg a lap 
attól, ha én elmegyek! 

A kártyások kinevettek. Dehogyisnem változik! Kibic dolga az 
ilyesmi! Szégyenkezve vonult vissza. Pongrácz még utána kiáltott: 

— Ahogy megmozdultál, javult a lap! 
Szeretett volna végleg elmenni a klubból. Mégis csak hallatlan, a 

legjobb barátja elküldi, ment véletlenül rosszul megy a lapja. Aztán 
meggondolta magát. Okvetlenül beszélni kell Pongrácz-cal erről a há-
zasságról. Visszavonult az olvasóba és az újságokat böngészte. Sok-
szor rajtakapta magát, hogy háromszor is átolvas egy napihírt, mert 
nem érti. Gondolatai másutt kalandoztak. Mit fog szólni Pongrácz a 
házassági tervről? Mit mond majd a mama? Az is lehetséges, hogy 
megtisztelve érzi magát. Annak idején, amikor még jártak fel Buda-
pestre, a primadonna volt ia család kedvence. 

A boy egy levelet kézbesített. 
— Katona nagyságos úr? 
— En vagyok. 
Ki címezhet ide levelet? Már a borítékán látta, hogy a volt sza-

badkai lapja. Mit akar? 
— Kedves öregem, — írta a főszerkesztő — nemsokára jubilál az 

újság és ebből az alkalomból albumot adunk ki. Fontos volna, hogy a te 
írásod is gazdagítsa és díszítse . . . 

összegyűrte a levelet ós bedobta a papírkosárba. 
— Van is nekem arra időm, hogy potyacikkeket írjakl 
Pongrácz érkezett diadalmasan. 
— Na látod! Újból megfordult és nagy plusszal végeztem! 
— Mennyit nyertél? 
— Három pengő húszat! 
— Ezért érdemes volt elküldeni a legjobb barátodat, Sanyikám? 
«Sanyikám» mérhetetlen dühbe gurult. 
— Te olyan buta ember vagy, hogy mutogatni kéne! Mit gondolsz, 

te* ökör, é n a három pengő miatt játszom? Nálunk vérre megy a parti! 
Aki nyer, agyohbosszantja a másikat! Azt akarod, hogy kórusban 
röhögjenek rajtam iaz emberek? Te, a legutolsó leosztásnál bemondtam 
kézből az abszolútot, erre . . . 

— Gyerünk innen valahova. Ismétlem, életbevágó dologról kell ve-
led beszélnem. 

Beültek a szomszédos, csendes Balaton-kávéházba. Az egyik asztal-
nál Paulini Béla sakkozott egy nagyhajú fiatalemberrel. 

— Szervusz Béla bácsi! — köszöntötte Pongrácz. 
— Bácsi az öregapád! 
— Akkor szervusz öcsém! Mi újság a földmíves-kuliszák mögött. 

Nem tudsz nekem egy tűzrőlpattant szubrettet? 
A kedves Paulinit, mióta földmíves-színtársulatot igazgatott, ilyes-

mivel ugratták. 
— Régen volt nálunk szerkesztő úr, — üdvözölte Pongráczot a gro-

teszk külsejű főpincér. 
— Macedóniában töltöttem nyolc hónapot, — válaszolta az újság-

író, aki elvből nem szeretett egyenes válaszokat adni. 
— Milyen világ van arrafelé? — kérdezte a főúr. 
— Nagy a munkanélküliség, örülnek a kávésok és a főpincérek. 
— Miért örülnek? 



— Kiadták rendeletben, hogy a munkanélkülieknek nem szabad az 
utcán tartózkodni. így mindenki a kávéházakban ül. 

A fizető nagyot sóhajtott. 
— Szegény macedón főpincérek! Parancsolnak az urak? 
Leültek egy ablakmélyedésbe. Két nagyhajú fiatalember biliárdo-

zott a szomszédban. Kezdők lehettek, a 'legegyszerűbb helyzeteket is el-
passzolták. Pongrácznak felragyogott a szeme. 

— Akarsz egy parti biliárdot? 
— Boldogan' 
Katonának eszébe jutott a jó vidéki élet, a biliárdpartík a sza-

badkai Városi Kávéházban. Miosoda tekintélye volt Pongrácznak! ö 
volt a legjobb biliárd játékos. No de hát valami sok előnyt nem adhat! 
Krétázni kezdték a dákót és egy-két órára újból gondtalan, bohém vi-
déki ujságrók lettek. A,' parti után Katona bekísérte a barátját a 
szerkesztőségbe és a kis udvari szobában, végre előadta az «életbevágó» 
dolgot. 

— Böskével ma délután eljegyeztük egymást. 
Pongrácz felkiáltott: 
— Te, ezt meg lehetne írni! Engedd meg, hogy megírjam! 
— Isten őrizz! Neked, mint letjobb barátomnak mondtam el. Nagy 

titok. 
— Böske húsz embernek fogja elmesélni. Szenvedélyes tiitokter-

jesztő. 
— Egyelőre nekem kellemetlen volna, ha megírnád, mert az 

anyámnak mégis csak be kell jelentenem. Nem szeretném, hogy az új-
ságból tudja meg. A jövő héten haza akarok menni két napra, aztán 
elutazom Párizsba. 

— Ez okos gondolat! Legfőbb ideje volna kiszélesíteni egy kicsit 
a látókörödet. 

— No és mit szólsz ahhoz, hogy a nyáron megesküszöm Böskével? 
Pongrácz összeráncolta a homlokát 
— Nem jó kabala. 
— ? ? ? . 

— Böske nem jó kabala, mint feleség. 
Pongrácz mindent kártyásszempontból ibírált. Szívesen merített 

képeket a kártya frazeológiájából. Ha egy színésznőtől sikert várt, így 
szólt: «Van benne még egy coup!» Ha egy színészt régen nem szerepel-
tettek, rávágta: «Talonban van. . .» 

— Bevallom, én babonás vagyok, — folytatta — de ezt nem szabad 
rossznéven venni a színházi világban. Mindenki babonás. Egy premie-
ren többet köpködnek a színpadon, mint a debreceni nagypiactéren 
három vasárnap délelőtt . . . 

Katona emlékezett rá, hogy a premiereken valóban köpködnek 
egyes színészek, mások a kabátgombjukat szorongatják» vagy valami-
lyen talizmánt simogatnak. Híres művészek között is sok 'babonás 
akad. Ismert nevezetes színésznőket, akik csak különböző hókusz-
pókuszok után léptek a színpadra. 

