


TRílT 2506. NÖI FEKETE VAGY BARNA BOXCi 
2505. NÖI FEKETE V A G J ™ PUMPSCIPÖ, valódi gyik-disBzel, luxuskivitel! 

TEUK PANTOS PÖ. valódi ^ ^ - k a p l val és .Mont-Blanc» védjegyű P 
kéregdísszel, Goodyear varrot t , luxuskiviteléén, 
.Mont-Blanc» védjegyű P 1 6 - 5 0 

Corvin 
ÁRUHÁZ B L A H A LUJZA-TER 1 

F o l y t a t á s a h á t s ó b e l s ő b o r i t é k o l d a l o n . 

2501 NÖI BOXCIPÖ, divatos, angol forma, 
pántos, kötős, vagy félfűzös, fekete vagy barna 
színben, hajlékony, varrott talppal . . r a . a u 

2502. NÖI FEKETE, VAGT BABNA BOXCA 
PANTOS CIPŐ, luxuskivitelben «Mont-Blai 
védjegyű P ' 

03. NÖI LAKK TROTTEDH OIPÖ. antilop-
rtsl, divatos forma, rámánvarrott . P 

250* NŐI F E K E T E ANTILOP PANTOS Cil  
luxuskivitelben, «Mont-Blanc» védjegyű, va 
sima fejjel, vékony lakk-pasztollal . P M 



Sylvia Sydnay. a lilm-PUlangóklsaaszony 
Bemutatják a Roval-filmszínhéiakt (Foto Paramount) 



KING EONS. Igazi WaUace-filmtéma. Címsze-
replő egy húsz méteres őskori majom partnere 
a gyönyörű Fay Wray. (RADIUS, URANIA.) 

AZ ÁRTATLANSÁG ARA. Erkölcsrajz. Kényes 
láma briliáns megfilmesítése. (FÖBUM, DÉCSl.) HAVANNAI ÉJSZAKÁK. Amerikai sablónfilm, némi 

exotitrua háttérrel. (UFA.) 

SZÍVEK MELÓDIÁJA. A kitűnő Schubert-film ú j mo- DALOL A MÁMOR. A Kioirara-filmet hetedik hétre is 
. zlban folytatja pályafutását. (PALACE.) prolongálták. (CASINO.) 

ËN E S A KÖLYÖK. A filmnek két sztárja van. Che-* 
valier és az egyéves Baby Le Roy. A kitűnő sláger-
dalokat azonban nem a kölyök, hanem Chevalier énekli. 

(ROYAL APOLLO.) 

A SPANYOL KÖLYÖK. Eddie Cantor, az «új Chaplin, 
a főszerepben, szebbnél-szebb nők sorege. Káprázatos 
revüjelenetek, nagy siker. (CORSO, CITY, CAPITOL 

OMNIA.) 



f i l h a r m ó n i a 
I . jub i lá r is 

hangversenye 

-Z. Z. '/,12, okt. Z. ij-,e:a ,3. | 
Vezényel : Dohnánjri Erní, közre-
működik : Basilides, Dohnányi. 

C ' n n e p i megnyitó műsor 

Rubinstein Erna 
Nylregyházy 

Ervin 
e g y ü t t e s 

h a n g -
versenye . 

I Okt. 24. Z. fél 9 

Dohnányi 
Ernő 

B e e t h o v e n -
es t je 

Okt . 26. 
_ZJé 

Z o n g o r a b é r l e t I. est 

Mozart kollégium 
L e l ő a d á s okt , 

1 2S-àn Z . V . T j 

f e l o l v a s s a 

Brahms Requiem 
A Budapes t i 

Ének és Z e n e -
kar e g y e s ü l e t 

Lichtenberg ™ " I. o ra to r lum 
Emil L'ct'wb"<"''n^tíenov.2.Z.7. 

Zongorabér le t II. est. 

Rjdl< Eorópt 
bufwsMjrt 
Operaházi 
Zenekar 

Dahnáiylval, 
I nov. 4. Z. ' ,9 
Dohnányi: Szegedi 

Mise, Bartók: Rapszó-
dia (Heimlich) Liszt 

II. rapszódia. 

Filharmónia B 
II. jubiláris est 

(Hov. 5. Z. >/íI2és nov. 
6 Opera ',',8 

V e z é n y e l : D o h n á n ; 
Közreműköd ik : A l m a Moodl 

— 

Hubermann 
egyet len hegedű 
e s t j e , | n o v . Tü!]Kontertbér-

V i g a d ó 8. le t I . est 

Poldi 
Mildner 

z o n g o r a e s t j e 
| n o v . 14. I Zongorabér -
Z. fél 9. le t I I I . est 

Fenti hangversenyekre bérletek és jegyek MKoncert"-nél, IV., Váci-u. 23 . TELEFON : 
8 8 4 - 6 A 

A PlakátKöltészet 
eredményei : 

E héten a STÜHMER-, BU-
DAI STRAND-, HOMOCORD-. 
BOM BIN- és LAVETTE-p la -
kát ok eredményeit közöfljük. 

STÜHMER-PLAKAT: 
I. dijj 50.— pengő 'készpénz. 

Nyer te : Hj. Csukás Zoltán, 
Pécs, a következő verssel : 

«Kinek célja: munka, sport, 
Két zsebében FRUTTIT 

hord.» 
Vigaszdíjat nyertek: Kini-

zsi Andor, Sz.-febérvár. Szé-
kely Miklós. Nagykőrös , dr. 
Benedig Árpád N.4tanizsa, 
Márkus Jenő Budapest , Scher-
baum Rezsöné Dtnnvés. Zei-
den Frida Mosom. Pártos Er-
zsébet Ráckeve, Felméri Mag-
da Cluj. 

BUDAI STRAND-PLAKAT: 
I. díj: 50.-— pengő készpénz. 

Nyer te : Barich Iván, Buda-
pest, I II . , Kecske-utca 30., a 
következő verssöl : 

«Olcsó de jó nyaralás? 
Budai Strand, semmi más!» 
Vigaszdíjat (1634. évi fürdői 

idényben érvényes 10—10 drb. 
s t randjegyről szóló utavány) 
nver tek: Radnay Miklós, 
Pitlffy-téir 4., Harsághy Oly, 
Lajos-utca 87., Zimmermann 
Laura, Pesterzsébet. Atitiiila-
utca, 17.. Tivadar Mihály, Pre-

csínos, fiatal eladónök 
és egyéb alkalmazottak 

felvétetnek a Kristóf Áruházban 
J e l e n t k e z é s e s z e l v é n n y e l 
v a s á r n a p d . e . 1 0 — 1 2 k ö -
z ö t t a z Á r u h á z i r o d á j á b a n , 

T i i r r I s t v á n - u . 9 , I . e m . 

sov—Eperjes, Namestic Slo-
body 1., Sztovenszko. 

Ezeket a d í jaka t a elég köz-
vetlenül küldte el a nyerte-
seknek. 

HOMOCORD-PLAKAT: 
Ne<m. voilt első d í j ra méltó 

pályfunü, ezért 2—2 Homocord-
gramofónlemezt adott a cég a 
következőknek: Bary Judit és 
Márta, Balatonlelle, Tücsök-
villa, Gellért Ödön, Magdolna-
u. 6/a, Vetsey Windisch Gyjrgy, 
Keszthely, Rózsa György, Szi-
nyiei Mierse-utea 26, t . 2. K. Ház 
Borcsa, Pécska , Rabó László, 
Rákóezi-út 74, I I . 3, Pallnay 
Magda, Bajnok-utca 17, II . », 
Szemző Lilly, Amdrágsy-üt 62, 
Förstner Miklós, Szív-utca 56. 
«Kinrim» je l igéjű pályamű. 

Utóbbi jelentkezzék a hirde-
tési OíiztóilybOTi a d í j á tvéte le 
végett , a többieknek a dijat 
postán küldtük el. 

BOMBIN-SHAMPOON-
PLAKAT: 

I. díjra méltó pályamű nem 
volt. Vigaszdíjul a. cég a követ-
kezőket jutalmazta <egy-egy tu-
cat Boimbin-shajupoonnjal: 
Breuer István, Szolnok, Bíbor 
Bálint, Karczag Rózsi, Festet íeh-
utca 7, Kellner Istvánné, Ki-
nizsi-utca 6, Neumann Árpid, 

MIT NYÚJT GUNDEL? 
G e l l é r t b e n c e a - s - o o ) 

D é l u t á n é s e s t e t á n c 

PRTAKY J A Z Z É I 
A L i g e t b e n c i e - s - e s ) 

ft finom kis téli étteremben 
B E R E T V A S L Á S Z L Ó 
zonaorázik és dalol. 

Minden üzemében, ételben, 

Italban, kiszolgálásban csín-

ban, tisztaságban a legszeb-

bet, a legjobbat n a g y o n 

m é r s é k e l t á r a k o n 



Tegye szebbé bécsi tartózkodását azzal, hogy a 

ftotel 
Gr^her^og (Rainer-ben 
l ak ik . W i e n , IV. W l e d n e r - H a u p t -
s t r a s s e 2 5 - 2 7 = = 4z Ooera közelében 

Hotel 
de France 
Wien, t., Schottenfing 3. 
Elsőrangú ház — Teljes komfort 

HOTEL HÖLLER 
WIEN, VII, BURGGASSE 2 
Sürgönycím : Höllerhotel. — Tel. : B. 31-0-40. 

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

k i v i é i ^ j u i . i i e r 

RESTAURANT & BAR 
W I E N I. 

A Z O P E R Á T Ó L 3 P E R C N Y I R E 

H O T E L 
K A I S E R H O F 

K E D V E L T C S A L Á D I S Z Á L L O D A 
IV. , F R A N K E N B E R G G A S S E ÍO 

Az itt hirdetett helyek és szállodák pro-
spektusaival és egyéb felvilágosítással a 

SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJA, 
E R Z S É B E T - K Ö R Ú T 7. szolgál. 

Prospektusokat postán ls küldünk. (Válaszbélyeg.) 

Dwuse," 
NEUES WIENER 

KONSERVATORIUH 
CÚj B é c s i Z e n e a k a d é m i a ) 

Wien, I., Bösendorferstrasse i2 (Musikverein-épűlet) 
Ének, zongora, hegedű és m nden zenekai i hangszei 

Opera-, sxfnmU-, karmesteri Iskola, 
hinoos film, operett kabaré, Jan 

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

és íi^jöév &óf>Uí* 

Scr/ie ^teiniaoíi 
OVien, / 9íeu&i 9KaxAt /. sz. 

{Hotel DTleissl mellett. {Tel. : (R. 25-3-53. 

Hölgyfodrász- és hajfestőszalón 
M o d e r n t a r t ó s H u l l á m 

ANS ECKEL 
Wien, I., Maysedergasse 2. 

Telefon r R 26-5-39. — Modem hajmunkák mû-
terme. — Szépségápolás. Manikür. — Illatszerek. 

G-aram-u. 23, Pálmay Magda, Bajnok-utca 23, 
Pogány Pál, Petöfl S.-u. 5, Miskolczy Ferencné, 
József-tér 2. Radó Elemérné, Olasztfasor 1. 
Sárkány Elemér, Satu Mare, Várnai Zïenl, 
Lágymányosi-út 17/b, «Zsúr-fiú» jeligéjű pá-
lyamű. A «Zsúr-fiú» jelige beküldője jelent-
kezzék a hirdetési-osztályban, a bon átvétele 
végett, a t&bbiekmek a cég közvetlenül küldtj 
el a dijat. 

PÁRIZSBAN 

LAVETTE-PLAKAT: 
1—1 tucat Lave<tte-t nyertek: Sonnenwirth 

Zoltán Arad, dr. Fuchs Jenő, Mátészalka, 
Radó Elemérné Budapest, Olasz-fasor 1., Ze-
lenka Uns Debrecen, Bíbor Bálint Arad, vala-
mint: «Hol nincs mosdó, törlőkendő, Ott a La-
vette elegendő» című vers beküldője. 

A nyerteseknek a cég a dija'kat elküldötte. 

az elegáns 

legolcsóbban, 
legkényelmesebben 

REGENT 'S 
F O R D Ő S Z O B Á S S Z O B Á K 
TELEFON, MAGYAR VEZETÉS 

GARDEN HOTELBEN 
(6, RUE DEMOURS-ÉTOILE) LAKIK 



XXIII. évfolyam Budapes t , 1933 ok tóbe r 22—28-ig 44. szám 

S Z Í N H Á Z I E L E T 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z E R K E S Z T I : INCZE S Á N D O R 

A 60 öves Rózsahegyi Kálmán kis unokájával, báró Tornyay Marikával 
(Foto Veres) 



Alpár Oltla As vendégei 

& primadonna szíve 
Eddig csak a hangját csodálta Európa, 

vasárnap délután megmutatta a szivét Is. 
Alpár Gitta vasárnap délután tetőtől-talpig 
felruházott huszonöt szegény gyermeket. 
A Fővárosi Operettszínházban folyt le a 
nagy ajándékozás, »bban a színházban, ahol 
esténként felnő ttekCkapnak nagy ajándékot 
a nagy művésznőtől : egy csodálatos este 
felejthetetlen élményét. 

Krén Margit a Budai Erzsébet Leány-
árvaház igazgatónője vezette a Fővárosi 
Operettszínházba a huszonöt apróságot, akik 
bizony nyűtt , ócska ruhákban jelentek meg. 
Az egyik földszinti próbateremből öltöző lett, 
itt adták rá az új ruhákat és a cipőket a 
gyerekekre a színház öltöztetőnői. 

Amikor minden gyerek megkapta az új 
ruhát, a színház egyik igazgatója bevezette 
az apróságokat a zeneterembe, amelyet erre 
az alkalomra felvirágoztak. Hosszú időbe 
került, amíg az apróságok bevonultak a 

terembe. Mindenki el volt foglalva azzal, 
hogy az új holmiját bámulta. Kedves képű 
kis szöszke fiú folyton az új cipőjét nézte. 
Megkérdeztük tőle : 

— Tetszik az új cipő? 
— Nagyon szép 1 Gyönyörű I 
— Volt már ilyen szép új cipőd? 
— Soha 1 Mindig régi cipőt kaptam új 

cipőnek ! 
Alpár Gitta mosolygó szemmel nézte az 

örvendező gyerekeket és mint vendéglátó 
háziasszony helyet foglalt az asztalfőn. 
Micsoda üdvrivalgás keletkezett, amikor a 
kis vendégek meglátták a terített asztalt 1 
Krin Margit, mint a kormányzóné meg-
bízottja melegen üdvözölte a nagy énekesnőt 
és megköszönte, hogy segítette a könnyeket 
letörülni. Könny helyett ekkor már csak 
mosolyt lehetett látni a gyerekek arcán. 
Az igazgatónő és az énekesnő együtt uzson-
názott a gyerekekkel. Minden elfogultság 



nélkül meg lehet állapítani, hogy a habos 
kávénak még nagyobb sikere volt, mint az 
új cipőnek vagy új ruhának. Egy hat eszten-
dős kis lány nagy örömében azt sem tudta, 
hogyan kell fogni a kanalat. Alpár Gitta 
etette meg a csöpp jószágot. 

Uzsonna után az igazgatónő így szólt a 
gyermekekhez : 

— Most köszönjétek meg szépen a néninek 
a sok ajándékot és a jó uzsonnát I 

Micsoda tomboló éljenzés és rivalgás tört 
ki erre a felszólításra ! Ami virág volt az 
asztalon, a gyerekek mind a primadonna 
lábai elé rakták. Alpár Gitta elérzékenye-
dett : 

— Köszönöm, köszönöm, — mondotta és 
sorra csókolta a szőke és barna fejecskéket. 

Az igazi mulatság még csak ezután kö-
vetkezett. A gyerekek összepakkolták a meg-
maradt cukorkákat, kis batyuba kötötték a 
régi ruhákat (jó lesz még esős időben !) és 
felvonultak a színház erkélypáholyaiba. A 
színpadon a »Mese a sündisznóról» című 
darab került színre. A legtöbb közülük 

most először járt színházban. Amikor szét-
nyílt a függöny és feltárult a mesék biro-
dalma, általános sikongás jelezte a nagy 
tetszést. Csak egy kékszemű kisfiú jegyezte 
meg fölényesen : 

— Már voltam Szentmihályon a szín-
házban 1 Az még szebb volt ! 

A kis destrukívot hárman is lehurrogták : 
— Nem igaz ! Ennél szebb nincs a világon 1 
Csillogó szemekkel, izgatottan nézték a 

színpadon lepergő látványosságot. Nem-
sokára megérkezett Gustav Fröhlich is, aki 
szintén a gyerekek között foglalt helyett. 

— Ez a bácsi, az én férjem 1 — mutatta 
be Alpár Gitta a kis vendégeknek. 

A mozisztár hajlongott jobbra-balra : 
— Es freut mich 1 Alaszolgaja ! 
Minden gyereknek külön bemutatkozott, 

minden arcocskát külön megsimogatott. 
Amikor a függöny legördült, az egyik kis 

fiú sírvafakadt. 
— Miért sírsz, öcsém? 
— Már vége van a komédiának I 
Alpár megvigasztalta : 

7 



Alpár Gitta 
(Foto Angalo) 

— Nem nézted meg a színlapot, te kis 
csacsi 1 Még kétszerennyi szépet fogtok 
látni ! 

Általános örömujjongás keltekezett erre 
a bejelentésre. A szünetben senki sem moz-
dult a helyéről, mindenki remegve leste 
mikor nyílik szét újra a függöny. 

A második felvonás után Alpár elbúcsú-
zott kis vendégeitől. 

— Remélem, mindennel meg voltatok 
elégedve és az előadás tetszett. 

Általános éljenzés volt a válasz a kér-
désre. De mint ahogy még a paradicsomban 
is voltak elégedetlen elemek, itt is megszó-
lalt egy tízesztendős kis lurkó : 

— Alpár néni nem lép fel a színpadon? 
— De igen, de csak este, amikor nektek 

már aludni kell 1 
A k's fiúcska elgondolkozva felelte : 
— Kár, mert azt mondják, nagyon 

szépen tetszik énekelni és táncolni 1 
A lélekemelő ünnepség után meg-

illetődötten mondotta Alpár Gitta : 
— Egyszer mégis csak fellépek egy 

gyerekelöadáson. Régi vágyamat 
akarom teljesíteni. Képzelje, el 
milyen jóleső érzés ilyen publikum 
előtt a jó tündért vagy az 
rázsolt királykisasszonyt játszani. 

— örül t a mai délutánnak? 
— Kimondhatalanul ! Nincs 

szebb a világon, mi sok jót ten-
ni. Én mindig csak arra vigyáz-
tam, hogy ha lehet, mindenki-
nek szívességet tegyek. Irigye-
lem azokat, akik abban a hely-
zetben vannak, hogy sok jót 
tehetnek az emberiségnek. 

A direktorok búcsúznak a művésznőtől : 

— A viszontlátásra este 1 
— A viszontlátásra 1 
Mindenki imádja az énekesnőt, aki a 

lelke a színház nagy sikerének. Szóba ke-
rült a gázsija. »Milyen sok pénzt visz eh — 
jegyezte meg valaki. A színház igazgatója 
mosolyogva mondotta : »Hála Istennek ! 
De mennyivel több pénzt hoz be, mint amennyit 
elvisz.» 

* 
— Ez a mai délután volt a legkedvesebb 

emlékem, — búcsúzik Alpár Gitta. 
— És mi volt a legkellemetlenebb a buda-

pesti szezsur alatt 1? — kérdezzük. 
Mosolyogva felel : 
— Ünneprontó I Nem volt nekem semmi 

kellemetlenségem ! Azt tapasztalom, hogy 
az emberek kedvesek és hálásak. Amit 

az aftérjeimr6l beszéltek, az mind nem 
volt igaz. A kuliszák világában szok-
ták elferdíteni az igazságot. 

— Meddig marad Pesten? 
— Már nem sokáig? Az uram 

lutazik filmezni, majd értem 
n és egyhónapos vakációra 
^megyünk. 

Az előcsarnokban még 
egkérdezzük : 
— Az idén nem is lát-

juk viszont a szín-
w padon? 

— Sajnos már 
nem. Legfeljebb a 
jövő szezonban. 

Még ide is utá-
nunk csilingel, 

a jókedvű gyermek-
seregnek, a jövő 
reménységének an-

gyali lélekvidító 
kacagása . . . 



Élvezem, mikor valaki szépen emeli a kalapot köszönéskor. 
Fegyelmezettség, illem, gyöngédség, elegancia találkoznak egy szép 

úri köszönésben. 
Ant is élvezem. mikor a nő kimérten, amellett könnyeden, s szíve-

sen, kellemesen hajtja a fejét köszönni, köszönést fogadni. 
Valami kis ünnepe van a szép kalapemelésnek, a szép főhajtásnak. 
Nemcsák a balett és nemcsak a mozgásművészet modern akadé-

miája árulja a mozdulat művészetét. 
Szépséget varázsol a mozdulatba a lélek, az ízlés; a csodálatos ösz 

tön, a természetnek harmóniára váló isteni hajlama gyönyörű, gyö-
nyörű mozgásművészetet produkál köröskörül az ember körül. 

Látott valaki finomabbat, finomabbat és gyöngédebbet annál, ahogy 
a galamb földreszálltakor lebocsátja s eliüeszti a két szárnyát a hátán? 

Szinte misztikussá teszi ezt a gyönyörű mozdulatot az, hogy a ga-
lamb nem tudja, hogy ő most valami szépet gyakorol; meg a hattyú 
nyakának a vízrehajolása is olyan misztikus örömöt nyújt a szemem-
nek, a maga isteni öntudatlanságával. 

Egy őszi platánlevélnek a lengő lebegő leszállása a fáról, s a füvön 
való elfekvése, óh de szívem szerint való szépség, művészet az is. 

Finomnál finomabb a nád mozgása idegességében, érzékenységében; 
meg a sás leveleinek egymáshoz váló testvéri simulása, mikor a levegő 
nyugtalan. 

Gyönyörű a fák lombjának a ringása, hintálása kíméletes széllel. 
A zászló legszenvedélyesebb lobogása is merő szépség. 
Milyen szép az az egyszerű, az az alélva ismételt gesztus, amivel 

zsebkendőt lobogtatnak a pályaudvaron, meg a tornácon a távozó ven-
dég után. 

Istenem, a kezeknek, ezeknek a koldus és rabló és gyilkos kezeknek 
mennyi bájos, nemes, szépséges mozdulata van. 

A hárfázás, hegedülés, zongorázás a legdúsabb variációja a kezek 
mozdulatművészetének. 

Az úszás, meg a tennisz is, teli vannak szebbnél szebb mozgással. 
Gyönyörű a lóháton vonuló tisztnek a kivont karddal váló tisztel-

gése, büszkén fölvetett fővel. 
A dirigens, mikor a két karját kiterjeszti, úgy osztja kényes és fél-

tékeny parancsait, ő is bűvös mozdulatokat ád öntudatlanul mint a ma-
dár meg a remegő falevél. 

A cirkusz népének a klasszikus lnoplál-ja, melylyél a mutatvány 
után köszönnek, térddel, fővel, derékkal és két kézzel egyszerre, elra-
gadó tökéletessége a szép mozgásnak. 

Némely színész, színésznő gyönyörű szépen tud meghajolni. A pál-
mát Jeritza Máriának adnám, ezt az asszonyt láttam életemben a moz-
gásszépség legmagasabb skáláján hajlongani a függöny előtt, félek, 
hogy jobban gyönyörködtem ebben, mint a hangjában. 

Lehellet-könnyeden, kellemmel tudnak nők meg papok keresz-
. tet vetni. 

Olyan hálás vagyok magamban ennek a vad embernépnek, hogy 
annyi véletlen szépet, gyöngédet, nekem valót is tud mutatni, olyan ki-
mondaninemtudom, milyen hálás vagyok. 



â 
Rökk Marika 

(Foto Angelo) 

A gyönyörű fiatal primadonna és ed-
digi két viharos sikere szerzőjének egy-
máshoz való vonzalma nem kerülhette 
el a reflektor-fényt, már csak azért sem, 
mert akaratukon kívül a régi regény-
írói sablon más tényezői is beleavatkoz-
tak a történetbe: a primadonna szülei. 

A pesti színházak környékén, sőt a 
polgári társaságokban is már régen köz-
tudomású az a rajongó szeretet, amely-
lyel Rökk Ede éa felesége, Marika szü-
lei, leányuk sorsát és karr ier jét vigyáz-
ták. Ügy reszkettek érte, mint a szenve-
délyes műgyűjtő, aki egy ritka, sőt 
egyetlen példány birtokába jutott. Rök-
kék már akkor tudták, amikor Marika 
mint ismeretlen kis görl először lépett 
föl a Broadway egyik zenés színházának 
csoportjában és későlbibb, amikor a ván-
dor artisták világában egyre jobb nevet 
vívott ki magának, bogy a f iatal mű-
vésznő előtt tüneményes pályafutás Ali. 
A szerző büszkeségével néztek gyerme-
kükre és ez a büszkeség aggódó reme-
géssé vált, amikor arra gondoltak, hogy 
a gyönyörű alkotás egyszer nem lesz 
többé «csak» az övéké. Ennek az időnek 
el kellett következnie és az sem csodála-
tos, hogy éppen Budapesten következett 
be, ahol a varieték vándor-csillagából 
szinte álomszerű gyorsasággal színpadi 
meteor lett. 

Az is természetes, hogy Marika szíve 
éppen az iránt a szimpatikus, elegáns, 
fiatal író iránt fogott először lángot, 

A szerelmi romantikát csak a regé-
nyekből száműzte a Változott közízlés. 
Az életben helyenként még tartja, magát, 
sőt, — ez talán a legérdekesebb, — éppen 
ott, ahol a statáriális jogokkal felruhá-
zott polgári morál azelőtt a legkényesebb 
pikantériákat szimatolta: a színházak 
világában. 

Egy ilyen nagy, multsaázadbelien szép 
szerelmi történet szövődik idestova egy 
éve a könnyű muzsika színházainak 
környékén. Nemcsak suttognak róla. 
Könnyen megfejthető rejtvénybe bur-
kolva megírták már egyes fázisait a kü-
lönböző lapok színházi rovataiban is. 
Míg végre ezen a héten az események 
olyan fordulatot vettek, hogy a króniká-
sok megadták maguknak a felmentést a 
köteles diszkréció alól és néven nevez-
ték a két gyermeket, m'ármint a szerelmi 
történet főszereplőit: Rökk Marikát és 
Szilágyi Lászlót. 

Szilágyi László 
(Foto Angelo) 



akinek igazi nagy sikereit köszönhette. 
A szülők felvették a küzdelmet a várt 
ellenféllel, de talán éppen ezzel az ellen-
kezéssel szították fel annyira a lángot, 
hogy végre tűzbe borult a család békéje. 
Az elmúlt vasárnapon már siúlyos moz-
zanatok robbantották ki a nyilvánosság 
elé a házi drámát, Eökkné öngyilkosság-
gal fenyegetőzött, Marika elájult éa 
majdnem problematikussá tette a Sült 
galamb aznapi előadását. 

Tekintve, hogy ezek a dolgok nyilvá-
nosságra kerültek, most már mi is hoz-
zátehetünk a zajló történethez egy ró-
zsaszínű aktát . Egy jelenetet közlünk a 
Sült galamb című operettfoől, amelyben 
a szerző, Szilágyi László, önkénytelenül, 
Marika, álláspontját ir ta meg. Ez a jele-
net nem került színre. Áldozatul esett 
a rendező kék ceruzájának, mert a pri-
madonna olyan extázisaal mondta el a 
f iatal lány nagy védőbeszédét a szerelem 
jogai mellett, hogy utána hosszú perce-
kig nem tudott tovább játszani. 

A Színházi Élet eredetiben megsze-
rezte a kihagyott jelenetet. Mazsola (Rát-
kai Márton) a színdarab szerint a ne-
velőapja, Pocok (Kökk Marika), nevelt 
lánya, a színésznő. 

MAZSOLA {keserűen): A gyám-
leányommal szeparéban találko-
zom?! 

POCOK: Ne haragudj rám . . . én 
olyan boldog vagyok! . . . először 
vagyok szerelmes életemben . . . 

MAZSOLA: Es tudod, hogy kibe 
vagy szerelmes? . . . Vőlegény! 

POCOK: Es ha úgy volna is! Nem 
érted? Szeretem! . . . Nem tehetek 
róla . . . szeretem! 

MAZSOLA (kétségbeesve): Po-
cok . . . nem ismerek rád! Te vagy 
az, aki tizenötéve járod velem az 
országutakat? . . . a mi kis vezé-
rünk . . . az a derék fiú, aki mindig 
csak nevetett és komédiázott ós az 
esze mindig a helyén volt. 

POCOK: Igen, én vagyok az! Ti-
zenöt éve röhögök és komédiázom és 
dolgozom nektek, de most már elég! 

{Crescendo.) Nem akarok többé de-
rék fiú lenni. Nő akarok lenni . . . 
ostoba, gyenge nő, aki butaságokat 
csinál, mert tavasz van . . . és én 
először vettem észre, hogy más ta-
vasz is van a világon, mint amit ti 
csináltatok nekem a színpadon, 
rongyból, festékből és reflektort)ól... 

MAZSOLA (megdöbbenve): Kis-
leány . . . hát ez ilyen komoly ná-
lad? (Megsimogatja.) Na ne sírj 
szíveim . . . nem akarok én rosszat 
neked . . . De vigyázni kell . . . Az 
az élet, amelyet te most olyan gyö-
nyörűnek látsz, olyan, mint ez az ös-
budavára itt lent . . . ! Este csil-
logó, színes álomvilág, nappal festett 
rongy, kulisszavár . . . Nem szabad 
elkáprázni tőle . . . és főleg nem 
szabad valódinak hinni! 

POCOK: Tizenhét éves vagyok. , , 
és tehetséges vagyok . . . és sike-
rem van . . . és neon érdemlek any-
nyit, hogy azé lehessek, akit szere-
tek?! 



London, október. 
Ha valaki Bársony Rózsi páratlan 

londoni népszerűségének titkát ke-
resi, annak tudnia bell, hogy a szán-
padi főzésnek ez a boszorkányos 
gyorsasága nemcsak a primadonna 
egészen egyéni művészetében rejlik. 
Túl azon a tavaszi forgószél-szerű 
temperamentumon, amely előzőleg 
már Németországot is meghódította, 
volt valami külön titok. Londonban 
egyszerűen nem hiiszik el, hogy Rozi 
Barszoni nem angol lány. S ha 
csakugyan nem angol, akkor leg-
alább is valami bri t vérkeveredés 
van benne. Legrosszabb esetiben pe-
dig, ha egyik feltevés sem áll, úgy 
képzelik, hogy a magyar sztár an-
nakidején valamely finom svájci in* 
ternátusban, előkelő angol lányok 
között nevelkedett, ott ragadt rá a 
hamisítatlan, tiszta, jó londoni ki-
ejtés. 

London még sohasem találkozott 
külföldről jött színésznőivel, aki ilyen 
tökéletesen, minden zavaró mellék-
zörej nélkül érezte volna meg az an-
gol nyelv muzsikáját. 

Bársony Rózsi csak mosolyog, 
amikor ezt megemlítem neki a Jer-
myn Streeten levő pompás Service 
flat-jiében, ami lakást és kiszolgá-
lást jelent. Mégis érdekel, hogy ha 
igazak az újsághírek, miképpen le-
hetett ilyen varázslatot csinálni: 
három hét alatt tökéletesen megta-
nulni angolul! 

— Ó, nekem már nagy gyakorla-
tom van a «snelszider» nyelvtanu-
lásban — mondja Bársony Rózsi — 
Megcsináltam én azt már akkor, 
amikor Ábrahám Pali kivitt Lip-
csébe és négy hét alatt bevágtam a 
szerepemet németül, holott azelőtt 
egy pohár vizet sem tudtam kérni a 
germánok nyelvén. Akar ja tudni, 
hogyan csinálom1?' Megsúgom a re-
ceptet: van egy külön érzékem a 
nyelvek muzsikájához. Angolul is 
csak annyit tudtam, hogy Yes ma-
gyarul igent jielent. De amikor egy-
szer két született angolt hallottam 

— Vegyük csak át ezt a részt mégegyszer 
BÁRSONY KÓZSI 

(Foto Lorant, London) 

— Milyen egyszerű nyelv ez az angol 

— De ez a szó kicsit nehéz 



Bársony Rózsi, 
a londoni «Bál a Savoyban» primadonnája 

(Foto Sasba) 



Csak a ien a mondaton túl lennék 

A dalszöveg egészen «im&n megy 
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— Hiszen én már egészén Jél beszélek angolul! 
b á r s o n y r ó z s i 

(Foto Lorant . London) 
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beszélni a pesti Ritz halljában, az 
volt az érzésem, hogy én is tudok 
angolul, anélkül, hogy egy árva 
szót értettem volna a diskurzusból. 

— Persze, nem akarok minden di-
csőséget magamnak vindikálni. Na-
gyon nagy Téeze van a csodában 
Flossie Friedmann asszonynak, aki 
ma az egész angol birodalom leg-
jobb nyelvmestere, ö paukolta be a 
tragikusvégű Anny Ahlerst és Dé-
nes Oszkért is. Módiszerének tökéle-
tességéről köteteket lehetne írni és 
ha valaki kételkedne, itt vagyunk 
élő bizonyítéknak mi ketten: Oszkár 
és én. 

Áttérünk más témára- A legter-
mészetesebb kérdés persze az, hogy 
hogyan érzi magát Londonban? 

— Boldog vagyok, hogy ez a 
monstruózus város a szeretetébe fo-
gadott. De magamban- minden elbi-
zakodottság nélkül úgy érzem, hogy 
meg is érdemlem a jó fogadtatást. 
Mert, nézze csak, három éve dolgo-
zom egyfolytában, megszakítás nél-
kül. Berliniben reggel fél ötkor fe-
jeztem be az utolsó filmfelvétele-
met, ugyanaznap dlélután két óra-
kor már vonaton ültem és robog-
tam ide Londonba. Nem pénzvágy-
ból csinálom. Csinálom, mert erre 
születtem. És mivel mindenütt azt 
a mosolyt várják tőlem, amit az 
élet, sajnos, megtagadott a mai ge-
nerációtól, bolondos jókedvet, szí-
vet és szeretet viszek minden szere-
pembe. Táviratot mutat. Rátkai 
Marci írta: 

„;R ó z s i k ó, m, n e l e g y e n m e g-
ál i l iás . R o h a m N e w Y o r k 
e l l e t t ! I s t e n s e g í t s e n t o -
v á b b . É s p á l y á n k k e s e r ű -
s é g e i t s o h a - s o h a m e g n e i s -
m e r d . . . " 

— Látja, — mondja Bársony Rózsi 
— ez a Pestről felém áradó szeretet 
ad újabb és újabb erőt az én foko-
zott, néha már embertelen munka-
tempómhoz. 

Bársony Rózsi motorját Pest sze-
retete fűti. LÓRÁNT MIHÁLY 





Király Színház: «Sült galamb) 
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Az «Asgzcmy a kínpadon» — jelenleg a vízben 

A héten qsendes volt a színházi 
front. Egyetlen première se dördüli 
el. Kritikusaink otthon ültek és 
szorgosan, mint a méhecskék gyűj-
töttek a mérgesgáz-tartályba. (Resz-
kessenek a jövőheti új szerzők.) 
Akinek a tartálya nagyon megtelt, 
még gyorsan eresztett egy kis utó-
felleget szegény Indigre. Hogy így-
úgy, a téma. nem az övé — mástól 
hallotta sthç — Es ha úgy volna1 
Alig van a világon darab vagy re-

\ gény, ami az író agyában született. 
I Ha utána járunk, minden irodalmi 
I műnek az az eredete, hogy az író 
;látott, hallott vagy újságban olva-
isott valamit, ami megkapta a fan-

táziáját és amit aztán saját ízlése 
szerint átformált. Az «Ember a híd 
alatt» közben jól megy és a közön-
ségnek osztatlanul tetszik. 

Mielőtt a filmre áttérnénk, figyel-
meztetjük a Marlene-rajongókat, 
hogy a hölgynek három új gramo-
fónlemeze érkezett városunkba. Há-
rom lémez, az hat dal. Ezek közül 
négy jó. Nekünk legalább nagyon 
tetszenek. A két legjobbb, a Kék an-
gyal «Kopf bis zu Fuss» mintájára 
készült. Utcalány-poézis, sőt porosz 
utcalány-poézis. Az a bizonyos ci-
nikus szentimentálizmus, melyről 
tudjuk, hogy minden betűje hazug 
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A spanyol kölyök nemcsak mint torreádor, hanem mint néger jazz-énekes is tetszik 

és csinált és rendezői trick és nem 
tehetünk róla, mégis megkap. Egyik 
lemez francia. Ügy hívják: Assez. 

Je ris de tous les sentiments 
Dont mon coeur est lassé 
Assez... 

Az egész dal egy nagy ásítás. Va-
lami hallatlanul tehetséges és ügyes 
dolog. «Ja so bin ich» zeneileg 
szebb, csak a szövege olyan iszo-
nyúan berlini. 

Ja so bin ich 
Und alles Andere ist mir ganz egal. 
Ich bin eben 
Für das Leben, 
Steck das Geld ein, 
Bezahlen kannst du ein anderesmal. 
Ich frag Dich nicht, wer du bist, 
Ich nehm dich weil mir so ist 
Ja so bin ich... 

A harmadik lemez családi hasz-
nálatra készült. Egyik oldala igen 

fülbemászó kis altató dal, a mási-
kat úgy hívjáék: «Allein in einer 
grossen Stadt». Érzékenyebb lelke-
ket meg fog ríkatni, őszintén szól-
va szeretnénk fölényesek lenni, mert 
biztos, hogy sok művészi értéke 
ezeknek a lemezeknek nincs. De mit 
tegyünk, ha tetszenek, ha jobban 
szeretjük a Marlene rekedt, fáradt 
suttogását, más művésznők harang-
tiszta trillázó madárcsicsergésénél... 

Filmet, tengert láttunk. Kezdjük 
eggyel, amelyet, mire e sorok meg-
jelennek, már levettek a műsorról. 
Címe: «Asszony a kínpadon». Gyil-
kosság története, bonyolult, izgató, 
érdekfeszítő. Szerepel benne egy szí-
nész, aki a «Dübörög a fö!d»-ben 
az olasz tábori impôt játszotta. Most 
az ellenkezőjét játssza: Newyorki 
gangstert. Egyedül ezért a színé-
szért érdemes megnézni a filmet. 
Olvasó ne sajnálja a fárudságot, 
keresse ki, hogy a kis másodrendű 
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mozik közül melyikben megy és 
sietve nézze meg. Felelősségünkre... 

Azután megnéztük a Hawai Ró-
zsáját. Vasárnap délután volt. A 
moziban minden hely eladva. Húsz 
percnyi filmpergés után hirtelen 
mégis megürült egy kitűnő zsölye. 
A miénk. 

Aztán láttuk a hét három nagy-
ágyúját, mégpedig az előzetes saj-
tóbemutatón. A Cityben a «Spanyol 
kölyök» Eddie Cantorral a főszerep-
ben. Ismerjük el, hogy a film nagy-
stílű, dekorációs, drága dolog. Gyö-
nyörű lányok, ruhák, revueszúmok 
és Eddie Cantor kiváló burleszk-
színész. Akik például Stan és Pan-
imádók, azok el lesznek ragadtatva 
Eddie Cantortól, kinek humora 
ugyanaz, csak még ezerszerte többet 
esik el, tör össze és rugatik meg 
azon a helyen, amely minden alka-
lommal kiváltja a jobbérdésű pub-
likum harsogó kacaját. Mese egy 
kedves, együgyű fiúról szól, aki 
különböző szerencsétlen véletlenek 

folytán Mexicóba kerül, ahol híres 
spanyol toreadornak adja ki magát. 
Többit tessék elképzelni, őszintén 
hisszük, hogy a Spanyol kölyöknek 
sikere lesz. A bikaviadal-jelenetnek 
van olyan tíz perce, aminél mulat-
ságosabbat egyhamar nem láttunk. 
A kölyök előtt lepergetnek egy szí-
nes trükfilmet, amely egyszerűen 
szenzációs. Ilyen jó trükfilmet még 
sose látüunk. Címe: Noé bárkája. 
Tartalma a bárka építése és viszon-
tagságai. Betegre nevettük magun-
kat. Talán legangyalibb az a jele-
net, amikor a bárka szárazföldet ér 
és az állatok, úgy ahogy bementek, 
szép rendesen párosával kivonul-
nak. Csak a házinyúl-házaspárt kö-
veti az apró házinyulak véget érni 
nem akaró sora. 

A Chevalier-film nagyon tetszett. 
Meséje, hogy egy gazdag fiatalem-
ber Rolls Royce-jában ott talál egy 
kendőbe burkolt édes kis babyt és 
az ebből következő komplikációk. 
Vidám, kellemes, szórakoztató. Che-

fíhevalier és Ä kölväk 



valier pár jót énekel, a gyerek 
édes. De hogyan bírták ilyen nagy-
szerűen betanítani? Egyetlen kel-
lemetlen gondolat, hogy mennyit 
gyötörhették szegénykét, amíg ezt 
a tökélyt elérte. Miss Twelvetrees, 
Chevalier új partnernője, vérsze-
gény, de rokonszenves szőke. Che-
valier inasát játszó színész erős 
konkurrenciát csinál gazdájának. 
Az egész film nagyon jó és egyest 
kap. 