— Miért volna Böske rossz kabala? 
— Nem tudom. Van egy francia közmondás.. . neked magyarul 

mondom, addig is, míg hazajössz Párizsból, mint perfekt francia tudós: 
«Aki eszik a pápából, meghal. . .» Hát kérlek szépen, ezzel a nővel is 
úgy áll a helyzet. Aki eddig beleharapott, még mind felfordult előbb 
vagy utóbb . . . 



— Ne mondj ilyen marhaságokat! 
— Korrigálom. Az összes férjeit elpechelte. Ifjúkorában férjhez-

ment egy vidéki direktorhoz, Cserépyhez. Valamikor gazdag ember 
volt, most sugó egy vándorszíntársulatnál. Állítólag küld neki néha 
pénat, hogy ne haljon éhen. Második férje egy főszolgabíró v o l t . . . 
hat hónapig éltek együt t . . . aztán elváltak. Azt is szörnyű pech érte. 

— Micsoda? 
— Alighogy elvált, újból megnősült. 
— Ne tréfálj! 
— Eszem ágában sincs. Pesti férjeit a későbbi időkből te is isme-

red. Állandóan a színházak körül lógnak, mert még mindig halálosan 
szerelmesek Böskébe. Laci minden pénzét színházba fektette. Impo-
nálni akart Böskének, hogy ő színigazgató. Böske odaszerződött, hatal-
mas gázsit szedett fel és amikor a színház tönkrement, otthagyta. 

— Én nem mehetek tönkre! Nincs miből. 
— Dehogyis nincs! Most független és tehetséges fiatalember vagy. 

Buknak rád a nők. Ha visszajössz Párizsból, egy kis nyugati kultúrá-
val bemázolva, kapkodni fognak érted a pesti társaságban. Lusta sem 
vagy, mint én. Dolgozni fogsz. Arrivált ember leszel. Pardon, máris az 
vagy, de még nem volt időd élvezni a sikereidet. 

— Böske mellett még többet tudok majd dolgozni 
— Az igaz, de nem lesz sok értelme. Ha naponta huszonöt órát dol-

gozol, akkor sem trudsz annyit keresni, mint ő. Ha a tíz körmöddel és 
véres verejtékkel harcolsz a sikerért, akkor sem leszel híresebb, mint 
ő. Hindig csak a primadonna férje maradsz. Nem is beszélve arról . . . 

— Miről? 
— Semmi. Csak úgy eszembe jutott . . . 
— Ne légy undok! Beszélj őszintén! 
— A korkülönbség. Ne ijedj meg, az a pár év nem sokat számít. 

Oecil Soréit, a híres, francia színésznőt Ségur gróf vette el. Húsz évvel 
fiatlalabb, mint a művésznő és a legboldogabb házasságban élnek. Té-
ged nem zsenirozz, hogy Böske . . . mondjuk legalább . . . 

— Legalább! Maradjunk ennél. Nem érdekel, ö a színpadon tizen-
hatéves tud lenni és az életben tizenkétesztendős kislányokra tud em-
lékezni. Hidd el, hogy sokkal fiatalabb, mint én! 

Pongrácz unta a vitát. 
— Hát akkor áldásom reátok! De ha én ezt a doljgot más lapban 

olvasom, becsületszavamra, nem állok veled többé szóba. Mit csinálsz 
este? 

— Nincs programom. Bemegyek a színházba Böskéért. 
-— Éjfélkor végez. Addig együtt maradhatunk. Tíz órakor rande-

vúm van a Monico-kávéházban Molnárral. Gyere oda, bemutatlak. 
Katona tűzbejött. Ez a medália még hiányzott a melléről. Nem 

ismerte személyesen Molnár Ferencet. 
Igazán? Mit fog szólni, hogy oda viszel? 

— Dühös lesz. Nem nagyon szeret ismerkedni. De ha jól visel-
kedsz, keveset beszélsz és sokat hallgatsz, esetleg megkedvel téged is . . . 

Tíz órakor megjelentek a kávéházban. Egy sarokasztalnál ült a 
világhírű író és néhány jó barátja: Heltai Jenő, Márton Miksa, Incze 
Sándor, Feiks Jenő, Illés István, Barabás Lóránd, Erényi Nándor. 
Bródy Pál, Marton Sándor és még néhányan, a művészvilág ismert 
figurái. Egyetlen hölgy tagja volt az asztaltársaságnak: Gombaszögi 



Ella. Katona mindenlát ismert Molnáron kívül. Mélyen meghajolva 
fogadta az író kinyújtott kezét. 

— Alázatos szolgája . . . 
A Liliom szerzője hűvösen fogadta. Szerencsére Pongrácz már 

előkészítette. Csendesen leült egy sarokra és tátott szájjal hallgatta a 
vitát. Egy kis presztízse volt már a társaságban, de ezt nem a szín-
padi sikerének köszönhette, hanem Böskének, akivel annyit emleget-
ték az utóbbi időben. 

— Honnan jössz, Pongrácz? — kérdezte Molnár. 
— Szerkesztőségből. 
— Micsoda csemegét írtál nekünk holnapra? 
— Reinhardtról írtam egy cikket, tudniillik . . . 
— Mondd el nyugodtan, mert a jelenlevők közül úgysem fogja 

senki se elolvasni. Felfedezted Reinhardtot? 
A híres rendezőre terelődött a vita. Márton Miska elmesélte Rein-

hardt esetét a kis pesti színésznővel, akinek a nevét újabban sokat 
emlegették. A fiatal és csínos hölgyet addig protezsálták Reinhardtnál, 
míg végre belegyezett abba, hogy őnagysága a leopoldskroni kastély-
ban próbát szavaljon. Egy kis szalónban ültek össze a nagy eseményre. 
A hölgy meglehetősen trémázva fogott hozzá a német költeményhez. 
A második strófánál Reinhardt félszemmel belenézett a mellette levő 
Neue Freie Presserbe, a harmadik strófánál olvasgatni kezdte és a nagy 
drámai kitörésnél már javában falta a vezércikket. A kis színésznő 
majdnem sírvafakadt. 

— Látták? — panaszkodott Márton Miskának — újságot olvasott. 
— Az jó jel! — felelték kórusban a magyar protektorok. — Ha 

valaki nagyon tetszik neki, újságot olvas. 
A kisasszony megnyugodott és belefogott a harmadik versbe. Gyö-

nyörű drámai költemény. Megható, szívhezszóló. A legtragikusabb 
fordulatnál Reinhardt elővette a Pressét és most már szemüveggel, 
nyugodtan kezdte olvasni, őnagysága pityergett. 

— Látlták? 
Márton Miska megvigasztalta : 
— Ez a legjobb jel! ő ilyenkor szégyeli a meghatottságát, azért 

olvas újságot 
Egymásután jöttek a vidám történetek, Molnár haditudósítói em-

lékeiről beszélt óriási derültség mellett. A szomszéd asztaloktól irigy-
kedve sandítottak a társaságra. 

Éjfélkor Katona illedelmesen elbúcsúzott. 
— Szegény, fél, hogy felírja az ügyelő, — jegyezte meg Pongrácz. 
Molnár elismerő kritikát mondott: 
— Nagyon rendes fiatalembernek látszik. 
Katona taxin ment be a színházba. Böskével a kiskapuban talál-

kozott 
— Most kell jönni? Jól kezded a vőlegénységet! 
A kapu előtt, mint mindig, várták a primadonnát. Hangos 

nevetés fogadta ezt a megjegyzést. Katona szégyelte magát. 
— Hol voltál eddig? 
— Pongráczcal voltunk a Monico-kávéházban. Megismerkedtem 

Molnárral. 
Böske izgatott lett. 
— Rólam mit mondott? 
— Semmit). 

too 



Ez határozottan sértésnek számított. Szalontai Böske volt a világ 
íegexcentrikusaibb lénye. Minden eseményt maga körül látott forogni. 
Az egész találkozásból csak az érdekelte, hogy a nagy író mit mondott 
róla es ha nem mondott semmit, hát miért hallgatott. 

— Szóba sem kerültem1} 
— Nem. Én igazán nem hozhattam szóba. 
— Csodálom, hogy Molnár nem beszélt rólam. Nagyon szeret 

engem. Amikor Szegeden játszottam Az ördögöt)... 
Katona kívülről tudta, hogy mi következik. Ünneplések, virág-

csokrok, szerző távirata, ilyen, még nem volt! Az árvíz után ez az ala-
kítás tette újra naggyá Szegedet. . . 

Hajnalban érkezett meg a falujába, hogy búcsúlátogatást tegyen 
az édesanyjánál. Könnyű homokfutó kocsi várta az állomáson. Az öreg 
sváb kocsis alázatosan köszönt: 

— Úrfi kérem, a nagysága nem jöhetett ki az állomásra. Sok a 
dolog a malomban, 

— Hány órakor kelt fel? 
— Négy órakor. 
Erről nem tudta leszoktatni az anyját. Szeretett volna sok pénzt 

keresni, hogy felmentse az öregedő asszonyt a munkától, de tudta, 
hogy a világ minden kincsével sem sikerül a mamát eltántorítani a 
munkától, amelynek a szerelmese volt. ö nem örökölte ezt a munka-
kedvet. Jobban szeretett lustálkodni, mint dolgozni, szívesebben olva-
sott, mint írt és a pénzt is csak költeni szerette* nem pedig keresni, 
özvegy édesanyja és egy vénkisasszony nénije szerényen megéltek a 
malom jövedelméből, de nagyobb) összeget nem igen látott a háztája. 
A fiatalember restelt hazulról pénzt kérni. Nagy bajnak kellett lenni, 
hogy az anyjához forduljon. Tudta, hogy otthon is szükség van min-
den garasra. Az első nagyobb összegből, amit keresett, akart egy kis 
pénzt hazaküldeni, de egyre csak halogatta a dolgot. Nehéz átutalni, 
vigasztalta magát. 

— Nines szüksége a mamának pénzre 1 — ez volt a legbizto-
sabb érv 

A mama mosolygó arccal fogadta a ház kapujában. A malom 
zúgása elnyelte az első sóhajtást, amely kiszaladt a száján* amikor 
egyetlen fiát megpillantotta. A pesti újságíró egy kicsit elérzéke-
nyedett. 

— Kezicsókolom, mama. 
Lehajolt, de az öregasszony felemelte. 
— Ne bántsd, Bubi. Lisztes a kezem. 
Még mindig Bubinak hívta, mint kicsikorában. 
— Jól nézel kii Jó a koszt Pesten. Vagy talán a színésznők kony-

háján főznek jól. Csirkefogó. 
Megfenyegette az ujjával. A színházi intimitások az istenháta-

mögötti faluba is eljutnak. 
— Eredj, látogasd meg a papát, aztán együtt reggelizünk. 
A fiú elindult a papa meglátogatására. A papa ott feküdt a hegy-

oldalon, a csendes, szürke falusi temetőben, de az özvegy tizenöt éve 
mindig úgy beszélt róla, mint egy élőről. Ha a gyerek valami rossz 
fát tett a tűzre, vagy a bizonyítványba becsúszott egy szekunda, elbo-
rult az arca: «Nem restelled a papától?» Ha a fiú valami szép cikket 
írt a szabadkai lapba, nagyot sóhajtott: «Mit szól ehhez a papa!?» 



Amióta,'Bubi felcseperedett és csak vakációzni járt haza, úgy ren-
dezték be, hogy az első látogatás a papának szólt. Most is megilletődve 
ballagott felfelé a temetőárokban. Egy kicsit bizonytalanul tétovázott 
a sírok között, de csakhamar megtalálta. A papa ott pihent a nagy-
szülők- mellett. Impozáns sírkő hirdette: «Emlékét örökké őrizzük.» 
A mama hűségesen megtartotta a kőbevésett ígéretet. 

Amikor a terített asztal mellett újra megölelte a fiát, érdeklődve 
kérdezte: 

— Na, hogy találtad? Ügy-e» milyen szépen nőtt a fű? 
Tömte a legjobb falatokat a fiába, aki aztán reggeli után kiruk-

kolt a nagy tervvel: 
— Mama kérem, búcsúzni jöttem! Párizsba megyek pár hónapra. 
Az öregasszony holtrarémült. A szép tiszta arcon a kétségbeesés 

ráncai jelentek meg. 
— Párizsba? Hát még hova, a gyehennába nem mész? Nem elég, 

hogy Szabadkáról felköltöztél Budapestre, hogy még ritkábban lássa-
lak? Mit keresel te Párizsban? 

— Meg akarok tanulni franciául. 
— Arra nincs semmi szükség. A papa mindig azt mondta, hogy 

angolul és németül kell tudni. Párizsban el fogsz zülleni. Ismerem jól 
a párizsi nőket . . . 

Ha megkérdezték volna tőle, honnan ismeri a párizsi nőket, bajo-
san tudott volna rá felelni. Soha életében nem látott párizsi nőt, ha-
csak filmen nem, a helybeli kismoziban, ahol még mindig Zoro és Huru 
némafilmjeit játszották. 