Utolsónak hagytuk a filmvilág leg-
nagyobb eseményét, King-Kongot. 
New-Yorkban, Londonban, Párizsban 
'olyan sikere volt, amilyenre évek 
óta — a nagy néma filmsikerek óta — 
nem emlékeznek. Bizonyos, hogy 
King-Kong a régi nagy kalandor-
filmek fénykorára, a Hindú sírem-
lékre, Ophir királynőjére, főleg Co-
nan Doyle Rejtelmes szigetére emlé-
keztet. Fantasztikus és valószínűtlen, 
de éppen ezáltal teljesíti — szerin-
tünk — a film feladatát. Olyat hoz, 
amit színpad nem tud adni! King-

Kong: Két óra szakadatlan lélekzet-
visszafojtó izgalom. Lehet, hogy 
utólag az, ember nevet önönmagán, 
nevet az óriásmajom kezében ver-
gődő aípró platinaszőke hősnőn, a 
pillanatonként felbukkanó szörnye-
tegeken és szörnyűségeken. Utólag 
azt sem értjük, hogyan hozhatták 
King-Kongot — ki félkézzel bezúz 
egy vaskaput — Sumatrából New-
Yorkba:? Mindezek a gondolatok és 
aggályok azonban csak utólag me-
rülnek fel. Amíg ott ülünk, nem lá-
tunk, nem hallunk mást, mint ami a 
vásznon történik, King-Kongot is, 
mint minden elődjét, úgy hirdeti a 
filmszakma: minden idők legnagy-
szerűbb filmalkotása. 

Az egyszer közel járnak az igaz-
sághoz. Technikailag mindenesetre 
az. Es ismételjük: mi ebben látjuk a 
film jövőjét. A drámát bízzák a szín-
házra. 

King Kong-ot bemutatják . . . 



Az amerikai Misa-jelöltek közül Miss Les An fe -
lesnek, Gloria Alnn White-nek van a legnagyobb 
sajtósikere. A mai hangulat szerint egyhangú 

győzelemre van kilátása 

Bécset és Olaszországon keresztül 
Párizsba utazott. Csak két napot 
tölt Velencében a Zenélő angyal vá-
rosában, onnan a francia metropo-
lisba utazik, ahol kitűnő társaságot 
talál. Többek között itt viszontlátja 
régi jóbarátjátj, Reinhardtot, aki né-
hány nap óta szintén Párizsban tar-
tózkodik 

— Mikor jön haza Molnár? 
— November elején visszatér 

Bécsbe és néhány nap múlva Buda-
pestre is ellátogat. 
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zott magával Erdélyből, gyorsan 
kedvence lett a társaságnak és — ne 
kerülgessük a körülötte keletkezett 
vihar főokát — a hölgyeknek na-
gyon tetszik. Maga Shakespeare köl-
csöwvett témákat akkori régiség-
kereskedőktől, de ezt senki sem ve-
tette a szemére. Bocsássák meg a 
nagy bűnt ennek az elegáns, sápadt 
fiatalembernek is, aki még bizonyára 
sok sikerült darabbal fogja gazdagí-
tani a magyar drámairodalmat, nem 
is szólva arról, hogy az «Ember a 
híd alatt» határozottan tetszik a kö-
zönségnek. 

— Az író hogyan viseli a körülötte 
lezajló háborúságot? 

—: Nem lehet azt mondani, hogy 
örül neki. Azzal a gondolattal fog-
lalkozik, hogy visszavonul Erdélybe, 
egy grófi kastélyban tölti a telet, 
megírja új darabját és csak néhány 
hónap múlva tér vissza újra Buda-
pestre. 

— Igazán semmi értelme sem volna 
ennek az önkéntes emigrációnak! 

— Ne féljenek hölgyeim, ő már 
Budapesthez tartozik, ennek a város-
nak a légkörében érzi jól magát és 
egy kis hírlapi vita miatt nem fog 
bennürúket itthagyni. Mit akarnak 
még tudni rólal 

— Egyelőre semmit. Várjuk az új 
darabját s majd annakidején a leg-
nagyobb jóindulattal ülünk be a 
nézőtérre. 

— Erről meg vagyok győződve. 
Látták Petrovich Szvetiszlávot1 

— Csak filmen. 
— Személyesen is láthatják, Buda-

pesten tartózkodik és legközelebb 
fellép a Király-színházban egy dal-
játék főszerepében. 

— Ennék igazán örvendünk. 
— Mesebeli kosztűmben, mint igazi 

hódító lovag lép maguk elé a kedves 
Szveti, aki a keringő fejedelmét, 
Strauss Jánost fogja alakítani a 
színház legközelebbi újdonságában. 

— Mit hallott Molnárról? 
— A világhírű író tegnap elhagyta 



— Párizsban most sok magyar mű-
vész tartózkodik? 

— Bizony, a berliniek egy része oda-
vándorolt. Gaál Francisika is Párizs-
ban tartózkodik. Szombaton nyolc-
van teritékes vacsorát adott a tiszr 
teleiére Carl Laemmle, az Universal 
vezére a «Little Hungary» éttermé-
ben. 

— Megjelenteki 
— A színlap gyönyörűen festett. El 

sem lehet sorolni a sok sztárt. Fran-
ciska a főhelyen ült, a vendéglátó 
házigazda és Jan Kiepura között. 
Joe May, Maria Hopkins, Erik Ma-
fia Remarque, Joe Pasternak és sok 
nevezetesség vett részt a banketten, 
amely reggel öt óráig tartott. 

— Menü? 
— A magyar filmsztár tiszteletére 

csupa magyar fogás vonult fel. Liba-
máj magyarosan, csirkepaprikás, ál-
másrétes és tokaji borok. 

— No, jöjjön vissza egy kicsit Bu-
dapestre. Mi újság itthon? 

— A Vígszínházban próbálják az 
első Gombaszögi-darabot. Bús Fekete 
László tizenöt sikeres színpadi mű-
vet írt eddig, de ez az első színpadi 
darabja, amelyben a nagy művésznő 
játszik. Az írónak különben kettős 
premierje lesz a jövő héten. Párizs-
ban a Passions című híres sorozat-
ban megjelenik «Eladó fiúk» című 
regénye, Adorján Andor fordításá-
ban. 

— Valami jó pletykát nem hallott? 
— Dehogyisnem. A szerelmes szí-

nész, aki néhány esztendővel ezelőtt 
került fel Pestre és filmben és szín-
padon egyformán arat sikereket, ko-
moly vőlegény. 

— Ne mondja! Szereposztás? Ki 
játssza a menyasszonyt? 

— önagyságának semmi köze sincs 
a színházi világhoz, nem színésznő, 
hanem dolgozó nő, aki egy nagy vál-
lalat oszlopa. Részletekkel csak ak-
kor szolgálok, ha majd nyilvános 
lesz az eljegyzés. 

— Más hymenhír? 
— Ugyanabban a színházban még 

egy eljegyzés. A jeles filmrendező 
•megkérte a fiatal primadonna kezét. 

— Gratulálunk! Mit tud még? 
— Az elkényeztetett primadonnát 

fontos tárgyalások miatt külföldre 
hívták. Köztudomású, hogy őnagy-
ságával nem nagyon könnyen lehet 
tanácskozni, mert amilyen tehetséges, 
olyan nyakas teremtés és nem 
respektál senkit. Azaz... mégis van 
valaki, akinek ad a szavára, egy is-
mert társaságbeli fiatalember, ő az 
egyetlen, aki «csitítani» képes őnagy-
ságát. Amikor a tárgyalásokra meg-
hívták a művésznőt, a nagy vállalat 
vezére ragaszkodott hozzá, hogy a 
fiatalember is vegyen részt a meg-
beszéléseken. «Csitítónak» szerződ-

MINDEN KÜLÖN ANZIKSZ HELYETT: 
Sugár Flóri küldi ezt a képet egy London mel-
letti nyaralóhelyről, ahol London új kedvencé-
vel, Dénes Oszkárral és egy Ida Hayos nevii 

párizsi hölggyel vidám weeikendet töltätt el 



tette. Neki volt igaza: 
rövid vita után megkö-
tötték az egyességet. 

— Milyen pletykát 
tud? 

— Még beszámolok 
külföldi vendégeinkről. 
Premingerné, a bécsi 
Theater in der Joseph-
stadt igazgatójának fe-
lesége tartózkodott né-
hány napig Budapesten. 
Csak itt derült ki a szép 
Marionról, hogy milyen 
tökéletesen beszéli a ma-
gyar nyelvet. Erdélyi 
úrilány, aki már régeb-
ben elkerült Bécsbe, de 
ma is sokat beszél és 
még többet olvas ma-
gyarul. Nagy érdeme 
van abban, hogy a szín-
házban olyan sűrűn sze-
repelnek magyar szerző 
művei. 

— Hogy érzik magu-
kat itt a Sisters G...-k? 

— Nagyszerűen. Teg-
nap dringend telefon-
meghívást kaptak Me-
ránból. Az ott üdülő ma-
májuk beszélt. Az egyik 
Sisters, Eleonora, ijed-
ten fcérdeztç: «Mama, 
csak nincs valami bajh Mire a 
mama izgatottan mondta: «Elfelej-
tettem nektek megmondani, hogy 
Budapesten balra hajtanák az utcán 
az autók. Nagyon vigyázzatok, ami-
kor átmentek az úttesten 

— Ez kedvest 
— A figyelmeztetéshez még tudni 

kell, hogy a bét híres Sisters szeret 
gyalogolni. Naponta órákig róják 
az utcákat. 

— Min nevettek a legjobban a hé-
ten? 

— Egy pillanat! Előbb még el-
mondom, hogy óriási karriert futott 
be egy amerikai gramofónlemez. így 
kezdődik a dal: «Seven year whit a 
wrong woman...» «Hét évig élt sze-

A deauvlllel fürdötgazgatóség minden évben tízezer frankkal 
jutalmazza meg az ottani strandon készült legjobb felvételt. 

Az Idán ez a kép nyerte a dijat 

gény férfi egy komisz nővel.» Egy 
ismert pesti gyáros egyszerre Hét 
lemezt hozatott. Amikor megkérdez-
ték tőle, hogy miért, így válaszolt: 
«En, fájdalom, tizennégy évig éltem 
együtt...» 

— Es a vicc? 
— Premingerné hozta. Előkelő tár-

saságban kártyáznak. Észreveszik, 
hogy a jócsaládból való fiatalember 
csal. Általános megdöbbenés. A leg-
jobb barátja félrevonja és megkérdi: 
«Megőrültél? Miért csalsz a kártyá-
ban?» A delikvens mentegetőzve 
mondotta: «Kérlek alássan, meges-
küdtem a papámnak, hogy többé 
nem játszom hazárdot!» Kezeiket 
csókolom! 
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Irta: EGYED ZOLTÁN 

Faragó Sándornak hívják a 
félezerdolláros szerzőt, ennyit u ta l tak 
át «Barlangvasút» című darab ja fi lmjo-
gáért Amerikából,1 a pénz i t t fekszik egy 
pesti bankban, lü.eg*ye vá r ja , hogy fel-
vegyék, 38 fokos láiza van, a pénznek a 
türelmetlenségtől!, de egyelőre pártiában 
kell maradnia, mert valami bu ta szerző-
dési diolog miatt tulajdonosa nem tud ja 
felvenni 

Ez az igazi tantaluszi kín, i t t állni 
egy vas nélkül ebberii a gyönyörű pesti 
őszben bent a bankban a tömérdek dol-
lár, de nem lehe* hozzányúlni, ügynöki 
áldás nélkül nem lehet nászt ülni vele. 
Szegény Faragó Sándor, nem irflgyiem. 
Illetve — irigylem, esak most még nem 
irigylem. 

33 éves Faragó Sándor, i f j ú magyar író, 
hat éve nőis. sziürke ruhában, kék pullo-
verb .n itt ül előttem, acélkék világos 
szeme, vannak, dús, fekete, olasz haja, ez 
a legpregnánsabb rajta. Nézem, hogy 
őszül-e m á r : a jobb halántékán richtig 
felfedezek két árva szál ősz hajszálat. 
Ezt biztosan most kapta , az utolsó két 
napban, a gondoktól, hogy hogyan fogja 
a pénzt felvenni s hogy mit csináljon 
majd vele. Bizonytalanul mosolyogva ül 
a delikvemsi villamosszékben, elmondja, 
hogy rendesen ő szokott intervjúvolni s 
hogy most, hogy őt vallatj 'ák, zavarban 
van egy kicsit. Igazán nagyon érdekes 
messzi kék szemei vannak ennek a fiú-

A hollywoodi távirat . . , 

nak, mi )tha nagyon sokáig nézte volna 
a tengert, vagy az eget. A nagy ház kis 
asszonykája jut az eszembe s a kékszemű 
férfi , aki messziről jö t t s a h a j a eigészen 
mályvaszőke a délszaki naptól! Hopp, 
hopp, ne galoppozzunk ... ennek a haja 
fekete, mint a dorogi szén. 

Elmondja a történetét a pénz megérke-
zésének. Előbb megtelefanálta az öröm-
hír t a feleségének. 

— Mit mondott a feleségei 
— Nem hi t te el. «Hazudsz», — mondta 

a telefónba. 
— Nahát, e r re hogy hi t te el mégis? 
— C'Sfy, hogy mondtam neki, bogy 

most megyek a pénzt felvenni. Er re el-
hitte. De hozzátette kicsit kiábrándult 
hangon, hogy a dollár most nagyon ala-
csonyan áll... 

•— Na az tán mi tör tént t 
— Aztán az történt, hogy mégsem 

tudtam a pénzt felvenni, csak valami 
előleget kaptam. — Éppen most vett era 
fel, egyenesen a bankból jövök — 
mondja boldogan mosolyogva. 

De én rideg és szigorú maradok, hit-
vány anyagiak nem érdekelnek; 

— Mikor kezdett el írással foglalkozni? 
— 1918-ban. 18 éves koromban. Kimen-

tem Párizsba, mint egy pozisonyi lap 
munkatársa . Két évig valtam odakünn, 
de a két év alatt egy vasat sem kaptam 
a laptól, igaz, hogy az útiköltséget ők 

fizették. 
— (Miből élt ott mégisl 
— Nem tudom. A levegő-

ből. Rengeteget éheztem. 
— Aatánl 

Aztán hazajöttem. 
Megír tam az első darabo-
mat, a «Bérkaszárnya»-! 
sikere volt. Avantegarde 
darab vollt. Dráma négy 
emeletben, ez volt a mű-
faj-meghatározása. Azóta 
az ötletet többen ellopták. 
Második daTabom volt a 
«Piroska és a farkasok», a 
Magyarban ment, rettene-
tesen megbukott . Be is til-
tot ták a harmadik előadás 
u t á n . . . 

— Szerencsére1 Mi? 
— Nem. En ezt tartom a 

legjobb darabomnak. Aztán 
megír tam László Aladár-
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ral az 'Egy leány, aki meri> című víg-
játékot . , . 

— I t t má r koncessziókat tett , nemi 
— De. Nem tehettem mást, a publi-

kumnak ez kellett. Volt is sikere. De az-
tán abbajhaigfytam a konoesszióizjást s visz-
szatértem ahhoz, amit én tar tok iroda-
lomnak. 

— S mit t a r t i rodalomnak! 
— Azt, amiben hiszek, amikor leirom... 
— Sokat küzködiöttí 
— Nagyon sokat. Két évig abból éltem, 

hogy ponyvaregényeket írtam. £ n i r tam 
«A londoni néma koldus» című 115 íves 
ponyvaregényt, ívenként H pengőért, — 
tetszik tudni, ez az, amit cselédeknek 
bedobnak. Aztán í r tam szerelmi levele-
zőt, vőfélykönyvet és felköszöntőköny-
vet. Ebből két évig komolyan éltem. 

— Mit irt a szerelmi levelezőbeÎ 
— Részben loptam az anyagot, részben 

kitaláltam. Azonkívül én vagyok az 
egyetlen magyar író, aki bélyegalbumot 
irtam. 

— Hogy ér tsem azt, hogy bélyegalbu-
mot írtT 

— A kész klissékre odaírtam, hogy a 
bélyeg melyik országból való s hogy az 
illető országnak ki a királya vagy a 
köztársasági elnöke. Es én. írbam az első 
modem magyar álmoskönyvet is, amely-
ben a modern technika minden vívmá-

nyával, például autóval és repülőgéppel 
is lehet álmodni, van reá benne magya-
rázat . . . J a , Bogár Imrét is én írtam. 
Ez volt a legnagyobb magyar ponyva-
regény-siker! Minden reggel pont 7-kor 
kezdtem, félegyre készen volt az ív, 
mentem be, átadtam a kéziratot s kifi-
zették a li pengőt. Mondhatom . . . 

— Mi a Barlangvasút tartalma egy 
mondatbcmí 

— A barlangvasút vezetőjének az az 
álma, hogy mozdonyvezető legyen, de 
nem lesz belőle, csak földalatti villa-
mosvezető. Közben . . . 

— Köszönöm, ez már a második mon-
dat. Mit remél az amerikai megbe-
csülte téstől idehazaî 

— Azt, hogy talán a pesti színigazga-
tók is úgy vesznek majd, amilyen va-
gyok és nem akarnak megváltoztatni. 
Ha l á t j ák majd , hogy abban is van üz-
let, amit én csinálok . . . 

— Mit vesz a feleségének a pénzből, 
ha megkapja . 

— Bundát. Azt tessék megírni, hogy 
nagyon Iboddog családi életet é l ü n k . . . 

Benyúl a zsebébe, hogy megmutassa a 
felesége fényképét. Nem talál ja . Egyik-
be nyúl, másikba nyúl, nem talál ja . Ex-
kuzálja magá t : 

— Bocsánat, ahová nyúlok, csak szá-
zas akad a keßembe. A képet nem ta-
lálom . . . 

Faragó Sándor és a felesége 
(Foto Gyenes) 
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Autogramot adnak az amatőr-primadonnák 
Sebes Bözsi «s Lisbeth Székely 

(Foto László) 

AK Mutet Uácou+szöty 
Irta: FAZEKAS IMRE 

Horánszky-utca 16., II. emelet. Az 
Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete. 
Este, '/«8. Filmbemutató ... 

Ki tudott ilyesmiről eddig valamit? Én 
semmit. És most, itt, a II. emeletein, egy 
keskeny, izgalmas előszoba. Halk, szinte 
suttogó szavak, fiatal, kipirult arcok. 
Amatőr fényképészek! . . . Ne tessék moso-
lyogni: mint egy titkos vallási szekta 
tagjai. A föld alatt. Sötétben és botor-
kálva, de szent, rajongó áhítattal és túl-
világi bizakodással. Istenbiizony meg-
ható! . . . Egy fiatalember, egészen fiatal, 
sápadt és nagyszemű. Az eet hőse. Bi-
zonyos Dudás László. Beszéltünk vele. 
Azt mondja: 

— Az ezüst háromszög. Az én filmem. 
Én rendeztem, én vágtam, én adtam a 
pénzt. 

— Olyan sok a pénzét 
— Nevetnem kell, — semmi! Pénzt Is-

tenem, műegyetemi hallgató vagyok, 
ozsonnapénzek, amiket hazulról kapok, 
kis éjszakai munkák, innen is, onnan is 
csurran valami. Hát ez . . . hát ezekből . . . 

— Díszletekt 
— A természet!... Kulissza? Az nincs 

és ha van is, az semmi. 
— Boldog ember! 

— Igen, az. Boldog! Jól tetszett mon-
dani. Ezt nem csinálhatják boldogtalan 
emberek . . . 

— Kik csináljákt 
— Sokan. Orvosok, ügyvédek, egy-két 

egyetemi tanár, mérnökök, magántiszt-
viselők . . . Tessék talán beszélni az elnök 
úrral. Éppen itt jön. 

Csakugyan. Már itt is van. Kedves, 
teli, mosolygós arc Művész-haj. Angyali 
kék szem. Azt mondja: 

— Dr. László Sándor, főorvos, udvari 
orvos .,. Igen, udvari •.. Furcsát Ma 
már — talán. De igen, ketten vagyunk 
összesen, egész Budapesten ketten. Pa-
rancsolt Tessék helyet foglalni. No igen, 
mi, amatőrök! I t t élünk, így, összebújva, 
csöndben. Dolgozunk. Ó, vagyunk egy-
néhányan. Az elnökünk kérem: dr. Gi-
mesi Nándor egyetemi magántanár, cisz-
tercita pap. I t t van közöttünk Konok 
dr. is, a fizika és kémia tanára a tech-
nológián, Haics főtisztviselő, aki egy 
balatoni nyarat fotografált. «Dicsőségére 
válna minden filmszínháznak» I t t van 
Lénárt magántisztviselő, aki sokáig élt 
Amerikában. Ott saját í tot ta el a fotogra-
fálás művészetét. És Dudás László. Du-
dás, aki tavaly az amatőrök első díját 



nyerte Bécsben. Ezek, itt, együtt: egy 
család. Minden szabad időnket i t t tölt-
jük. Fényképezünk! Mozgófény képek ! 
Igen, azok is. Némák, persze, nem han-
gosak. Nekünk ezek is jók. Nem a nyil-
vánosság számára készülnek. Kizárólag 
csak a magunk számára. Egy a fontos: 
a jó fotográfia. Hogy a fotográfiák közé 
történetek, szerény kis történetek is szö-
vődnek? Igaz, ez is előfordul néha, de, 
mondom, nem ez a fontos . . . És készí-
tünk mi didaktikus filmeket is. Például: 
filmet a sejtek életéről, osztódásáról és 
haláláról... tájképsorozatokat, filmet az 
állattenyésztésről. Játék-fi lm! Többnyire 
családi képek, szigorúan magánhaszná-
latra. Színésznők! Ugyan kéTem! Csal'ád-
tagok, jó ismerősök! . . . Primadonnánk! 
Még csak az kellene! No de most, vélet-
lenül, mégis . . , Engedje meg, hogy be-
mutassam Miss Lisbeth Székelynek. 

Székely kisasszony. Kitűnő termet. Me-
legfényű szemek. Bronzbaj átszó barna 
haj. Kedves hahg: 

— Amerikában, Richmondban, Virgi-
niában születtem. Szüleim magyarok. 
Apámnak repülőgépgyára van. Eddig 
nem gondoltam arra, hogy filmszínésznő 
leszek. Talán csak egyszer, öt évvel ez-
előtt. Akkor repülőgépkiállítás volt Los 
Angelesben. Elvitt magával az édes-
apám. Egy hétig voltunk Los Angeles-
ben. Ellátogattunk Hollywoodba is. Ak-
kor ibizony . . . hiába is tagadnám. És 
most! Az ezüst háromszögben játszottam. 
Most persze ú j r a arra gondolok, hogy . . . 

Jelenet az «Ezüst háromszög» című amatőr-
filmből 

Kádár Piroska és Horváth Péter 

De nem, erről egyelőre 
ne beszéljünk. 

— Visszamegy Ameri-
kába! 

— Vissœa, de hogy mi-
kor, azt még nem tudom. 

— Mióta van i t t ! 
— Egy év óta. Lehet-

séges, hogy még egy< évig 
ittmaradok. 

— Kinél van i t t ! 
— A rokonaimriál. 
— Mit csinál! 
— Megtanultam a gép-

és gyorsírást. 
— Szüksége van r á ! 
— Nincs. Semmitevés-

sel nem lophatom az idő-
met. Kell, hogy valamivel 
elfoglalja magát az em-
ber. Gépírok, gyorsírok, 
vagy filmezek. 

— Mindegy! 
— Nem. Filmeani — 

jobb. 

«Kűlsö (elvételen» 
Székely László, Vaits Sándor, Kádár Piroska, 

Horváth Péter és Dudás László 



A bemutatói 
Keskeny terem, ötvenen-hatvanan a 

teremben. A falon aprócska, keskeny vá-
szon. A vászon alat t zongora. A zongo-
ránál egy — amatőr zongorista. 

K e z d ő d i k 1 
Még nem a film. 
Eövid bevezető beszéd. Egy nagyon 

szimpatikus, szerény, kedves fiatalember 
üdvözli a «családtagokat». A családtago-
kat és a — sajtó igen tisztelt képviselőit. 
Finom, saép szavak. 

És a film. Nem is egy. Három. 
Az első — rajzos film. Primitiv, ara-

nyos. Egyelőre még csak a közepéig ké-
szült el. «Aki az igen tisztelt, kedves tag-
társak közül valami jó ideát adna a film 
befejezésére vonatkozólag, az Egyesület 
hálás kösizönettel fogadná.» 

A második film. Burleszk. Cime: Kicsi. 
Egy. leány és egy fiú rohan egy ház 

kÖTÜl, Nem tudják elfogni egymást. Na-

gyon vicces. A leány közben fiú ruhába 
öltözik. A fiú nem ismer rá a leányra. Ez 
a legviooeselbb. De . . . Van egynehány 
felvétel, ami csakugyan jó. És kedves a 
film primadonnája. Schwartz Karola. 
Tisztviselőnő. Azt mondja, a Schwartz 
név túlságosan németes hangzású, az ő 
művészneve: Kicsi. Ez jobban hangzik. 
Talán igaza is van . . . 

A harmadik í i lm; A — sláger! Az ezüst 
háromszög. 

Két részből áll. Dráma. 
Marcia hercegnője leveri a forradalmat 

e ezért a forradalmárok halálra ítélik a 
hercegnőt. Az, aki Vállalta a hercegnő 
meggyilkolását, beleszeret a hercegnőbe, 
meggyilkolja egyik összeesküvő társát 
és végül a hercegnővel együtt boldog*lesz. 
Kérem, erről a kis filmről lehetne fölé-
nyes hangon is beszélni, de igazán nincs 
semmi szükség a fölényeskedésre. Ez a 
film nem rossz. Sőt. Igen jó. Nagyon 

meg kell érte dicséimi Du-
dás László urat és a kedves, 
édes szereplőket. A film né-
hány jelenete fotográfiai-
lag meglepően sikerült. 
Gratulálni kell hozzá. Szív-
ből és szívesen. 

Nem tudom, igazam van-e, 
de én nagyin meg voltam 
hatódva ettől a hármas 
filmbemutatótól. Ebben az 
undok, állandó robbanások-
kal fenyegető világban né-
hány csöndes szívű, álmo-
dozó, szerény ember láb-
ujjhegyen beoson a Ho-
ránszky-wxkbe. és — foto-
grafál. Forró szeretettel 
meg kell simogatni a ke-
züket és buzdítani kell 
őket a szelíd jóság mese-
világába ringató szavai-
val. 

A primadonna lntervjút ad 
(Foto László) 
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AZ EZÜST HÁROMSZÖG SZTARJAI: M l i A . 
Vaits Sándor, a bonvlván, Székely Lisbeth a ' 
naiva, Kádár Piroska « hősnő, Schausek János, az intrlkus 



mindazt ellenszenvesnek, ízléstelennek és 
sértőnek találja, amit később a legna-
gyobb elragadtatással üdvözöl. 

13. APRÖ FIGYELMESSÉGEK ES 
GYAKORI TALÁLKOZÁS. Az emberi 
természet a megszokás, — meehanizáció 
— fe.é hajlik. Még a kevésbbé kellemes 
udvarló hiánya is nyugtalanságot okoz, 
ha jelenlétét megsacktuk. A visszatérő 
apró figyelmességek a kellemes emlékek 
sorozatát ébresztik és nem egy sikeres 
hódítás .gyökerét kell i t t keresnünk. 

14. LEGYÜNK KÖVETKEZETESEK 
ÉS HATÁROZOTTAK. Ez minden azug-
gesztivitás alapparancsa. 

15. LÉGY JÖKEDVÜ! Árassz magad 
körül életvidámságot. Ez a hódítás leg-
hatásosabb fegyvere. Minden ember leg-
erősebb ösztöne az élethez való ragasz-
kodás, az egészség akarása, a gondok 
előli menekülniakarás. Érthető hát, hogy 
ahhoz ragaszkodik legszívesebben, aki a 
maga friss életenergiáival az övét is 
felvillanyozza. A szerelem az élet leg-
szebb ajándéka, amely örömet, mosolyt, 
a legnagyobb boldogságot jelenti. Vondd 
le ennek következményét és szerelmesed-
nek minél kevesebbet nyögdécselj, pa-
naszkodj és sóhajtozz! 

16. ÉRTS A MULATTATÁS MÜVÉ 
SZETÉHEZ. A nők rajonganak azokért 
a férfiakért, akik hangulatot visznek a 
társaságba, de a férfiak egyenesen imád-
ják az ötletes, szórakoztató nőket. A női 
elmésség nagyobb kincs a szépségnél is. 
De vigyázat! Sohase váljatok 'bohócokká. 
Akik mindig és mindenáron csak mulat-
ságosak akarnak lenni, elvesztik tekin-
télyüket, nem veszik őket komolyan. 

17. TANULMÁNYOZD IDEÁLOD 
EGYÉNISÉGÉT ÉS AHHOZ ALKAL-
MAZD HÓDÍTÁSOD TAKTIKÁJÁT. 
Nem lehet minden férfi t vagy minden 
nőt ugyanazzal a módszerrel szédíteni. 
Figyeld meg, hogy mi érdekli, minek 
örül, mit csodált 

18. A LEGMAGASABB RENDŰ GYÖ-
NYÖRŰSÉG: KÖZÖS IDEÁLOKÉRT 
RAJONGANI. Ez a legnagyobb és legér-
zékenyebb kapocs ikét ember között. Pél-
dául, ha egyformán szerettek kirándulni, 
jó könyveket olvasni, muzsikálni. De ne 
váljatok egyoldalúvá! Bármennyire be-
tölti lelketeket például a közös mun-
káért vagy művészetért való rajongás, 
ne szégyeljétek, hogy végeredményben 
éppen olyan érzelmesek és szenvedélye-

sek vagytok, mint többi szürke ember-
társatok. 

19. A SZERELEM NEM TÜR GÖGÖS 
MARVÁNYISTENEKET, ÖNHITT KI-
RÁLYOKAT VAGY KIRÁLYNŐKET. 
Aki sohasem tud ellágyulni és szüntele-
nül a sa já t vélt nagyságától és értéké-
től van eltelve, nem fogja megismerni a 
szerelem csodavilágát. Nem fog szeretni 
és nem fogják szeretni. A szerelem leg 
nagyobb édessége, hogy ideálunkat cso-
dáljuk és megfeledkezünk önmagunkról. 
Az emberi lélek egyik legsajátságosabb 
tulajdonsága: rajongani kell valakiért. 
Valakinek oldala mellett ki kell pihenni 
a folytonos erőfeszítést, amellyel felszí-
nen ta r t juk magunkat. Ez a valaki: 
a szerelmesünk! 

20. NE SÉRTŐDJ MEG MINDEN PIL-
LANATBAN. A hiú, gátlásokkal telített, 
mérsékelt szellemű emberek tulajdonsága 
az örökös sértődés, mellyel úgy a saját , 
mint ideáljuk életét megmérgezik. Túl-
ságos érzékenységed azt bizonyítja, hogy 
nem érzed magad nyeregben, te vagy 
a gyengébb fél és nem abban találsz bol-
dogságot, hogy együtt vagy ideáloddal, 
akit eláraszthatsz kedvességeddel. Talál-
kozásaitokat ne tekintsd hindu istentisz-
teletnek, ahol te vagy a Buddha-szobor 
és ideálod a hasravágódó pap, akinek 
csak ehhez a feltétlen hódolathoz van 
joga. Rengeteg szerelmest ábrándított 
már ki ideáljának önhitt viselkedése. 

21. VIGYÁZZ A SZERELEM SZÍN-
PADÁRA, JELMEZEIRE ÉS DISZLE 
TEIRE! Az érzéseket semmi sem vált ja 
ki jobban, mint a hatásos környezet. Egy 
hangulatos séta a tengerparton vagy a 
napisütésiben ujjongó réten, jobban a cél 
felé röpít, mint ezer dagályos bók vagy 
szónoklat. De vigyázz ruhádra, parfü-
mödre és kozmetikádra is! Ezek a sze-
relmi harc végtelenül fontos fegyverei, 
mert szoros és döntő kiegészítői annak 
a képnek, melyet ideálod rólad: a lkot 
A legnagyobb szellemi és lelki értékek 
varázsát is leronthatja egy gyűrött ruha, 
hanyagul kötött nyakkendő, ízléstelen, 
durva kozmetika. A szerelem egész em-
bert követel, mert testi és lelki elemek-
ből áll. Ha csak a lelkiek tökéletesek, 
úgy ez csak félsiker! A legkiválóbb 
könyvet is csak vonakodva vesszük ke-
zünkbe, ha kötése mocskos, zsírfoltos, 
rongyolódott. 

Hölgyek, urak! Kezükben a titok 
kulcsa. Használják fel okosan! 
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Bukarest legmodernebb szín-
házának, a «Regina baria»-nak 
forgószínpadán a napokban 
lesz Fodor László «Csók a tü-
kör előtt» című vígjátékának 
századik előadása. Baloldalon 
a bíróság, jobboldalon az es-
küdtek, középen dir. Förster: 
Tomy Bulandra, Hilda: Elena , 
Petreanu, Schürz: V. Mali-
mlllan, mögöttük ül dr. Pet-

tenhof; Oh. Storiu 

Egy mondat Bús Fekete László új vígjátékából, amely a 
Vígszínház legközelebbi bemutatója lesz 

Gomfeaiszögi Frida idei első szerepét próbálja a Vígszínházban. IBús Fekete «Több mint szerelem» 
cimü darabjának főszerepét fogja játszani 

Tarnay Brnő rendező, Peóry Piri, Gomhaszíigi Frida és Szakács Zoltán 
(Foto Gyenes) 

Kilián Zoltán, a kitűnő újság-
író október 27-óin, pénteken 
délután öt órakor előadást tart 
a Rádióban «Különös körmene-

tek» címmel 
(Foto M. F. I.i 



Három évvel ezelőtt Newhaven és 
London között utaztam harmadosz-
tályú vasúti fülkében. Velem szem-
ben egy rokonszenves fiatalember 
ült. Mind a ketten olvastunk. En 
történetesen spanyol könyvet olvas-
tam. A fiatalember észrevette ezt s 
mosolyogva nyújtotta felém az ő 
könyvét. Az is spanyol volt. ö maga 
is spanyol volt. Kicseréltük névje-
gyeinket. Beszélgetni kezdtünk. Kö-
zölte, ihogy ő Angliában tanár, meg 
is hívott magához, de én sok ügyes-
bajos dolgom miatt nem látogathat-
tam meg. Most tudom meg, hogy 
egykori útitársam Jorge Guillen 
volt, a mai Spanyolország nagy 
költője. Életrajzából értesülök, hogy 
Oxford-ban egyetemi tanár. íme egy 
könyv Madrid, London és Budapest 
között cikázik, a térben és időben s 
évek múlva új fényben tünteti föl 
azt, amit átéltem. Boldogan őrzöm 
ezt a szellemi kalandomat. Sokért 
nem adnám. 

Jeian Cassou regénye: «Les incon-
nus dans la cave.» Könnyed és el-
més. Röpülő toll írta. A legjelenebb 
jelenkor. Nem arról akarok beszélni, 
ami benne van, hanem arról, hogy 
mikép hatott rám. Egy lyoni fia-
talember megszökik hazulról, ott-
hagy csapot-papot, Párizsba ruccan, 
ide-oda kószál s az első nap gépko-
csisnak szerződtetik. Ez az első 
ámulatom. Hát ez ott csak így 
megy? A gépkocsis együtt étkezik 
a személyzettel, a szakácsnővel és 
a szobalánnyal. Ezek jó barátnők, 
támogatják egymást, fegyverbarát-
ságban élnek. Ez a második ámu-
latom. Nálunk a szegények, a cse-
lédek, különösen ha egy helyen 
szolgálnak, gyűlölik egymást. A 
gépkocsis egy este elviszi őket a 
Montmartre-ra mulatni s amint il-
lik, szmokingot ölt. Ez a harmadik 
ámulatom. Honnan a fenéből van a 
gépkocsisnak szmokingja? Aztán 
hogy mer elmenni a gazdája enge-
délye nélkül? Nem fél, hogy el-
veszti az állását? Jobban meg kel-
lene becsülni magát — niammogom 
magamban, mint egy fogatlan, vén 
és gyáva hülye — kár így könnyel-
műsködnie. Elfelejtem, hogy másutt 
még van élet is, s az emberek nem 

mindenütt szolgák. Még a szolgák 
sem azok. Ez olykor eszembe jut, 
de aztán újra elfelejtem. Az olva-
sást ez határozottan zavarja. 

Kerr Alfréd két útirajzát olvas-
tam el, a Korzikáról meg az Algír-
ról szólót, abból az alkalomból, hogy 
otthon elkobozták a «vagyonát», — 
istenem — a bútorait, a könyveit, 
meg a szőnyegeit, melyeket apró 
betűivel szerzett egy életen át. Il-
letlennek tartanám, hogy beleszól-
jak ebbe a pörbe. En csak azt tu-
dom, hogy fiatalkoromban ő sze-
rettette meg velem azt, ami a német 
lélekben mély és a német szellem-
ben értékes. Most felülvizsgálom 
őt. Micsoda friss szeme van, mi-
csoda pompás diákkedélye, micsoda 
biztos hangütése. Tájai élnek s tüs-
tént emlékké válnak bennem. Azt 
veszi észre, amit én is észre szeret-
nék venni útközben. Korzikában 
megmutatják neki Garibaldi ha-
lottas ágyát, melyniík lepedőjén — 
az odavalók ezt hiszik — még kiraj-
zolódik a halálos verejtéke. Algír-
ban egy fakirt lát, aki eltemetteti 
magát, másfél óráig fekszik a föld-
ben, aztán alig változottan kilép 
a koporsójából s ezt úgy írja le, 
hogy én is ott vagyok, reszketek s 
a hideg viszolyog végig a háta-
mon. Kerr Alfréd úr, a Duna mel-
lől egy olvasója, egy írótársa vál-
tozatlan hódolatát röpíti ön felé a 
száműzetésbe. Akárhogy is van, az 
ön szellemi vagyonát nem lehet el-
kobozni, sem ma, sem később. 

Igaz, kínaiakat is olvasok, mint 
mindig, állandóan. Velük nem le-
het betelni. Milyen finomak és böl-
csek. A nép is milyen okos. Csak 
néhány régi mondásukat idézem: 
«Tévedésből letartóztathatnak té-
ged, de tévedésből aligha fognak 
szabadon bocsátani..» «Az, aki tig-
risen nyargal, nem igen tud le-
szállni.» «A bálványkészítő so-
hase bálványimádó.» «Ha egy 
barátod van a gyümölcsösöd-
ben, akkor a legnemesebb udvarias-
ság, melyet irányában tanúsíthatsz 
az, hogy elfordulsz.» A kínaiak az 
inyes-mesterség ősi művészei. Sze-
rény szellemi lakománkat talán fe-
jezzük be ezzel a pompás fogással. 
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Fejős Pál-film. Főszereplők: Annabella Gustav Fröhlich és Annabella a «Mégis szép az 
és Gustav Fröhlich. Színhely: Bécs. Idő: «et. főszereplői 
jelenkor. A darab lelke, hangja, színe, 
illata: Jelenkor. 

Két ember története. Két kedves, szép, 
szegény mai emberé. Egyik vízbe akar ugrani, a másik is. Egyik hamarább 'ugrik, 
a másik később. Es nekiindult ennek a válságos, munkanélküli, fényreklámos, 
sötéten bánatos, felhős és napsugaras életnek. 

Mindent próbálnak. A nőt kirakatban ondulálják, a fiú plakátokat visel a hátán. 
Színes léggömböket árul a lány, pofozógépnek áll be a fiú, bankszolga lesz belőle 
és boltiszolga, ahol elalusznak és — mosolyog az álmuk! Végignéznek a Stephans-
dómban egy főúri esküvőt, ahol egy oszlop mögött megbújva félénk nyomorúságukban 
együtt mondják a boldog párral, hogy: Igen! 

Minden álmuk, minden vágyuk: egy taxiautó. Ezért dolgoznak, erről álmodnak, 
ennek örülnek. Meg is veszik — részletre — és akkor a fiút elüti egy villamos. 
Az asszony hiába próbálkozik, nem tud pénzt keresni, már úgylátszik, hogy oda-
vesznek a részletek... ekkor, az utolsó pillanatban, megmozdul az óriási bécsi 
Blockhaus szive ... összeadják a pénzt! Ez a film rövid meséje. 

Három szereplője van a darabnak. Csak három. A többi: jelentéktelen, nincs 
sehol, nem számítanak többet, mint az ég felé röpülő színes léggömb, vagy az áru-
ház pompás két próbababája. Ez a három főszereplő Annabella, Gustav Fröhlich 
és — Fejős Pál. i 

Gustav Fröhlich 'nagyskálájú, nagyvonalú művész. Az állástalan sofőr szere-
pében nem egy helyen szívenragad, megUcap bennünket. Meleg a hangja, lelkes a 
szeme, annyi jóságot ad belülről, ,hogy azt érezzük, magamagát adja... ez a fiú 
nagyon jó ember is lehet! Ezt az alakítást könnyfátyolon keresztül mosolyogják 
végig, akik látni fogják. 

Es mit írjak Annabellárólí Harmatos rózsabimbó, drága, szép, szomorú virág 
az élet kegyetlen kertjében. Keveset szól, szerepét inkább aláfesti hanggal, lár-
mával, autótülköléssel és szomorú, magános harangok kongásával ez a mai, rohanó, 
lázas, eszeveszett élet. Annabella méltó partnere Fröhlichnek. Mind a két művész 
egész szívét adta a szerepébe. Es — volt mit beleadni. 