Két napba telt, míg meg lehetett győzni az öregasszonyt a párizsi 
út szükségességéről. Ezer tanáccsal látta el a f iá t 

— Nagyon vigyázz az utcán, emlékezz vissza, a papát egyszer 
Bécsben elütötte egy motorbicikli... Pedig hol van még Bécs 
Párizstól. 

Mielőtt a koosi visszavitte az állomásra a fiatalembert, szabályos 
búcsúlátogatást tett a temetőben. Az édesanyja most sem kísérte el 
erre az útra. Egyedül, külön szokott menni a halotthoz, ilyenkor még 
a fia is feszélyezte. 

Katona felsóhajtott, amikor a vasúti kocsiba lépett. 
— Isten bocsássa meg a vétkemet, — gondolta — nem lehet otthon 

huszonnégy óránál többet eltölteni 

Budapesten elintézte a dolgait, három napig búcsúzkodott Böské-
tőh, megfürdött a primadonna könnyeiben és reggel korán felült a 
párizsi gyorsvonatra. 

— Nem engedem meg, hogy kikísérjen! — parancsolta meg a nő-
nek az utolsó búcsúzáson, de azért titokban remélte, hogy ki fog jönni 
a pályaudvarra. 

Böske nem jött ki. Pongrácz is csak egy hordárt küldött maga 
helyett, egy doboz cukorkával és tréfás jókívánságokkal. Elhelyezke-
dett a fülkében és büszkén nézegette útlevelében a francia vízumot. 

— Holnap Párizsban leszek! — suttogta boldogan. 
Ez egy kicsit megijesztette. Hiszen nem tudok franciául. Előszedte 

a neszeszeréből a gyorstalpaló nyelvtant és félhangon mormogta 
maga elé: 

— Monsieur, parlez-vous français? 
— Oui, Monsieur, je parle un peu français! 

(Folytatjuk) 
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Bridzs 
I. BRIDZSFELADVANY 
K, 5,2 • B • 

Z * B, 10, 7, 6, 4 0 0 
D, 10, 5 * A + 

• 10,7,4 
<S>A,8, 6,4 
0 3 
• A,K, 9,8,2 

Z négy pikket játszik. 
A: treff K, 5. B, 7; A: treff ász, 10, 

4, 3. 
Hogyan kell A-nak tovább játszania? 

II. BRIDZSFELADVANY 

A, 10,7,2 4 B • 9,6 
A, D, 4 © z © 8,7,5 

K,D 0 0 A, B, 4,3 
A, K, 9,2 4 A * B.8,5,3 

Y 3 szánt játszik. B: treff 6, 8, 4 . . . 
Mit ad rá Y és hogyan játszik továbbÎ 

A TERÍTÉS MŰVÉSZETE: 
Egy hölgy levele a szerkesztőséghez 
Igen tisztelt! Szerkesztő lŰr! 
A napokban meglátogattam a lakás-

berendezési kiállítást, amelynek egyik 
osztályát így hirdették: A terítés mű-
vészete. Némi izgalommlal léptem be 
ebbe a terembe. Régi, — pardon, na-
gyon fiatalom kezdtem, — bridzsjátékos 
vagyok és azt hittem, hogy tanulok va-
lami új 'terítési rendszert. Erre, kérem 
szépen, az őszes asztalok csak aibcrosz-
szal és evőeszközei völtak megterítve, 
kártyáról szó sem volt. Ez ellen pa-
naszt emelek 1 Becsapják a szegény 
háziasszonyokat! Ha a terítés művésze-
téről van szó, minden rendes pesti DJŐ 
csak bridzsre gondol, nem pedig evésre, 
amely különben is erősen hizlal. Ké-
rem a szerkesztőséget, méltóztasson ezt 
a kis szélhámosságot leleplezni és oda-
hatni, hogy a jövőben ilyesmi ne for-
duljon elő. 

Kiváló tisztelettel 
egy női bridzsjátékos, aki nem 
szeret «terítenh, csak játszani. 
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BRIDZSVAGSORA 
Az ismert kedves bridzstársaság va-

csorázott együtt a szép háziasszonynál. 
Kitűnő menü emelte a hangulatot. 
Amikor a tésztára került a sor, a ked-
velt miniszteri tanácsos boldogan kons-
tatálta, hogy szilvásgombóc szerevei a 
műsoron. 

— Kedvenc tésztám! — kiáltott fel. 
Sietve kettőt vett a tányérjára. 
— Forsszal indulok, — mentegetőd-

zött a háziasszony felé. 
A divatos színész áhítattal nézte a 

gombóctornyot, majd négy darabot tett 
a tányérjára. 

— Záróliciitl — mondotta gőgösen. 

BRIDZSSZERELEM. AZAZ FLÖR-
TÖLNEK A PARTNEREK 

PÉTER (a partie után hazakíséri Ol-
gát): Szeretnék beszélni! 

OLGA: Beszéljen! Nem szeretem, ha 
passzol! 

PETER: Egy kis forszot várok mos-
tan én magától. Valaimlit mondjon, ép-
pen csak annyit, hogy okvetlenül ne 
szakadjon meg köztiünk a kontaktus. 

OLGA (lesüti a szemét): Két szanz-
adu. 

PÉTER: Köszönöm, ebből mindent 
értek. Nekem nem szabad abbahagyni. 
Szeretem magát, sőt tovább licitálok: 
imádom! 

OLGA: Milyen tüzes ma! Belekerget 
egy sriem-bemondásba. 

PÉTER: Életemnek egyetlen célja, 
hogy maga legyen állandóan a partne-
rem. Egymással szemben üljünk mind-
végig és már a szemünk villanásából 
megértsük egymást«^ 

OLGA: A hangsúlyból. 
PÉTER: A mimikából. Azt akarom, 

hogy tökéletes harmónia legyen) közöt-
tünk. Még a gondolatéit is ki akarom 
találni. 

OLGA: Akkor kimondom a boldogító 
igent. A felesége leszek. Mindig olyan 
férjre vágytam, aki kitalálja a gondo-
lataimat... bridzsezés közben... 
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Megiejtésttl beküldendők: 

VÍZSZINTES: 
i . A szőlőműveléssel foglalkozó 

tudomány. 
11). VUsza: eléie állítok — lati-

nul. 
18. B. A. H. 
17. Göröngy (névslővel). 
18. Vissza: ellenzékit ls Jelent. 
20. Indián nép Dél-Chilében. 
23. Vissza: kérdezni — angolul. 
2«. J . S. 
25 Erzsébet román királyné irél 

neve 
27. Fordított férfinév. 
30. Ótestamentumi tanköltemény. 
31. Belga festőművész (J8Ä0— 

1887). 
32. Állat. 
33. Külön, magában — latinul. 
35. Szélit. 
37. Az ABC egymást előző be-

tűi. 
38. Vissza; lovagolni — Idegen 

nyelven. 
40. Vissza: király — franciául, 
i l . Ige és latin prepoziolé. 
42. Tiltó szócska. 
43. Sólyom magánhangzói. 
44. Intette. 
4Cf. Vllágltóanyag — németül. 
48. Hártyásszárnyú rovat. 
501 Vissza: J fczönő fohász. 
53. Vissza: újráz. 
54. Főzelik. 
55. A Városligetben ls van. 
57. Győzelem — németül. 
58. Növény (névelővel). 
60. Dickens íréi álneve. 
81. Bómai hat . 
83. Fen kevert betűi. 
84. A magyar történelem agy 

eseménye, 
68. Zsidó t&rvénytudós a K. u. 

1. és 2. században. 
88. Fánk közepén van. 
70. Kicsinyítő rag. 
71. Az ABC egymást előzi be-

tűi. 
72. 101 — római számmal. 
73. Becézett Ottó. 
74. D. S. G. 
73. Virág. 
78. Allóviz. 
79. Csont — latinai. 
80. Bostel. 
82. A. N. 
83. Vissza: angol fürdőváros. 
85. fi. M. 
87. Vissza: árunak van. 
89. H. K. A. 
90. Orosz tábornok, aki 1917-ben 

megszökött ' magyarországi 
hadifogságából. 

vizezintes 1, 25, 94, 90, 95 és füí 
% 

»5. A világháborúban az osztrák, 
magyar csapatok fővezére 
volt a Piave mellett. 

97. Súly. 
88. D-vel : nemzet. 
99. Zokog. 
100. Európai főváros. 
101. iVancla scholastlkus böl-

csész (1079—1184). 
105. Névelő. 
106. E . '.K. Y. 
107. Vég két vége. 
108. Képkeret. 
109. Zordul. 
112. így — németül. 
113. Az Elbe mellékfolyója. 
115. Az első emberpár lakóhelye 

•olt . 
117. Arlstodemos spártai király 

fia, a Proklidák ősatyja. 
118. Já ték . 
110. Időhatározó. 
121. N. ü . 
122 zsik. 
123. Német számnév. 
125. Súly része. 
127. Gázlémadár. 
128. Máshavá — latinul. 
130. A tűz és a dühös amber 

szeme. 
132. Spanyol exkirályné. 
133. Kutat. 
135. Német helyhatározó. 
138. A-val ékszer. 
138. Bómai szám. 
139. Háborús kárpótlás. 
142. Vissza: női név. 
144. Álarc (névelővel). 
145. Olasz csendőr. 

FÜGGŐLEGES: 
1. A mlthosz szerint Athena is-

tennőt szövöversenyre hivta ki. 
2. Magyar író és publicista. 
3. Egyike volt az ókor hét vi-

lágcsodájának. 
4. Tó — más nyelven. 
5. Idegen uralkodócsalád volt. 
6. Külföldi iró. 
7. Fényes — a fordítottja. 
8. Vissza: (névmás. 
9. Megfelelő. 

10. Vissza: moziban játsszák. 
11. Olasz névelő. 
12. Zsinór, kötél — más nyelven. 
13. Bómai 49. 
14. Magyar költő (1804—1858). 
15. Ez volt a »Zrinyiász« eredeti 

oime. 
19. Ókori súly- és pénzegyuég. 
21. Idegen férfinév. 
22. Vissza: beszélni — angolul. 

Sieges 3, 15, 39, »Ii 120. 

28. V. L. I . 
28. Vissza: foglalkozás. 
29. Ktfrrész. 
34. Üzleti könyvekben van. 
36. Ütlegek. 
39. Görög származású nagy spa-

nyol festő. 
45. Női becenév. 
46. VUágitóanyag. 
47. Kitart mellettük (névelővel). 
48. . . . ektiv. 
49. Kötőszó (az ékezet feleslege». 
50. Erős szándék. 
51. Sziget a Quarneroban. 
52. Tétlenül ácsorog ide-oda. 
53. L. U. 
5 . Jókarba hoz (épületet). 
59. Egervár hős védője volt. 
82. Kerek szám. 
65. Időhatározó. 
66. Ókori ország. 
72. Nagyközség. 
74. Minket — angolul. 
78. Elveszti szüleit. 
77. Bangót jelöl. 
79. Szerb uralkodócsalád volt. 
81. Bérautókra van szerelve. 
84. Bánattal Jár együtt (névelő). 
89. Mennyel. 
86. Itt lakni egészségtelen. 
88. Hangsxér többesszáma. 
89. Ige. 
90. Angol súly rövidítése. 
91. Az újszövetség első négy 

könyvének szerzői. 
92. Az ABC egymást követő be-

tűi. 
S3. Tiltó szó. 
94. A 10«. vizsz. franciául. 
96. A Balaton Jage. 
100. Bejtve néz. 
102. Falusi megszólítás. 
103. Ókori váron IUyriában; most 

Zára. 
104. Az emlékezés megszűnése. 
110. Gyógytár (E = A). 
111. Európai főváros. 
113. Tele bokorral. 
114. Igekötő. 
116. E. E. E . 
120. Olasz város. 
121. Nyers petróleum. 
124. Bikatalp része. 
126. Nép. 
129 hadnagyi 
131. Z. K. 
134. A. V. Z. 
137. Vissza: mesterséges nyelv. 
140. Ö — németül. 
141. Olasz névelő. 

143. Azonos mássalhangzók. 
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Keresztrejtvény 
Megfejtésül beküldendők: vtasainies 1, 17, 9», 107, 135 és fiiggőleges 4, 13, 19. -23. 48. 