A darab lelke azért: Fejős Pál! Költő, aki a munkanélküliek sóhajtásából, az 
öngyilkosokra leső gyilkos víz lihegéséből, a kővel dobálódzó jasszkölyök ádáz 
fintorából írja meg a mai nap hőskölteményét! Es a rendezés! A vízpart, az 
esküvő, a nagyváros, a boltok élete! A bérház lelke. A villamoskaramból. Mikor 
Fröhlich a kocsi alá kerül, fölszisszenek... és mellettem megborzadva takarja el 
arcát a nagyszerű Alpár Gitta! 

Ez d film a mai élet filmje. Es a mindenkori könnyek és 'szívek filmje. Végig 
mosolyogtam, végig könnyeztem én is! 



A szóké angyal átöltözik fekete bestianak 
ANNY ONDBA (Foto Phaebus) 

Október 1-i számunkban címpályázatot hirdettünk Anny Ondra ú j filmjéhez, 
a «Fräulein Hoffmanns Erzählungen»-nek kellett olvasóinknak találó és kifejetző 
magyar címet adni. A címpályázat ügyében a filmet forgalomba hozó Phöbus Film-
forgalmi és Filmkölcsönző részvénytársaság a következő döntést hozta: 

A pályázók közül senki sem küldött be olyan címet, amely teljesen megfelelő 
lett volna. Éppen ezért az első díj nem volt kiadható. A második díjat Brenner 
Márta (Budapest, VI., Vörösmarty-utca 12/b) nyerte, aki a '«Fekete bestia» cím-
mel legjobban megközelítette a film végleges magyar címét. A liarmadik díj 
nyertese dr. Szentirmay Imre, (VIII., Szentkirály-utca 7). Az ő legsikerültebb cím-
javaslata: «Carramba, oh!i> 

A díjakat a film premierje után néhány nappal a. filmvállalat közvetlenül 
ju t t a t j a el a nyerteseknek. A «Fräulein Hoffmanns Erzählungen» magyar címe: 
•>A szőke bestia». 



Nehéz a választás 
Eddie Cantor a «Spanyol kölyök, cimü film főszerepében 

(Capitol, City. Oorso, Omnia) < r o , ° C'y) 

Most, hogy Gaál Franciska 
népszerűsége már a legelső 
filmsztárokéval vetekszik, 
elárulhatjuk, hogy az ő 
filmkarrierje sem indult el 

oly simán és egysze-
rűen, mint azt álta-
lában hiszik. Első 
berlini próbafelvételei 
ugyanis nem sikerül-
tek, Richard Oswald, 
az ismert német ren-
dező, aki «A templom 
egere» című filmhez 
keresett főszereplőt, a 
próbafelvételeket lát-
va, kijelentette, hogy 
Gaál Franciska «lehe-
tetlen a filmen». Vik-
tor Kleinnek hívják 
azt a német filmgyár-
tót, aki felfedezte Gaál 
Franciskát, a filmte-
hetséget. Mindjárt le 
is szerződtette <íPap-
rikakisasszonyu című 
filmjéhez és még egy 
további filmhez. Hosz-
szabb szerződést kötni 
neki se volt bátorsága, 

amit persze most eléggé sajnál. Viktor 
Klein most kárpótlást keres az elvesz-
tett Gaál Franciért, aki végleg az Univer-

A budapesti Állatkert nagy tava a «Forradalom 
az állatkertben» cimü Ilimben 

(Foto Fox) 



A «Spanyol kölyök> cimü iilm 
hirdetése a Daily Mail első ol-
dalán. A hirdetés 12.000 dol-

lárba került 

zálhoz szerződött és októ-
ber végén Viktor Klein is-
mét Pestre érkezik, hogy 
újra felfedezzen egy film-
sztárt. 

• 

Nagysikerű díszbemuta-
tót rendeztek Bécsben a 
Jeritza-filmnek. A bemu-
tatón kizárólag meghívott 
közönség: társadalmi elő-
kelőségek és a sajtó kép-
viselői vehettek részt. 

m 

A párizsi Lord Byron 
filmszínházban mutatták 
be az egész világon először 
a VIII. Henriket, Korda 
Sándor nagyszabású, Lon-
donban készült filmjét. A 
VIII. Henrik magyar siker, 
mert a film szcenáriumát 
Bíró Lajos írta, a díszle-
teket pedig Korda Sándor 
öccse, Korda Vince ter-
vezte. A világsajtó a legna-
gyobb elragadtatással nyi-
latkozik a filmről. A fő-
szerepet Charles Laughton, 
a világhírű angol filmszí-
nész játssza. A VIII. Hen-

rik rövidesen Budapesten is bemutatásra 
kerül és azt nálunk a City Film Rt. 
hozza forgalomba. A City-film, Korda 
Sándor és Biró Lajos filmgyárának, a 
London Film Ltd.-nek képviseletén kívül 
az United Artists magyarországi kép-
viseletét is megszerezte és a jövőben 
több nagyszabású filmet fog bemutatni 
nálunk, amelyeknek sztárjai Chaplin, a 
két Douglas Fairbanks, Eddie Cantor, 
Gloria Svanson, Elissa Landi, Kay Fran-
cis, Sylvia Sydney, Lydia Roberti, Mary 
Coyle és Ronald Colman. 

/ 

Greta Garho»-nak nevezte el az amerikai sajté Katherina 
Hepburnt eisö filmjének, «A szerető»-nek megjelenésekor. Üj 
filmjében, a «Felkelő nap»-ban, Douglas Fairbanks jr. és 

Adolphe Menjou a partnerei 
(Foto RKO Miivészfilm) 
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Eddig Hollywood vitt el Európából filmszínészeket. Most megfordult a dolog. A lon-
doni B. I. P- Hollywoodtól csábította el Constance Cummingst, az «Imádom magát» 

cimü film főszerepére 
(Foto Hermes! 



NOVELLA 
IRTA» 

Itt maradsz. Nem mozdulsz. Semmi közöd semmihez 1 

Vica hívott a Püspök-erdőbe de én neon men-
tem vele. 

ösz volt pedig és az erdő aranyban állott és ahogy Vica mesélte, 
megérett benne a som, a földiszeder, a vadkörte, a galagonya és sok egyéb erdei 
gyümölcs. Én is szerettem volna l'átni a Püspökerdőt ősszel, de én csak akkor 
mehettem oda, mikor az egész család kirándult a temetőibe, november elsején « 
ilyenkor mindig benézett az erdőbe is. 

De Vica akkor mehetett az erdőbe, amikor akart, mert Vicát az anyja, aki 
özvegyasszony volt, rosszul nevelte s ezt mindenki tudta. 

Vica anyjának kis gyümölcsösboltja volt a Belvárosban, de Isten tudja, 
mindenki mosolygott, mikor erről a gyümölosösboltról esett szó és az emberek 
egymásra hunyorítottak gonoszkodó arckifejezéssel. 

Vica nagyon szép leány volt, noha még csak tizenhároméves volt. Nagy 
fekete szemei voltak, göndör fekete haja és igen fehér bőre. 

Szeretett csavarogni és mindig aikadtak pajtásai, akik vele mentek a Duna-
partra, vagy az erdőbe és ott hancúroztak vele késő estig. Az anyja már becsukta 
a boltot és otthon volt, főzte a vacsorát és Vica még mindig nem került ©lő. 

Ilyenkor az az asszony úgy káromkodott és kiabált, hogy rossz volt hall-
gatni. Azt mondta a szomszédasszonyoknak, hogy megnyúzza azt a gyereket csak 
jöjjön haza! Nekem a .hideg borsózott végig a hátamon, amint ezt aIbeszédet hallot-
tam. De mikor Vica hazajött, az anyja nem szólt neki semmit. Elébe tette a vacso-
rá já t és azt mondta: 

— No, m'ár megint kicsavarogtad magadat? Ahelyett, hogy begyújtottál volna, 
krumplit pucoltál volna és elmosogattad volna a déli edényt! 

Ez volt az egész büntetése Vicának, ami fölött nagyon csodálkoztunk, mi 
töblbd gyerekek. Bezzeg, mi sökkal ikisebb vétségekért kaptunk a hátunkba egy-két 
ütést, kisebb-nagyobb pofonokat, satöbbi. 
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Dehát Vicát így nevelték és ezért nekünk nem volt szabad barátkoznunk 
vele, bár éppen olyan gyerek volt mint mi, csak, ahogy anyánk mondta: nem 
közénk való. 

Vica anyja igen fiatal és szép asszony volt és a boltot az urától örökölte, 
aki abban sok mindenféle jó dolgot árult, a gyümölcsön kívül is. Fügét, ananászt, 
datolyát, malagaszőlőt és mazsolát, mandulát, diót és mogyorót. Egyszóval minden 
olyan dolgot, amit mi gyerekek szerettünk, de amihez nehezen juthat tunk hozzá, 
mert drága vol t Mikor az ura meghalt: az asszony már nem tartotta teaeket a 
finom dolgokat, hanem ehelyett zöldséget, savanyított káposztát, heringet és olajos 
halakat tartott, ami már egy cseppet sem izgatta a fantáziánkat. 

Viszont azért Vicának sokkal szebb ruhái voltak mint nekünk. Azi anyja, 
különösen nyáron, nagyon szerette őt pirosban járatni, úgyhogy1 Vica, a lobogó 
hajával , a fekete szemével, a piros ruhában úgy röpdösött az udvaron, mint az 
eleven láng és igen csinos volt. 

Ezen a délutánon, mikor a Püspökerdőibe hit t és én nem mehettem vele, 
nagyon szomorú voltam. Olyan rabnak éreztem magamat! Ügy magam elé képzel-
tem az erdőt sárga és piros lombjaival, a széles utakat, a homályos bozótokat, a 
pirosan égő sommal és az aranysárga vadkörtefákkal! 

Ügy szerettem volna én isi odamenni és hangosan kiabálni ott, együtt a 
madarakkal! ÍTgy szerettem volna, mint Vica, lefeküdni a fák a lá a fűbe és ott 
hemperegni! Olyan nagyon szép volt az a Püspökerdő és a kerülőn kívül alig 
jár t benne valaki. Legföljebb kis iskolakerülő diákok, facér cselédek és vándor-
legények, akik a város felé vették útjokat. 

De hát az anyai parancs kemény parancs volt és nem lehetett ellene tenni 
semmit. S hozzá még ia fenyegetés, hogy csak azt próbáljam meg! Mindjárt 
elmondja apámnak! Az apám! No, ha egyszer annak a kezébe kerülök, onnan élve 
nem vesznek ki, tudom! Hát ezért nem mentem. Otthon maradtam és egész dél-
után verseket olvastam, egy kicsit, kényszeredve horgoltam, amikor anyám a 
szobába lépett, de ha kiment, megint csak elővettem a könyvet és olvastam. Arany 
János költeményei voltak. Már mind valamennyit ismertem, de megint csak élőiről 
kezdtem, óh a versekkel nem lehet betelni soha. 

Am, mikor a könyvet becsuktam és a horgolásomra néztem, akkor előttem állt 
az erdő az őszi napsugarakban. Akkor előttem állt Vica, aki szedi a galagonyát, és 
a földi szedret. Akkor .hallottam a madarak dalát és Vicának és társainak kacagá-
sát a fák közt és nagyon fá j t a szívem. 

Emlékszem jól. Október elején volt ez és szép meleg napok Jártak. 
Vártam Vicát, hogy jöjjön haza és meséljen nekem az erdőről. De már 

bealkonyodott és Vica még nem j ö t t Aztán este lett. Meggyújtották a lámpákat. 
Minduntalan kilestem az udvarba: ég már a lámpa a Vieáék lakásában? Nem 
égett. Vica nem volt otthon. Később hallottam az éktelen kiabálást és káromko-
dást és ebből tnegtudtam, hogy Vica aínyja hazaérkezett és a szomszédasszonyának 
kiabált át, hogy Vica ilyen, meg olyan haszontalan gyerek. Már megint nincs 
otthon. De, hol lehet? 

En odaszaladtam hozzá és megmondtam neki, hogy az erdőbe ment. 
— Teremtő uram az erdőbe! — sikoltott az asszony — és még mindig nem 

került elő Mit csinál az ilyen sokáig az erdőben? 
Ezt én sem tudtam és hirtelen félni kezdtem, magam sem tudtam mitől. 

De most, hogy este lett és sötét volt, a Püspökerdő már nem volt olyan kívánatos 
előttem, mint a délutáni napfényben. J a j , .hátha eltévesztette az utat Vica és nem 
talál haza! Egy sebes patak is folyt az erdőn keresztül, le a Duna felé. Ha Vica 
talán beleesett a patakba és belefulladt! De nem szóltam semmit ezekről az aggo-
dalmaimról, mert Vica anyja erősen fogadkozott, hogy a sodrófát összetöri Vica 
hátán, ha hazakerül. Am ez nem történt meg. 

Ügy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Már nyolc óra is lehetett, mikor 
a nagyobbik nővérem felkelt az asztaltól és igy szólt: 

— Micsoda ja jga tás ez odakünn az udvaron? Kimegyek, megnézem. 
Az apám rámordult összehúzott szemöldökkel. 
— I t t maradsz. Nem mozdulsz. Semmi közöd semmihez! 
Es a néném leült. 
De a ja jga tás egyre erősebW lett és jól kivehettük, hogy ez a Vica anyjának 

a ja jgatása volt. Mindenfelől szaladó lábak zaját hallotta az ember az udvar felől 
és szokatlan fényt és idegen férfiak hangját . 
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Egy óvatlan pillanatban kilopóztam az ajtón és a kis szobám ablakán át 
kinéztem az udvarra. Egy szekér állt a Vicáék lakása előtt és mellett« egy csizmás 
ember és két csendőr, meg a kocsi®' a bakon. A koosin pedig ott piroslott valami 
kis rongytömeg, valami tépett, zilált figura, mozdulatlanul, ájultan, vagy talán 
holtan, amit most az egyik csendőr leemelt a szekérről és vitt befelé a házba. 

A rémülettől kitágult szemekkel somfordáltam vissza a szobába és odasúgtam 
a nővéremnek: 

— A Vicát most hozták haza a csendőrök, meg egy másik ember, kocsin. A Vica 
meghalt. Nővérem izgatottan nézett rám, de nem felelt, csak a szájába harapot t 
Látszott a mozdulatán, az egész testtartásán, hogy szeretett volna kirohanni a 
szobából, úgy ölte a kíváncsiság. De mikor megfordult, az apám megint rárivall t : 

— Hova mész? I t t maradsz. 
Anyám ellenben felállt és kiment éa sokáig maradt odakünn és mikor vissza-

tért, odaült apám mellé és valamit súgott a fülébe. Mire apám felkelt és együtt 
átmentek a másik szobába és ott halkan beszélgettek egymással. 

Ekkor azonban hazaérkezett a gimnázista bátyáim, a nyolcadikos és ő már 
mindent tudott. Lát tam az arcáról, hogy mielőtt bejött volna, ott beszélt az udvar-
beliekkel, akik csoportostul álltak a fák 
alatt és tárgyalták az esetet. 

— Ti már tudjátok? — mondta. — Mosit 
jött az orvos. 

— Az orvost — kérdezte a nővérem. 
— De hiszen meghalt! 

— Dehogy halt meg, — mondta a bá-
tyám és most ő is súgott a nővérem fü-
lébe valamit, amire az fölkiáltott. 

— Rettenetes! Es mi lett azokkal az 
emberekkel! 

— Már a rendőrségen vannak. 
Nem értettem az egészből semmit és 

faggattam a bátyámat, hogy mondja el, 
mi volt ami történt Vicával, de ő azzal 
az elmés válaszával, hogy : csipisz az or-
rodra, elhallgattatott és a nővérem azt 
mondta, hogy jabb, ha nem kérdezőskö-
döm, mert úgy sem érteném meg és csak 
törném ra j t a a fejemet és egyáltalán nem 
szükséges, hogy ilyen kislány mint én 
vagyok, mindenről tudjon és hogy meny-
nyire igazuk volt nekik, mikor eltiltot-
tak engem a Vicától és hogy egy gyer-
mek csak a magához való gyermekekkel 
játsszék s ne olyanokkal, akiknek sza-
bad az erdőbe menniök, amikor eszükbe 
jut. I t t valami rettenetes titok volt hát, 
amit nem sikerült megtudnom, mert nem 
is volt szabad szóvátennem senki előtt. 
Egyszer megpróbáltam anyámnál tuda-
kozódni a Vica felől és akkor azt 
mondta: 

— Benn van a kórházban. Az anyját 
kellene felakasztani, az anyját! 

De az anyját nem akasztották fel. Az 
tovább is árulta a gyümölcsöt a boltban. 
Ellenben Vioa nem jött vissza többé az 
udvarba. Valahova, egy messze lakó 
nagynénjéhez vitték, aki inag'ához vette 
és állítólag — már mint a Vica anyjá-
nak a bevallása szerint — igen szépen 
nevelteti Vicát. Beíratta a polgáriba. 
Vica tanul. Vica jól viseli magát, nem 
csavarog. Vica zongorázni is tanul. Egy-
szóval Vicával rendben van minden. — Hát mi lett volna? — mondta Vica 
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Négy év múlva, — ekkor én már nem voltam otthon, csak a szünidőre mentem haza 
nyáron — Vica egyszer csak otthon termett . 

Gyönyörű, szép, magas, sudár leány lett belőle, hogy öröm volt ránézni. 
Csakhogy nem viselt piros rutíát többé és neon volt olyan vidám. Csendesen, hal-
kan beszélt és oly finom éa udvar ias volt a viselkedése, h,ogy mindnyá jan bámultuk. 

Az a n y j a azt mondta, hogy most m á r Vica leaz a boltban, mert neki f á jnak 
a lábai. Vica pedig erős és f iatal , dolgozzék! 

Vica tehát ibement a boltba és á ru l ta a gyümölcsöt, zöldséget és a savanyú-
káposztát és ibeszélgetett a vevőkkel, akik mind nagyon kíváncsiak voltak rá és 
már csak azért is, hogy lássák, fölkeresték a boltot. 

En is bementem egyszer hozzá egy délután, mikor a Városban j á r t am és 
elkezdtem vele beszélgetni. 

— Vica, — mondtam neki — én nem tudom mi volt az akkor, mikor te utol-
j á r a a Püspökerdőben j á r t á l éa mikor azt hittem, hogy te meghaltál . Most 
elmondhatnád! 

— Há t mi lett volnál — -mondta Vica. — Elfáradtam, elaludtam, aztán sötét 
lett és eltévedtem. J ö t t egy kocsi, a r ra fölkérezkedtem, és az hazahozott. 

— De az anyád úgy j a jga to t t akkor és két csendőr is volt a kocsi mellett 
és téged úgy vett le a kocsiról az egyik csendőr a kar jában . Miért? 

— Hát , mert f á rad t voltaim, — mondta Vica és szomorúan nézett rám a nagy, 
fekete szemeivel. 

— Olyan fá rad t voltál, hogy járn i sem tudtál? — kérdeztem tőle. 
— Olyan f á rad t voltam, — mondta ő — de ne kérdezősködj többet és otthon 

ne is mondd el, ihogy velem beszéltél. Tudod, én úgy sem birom k i i t t . Hogy az 
emberek idejöjjenek és megbámul janak és kérdezzenek tőlem mindenfélét. En innen 
úgyis megszököm, mer t ez az élet nem nekem való. Az anyám csináljon amit akar. 

Es úgy is történt. Vica még ezalatt a szünidőm a la t t megszökött a boltból, 
magával vive az egész pénzt, ami a kasszában! volt és elment, Is ten t u d j a hovaí 

Az any jának még csak azt sem mondta : befellegzett. Még a ruhái t sem vitte 
magával . Csak elment, amiből persze megint sok beszéd let t és Vica a n y j a napokig 
sírt és panaszolta a szomszédoknak, hogy így neveljen manapság gyermeket az 
emlber, nincs benne há la és köszönet. Mikor már egy kis hasznát vehette volna az 
üzletben, akkor megszökik tőle és azt sem í r j a meg, hol van. 

Evek mul tak el megint és már el is felej tet tem Vicát és m'ár-már a mul t 
ködén keresztül kezdett előttem felrémleni az az eset a szekérrel és csendőrökkel. 
Már nem kellett kérdezősködnöm senkitől, m á r úgyis tudtam mi tör tént Vicával 
és áldottam az én szigorú, keménykezű anyámat , ak i nem engedte meg, hogy 
barátkozzam vele éa hogy akkor délután vele menjek a Püspökerdőbe. 

Egy esős, őszi délutánon — már akkor Pesten laktam — az Erzsébet-kőrúton 
mentem hazafelé egy nagy kabátban, esernyő alat t , amikor a Royal-szálló elé 
érve lá t tam, hogy ott egy elegáns kocsi áll meg és kinyúlik belőle egy karcsú, 
selyemharisnyás l'áb és u tána egy sápadt , magas, feketeruhás hölgy száll ki a 
kocsiból. Körülnéz, mintha keresne valakit , aztán egy kis gondolkozás u tán meigint 
beül a kocsiba és ott vár . 

— Szent Isten, hiszen ez a régi Vica! — gondoltam magamban és odaléptem 
a kocsihoz és kinyi tot tam az a j t a j á t . 

— Vica! — mondtam neki — nem ismerszt 
Rámbámult mint egy kísértetre. 
— Te vagy? — micndta aztán — há t felismertél? Érdekes! 
— A szemedről ismertelek föl, — mondtam, föltéve lábam a kocsi lépcsőjére — hát 

te most Pesten vagy? 
— Igen — mondta, anélkül, hogy beinvitált volna a kocsi 'belsejébe, ahol pe-

dig egyedül ült. — Az, u ramat kísértem ide, aki üzleti ügyekben jö t t le Bécsből. 
Mi Bécsben lakunk. 

— J a j ide nagyszerű! — mondtam neki — hát te férjhezonentél és ki iaz urad? 
— Az uram gyáros, —mondta •— te igazán örülsz annak, hogy férjhezmentem ? 
— No hallod! Hogyne örülnék? Sőt szívből .gratulálok hozzá! Milyen szép let-

tél te ! 
— ö dehogy: — mondta ő —nagyon sápadt vagyick és azért is jöttem ide, mert 

az uram el akar vinni egy híres tanárhoz, akiről Bécsben hallott beszélni. 
— Miért? Csak nem vagy beteg! 
— Nem, beteg nem vagyok, — mondta ő és most mégis eszébe jutot t , hogy be-

invi tá lha tna a kocEd belsejébe, miu tán az esernyőmről a víz mind a nyakamba csur-
gott — ü l j be kérlek, így jicibban beszélgethetünk. 

Beültem hozzá. 
— H á t akkor minek a tanár? — kérdeztem tőle. — Nem látszik ra j tad , hogy 

beteg volnál. 
— Az uram szeretné, ha gyerekünk volna, azért. Es m á r a bécsi t anárokat 

mind bejár tuk, de azok nem mertek igérni semmit. Tudod — az uram nem tudja. — 
ő nem tud semmit arról a püspökerdei kirándulásról. Es nem is szabad tudnia . En 
hagyom, hogy vigyen egyik orvostól a másikig és alávetem magamat minden-
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féle kínzásoknak és kísérleteiknek, amikről tudom, hogy úgy sem érnek semmit. 
Be annyira szeretem az uramat és legalább a reményt ápolom benne, hogy lesz 
meg egyszer kisbabám. De én tudom, hogy nem lesz. Mert nem tehet. Egyszóval azért 
vagyunk itt . 

Jtigy percnyi kínos csönd ál l t be közöttünk. 
— Es te mi v a g y ! — kérdezte micst tőjem. 
— En? En költőnő lettem. 
— Érdekes, — mondta ő — költőnő? En sohasem olvasom a magyar lapokat ós> 

semmiről sem tudok, ami i t t történik. En úgy szeretnék soha ide nem jönni, senki-
vel sem találkozni. De sajnos, az uœamnak i t t dclgai vannak és szereti, ha elkísérem. 

— Es az anyád? — kérdeztem most tőie. 
— Az anyám? Hát nem tudod, hogy meghalt? Oyomorrákban halt meg, már 

több mint két éve. Há t te nem voltál azóta otthon? 
— Már régen nem lakunk ott — mondtam neki. 
— En most boldog vagyok — mondta ő. — Mikor hazulról megszöktem, egyene-

sen Bécsbe mentem és ott elszegődtem kisgyermekek mellé bonnenak. A szerencsé-
met annak köszönhetem, hogy nem olyan vicitam, min t a többi bonne. Vagyis én 
tisztességes leány voltam. Senkivel sem volt semmi dolgom. Tudod, én irtóztam a 
férfitól. I r tóztam! Inkább a halá l t választottam volna, mintsemhcgy egy férf ival 
kalandba bocsátkozzam. A mostani uram odajár t a házba. Fel tűntem neki. A gaz-
dáim csupa jót meséltek rólam. Mindig dicsértek előtte, hogy milyen szerény, milyen 
jómodorú és tisztességes vagyok. Soha egyetlen kimenőt sem vettem ki s ha mégis 
kellett valamit vásárolnom, az asszonyomat kértem meg, hogy jöjjön velem. Nagyon 
megszerettek és r a j t u k keresztül aztán az uram is. Ez az én történetem. 

Ebben a pi l lanatban valaki megállt a kocsi előtt és felnyitot ta az a j t a j á t . Egy 
joviális, piros, nevető arc köszönt be r a j t a , egy férfié, úgy a negyven és ötven között 
s a maga kedélyes dialektusálban szólt: 

— Szeravsz Vicerl. I hab mi a Ibissarl verspeatat! 
Vioa bemutatott bennünket egymásnak, azután én kiszáll tam a kocsiból. 
— Egy gyermekkori barátnőm. Költőnő. 

Mire a gyáros meghajol t előttem és kérdezte, miér t szállok ki? Miért nem aka-
rok velük menni. Nem akarnék-e velük együt t vacsorázni? satöbbi. 

De én mindebből semmit se akar tam. Kezet fog tam Vicával és mentem. 
Van egy jó, régi közmondás, ami úgy szól: «Hogyha az Is ten aka r j a , a kapa-

nyél is elsül.» Há t ez is olyan kapanyél volt: a Vioa karr ier je . H a nem történik vele 
az a rémes kaland a Püspökerdőben, akkor talán, az a n y j a házánál lelkileg egészen 
elromlott volna. Nem irtózott volna attól, — amin t mondta — hogy férf ival ka landba 
bocsátkozzék. Akkor a gyáros meg sem szerette volna, el sem vette volna és nem lett 
volna belőle gazdag és boldog úriasszony. 

— Steeravsz Vicerl. I hab mi a biassarl verspeatat 1 
(Szűrszabó József rajza) 
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Ót új színésznő Pythia tehetségkutató délutánlén. (Tabódy Klárii, Erdős Ilona, Pythia, (Bársony 
Erzsi, Szombathelyi Blanka és Patakyf Juci 

(Gyenes telv.) 

M szezon eddigi öt új felfedezettjének további 
karriert igér ^Pythia 

A pszichógrafológia a legfiata-
Labb tudományok egyike, iáiig negy-
ven éves, de máris nélkülözhetet-
lenné tette magát az életnek úgy-
szólván minden vonatkozásában. 
Szerves kiegészítő részié Freud 
pszichoanalízisének és olyan mes-
terei vannak, mint a világhírű 
Charcot professzor Párizsban, vagy 
dr. Preger és Alfonz Adler Berlin-
ben. Pesten először Pythia asszony 
tette ismertté a psziohografológia 
tudományát. Szerinte az írás csodá-
latos finoman rajzolt ornamentika, 
ahol minden vonalnak, hajlásnak, 
árnyékolónak megvan a maga 
lelki eredete. Minden ember bele-
rai&olja Írásába jellemét, gondolat-
világát, érzéseit, szenvedélyeit, vá-
gyait, tehetségét, egész elmúlt éle-
tét, sőt jövőjének előrevetítő vo-
nalát is. 

Pythia e tudomány birtokában 
úgynevezett tehetségkutató délutá-
nokat rendszeresített ás ezek a csü-
törtöki szeánszok egyre népsze-
rűbbé váltak Budapesten. A mind 
praktikusabb irányokat követő élet 
elküldi hozzá azokat, akik képessé-

geik tekintetében bizonytalanság-
ban tapogatnak. 

Nem csoda, ha a tehetségkutató 
csütörtök délutánok híre a színhá-
zak világába is eljutott, ahol jól 
tudják, hogy Fedák Sárinak és Gaál 
Francinak szintén Pythia mutatta 
meg1 először a film felé vezető utat. 
Fölkerekedett tehátti löt idén kiug-
rott, ú j színésznő, hogy Pythiát 
konzultálják színpadi karrierjük 
további sorsára vonatkozólag. Az 
öt ú j színésznő: Pataky Juci, Ta-
bódy Klári, Bársony Èrzsi, Szom-
bathelyi Blanka és Erdős Ilona. 

Pythia papírt és ceruzát tolt elé-
jük. Mindegyik leírt néhány szót és 
az aláírás nélküli papírlapokat ősz-
székeverve átadták a psziehografo-
lógának. Először Pataky Juci írása 
beirriillt a kezébe. 

— Figyeljék meg — mondta — 
ezeket az erélyes «y» és «j» alsó 
szárakat. Táncosnők, sportemberek, 
bizonyos exhibicionizmushoz szo-
kott egyének írását jellemzi ez. 
ösztönös tehetség, őserejű humor, 
néhol már túlzásba vitt önkarika-



túra, amely befelé sok-kai kisebb 
fájdalmat okoz. mint amilyen vi-
dámságot kifelé. Igazi terrénuma 
a varieté-színpad. Párizsban, vala-
mi nagy revűben kell fellépnie. Ha 
színesbőrű volna, Josephine Baker 
közvetlen utóda lehetne. Bár így 
sem dolgozik hiába, mert ekkora 
önfegyelem nem múlhat el meg-
felelő erkölcsi és anyagi siker nél-
kül. 

Tabódj/ Klári íráteára ezeket 
mondta Pythia: 

— Egészen egyéni, kiirt betűk. 
Aki írta, gyerekkora óta komolyan 
tanult táncolni, ambíciója azonban 
többre sarkalta. Nemcsak tehetsé-
ges, de szorgalmas is. Mindenkitől 
tanul, akitől tanulni lehet. Kedélye 
pajkos, de nem kötekedő. Ezt. a ke-
délyt egész pályáján át meg fogja 
őrizni és ez lesz kenyérkeresője, ha 
idiők multán harmadszor is szerep-
kört kell váltania, mert kétségte-
len, hogy köziben sokáig a prima-
donnák hermelinpalástja borítja 
majd a vállát. 

Bársony Erzsi izgatottan figyelt. 
Az ő írása következett. 

— Finom, disztingvált írása tar-
tózkodó lélekre vall — analizált 
Pythia. — Egészen biztos, hogy mű-
vész-családból származik, de érde-
kes, hogy éppen erről a részről pró-
báltak akadályt állítani eléje. Sok 
ellenálló erő van benne és törekvés 
egy határozott szerepkör feléi Első 
nagy sikerét naiva-szerepben fogja 
aratni, attól kezdve nem lesz egye-
netlenség pályáján, mely határo-
zottan felfelé mutat. 

Szombathelyi Blanka írása volt 
soron. 

— Érdekes, h!ogy ez az írás a Ve-
res Pálné-utcai gimnáziumra emlé-
keztet, ahol annak idején tanulmá-
nyaimat végeztem. Már akkor ön-
tudatlanul foglalkoztam grafológiá-
val és több osztálytársamnak jósol-
tam meg a későbbi sikert, hogy 
mást ne említsek: Hatvany Lilinek, 
Paulav Erzsinek, Nijinszky Romo-
lámdk és Megyeri Ellának. Ez a ti-
zenöltéves kislány annak a rendkí-
vül tehetséges évjáratnak kései 
utánpótlása. Komoly drámai tehet-
ség, aki azonban akkor is sokra 
vinné, ha más művészi pályára: 
mondjuk írónőnek készülne. Lehet, 
sőt valószínű, hogy úi Elisabeth 
Bergner lesz is belőle. Filmkar-
rierje kétségtelen. 

Most Erdős Ilona írását tar t ja a 
kezében. Sokáig, figyelmesen nézi. 

— Csupa halk, finom sejtelmesség 
ez az írás. Az álomszerűség azon-
bain már nem sokáig tart, a várako-
zást erős aktivitás fogja felváltani. 
Az egyetlen gátlás, amely karrier-
jében pillanatnyilag akasztja, túl-
ságos fiatalsága, amely sokszor in-
dokolatlanul félreállást parancsol 
neki. Sok tekintélytisztelet van ben-
ne. A saját értékeivel még nincs 
tisztálban és ha mások nem hinné-
nek benne szilárdul, talán abba is 
hagyná szépen induló pályáját. De 
erre nem keiül sor. Az a határozott 
érzésem, 'hogy három éven belül a 
legnagyobbak között fogják emle-
getni. Tanuljon sürgősen . idegen 
nyelveket, mert világraszóló tehet-
ség. 

A szeánsz, véget ért. A szomszéd 
szobáiban már ú j kliensek várták, 
hogy rájuk kerüljön a sor. Pythiát 
nem tévesztette meg az ú j színész-
nők hálája. «Majd öt év múlva jöj-
jenek el — mondja — és akkor 
nyugtassanak meg, hogy igazat 
mondtam.» 

Tabódy Klári cuppanós hálája az analízisért 
(Gyenes felv.) 
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A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtak ti agyalom a szegény 

bankár és a gazdag i f j ú találkozásai-
ról, amelyekről most annyit beszél-
nek a városban. 

— A szereplők meghatározása nem 
egészen jó, amennyiben a gazdag 
i f j ú "már nem oly gazdag, mint ré-
gen, elszegényedett a bankár miatt. 
A találkozásik azonban (tényleg meg-

történnek, még vedig akként, hogy 
a'fiatalember felmegy a bankárhoz, 
haragosan )ßzt mondja: mi lesz, med-
dig várjak még az elszámolással, 
azonnal ide a pénzemmel különben 
megyek a rendőrségre! Erre a sze-
gény bankár sirvafakad, elkezd pa-
naszkodni, könyörögni, hogy így, 
meg hígy,' ma még nem is ebédelt, 
tegnap \nem vacsorázott s a vége az, 
hogy la látogatás folyamán elszedi a 

fiatalúr pénzét az utolsó 
fillérig. Ez így megy 
mindennap, a i jószívű 
i f j ú egy vas nélkül, gya-
log távozik, a bankár 
öt perccel később taxin. 
Az elszámolás \ pedig, 
ímely többszázezer pen-
gőről szól, nem történik 
meg soha. 

— Valószínűtlen tör-
ténet, de magam is hal-
lottam, hogy a gazdag 
ifjúnak lassanként nem 
lesz egyebe a jó szívé-
nél, ha ez így megy to-
vább. Különben mi új-
ság didergő októberünk-
ben? 

— A legújabb divat a 
kivégzési vacsora. Nem 
árulom el, jki találta ki, 
de la mult héten zajlott 
le az első s a jó példát 
bizonyára sokan |fogják 
követni. 

— Mi ez a kivégzési 
vacsora? 

— Hát ! mondjuk X. 
őméltósága összeveszett 
Y. őméltóságával. Ilyen 
esetben régen X. őmél-
tósága bejárta a várost 
és mindenkinek, akivel 

Malomvizi Kendeffy Adám gróf 
és roarosnémethi és nádaskai 
Edelsheim-Gyulai Éra grófng 

jegyesek 
(Foto Angelo) 



csak találkozott, leszidta Y. őméltó-
ságát. Ma más a divat, ma X. őmél-
tósága kivégzési vacsorát rendez, 
vagyis meghív tíz-húsz vendéget, 
mikor asztalhoz ülnek, mindenki 
meglepve konstatálja, hogy egy te-
ríték üresen maradt. \A teríték Y. 
őméltóságáé. — Hol van? Miért nem 
jött• el? — kérdik a vendégek, mire a 
háziasszony vállvonogatva vála-
szolja: — Nem tudom, I nem mondott 
le, Italán beteg, vagy talán a társa-
ság nem konveniál neki! Erre aztán 
természetesen az egész vacsora alatt 
csaik Y. őméltóságáról folyik a szó, 
szapulják, szidják, rágalmazzák, 
marcangolják, izekre szaggatják s a 
vacsora végén Y. őmél-
tósága terítéken marad 
az üres terítéke "mellett. 
Azt talán mondani sem 
kell végül, hogy Y. őmél-
tósága meg sem volt 
híva, nem is tud a va-
csoráról, otthon aludt, 
mialatt irgalmatlanul 
kivégezték. 

~ Kegyetlen dolog! 
Mintha csak a közép-
korban élnénk. 

— Szerencsére 1933-al 
írunk, október közepét, 
mikor is az eljegyzési 
krónika feljegyzi Piret 
de Bihain Sándor báró 
gyűrűváltását Degen-
feld-Schomburg Hctnna 
grófnővel, ami már hi-
vatalos hír. Azonkívül, 
hogy legyen egy nem 
hivatalos hír is: a Ke-
reskedelmi Bank egyik 
kiváló oszlapának fia, 
aki maga is oszlop tmár 
az említett intézetben, 
eljegyezte egy felsőházi 
tag nagyon rokon-
szenves és nagyon ked-
ves leányát. Gratulálni 
majd csak novemberben 
lehet. 

— Nahát, már ezt a 
titkot is megtudtad, an-
gyalom! 

— Azt is tudom, hogy Paksy Jó-
zsefné visszaérkezett Meránból, 
ahonnan győzelmet hozott magával 
tennisz- és bridzs-versenyen. 

— Szombat éjszaka hallatlan iz-
galom fogta el a közönséget a hol-
land-magyar bridzsmérkőzés döntő-
játszmájánál, az éttermekből és mu-
latókból taxikon vágtattak az em-
berek a finishez, amelyből fejhpsz-
szal kerültek ki győztesen a magya-
rok. S itt hallottam, hogy a ko-
moly és szimpatikus báró a múltkor 
megkérdezett egy 'színésznőt, hogy 
hány éves s miikor az azt válaszolta, 
hogy huszonkettő, fejcsóválva egy 
másik kérdést tett fel, ami így hang-

Kienast Ferenc ás Vangal Klári 
jegyesek 

(Foto Angelo) 



zott: —• pohár szerinti A művésznő 
nem értette a második 'kérdést, mire 
a báró megmagyarázta, hogy az új-
szülötteknek a keresztszülők rende-
sen kis ezüstpoharat adnak aján-
dékba, amibe bele van gravírozva a 
születési évszám. «Pohár szerint» te-
hát teljes hitelességgel \nteg lehet ál-
lapítani mindenkinél az életkort, bár 
itt is lehel letagadni egy-két évet, 
mert ha öregszik az ember. át lehet 
gravíroztatni a poharat. Minden-
esetre azonban a báró jóvoltából 
azóta szállóige Pesten a «pohár sze-
rint». 

— Nagyon helyes, nagyon bölcs, 
nagyon mulatságos. Idegenforga-
lom? 

— Lankadóban, de azért akad egy 
és más érdekesség. Egy angol fiatal-
úr érkezett hozzánk Rolls-Royce-on, 
hat ponnival a pólóra, játszott is 
egyet-kettőt Rákoson s . aztán i f j . 
Bethlen István gróf kalauzolta végig 
az országon. Hosszabb szabadságra 
hazajött Londonból Hordóssy Iván, 
a Külügyi iTársaság ottani megbí-
zottja s egy napig itt volt Cartier, a 
híres-neves ékszerész, aki a várbeli 
palotája eladásáról tárgyalt. 

— Báli hír még semmi1 
— November első hétfőjén startol-

nalk a MAC-teák, a múltkori élit-bál-
kartell megalakulásának híre azon-
ban nagy zavarodást keltett a báli 
fronton. A kartell -ugyanis azt hir-
deti, hogy csak ők az elit-bálok, mire 
a többi bál nyilatkozik, hogy egy bál 
előkelőségét Inem ez határozza meg, 
hanem az, hogy előkelőségek látogat-
ják-e, vagy sem. Szóval dúl a nyilat-
kozatháború s az ember valósággal 
elcsodálkozik, hogy mely nehéz kér-
dések felett érünk rá vitatkozni ezer-
kilencszázharmincháromban. 

— No és az Operabál ezúttal ko-
moly dolog lesz? 

— Miután komoly kezek irányítják 
sorsát: hízunk benne. Azt már tud-
juk, hogy Ben Tascher grófné meg-
csináltatta erre az alkalomra szen-
zációs toalettjét s azt is tudjuk, hogy 
Patay Györgynek egy igen előkelő 

Vitéz Solymossy János ezredparancsnok. Master 
vadásszá avatja Beauverger bárónét, biároim 
pálcacsapással: <1. Szent Hubertus nevében; 2. 
a falkavadásztársaság nevében; 3. a magam 

nevében» 
A JASZKUN HUSZÁROK FAIJÍAVADASZATAN 

(Wellisch Jenő felvételei) 

Tótvárady Asbóth Andrásné. Hadnagy Adorján 
főhadnagy, Sibrik Sándorné, Steiger-Kazal Dezső 
dr., Köhler Ernőnó, Hir György őrnagy és báró 

Beuvergerné 

Vitte Gál százados, De Ben Nóczy bárónő és 
Hadnagy főhadnagy 



Hir György őrnagy, Beauverger báróné és Góth 
Sándor 

A JASZKUN HUSZAHOK FALKAVADASZATAN 
(Wellisch Jenő felvételei. 

angol hölgyvendége — aki különben 
Alpár Gittát ! vendégül fogja látni 
londoni palotájában — megígérte, 
hogy visszajön Pestre az Operabálra. 
Te is bátran ott lehetsz hát \majd, an-
gyalom! 

— Egyelőre csak fannál a két hiva-
talos eljegyzésnél vagyok jelen, mint 
gratuláns, malomvizi 1 Kendeffy 
Adám gróf eljegyezte Edelsheim 
Gyulay Eva grófnőt és — mint azt 
már a múltkoriban 'jeleztük — Kie-
nast Ferenc Vangel Klárit. Ez a ko-
moly, szép és kedves leány, akit a 
báli évek agyonkényeztettek és 
agyonfárasztottak, igazán megér-
demli la derűs, csöndes boldogságot. 