VÍZSZINTES: 
1. Stendhal eredeti neve. 
9. TöbbTzben ment i t kötélen a 

Niagarán, egyszer falábon is. 
15. Vissza: fo.-radás. 
16. Orosz város. 
17. Járványos betegség, főleg a 

for ré égöv alatt. 
18. A dallam része. 
20. Idegen női név. 
22. Vegyitett. 
24. A német birodalom elnöke. 
28. Közvetítő sportban, színháznál 

stb. 
25. Arab kalifa. 
29. Ellentétes kötöszé. 
30. Vissza: inni ad. 
31. Bizonyos árumennyiség. 
35. Női becenév. 
36. Ige és nemzet. 
37. Költészet és próza — gyűjtő-

neve. 
38. Tőzsdei műszó (névelővel). 
40. Kutya-filmsztár — volt. 
41. Fiúnév. 
43. E-vel: f rancia méltóság. 
45. V-vel: hiszékeny, tudatlan. 
47. I. J . I. 
49. Kötőszó. 
50. Bómai 52. 
51. Ausztráliai város, a Torrens 

folyó mellett. 
54. Bag. 
55. Lármás. 
57. Lakoma (névelővel). 
58. B. N. 
59. Mez. 
81. Bács feketehegy. 
64. Vegyi anyag. 
65. E. C. 
66. Erdőnek is van. 
67. Exkirályné. 
68. Latin kérdőnévmás — a for-

dítottja. 
69. Idegesít. 
70. Feltételes kötőszó. 
72. Ismert cég. 
73. Módhatározó. 
74. Európai ország. 
77. E-vel: belsőrész. 
78. D. G. 
70. Vissza: előd. 
80. Vissza: egyidőbon született 

testvérek. 
81. Idegen névelő. 
82. Vissza: régi magyar szó. 
83. Vissza: német Igekötő. 
84. Irt. 
85. A német «1». 
86. Igekötő. 
87. Gnu kevert betűi. 

88.Fonetikus mássalhangzó. 
89. Kefe fele. 
90. A Vigadó tervezője. 
94. Hercegprímás volt, Ferenc Jó-

zsefet koronázta. 
97. Város Afrika északi partján. 
98. Osztályzat. 
99. Formai. 
101. Indulatszó. 
102. Álarc közepe. 
103. Német válasz. 
104. ü . W. 
106. Kis részecske. 
107. Német vegyész, sok felfede. 

zést tesz (1811—1899). 
110. G. M. 
111. Vissza: angol kötőszó. 
112. Csapadék. 
113. Megretten. 
114. Számnév. 
116. Táplálok, nevelek — latinul. 
117. Bégí pénz rövidítése. 
119. Vendéglő (névelővel).-
121. Külföldi pénznem. 
122. Latin kötőszó. 
124. Becéző megszólítás. 
126. H. L. 
127. Vissza: ezévi. 
128. Angol Író keresztneve. 
130. Költészet. 
133. Állam. 
135. Kiss József egy költeménye. 
137. Szórakozás de régiesen írva. 
138. Francia kémikus, a forrada-

lom áldozata lett. 
139. Lusta. 
140. Hat kevert betű. 

FÜGGŐLEGES: 
2. Jóféle itóka. 
3. Idegen tagadás. 
4. Az ókar hét világcsodájának 

egyike. 
5. Michelangelo vezetékneve. 
6. Fonetikus mássalhangzó. 
7. A Koreai öbölbe ömlő folyó. 
8. Vlseza: TOSSZ ló. 
9. Német kikötőváros. 

10. Szín. 
11. Német helyhatározó. 
12. Tagadás — latinul. 
13. Német geográfus ós sarki uta-

zó (szül. 1865). 
14. Bómai kettes. 
18. Indulatszó. 
19. Ókori világcscda. 
21, Vissza: francia folyó. 
23. Goethe felesége volt. 
25. Balettáncot tanit. 
27. Női becenév. 
29. Hölgy. 
31. Csak itt lehet a strandon, aki 

nem tud Aszni. 

32. Nem paszterizált. 
33. Francia klasszikus. 
34. Exotikus állat. 
39. Égitest. 
49. Latin Jktttöszó. 
42. Az Atlanti-óceánba ömlő fran-

cia folyó (361 km hosszú). 
44. Idegen férfinév. 
46. Fizetnivaló. 
48. Gutenberg igazi neve. 
52. Úrarész. 
53. Német személyes névmás. 
56. J . C. 
57. A gyors lefolyású betegség 

(ékezetfelesleg). 
60 vesd el magad. 

62. Vissza: folyó Norfclk angol 
grófságban. 

63. Fél-hely, 
68. Zenekar — a mássalhangzók 

nélkül. 
69. Lám! 
71. Vissza: hegy része. 
72. «Az ember t ragédiá jáéból egy 

mondás. 
73. Spártai király és hadvezér. 
74. Idegen női név. 
75. Sok — németül. 
76. Állat — idegen nyelven. 
78. Ugyanaz — németül, de nő-

nemben. 
80. Ház alkotórésze (ékezethiba). 
82. Szülő. 
89. Markol. 
01. Vissza: vétkes (az ékezetek 

hiányoznak), 
92. Dán sziget. 
93. Meséi híresek. 
95. Diplomás. 
96. Francia politikus volt, a had-

üzenet napján agyonlőtték. 
ÍOO. Névelő. 
101a III . Fr igyes Jelmondatának 

rövidítése. 
105. Goethe egy hőse. 
108. Vissza: orvosság. 
109. B-vel: házikó. 
115. G. E. 
116. Hazánk főfalyójának egy ré-

sze. 
118. A technika vívmánya. 
120. F-fel : összekotor. 
122. Sósvízü tó Közép-Ázsiában. 
123. Kis macska. 
125. Becenév. 
129. 605 — római számmal. 
130. Epe — betűi összekeverve. 
131. Szaglószerv. 
132. Láml 
134. Tárgyragos mutatónévmás. 
136. . . . nom. 
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Herczeg Ferenc 70 éves 
(Balogh Klári, Szeged.) 

Megfejtééül beküldendők a rejtv ényibeji található Hercaeg Ferenc-müvek elmei 

TÍZSZINTES: 
1. Kiváló magyar Irt. 

U. Főváros része. 
12. Melléknévkópző. 
13. RAmal hármas. 
14. Tép — mássalhangzói. 
16. Személyes nóvmás. 
17. Berezeg Ferenc egyik leghí-

resebb novelláskötete. 
18. Húz — más «sóval. 
21. Berraeg Ferenc pompás tör-

ténelmi drámája. 
23. Német prepozíció. 
24. Két negyed«. 
27. . . . poly. 
28. Herozeg Ferenc regénye. 
32. Vissza: külföldi Ital. 
33. A nyereség szétosztása. 
34. Goya — közepe. 
35. Nem lérli. 
36. Indulatszó. 
37. Szénmonoxid képlete. 
38. Igekötö. 

40. Várakozó. 
43. CselekvésTe késztet. 
48. Heroxeg Fereno-szlnmü. 
47. Ritka — más nyelven. 
48. Falun látható. 
52. Enyhén taszíts. 
53. Herczeg Ferenc egyik novel-

lás kötete. 
54. Beoézett férfinév. 

FÜGGŐLEGES: 
1. . . . éves Herozeg Ferenc. 
2. VényriWidités. 
3. Tengerben él. 
4. Ruhám része. 
5. Latin »és«, 
6. Fúr — félmúlt alakja. 
7. Mozgásba hoz. 
8. Német számnév. 
9. Orosz nöl név. 