— öszi vadászatok? 
— A jászkún huszárok falkavadá-

szatai állnak az élen. vitéz filoly-
mossy István ezredparancsnok, mint 
master és a huntsman, a vadászat 
főrendezője, báró Schmertzing Egon 
a legjobb lovashölgyeket toborozták 
a vadásztársaságba, amelynek sorá-
ban minden alkalommal ott 'látjuk a 
következőket : Sibrik Sándorné, Köh-
ler Ernőné, Rudnyánszky Lászlóné, 
Beauverger báróné, a francia at-
taché felesége, de Ben Nóczy bárónő, 
Lengyel Lászlóné, Debreczeny Bab-
szi, Gál Lajosné, Tóthvárady-Asbóth 
Andrásné, Bárczy István államtit-
kár, báró Kaas Albert, gróf Senne-
ville francia katonai attaché, Greger-
sen Endre norvég főkonz-ul, Lakatos 
Gyula orsz. gyűl., képviselő, Góth 
Sándor, dr. Wellisch Jenő, Rapaich, 
Nánássy, Mégay és Takátsy altá-
bornagyok, Hir és Baitz őrnagyok, 
Sibrik ezredes, Scholtz, a kormányzó 
szárnysegéde, Steiger-Kazal Dezső 
dr., Veress Lajos alezredes, st., stb. 

— No és valami kis édessé gl 
— A múltkor egy mulatóhely előtt 

elhaladt a legújabb házaspár, az 
asszonyka be akart menni, a férj 
nem. A mulatóhely neve világító kék 
betűkkel lángolt az éjszakéban, két 
szikrázó piros pont között. Az asz-
sonyka azt kérdezte az urától: Mért 
nem akarsz bemenni, mire az felmu-
tatott a két piros pontra s azt 
mondta: — Pont elől, pont hátul, pont 
csak benn nincs senki, hát azért nem. 
— Adieu! 

Bárcibázi Bárczy István államtitkár «Hatvan» 
nevQ lován 

Beauverger báróné, Solymossy János ezredes és 
Lengyel Károlyné 



CSALADI VACSORA PEKBOLTBAN 
— A mama azt üzeni, 

hogy egy legyet talált 
a mazsolás kalácsban. 

— Mondd meg a ma-
mádnak, hogy küldje 
vissza a legyet, kap he-
lyette egy mazsolát. 

A PATKÓ 
SZERENCSET HOZ 

A hölgy, aki az utolsó ingét is elvesztette Monte-
carloban, így érkezik haza. 

(I.a Vie Parisienne) 

— Mama kérem, hív-
tam egy fiatalembert 
vacsorára! 

— Nagyon helyes, de 
korán jöjjön, hogy pu-
hára tudjuk főzni. 

(Candide) 

LOYASAR 
— Es mondja kérem, 

nem ijedős ez a ló? 
— Ez? Hogy volna 

ijedős? Tetszik látni, 
egészen egyedül alszik 
ebben a nagy istálló-
ban. 

MEGERKEZES PARIZSBA 

Pláne, ha mágnes! 
(Cyrano) 

AZ AFRIKAI TARCA 
Pethes mutatja új 

pénztárcáját Dénesnek. 
— Csvdajó pénztár-

cám van. Afrikai da-
rab. 

— Krokodil? 
— Nem. Kongó. 
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— Mondja, fürdőmester, mikor lesz már 
dagály? 

— Mihelyt be tetszik menni a vízbe. 
(Gringoirt1) 

— Művésznő, az egész 
vagyonomat odaadnám 
egy csókjáért! 

— Kérem, lehet a 
dologról beszélni. A 
csókért méterenként 100 
dollárt számítóik. 

(New Yorker) 

A BIBLIAI IDŐKBŐL 
Mathuzsálemné : 

Apupkám, most kaptam 
levelet a mamától, 
szombaton érkezik. De 
ne ijedj meg, nem ma-
rad sokáig. Csak tíz 
évre jön. 

A REMEK KOCSI 

A DRAGA FEKETE 

TENGERI FÜRDŐ HOLLYWOODBAN 

Jávor Pál minden dél-
után a kávéházban feketé-
zik. Egy öreg törzsvendég 
oktatja. 

— Nézze, én a maga he-
lyében nem adnék ki pénzt 
feketekávéra. 

— Hát mit csináljakt 
— Barátkozzék össze egy 

lányos családdal, ott min-
den délután szívesen lát-
nák feketére. 

— Akkor maradok a mos-
tani helyzet mellett, — 
mondja Jávor — mert igaz, 
hogy a kávéházi fekete 
drágább, de legalább nem 
kell elvennem a főpincért. 

— Ezzel a kocsival száztíz kilométert futok órán-
ként. A múltkor például pont tizenkét órakor elindul-
tam Párizsból és délután kettőkor már a roueni kór-
házban feküdtem. 

(La Vie Parisienne) 



AZ ELEJTETT KOTTA 

avagy a praktikus zenész. 

PRAKTIKUS EMBER 
— Az idén nem is vett 

magának szabadságot? 
— Dehogynem ! A fele-

ségem lkét hónapot töl-
tött a tengerparton. 

(Rici et Rae) 

GYORS HÍR-
SZOLGÁLAT 

VIRÁGNYELV 
itans 

BÚCSÚZÁS 
FELESÉG (kihajol a vo-

na táblákon): Ne s í r j drá-
gám, két hét múlva itthon 
vagyok! 

FÉRJ: Éppen azért sí-
rok! 

DÖNTÉS 
Márkus Alfrédnál 

megjelenik egy i f j ú 
szövegíró. 

— Két szöveget 
hoztam, azt szeret-
ném, ha ön eldöntené, 
hogy melyik a job-
bik. 

Márkus elolvassa az 
elsőt és megszólalt: 

— A másik jobb. 

I ( l l lMflWi I | T V 
(A lapok jelentése sze-

r int az egyik amerikai fog-
házban megengedték a fog-
lyoknak, hogy manikíiröz-
tessenek.) 

— Es mondja, kisasz-
szony, még nem fordult 
elő magával, hogy szó-
rakozottságból ottfelej-
tette valahol a köröm-
ráspolyát? 

(Rici et Rae) 

BETÖRÉS 

A rikkancs: Szenzá-
ciós részletek Jack be-
törőkirály legújabb 
szökéséről! 

(Gringoire) 

UJ HAZAS 
— Mi az, Péter, nemré-

gen nősültél és máris egye-
dül ebédelsz a vendéglő-
ben! 

— Csak délben és este va-
gyok egyedül, amikor a fe-
leségem a főzőiskolában 
tanul. 

• (Candide) 

— Hé embereik! I t t van mindenkinek száz-száz 
frank. Nem akarom, hogy telekürtöljék az egész vá-
rost, hogy nálam hiába dolgoztak. 
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Izgalmas jelenet 

(SI 
A Ferencváros 4 ; 2 

arányban flyőzdtt az Új-
pest ellen a bajnokság 
őszi fordulójának döntő-
jelentőségű mérkőzésén. A 
nagy győzelem oroszlán-
része Takács II. Józsefet 
illeti. Labdaművészetének 
esry-egy bravúr jára fel-fel 
zúgott az elismerés, mi-
kor pedig másodszor is 
gólt rúgott az Üjpest ka-
pujába, külön nyíltszíni 
tapsolt kapott. A «kis» Ta-
kács megint nagy volt, 
annyira, hogy a váloga-
tók figyelme is feléje irá-
nyult, Takács II. vissza-
került a válogatott csapat 
jobbösszekötői posztjára. 

Éveken át nem ment a 
játék Takács Józsefnek, 
mikor pedig a nyáron 
megnősült, már-már el is 
parentálták. A népszerű 
«Takifr azonban megcá-
folt minden rossz véle-
ményt, felborította azt a 
szabályt, hogy a nős fut-
ballista formája állandóan 
hanyatlik és visszahódí-
totta pozícióját az utána 
következő fiataloktól Be-
méljülk az olaszok elleni 
meccsen megdönti azt a 
róla elterjedt hitet is, 
hogy a válogatott csapat-
ban sohasem tudja igazi 
képességeit megmuta tn i . . 

Takács II. fejesgólja az Üjpest 
kapujában 

az Újpest kapuja előtt. Sárosi tejel, Háry védi. 
(Foto Seidner) 



Ingyen kap jegyet a ma-
gyar-olasz futballmecsre 
akinek fejét az itt követ-
kező nyolc képen bekere-
teztük. Mindenki ugyan-
azt a jegyet kapja, mint 
aliol a Ferencváros—Üj-
pcst mérkőzés alat t le-
fényképeztük. Jelentkezni 
kell a Színházi Élet Bolt-
jában (Erzsébet-körűt 7). 

Korzóülés Tribünpáholy 

Állóhely Korzóülések 



Állóhely Tribünülés 

Állóhely Állóhely 



M magyar-olasz válogatott 
futballmér közé sen is „keretezünk" 

A vasárnapi magyar-olasz mérkőzésre drága pénzért, talán kétszeres árért 
sem lehet riiár belépőjegyet kapni. De a Színházi Elet szerencsés olvasói, akiket 
ebben a számban bekereteztünk, — ingyen kapnak jegyet. 

Keretező akciónkat október 22-én folytatjuk a ferencvárosi futballpályán. 
A Színházi Elet fényképészei újból lefotografálják a nagy meccs előreláthatóan 
40.000-es nézőközönségét és azok, akik a fényképeken keretbe kerülnek, a leg-
közelebbi derby-ineccsre, a november 5-iki Ferencváros—Újpest mérkőzésre kap-
nak jegyet. Ezúttal sokkal több jegyet .osztunk ki a közönség között. 

Az október 22-iki nagy válogatott mérkőzésen Magyarország csapata egyéb-
ként a következő felállításban játszik: 

Hádct (Ferencváros) — Korányi (Ferencváros), Bíró (III. ker.) — Szalay (Új-
pest), Sárosi (Ferencváros), Palotás (Bocskay) — Mikes (Kispest), Takács (Fe-
rencváros), Polgár (Budai 11), Toldi (Ferencváros), Kemény (Ferencváros). 

Lengyel Árpád új klubtársaival. Jobbján Csík, a 
sprintbajnok, balján Szántó József és Vértessy Jó-
zsef, a BEAC-úszók vezetői. Fölötte a mellúszó 
Lengváry, annak jobbján Huszár főpolgármester 

fia, aki szintén BKAC-úszé 
(Foto Gyenes) 

(Dl,, Áaposvázt (Dime Sßozcp êe-

tnutatÂo'zottmint Sudapesti úszó 
Lengyel Árpád, a Kaposvárott feltűnt 

ú j magyar úszócsillag beiratkozott a 
budapesti egyetemen jogásznak. Mint 
«gólya» a BEAO-ba lépett. Szombaton 
a fedettuszodában indult először a BEAC 
színeiben és természetesen győzött, meg-
nyerte Magyarország 800 m-es úszóbaj-
nokságát. Halasy utóda még csak nem-
rég kezdite meg tréningjét. Vértessy Jó-
zsefnek, a MAC kiváló vízipóló játéko-
sának vezetése mellett dtoQlgozik a BEAC 
úszószakosztályában. Igen komolyan 
veszi az úszást és a jogot, így joga van 
ahhoz is, hogy a közönség sokat várjon 
tiőle a jövő szezón nagy versenyein. 
Diákotthonban lakik, nem iszik, nem 
dohányzik, nem éjszakázik. Négy év 
múlva szeretné megkapni a doktori és a 
világbajnoki diplomát. Lengyel Árpád 
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U G E A T Á S 
Ebben az elsavanyodott világban már csak szórványosan akad egy-két pont, ahol 

a jókedv niée: ma is békeparitáson áll. Minden színház — még ha drámai ls — egy-
esry erődítménye a vidámságnak. Innét és a szerkesztőségek, vagy író- és művész-
klubok vidékéről indul el időnként az élet egyre gyérebben jelentkező mosolya. 
A mosoly forrása pedig rendszerint az ugratás. 

Nemrég egy nagy párizsi napilap ugratás i versenyt rendezett, vagyis sikerült 
ugratási történeteket kér t olvasóitól. Az első d í ja t természetesen o t t is színész, az 
egyik párizsi színház t ag ja nyerte meg. A Színházi Élet nem ír ki versenyt, csak 
illetékes körökben összeszedte az utolsó évek legjobb ugratás i eseteit. A történe-
teket maguk a hősök mondják el. 

FRIGYES 
Életem legemlé 

kezetesebb ugratá-
sát az én bőrömön 
követték el. Egy-
szer éjszaka fél-
egykor hordár 
csenget az ajtó-
mon és kúsza so-
rokkal ír t levelet 
ad á t : 

«Ha az életem ér 
neked valamit, várj 

rám a Gellért Szálló előtt.» 
Aláíró egyik barátom, akivel este még 

együtt ültem az Otthonban. Rohanok a 
Gellérthez. Az eső szakadt, én természe-
tesen elfelejtettem ernyőt vinni, de ki 
gondol ilyesmire, amikor egy ember-
életről vam szó! J ó órát várok, mikor 
végre lihegve megérkezik a barátom. 
Tört mondatokban közli velem, hogy 
rettenetes doiltog történt . Meggyilkolta a 
bará tnőjé t A leány ott íekszik a la-
kásán, még senki sem tudja . 

A borzalmas közlés ha tása alat t meg-
indultunk az esőben az utcán. A bará-
tom öngyilkossággal fenyegetőddött, én 
kapacitál tam, hogy okosabb, h a önmaga 
jelentkezik a rendőrségen. ReggeJI hét 
óráig ta r to t t a harc. Akkor kezot nyúj-
tott és így szólt: 

— Hát szervusz, akkor én megyek . . . 
— A rendőrségre? 
— Fenét! Haza! Rettentően álmos va-

gyok. 
Kiderült, hogy eszeágában sem volt 

meggyilkolni a barátnőtjét. Egyszerűen 
meg akar t büntetni, mer t az este, el-
válás előtt megtagadtam tőle egy kisebb 
kölcsönt. És csak később ju to t t eszembe, 
hogy míg én kalap, kabát nélkül csatan-
goltam vele a zuhogó esőben, a «gyil-
kos» nem fielojtett el gondosan esőkabá-
tot és kalocsnit húzni. 

KOSARY EMMY 
A Gróf Rinaldo bemutatójára készül-

tünk. Szirmay Albert, a komponista ret-
tentően ügyelt rám, félt, hogy premier 
előtt meghűlök és berekedek. Csukott 
kocsit küldött ér tem a lakásomra és ret-
tentő patál iá t csapott, ha az u tcára 
lépve, nem bugyoláltam be a torkomat 
vas tag sálba. Untam ezt a fokozott el-
lenőrzést és elhatároztam, hogy meg-
szabadulok tőle. 

— Gyerekek — mondtam egy reggel a 
próbán — tudjátok, mi újság? Pilóta-
vizsgát fogok tenni. 

Szirmay halálosan sápadt lett. Könyör-
gött, sírt , fenyegetődzött, hogy tegyek 
le szándékomról, amelynek komolyságát 
azzall támasztot tam alá, hogy egy repü-
lőitiszt ismerősömmel kísértet tem maga-
mat a próbákra. 

A komponista ettől kezdve detektívvel 
f igyeltette a repülőtisztet, sőt ki t i l ta t ta 
a próbákról. S amíg három héten át a 
pilótával volt elfoglalva, rólam teljesen 
megfeledkezett. így szabadultam meg 
Szirmay Albert gyámságától. 

F E J E S TERI 
Azzal az elha-

tározással utaztam 
1© Riiminibe, hogy 
ezúttal p r ivá t em-
ber leszek. Inkog-
nitóban akar tam 
élni és nem a sa-
já t nevemen jelen-
tet tem be maga-
mat a szállodában. 
Egy pesti f iú mé-
gis felismert. Fel-
kért táncolni és ra jongó hangon beszélt 
színészi sikereimről. 

— Hagyjon békén — mondtam — én 
Kiss I lonka vagyok Pécsről, soha Pes-

KARINTHY 
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Ci*». 

ten nem jár tam és minden negyedévben 
egyszer megyek színházba. 

Nagy nehezen elhitte és attól kezdve 
kevesebbet foglalkozott velem, ősszel 
azonban ájbóíl1 felbukkant, ezúttal a 
színháznál. Bejött az öltözőimbe és ki-
jelentette, hogy vége a tréfának. Én 
voltam az, aki Biminiben vele táncol-
tam a nyáron. 

— Ugyan kérem, sohase já r tam Rimi-
niben. Ha nem bisai, kérdezze meg akár-
kitől, hogy az idén az Északi-tenger 
pa r t j án töltöttem, a nyarat. 

Búsan elment. Csak mosrt fogja meg-
tudni, ha ugyan olvasni fogja ezt a tör-
ténetet, hogy azonos vagyok Fejes Te-
rivel. 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
Egyszer Karin-

thy Frigyes na-
gyon megtréfált. 
Egy külföldi nagy 
lap levélpapirosán 
arra kért, hogy 
küldjem el nekik 
egy sereg novellám 
kivonatolt tartal-
mát, mert szeret-
nék müveimmel 
megismertetni az 

illető lap közönségét. A kilátásba helye-
zett tekintélyes írói tiszteletdíj remé-
nyében munkához fogtam és másfél hé-
tig éjjel-nappal dolgoztam a nehéz fel-
adaton. Az eredmény meglepő volt. Az 
illető lap azonnal rendelt nálam öt no-
vellát és a kellemes összeköttetés azóta 
sem szakadt meg köztünk. Természetesen 
közöttem és Karinthy közt sem, hiszen 
a rendelést végeredményben az ő ugra-
tásának köszönhettem. 

TITKOS ILONA 
Néhány évvel ezelőtt beállított hoz-

zám az öltözőibe egy ismeretlen fiatal-
ember. Nagy kéziratcsomót hozott a ke-
zében, darab volt, amit nekem írt. Bért, 
hogy olvassam el. Megígértem, de aztán 
ezer más dolgom imiatt megfeledkeztem 
a dologról. Néhány hét múlva jelentke-
zett nálam. 

— Nos, hogy tetszik a darab! 
— Tetszik, — mondtam — de az első 

felvonást át kell alakítania. 
— Azt a részt úgy-e, ahol a fiú be-

ugrik a nevelőnő1 szobájába! 
— Igen, azt. 

A szerző elment. Egy bét múlva hozta 
a kijavított első felvonást. Mit csinál-
j a k ! Kényszerűségből belekötöttem a 
második felvonásba. A halandzsázás 
vége az. lett, hogy a második felvonás 
is átdolgozásra került. És most jön a 
történet csattanója. Nemsokára nagy 
öröimmel jön a szerző A darabot az ál-
talam javasolt módosításokkal elfogad-
ták, mégpedig hangosfilmre. Egy kül-
földi gyár vette meg. Hogy leforgat-
ták-e vag$- sem, én bizony nem tudom, 
de tény, bogy a szerző, aki még ma sem 
ismeretes a színházi világban, ezer 
márka előleget kapott a gyártól. 

VASZARY PIROSKA 
Kislány voltam még, amikor egyszer 

bátyáim azzal ugrat tak be, hogy Kolos 
bátyám, az akkori hercegprímás, sürgő-
sen hivat. Rohantam a prímási palotába. 
A főpap nem értette, miért jöttem. Ami-
kor azonban megtudta, hogy miről van 
szó, nevetett és vigasztalásul öt aranyat 
nyomott a kezembe. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
Faludi Tóni na-

gyon szekírozott, 
hogy vigyem ki 
egyszer vadászni. 

— Neim bánom, 
— mondtam végre 
— « jövő héten 
megyünk a Garam CS^ 
völgyébe nagy 
vadra Velem jö-
hetsz. 

Jöt t is, mégpc-
dig legnagyobb meglepetésemre, pom-
pás tenisz-adjusztirungban, élesre va-
salt flanell-nadirágban, likacsos tenisz-
ingben. A vadászat folyamán át 'kellett 
kelnünk a Garamon. Egy hórihorgas, 
tagbaszakadt haj tó nyakában, tettük 
meg az utazást. Mielőtt Faludi átszállí-
tására került a sor, odaintettem magam-
hoz a hajtót és két pengő különhono-
ráriumot ígértem neki, ha megmeríti 
Tónit a vízben. Hát lett is belőle nagy 
mulatság. Már a Garam közepén jártak, 
mikor a legény elkiáltotta magát: 

— J a j Istenem, szédülök! 
Ezzel csak lemerült Faludival együtt 

a vízbe. A szerencsétlen nimród nyakig 

fe;«: 
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-vizesen én sárosan került át a túlsó 
par t ra . Nem is fo ly ta t ta a vadászatot, 
gyorsan levetkőzött és kitette a ruhái t 
száradni egy bokorra. Este aztán jó 
forró krampampulival kikuráltuík bel'őle 
a náthát , de a vadász-szenvedélyt is. 

PÓLYA IVAN 
Tavaly nyáron a szolnoki művésztele-

pen Chiovini Ferenc tréfából egy női fe-
jet rajzolt egy készülő képem hátterébe. 
Elhatároztam, hogy megbosszulom ma-
gamat. Kötelekkel és csigákkal gerendát 
szereltem föl Chioviniék padlására, a kö-
telet kivezettem a ház oldalsó falához 

. és amikor a festő lefeküdt, megrántot-
tam. A gerenda óriási robajjal leesett. 
Másnap és harmadnap éjszaka megismé-
teltem a t ré fá t . Az egész művésztelep 
tele volt a k ísér te t járás hírével, különö-
sen Försiter Dénesnek vacogott a foga. 

Elhatároztuk, hogy a különös jelenség 
okáról megkérdezzük a szellemeket A 
szeánsz jegyzőkönyvét Pólya Tibor ve-
zette. Az asztal a következő szöveget 
kopogta ki ; 

«Förster, te csináltad. Vigyázz, mert 
összetörlek.» Aláírás: «Munkácsi Mihály.» 

Chiovini még ma is neheztel a tré-
fáért Förster Dénesre. 

KISS FERENC 
I f j ú Hegedűs Sán-

dor társaságában 
voltunk, aki arról 
nevezetes, hogy 
mulatságok alkal-
mával senkit sem 
enged fizetni. Meg-
tudtam, hogy a ve-
lünk lévő Harasz-
tos Gusztinak épp 
aznap volt a szüle-
tésnapja. 

— Na, — mondtam neki — akkor hát 
te fizeted ma a cechet. 

— Rendben van, — mondta Guszti sa-
vanyú. képpel. 

Nagy evéssel és ivással kezdődött. 
Mindenki pazar vacsorát rendelt magá-
nak, a végén pedig egyik üveg pezsgőt 
a másik u tán bontották ki. Csak Harasz-
tos nem evett. Azt mondta, hogy f á j a 
gyomra. Szegény, legalább a maga ce-
chét meg akar ta spórolni. Ha jna l felé 
jön a fizető. Harasztos veszi a t á rcá já t 
és búsan méregeti, vá j jon fu t ja -e a nagy 
dáridóra. összeszámolnak mindent. 

— Száznyolcvan pengő. 
— Tessék. 
— Bocsánat, — mondja a főpincér — 

már minden ki van fizetve. 
Mindannyian halálra nevettük magun-

kat, a kárvallot t is velünk nevetett , de 
elmaradt a társaságtól és mikor min-
denki kint volt a külöiiszabából, odain-
tette magához a főpincért: 

— Hamar cs inál janak nekem egy bécsi-
szeletet! De akkora legyen, hogy lelóg-
jon a tányérról. 

DALNOKI VIKTOR DR. 
Egyszer Beck La-

jos egy operai elő-
adás u tán valami 
házi mulatságra 
volt hivatalos. Mi-
alat t ő az első fel-
vonásban énekelt, a 
tárcájából kivet-
tem egy névjegyet 
és a vendéglátó 
családhoz címezve 
a következőket ír-
tam rái 

«Másirányú elfoglaltságom mia t t saj-
nála tomra nem jelenhetek meg a vacso-
rán. Nagyon leköteleznének, ha egy kis 
mutafcványcsomagot küldenének a büfé-
ből ide a színházhoz.» 

Félóra múlva óriási csomaggal tért 
vissza a szolga. A t a r ta lmát természete-
sen Beck Lajos tudta nélkül elfogyasz-
tot ta a beavatott társaság. Előadás után 
Beok gyorsan lesminkelte magát , f rakkba 
öltözött és rohant az estélyre. Hogy mi-
lyen arccal fogadták, azt nem tudom, 
csak a r ra emlékszem, hogy három na-
pon keresztül bujkálnom kellett előle. 

HERMAN LIPÓT 

Volt egy közös 
szobrász barátunk, 
aki jó f iú volt, de 
állandóan a hódí-
tásaival dicseke-
dett. Elhatároztam, 
hogy megtréfálom. 
Három hónapon 
keresztül minden 
áldott nap felhív-
tam őt telefonon 
egy társaságbeli 
hölgy nevében és napról-napra lángolóbb 
szavakkal ecseteltem a hölgy i r án ta való 
szerelmét. A szdbrász bedűlt, de ami 
még nagyobb baj , el is dicsekedett ti-
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tokzatos ú j hódításával. Egy nap aztán 
bemondtam, hogy feljövök a műterem-
be. Szegény szobrász egész nap izgatot-
tan készült a randevúra. El is jöttem, 
mégpedig személyesen, az összes 
cinkostársak kíséretében. Szegény íiú, 
amikor lelepleztem magamat, az egyik 
márványszobrát akarta hozzám vágni. 

G«V 

FARKAS IMRE 
BalatonföldVáron 

komponáltam a Nó-
tás kapitány nagy 
slágerét. Mikor ké-
szen voltam a 
számmal, harminc-
negyvenszer egy-
másután lejátszot-
tam magamnak és 
mámoros voltam a 
boldogságtól, hogy 
ilyen jól sikerült a 
szám. 

Este lemegyek a bárba táncolni. Ra-
kicwianu ült a zongoránál. Egyszercsak, 
azt hiszem, hogy a villám csap belém, 
felhangzik az én számom. Amit ma dél-
után csináltam. De hisz ez csodával ha-
táros! Szaladok Rakowianuhoz. Mi ez? 
Honnét tudjá l 

— Ez egy régi lengyel nóta, — mondja 
ő. — En az öregapámtól tanultam. 

Megsemmisülve dűltem a zongorának, 
amikor a túlsó sarokban megpillantot-
tam Bródy Istvánt és Vincze Zsigmon-
dot. Ügy nevettek, hogy a hasukat tar-
tották. A rejtély megoldása az volt, hogy 
Vince a szobám ablaka alatt lekottázta 
az ú j számot és átadta Rakowianunak. 

HARSANYI ZSOLT 
Évekkel ezelőtt 

megígértem Andt-
rás fiamnak, hogy 
ha jeles érettségi 
bizonyítványt hoz 
haza, kívánhat, 
amit akar és én 
szó nélkül teljesí-
tem. A f iú csak-
ugyan jelesen 

érettségizett. Ami-
kor bemutatta a 

bizonyítványát, megöleltem és így szól-
tam hozzá: 

— No édes fiam, hát mi a kívánságod? 
Andrást készületlenül érte a kérdés. 

El is hiszem, hiszen a komoly munka 
alaposan lekötötte figyelmét, nem ért rá 
légvárakkal fog'alkozni. 

— Kérek huszonnégy órai gondolko-
dási időt — mondta. 

A haladékot megkapta, másnap azon-
ban előállt. Közölte velem, hogy már 
döntött a kívánság ügyében. Én azon-
ban megelőztem. 

— Mi már kvittek vagyunk. Én meg-
ígértem, hogy mindent megkapsz, amit 
kérsz. Te huszonnégy órai gondolkozási 
időt kértél. Megkaptad. 

András elsápadt és kifelé indult a 
szobából. Nem volt szívem tovább ug-
ratni. 

— No gyere ide és mondd el, mit 
akarsz. 

— Külföldi tanulmányútra szeretnék 
menni. 

Azóta már vissza is jött a tanulmány-
útról, amit együtt tettünk m«g. 

NAGY ENDRE 
Egy április elsején Szomory Emil az-

zal próbált beugratni, hogy «Genie» című 
darabommal, amely őszintén szólva nem 
nyerte meg a közönség tetszését, meg-
nyertem a Vojnich-díjat. Nem ugrottam 
be, ellenben másnap hivatalos levelet 
kaptam, hogy csakugyan én vagyok a 
díjnyertes. És most jön a vicc: egy na-
pig senkinek sem mertem megmutatni a 
levelet, mert azt hittem, hogy ez is Szo-
mory Emil tréfája. 

RATKAI MÁRTON 
Komjáthy Károly-

lyal csináltam éle-
tem legemlékezete-
sebb ugratását. Mi-
alatt a komponista 
fent tárgyalt a Ki-
rály Színház igaz-
gatósági irodájá-
ban, a színház 
előtt álló gyönyörű 
ú j autójára a kö-
vetkező szövegű 
táblát akasztottam ki: 

«Ez a kocsi azonnal eladó 500 pengőért.» 
A hirdetéa gyors sikerre vezetett. Je-

lentkezett egy úr, aki azonnal le akar ta 
tenni érte az ötszáz pengőt. Szóltam a 
portásnak, hogy hívja le az irodából 
Komjáthyt és az idegen úr eléje állt. 

— öné ez a kocsi? 
— Igen. 
— Akkor tessék, i t t az ötszáz pengő. 
Soha életemben nem láttam még em-

bert úgy elbámulni. Végül is nekem kel-
lett közbelépnem, mert az idegen más-
ként nem volt hajlandó visszalépni a 
szerencsés alkalmi vásártól. 
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vonne and Johnny Morland = 
Szántó Margit ég Lányi György 

Prágába szerződtek 



énekára 
(Seidner fotók) 

oklevélért, amelyet a színiiskola a har-
marlik év után kiad a tehetségeseiknek. 
Éppen olyan keményen, mint mindem 
más bizonyítványért. 

A mai színlisk.olákban rendes elmé-
leti tantárgyakként tanulják: a műve-
lődéstörténetet, dramaturgiát , jelmez-
tant, szmészelméletet, színésztörténetet, 
eszétitoát, arcismét, s gyakorlati tantár-
gyakként mindazt, ami a színészethez 
tartozik. Vagyis a moagásművészettől 
kezdve végig a beszédr és értelemgyakor-
lat, a színpadi jálék, a szavalás, ope-
rett és tánc mindenféle variációját. 

Az embereknek, ha foglalkozásokról 
szó esik, általában az a véleményük, 
hogy a színész, filmszínész, énekes köny-
nyen, kevés munkával, szinte játszi szó-
rakozással keresi a pénzt, legtöbbször 
minden nagyobb előtanulmány nélkül. 
Erre a balhitre az impulzust valószínű-
leg >az a néhány kivételes eset adta és 
adja. amikor tényleg egy irodából, sport-
pályáról, szalonból, vagy üzletből visz-
nek filmszínésznek, színésznek, énekes-
nek valakit. Pedig ezek az esetek igazán 
szórvány clsak. Ma , . . keményen, nagyon 
keményen meg kell dolgozni azért az 



10 perc szünet 

táncára 
(Seidner totók) 
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Egyik színiiskolában végighal. gat-
tunk néhány órát. Reggel 9-től déli 12-in 
és 2-től fi-ig folyik a nehéz, komoly 
munka. 

Amikor egészen váratlanul beállítunk 
és engedélyt kérünk a leülésre, egy szép. 
törékeny, fekete leány áll a színpadon 
és Vörösmarty Szép Ilonkájába kezd. 

Társai a színpad körül félkörben iil 
nek, figyelve, s a félkör közepén: Diet 
riohné Papp Júlia, a szaktanár. 

«S vár a vadász, hosszú, méla lesben 
— hallom a színpadról. 

\ professzorin leinti a szavalót. 
— Nem jó. — mondja — mert ebben a 

szóban. — vár — benne kell lennie a vá-
rakozás érzékeltetésének. 

A kislány ú j r a mondja, ötször, tízszer 
mondja újra . A professzorin mindig 
ki javít ja , s mindig meg-
mondja a még meglévő hi-
bát. Végre, a váriban tény-
lesr érződik, jól érződik a 
várakozás. 

A vers fut tovább. 
«í> im, a várt szerencse 

megjelen.t 
A professzorin ú j ra le-

int.. 
— Nos, hol van a várt. 

az óhajtott szerencse fe-
letti öröm? Nem látom, 
nem hallom . . . Sem az ar-
con, sem a pózban, sem a 
h a n g b a n . . . 

Űjra megy ez a sor is. 
Talán még többször, mint 
a másik. 

S így megy ez végig, az 
egész vérsen. Sőt, még job-
ban így. Mert néha, egy-



eiíy hibás hangsúlynál valamennyi nö-
vendéknek sorba kell mondania a kér-
déses sort, s a professzarin valamennyit 
kijavít ja, vagy dicséri, szükség szerint. 

Mikoir a versnek vége van, tánc .követ-
kezik. Tangó. 

A pár, fenn a színpadon, a tánctanár, 
a színpad előtt. Egymásután néz, figyel, 
bírái, javít , tanít, helyesel, mutat min-
den mozdulatot. I t t mélyebbre a behaj-
lást, ott közelebb a fejeket, itt lágyab-
ban a kart. ott könnyebben a felsőtestet, 
ott plasztikusabban a csípőt. 

Munka ez. Kemény, fárasztó,, egész fi-
gyelmet követelő munka. Nem tánc, ha-
nem önfegyelem, nem szórakozás, ha-
nem tanulás. Természetes hát, hogy utána 

pihenni kell. S mert az ozsemna ideje is 
i t t van, a gyerekek — esupa szép, jó-
alakú lány és fess fiú — előveszik a tíz-
órait és csoportokba verődve, nevetve, 
diskurálva tízóraiznak. Figyelek a gye-
rekek beszédére, érdekel, miről, hogyan 
beszélgetnek egy színiiskolában? 

— Mi a programod' estére? — kérdezi 
egy szép szőke leány a mellette álló, 
nem kevésbé szép szőkét. 

— Moziba, azután vacsoirázni megyünk 
valahová Pistával, — feleli ez. 

A hátuk mögött megszólal egy másik: 
— Nekem meg randevúm van, de nincs 

hozzá pénzem. 
— Mi a csudának? Elég, ha a fiúdnak 

lesw — vág rá a praktikus kérdező. 
— Hol week-endeztél va-

sárnap? — hallóim egy má-
sik csoportból. 

— Cegléden. Napközben 
nagyszerűen elmulattunk, 
este meg elmentem és meg-
néztem Palit a Zsákba 
macska-ban. A poirtást ját-
szotta. 

— Ezért tanulunk . . . 
. . . — elégedet.lenke-

egy símahajú fekete — 
rt kell tudnunk; ki volt 

mi a különbség a 
tragédia között, 

legszebb kéztartás 
tangó negyedik figunájá-

s a legjobb hangsúly 
vár s zóná l . . . Ezért, 

mindezeket és még 
többet tudunk, ilyen 

vacak szerepeket játszunk 
a Zsákba maeskában. 

Es elkeseredésében óriá-
sit harap a vajaskenyeré-

,gyengén össze-
tenyerét. 

a következő 
esztétika. 

MAHGIT 



Fekete bársony szövetkosztüm ezüstlamé blúzzal 
(Augustabernard-modell) (Foto Soaionii 



Szárnyas vállalj 

és madartollal bélelt l(ahdfolç 
A párizei divatbemutatók alkalmával 

vagy húsz kollekciót néztem meg. Két-
ezernél is több modellt láttam. Nekem 
egyénileg a pesti asszony szemével nézve, 
a legjobban Augustabernard és Molineux 
kollekciója tetszett. Ezúttal Augusta-
bernard kollekciójából szeretnék pár mo-
dellt ismertetni, ha a vonalakat nem is, 
de a színeket, az anyagokat és a szőrmé-
zéseket, amelyeket Augustabernard hasz-
nált. 

Az első impresszióm, hogy a divat egy-
szerű. A kabátok legtöbbje egyenes-
vonalú, a ruhák pedig majdnem mind 

princess-ruhák. Az estélyiruhák úgy 
simulnak az alakhoz, mintha rá lenné-
nek öntve a próbakisasszonyokra. Olyan 
szűk ruhák, hogy oldalt a kis sJiccet alig 
lehet összekapcsolni. Az estélyi ruhák dí-
szítése inkább a háton van. A hát mel-
lett főleg a váll díszes. Elől majdnem 
minden ruha egészen princess, dísznél-
küli és kivágásnélküli. A délutáni ru-
hákban főleg a szokatlan színösszeállítá-
sokat csodáltam. Grellzöld kreppes se-
lyemruhát piros bőrövvel, vagy egy 
egészen egyenes élénk piros kreppes 
délutáni ruhán rózsaszín bőrövet is 

láttam barna és fekete 
szövetruhához. A sportru-
hák és trikóruhak egész 
egyszerűek, egyenesek, 
gyakran színes, vagy feliéi-
mellény van bennük, mind-
egyiknek rendkívül érde-
kes az öve. Hullámos bőr, 
gyöngyös és zsettel hímzett 
övek díszítik a szövetruhá-
kat. 

A kabátok vonala egye-
nes, válluk széles, de ez a 
szélesség nem kitömés ál-
tal keletkezik, hanem az 
uj jak szabásából. Majd-
nem minden u j j vállon 
húzva van. A szövet érde-
kes «Wasserfall» alakban 
esik egyik-másik model-
len. Gyönyörű a kabátok 
szörmézése. Augustalter-
nard tervezte a különálló 
szörmesált, amely elől 
hosszában és a nyak kö-
rül díszíti a kabátot. Gyö-
nyörű egy barna velurka-
bátja, amelyet a nyak kö-
rül és hosszában egy szé-
les szürke po'ár-rókapánt 
szegélyez, melyet mint kü-
lönálló sálat is lehet a 
barna satinruhához visel-
ni. Ugyanilyen pántot mu-
tat fekete kabáthoz, fekete 
breitschwanzból. Egy má-
sik fekete kabáthoz külön-
álló breitschwanz pelerint 
visel a mannequin. 

Ennek a kabátnak a re-
verje fekete satinnal van 
kibélelve és ugyancsak fe-
kete satinből készült hoz-
zá a ruha is. Nagyon sok 
fekete kabátot prémez 
herme'lingallérral. — Az 
fekete satinruha, fekete mousse-

line-nal kombinálva 
(Augustabernard-modell) 

(Foto Scaioni) 



Barna, bársony estélyikabát, fehér rókával 
(Augustabarnard-modeU) 

is. Egy fekete satinruhá-
nak a derekát zsettel hím-
zett passzrész díszíti. Na-
gyon érdekes egy barna 
taf t estélyiruha, amelyet 
barna zsett szőlőfürtök dí-
szítenek. A ruha dereka 
teljesen princess, a hátat 
két pánt helyettesíti, az is 
zsettel hímezve, a szőlőfür-
tök kis cakos levelei taf t -
ból vannak kivágva és el-
állnak, Egy fehér matt-
bársony uszályos, teljesen 
princessvonalú, elől-hátul 
osuklyaszerű kivágású es-
télyiruhát, ezüst-, gyöngy-
és strasshímzés díszít a 
vállon. Ezt a ruhát barna 

egyik hermelingallér hátul 
a középen egész sűrűn be 
van húzva, akárcsak a se-
lyem. Általában a legtöbb 
kabát fekete és barna. 
Van egy nagyon érdekes 
barna angol .kabátja, az 
egyik oldalon nagy kerek 
Rávarrt zsebbel. Ehhez a 
kabáthoz méregzöld trikó-
ruhát mutat tak. Egy má-
sik fekete bársony délutáni 
kabátnak a gallérja na-
gyon érdekes. Fehér ma-
dárszárnyakból készült és 
a szárnyak úgy állnak el 
a nyak körül, mint egy 
krézli. Az egész kalbát 
ilyen puha fehér madártol-
lal van bélelve. A tolldí-
szitést, sőt egész szárnyak 
felhasználását is nagyon 
favorizálja idén Augusta-
bernard. Van egy gyönyö-
rű barna romain princess 
estélyiruh'ája, amelynek 
vállán piros- és barnaszínű 
galambszárnyhoz hasonló 
tolldíszek állanak el. A 
ruha a l já t is szárnyak sze-
gélyezik, legalább húsz da-
rab. A szűk ruha hátul kö-
zépen fel van sliccelve éa 
ebből a felhasított részből 
jön ki az uszály. 

A kosztümök között na-
gyon érdekes egy sport-
kosztűm, barnás-zöld me-
lirtsaövetből. Az elől végig-
gombolt kabát sokkal rö-
videbb, minit a zöld pullo-
ver, amely vagy három-
ujjnyi szélességben látszik 
ki a kabátból és vissza 
van rollnizva. Sok kosztü-
möt mutatnak háromne-
gyedes kabáttal és 
ezkunksz prémezéssel. A 
háromnegyedes kosztümö-
kön kívül olyan kosztüm-
kabátok is vannak, ame-
lyeknek hossza egészen ta-
kar ja a ruhát, illetve a 
szoknyát. Az egyszerű kis 
jersey-blúz vagy drapp, 
vagy bordó, vagy világos-
kék. Egy fekete kosztűm-
nek térdig érő kabát ján 
főleg a bélés 'érdekes. 
Szürke hosszúszálú anyag 
ugyanolyan, mintha szőr-
me volna, A szőrmézésre 
felhasznált prémek között 
szerepel szilszkin is. Na-
gyon szép egy fekete szö-
vetkabárt, amelynek a dereka és a felső 
ujjai szilszkinből készültek. 