10. Mérges gáz (fonetikusan). 
15. Herczeg Ferenc hlreir törté-

nelmi regénye. 

17. Vígjáték; Herczeg Ferenc 
irta. 

18. Kacajban van. 
20. Kettős mássalhangzó. 
22. Trója költöi neve. 
25. Fa része. 
26. Férfinév. 
29. Ó. Z. 
30. Hegedüdhöz tartozik. 
31. Feltételes mód rágta. 
34. Herczeg Ferenc gyönyörű tör-

ténelmi drámája. 
38. Háziállat. 
41. Bessenyei tragédlahöse. 
48. Kerék — németül. 
44. Némely betegség jelzője. 
45. Iieves neve (fonetikusan). 
48. Énekhang. 
49. Kiejtett bettt. 
50. Francia birtokosnévmás. 
51. Ellentétes kötőszó. 
52. Ml, . . . fik. 
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SAKK ES MÉGIS MOZOG 

Matt 2 lépésben. 

p i E o m m c i f 
A SS. SZAMBÁN KÖZÖLT KERESZTREJT-

VÉNYEK MEGFEJTÉSEI: 
1 KERESZTREJTVÉNY: Vízszintes: 1. Ikerteet-

vérek. 82. Vlzeskanna. M. Három a kU'Jájiy. F ü í -
gőlegea: 1. Intenzív. 12. Kalapos király. 34. Kaloda. 

2 KERESZTREJTVÉNY: Vízszintes: 1. Árnyékos 
oldal. 29. Strand. 62. A kánlkulia vége. Függőleges: 
1. Áprilisi tréfa. 12. Limonádé hűtve. 

3 KERESZTREJTVÉNY: ViMiintes: 1. MotaAr 
Ferenc : Andor. 77. Zane Grey. 125. Alexander 
Georg. Függőleges: 1. Meghat minden és elmúlik 
mindon. 16. Rég elhúzták az esteli harangot. » . 
Hiba van a (kréta körül. 

i . KERESZTREJTVÉNY: Vízszint«»: i . Kabaré -
komikus. 22. Násznagy- Kockázatos. Függőle-
ge i : 1. Ktoinségsikar . 7. Ok a gyűlöletre. 12. Színi-
akadémia. 

MEGFEJTÉSEK AZ 1933. 37-es SZÁMBÓL: 
Betű- év képrejtvények. í. Lesem Imikor Jön. 2. 

Háramlik. 3. Házkutatás. 4. Aaomtújt. 5. Kelenföld. 
Hibakép: A tmegállénak a villamos meeetlflámyá-

ban, a i utca kereszteződés előtt kellene tenni. 
Irodalom: MJaoikovits, Aindal, Erdős, B'olsztoj, 

Erasmus. Boueeeau, London, Ibsen Nietzsche, Cer-
varoto®. Kellerananm = Maeterlinck. 

Hol a* olló?: A csészében. 
KISKERESZTREJTVÉNYEK: 

Hogyha a vizszintes helyzetben levő 
ábrát a középpontja k ö r ü l forgatjuk 
(úgy amint a pohár vizet), akkor a ko-
ros 
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Definíciós levél: 
Drága l iai 

V Á G Y Ó M É I N Ö U T 
AGY K O R O I V À 
N Y I L Z A J K R Ü N 
E K E T E S PO 
EL I 8 M E R T R U M 
GAZ N U L R I 
YV T O S O N 
M 0 S Ú 0 A L Ö 
AR K I L O T 
R Kl A L I U 
0 M L 6 „ 8 I V I T 
K „ ÖZ 0 

E 
U T 

F T C 
I C A 
R A L 

F 
I M E 

F Ö L D K O R Z I K A 

S Z É K E L Y 
AOR L A B 
RR L I LL 
KO H UTV 
A . U D G 
D Ó R A 
I N K I S I N 
A T A O Z 0 
L AR 
A C H T J A N 
DO RI E 
k K N I N I 
R A D 0 S A N 

ANO R A S 
0 » E T C 
E Ó L H 

I L E L 
AZ E T 0 
J I G E S 
O F F . 1 8 
S O É E 

TAN A R 
C S j V I 
L O R O M 

E C R I R 
DOR R E 

Kiskeresztrejtvény 
F É R F I S O R S A A NÖ 

, , E J A N I RAR 0 R 
MáJ tt/bbszőr vártalak, K E L A P A R U S KO 

de Te nem jöttél. ETA S M L MAM 
Mi oka csúnya eljárásod- T E K E SOM B A R T 

irak? E L E R O K O N I D Ö 
Ne i r j levelet, mert nem y L I A R N E I L L 

találni bocsánatot bűnödre. ART K O N O K A M I 
Ma este kilenc érakor a r e A l SOK A N O D 

kapu előtt légy. . 0 I K Z T M * N E 
Ha nem jjssz el, «sakt- S B I S P A H A N GG 

tami fogunk. M ÓRÁK E L A D E 
Ádám. K A T O N A B A N K B A N 

BRIDZS I.: Z-nek módjában van A—B-t megfbuk-
tatni Z ugyanis nem a káré B-ba.1, hanem a K-val 
üt mi i i ta l A azt hiszi, hogy « bub Y-ná® van E , 
első csalétek, rögtön u tána a második: w e i e t e i ™ 
Z lejáftsisza a treff királyát (I). Ha A tagyja e*t m 
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littet, akikor Z kis treffet hív, hogy eltávolítsa az 
asztalról az ászt akár erőszakkal i». A az .aaztaJj-
ról pikket fog most hí m i , hogy kézbe kerüljön és 
hagy kárában a imá.s«xHk tapaszt megadhassa. A 
gondolkodás nélkül A káró 10-esit fogja tehívral, aa 
ütés Így a káró búbbal Z-h'ez fiqg kerülni, aki 
kört hiv. Ha laz aSBtailnak nincs tőibb kiáróijai, akkor 
a pairtit A—B biztosan elvesztették, mert legalább 
8 ütést kelt még kiadni ok. 

BRIDZS II.: A könnyen kiszámíthatja, hogy sem 
B-inek, sem Z-nek nincs több kárója. Az a veszédy 
pedig, hogy az asztal a hosszú körjét magjasra 
jàtsscoa nem fenyegető, tekintettel« hogy A-tlak 
elegendő aduja van még. A játdka tehát Z-t lehe-
tőleg aduban gyöngíteni, egyuttafli pedig a ká.róit 
magositami. A 3. hivAsa kis k'áiró, amit Z legma-
gasaibb adujával kényszerül átütni. Miáltal Annak 
legalább aranyi aduja lesz, mint Z-nek, ha nem 
tübb. A parti tehát 4—5 bukással' fog Z-re vég-
ződni. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK : 
(Postán küldjük el.) 