A kollekcióban szerepel a gyöngyözés 
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bársony, fehér rókával pré-
mezett derékig érő estélyi-
kabát egészíti ki. Egy má-
sik fekete romain estélyi -
ruhának kivágását fényte 
len ezüst flitterhimzés dí-
szíti. Az ezüst és az arany 
általában fontos szerephez 
jut a kollekcióban. 

Egyik legnépszerűbb es 
télyiruhája egy fekete ro-
main ruha, kétuj jnyi szó-
les aranypántokkal a derék 
ben. Ezek az aranypántok 
a röviid kis ujjon hosszában 
vannak vezetve. A ruha 
eló'l kivágásnélküli és eg: 
kis gallér van vissza 
ha j tva az elejéből. Hátul 
a derekat a pántok víz-
szintesen, elől pedig hosz-
szában díszítik. Nagyon 
sok a kis arany- és ezüst-
lamé-gallér, derékdísz és 
blúz. Egyik legszebb fe-
ketebársonyos szövetkos/ 
tümjét ezüstlamé-blúz egi'-

Nutria kabát, két 
soros ocelot me. 

lénnyel 

Fekete tűzött bársony tok 
(Patou-modell) 

szíti ki. Az estélyiruhák 
között gyönyörű egy rózsa-
szín mousseline-ruha szür-
ke ve.vetbársony háromne-
gyedes raglánnal. Az esté-
lyikabátoik rendkívül érde-
kesek. Nagyon sok a hosszú, 
sőt uszályos, rendkívül de-
koratív lestélyikabát és az 
úgynevezett kocsiskep, 
amely gyakran térdig er. 
Egy Ibarna csipkeruhához 
íöldigérő drapp duftin 
barna satinnal bélelt es-
télyikabátot mutatnak. 
estélyiruhák között feltű-
nik egy fekete romainruha 
két oldalon deréktői deré-
kig tarka lila-piros-sárga 
apró virágokból összeállí-
tott girlanddal. Ilyen vi-
rágos estélyiruha minden 
évben van Augustabernard 
kollekciójában. Nagyon 
szép és Pesten is nagy si-
kere van máris egy sötét-
kék bársony esitiruhának, 
mintás ezüstlaméből ké-
szült rövid, csavart ujjak-
kal. Az egyenlőtlen hosz-
szúságú estélyiruha sem 
hiányzik Augustabernard-
nál, ilyent is mutat püs-
pöklila mo.usseline-ből egé-
szen cipfes széllel, hátul 
hosszabb, elől rövidebb, na-
gyon dús szoknyával. A 
mousseline-ruhát a vállon 
egy óriási mousseline-niás-
ni díszíti. Nagyon érdekes 
egy fehér satin estélyikep, 

majdnem térdigérő, két róka szélességű 
ezüstrókapánttal szegélyezve, de nem 
egészen a gallér szélén, hanem valamivel 
felette. Egy ezüstszürke kreppes selyem 
estélyiruhát eigy meggypiros, bársony, 
bebújós, csípőig érő kep egészít ki, elől 
összekötve. Nagyon szép egy fehér, íöl-
digérő ezüsttel átszőtt selyem estélyiba-
bát elől a hosszában és a nyak körül fe-
kete rókaprémezéssel. Fehér estélyikabát-
hoz gyönyörű, fekete uszályos bársony 
estikabátcit mata tnak hermelingallérral. 
Augustabernard Párizsban az egyetlen 
kollekció, ahol csincsillát láttam. Egy 
szürke bársony, földigérő estélyikabátot 
díszített. 

Feltűnően sokan rendelték eddig 
Augustabernard egyik legérdekesebb 
délutáni ruhájá t fekete satinből, egészen 
prinoess-vonalban, alul plisszírozott fo-
dorral és hátul két hóllal és egy hófehér, 
hosszúujjú kreppes selyem délutáni ru-
hát, a derékba befűzött fekete Ibársony-
szalaggal, amely elől masniba van kötve. 
Egy fekete ribuldingszerű anyagból ké-
szült egészen princess, rendkívül érde-
kes u j jú délutáni ruhát , elől az áll alat t 
piros bársonymasnival és egy másik fe-
kete ruhát, amelynek a derék elején levő 
ferdevonalát és a nyakát kétféle zöld-
színű, bársonymasni díszítette. 



Már készülnek az új toalettek a 
Belvárosi Színház újdonságához, a 
«Kozmetikádhoz. Titkos Ilona játsz-
sza a főszerepet és ez azt is\ jelenti, 
hogy a darab ragyogó divatrevűnek 
szolgál majd keretül. Gyönyörűek 
lesznek Titkos új ruhái. Egy kék 
beige-kockás sportkos ztűmöt kap, 
nagy térdig érő képpel, Vionnet-
modell után. Egy délutáni kosz-
tümje fekete crepe-satinből lesz. 
óriási fehér róka-gallérral. Kap egy 
nagyon szép aranyiamé estélyruhát 
és egy rózsaszínű satin-pongyolát, 
piros díszítéssel. Az ötödik toalett 
egy egyszerű angolos szövetruha 
lesz. Titkos tehát az új darabban 
minden egyes ruhatípusból egy kis 
bemutatót fog adni. 

• 
Hogy a pesti ruha milyent szép és 

mennyire hűséges kópiája a pári-
zsinak, erről már sokat hallottunk. 
Most megerősítette ismét a pesti 
divatszalónok jó hírét Guttenberg 
bárónő, aki gróf Zichy Béla Lipót -
nénak <i vendége. Németországból 
érkezett Budapestre és itt rendelte 
meg ruháit egyik legjobb belvárosi 
divatszálónban. Annyira meg van 
elégedve, hogy ezentúl csak Magyar-
országon akar ruhát csináltatni. A 
másik külföldi vendég Lichtenstein 
hercegné, gróf Andrássy Marica. 0 
is gyönyörű garderobot állíttatott 
Össze egyik,pesti divatszalónban. • 

Gyönyörű kékbársony estélyiruhát 
láttam, fehér estélyiköpennyel. Tót-
várady Asbothné báró Madarassy-
Beck Marietta számára készül. • 

Végre egy divat, aminek sokan 
fognak örülni. Nem drága, szép és 

fiatalos: az alaszkaszilszkin. Párizs 
valósággal szerelmes ebbe a hosszú 
elhanyagoltság után újra féltámasz 
tott szőrmébe. Barna és fekete szín 
ben, hosszú és háromnegyedes kabá 
tokát, mellényt, sálat, muffot készí-
tenek belőle. Bruyere-nél láttam 
barna színben egy hosszú, egészen 
angolos ilyen szilszkinkabátot, barna 
fagomboklcal, barna duftin-béléssel. 
Nagyon érdekes antilop-övvel és 
hordóalakú, elég nagy muffal. Ma-
gáért a kabátért háromezerkilenc-
száz frankot kértek. Nálunk biztosan 
olcsóbban lehnet megkapni ezt a ka-
bátot, ami a legideálisabb bunda 
fiatal lánuok számára. 

• 
Fodrászom felvilágosítása szerint, 

meglepően nagy azoknak n hölgyek-
nek a száma, akik növesztik a haju-
kat. Hogy miért, erre nincs magya-
rázat. Nem lehet mondani, hogy a 
loknis háj divatosabb, mint a rövid 
hátul ferdén simára fésült frizura. 
Praktikusabbnak azonban minden-
esetre az utóbbi mondható. Hogy 
mennyi vesződség és mennyi gondo-
zás kell a hosszú loknis hajnak, ar-
ról mindenki tud, aki egyszer már 
növesztette a haját. 

De akad olyan nő, aki csak most 
szánta rá magát, hogy a haját levá-
gassa. A napokban vágták le a fod-
rászomnál egy hölgynek egy méter 
húsz centiméter hosszú copfját. Már 
nem bírja tovább — mondta — mert 
nincs egyetlen kalapüzlet sem, ahol 
a kontyára kalapot kaphatna . . . 
Igaz, erre a megállapításra már öt 
év előtt is rájött, de azt hitte, a di-
vat meg fog változni. Tévedett. 

• 

A napokban utazott el Rómába 
Darányi Béláné gróf Holler Margit. 
Ez az elutazás ismét sok munkát je-
lentett egy pesti nagy divatszalon-
nak. A grófnő szenzációs toaletteket 
vitt magával az örökvárosba, ahol 
élénk r&sztvesz a társadalmi életben. 

77 



SfuU a láMóf ÂtuUâz 
A modern ember felfokozott igényeit 

mindenütt a világon a nagy áruházak elé-
gítik ki. A cél : minél kevesebb fáradság-
gal bevásárolni, mert a modern ember túl-
ságosan igénybevett idegeit megöli a ko-
missziózás, az üzletről-ílzletre való vándor-
lás. Mindenütt a világon szaporodnak a 
nagy üzletházak, ahol az ország ipari és 
kereskedelmi termékeinek java centralizálva 
áll a nagyközönség rendelkezésére. 

Ebben a hónapban nyílik meg Buda-
pest legelőkelőbb üzletháza, a Belváros 
szívében, a Kristóf-téren. Ez az új vásárló-
palota a vàros^-f, igazi látványossága lesz. 

Két nyolcszemélyes 
expressz Pullmann-
lift szállítja a közön-
séget huszonhét má-
sodperc alatt a ha-
todik emeletre es 
onnan már csak 
néhány lépés a pál-
mákkal feldíszített 
tetőterrasz. — Az 
áruház lépcsőháza 
hófehér carrarai 
márványból ké-
szült, márváhy-
hallja az új, 
Pesten még so-

hasem látott 
világítási ef-
fektusokkal 
káprázatos 

lesz. 

Az áruházba bárki beléphet, vételkényszer 
nélkül, a látogatók részére az áruház vezető-
sége a földszinten amerikai expressz bar-t 
rendez be. 

Az épület már a modern építészeti kultúra 
alapanyagaiból épült : vasbet ónból és üveg-
ből. Hat emelete a földszinttől a tetőig üveg. 
Harminc folyóméteres egybeépített kirakata 
külön szenzációja lesz az épületnek, a spe-
ciális kirakati üveget külön erre a célra 
gyártották. 

Az épület külsőségeiben is az új amerikai 
stílust képviseli. Falbaépített fűtési berende-
zésével, új rendszerű, különleges neon vilá-
gítási hatásaival, — kirakat-transzparensei 
mesébeillő fényt árasztanak, — üveg- és 
fémkombinációjú berendezéseivel, — min-
den emelete más színű, — a színek és fények 
tobzódásával — de szellemében is az új ame-
rikai stílust, hozza I Árai mérsékeltek, árui 
pedig kifogástalan minőségűek, — az áru-
ház selejtes, vásári, divatjamúlt reklám-
cikkeket nem tart. 

A Kristóf Áruházban mindenki megtalál 
szükségleteinek megfelelően minden cikket, 
amelyeket az áruház autói díjmentesen szál-
lítanak a vevő lakására. Az üvegpalota 
nemcsak a tömegek bevásárlási helyét szol-
gálja, hanem a helyi és átutazó közönség 
számára megad mindent, amit árban, minő-
ségben és luxusban megadni lehet. 

Aki végigsétál az áruház emeletein, az 
pontos tájékozódást kap a divat állásáról, 
az új anyagokról, a modern cikkekről, — 
egyszóval mindenről, amit a kereskedelem 
pillanatnyilag nyújtani tud. 

Az árak alacsonysága nem az áruk gyen-
gébb minőségét jelzik, hanem azt, hogy 

a Kristóf Áruház a készpénzért nagy 
mennyiségben vásárolt árukat tudja 
méltányosan a közönség rendelkezésére 

, bocsátani. 
Mindenkinek meg kell látogatni a száz-

ezres költséggel átalakított, modern vá-
sárlópalotát, melynek átépítési munkálatait 

Vágó Pál és Vogel Eric, a fiatal építészgárda 
legtehetségesebb tagjai vezetik, nagyvona-
lúan tökéleteset adva. 

A palota 27-én, pénteken d. e. 10 órakor 
nyílik 1 



Parizsban sem fenékig tejfel az 
elet. Bármily magasak is az árak a 
szalonokban, bármily sok is a vá-
sárló, mégis a divatszakmában for-
dul elő a legtöbb fizetésképtelenség. 
Legutóbb Párizs. egyik legklassziku-
sabb és legrégibb divatszalonja, Ca-
lot Soeurs lett fizetésképtelen. 

A divatszalon Avenue Montagne-i 
palotájában a párizsi arisztokrácia 
színe-java fordul meg. Ügylátszik, 
az arisztokrácia elszegényedése 
okozta a divatszalon bukását. Pedig 
menyasszonyi ruhákban, csodálato-
san finom negligékben, senki sem I 
tudott szebbet mutatni Párizsban, 
mint Calot Soeurs. 

A téli kollekcióját már együttesen 
mutatja be LouiseboulangerreL 
akit főleg stílruháiról, taft estélyi-
ruhairol ismertek a párizsi divat-
szakmaban. A két cég egyesült és 
az iden igen ]o kollekcióval lepte 
meg Párizst. A szenzáció ismét egy 1 

rózsaszínű mousseline négligé voit, 
háromfelé arnyalatú mousselinebóL 

ekete briliáns» a neve egy másik 
negligejuknek, amely vonalában a 
regi egyiptomi kosztümökre emlé-
keztetett. Szögletes egyiptomi motí-
vumu aranytű díszítette. 

„ F E K E T E £ 
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PETŐFI SÁNDOR-UTCA 2. SZÁM ALÓL 

ELKÖLTÖZIK U TO L S O HETEN 
RENDKÍVÜL OLCSÓN ÁRUSÍT! 

!T)ivatmazseldfir( 
A eifjôdivatban ismét van újdon-

ság. Párizsban megjelent a posztó-
cipő lakk- vagy bőrdíszítéssel. A leg-
előkelőbb párizsi susz-
ter készíti kosztümök-
höz, sportruhákhoz. Ad-
dig, míg nincs hó, víz és 
hideg, egész biztos, Pá-
rizsban akadnak majd 
néhányan, akik behó-
dolnak az új divatnak. 

A drága- és a féldrágakövek 
rendkívül divatosak, főleg ac-
cessoirek számára. Nagyon sok 
fekete, barna vagy szürke ka-
bátot látni a jade színével meg-
egyező zöld kalappal, sállal 
vagy rubinvörös kalappal, sál-
lal, kesztyűvel. 

Rose Descatnak igen 
nagy sikere van egy új 
bársonybaret modellál, 
amely egyazon színű, 
de négy különböző ár-

Majomször gallér, muff és 
kalapdísz 

nyalatú bársonycsíkból lkészüL Lilás-
kék, pávákák, világoskék és sötétkék 
szánekből van a sapka összeállítva. 

A bársony kézitáskák 
délutánra nagyon divato-
sak. Színük legnagyobb-
részt egészen sötét, fekete, 
sötétkék, barna, bordó. 
Csuklójuk féldrágakövek-
kel van kirakva. Újdonság 
a zsákalakú kézitáska ék-
szerszerüen kidolgozott 
gyűrűvel összefogva. Na-
gyon szépek az estélyitás-
kák, rendszerint színben 
megegyezőek az estélyiruha 
színével. Anyaguk is né-
melykor az vstélyiruha 
anyaga, némelykor pedig 
lamé vagy brokát. • 

Újra divatba jött az aranyék-
szer. A sikkes párizsi divat-
hölgy nagyon sokáig mellőzte 
az aranyláncot, az aranykarkö-
tőt és ha nem viselhetett drága 
briliánst, vagy ruhájához nem 
illett a kosztümékszer, inkább 

Van kutyája? Akkor a Phönix Kutyafüirdő és 
Kutyiaiiovoliftinti'izetro szüksége van! Szatosacrü 
trimmelés, kiképzés. Drótsaörü foxterrierköly-
kök kapímtók elsőrendű tenyésztőtől. Féreg-
Iiíentesités, nyírás, fürdetés. Phönix, Budapest, 
Phőffiix-u. 2. Ttelefóa: 103—fi5. 

3 M 
Márkus Mária M ignonban 
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lemondott az ékszerviseletről. 
Idén újra divatosak a vastag 
láncszemekből összeállított kar-
kötők, az aranyláncok, de fő-
leg rengeteg sok arany pecsét-
gyűrűt látni. 

A szőrmék között 
idén a legnagyobb kar-
riert, a líramaoska után 
a szkunk'sz csinálta. 
Eddig csak öregasszo-
nyok viselték, idén 
olyan divatos, hogy a 
legsikkesebb divathöl-
gyek nemcsak piréme-
ziésre használják, ha-
nem önállóan is szövet-
ruhához kerek kepet, 
muffot készíttetnek be-
lőle. ' 

A hát díszítése fonto-
sabb, mint a ruhia elejé-
nek díszítése. «Meglepetés 
a háton», ez a divatkreá-
torok jelszava. Mainbo-
cher hódolt be ennek az 
ideának egyik nagyon 
kedve« fekete szövet juin-
perruhájával amelynek 
az egész háta leopárdbőr-
ből készült. A ruhát nagy 
fekete szövetmasnival dí-
szített leopárdmuff és egy 
kis filckalap egészíti ki. 
A filekalap olyan lapos 
(köröskörül érdekesen fe'-
hajtott karimával), hogy 
hátul egy lószőrnecc erő-
síti a fejhez. 

• 

Masni az áll alatt: 
egyik legkedvesebb ka-
rakterisztikuma volt a 
nyéri divatnak. Akár 
kicsi, akár nagy masni, 
majdnem minden nőnek 
jól állt, mindenkit fia-
talított. A masni az 
őszi divatból sem tűnt 
el. Sőt! Nagyon sokat 

SOMOGYI OLGA 
(Tóth Margit 

látni belőle. Worth együk legbájo-
sabb kosztümje nagyon puha fekete 
duftinszerű jerseyből készült, egé-
szen rövid kabáttal. A kabátot fekete 
hermelinbársonysál díszíti, amelyet 
elől az áll alatt egy óriási fekete szé-
les satinszalagból kötött masni fog 
össze. Sál nélkül a kabátból kis vé-
kony rózsaszín-vörös csík látszik ki. 
A rwha dereka ugyanis vörös duftin 
jerseyből készült. 

WORTH DËLELÔTTI RUHÁIT LAPOS-
SARKÜ, KIVÁGOTT LAKK CIPŐVEL MUTAT-
JÁK BE A MANNEQUINEK. 

felv.) 



Uatfestés külföldi specialista által, egészen új módszer szerint. 
Elrontott, elfestett hajakat szavatossággal hamvas színre festünk. 

UszúMiótt ácak! 

BelváeMi m Todcászteceu* 

E heti divatirányáraink! 
S E L Y E M O S Z T A L Y 

Fémixilai salymak, 90 cm széles, őszi 
divatújdonság 3*80 

Marocain satin. 95 cm szálas, divat- _ 
színekben 3'90 

Velvet bársony, 70 cm széles, egészen 
nehéz minőség, minden színben T . — 

Crapa satln tlssta selyem, egészen 
nehéz minőség, estélyi színekben 0 . 5 Q 

Francia fém- és gAxbrocha-kal-
mák, nagy választékban T.—til 

Doubl« glacésatln, dívatújdonság 9.80 
S Z Ö V E T E K 

Angora ruhakelme 3.50 
Tlsztagyapfű kSpenykelme 0 . S 0 
Matlassé pizsama- él pongyola- _ _ _ 

kelme . 2.90 
B Ú T O R S Z Ö V E T E K 

Modern bdtorgobelln 8.70 
Bűtorwelourok 11.50 

T O V A B B I ÚJ O S Z T Á L Y A I N K • 
Rövidáru, női kalap, bizsutérla, színházjegyiroda 
Okvetlenül látogassa meg lllatsaerosa-
tfilyunkat. ahol a leg jobb minőségű pipere-, koz-
metikai és háztartási cikkeket kapja nagyon olcsán 

Kirakataink dloatldtodnyottdg 
ét haimnoM udtdrldsl átmulató 

FISCHER SINON 
É S T Á R S A I U T Ó D A R T 

ÁRUHÁZ 
B U D A P E S T , V . , B É C S I - U T C A 1 0 S Z A M 

oteú 

Az utóbbi évek legdivatosabb szőr-
méje kétségtelenül a róka. A nagy 
rókadivat könnyen magyarázható, 
az árak esésével. Régente egy nemes-
róka valóságos kis vagyont jelentett. 

Sző rszá lak 
Szemölcsök 

Szépséghibák 
Végleges nyomtalan eltávolítás garancia mellett 

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

Borvörös velurkabát szürkeróka gallérral és 
manzsettéval 

(Patou-modell) 

Igazán csak a leggazdagabb nők vá-
sárolhatták. Pár év óta azonban a 
róka ára rohamosan esett. Az ezüst-
rókát, a kékrókát manapság farmok-
ban tenyésztik és ez okozta a hihe-
tetlen dumpinget. Ma már a róka 
aránylag semmivel sem drágább a 
többi prémezésre használt nemes-
prémnél, így tehát érthető, hogy a 

Igaza van a mondásnak, hogy a nö bájai a 
.'legigazibb éksfcer. Nein mindegy, bogy a nő 
inivej mossa a haját, igen sok hajmosAsizen van, 
ttimeHy többet árt, mint haszmál, de akik. is-
merik a Bombin-ahampomt, azok már tudják, 
hogy Iea a h&jmosósaer nagymértékben külön-
bözik minden másltél, a hajat csillogóan fé-
nyessé és selymesen puhává, teszi. Természe-
tesen a Bombin-shampon alkalmazási módja 
küüiöaitaözik a íüjbbiiekétőd. A Bombin-í tampont 
Id). hároanmegyedlllternyi minél forróbb víziben 
feloMva toejl baisamáliid, a hajat mosás után 
legalább háromszior, négysaeir átöbliteni. Ezt a 
receptet jó megjegyeani, mert csak igy lehet 
a Bainbin-aliainiponnal tökéletes eredményt el-
érni. 1 



rókát össze-vissza szabdalják, vág-
ják, akárcsak a perzsiát, vagy a 
nutriát. Különsen örülnek ennek a 
divatnak azok, akiknek rókájuk már 
egy kissé kopott és mint coliért úgy 
sem viselhetik. A róka legjobban a 
farknál és a fej mellett kopik el. 
Közepe rendszerint szép és_ hosszú-
szálú marad. Az ilyen rókát a mai 
divat mellett kitűnően lehet felhasz-
nálni prémezésre. A prémet legtöbb-
ször mint különálló gallért dolgoz-
zák fel, úgyhogy azt egy kis mas-
niba kötött szalaggal akár kosztüm-
höz, akár télikabáthoz lehet viselni. 

Az ezüstrókának feldolgozása 
rendkívül változatos és sokféle. Gyö-
nyörű keppek és bolerók, kis mel-
lényszerű ujjatlan kabátok készül-
nek ezüstrókából, amelyeket szövet-
ruhához, délutáni selyemruhához és 

TÖNKRE 
KEMÉNY 

FOGPÉPEKKEL 
Az új felfedezés a fogzománc tökéletes meg-
védését és a foghártya teljes megszűnései 
jelenti. 
Pepsodent abban különbözik a többi fog-
péptől, hogy tökéletes tisztító- és csiszoló-
hatást egyesít magában. 
Ez a hatás: 
. . . a foghártya teljes megszűnése, 
... a fogak ragyogó fehérré csiszolása, 
. . . a fogzománc ártalmatlan tisztítása és 

ragyogása. 
Most minden Pepsodent-tubus tartalmazza 
ezeket az erőhatásokat. Még ma szerezzen be 

egyet, enyhe, ártalmatlan és hatásos. 
Kérjen 10 napos ingyen Pepsodent-tubust Kánitz Iván 
és Társától, Kertész-utca 43. Budapest VII. Oszt. 60. 

Pepsodent a speciális 
film.eltávolító 
fogpép 

SOIS/3 

télikabáthoz egyaránt lehet viselni. 
Az ezüstróka farka teljesen eltűnt. 
Egész bizonyos, hogy a következő 
években valami olyan divatot fog-
nak kreálni, amelynél az idén levá-
gott rengeteg sok ezüstrókafarkat 
fogják felhasználni. A párizsi naçy 
szalonokban alig van estélyik ab at, 
vagy délutáni köpeny, vagy kosz-
tűm, amelyről hiányozna a róka, de 
mindig csak farok nélkül. A fp-iAt 
néhány szalonban felhasználják, ^ 
a farkat sohasem. 

A rókák között a kékróka nap-
palra idén divatosaibb, mint az ezüst-
róka. Ennek magyarázata azonban 
csak a divatszínekben rejlik, ame-
lyekhez a kékróka sokkal jobban il-
lik. Nagy hátránya azonban a kék-
rókának, hogy sokkal gyorsabban 
kopik, sokkal ihiamaráibib tönkre-
megy, mint az ezüstróka. Színek-
ben csak a szürkés és világosárnya-
latú kékrókák szépek, amelyek grön-
landi róka néven kerülnek forga-
lomba. 
A t e r í t é s m ű v é s z e t e 

nemcsak szép porcellánt, asz-
talneműt és iivegservicet igé-
nyel, hanem főképen stylusos 

FffifiTevőeszközt é s 

L f ü i d í s z t á r g y a k a t 
E cikkek legelőnyösebb be-
vásárlási forrása : 
POLGÁR KÁLMÁN 
EZÜSTÁRUGYÁRA 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 9. sz. 

f i f j C T e v ő e s z k ö z ö k 
Ü S Ü d í s z t á r g y a k 

BÁLL-BÁND 
KOSSUTH LAJOS U.H 
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Schadek Jlntaí (Váci-utca) és Petkó József 
hölgyfodrászok, V\JLmmm*m Cím alatt egyesítették V, Deák Ferenc-uica 12. «zára «lait, 
ü z l e t ü k e t MJUiTlU. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ Telefon 81-0-05 
H a j f e s t é s , tartós onduldlds, v l z H u l l á m és 
egyéb nöifodndsz munhdt mérsékelt áron váltatnak 

S C N A D F K I II I 
dániai tanulmányútjáról S fStoÄ 
IV, Váol -utca Q f é l e m e l e t 3 . s z á m alatt m e g k e z d t e 

MENSENDIECK és NIELS BUKH RENDSZER. MOZGASMŰVÉSZET 

Női testkultúra. Egyes testrészek arányosítása 
(proporcionálása), dán-tornával, paraffincsomagolással, massage-zsal 

Schadek Antalné 
k o z m e t i k a i i n t é z e t e Váci-utca 9. Corsó mozi-ház. 

d c k o l t j í z ó n á r m 
Egyik legnagyobb meglepetése az őszi 

divatnak: a dekoltázs újszerűsége. Az el-
múlt évek divatában a női derekat egy-
két pántnál alig takarta egyéb az estélyi-
í útiakon. A nappali és a sportruhák pe-
dig vagy ékalakú kivágasú, vagy kerek 
kivágasú volt. Az ékalakú kivágások 
liinden esetben lá.ni engedték a i'enernc-
műt. Tavaly, mintha eiszégyenkezett vol 
na kissé a divatrendezö, a liátkivagást, 
amely változatlanul nagy, es az egész 
hátat meztelenül hagy ia. pelerinnel, kis 
boleróval takarta el. Idén a helyzet meg-
változott. A kivágás a nappali ruhákról 
úgyszólván teljesen eltűnt. Ha végiigpéz. 
zük a párizsi divattervezők mcid;el. kollek-
cióit, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb 
nappali és délutáni ruha elöl egészen ma-
gas, vagy vállon, vagy hátul köziépen 
gombolódik. Csak nagyon kevés van, 
amelyiket gallér díszítené. De eltűnt a 
mély és merész kivágás elől is az estélyi-
ruhákról. Valóságos ritkaságszámba 
megy az elől dekoltált ruha, viszont a 
hát-dekoltázsok, ha lehet, még merészeb-
bek, mint tavaly voltak. Nagyon sok 
modellnél az estélyiruha derekát egy 
pánt erősíti a nyakhoz és a hát mezte-
lenül marad Ezt a meztelenséget némely 
divattervező ezüsttel hímzett' tüllel, v,agy 
mousseline-nal takarja, ami azonban tel-
jesen ellentétes anyag a ruha anyagával. 

Egy rendkívül érdekes ruhát mutat 
Patou a kollekciójában hófehér krepp-
ből, a ruhának a hátrésze teljesen hiány-
zik, az elején két briliánsklipszre erősí-
tett briliáns baquettelánc erősíti a de-
rékhez. Ugyanilyen baquettekkel kira-
kott karkötőt visel a ruhához a manne-
quin. Az ékszereket Párizs legnagyobb 
ékszerésze, Van Cleef szállította Patou-
nak. Modellvásárlói közül csak nagyon 
kevés fog akadni, aki a valódi ékszerrel 
vásárolja a modellt. Patou a ruhakópiát 

Fehér krepp estélyiruha, briliáns colier-
véllpánttal 

(Patou-modell) 

természetesen strasszokkal kirakott, de 
teljesen ékszerhez hasonló finomságú 
lánccal kopirozza. 



második emeleten hallgatják, ahová 
hangszóró közvetíti az előadást, — a 
szereplőket tehát nem is l á tha t ják . 

Délelőtt tizenegy óra. Drukkoló fér-
f iak és nők a studló folyosóján. Fel-alá 
járkálnak, egyiknek sincs türelme le-

.ülni. Néhányan befutnak a próba-
terembe, átvenni mégegyszer a számai-
kat . Pedig legtöbbjük már szerepelt a 
mikrofon előtt, de ezeknek is ú jabb sze-
replésük előtt megint ki kell állaniok 
a mikrofónpróbát. 

Megjelenik Polgár .Tibor. Kezdődik a 
próba. Az altiszt behívja az első höl-
gyet az előadóterembe. Az óriási helyi-
ségben félhomály van, csak a mikrofón 
körül van világosság. Radó Árpád szpí-
ker bemondja;. 

— Halló! Kezdjük a próbát! Követke-
zik a kettes! 

Még a nevét se mondják be a jelent-
kezőnek, csak a számát. 

A kettes elénekli Tosca iinájáit és egy 
magyar dalt , közben a jelzőtáblán zöld 
szavak gyúlnak ki: 

«Balra fordulni/» «Közelebbh <sJó!t 
Az énekesek a nagy izgalomban rend-

szerint nem veszik észre a jelzéseket, a 
szpíker fogja karon őket és fordí t ja a 
kívánt irányba. 

— A kettes hölgy mehet. Köszönöm, 
elég — hangzik a hangszóróból. 

— Halló! Következik a há rmas — 
mondja be ú j r a a szpíker. 

A hármas hölgynek kellemes alt-

Nemcsak a színpad vonzza az igazi és 
áltehetségeket, a mikrofónnak szintén 
megvan a maga vonzóereje. Százával 
érkeznek a stúdióba levelek, melyekben 
az ország minden részéből ajánlkoznak 
énekesek, előadók és zenészek. Ezekre a 
levelekre a stúdió igazgatóságának sab-
lonos válasza: jelentkezzék •ekkor és ek-
kor mikrofónpróbán. 

I lyen jelentkezőpróba minden szerdán 
délelőtt van a stúdióban. Ez az a próba-
fellépés, amelynél nem érvényesül sem-

A «hármas» hölgy agy KacsAh-
dalt énekel. A zongoránál Pol-

gár Tibor 
(Foto M. F. L) 

miféle protekció, ahol a 
szereplő mosolya nem tud-
ja befolyásolni a bíráló-
kat . A próba ugyanis lent 
folyik a földszinti nagyte-
remben, a bírálók pedig a 

BUTTYKAY EMMY játssza az 
összes premiermozikban látható 
PHILIPS-FILM főszerepét. Ké-
pünk a film sztárját az új 
PHILIPS «STAR» szuperkészü-

lékkel ábrázolja 
(Foto M. F. I.) 



hangja van. Az Ave Máriát énekli, majd 
egy KacsÓh-dalt. Eettentő izgatott. 

Egy magas fiatalember, a hetes, még 
jobban drukkol. Észrevehetően remeg a 
hangja. Két magyar dalt énekel, kelle-
mes, lágy, igazi mikrofónhangja van. 

Hölgy következik, aztán két férfi. Az 
egyik bariton, a másik tenor. A tenor 

(gordonka) 
(M. r . I . l0t3> 

A «kettes, hölgy: Vándor Kálmánná 
(Foto M. F. I.) 

A «hetes»-nek jo mikrofonhangja van 
(Foto M. F. I.) 

mindenkit felkér, hogy hagyják el a 
termet, mert csak úgy tud énekelni, ha 
egyedül van. Mit csinálna a színpadon? 

Polgár Tibor végre elmehet. Az utolsó 
jelentkező önmagát kíséri zongorán. 
Olaszul és oroszul énekel. Érdekes mű-
vészíeje van. 

Tizenkét óra. A próbának vége. A stú-
dió levélben fogja értesíteni az érdekel-
teket az eredményről. BARABAS FAL 

Rado Magda 
(ének) 

(M. F. I. fotj) 

vével a rádiómellékletben levő 
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Vágó Ilus 
(ének) 

AKIKET CSAK HALLASBÓL 
ISMERÜNK, DE SZÍVESEN 

LÁTNÁNK 
Sorozatosan közöljük lapunk-

ban a rádióban szereplő fiatal 
művésznők képét. Közülük azo-
kat, akiknek személyes fellépé-
sére olvasóink leginkább kíván-
csiak, matinén fogjuk - fellép-
tetni. Kérjük, hogy ezeknek ne-

szelvényt kitöltve «rádiómatiné» jelzéssel 
ségünkbe. 

Dóczy Etelka 
(zongora) 

(Kemény és Ujváry foto) 

küldjék be szerkesztő 



MffilAM JORDAN 
F O T O — F O x 

Amerikában a rádióműsor a reklám 
szolgálatában áll. A rádió adóállomá-
sokat óraszámra adják bérbe. 

A rádió reggeli tornáját például a leg-
nagyobb biztosítótársaság, a Metropoli-
tan Lite Insurance Company Tower 
bérli, ö szerződtette a rádiótorna veze-
tőjéül Amerika legkiválóbb testnevelési 
pedagógusát, Arthur E. Bagleyt. 

Az egyes gyakorlatok között mondanak 
rövid reklámszövegeket. Például: Ep 
testben, ép lélek, önnek is sportolnia 
kell. Ha sportol, biztosítsa magát bal-
eset ellen a Metropolitan Tower bizto-
sítótársaságnál. 

Műit évben Arthur Bagley felszólí-
totta a torna résztvevőit, jelentkezzenek 
levélben, mert tudni szeretné, hány hall-
gatója van. Több mint másfélmillióan 
jelentkeztek. 

Pedig sok helyen Amerikában igen ko-
rán kell kelni, vagy későn lefeküdni an-
nak, aki hallgatni akar ja a r'ádiótomát. 
New-Yorkban épúgy, mint Budapesten, 
reggel háromnegyedhétkor kezdődik a 
torna. De az amerikai nagy időszámítás-
beli különbségek miatt Missouriban csak 
háromnegyed hat van ugyanakkor, sőt 
a nyugati partvidékeken még csak há-
romnegyed négy. Ott igen sokan lefek-
vés előtt tornásznak Mr. Bagley vezény-
szavára. 



Minden kü lön 
Onïîfcsz b e t e t t 

Athénből küld üdvözletet Pestre Csathó Edit 

Schreiber Magduci sok 
szeretettel csókolja ma-

gyarországi rokonait 

«Szívélyes üdvözlet Párizsból! 
Neumann Zoltán és felesége 

Kiss Irma» 

«összes pesti ismerőseinket 
üdvözöljük Athénből: a Ha-

wel-trió» 

Szovátáról küld üdvözletet 
Bándel Arminné «Sok üdvözletet Deauvilleből : 

Deutsch Artúr, Kellner József, 
Harmathy Ödön» 



tgy kell tornázni, hogy a nyak szép maradjon 
(Foto Angelo) 

Gl ni^aÂ és a deÂcûà&§ ápolása 
A nyaik és a dekoltázs szépsége 

majdnem olyan fontos, mint alkar 
az arc, vagy a láb szépsége. Pedig 
milyen kevés nő van, akinek tökéle-
tes szép vonalú ia nyaka! Művészek, 
híres fotográfusok állítják, hogy 
száz nő közül alig találnak egy-két 
kifogástalanul szép nyakvonalat. 
Ennek az oka pedig, hogy a kozme-
tikatudomány még nem érkezett el 
oda, hogy a nyakat is formázhassa, 
szépíthesse. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy a nyalknaik már meglevő 
szépségét megőrizze, konzerválja. 

A nyak egyébként is mostoha és 
elhanyagolt része a női testnek. Me-
lyik nő törődik a nyakával, vagy 
szentel külön időt a nyalc ápolására? 
Az arcot ápolják, kikészítik, púderoz-

zák, este megtisztítják a rárakódott 
piszoktól, zsírtól, a nyak ápolása 
azonban eszükbe sem jut. Pedig az 
is éppen olyan meztelen, mint az 
arobör, éppen úgy ki van téve az 
időnelk, a szélnelk, az esőnek, sőt a 
nyakat igen gyakran initálja a ka-
bát és a ruha szövete, a kabát szőr-
méje. Éppen ezért még gondosabb 
ápolást igényel, mint az arc. 

Nagyon «ok nőnél határozottan 
látlható az a csík, ami az arc és a 
nyak között van és ami elhatárolja 
a festett és ápolt arcot a gondozat-
lan nyalktól. 

Ha már a nyakat szépíteni nem 
lelhet, legalább arra kell módot ta-
lálni, hogy a meglevő formáját 
megőrizzük, hogy a nyak vonala 

ÜJ CSODA, amely nem 3 napig tart, de 3 
perc alatt minden hölgy üde, illatos, laza és 
ondolált fejet nyerhet, ha a «Feketefejü» Szá-
raz Shampcont használja. Víznélküli tejmosás! 
Nem kell a hajat szárítgatni órákig. Olcsó! 
Kis és nagy dobozban mindenütt kapható! 

Általános Sebészeti és Plasztikai Sebészet 
Gyógyintézet s z 

Mindennemű plasztikai műtétek. — Prospek-
tussal és felvilágosítással az Igazgatóság szolgál 

Az arc ü(lesegét, 
a test rugalmasságát, 
az idegek frisseségét, 
a szervezetellenállóképességét 
biztosltja a villanynélküli 
maszirozó készülék 

Orvosi Müszerűzem 
Budapest, IV, Magyar-u. 40 
Telefon : 84-0-34. — Kívánatra ház-

nál díjmentesen bemutatjuk 

K O Z M E T I K A I M Ü I N T É Z E T E 
IV. , V e r e s P á l n é - u t c a 4 . , f é l e m e l e t . 
A p p o n y i - t é r m e l l e t t . Telefon : 83 -6 -03 

Egyéni és különleges szépségápolás, szemölcs- és _ „ , , , ., 
haj száléit ávolftés. Dlathermla, kvarc, helyifogyasztás T a n í t v á n y o k K i k é p z é s é 

Nemes Márkus Emiiné „ EVORA' 



(Angelo toló, 

Bandázs, mely a sporttól és megerőltetéstől ki-
dagadt nyakereket pihenteti és visszaszorítja 

'között a nyaknak erős 
hátra hajlítása úgy, 
hogy azon a bőr telje-
sen kifeszüljön. 

Estére nagyon sokan 
befáslizzák a nyakukat, 
hogy ezáltal a bőrt ránc-
talanul simán tartsák. 
Nagyon előnyös a nyak 
szépségének megőrzése 

KOZMETIKA 1933 
A mai kozmetika céljn 

nem csupán szépítés és es-
télyi kikészítés, hanem az 
archibák végleges eltünte-
tése. Minden nő vágya, 
hogy az amerikai film 
sztárok gyönyörű, bár-
sonyos sima arcbőrét meg- c 
szerezze és fiatalságát 
konzerválja. » 

Felkerestük az Elektro-
kozmetikai intézetet (VIII, 
Üllői-út 14., II . 4), mely 
köztudomás szerint ko-
moly hibák korrigálásával 
szakszerűen foglalkozik és 
elismeréssel láttuk, hogy 
az intézet a legmodernebb 
nyugati nívójú orvos-
kozmetikai felszereléssel rendelkezik. Vil-
lanyárammal végzi a műtétek legna-
gyobb részét és bármilyen archibát, le-
gyen az heg, ránc, petyhüdt mellek, fol-
tos arcbőr, szőrzettúltengés, stb., tökéle-
tesen kikezelt. Az intézet vezetősége be 

(Seidner lelv.) 
mutatott nekünk példákat orr-, boka- és 
mellplasztikával kapcsolatosan, melyek-
nek eredménye bámulatos volt. 

Következő számainkban sorozatosan kö-
zölni fogunk az intézetből néhány érde-
kes kozmetikai kezelést. 

fiatalos maradjon, ne keletkezzenek 
ráncok raj ta és hogy az áll alatt ne 
csúfítsa el a nyakvonalat, — min-
den nő réme — a toka. 

A szépségmegőrzás első módja a 
nyak-gimnasztika. A nyakkal éppen 
olyan tornagyakorlatokat kell vé-
gezni, akár csak a test többi részével, 
amelyeknek ruganyosságát meg 
akarjiuik őrizni. Legfontosabb ezek 

A nyakráncok eltüntetése és a 
toka redukálása gumitartóval 

(Angelo 



Mindig szép haj a 

„Feketefejű" 
Shampoon 
állal ! Minden csomagban egy 

ingyen tükörfénypor ! 

ŰJ csoda ! „ F e k e t e l e j ü " 

SZÁRAZ SHAMPOON 
A. víznélküli f e j m o s á s ! Nincs többé 
hosszadalmas hatszárítás ! 3 peic alatt 

fcaia üde, laza, illatos lesz ! 