Egy doboz GERBEAUD: 
Dr. FODOR SÁNDOR, Bp., Horthy MikJós-íit 20. 

10 üveg NEKTAR GYÖGYTAPSÖR (gyártja 
a Fővárosi Söröző rt. Kőbányán) : 

VÖDÍRÖS JANKA, Bp., Csaba-u. 28. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
SCHWARCZ ILU& Sárospatak, Szemere-u. 18. 

Egy nagy doboz VALERY ponder: 
Dr. RACZ IMRÊNÉ, Sárvulr. 

1 üveg BOSCHAN: VERMUTH (Üllői út 47) 
LÁNG ÉS TÁRSAI, Bj>.. Vay Adám-u. 2, f. 4. 
Ezüst üstben főtt GESSLER málnaszörp: 
SZIKSZAY 8ÁNDORNÉ, Bada'k a j tor - Fels ö szeiut i ván. 

VIRÁNYI (Ferenciek tere S.) női sapkája: 
Dr. MIKLÓS I8TVANNÉ, Bp., Margit-könW 60, IV. 
dr. Noseda OSMO púder : 
Dr. BRACHMANN I8TVANNÉ Berettyóújfalu. 

12 pár ASTRA női- és férfl-gumisarok : 
NAGY ÁGOSTON, Bp., IzabelElai-u. 81. 

Nagy üveg SAN ALBIN fogpép: 
SIMON PAL. Máxiakémémd. 
LAMP ART AROMA kávéfőző : 
L.-NÉ REIiSZ MALVIN, Bp., Neíedejts-u. 11, f. 8. 

1 LYSOFORM, 1 szájvíz, 1 pipereszappan: 
SZLOVÁK ILONA, Bp., BákKtezi-út 64 I . 

Aranuszdhe lesz, Ea/RaS'«« íuSnál'' 
1.60 pengoT Barna vagy fekete hajat nyer az Eisner-féle 
diókivonattól (1.60 pengő). Eltner drogéria, főh kam. 
száll. Andrássy-út 37. — Lerakatok : Szeeeden Mannheim 
Sas drogéria. Targu Mures Fekete Mihály drogér a 

RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 j< 
SZEGŐ PALMA, Bp., JMwtay-u. 77, III. 2». 
ERDÉLYI KLÁRI, Bp., Gajasm. 6. 

GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
SCHLESINGER ILONKA, Bp., Meraet-u. 8, f. 

V« kg világhírű coffeinmentes HAG k 
MIKLÓS FERENCNÉ, Barcs. 

DREHER-MAUL luxuskeverék, díszdol 
SZÉKELY LÁSZLÓ. Bp„ Vámház-körút 4. 

FOTO ANNA művészi portré : 
StîSZ PALNÉ, Bp., Sas-u. tL7, I. 8. 

BEER drogéria Marvel-Chipre, Tuft.pu 
DEÁK ETEL, Bp.. Lipót-kőrút 15, III. 3. 
BOON'S kakaókülönlegesség, fél -kg: 
SEBESTYÉN TIBORNÉ Enying. 
Zwack: UNICUM, gyomorerősítő: 
NA VARRA JÓZSEF, Tápióblcske. 

MEISTER szaippangyár mintakollekciói 
ZcíIRAI ERZSÉBET, Bp., Ipar-u. 8, V. 5. 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém 
F1SÖHOF SÁNDOR, Szekszáid, Auguszt-u. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder: 
KESERŰ EDIT. Boigytsdló. 

Nagy tubus CHLORODONT fogpaszta: 
MOLNÁR MARGIT, Jászapáti, fe'zentgyőrgyi-út 
Hat darab PILAVIN fenyőfürdő-tabletta: 
8ZOYKA VIKTOR, Tatabánjia. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
Dr. ORSÓ GÉZANÉ, Ziálogiospuszita, u. p.: Bereimend. 
NÖI CIGARETTATARCA: 
DOMAN ARPADNÉ, Tapolcány. 
HAMUTARTÓ: 
GOJDIC8 ILA, H um enné, Lipoval 692. 
FËRFI CIGARETTATARCA: 
STEINER BERTALAN; Lednücké Rovné. 
PIPERESZAPPAN: 
PYSNY ILONA, Homie-Zeleaiee. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
FEIN ELLA, Sen ta. 
DIM1C DRAGUTINNË, Beograd, Palace Hotel. 
Dr. KISS GÉZANÉ, Páka. 
ANGEL MARIA, Temesvár, Str. Lorena 22. 
PALASTHY FRICI) Wien, Herren g. 6. Hochhaus I. 

Stieg« I. 6. 
Megfejté«! határidő: 1933 szeptember 27. A postán 

beküldött levelezőlapokra ráírandó: „FEJTORNA". 
Személyesen is bevihetők a Színházi Elet Boltba^ (Erzsébet-
kőrút 71. Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Elet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést kül-
denek be. 

Színházi Élet színházi, film, Irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Budapest, Eraébet-körút 7. II. Tel.: *419—5o. Laptulajdonos: Színházi Élet Rt. 

A Színházi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. Tel: »416—50 és 362—84. 
Felelős szerkesztő i l kiadó: INCZE SÁNDOR. ßzerkesztö: LUKACS GYULA. 
Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ba arra bennünket 

külön felkérnek, va#y vissz portót küldenek. Nem vállaiunk értük semmiféle felelősséget. 
Hirdetések milllmétersora a darabrészben 80 fill., m i s elhelyezésben 1'— P. 

Előfizetési ár '/« évre: Magyarországon és Ausztriában 6 pengő 50 f., külföldön 10 pengő. 
Redaktion und Verwaltung für Osterreich: Paul Pereszlényi, Wien H., Sterneckplatz 11. (Tel. R. 46-5-80) 

ATHENAEUM NYOMDA BT. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: WÚZNER I. 



DÍVÁNPÁRNA selyem- vagy vászonalapra, 
színes hímzéssel 

(Gottlieb terve) 
MODERN STÚR tüllből, beszövéssel és magas 

hímzéssel díszítve, rojt befejezéssel 
(Feuermanné modellje) 

TtJULTERíTÖ gyöngypamut befűzéssel és rojttal 
(Feuermanné modellje)! 



Ószi Markov i t s -mode l l , 
viseli Miss Magyarország, Gál Júlia 

Directrice 
Kígyó-utca 5 

VII., Erzsébet-körűt 27 
IV.. Petőfi 