Tornagyakorlat a nyak 
vonalának meghosszab-
bítására oldalt áis hát-
rafelé. Előre sohasem! 

céljából a lovaglás, amelynél a lo-
vasnő kényszerítve van egy bizonyos 
egyenes, merev fejtartásra, ami 
megakadályozza a tolka fejlődését. 
Ugyancsak a nyak vonalának szép-
ségére szolgál az a bizonyos egye-
nes, merev, sokszor gőgösnek mon-
dott fej tartás, amit nagyon sok nő-
nek vetnek a szemére, ami azonban 
valójában kozimetilkai szempontból 
igen áldásos, mert ezzel a fejtartás-
sal a nyak vonalának szépsége meg-
marad. 

A nyak bőrére éppen úgy vigyázni 
kell, mint az arcbőrre, krémmel kell 
kenni, utána púderezni és este pedig 
ugyanazzal a bőrápoló krémmel be-
kenni, mint az arcot. 

A delkoltázs akkor szép, ha egy 
kissé telt és nem állnak ki a oson-
tok, úgyhogy azok a nyaknál mély 
üreget, úgynevezett .sótartót nem 
képeznek. A dekoltázs szépségének 
egyilk legfontosabb előfeltétele, hogy 
a bőr szép, egyenletes, sima, hibát-
lan legyen. Mint a márvány, olyan a • 
dekoltázsa, — szokták mondani 
azolkra a nőkre, akiknek bőre men-
tes mindenféle pattanástól, folttól, 

szeplőtől, kis hajszálér-
től. A dekoltázs arány-
lag a legvédettebb része 
a női testnelk és éppen 
azért több esetben kifo-
gástalan, mint a test 
többi része. Ez az oka 
talán annak, hogy a 
dekoltázs divata ősidők-
től fogva megmaradt. 

Nagyon sok nőnek 
szerencsétlensége, ihogy 
a dekoltázsán a legcse-
kélyebb izgalomra erő-
sen látható vörös foltok 
mutatikoznak. Ezeket a 
foltokat az erek rossz 
beidegződése idézi elő. 
Gyógyításuk a bőr kül-
ső edzésével, belsőleg 
pedig megfelelő gyógy-
szerekkel érhető el. 

Régente a dekoltázs 
szépségéneík fokozására 
mindenféle folyékony 
púdereket használtak, 
amelyek ugyan hófehér-
ré tették a bőrt, de a 
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táncos frakkján gyakran soha el 
nem tüntethető foltokat okoztak. Ma 
már nem divat a habfehér női bőr. 
tehát eltűntek ezek a fehér tejszerű 

Olvasásnál vigyázni: Így képződik leggyak-
rabban toka 

(Angela foto) 

Dr. Körnerné kozmetikusiiő, Magyarországon 
eddig még telmertetlen újítást vezetett be koz-
metikai intíMté'bea. Elek Magda mozdulatinü-
vésizeti tiuiármi vezetése afiatt tanfolyamot nyi-
tott, melynek célja, hogy b o p h l b nélkül is le-
fcigyhaisisaiiiak naolk. akik e<Mig egésoségre ár-
talmas fogyókúrákat használtak. A tanfolyam 
kerctébem a legmodernebb amerikai nívójú 
te)í|tkul túrát űzik, amely fogyó, erősítő és gyógy-
tornával! van egybelkaipcsdlva. Külön gyiermek-
tanifolyiamokon, aimelyre egész nap lehet be-
iratkozni, a gyermekek egészség«® testi fejlő-
dését segítik e,'ő. Dr. Körnerné pompás terveiző 
képessége garancia arra, hogy ez új nlaipiokra 
fektetett vállalkozása is sikerrel fog járni. 

* 

Biathermiáy sizi2mölllc.sírtá3 é.s szőrteHenités 
Bányász Márta kozmetikai initié:.eteiben, IV., Ve-
res Piái'iné-utca 16. Tetefón,: 85-6-20 és V., Bá-
thjory-utca 15. Telefóm: 29-0-40. Legmodernebb, 
tökéletesfen feffisaerelt kozmetika! 

feXekrü' szépségápolás Mme Szeizing | 
intézetében Budapest, IV., Régiposta-utca 12. II. 3 I 
Telefon : 89-5-37. Tanítványok szakszerű kiképzése I 

A szép nyak 
(PILLÉR VERA) 

(Angelo foto) 

folyadékok is. A dekoltázst éppúgy 
púderezik, mint az arcot és köny-
nyen felszívódó kenőccsel éppen 
úgy kenik púderezés előtt, mint az 
arcot. Ha a bőr zsíros természetű, 
akkor ajánlatos este a dekoltázst a 
nu(ha viselése előtt a bőrt zsírtalanító 
essenciával beikenni. 

Nagyon fontos a dekoltázs vé-
delme nyáron, amikor a naptól fol-
tok, bőrhámlások és szeplők kelet-
kezhetnek rajta. A foltok elkerülé-
sére a napfény hatása előtt olajozni 
kell a de&oltázst 

A Színházi filet 42-íik számárnak 94. oldalán 
hirdetett O-racia kozmetikai intfeet helyes uevie: 
Grácia, Lipót-körút 12. 

Arcápolás, Epilálás, Szemölcsirtás 

TOLNAI ERZSI kâ^an 
Rákóczi-At 32. —~*— Tel. l 31-6-50. 



Donald Krai, a balettmester a színház 
udvarán ült és az ú j balett főpróbájának 
megkezdésére várt. Közben nagy oda-
odaadással eszegette az ölében tartott 
papírzacskóból a cseresznyét, a magvak-
kal pedig a célbadobás nemes művésze-
tét gyakorolta. A lépcsőhöz vezető 
aszfaltozott járdát szemelte ki célpon-
tul és néhány sikertelen kísérlet után, 
sikerült is eltalálnia: a cseresznyemag 
ott feküdt a járda közepén. 

Az öltözőkből lehallatszott a kis ba-
lettpatkányok lármája. Csak a príma-
balerina, Lili. Strom és a mindig gyen-
gélkedő kis Mathilde Silva hiányzott 
még. Furcsa, hogy ez a kis Mathilde 
minduntalan beteg, igazán nein látszik 
valami penészvirágnak. És miiyen tehet-
séges a kislány! Csak erről az örökös 
gyengédkedésről szokna le! Olyan ügye-
sen táncol, hogy egész nyugodtan rá le-
hetne bízni valami nagyobb szólószámot 
is. Például ennék a balettnek a főszere-
pében milyen jó volna, olyan szomorú 
arcocskája van hozzá. Persze, szegényke, 
úgy hallom, nagyon szegény —morfondí-
rozott tovább Donald Kral — teljesen 
ebből az úgynevezett gázsiból él, amit a 
színháznál kap. A balettmester gondola-
tait éles sikoly szakította félbe. A ba-
lerina, Lili Strom, éppen nem valami 
kecsesen, a járdán feküdt, ahova Kral 
az Imént a jól célzott cseresznyemagot 
röpítette. A balerina dühöngött és ordí-
tott, ahogy a száján kifért. Szidta azokat 
az embereket, akik nem tudnak tisztes-
ségesen enni és a magot másoknak a 
lába alá szórják. Donald Kral odarohant, 
hogy a társulat dühöngő szemefényét 
felemelje, de ez nehezen sikerült. A ba-
lerina, aki eleinte csak tetette magát, 
hogy nem tud felkelni, újabb sikoltozás 
kíséretében meggyőződött a szomorú va-
lóságról, hogy minden affektálás nélkül 
sem tud ráállni a ballábára. 

Teremtőm, mi lesz a holnapi premier-
rel? _ gondolta kétségbeesetten Donald 
Kral. De a következő percben eszébe 
jutott a kis Mathilde Silva. Egy-két 
próba elég lesz, hogy a kislány beugor-
jék holnap a primadonna szerepébe. De 
hol van az a lány? A jajgató primadon-
nát az orvos gondjaira bízva, Donald 

k Krai elindult a külváros felé, hogy 
Mathildot szegényes lakásában felke-
resse. Nem sokat teketóriázott, hanem 
egyenesen berontott Mathilde szobájába 
A leány az ágyban feküdt. 

— Szóval, már megint beteg! - - ordí-
tott rá dühösen, de a kislány üde, bájo* 
arca olyan ijedten tekintett rá a pár-

nák közül, hogy egyszerre szelídebb han. 
gon folytatta: — Rosszul van? Mutassa 
a pulzusát! 

Mathilde azonban nem. volt hajlandó 
kar já t a takaró alól elővenni. 

— Hát idehallgass — folytatta Krai, 
egyszerre áttérve a színházi tegezésre. 
— A Strom kificamította a lábát. Mind-
jár t rád gondoltam. Beugrasz helyette? 
Nagy sikered lenne! 

Mathilde szemel felcsillantak. Örömtől 
kipirult arccal ült fel az ágyban. 

— Hát akkor mozogj — szólt Kra i és 
elfordult, hogy a lány felkelhessen, — 
öltözz tel gyorsan! 

Egy pillanatig csend volt. Eeyszere 
Kral halk zokogást hallott. Megrökö-
nyödve fordult meg és látta, hogy Ma-
thilde ínég mindig az ágyban van. 

— Mi az, idegróham? Akkor nem tu-
dom hasznodat venni fiam, hisztériával 
nem lehet táncolni. — És ezzel Krai ki-
felé indult. 

Mathilde kétségbeesetten kiáltott fel: 
— Nem vagyok b e t e g ! . . . Nem vagyok 

hisztériás . . . csak, csak n incsen . . . — 
és még mindig zokogva az ablakra mu-
tatott. 

Krai eddig nem vette észre, hogy az 
ablakban, kifeszített spárgán, egy kis se-
lyemkombiné száradt. Kezdte megérteni 
a helyzetet. 

— Ez az egyetlen? — kérdezte megha-
tottan. 

Mathilde csak bólintott. 
— Tegnap olyan szép idő volt és ki-

mostam. Nem hallottam meg az éjszaka, 
hogy megeredt az eső és látja, most még 
mindig csuromviz. Hogy menjek el? Az 
öltözőben, amikor átöltözöm . . . 

így történt, hogy Donal Krai, a balett-
mester a kora reggeli órákban elindult 
a külvárosban, hogy egy negyvenes 
nagyságú női kombinét vásároljon. Sok-
szor gondolt később erre az emlékezetes 
bevásárlásra, még évek múlva is, amikor 
már feleségének, Mathilde asszonynak 
ruhaszámlált kellett kiegyenlítenie. 



Szerkeszti: SIMON B L A N K A 

Kérem a 2 0 6 . számú prospektus díj-
talan megküldését 
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Foglalkozás: 

Pontos cím : 

Tökéletes 
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mt^mmna^mmmmmmitam^m 

5 kg fáva l 25 perc a lat t 
140 liter 40 C° fürdővíz 

^e^iatalított Oúto^l 
A mai lakásban, a középosztály-

hoz taitozó ember lakásában, a hu-
szonöt-harminc év előtt beszerzett 
cikornyás, faragott, magas bútorok 
idegenül hatnak. Egyszerű, sima 
felületű, alacsonyabb bútorok kelle-
nek. A fiataloknak, a ma berendez-
kedő knek könnyű a soruk; olyan 
sok ú j formájú jó bútort gyártanak 
nálunk, hogy könnyen választhat-
nak ízlésük, igényük és erszényük-
nek megfelelőt. Nem úgy a régebbi 
háztartással rendelkező emberek! 
Megváltozott körülöttük minden, 
csak éppen a lakásuk berendezése 
maradt a régi. Talán ők is megvál-
toztak és mai körülményeiknek és 
ízlésüknek a régi bútor már nein 
felel meg. 

M A G Y A R FEM- ES 
LÁMPAÁRUGYÁR RT. 
Budapest—Kőbánya. — Postafiók: 20 

Edényszekrény átalakítás előtt 
(Foto Fényképészeti és Grafikai Müipari Szöv i 



ka. fával fai 
egy normál szobát 24 órán át 

Qyártja : H t B E R ^ r 
Vilmos csószár-út 39 sz. 

Eladni és újat venni? Ez lenne a 
legegyszerűbb, de gyakran kivihe-
tetlen. A régi bútort viszont teher-
nek érzik. A háziasszonynak nincs 
ideje napról-napra az ecsettel és ke-
fével óraszámra tisztogatni a fara-
gott bútorokat, a leredukált személy-
zet idejéből sem fut ja . At kell ala-
kítani a bútort. Vagy legalább le-
egyszerűsíteni. A fölösleges oszlo-
pokat, a faragott díszítéseket és lé-
ceket le kell róla operálni. A szek-
rények alól a fiókokat kivenni és 
azokat lábakra állítani, hogy a 
seprű és kefe könnyen alája férjen. 

Mai képünkön egy edényszek-
rényt mutatunk be átalakítás előtt 
és után. Az új bútordarab nemcsak 
könnyen tisztán tartható, de tetsze-
tős is. Beosztása sokkal célszerűbb, 
mint azelőtt volt.. Könnyen átala-
kítható a régi bútorok közül még a 
két éjjeli szekrény komoddá, «a 
pfeiler» alsó része ágyneműládává, 
míg a tükör a falra kerül. Az ágyak-
ból pamlagágyat. készíthetünk és 
azokból a bútordarabokból, ame-
lyek talán rosszabb karban vannak, 
úgynevezett kis bútorokat, könyves-
polcokat, virágállványokat készíthe-
tünk. A leegyszerűsített bútort, ha 
az nem politúros, tehát a tölgyfa, 
bükkfa- vagy puhafabútorokat szí-
nesre átfesthetjük, lakkozhatjuk, 
vagy lakkcsiszolhatjuk. Leányszobá-
ba, gyermekszobába, ballba, konyhá-
ba és előszobába illenek. 

Hossz fat is tehetsz a tűzre. 
Nem szagolsz fel szörnyű bűzre 
Es epedve . és remegve 
Nem is vágysz a napmelegre. 
Küldj Héber Sándornak kártyát 
S rendelj meg egy Zephir-kályhát. 

Edény szekrény átalakítás után. 
INádor Lajos terve 

(Foto Fényképészeti és Grafikai Müipari Szöv.) 

A kárpitozott bútorok 
rendszerint nem alakít-
hatók át. A váznak 
meg kell maradnia, 
legfeljebb egy faragott 
díszt távolíthatunk el 
róla. At lehet rugóz-
tatni, átdolgoztatni és 
új anyaggal bevonni, 
de csak akkor, ha a 
formája kényelmes. A 
szőnyegnél az a fontos, 
hogy jó karban van-
van-e még. Ha újat 
kell vennünk, és perzsa-
szőnyegre nem jut, ak-
kor lehet az jó magyar-
szőttes szőnyeg is. Ha 
a háziasszonynak van 
: dej e. akkor készít-
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sen magyar perzsa, vagy kereszt-
szemes szőnyeget. A képek közül a 
reprodukciókat és a nyomatokat ki 
kell selejtezni, a fényképeket lehe-
tőleg leemelni a falról és albumba, 
vagy álló keretbe helyezni. A füg-
gönyök közül a porfogó és a nap-
fényt visszatartó széles bársony-
függönyök helyébe lehetőleg mos-
ható könnyű függönyöket teszünk. 
Ha anyagi okokból lehetetlen ez. 

Modern v a g y a n t i k m o -
d o r b a n k é s z ü l t 
m ű b ú t o r á t 

Héber József nél 
I X . , R á d a y - u . 3 1 

Telefon : 8 6 - 3 - 7 6 
szerezze be. Saját, 
vagy hozott tervek 
szerinti rendelések 
p o n t o s és lelki-
Ismeretes kivitelé-
ről garantál a 25 
éve fennálló régi 
cég. Az Országos 
Kézművesipari tár-
laton a r a n y é r e m -
m e l k i t ü n t e t v e . 

akkor legalább félszélességre ve-
gyük és egész sima, keskeny dra-
périával keretezzük. A lakásban el-
helyezett kézimunkák fölött is tart-
sunk seregszemlét. A kézimunka 
legyen ízléses, egyszerű és szolgál-
jon valamely célt. «A csak_ egy ne-
gyedórácskát» felírású párna az 
egyik véglet, a strucc tollal díszített, 
georgette párna a másik. Mi lenne, 
ha az előbbin egy egész órát alud-
nánk, vagy ha az utóbbira le akar-
nók hajtani a fejünket? A nippek-
nek sem kegyelmezhetünk meg az 
ú j lakásban. Ajándékozzuk el a sze-
rencsemalacot és a többi bazár-nip-
pet. Ha valamelyik kedves emlék, 
akkor őrizzük a színes selyemsza-
laggal átkötött levelek között a ko-
mód fiókjában. 

A bútorok átalakításának, de 
főleg a díszítő tárgyak beszer-
zésének nem kell .egyszerre történie, 
ha nem fut ja mindenre, szépen 
sorjában szerezzük be. Egyszer el 
kell indulni. 

Sírkoszoruk, 
a legjművósziebb, leg ízlé-
sesebb kivitelben. = = = = = 

M á r hét pengőtől 
kezdve ~ 

Ph i la nthi OcSok 
IV. Vácz'-u.9. Tel.: 87-5-23. 

rtiggönyanyagoh 
utólórhetetlen m i n ő s é g b e n ós íz lésben 

EREYDERGER ÁRPIIN 
Budapest , IV, Rógloosta-u. 15. Tel. : 8 6 7 - 6 5 
V idékre mintákat dús vá lasz tókban kü'dök 

SIEBURGER Társa l 
IV., Vád i. 36. Tel. 83-3-95 
Tapéta. Festés-Mázolás 

I N D A N T H R E N - — 
FÜGGÖNYÖKET 

BÚTORHUZATOT 
megadott terv szerint készít 

RELIEF SZINESNYOH0GYÁB 
VI., Csengery-utca 47. Telefon: 28-7-11. 
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KLINIKA. LEVÉL. Leírom a helyzetemet, 
az életemet! 

VALASZ. Gondoljon öreg édesanyjára és ha-
tározza el: szívós lesz és energikus ezzel a 
sok csapással szemben, önt nagyon próbára 
tette az élet, kezdettől van elhibázva az 
egész. Erősítse lelkét, ideirom az én kedves 
hármasszabályomat, ami mindig segít: Idő, 
hit és erős akarat! 

KÉT KÉRDÉS. LEVÉL. 
Miért mondják, hogy: «Varga 
ne tovább a kaptafánál?» 

VALASZ: Amiért én önt arra 
kérem, hogy ne irjon fllmszce-
náriumot. 

CSILLAGHEGY, G. K. LE-
VÉL. «Nehéz munkában robo-
tolok . . . olvassa el írásaimat.» 

VALASZ. Uram, oly szívesen 
mondanék önnek valami ked-
veset és biztatót! De, fájdalom 
— nem tudok! Ezek a müvek 
egy jószívű, mélyérzésü ember 
kísérletei, de ismétlem, csak 
kísérletei. A kidolgozás, a rím-
technika, bizony, .gen kezdetle-
ges, bár a szivét úgyszólván 
mindenhol kiéreztem soraiból. 

«JELIGE: 3324.» LEVÉL. «A 
mai posta nem hozott semmi 
hirt a szerelmesemtől. . .» 

VALASZ. Az olyan levelek, 
amelyek érkezése előtt idege-
sen számoljuk a perceket, 
rendszerint — nem szoktak ide-
jében megérkezni 1 Több önfe-
gyelmet ajánlhatok finnek csu-
pán. ' A cimet nem vettem 
igénybe, mert privát levélben 
képtelen vagyok válaszolni. 

HAGAN HIRDETÉS. LEVÉL. 
«Mit érdemel a.z a bűnös, aki-
nek a záloga a kezemben van?» 

VALASZ. Aki másnak vermet 
ás — ne halassza holnapra. Az 
én válaszom (remélem, be tet-
szik látni) éppen olyan értel-
mes, mint az ön levele. 

ÉS MÉGIS. LEVEL. «Kedves 
doktor úr, engem gyógyítson 
meg, az ostotw kislányt!» 

VALASZ. Kedves kisasszo-
nyom, fin négy oldalon keresz-
tül akar engem és sajátmagát 
meggyőzni arról, hogy az ille-
tőt — nem szereti, de engem 
bizony csak arról győzött meg, 
hogy nagyon szereti. És — mi-
nek szakítani? Minek meditálni, 
felesleges emóciókat szerezni 
magunknak olyan dolog miatt, 
amit a lelkünkben úgy se tu-
dunk keresztülvinni! Ön ért en-
gem — ügye? 

RÓZSA — EDIT ASSZONY. 
LEVÉL. Egy fiatalember lelki 
barátot keres. Jeligéje volt: a 
« Harmadik levél». 

VALASZ. Válaszomat félreér-
tette. Én az illető úrnak csak 
azt írtam, hogy ebben az ügy-
ben direkt a «leik barátnője-
lölthöz» kell fordulni. És nem 

hozzám! Én semminemű közvetitéere nem v&l-
lalkozhatom. 

«MARGIT.» LEVÉL. Érdekelne, ki volt az 
a hölgy, aki e jelige alatt választ kapott? 
Esetleg: fényképet. . . 

VALASZ: Cram, levelének őszinte, komoly 
hangja hasonló hangú választ érdemel. Meg 
vagyok győződve szándékai jóravaló volta fe-
lől. de rovatom természete kizárja azt, hogy 
én efféle érdeklődést megpróbáljak elősegíteni. 

A kassai színház eredeti bemutatót hozott az elmúlt héten. 
A «Lia két papája» cimü operettet mutatták be igen nagy 
sikerrel. Az operett pompás zenéjét Fischer Károly, a színház 
karmestere irta, a mulatságos szöveg szerzői Seress Gyula és 

Kassai Zoltán 
HAVASSY MIMI és SOLTHY GYÖRGY, 
az újdonság primadonnája és bonvivánja 

(Foto Takács) 



•Sárgaruhás lány» 
Körmendi András festménye 

a tatai kiállításon 

BARANYÁBA. . . 1 LEVÉL. Van egy kis 
lány? 

VÁLASZ. Volt egy kis lány! 
TEATRO MONTEVERDI. LEVÉL. Rajzok 

és levél. 
VÁLASZ. Kedves levél és igazán nagyszerű 

rajzoki * Szívből gratulálok. Átadtam Illetékem 
munkatársunknak. 

BERENGAR. LEVÉL. Van egy ötfelvonáaos 
történelmi dirámatémám. Nem írná meg ötven-
számllélkos tanti-ém részesedésre? 

VÁLASZ. Én az Ilyen apróságba bele se 
fogok! 

EGY SOKAT CSALÓDOTT SZÍV. LEVÉL. 
« . . . Emiatt oly Tettenetes iszituáfcióban 
gyok, hogy valósággal pokol az életem s már-
már ftngyilltossági gondolatokkal foglalkozom, 
men-t ügy érzem, hogy más kivezető út nincs 
a számomra-.» 

VÁLASZ, ön igen meglepett levelének ezzel 
a befejezésével. Mait a problémája, az a ren-
des, kedves, színes, hol mosolygó, hol szomorú 
kis — szívügy, tépelődés és bizonytalanság 
két ember változó érdeklődése között. Aztán 
egyszerre jön a levelében ez a komor epiló-
gus. Az a szerencse, hogy — m e g vagyok győ-
ződve — maga sem érti ezt komolyan! Taná-
csom: nyugodtan várjon, hallgasson, figyeljen 
és — hallgasson a szíve szavára! 

R. I. LEVÉL. Öszi napsütés. Elégia. A gon-
dolkozás zenélőóra. Akikordok stb.» 

VÁLASZ. Nem tudok semmi rosszat mon-
dani a kéziratokról. De fájdalom — Jót se. 
Ezelőtt húsz-harminc évvel ezek a versek 
némi figyelmet keltettek volna. Ma akármi-
lyen kedvesek és ünomak is hellyel-közzel, 
de, fájdalom, megannyi: sablán. 

DOMOKOS — SZEGED. LEVÉL. Fogadja, el 
azt a kezet, amelyet lélekben nyújtok önnek... 

VÁLASZ, fis én meghatott barátsággal szo-
rítom meg. Ne vegye rossz néven, hogy kéré-
sének nem tettem eleget — nekem egy pri-
vátlevél megírása fizikai munka, nehéz, súlyos 
leiadat, nem is szabad rossz néven venni ezt 
egy ilyen szegény, betű- és írástengerben ful-
doklótél. Én önt nem féltem. Ha a mai Idők 
ideges, kereső, nyugtalan embere is, de Írá-
sán keresztül érzem az intelligenciát és az 
életerőt. Isten segítse úgy céljai elérésében, 
mint poétikus szerelmében. 

S. G. LEVÉE. Egy szierelmi összeköttetés 
folhői és viharai. 

VÁLASZ, Annyira bonyolult dolog, any-
nyira összekúszálódtak a szálak, hogy ilyet 
valóban keveset láttam még nagy praxisom-
ban. önt, ha szabad igy kifejeznem, «megva-
dították»,. de ön ugyanúgy «megvadította» a 
férfiút is! önök e pillanatban mint ádáz har-
coló lelek állanak egymással szemben, csupa 
szemrehányás, vád. (Hogy jogos-é, Jogtalan-é, 
nem kutatom, mint az ilyen ügyekben nem 
az a fontos, kinek van igaza). Ügyhogy ebben 
a nagy küzdelemben elsikkad a szerelem. Pedig 
ez a lontos, ez az egyetlen lontos, kedves, 
higyje el, a maguk ügyében: a szerelem! Ezt 
kell ápolni, széppé tenni és el nem ejteni a 
részletek kedvéért. 

Baranyay István, Magyarország többszörös 
motorkerékpár bajnoka és Stör Angela, 

házasságot kötöttek 
(Foto Tauber Malvin) 
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A postafőtiszt — zeneszerző 
Zaiatnay Géza dr. postaiőtisztnek, az igen tehetséges zeneszerzőnek nagysikerű szerzői estje veit 
a Zeneakadémián. — Gtallay, Hajdú, Laurlsin Lajos, Vince Otté, Nagy Margit, Zaiatnay Géza dr., 

Halász Gitta, Harris, Gere Lola, Rév ay Ferenc 
(Foto Gárdonyi) 

S. I SOMBOB. LEVÉL. «A lelki klinika 
professzora számája pedig egy tanács : «Csak 
annyiit szabadna dolgozni, hogy ne legyen 
terhére és maigáhak ne ártson vele.» ön sok-
kal többet dolgozik!» 

VÁLASZ. Nagyon köszönöm kedves taná-
csát, de ebben az esetben táved. Van munka, 
ami voltaképpen nem is munka, hanem: kedv-
telés, szórakozás, öröm, mert nagyon szíve-
sen csináljuk és munka közben eszünkbe jut: 
milyen nagy kegye a sorsnak, hogy éppen 
miránk bízta e munkát! Ez a munka nekem: 
a lelki klinika! 

MAI DRAMA. LEVÉL. «Feljelentések, ellen-
ségeskedés, gyülöletteljee harc bejelentése egy 
közfunkcionárius ellen.« 

VÁLASZ. Asszonyaim, levelével nem tehetek 
egyebet, mint egyszerűen — tudomásul vehe-
tem. Ha tanácsot kért volna tőlem (mert én 
azért állok ezen a helyen, hogy olvasóink 
megbeszéljék velem, mint részvevő jó ba-
rátjukkal ügyes-bajos dolgaikat, de nem va-
gyok hivatalos lórum és ha volnék is, nem 
Ítélkeznék egynldalúlag), szóval: ha tanácsot 
kért volna tőiem, akkor azt javasoltam vol-
na: igyekezzék elfogulatlan lenni és szemé-
lyes nagy gyülölségét, amely lelkét emészti, 
alárendelni az objektiv véleménynek. Asszo-
nyom, altassa e l szivében ezt a haragot, gondol-
jon a legszentebbre és legjobbra, aki meg-
bocsátott azoknak, akik ellene vétettek . . . 

ÖT FELEJTHETETLEN HÓNAP. LEVÉL. 
Talán maga, mint féxfl, jobban meg tudja 
Ítélni: mit jelent ez? 

VÁLASZ. Ha valaki tudja a baját és ha 
az a baj gyógyítható, akkor sokkal nyu-
godtabb és könnyebben gyógyul. Ez kisasz-
szonyom, egy szerelem elmúlása. Eljárás: 
ebben az győz, aki beletörődik. Gyógyulási 
folyamat: még három-öt hónap. Gyógyszere, 
az egyetlen, a megbízható gyógyszere: az idői 

KIBIC. LEVÉL. «Tervek elkövetkező dara-
bok és jelenetek megírására.» 

VÁLASZ. Az «Unde mergi Freiter» alap-
gondolata kedves és színes. Minden a meg-
írástól függ. 

PICÜKA. LEVÉL. Mit je.'eut az: vajlakivei 
«jóba leiniil»t 

VÁLASZ. Azt a viszonyt, amibe én lennék 
magával, kedves Picuka, ha ezt, hm, a «jó-
ba» nem két «b»-vel Írná és a «lenni» igét 
nem csupán egy «n»-nel. Van magának arról 
fogalma, milyen sok az előbbi szónál az a 
két «b» és milyen kevés az utóbbinál az az 
egy «n»! 

FŰZFÁK A PARTON. LEVÉL «öt fiúnak 
tetszem. Hová. tették ezek a szeműket, nem 
is tudom!» 

VÁLASZ. Ha véletlenül mégis megtudná, 
legyen kedves értesíteni. Megjegyzem, csak 
mint privát ember érdekel a dolog, mert ez, 
nem szemészeti klinika, sz: lelki klinika. 
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a k ö n y v m ű v é s z e t e 
ZELLERPURE 

Szép, nagy zellereket megtisztítunk, 
fiatalabb leveleivel együtt jól megmo-
sunk, igen apróra megvagdalunk, azután 
vajon puhára pároljuk, mindig egy kis 
zöldségleves hozzáadásával. Mikor már 
egész puha, meghintjük liszttel, sózzuk, 
picit borsozzuk, felengedjük kevés zöld-
séglével és mikor ezt isi beforrta, az egé-
szet szitán áttörjük, lábasban összefőz-
zük tejfellel, míg a kívánt sűrűséget el-
éri és így tálaljuk, hús mellé körítésnek. 

VEGYES ROULADE 
Egy szép, nagy, vékonyra vágott fel-

sálszeletet megkenünk vékonyan őrölt, 
füstölt szalonnával. Erre teszünk egy 
vékony sertéshússzeletet, ezt megkenjük 
vékonyan őrölt sertésmájjal. Erre adunk 
egy vékony borjúszeletet, amit bekenünk 

MeiU-Uá/í t&Qatotol 

felvert tojással, amiben vagdalt sonkát 
vagy füstölt húst kevertünk el jó sű-
rűn. Hosszú göngyöleget csinálunk be-
lőle, a végét bedugdosauk, fehér, tiszta 
fonállal átkötözzük, tepsibe tesszük és a 
sütőben, zsíron puhára pároljuk, szükség 
szerint mindig egy kis víz hozzáadásá-
val. Mikor már puha, ferdén felszeletel-
jük, mialatt a levébein tejfelt és, kevés 
citromlét forralunk fel. 

BARNÍTOTT ZÖLDSÉGLEVES 
Jó erős csontlevest főzök borjúcsont-

ból, egy vereshagymából, pár szem feke-
teborsból. Leszűröm, és vékony csíkokra 
vágott sárgarépát, petrezselyemgyökeret, 
gombát, kelkáposztát, zellert, nyáron 
zöldbabot és zöldborsót főzök bele. Egy 
kis lábasban zsíron csokoládébarnára pi-
rítok reszelt nyers sárgarépát, meghin-
tem két kanál liszttel, felengedem egy 
merőkanál üres zöldséglevessel, összefő-
zöm, azután levesszűrőn át a levesbe szű-
röm ezt a barna keveréket. Jól összefor-
ralom és a tálban levő, egy tojássárgá-
val elhabart egy deci tejfellel összeke-
verve tálalom. A sárgarépa pirításánál 
nagyon kell vigyázni, hogy loda ne égjen, 
— éppen ezért folytonosan kell keverni. 

• **• 

BORJÏTSZELET GREUZE MÖDON 
Egy kiló borjúhúst kézfej nagyságú, 

uj jnyi vastag szeletekre vágunk, a kés 
fokával mindkét oldalán megveregetünk, 
a szélen 2 cm távolságban picikét be-
vagdaljuk, hogy össze ne ugorjon és zsír-
ban, fedő alatt, ízlés szerinti sóval pú-
hára pároljuk. Amíg a hús párolódik, 
egy lábasban 10 deka füstölt szalonnát 
olvasztok, beledobok 10 deka tisztított, 
felvagdalt gombát, zöldpetrezselymet. 
Mikor a gomba elfőtte a saját vizét, 
'/< kiló őrölt nyers sertésmájat keverek 
hozzá és folytonos keverés közben páro-
lom a tűzön 5—6 percig, azután kihűtve 
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az egészet átdarálom. Egy lábasban fő-
zök igen kemény kis kelkáposztafejeket, 
annyit, hogy minden borjúszeletre egy 
fél kelkáposzta jusson. Megfőzöm őket 
jól, — de nem széthulló puhára — ketté-
vágom, szitára rakom, kissié megnyom-
kodom, hogy a leve kicsurogjon. A puha 
borjúszeleteket egyik oldalon bekenem a 
májpürével és tepsibe teszem, a májas 
oldalával felfelé, alája öntöm a hús le-
vét. A máj ra teszek egy fél főtt kel-
káposztát, erre egy széles szelet sült-
szalonnát és a tepsit forró sütőbe teszem 
10 percre. Jó is, szép is. Készíthetünk 
ugyanígy marhavesepecsenyét, sőt szűz-
pecsenyét is (sertésvesepecsenye). 

TOJASKREMIiEVES. 
2 liter jó erős, zöldséges borjúcsontle-

vest főzünk, azután leszűrjük. Egy tál-
kában 6 tojássárgát egész simára haba-
runk 3 levesmerőkanál hideg levessel és 
egy merőkanál olvasztott, de nem forró 
vajjal. Ehhez hozzákeverünk egy deci 
tejfelt, melyben két kanál grízes lisztet 
habartunk el simára. Az egészet folyto-
nos keveíSs közt a hideg, leszűrt levesbe 
adjuk, vétany sugárban öntve, azután 
tűzre téve, felforraljuk állandó keverés 
közt. Sült borsótésztát tálalunk hozzá. 

TEAKREM 
Fél liter igen erős sötét teát főzünk, 

felolvasztunk, benne 3 lap fehér zsela-
tint, negyedkiló cukrot, fél citrom, levét 
és egy deci rumot. Mikor hideg, de még 
nem kezd alvadni, összekeverjük 3 deci 
tejszínből vert, vaníliás cukorral édesí-
tett kemény habbal és a fagylaltgépben 
átfagyasztjuk. 

Tokaj axanyiüi termé«» egyre nagyobb nép-
szerűségnek Urvemd aa egész kontinensen. A 
külföld metropolisaiból As kis városkáiból egy-
formán érkeznek ,rendelések, melyeknek tetemes 
részét Bullapestem, V., Nádor-ute-a 5. (Telefon: 
81—2—74.) « á m aliatt levő Puchs—Tokaji Boris, 
rakata szállítja. 

FUCttS-TOHAJI 

FASÏROZOTT NYÚL 
A nyúl aprólékáról és két combjáról 

lefejtjük a húst, megdaráljuk negyedrész 
annyi füstölt szalonnával, mint a vag-
dalt hús és egy tejbeáztatott, kinyomott 
zsemlyével együtt. Két vagy három nyers 
tojást (a vagdalék mennyisége szerint), 
sót, borsot, pirított hagymát, vagdalt 
kaprit keverünk közzé hosszú, keskeny 
cipót formálunk belőle, beletesszük egy 
tepsibe, két darab tojásnyi zsírt, egy 
pohár fehér bort öntünk alá, három 
babérlevelet teszünk hozzá és egyenletes 
tűznél, gyakran öntözve a saját levével, 
megsütjük. Mialatt szeletekre vágjuk, 
egy deci tejfelt forralunk fel a levében. 
Rizsit, vagy krümpftpog&csát adunk 
hozzá. 

ÉTLAP EGY HÏITRE 
SZOMBAT. Ebéd: Tejfeles burgonyaJeve®. 

Köménye« sertéscomb, p kralt káposztával. 
I>Mb metélt. Vacsora: Bujtatott pörkölt, vi-
zesuborkával. SSzölö. 

VASÁRNAP. Ebéd: Zellerjplürée-levcs. Hú-
sos kocka Lonti-médim. Párolt, tűzdelt őz-
szeletek áfonyával és leveles vajas pásté-
tomiocskákkal. Punch torta. Vacsora: Hideg 
csirke, f r ^ c l a salátával. Alma és magyar 
Camembert sajt. 

HÉTFŐ. Ebéd: Gulydisfcve«. Aranygalus-
ka. Vacsora: Burgonyakosarak Alh.arab.ra-
médra. Császárkörte. 

KEDD. Ebéd: Pirított zöldségleves. Bab-
főzelék füstölt karajjal. Kruimplinudll. Va-
csora: Bécsi szeleit paprikasalllátáiviad és rizs-
zsel. Párolt füge. 

SZERDA. Ebéd: Tüdövagdalékleves. Fa-
sirozott libamell 'lencsefőzelékkel. Szőlíis-
rétés. Vacsora: Libaaprólék iriazsel, oéikla. 
Köri tett liptói, retek. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Sóskaleves, pirított 
kenyérkockákkui. Ropogósra sült liibahá-
tulja és combja, csatornádéval. Cítromkoch. 
Vacsora: Hideg libamáj és tepertő. Héjá-
ban sitit lorumplj, lúdísilrral. 

PÉNTEK. Ebéd: GombaJieves. Gratinirc-
zott süllőszeletek vegyes salátával. Túrós-
gomibóc. Vacsora: Tiltött tojás. Kabesókok. 

VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyvé, «A 
KONYHA MŰVÉSZETE», kaphaté a .Színházi 
Élst» Boltban (Erzíébet-könit 7.). ARA 5 P 

Ûj cím; V., Nádor-utca 5 
T e l e i o n : 8 1 - 2 - 7 4 CSOKOLÁDÉ BONBON 

K I T Ű N Ő ÉS O L C S Ó l 
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Teoa és Maca, a két korzózó csirke estefelé a budafoki mozi nagy, 
színes plakát ja i előtt ácsorgott. Kis pofon vágott svájci sapkáikban 
tényleg arconcsapnivalóan szemtelenek voltak, mint két tavaszi le-
gyecske. Csíkos szvettereik kemény kontúr jában majdnem kívánato-
san hatott tolakodó éretlenségük. Olyanok voltak, mint a széltől levert 
szilva, amely önállósította magát a fűben és úgy tesz, mintha tovább 
élne. A Hollinger-sziget szitok-zátonyát ügyesen megkerülve, lehorgo-
nyoztak a kis állomási bódé mellett. Az utca végén ugyanis éles csi-
korgással fel tűnt a Pestről érkező vicinális méregzöld kocsija. Ilyen-
kor jönnek meg a kortai pesti nyaralávendégek családfői és a nagyobb 
diákgyerekek. Érkezésük rendszerint pár percnyi mozgalmasságot hoz 
a világvárosi faluba, amelynek festőiségét szerencsésen váltogatják az 
ódon borpincék köz» elszórt kacér kis paJoták és családi házak. 

A vicinális megállt. Bugyros, nagykendős falusi asszonyok között 
aktatáskával fölszerelt urak kászolódtak le a kocsikból, néhány nyurga 
egyetemi hallgató húzott el mellettük és pár neihézléptű munkás a 
kelenföldi műhelyekből. Teca könyöke olyan hirtelen szaladt Maca 
bordái közé, hogy a kislány majdnem fölvisított a fájdalomtól. 

— Odanézz» Maca! 
Magas, vállas, szürkeruhás fiatalember lépett le az egyik kocsiból. 

A hóna a la t t barna papirosba burkolt csomag volt. Teca inkább a 
szimatjával, mint a szemével állapította meg, hogy az elegánsnak mond-
ható szürkeruhás úr nem más, mint a hasbeszélő. 

— Ügy éljek, hogy ő az! — súgta az izgalomtól rekedten. Hegyes 
kis mellével odasúrlódott a közvetlenül előttük elhaladó Perottiihoz. 

A hasbeszélő nem látta őket. Nyilván nem volt eszméletnél» hisz 
tulajdonképpen csak a következő megállóinál kellett volna leszállnia. 
De annyi csodálatos dolog történt vele a mai napon, hogy az se volna 
csoda, ha a végállomásig rázatta volna magát. Még mindig a fülében 
hangzott a segéd udvarias kérdése a Károly-körúfci férfiruhaüzletben: 
«Hova küldjük a levetett ruhát?» Meg kellett volna adni a pontos 
címet: Neandervölgyi Sarokbarlang, utolsó posta Budafok. No hiszen 
nézett volna a segéd. Egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog gubóból 
pillangóvá vedleni. Előbb egy cápősboltba ment és megszabadult a 
bakancsaitól. Innét van, hogy most olyan könnyen emelgeti a lábait, 
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mint egy paripa. Igen, eddig súlyzókait viselt; azofc húztak le olyan 
mélyre, hogy szinte már neon látta a napvilágot. Milyen szépen nyi-
korognak az ú j cipőik, a vérmes Hollinger is fölfigyel a hangjukra és 
elkárogja magát, hogy Magyarország! Bezzeg tegnap még a négy-
filléres e&tilapra sem méltatta volna a hasbeszélőt. 

A Hollinger-család egyébként sohasem ismert volna a kikupált 
szomszédra, ha .Teca és Maca a nagy újdonság közlési vágyától el-
fulladva meg nem állnak a stand előtt: . 

— Hollinger bács i . . . Hollinger n é n i . . . tudják, ki volt ez?! 
— Tudja a rossznyavalya. . . 
A lányok vihogtak. 
— A maguk balkézi szomszédja, a hasbeszélő. 
— Ez?! Farsangot akartok velünk járatni? 
A legkisebbik Hollinger-csemete azonban egy köteg estilappal 

nekiiramodott az utcának. Mezítelen talpa a la t t osaittogott a gyalog-
járó. Kis ívben Perotti elé kanyarodott és miután szemérmetlenül 
megbámulta a gyanúba vett úriembert, torkaszakadtából kiabálni 
kezdett: 

— Papa, ő az! 
— Nohát, a frász álljon belé^ — mérgelődött Hollinger — ilyenek 

miatt koptatom én a hangomat. 
Az asszony kiköpött 
— Látta a csomagot a hóna alatt? Biztosan betört valahol . . . 
Teca és Maca szívesen résztvettek volna a Hollinger-család izgal-

masnak Ígérkező haditanácskozásán, de nem akarták szem elől tévesz-
teni a hasbeszélőt A föltevés, hogy betört valahol, egészen valószínű 
volt, de az ő szemükben semmit sem vont le Perotti érdekességéiből. 
Sőt növelte az értékét. Betörő! A két láiny félhomályos lelki életében 
a bűn csak az alkalom kérdése volt. Bár magában a Neander-völgyben 
ritkán fordult elő említésre érdemes esemény, — rendszerint nem volt 
mit egymástól lopni, — már társadalmi elhelyezkedésük miatt is a 
verekedőkkel, tolvajokkal és más elesett emberekkel tartottak rokon-
ságot. Lihegve mentek a hasbeszélő után. Zsibvásáron kimustrált ci-
pőik levásott sarka össze-vissza osámpázott velük a kövezeten. 

Perotti e pillanatban Zelma kisasszony arannyal bélelt mosolyára 
gondol: «Oh, parancsoljon helyet foglalni, drága mes ter . . . azonnal 
telefonálok Meran úrért, mes te r . . . az édes kis kutyá t nem tetszett 
magával hozni? . . . Nem? Pedig direkt félretettem neki egy kis cson-
tocskát . . . I t t tessék helyet foglalni, m e s t e r . . M i n d e n á r o n párnát 
akart gyűrni a há ta mögé Es a rekedt Meran: « . . . Nagy embert csiná-
lok magából, fiatal ba rá tom. . . Akit Meran a kezébe vesz . . . Meran 
nem csinál szélmalmot, a szájából. . .» 

Produkálnia kellett magát. Előbb csak útszéli dolgokat csinált, az-
tán bemutatta az énektudományát Nem volt más mestere, csak Pető, 
a vaksi énektanár és legidősebb Vecsery Gábor, a kántor. De ha a fél-
vak énektanár nincs, talán sohasem eszmél rá arra a tehetségre, 
amelynek később szegényes kenyerét köszönhette... December volt, a 
fiúk a kisváros életének egyik legelőkelőbb eseményére, a diákkon-
certre készültek. A himlőhelyes öreg tanár, akinek szemét még a sze-
gényes decemberdélutáni napfény is bántotta, a kopott fiszharmónium 
mellett állt és névsort olvasott. Persze .akadt néhány nebuló, aki a 
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korai korcsolyázószezón örömeit többre becsülte a legszebb fiúkórus-
nál, ezek között volt Soha Jancsi is. Pető tanár úr olvasta a «tenor 
egy» névsorát: Ágoston. . , jelen . . . B e r é n y i . . . j e l en . . . Be rge r . . . 
j e l en . . . K u t a s i . . . P á s z t o r . . . Rosenzweig. . . Itt-ott k imaradt egy «je-
len», ezeknek lesz mit hallgatni holnap, tekintve, hogy Pető tanár úr 
az ár ta t lan éneken kívül a lat int is taní t ja . Soha Jancsinak szintén 
kinéz a szekunda, pedig már németből is elég rosszul á l l . . . «Soha 
János» — emeli föl a hangját a professzor és a kék ceruza vészjóslóan 
közeledik a papírhoz. «Jelen!» — felel rá valahonnét hátulról egy 
bizonytalan tenor. Maga Vecsery Gábor is csodálkozva néz arra, pedig 
neki csak tudnia kéne, hogy nincs ott senki. Hangszalagjait összepré-
selve» majdnem mozdulatlan szájjal szorította ki gégéjéből a hangot 
és furcsa: nem vette észre senki, ö maga ott állt a tanár közvetlen 
közelében és mint a csínytevő gyerek, várta, hogy teljes 'erővel lezú-
dul rá a felsőbbség haragja . De Pető tovább olvasta a névsort: Szeke-
res . . . "Tibor... Vecsery . . . Később már csiklandozta várat lan fölfede-
zésének diadalmas öröme. Ü j tudományát kipróbálta a basszusok név-
soránál is. «Bank Sándor», szólította Pető a (nyolcadikosok szintén 
hiányzó vezérét. «Jelen.. .» dördült fel rá egy mély hang közvetlenül 
a tanár háta mögött. Pető megfordult és íme az érzéki megtévesztés 
csodája: elégedett mosollyal bólintott. «No végre, csakhogy egyszer 
magát is (puskacső elé kaptam!» — mondta és a diákok később nem 
győztek eleget nevetni a megfejthetetlen eseményen. Vecsery Gábor — 
bármennyire fú r t a az oldalát — egyelőre mein árul ta el a titkot. Pa-
raszti egyszerűségében magános, büszke gyerek volt. A legritkább eset-
ben vett részt a kamaszodó fiatalság tömegszórakozásaiban. Elkövette 
a barátság csodáját, megcsinálta az ellenpróbát és bőségesen beérte 
vele. 

Most bemutatta Meran úr előtt mindazt, amit azóta tanult. Már 
kezdő korában is több volt ez neki egyszerű játéknál. Anélkül, hogy a 
hasbeszélés elméletével valaiha foglalkozott volna, magától is rájött , 
hogy ez a tudomány valaha világszerte tisztelt intézmények, sőt kul-
túrák támasztó pillére volt. Osak a hasbeszéléssel tudta magának meg-
magyarázni a zengő Memnon-6zobrok, a Delphi-i orákulum és az ókor 
mágusainak üzleti t i t k a i t . . . Lassan művésze lett ennek a különös 
szakmának. Tudott lezárt szájjal énekelni, utánozta a madarak és álla-
tok hangját . Amikor aztán az a csúnya dolog történt Pesten az ellum-
polt beiratkozási díjjal , kétségbeejtő helyzetében és szégyenében nem 
talált okosabb megoldást: felcsapott professzionistának. 

Mindezek az emlékek úgy kísérik most felbolygatott gondolatait, 
mint valami halvány aláfestő muzsika a melodrámát. A nyakán érzi 
a tömzsi díjbirkózó lelkes szuszogását. . . «Kolosszális...» — ezt Meran 
mondja m a g á n a k . . . Meran nem csinál szélmalmot a szá jábó l . . . Ket-
ten, a k u t y á v a l . . . ilyet még nem látott a v i l ág . . . A számot bízza 
r á m . . . olyan aufmachungot csinálok . . . persze, a főszemély a k u t y a . . . 
Hogy hívják? Bundás? . . . Mr. B u n d a s h . . . Maga csak untermann lesz 
és mégis minden pénzt egyedül seper b e . . . Minden p é n z t . . . Mert 
mondja már, mit eszik egy ilyen kutya? Kaviár t nem eszik, pezsgőt 
nem iszik» igaz, Zelma kisasszony? 

Zelma kisasszony szolgálatkészen nevet és az előre kikészített szer-
ződési blanketta fölé hajol. Valami percentekről van szó és tízéves 
szerződésről. A hasbeszélő semmit sem sokall. Sem a tízéves szerződést, 
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sem a huszonöt százalékot, amely minden jövedelméből — beleszámítva 
az esetleges filmezést is — az ügynököt illeti. Folyton a r r a kell gon-
dolnia, hogy Ha j t s Pal i szétugrott társulatának utolsó előadásain, Po-
mázon egy kékgatyás betyárt játszott a Rózsa Sándor című nagy, lát-
ványos némajátékban. Ha akkor a cirkusz egyetlen komoly vagyon-
tárgya, az oroszlán bélhurutban el nem pusztul, ma Tolnatamásiban 
szórakoztatná a szájtátó falusi gyerekeket így nem tudha t ja az ember, 
hogy mire jó egy döglött oroszlán. 

Es most i t t megy a budafoki utcán. Zsebében a papiros, Meran úr 
sajátkezű aláírásával és hivatalos pecsétjével. Nem is kell mindjár t 
munkába állnia, előbb össze fog tanulni Mr. Bundash-sal. Teljes két 
hónapot kapott rá az ügynöktől és ugyanannyi időre való pénzt előle-
gül. Meran nagyon lelkiismeretes számítást végzett. Cédulát vett elő 
és jegyezni kezdte a tételeket. «Lakás?» — kérdezte és miután a has-
beszélő kínos zavarában nem tudott mit válaszolni, önhatalmúlag beírt 
száz pengőt. «Lakik még maga a Ritzben is!» — tette hozzá vigasztaló 
hangon és Perotti, amikor er re gondol, kénytelen hangosan fölnevetni. 
Száz pengőért nem egy hónapra, de egy évre kibérelhetné a Naender-
völgyet is. 

A pénz, ez a legvalószínűtlenebb csoda minden csodák közöt t eny-
hén megbizserg a bordája fölött, a kabát belső zsebében,'ahová ideges 
kézzel begyűrte. Jó, hogy egy állomással korábban szállt le. Különben 
elfelejtett volna vacsoráról gondoskodni. A két kis Sárga-lánynak, meg 
az apjuknak is vihetne valamit. Legszívesebben megvendégelné az 
egész társaságot. Bundás ma bankettezni fog. Pardon! Mr. Bundash, — 
jav í t j a ki önmagát. Most ju t eszébe, hogy nemcsak a puli ugrott a 
ranglistán, hanem ő is, bár az ő előremenetele aránylag szerényebb 
méretű volt. Mától kezdve Captain Perotti a neve. Perott i kapitány, 
egy nem létező hadsereg tisztje. Aranysujtástól csillogó egyenruháját 
most tervezteti Meran az Opera híres kosztűmrajzolójával. 

Soká elbámészkodik a hentesbolt- kirakata e lőt t Teca és Maca 
majdnem beléje rohannak. Alig tudnak lefékezni egy lépésnyire a nagy 
férfiútól. Az egyik segéd most hozta ki a konyhából a frissen főtt magyar 
sonkát A párolgó orr ja és füle az Ínycsiklandó fehér porcokkal külön 
sa j tárban dicséri illatával a teremtés nagyszerűségét. A hentesboltnak 
nem kell külön reklámtábla, ilyenkor estefelé tisztességtelen versenyt 
csinál a rádiónak: étherrezgéssel dolgozik. A hasbeszélőnek legfőbb 
gondja az, vájjon a Sárga-lányok gyenge gyomra elbírja-e a nehéz 
ételeket? 

— Van prágai módra készült sonkájuk? Igen? Vágjon le kérem . . . 
mennyit is? . . . mondjuk egy negyedkilót . . . Magyar sonka? Jó, abból 
is kérek harminc dekát . . . Igen, messzire viszem . . . akkor hát a 
meleg citromos kolbászból ne adjon . . . Inkább parizert. Ügy, az a darab 
elég lesz kérem . . . Helyes, t rappistát is . . . Kenyér? Persze . . . Abból 
is kérek három-négy veknit . . . Hogy valami nagyobb családi összejö-
vetel? Nem, szó sincs róla . . . csak magamnak, meg a kutyámnak . . . 

Fogalma sincs róla, mér t néznek rá tágranyil t szemmel az emberek. 
Egy fejkendős asszonyság vigyorogva leteszi a kosa rá t 

— Nahát, a nagyságos úrnál is szívesen lennék kutya! 
Mindenki nevet. A székálló mester nekidönti fehér vászonruhába 

buj tatot t pocakját az erezett márványpultnak, úgy röhög. Perott i körül-
néz, ki t szólítanak itt nagyságos úrnak? Akkor eszmél a segéd tigybuzgó 
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kezében készülő óriás csomagra és a saját vadonatúj szürke ruhájára , 
amelynek ráncai még nem értek rá az ú j gazdához barátkozni. Idegesen 
végigsimít magán és zavart mosollyal mond valamit, hogy nem egészen 
úgy értette. Két kis beteg lányról is gondoskodnia kell. 

Odakinn Teca és Maca egyik ámulatból a másikba esnek. A hasbe-
szélő papírpénzzel fizet. Es túlnan a sarokról, hivatalos tekintélyének 
teljes súlyával rendőr közeledik. J a j , talán m á r fölfedezték a betörést! 
Milyen irigy is az államrend, legalább megvárhatná, míg jóllakik a 
szegény bűnös. De hál' Istennek, nincs baj. A rendőr két méltóságos u j ja 
közt cigaretta füstölög, annak jeléül, hogy most nincs szolgálatban. A 
két lány boldogan nekilódul a hegynek. Mire a hasbeszélő az utcára lép, 
már csak ide-oda cikázó árnyékukat lá tha t ja a jólismert ösvényen. 
Nem is sejti, hogy mire hazaér, a Neander-völgy megszokott minden-
nap iságát zavaros suttogások bontják föl. Elindult, mint éhenkórász 
és úgy tért haza, mint egy kültelki legenda rejtélyes hőse. 

Már a hegytetőn volt, amikor szívenütötte az önvád: és Veraî ! A 
gazdagságból, ami meseszerűen rászakadt és amit mindenestül a leány-
nak köszönhetett, még egy ibolyacsokrot sem hozott. Pedig most érezte 
csak a nagy változás titokzatos célját és értelmét. Fölszakadt belőle 
magára kényszerített egyedüllétének minden elfojtott sóvárgása. Es egy-
szerre forrni kezdett, mint a jégből kiásott pezsgő* amikor megérzi az 
üveg nyakán a pincér óvatos kezét. 

* 
Bódulatában nem veszi észre, hogy a nagy kőudvaron minden szem 

feléje les. Teca és Maca diadalmas jeleket váltanak az asszonyokkal. 
Ugy-e, hogy nem hazudtunk? Bundás is idegenkedve szagolja. Valami 
nem stimmel a megszokott szagkoncertben. A főmelódia ugyanaz, de a 
körítés át van hangszerelve. Nem mintha kellemetlen volna, óh Bundás 
azért éppen úgy örül, mint máskor, de előbb el kell raktároznia az ú j 
illatot a régi szagemlékek közé. _ 

Nem, ez a tüneményes bevonulás fölülraul minden képzeletet. A 
Neander-völgy lakói csak egyszer láttak idelent ilyen elegáns urat, az is 
valami adóügyben jött. Az őslakók hangulata most inkább ellenséges, 
mint baráti . Csiz és Lapuj mókásan megállnak a barlang előtt. Megrit-
kul t szövetű, penész-szín tábori egyenruhájukban eljátsszák rendes mű-
sorukat. Csíz reszketni kezd, mintha egy ügyes kárpitos tetőtől-talpig 
kirúgózta volna, Lapuj pedig kinyújtott , merev karral t a r t j a elébe zsír-
folttal szegett katonasapkáját . Még a fekete vászon-monoklival bekö-
tött balszeme is vigyorog. Sárga János, a munkanélküli mázolósegéd fél-
hangosan megjegyzi: 

— A sitiben majd a daróc is megteszi. 
A hasbeszélő mindebből semmit sem vesz észre. Még a tanár úr pi-

roskeretes szemének állhatatos nézése is lesiklik róla. Nagy falatokat tép 
le magának és a kutyának. Csak elmenőben ju t eszébe, hogy a Sárga-
családról teljesen megfeledkezett, összefogja a maradékot — öt felnőtt-
nek is elég volna — és bedobja Sárgáékhoz. A mázolósegéd csak 
bámul, azt se mondja, hogy köszönöm. De ha mondaná is, a has-
beszélő már a dombtetőn csörtet. Meg akar ja mutatni Verának az új 
embert, akit nem anya, hanem pénz szült. A régi, a Gorkij-figura, ma 
délután meghalt. Hűlt tetemei barna csomagolópapiros koporsóban oda-
haza nyugszanak a price«**" 
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— Csto takoj î — kiabál a sötétségbe idegesen Selivanoff tábornok a 
tornáéról. 

Kirillovics Nikolájnak ma megint rossz nap ja volt, egész délután 
Fedjával álmodott. A szeszélyes álom visszavitte a tábornokot a béke 
csodálatos világába. A moszkvai Aquarium-mulató piros selyembrokát-
tal behúzott szeparéjában ült, mint fiatal stabskapitan. A félig behúzott 
aj tón két tüllszoknyás, trikós fiatal lány surrant be. Fátyollal alig 
takar t dús keblük kidagadt a lehetetlenül szűk derékból. Kirillovics 
Nikoláj magához inti a pofaszakállas, selyem térdnadrágos főpincért és 
cigányt rendel. 

— Szicsász excellenc! — mondja a pincér és már belép az ajtón egy 
kékdolmányos, aranysujtásos fiatal cigány, hóna alat t a hegedűvel. 
Kirillovics Nikoláj rátekint és felordít: . 

— Fedja! 
Fed ja azonban pimasz mosollyal szorít ja álla alá a hegedűt. 
— Mit parancsol excellenc? A kitájszki kolokolcsikot, vagy a jams-

csikot? . 
Es így ment egész délután. Fedja ú j és ú j alakban végigüldözte őt 

az álom zűrzavaros képein. Utoljára már betonfedeaékből lövöldözött rá, 
szegény, hazátlan aggastyánra. A tábornok valósággal izzadtságban 
fürdött, amikor délutáni szunyókálásából felébredt. Most azt hiszi* hogy 
megint Fedja leselkedik kint, biztosan Vjerocskáyal akar titokban 
találkozni. 

—• Csto tako j ! ! 
Perott i kilép az árnyékból és néhány lépést tesz a tornác felé. Vera 

zavartan ugrik fel. Ez az első eset, amióta i t t laknak, hogy látogatót 
kapott. A Neander-völgy statsvizitje volt ez tábornokóknál. 

— Ez az úr . . . hozzám jött. 
Dadog és naptól égett szőkeségén végigszalad a pirosság. 
— Pazsalszta! — mondja Nikoláj Kirillovics és rosszindulatú gya-

nakodással végigméri az idegent. Egykori vezérkari tiszt létére kitű-
nően beszél franciául és németül, de eszébe se jut, hogy elárulja tudo-
mányát. Ami különben is hiábavaló lenne, mer t a hasbeszélő olyan ke-
véssé tud franciául és németül, mint oroszul. 

Leülnek. Vera zavarának homályos ablaküvegén á t is jól l á t j a a 
csodálatos változást, amin Perott i ma dél óta keresztülment. De minde-
nekelőtt a papát kell megnyugtatni, hogy nem valami jóvátehetetlen 
tolakodásról van szó, nem is holmi utcai ismerkedésről, amely ilyen 
tapintat lanul folytatódik. 

— Goszpodin Perott i i t t lakik a szomszédban. Már régóta ismerjük 
egymást . . . illetve többször beszélgettünk. 

— Hm — bólint Nikoláj Kirillovics és jobban szemügyre veszi a 
látogatót. Képzeletében gyorsan felvonul az egész szomszédság, csak a 
Neander-völgyre nem gyanakszik. Hogy is gyanakodhatna ilyesmire, 
aki ezt a fiatalembert lát ja? Vájjon melyik villa lehet az övé? A pi-
rosra festett cukorpavillon, amelynek földszintjén vaskosaras ablakok 
vannak, vagy a kis tornyos kastély lejjebb a hegyoldalban? Minden-
esetre, ha nem is megfelelő par t i egy Selivanoff-lány számára* kár 
volna rögtön elriasztani. 

— Mondd meg neki, — mondja oroszul, — hogy csak ideiglenesen 

lakunk i t t De hát ezt meg kell értenie, őszre, amint remélem, megnyer-
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jük a pört ás akkor ' származásunkhoz ós rangunkhoz méltó környe-
zetben fogadhatjuk. 

Vera egészen szabad fordításban ad ja vissza a tábornok közölni-
valóit: 

— A papa megint a lázálmaival jön. Tudja már, a birtokpert em-
legeti. Azt mondja, hogy őszre biztosan megnyerjük. Mosolyogjon kérem 
és intsen a fejével, hogy érti. 

Perotti mit tehet mást: mosolyog. A tábornok most már egyenesen 
rokonszenvesnek talál ja a látogatót. Közlékenysége percről percre nő. 

— Nem szabad a látszat után ítélnie. Vjerooska any ja a híres her-
ceg Száviczky-családból származik. A Selivanoff-család egyik ága szin-
tén grófi koronát visel. HatalmaiS birtokaink voltak a Don mentén és 
az Ural mellett* 

— Hanem maga nagyszerűen néz ki, — fordít ja le Vera az öregúr 
beszédét. — H a nem ismertem volna szilvafa korából, azt hihetném, 
hogy gróf, vagy herceg. 

— Da, da, da, da» — bólintgat a tábornok, akinek a fülét a gróf és 
herceg szavak kellemesen csiklandozzák. 

A családi becsület i lyenformán helyre van állítva, de a helyzet 
mindamellett kínos. Letellt a statsvizit szokásos tízperce s a látogató, 
aki a társadalmi illemet még könyvekből sem ismeri, nem tudja, hogy 
most mennie kell. 

Szerencsére Verának minden eszébe jut. 
— Most búcsúzzon el szépen. . . Reggel lemegyek magához. Kiváncsi 

vagyok, mit végzett, bár látom, hogy minden a legnagyobb rendben 
van. 

A hasbeszélő felkel és búcsúzik. 
— Doszvidanje! — mondja barátságosan a tábornok. — A viszont-

látásra. 
Fölveszi a petróleumlámpáit és világít neki egy darabig. Perotti 

kesernyésen mosolyog. Ma már másodszor nézték nagyságos úrnak — 
a ruhájá t . 

* 

Mr. Bundash nem minden ellenkezés nélkül fogadta el az ú j házi-
rendet. A gazdagság nem bódította el teljesen. Bár bordázatának szőr-
rongyokkal takar t horpadásai a rendszeres táplálkozás következtében 
rohamosan tellni kezdtek, nem mondott le teljesen arról a szenvedéllyé 
nemesedett, régi szokásáról, amely éjszakánként idegen csirkeólak tájé-
kára vezette. Azonkívül növekvő testi ereje eddig nem tapasztalt harci 
erényekkel ruházta föl a pulit. Embert ugyan nem támadott meg, de 
annál inkább vadászott a környékbeli macskákra. Nem egyszer meg-
történt, hogy egyik-másik ilyen kalandjáról véres orral érkezett haza, 
sőt egyszer az egyik szeme is majdnem áldozatul esett egy mérges 
kandúr önvédelmi harcának. 

Különösen szívesen elcsavarog hazulról, amióta gazdája ésszel egy-
általán föl nem érhető szolgálatokat követel tőle. Az érthetetlen dolog 
rendszerint azzal kezdődik, hogy a hasbeszélő valami hosszú, vinnyogó 
hangot hallat. Ugyanakkor neki, vagyis Bundásnak, ki kell tá tania a 
száját. Mihelyt megkezdődik a vinnyogás, a gazda a két kezével neki-
esik a puli szájának. Szétfeszíti a makacsul egymásra csukódó pompás, 
tömör fogsort. Ezt megcsinálja egyszer, kétszer, tízszer, százszor. Bun-
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dás már görcsöt érez az állkapcsában és szinte kedve támad, bogy 
egyszer, a lecke kedvéért, alaposan rákapcsolja elülső fogainak acél-
pánt já t a gazda akaratos kezefejére. Vájjon mit nézhetnek a torkában? 
Csak nem a tegnapi csirkepecsenyét keresik? 

Ezt különben még csak értené valahogy, ö az okosabb enged elve 
alapján áll és ha a gazdának e f f a j t a bolondságban telik a kedve, hát 
legyen. Mihelyt a. vinnyogás megkezdődik, érzékeny füle pillanatnyi 
pontossággal közli vele, hogy most jön a tátogás. Olyan szélesre nyi t ja 
a kóctenger közepét, hogy aki akar ja , a gyomrába láthat. Mindenesetre 
megnézheti azt a bonyolult szerkezetet, amit a kutyánál fogsornak 
neveznek. Egy ilyen puliszájpadlás úgy néz ki, mint az evőeszközökkel 
jól felszerelt ünnepi asztal. Vannak benne vágó, szúró, tépő és törő 
műszerek. Ez a fogazat ősidőktől kezdve a r ra rendezkedett be, hogy 
szövetségestársa, az ember által elfogyaszthatatlannak minősített étele-
ket» feltörje, elrágja és megőrölje. Mr. Bundash minden ellenséges 
szándék nélkül mutogat ja gazdájának a foga fehérjét és ha csak ebből 
állna a produkció, már kitüntetéssel meg is kaphatná a diplomát. 

De a bonyolultabb f e l a d a t csak ezután következik. Az üvöltő hang, 
ami a gazda torkából jön, nem egyenletes. Egyszer fölszalad egészen 
a magasba, úgy, hogy Bundás nem győz utánanézni, máskor lehalkul, 
elcsöndesedik, elhal, majd ú j ra fönt csattog valahol a barlang tetején. 
Bundásnak követnie kell a szájával ezt a bosszantó hangjátékot. Any-
nyit már megjegyzett magának, hogy olyankor kell legjobban meg-
kínlódnia a szájával, amikor a hang borotvaélesen belekap a dobhár-
tyájába. Utána rendszerint egy kis csukás jön, de csak egész rövid 
időre. Eleinte persze ezt sem tudta magától, a gazdának kellett össze-
markolnia a szétágazó állkapcsot. Bundás azonban sokkal ravaszabb, 
semhogy a maga esze u tán végre merne ha j t an i egy ilyen felelős mű-
veletet. Egyszer-kétszer megpróbálta ugyan, hogy a gazda esze előtt 
járjon, de a hasbeszélő olyan haragosan nézett rá ja , ihogy Bundás 
kénytelen volt hasoncsúszva bocsánatot kérni és sűrű farkcsóválással 
ismételt hűségesküt tenni a gazdának. 

Gyors és simulékony értelmével parancsot, vagy legalább is jelel 
várt. Minden érzékét a végsőkig feszítve szinte már eljutott a gon-
dolatolvasás sztratoszférájába. Előbb a gazda remegő alsó ajkán, majd 
szemén kereste a titok megoldását» míg végre soknapi kimerítő meg-
figyelés u tán megoldotta a rejtélyt. A jel, amire várt, a gazda jobb-
kezének második ujjától jött. Az u j jnak szemmel szinte nem is látható 
rezdülései mutat ták a puli teendőit. 

Igaz, hogy nem volt könnyű mesterség Bundás figyelmét ráirá-
nyítani a második u j j jelbeszédóre. A hasbeszélő sok keserves órát 
töltött el, míg a kutya-chiffre kulcsát kieszelte. Nem a látáson, hanem 
a szagláson keresztül vesztegette meg Bundás értőimét. Fiatal jólété-
nek első mámoros napjaiban megfigyelte, hogy a puli egyenesen föl-
döntúli izgalomba jön a l ibamáj szagától. Ha az esti vacsoraesomagban 
megérezte a pompás csemege illatát, fekete orrának likacsai láthatóan 
lüktetni kezdtek s az egész állat ugrásra kész mozdulatlanságba kövült. 
Amikor erre visszaemlékezett, gyorsan elkészült a haditervvel. Jobb-
kezének önállóan mozgatható második u j j á t enyhén megkente mája-
zsírral és figyelte a hatást. A puli orra villámgyorsan fölszippantotta 
a csodálatosan kedves szag i rányát és forrását. Igaz, hogy ez az ú j 
zavaró mozzanat egyidőre teljesen fölitta Bundás minden másnemű 
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érdeklődését, de a ráfeledkezés nem tarthatott örökké. A jelenségek 
összefüggése egyre tisztábban állt a kutya előtt. Szabályos kotta volt 
a kissé befelé forduló jobbkéz második ujja, csak le kellett olvasni. 
Es Mr. Bundash nem azért volt puli, hogy néhány heti gyakorlatozás 
után hibát csinált volna a kotta-olvasásban. A priecsen ülve és a ki-
járat felé fordulva a szeme csücske állandóan a májazsíros u j j moz-
gását figyelte. Ha az ú j j egész hosszában kinyílt, Bundás kitátotta a 
száját, ha az u j j mereven zárult, a kutya puhán egymásra szorította 
a fogsorát. Külön jelentése volt az első és második íznek, de Bundás 
úgy volt már vele, mint a matematikus* akinek sikerült helyesen fel-
állítania az egyenletet. Maga a levezetés már gépi munka. 

így történt, hogy Mr. Bundash hosszra hetek embertelen munkája 
után tökéletes hangszerré vált gazdája kezében, ö volt a legtökélete-
sebb néma hangszer a világon. 

* 
A párbaj a tanár úrral változatlanul folyik. A hasbeszélő nem tudja, 

nevessen-e, vagy bosszankodjon, amikor erre gondol. 
Az egész história azzal a bizonyos harminc fillérrel kezdődött, amit 

a gőgös kávéházi koldus egy reggel elhullajtott előtte. A harminc fil-
lérre a szmóking volt a válasz. Perotti a sorsfordulás éjszakáján belo-
pódzott a tanár barlangjába. Nem kellett világot gyújtania, a hold 
éppen odasütött és ezüsttel szórta be a priccsnek azt az egyharmadát, 
amelyet a kis ember elfoglalt. Olyan volt, mint egy odadobott rongy, 
vörösesbarna szakállának szálai összefolytak a köpeny színével. Szalag-
nélküli, széleskarimájú szürke kalapját valószínűleg egy szemétdombról 
szedte föl. Most ott pihent a hasán és gazdájához viszonyítva, valóságos 
óceán járónak hatott. Hogy teljesebb legyen az illúzió, a viharvert 
kalap minden lélekzetvételnél emelkedett és esett. Perotti elnézte az 
emberkét. Minden félbenmaradt volt raj ta , még a szakálla is, amely 
sehogyse akart tüskéből és borostából komoly férfidísszé teljesedni. Fele-
úton megállt, mint maga az ember, akihez tartozott. 

A hasbeszélő csöndesein letette melléje a szmokingot és a bakancso-
kat. Kétségkívül nem rá szabták a ruhadarabokat, de a tanár úr jelen-
legi foglalkozása nem követel kínosan szabályos megjelenést. A szmó-
king* ha fényes is, de jobban t a r t j a a meleget, mint a mai rongyok, a 
bakancs pedig egyenesen Isten áldása a tanár ur napi túrái mellett. 

Minden meghatottság nélkül vett búcsút földi hüvelyének egykori 
takaróitól és visszaosont a sa já t barlangjába, ahol folytatni lehetett az 
elmúlt nap zűrzavaros eseményeinek álmait. Két ka r j á t a feje alatt 
összefonva, nyitott szemmel nézte a szikla kupolaszerűén felfelé futó 
mennyezetét. Nem tudta, mit zárjon le véglegesen a múltból és mit 
vigyen magával a jövőbe. Újszülött volt, aki érzékeinek és értelmének 
tökéletes birtokában pillantotta meg az életet. Bundás fölneszelt. Két 
rongyfülét előrecsapva, rövid kurrogást hallatott és ugrásrakész moz-
dulattal hasalt a priccs végére. A hasbeszélő csak a szeme sarkával for-
dult a bejáró nyilás felé és a lábát megnyugtatásul rátette a puli 
hátára. 

A nyilásban megjelent a tanár úr. A kar ján volt az ajándékba ka-
pott szmóking. Perotti meg sem szólalhatott a ruha már a bejárat mel-
letti kőlapon feküdt. Aztán megint csönd lett, az éjszakai jelenés nesz-
telenül eltűnt. 

(Folytatjuk) 
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A Színházi, Elet fokozottabb mértékben óhajt módot adní* olvasó-
táborának, hogy apróhirdetési rovatát igénybevehesse. Éppen ezért 

LESZÁLLÍTJA AZ APRÔHIRDETESEK ARAT AZ EDDIGI 
BETÜNKENTI 2 FILLÉRRŐL SZAVANKÉNT 15 FILLÉRRÉ. 
Ez az árleszállítás nagyon olcsóvá teszi a Színházi Életben való 

apróhirdetést. A Színházi Elet apróhirdetéseit mindenki olvassa. A leg-
elterjedtebb magyar hetilap publicitása olyan nagy, hogy hirdetései fel-
tétlenül sikert aratnak. 

Mindenkinek szüksége van, vagy szüksége lehet az apróhirdetésre. 
Aki eladni, vagy venni, tanulni, vagy tanítani akar, üzletére, vagy önma-
gára fel akarja hívni a figyelmet, feltétlenül vegye igénybe a Színházi 
Elet apróhirdetési rovatait. 

Az apróhirdetések árai szavankint: Csehszlovákiában 1 Kc, Jugo-
szláviában 1.50 Dinár, Romániában 5 Lei, Ausztriában 25 Garas, Német-
országban 15 Pfennig, Franciaországban 1 Frank, Olaszországban 70 Cen-
tesimo, az Egyesült Államokban 5 Cent, első szó és vastagon szedett sza-
vak duplán számítanak. 

A hirdetési díjak Magyarországról beküldhetők postabélyegekben, 
külföldről pedig nemzetközi válaszkuponokban. 

Hirdetési zárlat 8 nappal megjelenés előtt. Apróhirdetések felad-
hatók a hirdetési osztályban (Erzsébet-körút 5), az összes hirdetési iro-
dákban és dohán y tőzsdékben. 

Pérjhezmemne 3« éves, iszép, 
barna, izr. Ihdv átallnak leány 
«Hasonló tisztviselőhöz» « k i -
adóba. 

Jóképű, elegáns, jó családbeli 
harmincas, kereső Üzletember, 
csínos, független, melegszívű 
úrihölgyet néhámiy ezerrel el 
venne. «Közvetitömentesen» ki 
adóba. 

32 éves keresztény, jóállású 
úrileány ismeretség hiányába'« 
ezúton keresi hozzáililő, bár-
mily vallású, korrekt, komoly, 
biztos exisatenciájú úriember 
ismeretségét, aki ugyancsak 
komoly, ' megértő élettársat kl 
vám magának. Boldogan ne 
vel'n© fel' Árván maradt kis-
gyermeket .is. Leveleiket «Bol-
dog karácsony» jeliglére föki-
adó továbbít. 

Negyven óv körüli feltétlen 
intelligens, fiiioinlelkü, korrekt 
úriemberek közül, aki egyedül 
érzi magát és megtfrtö élet-
partnert keres, az írjon ter-
mészetet, könyveket kedvelő, 
5500 pengő évi jövedelemmel 
rendelkező tisztviselőnőnek 
«Szív és lélek» jeligére. 

400.000 pengőtől BO.OOO ig há-
zasság céljából előjegyezve 
hölgyek társaság krémjéből, 
özv. dr. Rákosi Mártonná, Ka-
tona József-utca S9. TeleMn: 
118—43. 

38 éves, érettségizett, szolid, 
minden információt kibíró, 
kettőszázezer pengővel rendel-
kező önálló vidéki kereskedő 
nősülne. Kénem azon hölgyek 
leveleit, akik szép családi 
élet után vágyódnak «Szintén 
jómódú» jeligére kiadóba. 

Még nem találtam meg az 
«igazit!» Tehát még nyütvá; az 
út hozzám. Levelekre sorrend-
jében válaszolok. Cím: S. L., 
Komárom, Ország út 6. 

Ki merné életét egy vidéken 
élő 80 éves, önhibáját, kívül 
elvált, izr., állásban, lévő em-
berre bízni. Fényképe» komoly 
leveleket »Üj élet« jeligére ké-
rek. 

Igazi rejtett kincs a csendes, 
békés otthont kedvelő ember, 
— aki ezen az úton keresi egy 
kedves, lehetőleg szép, házias 
úrilány ismeretségét házasság 
céljából. Hogy van-e ilyan 
lány, — aki a tánc-nál, mulat-
ságnál, társaságnál jobban 
szereti az otthont, — majd 
meglátjuk. Leveleiket «Békés 
otthon» jeligére főkiadóba vá-
rok. 

Mielőtt pénzemet ingatlanba 
befektetném, ezúton próbálok 
oly 40—6í> éve», r. ka.t. meg-
értő élettársat taJál'mi, . kivel 
megosztanám vagyonomat s 
az élet örömeit és bajait (le-
het özvegy is). Magas, M 
éves, intelligens, csinos úri-
leány vagyok, 60.000 Kc hozo-
mánnyal (még legalább más 
félszer ennyi várandó örök-
séggel), 2—3 szoba berendezés-
sel. Kinek tehát zsáaere a 
szolid 'nő és fSiiomilélkü. be-
csületes feleséget keres s ha 
ő maga is rendelkezik szép 
telki tulajdonságokon kivül 
biztos s lehetőleg myugdljké-
pes exisztenclávaí, írjon «Hát-
ha te vagy az igazi» jeligére. 
17 éves szőke fodrászinö va-
gyok, szeretnék olyan férfi-
val megismerkedrnú, kinek ko-
moly szándéka, hogy megnő, 
süljön. Ha akad ilyen férfi, 
«iz irjon a Színházi Élet szer-
k e s z t ő s é g é ^ 

Fiatal csinos úrilány társaság 
hiányában, ezúton keresi intel-
ligens úriember ismeretségit. 
Leveleket «EJgo» jeligére a ki-
adóhivatalba kérek. 
KÉT csinos úriteány társaság 
hiányában megismerkedne 30 
éven felüli, intellektuel, igazi 
urakkal. Kaland kizárva. «Úri-
lány ok vagyunk» jeligére fö-
kladóba. 
•POLGÁR leány» jeligére vá-
lasz beérkezett. 
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lings 
A «LEVELEZÉS. ROVATBAN 
HA BÁRKINEK BÁRMELY 
ÜGYBEN ÜZEN, ANNAK NE-
VÉT, LAKÁSÁT A KIADÓ-
VAL KÖZÖLJE. A KT ADÓ A 
LEGTELJESEBB MÉRTÉK-
BEN MEGŐRZI A TITKOT 
ÉS CSUPÁN HATÖSÁGI EL-
JÁRÁS ESETÉN SZOLGÁL-
TATJA KI. 

önálló, elegáns úriasszony 
tisztességes barátságéit keTesi 
minden tekinteitben kiváló fia-
talember. «Esetleg házasság» 
kiadóba. 

Fiatal, zeneileg képzett fel-
t é ten úrinő, anyagilag függet-
len, megértő, intelligens aő 
barátságát keresi. «Kellemes 
délutánok» jeligére kiadóhiva-
talba. 

Jól nevelt és jómegjöl'enésü 
fiatalembereknek mondott 
egyének szeretnének az ide-
gen légióból, ahova a kaland-
vágy hozta ÍSbeit, fiatlalliabb höl-
gyekkel levelezést fenntartani. 
Kérjük azon hölgyeket, kik 
levelezést óhajtanának fenntar-
tani, szíveskedjenek levelűiket 
fényképpel ellátni. Férçytkléipat 
természetesen levél fordultával 
mi Is rögtöai küldünk. Leg 
Szondy Károly Me 3405 és Ko-
csis János Me 2847. II. Cie 
Monte Sar-es Souk Par Midclz 
Mairok sud. 

Jeiiate leveleit a szín-
házt Élet hirdetést 
osztályában veheti át 
32 éves, hivatalba járó ab-
szolút úrileány hozzáillő jó ba-
rátnőt keres, kivel együflti szín-
házba, moziba is járhatna. «Jó 
barátnő» jeligém kiadiói továb-
bit 

Leányok, ki levelezne egy vi-
dám úri fiúval, üd gyakran jár 
Pesten. Képeket kérek! Jel-
ige: «Nem bánjátok meg». 

Levélcsatára fel, hogy kiaríl-
csonykor Pesten megismerked-
hessünk. Vidéki húszéves úiri-
leáitiy vagyok, 8n liarminckö-
rüli legyen. «Kedélyes, ko-
moly» jeligére. 

28 éves középbirtokos gaz-
dálkodó levelezne szerényigé-
nyü hölggyel. «Házasság céljá-
ból» jellgéTe kiadóba. 

Keresünk, színház-, mozi-, 
tánepartuernőt, két .csinos, in-
telligens, nem magas (1^—21 
éves) kislányt. Fényképes le-
veleket «Huszonötévesek» jel-
igére a kiadóhivatalba kiérünk. 

Csinos negyvenes úriasszony 
megismerkedne figyelmes, jó-
lelkű idősebb úriemberrel. «Mo-
lett» a kiadóiba. 

Young Hungarian lady spea-
king English, Drench and Ger-
man wants acquaintance of 
similar gentleman (oiver 80) 
foc conversation or would like 
to enter into English or 
French club. Chiffre: PER-
FECT ENGLISH. 

Junger Wiener eiraehnt die 
Bekanntschaft einer materiell 
desinteriessierten Dame. Unter 
«Maigyarub. 

Harmincas, állítólag rokonszen-
ves, valószínűleg intelligens és 
nincs kizárva, hogy kelfeimesen 
társalgó, inendes ember vagyak. 
Elfoglaltságom miatt így sze-
retnék megismerkedni egy le-
hetőleg csinos, — mem baj, ha 
nagyon szép — okos kás-
Láimiyai. Stzeretném, ha volna 
bátor Iköztiik. aki egy olyan 
fényképet mer küldeni már az 
elM leveléfaen is. mely hason-
lít rá és meílyet komolyan visz-
szaküMök. Uriemlber vagyok. 
Leveleket «Bátrak előnyben» 
jeligéire a főkiadóba kének). 

Akad-e egy húszéves, angolul 
vagy franciául jól ibesoélö, fel-
tétlen csinos és zeneértő úri-
leány, aki ibuszankétéves, ko-
moly, állásban leivő fiút a fenti 
nyelvekre tanítana. Cserébe 
színházba, moziba, táncolni vi-
szem. «Szieretném, ha szeretné-
nek.» 

Soha nem voltam szerelmes 23 
éves létemre. Keresem olyan 
leány ismeretségét, alkt ezt a 
lehetetlenséget 1933-ban még 
elhiszi s akivel hangversenyen, 
s®inhiázban, táncnál megismer-
tethetem az élet szép oldalát. 
Válaszoljon egy húszéves, fel-
tétlen csinos, intelligens és 
független úrileány «Van még 
optimizmus» jeligére. 

Fiatal, komoly úrileány ke-
resi biztos állású úrifiú isme-
retségiét, aki séta- és táncpart-
nere lenne, «öszi siéta» jel-
igére a kiadóba. 
Feltűnően csinos és jól öltöz-
ködő, comme il faut, abaaolíit 
urileányt keres partnerül tlélli 
szórakozásaihoz (opera, hang-
verseny, tánc, színház, mozi) 
diplomás, elegáns, jómegjele-
mésü fiatalember. Csak húsz 
éven aluill társaságbeli úrileá-
nyok válaszát kérem. «Comme 
il faut» jeligére. Leveleket, 
'ehető', eg íelefónszámmal, a 
kiadóhivatalba kérem. 

m f m m 
KRAUSZNÉ nöiruha-szalónjában 
úrileányok és asszonyok felső-
ruha-, gyermekruha-, fehér-
neműszabászatat, varrást rövid 
idő alatt teljesein elsajátíthat-
ják. Saját ruhájukat is elkészít-
hetik. Eresébet-körút 40-42. 
I l l , em. 19. • 
MODERN TESTFOGYASZTÁS. 
TORNA R. Lukács Erzsi moz-
gásmüvészeti iskolája felnőt-
teknek és gyermekeknek. Cim: 
VI., Vilmos császár-út 31, I. 
299—45. 

MIT TANULJUNK? Olyan 
Iparművészeti textiiljmunk'ák 
készítéséit, melyekikel ottho-
nunkat és ruházatunkat olcsón 
é» könnyen díszíthetjük 
Egyéni oktatás. Vidékiek mái 
néhány hét aí'att is szép ered-
ményt érhetnek el. Tanagyag-
Tervezés. kiviteJeaé* Hímzé-
seik, összeállítások. Párnák 
terítők, függönyök. babák 
bőrmunkák, retíkülök. foto- él 
írómappák, modern filcállatok 
és virágok. Felvilágosítás 6: 
Deiraitkozási 9—3-ig. Károly-
kttrut 8. IV. 9. Tel.: 46-9-11. 

Kitűnő szabású elegáns ruhá-
kat, kabátokat! készítek olcsón. 
Hölgyeket legjutány-osabban 
kitanítok szabni, varrni. Kas-
per-szailón, Belváros, Klaas 
Ivor-utca 9. Érdeklődés dél-
II tán. 
Spanyol, francia nyelveiket 
legtökéletesebben, gyorsan, ga-
rantált eredménnyel tanítja 
külföldön tanul* és nagy gya-
korlattal rendelkező úriileámy. 
Érdeklődések «Elsőrangú refe-
renciák» jeliglére a Színházi 
Élet kiadóhivatalába kéretnek. 

A SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJA, Erzsébet-kőrút 7 
A k ö n y v p i a c ú j d o n s á g a i t H. G. Wells : „Mi lesz holnap" kötve P 4.80 
^ l K C . n l x : « » ! , « n . l A m o t . Bromfíeld : „Huszonnégy óra" kötve P 2.— e l ő f i z e t ő i n e k p o r t o m o n - P r é v o s l ; (,Aki't'az asszonyok

g
sLe<nek'< kötve P 2 . -

z e t e s b e k ü l d é s e után) Oe la Roche : „Jalna lakói" kötve P 2 . — 

Propagandaáron, egészvászonkötésben Mxeí Munt he világhírű könyve a 

SMN MICHELE REGEN YE 
a Szlnftdzí Élet boltjában * J O • gl g \ EISfizetőinknek a pénm előzetes be-
(Ewzsébet-köwút 7, sitim.) " « J W küldése után portómentesen küldjük 

» 



Jazz hangszerek rnagántanitá-
sára vidéki városokba is ki-
küldjük elismerten kitűnő ta-
nárainkat. Tanszakok: jazE-
zcmgora, saxofóm, klarinét, 
tangóharmonika és pengető 
hangszereik, mint: bamjó, gitór, 
hawiai gitár, mandolin, ukulele. 
Csoportos jelentkezés esetén 
igen mérsékelt tandíjak. Bő-
vebb felvlll'ágositóssiail szolgál a 
Szekeres zeneiskolák igazgató-
sága, Budapest, Ti l l . , József-
körüt 52. Tel.: 34-4-52. 

Francia vagy néanet elleniében 
zongorát taníitiuna úrileány. Le-
veleket: «Csak hölgy» jeligéire 
Andrásey-út 19. dohánytözsdiébe 
kérem. 
Legtökéletesebb ipaimüvészetí 
kiképzés, pergamemlámpa-
ernyő-, baba-, csipke-, bőr-
munkakészités, imomtíroaásojlil 
stb. Oktatás levélben isi Mér-
sékelt tandíj Abonyi-müterem-
ben Budapest, Német-mtica- in. 
STEINER PALNfi női ruha 
szalóniában urlleányolk éis asz-
szonyok felsőruha-, gyermek-
ruiha-, fehérnemüszabászatot, 
varrást rövid idő alatt elsajá-
títhatják. Saját ruhájukat ií 
elkészíthetik. lErzaébeit-körút 
54. II. e. 

FERENCZI FRIGYES, m. kir 
Opera rendezője, tanít szinpadi 
játékot, opera, Operette szerepe 
ket. Telje® színpadi kiképzés. 
Szavalás Beszédgyakorlat. Ol 
osó tandíj. Peterdy-utca 6, föld-
szint 2. Jelem.tkez.nji lehet dél-
után 3—6-ig. . 
Élelmiszer vagy ruh&zfoodási 
oikk (cipő) kereskedő gyerme-
keit áruszámAára tanítania zon-
gorázni, lelkiismeretes peda-
gógus. Zeneakadémiai vizsgára 
eiőkiészit, zeneeiméleltet ofetait. 
Ajánlaitokat «Kitűnő tanerő» 
jeligiére a Színházi Élet kiadó-
hivatalába. 

Gyermekek és felnőttek tami-
tásáit olcsón vállalja aéimet-
angot nyelvtanárad. «P. S.» 
jeligéire a kiadióba. 
Zongoratanítás jutányos árban. 
Kitűnő tanítási módszer. «Lel-
kiismeretes» jeligére a ki-
adóba. 

Mérsékelt áron tanítok néme-
tet, kívánatra házhoz is me-
gyek. «Külföldön végzett» jel-
igére kiadóba. 
Iparművészeti kézimunkák ta-
nítását rövidebb és hosszabb 
tanfolyamokon vállalom, Si-
mon Irén VIL, Károly tkirály-
út 5.. IV. em. 9. 
Kozmetikai kiiképzfélst nyerhet-
nek úrileáinyok, Fehér kozme-
tikában, VI., Vilmos caászár-
út 15. 
Vidékleket toatheiteB kurzuson 
kiképezek iparművészeti kézi-
munkáik készítésére. Babaké-
szítés, groteszk állatok, mo-
dern párnák, bőrmunkák. «Ol-
csó kurms» jeligére kiadóba. 
Francia és angol órák oki. 
nyelvtamárnőnél, aki tamuDmá-
nyait Párizsban és Cambridge-
ben végezte. Kereskedelmi le-
velezés. Irodalom. Tttéraékelt 
árak. Oláh, Terézkörút négy. 
Lift ingyen. 

Fiatal házvezetőnő ajánlkozik, 
Férje állásiban van. Információ 
Színházi Élet boltja, Erzsébet-
kőrút 7. 
József-tér 9. III. em. Fem. 
Egyesülete. tágas, biitoroaaMlan 
udvari aaobát nőnek kiadna. 
Esti könyvelési munkát -Fiállla-
lok. Levelleket «Tökéletes, 
gyors munkaerő» jeligére ké-
rek a kiadóhivatalba! 
Perfekt német, francia, angol 
levelezőnő esti órákban olcsón 
vállial líevedezést. «Gyakorlott» 
jeligére a azeaíkesztőségbe. 
H.arminkétéves jómegjelenésü 
fiatatember perfekt néimet, an-
gol tudással titkári vagy egyéb 
elhelyezkedést keaes. Szives 
megkereséseket «Perfekt» jel-
igére kérem a Színházi Élet 
hirdetési osztályába. 
Textil- és kötöttáru szakmában 
teljesen jártas ménvet, angol 
nyelvtudásai fiatalember elhe-
lyezkedést keres. Megkeresése-
ket «Textiii1» jeligére a hirdetési 

osztályba kérem. 

Tanulólány füzöszaióaba fize-
téaslel felvétetik. CsAky-utca 
16. IV. 7. 
Huszonháromévas b-listás foauk-
tisztviselő kereskedelmi érett-
ségivel, német és francia 
nyeilivtuidássai bármely elhe-
lyezkedést keres. «Elisőrendü» 
jeligése kérem a szíves rruog-
keresésefaet a hirdetési osz-
tályba. 
Három évig voltam egy nagy 
bánik tisztviselője, azonban b-
listára kerültem. Huszomkét-
éves vagyoS^, német és írancia 
nyelvtudással és kereskedelmi 
érettségivel rendelkezem. Bár-
mely állást vállalnék. Levele-
ket «Szerény» jeligére a hir-
detési osztályba kérem. 

Keresek megvételre majdnem 
űj golyóőcsapágyas-kerekfl 
gyermekkocsit és zománcos 
gyermekfürdőkádát. «Olcsón 
adom» jeligére. 

Vennék jó állapotban levő 
komplett sífelszerelést (léc, kö-
tés, bot) esetleg ruházat is 
érdekel. Ajánlatokat «Sportra-
jongó» jeligére kéretnek a hir-
detési osztályba. 

n a v á l o s z b e i u e g g e i e l -
l á t ó i t m e g c i m z e u b o n -
t é h o t k t t i d D e . p o s t á n 
h l l i d J U h e l b e é r k e z e t t 

l e v e l e i ! 

VENNÉK keveset használt, 
vagy legalábbis igen jó álla-
potban levő villa'ny-gTamofóm-
motort, 25 centiméteres lemez-
tányérral, 110 volt váltóáram-
hoz. Különböző feszültségre 
átkapcsolhatok előnyben. Aján-
latra házhoz megyek megte-
kintés végett, megfelelő gép 
esetén azonnal fizetek. Jelent-
kezéseket «Sürgős motor» jel-
igére. 

ZONGORÁT vagy pianínól 
azonnali készpénzért legmaga-
sabb áron veszünk. 395—03. 

B* a bérvilla 
Buda legszebb, legegészsége-
sebb helyén, délkeleti gyönyörű 
panorámával a budai hegyekre 
és mégis közvetlen villamos és 
autóbusz mentén f e k s z i k , 
90°/o-ban tisztviselő-lakókkal, 
10°/o h o z a d é k k a l 

1 8 0 . 0 0 0 - é r t e l a d ó 
Bővebbet : 

Berger Ingatlanforgalmi 
Népszínház-u. 19. Tel. : 364-94 és 360-04. 



Olcsón eladó zongora, tangó 
harmonika, gltàr, gnamofón 
és lemezek. Megfektethető 
bármely napon délután: Koszo. 
rú-utca 25, földszint 4. 

Perzsabunda, egészen új, el-
adó. Leveleket «Hadifogoly» 
jeligére. 

Eladó fekete szalómtükör és 
asztal, két ablakra bordó mo-
kettftiggöny és sztérok, terí-
tők. Ká.roly körút 5. IV. em. 9. 

Világmárkás zon-
^ ^ ^ ^ gorák hatszáz 

m p e n g ő t ő l , legese. 
kélyebb részletre 

' I i«. Opera Zongora-
teremben, Klauzál-utca har-
mincöt. Nagy tiszívíselőked-
vezmények. 

No válaszbélueggel el-
lâtott megcímzett bori-
téhot Küld be. postán 
HUldJUh el beérhezett 

leveleit 
Privátnál olcsón eladók kö.töz-
ködés folytán fölöslegessé vált 
fekete konzoOitUkör éts. asztal, 
két ablak, bársonyfüggöny és 
s tor. Naponta nyo-ctól kilencig 
él háromtól négyig. Károly-
körút 5., C. lépcső, negyedik 
emelet 9. Simon Blanka. 

CSEMEGESZŐLŐ EGY 5 KG-
OS REKESZ P 8.—. 10 KG-OS 
REKESZ P 5.60. ŐSZIBARACK 
GYÖNYÖRŰ SZÉP, 5 KG^OS 
REKESZ P 8.—. DIÓ, SZÉP 
VÉKONY KÉJÜ, EGY 6 KÜLOS 
ZSÁK P 4,— POSTÁN, UTÁJN-
VÉTTEL. 

Lakáscsere miatt elad'nAm 
egyenáramú, báJlózatl, három, 
lámpás Euirópavevö rádiómat, 
mely óriAsi erejű amgol hang-
szóróval van egybeépítve. El 
is cserélném váltóAramú ha-
sonló fcéMüléfcre. Jelige: 
«Rádió 3>. 

Jelenleg elhanyagolt állapot-
ban levő egypárevezős csónak 
elköltözés miatt húsz pengőért 
oladjó. Laposifenekü, de igen 
jóformájú építés. Kevés J^ölt-
sóggel két-, háromévi kelle-
mes nyári szórakozás. Érdek-
lődők «Nyári örömök» jeligére 
irjarwnk a hirdetési osztálynak. 

Használt szlilbunda -ás fekete 
férfi télikabát eladió. Károly-
körút 5, IV. 9. 

Eladnám keveset használt, 
igen oaigy teljesítményű kftttő 
plusz egylámpás Telefunfcen 
készrtllélkemet, valóságos kis 
Elurépavevő és csupán stlrgös 
pénzszükségem miatt válok 
meg tőle. Minthogy a készü-
lék csak egy éve van forga-
lomban,, bármely rádiószaküz-
let kirakatában megtekinthető. 
Hosszú hullámok vételére és 
gnamvofónerősitésre is kiválóan 
alkalmas. Csafcis komoly ér 
dekKidők «Száz pengő» jeligére 
írjanak a hirdetési osztálynak. 

C S E P E f I 33E1 
Iparművészeti asztal- és ágy-
teritőket elcserélnéík szőnyeg, 
bútor, rádió, gyermekkocsi, 
vagy gyermekfiirdökád elené-
beoa. Telefon,: 45-9-11. 

Előkelő belvárosi szalon kom-
penzációs mtrakát vállal weeik-
endleiketőségért, szőnyegért, 
porceillánért. kesztyűért, vagy 
cipőért. Jelige «Váci-utca*. 

Ezüstből, valódi kövekkel ké-
szült ötvösékszereket adlnnék 
cserébe praktikus használati 
dolgokért. Fodor Ferenc,né. 
Szív-utca 00. 

Kozmetikai 'kezelést és kozme-
tikai szereket cserélek siő-
nyegre. Jeliige «Blanche». 

Két ablalkra való mokett füg-
gönyt cserélnék bármilyen 
használati cikkre, rádióra. Jel-
Ige «Előnyös csere». 

Divatos barna télikabátot, szil-
gallérral és egy plüss abroszt 
cserélnék új, szí m» fehérne-
műért. Levélbeli megkeresést 
«N'a-sicné. Práter-utca 28. XI. 1.» 

Közszükségleti cikkekért ebéd-
kosztot cserébe fittajáml: Er-
zsébet-penzió. Váci-utca 40 

Elsőrangú cipéssssel cseremun-
kát végezne elsőrangú fogor-
vos. Jelige «iKészpénzAron». 

Használt szilbundát és fekete 
férfitélikabátot cserélnék gyer-
mekkocsi. gyermekfürdőkád. 
szőnyeg és rövid bundáért 
Jelige «Olcsión adom» 

Rubavarrást és luxus fehérne 
raüt coemélék rövid bundáért 
szövetért, selyemért, cipőért. 
Faludi Olga szalónja. Teréz-
kttnlt 50. Teltefon :_ 256—14. 

Iparművész keramikus készít-
ményeiért és oktatásiért cseréli 
an alábbiakat: fogorvos, élel-
miszer, kötöttáru, ruházati cik-
kek, sportfelszerelés, íróasztal. 
Eodrö, Ültől-út 18. 

Jókarban levő bundáért adnék 
cserébe bútort, függönyt, ágy-
éi 'msNtalteri töket. • «Majdnem 
új» jeligére. 

Fekete szalóntükröt és tatax-
zi As asztalt cserélnék bundáért, 
szőnyegért, ruházati Ciliikért. 
Jelige «Korekt csere» a lap 
kiadóhivatalába. 

Fiókos szekrényért, szekre-
terért, viaigy kombimiáit szek-
rényért adnék nagy toalett-
tüikröt hozzáillő asztallal, füg-
gönyöket, teiritőket oaiarébe. 
Jelige «Előnyös csere». 

SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJA Erzsébet-körút 7 
előfizetőinek az alábbi újdonságokat portómentesen kfildi H ^ ^ a T 

«Tessék beszállni, összes dalai 2 füzetben jelent meg á l ' 
«Kgy csók és más semmi» dalai egy füzetben I' 
«Dubarry» nagysikerű operett slágerei egy 30 em lemezen . . . . I ' 
Tenyeremen hordom 24 em lemezen 'P 
Dalol a mámor 2 slágerdala, énekli J an Kiepura I ' 
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I M U Ï i W 
Pestújhelyen, Zuglóban, villa-
in ashoz közel keresek 2 szobá* 
házat. Csak világos, napos he-
lyen. 6000 pengőt űzetnék, a 
többit havi részleteikben. Rfesz-
leites leírást kérefk «Pestújhely» 
jtfllgiére. 

Nekem mindegy, hol legyen a 
ház, csak villamoshoz közel le-
gyen. Párezer pengőt azonnal 
adok, többit negyedéves ház-
Uéiraiésaletbein. Tulajdonos leve-
lét kéreim «Takarókos» jeligére 
a kiadóba. 

Komfortos 2, esetleg egy szo-
ba hallos, verandás háimt ke-
resek. Tavaszra beköltözőm. 
Leveleiket «Csak villamos mel-
lett» jeligére. 

H ü 
VI. kerületben, Teréz-körút 
környékén JtétszobáB, komfor-
tos főbérleti lakást keresek. 
«Olcsó áa-» jeligére a kiadóba. 

Háromszobás főlrnrleti lakást 
keresek sPodjuaniczky-utcáiioz 
közel» jeligére kiadóba. 

November J.-re átadnám három-
szobás Teréz-körúitl, III. eme-
leti, igen olosíibérü lakásomat 
komfortos kétszobásért. «Cen-
trumban» jeligére a kiadóba. 

Aultógumi. áj ós használt min-
den méretben alkalmi fUx>n. 
Boeutechnika, V., Koráll-utca 

. . . . . _ . . 10., Ügynök-utoa sarok. Tele-osztAluAban Teheti át. tón-, m - k 

Jeligés leveleit a szín-
házi Élet hirdetési 

HatzuáU autók 

STEYR XII. generaljavitva. 
gyári garanciával, nvitoitt ós 
csukott kivitelben, 3000—4500 
pengőig. Motropol Garage. Bu-
dapest, VI., Lehel-utca 23. 
Telefon B2-3-40. 

MAGOSUPERSIX hatüléses fu-
varosoknak különösen alkal-
mas magyar gyártmányú kocsi 
3500 pengő. Metropol Garage, 
Budapest. VI., Lebel-utca 25. 
Telefon 92-3-40. 

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

Magyarország legnagyobb, leg-
jobb gumijavitó üzeme May 
Fivérek, Nefelejts-utea 9. Te-
lefón: 31—3—81. 

VEGYES 
Kesztyüügyekben felvilágosí-
tásokat ad, tervez: Baracs 
Bori, II., Meoset u. 8. Tele-
fón: Aut. 5 1 — 1 9 . 
Világítás-, technika-, osil ár-
üzem, bérlet, csere, alakítás 
gyári áron. AlmáiSgy-u. 4. 

Ön nincs tisztában önmagával. 
Szeretné tudni milyen kiéipeis-
ségek szunyadnak lelkében és 
milyen lehetőségek állmaik jö-
vője előtt. Pördüljön a 
«KARMA» kézr és psziehogra-
foUô^fushoz. Nemcsak tanácsot, 
de utasítást kap élete nagy 
kérdéseiben, pályaválasztási és 
szerelmi pnoibléimákíban. Vidé-
kiek tenyérlenyomatot küldhet-
nek. Visegjrádí-utca 29. III. em. 
8, lift. 

Bridzselők figyelmébe ajánjja 
modern [helyiséjgeit {Star-ieuk-
rászila, Andirássy-út 10. Tel.: 
286—07. 
Átadnám Ospedaletti Ligure-
ban, San Remo mellett kifize-
tett szállodaszámlámat. Eluta-
zásom elé akadály gördiült. Le-
veleket «Földi paradicsom» Jel-
igére kérek. 
KÜLÖNLEGES kivitelű, színes 
és fehér góphímzóst, párnamon-
tirozást, függöny és ágyterítő-
összeállitást, kéziazsúrt, endli-
zést, tehérnemüvarrást és min-
dennemű, e szakmába vágó 
kézimunkáikat a legszebb kivi-
telben, a legolcsóbb árban vál-
lalok. Krausz Margit, VI., Vö-
rösmarty-utca 69-71. I. 33. Góp-
hímzóstanítáet felelősséggel vál-
lalok. 

Ehhez a kúriaszerű belsőséghez 

hatvan holdas prima föld 
tartozik, amelynek nagy része elsőrangú 
szántó. Van hozzá 5 hold prima csemege-
szőlő, 2 hold erdő. A birtok Budapest közelé-

ben fekszik és autóút szeli ketté. 

40.000 pengő 
Hasonló birtok Fejérben, amely hatvan hold-
ból áll, mint alkalmi vétel, 20.000 P-ért 
megvehető. Bővebbet : BERGER Ingatlan-
forgalminál, Népszinház-utca 19. szám. 

Telefonszám: 36-4-94, 36-0-04 
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FEJTORNA Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

L Y S I S T R A T A 
Megfejtésül beküldendők a Lysistrata szereplői és írói. 

VÍZSZINTES: 
1. A Belvárosi Színház művész-

nője 
7. Budapest egyik legnívósabb 

szórakozóhelye 
12. Vissza: llúnév 
13. Francia birtokosnévmás 
14. Leeresztek, elsüllyesztek — 

latinul 
15. Ismert cserkész szó 
17. J. H. 
19. Rag 
20. Római pénz 
21. Vissza: ital — más nyelven 
22. Francia scholasztikus bölcsész 

(t 1358) 

24. 0 . I. 
25. Vissza: Ismert — Idegen szó. 

val (fon.) 
27. Bukj 
29. Hacsek partnere 
31. A juhok eb-bem laknak 
34. Tag, rész 
36. Int 
37. Leány 
38. Üdülőhely 
40. Huha, cipő, gallér stb. vásár-

lásánál fontos 
42. Juttasson ékezethibával 
43. Vissza: mezei munkás 
45. Vissza: olasz város 
48. N. H. 

49. Finom ital 
50. Nemzet 
51. R-rel férfinév 
52. Gálád 
54. Női becenév 
56. Mássalhangzó 
57. Stilus fonetikusan 
58. Narbonne francia város neve 

ez ókorban 
60. Olasz prepozíció 
61. Java része 
62. Vissza: szőlőfaj 
64. Virágtartó 
66. Százhúsz pere 
68. Sportegylet 
69. Thesszálial hegy ókori neve 
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70. Görög vígjátékíró éa szatiri-
kus, kinek 11 darabja maradt 
lemn 

71. Rangjelző 
FÜGGŐLEGES: 

1. A «Lysistrata» főszereplője 
2. Múzsa 
3. Vissza: német kötőszó 
4. Jan Kiepura első filmje voll 
5. Szintén 
6. Nagy sikere van a Belvárosi 

Színház szezónnyitó darabjá-
ban 

7. Kétszer véve: exotikus be-
tegség 

S. Kiváló magyar költő és iró, 

akinek legutóbbi sikere egy 
görög darab nagyszeril átdol 
gozása 

9. Szín 
10. V. T. 
11 bota 
16. Körte része 
18. Tó Észak-Amerikában 
23. Tiltó szó 
26. Eset, történet — angolul 
28. Kedves szerepe van a Lysis-

tratában 
30. Mákvirág 
32. Az idei szezón egyik esemé-

nye ennek a darabnak a be-
mutatása Bárdos Artúr ren-
dezésében 

33. Vissza: mesebeli alak 
39. Magyar költö monogramja 
41. Rag 
44. Paripa 
46. = 13. vízszintessel 
47. Ékesebben 
SO. Állati lakhely 
53. Vissza: ókori város 
55. Rövidítés 
59. Vissza: ló 
60. Növény 
61. B-vel: gyalogos 
63. Kínai név 
64. Latin névmás 
65. Angolna — németül 
67. Személyes névmás 

Betű- és képrejtvények 
(IFJ. WISNYOVSZKY JÁNOS, Budapest) 
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KERESZTREJTVÉNY 
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, 44, 73, 98, 181 és függőleges 1, 14. 

TÍZSZINTES: 

1. Messze fölöttünk 
15. Halasztgat 
16. Taust szerelmese 
17. A vadász 
19. Latin kötőszó 
20. Futballcsapat 
22. Római pénz volt 
23. Néma mássalhangzói 
24. Hires ez a faló 
26. Azonos mássalhangzók 
27. Színész játssza 
29. Lónógató eszköz 
32. Templomban található 
33. Kettős mássalhangzó 
34. Előteremtek 
38. Állat 
39. . . . rezselyem 
41. Kiterjedés 
43. Halzsirban van 
44. Herczeg Ferenc regénye 
47. Főváros 
48. T. 0 . P. 
49. Jól megy a 
50. Sziget — olaszul 
52. Vidéki esemény 
53. . . . Ils 
55. Gesztenyéből Unom 
57. Iramszarvas 
59. Starnirozás kezdete 
60. Víztömeg 
61. Bunda készül belőle 
64. Gyümölcs 
66. Azonos mássalhangzók 
67. Bol — ellentéte 
69 tom 
71. Ötlet — közkeletű idegen 

szóval 
72. K-val előtte: tisztítóeszköz. 
73. Diplomás emberek 
74. Gyarapszik 
75. Bitka férfinév 
76. Elhúnyt ifjúsági írónk 

keresztneve 
77. Utó — ellentéte 
78. Hid mássalhangzói 
79. Hadisten 
81. Fizetnie kell 
83. Régi hosszmérték 
84. De — németül 
86. Két oldala van 
88. Cselekedet 
90. Állat 
92. Folyóvíz 

93. Tinta — más nyelven 
94. Kemény vitéz 
96. . . . lzont 
97. Barlang 
98. Napoleon számüzési helye 

(az utolsó betűn felesleges 
ékezettel) 

103. Vissza: betegség jele 
104. Hires felkiáltás 
105. Orosz folyó 
106. Ellenérték 
108. Ne oda tedd! 
110. Mássalhangzó 
111. Baktár — németül 
114. Hibás a dologban 
116. Urasági inas jelzője 
117. Bádió-«műszó» 
119. Szín 
120. Járnak rajta 
121. . . er 
122. Fejfedő 
124. Frank uralkodó monogramja 
125. Ó. M. 
126. Nekik 
128. Svájci kanton 
131. A Kamara-színházban Ját-

szották Kiss Ferenc fősze-
replesével 

FÜGGŐLEGES: 
1. Kulinyi — Vincze gyönyörű 

dalának egy sora 
2. Király — olaszul 
3. Némely hordó 
4. Jegyző — más nyelven 
5. T. D. 
6. Vasútvállalat 
7. Kötőszó 
8. Mutatónévmás 
9. A madarak királya 

10. Egymást előző betűk 
11. Némely !olyótorkol«t ilyen 
12. Werbezirk keresztneve 
13. Bot mássalhangzói 
14. Az epigramma 
18. Posztoló rendőr 
21. Ilyen az, aki megüti a fő-

nyereményt 
23. «Stop!» — ellentéte (két szó) 
25. Vissza; állóvíz 
28. Cégrövidités 
30. ötvenkét hót névelővel 
31. Kergető szó 
34. Piros 

35. 
36. 
37. 
40. 
41. 
42. 
43. 
45. 
46. 
51. 
54. 
56. 
58. 

62. 
63. 
64. 
65. 
68. 
70. 
71. 
72. 
79. 
80. 
82. 

85. 

91. 
93. 
95. 
97. 
99. 

100. 
101. 
102. 
107. 
109. 

112. 

113. 
114. 
115. 
117. 
118. 

122. 
123. 
126. 
127. 
129. 
130. 

Elébe tár 
Csehszlovákiában ismert szó 
Vissza: a trón is 
Férfinév 
= 49. vízszintessel 
«Kong» betűi keverve 
Vissza: trombita hangja 
Leszáll 
Svájci üdülőhely 
Ebbe van burkolva London 
Különösképpen 
A koldus 
Az eső tette, mikor esni 
kezdett 
Ráüt 
Idegen férfinév 
Női név, réglesen 
A sánta használja 
Egyforma betűk 
S u n - T a t - . . . 
Mutatószó 
Gazdasági gép 
Kémiai elem 
Kadettiskola ' 
A német «steigen» ige fél-
múlt alakja 
Zeneszerző 
Város Brit-Indiában 
Dugóanx#g 
Nem tilt meg 
Kacsa — más nyelven 
Zenei hármas 
A függ. 40. becézve 
össze-vissza küzd 
Lakatjait 
A I.udovika része 
Perzsa eredetű Játék 
Némely mozdony 
Assisi szent 
«Fei» igekötővel együtt: 
hirtelen előtűnik 
Ötszázöt -T- római számmal 
Sűrűn látogatott 
Tavaszí ruha Jelzője 
Ellentétes kötőszó 
Disznóeledel 
Német lolyó; partjain nagy 
széntelepekkel 
Nagy fájdalom 
Patrícia — becézve 
Gyilkol 
Kemény tárgy 
B. V. 
Ezzel kezdődik az udvarlás 
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Megfejtésül beküldendők: vízszintes t, 28. 38 és függőleges 10, 15, 28. 

VÍZSZINTES: 
1. Egyik színdarabjából most ké-

szítettek hangosfilmet Holly-
woodban 

11. Naeyohb terem 
12. Ha ezt akarsz, csinálj 

háborút 
14 el haddl 
16. Személyes névmás 
18. Becézett női név 
20. A honpolgár fizeti, ha tudja 
21. Vizeeedény 
23. . . . otlan 
24. Római ezerötös 
26. Délamerikai tábornok volt 
27. Hires a soroksári 
28. A leszereléssel rokonszenvező 

Irányzat 
32. Vigyáz 
33. Behálóz 
34. Szláv férfinév 
36. Egymást előző betűk 
38. Esö után látható 
41. Északi nép 

43. Ruhadarab — télen 
44. Nyár közepe 
45. Sziget — franciául 
46. Gyakran keresztezik egymást 
47. Némely edényen van 
48. Templom kelléke 
50. Cselekvésre késztet 
51. Parányi nagy része 
52. Sajtjáról híres holland város 

(ékezetfelesleg) 
54. A kereskedő teszi 
58. A legyek 

FÜGGŐLEGES: 
Kiváló költő és müfordité 
Volt miniszter 
Állati lakhely 
Bizonyos kétaiai lolyamatot 
Tiszteletbeli — röviden 
Beszéd- vagy irástárgy 
Vissza: vonatkozó névmás 
Létezni 
Multszázadbolí trancia tudós, 
az egyiptológia megalapítója 

IC. 

13. Féktelen mulatozás 
IS. Nem kapva 
17. Spanyol női név 
18. Lábbeli 
22. Orbék Attila legújabb 

darabja 
25. « class» = elsőrendű 
27. Ebbe jutott, aki bajban van 
29. Cerium vegyjele 
30. TSr&k fejfedő 
31. . . . ik (férfinév) 
35. . . rius 
37. Szükség van rá 
39. Sok Ilyen per tolylk 

manapság 
40. Évszak 
42. Rárak 
46. Vezetékben kering 
47 In Hungary 
49. A. D. E. 
51. Stan társa 
53. Mark Twain monogramja 
55. Igekötő 
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Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, Sl. 52 és függőleges 1, 6, 11. 

n i l i s m \b 

VÍZSZINTES: 
1. Irgalmas emberek 

12. Cremonai hegedükészítő 
13. Azonos mássalhangzók 
14. Szabadsághős 
15. Igekötö 
16. Több mint kiabál 
18. író (Ifjúsági) 
19. Vissza: erdei vad 
20. Igyekszik meggyőzni 
23. Igekötö 
24. Ellenez (politikai kifejezés) 
26. Latin kötőszó 
27. Vissza: becézett Agnes 
29. Bért fizet 
31. Tőzsdei kifejezés 
34. Meghitt, benső 
35. Autómárka 
36. Világrész része 
38. Baltakő tud. neve 
39. Vissza: nevek előtt gyakori 

40. Négy T 
42. Vissza: kínai vallási rend. 

szerben Lao-cse tanának 
neve 

43. Üvegrögzitő (Km.) 
45. Van jobb is, meg bal is 

47. Tootballrajongé pesti művész 
beceneve 

49. Vallás 
52. Véirmérséklet 

FÜGGŐLEGES: 
1. Az osztrák Svájc 
2. A szélsőségek hazája 
3. Tegnap után 
4. Névelős sporteszköz 
5. Francia élclap (névelője 

nélkül) 
6. A geometria egy része 
7. Gyógyszer (ék. fölösleges) 
8. Házak közt van 
9. ö-vel: sellő 

10. Becézett női név 
11. Beteges hajlam 
17. Vissza: parkokban van 
21. y issza: igekötó 
22. Brutális 
25. összetart 
26. Állati lakhely 

28. Vissza: a svájci Alpok egyik 
legszebb hegye 

30. Nem felette 
32. Grimasz, az utolsó betűje 

kettőzve van 
33. Tőzsdei műszó 
37. Olasz város 
41. Vissza: világtáj angolul, 

fölös ékezettel 
44. Ilyen só is van 

46. Vagyok — latinul 
48. Pénz 50. Et lenül tép 
51. Tiltó szó 
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O P E R A A . B . C . 
(Kellner György. Budapest) 

Megfejtésül beküldendők az operacímek és az, hogy miért opera-abc en-
nek a rejtvénynek a oime 

VÍZSZINTES: 
1. Auber operája 

10. Bizet-opera 
16. Angol folyó Yorkshire-

gréfságban 
17. Csajkovszki operája 
19. Francia fizikus <1786—1853) 
21. Állat, csillagkép, tornaszer 

ós ülőhely. 
22. Vál . . . . 
23. Idöhatároxó 
24. Dohnányi operája 
25. A boldogulás egyik feltétele 

(névelővel) 
28. Bag 
30. Csillag — latinul 
31. Erkel Ferenc operája 
33. Flotow operája 
35. Minket — németül 
36. Rag 
37. Levegő — latinul 
38. Gounod operája 
42. Allati hang 
43. Kard része 
44. A Maláji szigeteken és 

Ausztráliában termő fenyőtéle 
47. Háziállat 
49. Halévy operája 
52. Orosz folyó 
53. Ezelőtt — angolai 
55. L. S. 
56. Jamacsek operája 
58. Kodály operája 
63. Rag 
65. R. 0. 
66. T. R. 
67. Leoncavallo operája 
71. Massanet operája 
74. Kvarcfajta 
77. L. N. 
78. Elemi vén 
ao. Zeneiskola 
82. Nioolai operája 
87. Agy kevert betűi 
88. Magyar íré monogramja 
90. Offenbach operája 
85. Puccini-opera 
97. Német 1 
98. Rossini operája 
99. Rátámad 

102. Vissza: verskeliék német 
neve 

103. «A holló, költője 
104. Vissza: gödör, verem — 

németül 
105. Kicsinyítő rag 
108. Rfivldités 
109. Saint-Saens operája 
113. Dine 
115. Fonetikus mássalhangzó 
116 Nielsen 

117. Szabolcs Béla operája 
119. Mássalhangzó hátrafelé 
120. Thomas operája 
123. ö. C. 
124. Személyes névmás 
125. Észrevesz 
126. Verdi-opera 
127. Wagner-opera 
130. M. T. 
131. Tiltó szó 
132 E. P. N. 
134. Idegen iérllnév 
135. Múzsa 
137. Lyukas talp 
138. Versek — tréfásan 
141. Pusztít 
.143. Becézett férfinév 
145. Igekötő 
146. Tőzsdei papír 
147. Csillagzat 
149. Sereg 
150. Göröngy 
151. Abel bátyja volt 
153. Vert-pénz 
154. PU 
156. Zandanai operája 

FÜGGŐLEGES: 
1. Játékszer 
2. Nöi név 
3. USA-áUam 
4. Ellentétes kötőszó 
5. Szája szélén 
6. Kormánykerék 
7. 0 . L 
8. A hölgy — franciául 
9. Rag 

1)0. Város a Nílus mellett 
11. Azonos magánhangzók 
12 . Bari 
13. Ilyen a falevél 
14. Zóla-regény 
15. A bórsav nátriumsó] a 
18. T. M. 
20. donka 
22. Amerikai súlydobó rekorder 
26. Z. K. 
27. Késleltetek, akadályozok — 

latinul 
29. Indulatszó 
32. Fűszer és gyógynövény 
34. Erős hősüílyedéskor van 

(névelővel) 
37. Réffi bosszmérték (névelővel) 
39. Terítő, kendő. stb. szélén van 
40. Rövidítés 
41. Névmás 
43. Vissza: latin számnév 
45. Hab — kevert betükke'. 
46. Fiúnév 
48. Szomorú 
49. Játék (névelővel) 

50. Egymást követő betűk 
51. Müvelet az ónnal 
54. Személyes névmás 
57. Latin prepozíció 
59. Árunak van 
60. Férfinév 
61. Nagy latin költő 
62. Vissza: orosz férfinév 
64. Üthossz (névelővel) 
68. Idegen nönév 
69. Orvul elvenni 
70. Végtag 
72. H. S. I, 
73. Fokmérő 
75. Idagsn előtte 
76. Vissza: latin prepozíció 
79. Nap — latinul, tárgyesetben 
ti . E. E. E. E. 
83. Ki — angolul 
84. San (A Nagy-

Antillák egyike) 
85. Ezt a nyelvet beszéli az irek 

és a skótok egy része 
86. Nem zárt 
88. Arany és Petőfi is megéne-: 

kelts 
89. Franola festőművész 
90. Nagy feltalálók, politikusok, 

írók, művészek 
91. Pesti filmszínház 
92. Tiszteletreméltó szándék 
93. Hun király 
94. Szeszesital 
95 lkus 
96. C. 0. 

100. Jósika regénye (ékezethiba) 
101. Olasz bíboros volt 
105. Szerszám 
106. Kiegyenlít 
107. Német Író (A varázshegy) 
110. Zola-regény 
111. A dákok birodalma volt 
112. Idegen névelő 
114. Kisebb ragadozó 
118. Fogalmam sincs róla 
121. Folyosó «magyarul» 
122. Vissza: alapítok — latinul 
124. M. N. 
128. Óramárka 
129. Nép 
133. Tőrök étel 
134. Jelző 
136. Hires hegedükészitőesalid 

Cremonában 
139 Lisa 
140. A legyőzött adója 
142. Vissza: kedves — angolul 
144. Fennsík 
148. Fém ' 
149. DJságban van 
152. Gyógyszer 
155. Igekötő 
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A két nem 
(A két egymásmelletti szoba alaprajzán 

található számok je'-entése: 
1. Ablak. 2. Ajtó. 3. Agy 4. Éjjeliszek-

rény. 5. Toalettükör. 6. Szekrény. 7. Szék. 
8. Varróasztalka. 9. Kályha. 10. Pivány, 11. 
Sezlon. 12. Asztal, 

II. BRIDZSFELADVANÏ 

A nemrég beolajozott padlójú szo-
báidban betörő járt*. A szaggatott vona-
lak a lábnyomok. 

Kérdés: férfi vagy nő. volt a betörő'? 

Bridzs 
I. BRIDZSFELADVANY 

• 9. 7 
10,8,2 

0 — 

* 8 
10, 4 * B * -

K, D, B, Ç> y <s?A,9,7,6,5,4 
- 0 o -

6 + A + -
• B,6 

3 
0 — 

* D, 5, 3 

4 — 

y 10, 8, 7 
0 D, 7,3 
* A,K 

- • B • 7 
D,B,9 "V nr K 
B, 10, 9 0 

1. Ma 
0 8 

9 ,6 * 
• 

A 
10,2 

+ B, 8,7, 5, 4 

S? 6,5 
0 A, 6 
* D,10 

Adú nélkülit játszanak. Z a káró bú-
bot játssza !ki és 7 ütést csinál Y—Z. 

PÓTLÓREJTVÉNY 
—áró, —áikos, —da, —ezső, — o l tán , —ár, 
—erenc , —de, —akás , —dat , —una, —árad, 
—lom, —ép, —es. 

A helyesen kitöltött kezdőbetűk egy 
ismert szót adnak. 

H E O r C J T C S E K : 
az 1933. 42-es Mámból: 

Tanár úr kérem 1 1. 8.6. 2. Vétturz. 3. lMi. 4. An-
dorra. 5. László Fülöp. 6. 8.141.592. 7. Riga. 8. Pi-
ro«. 8. Berlini. 10. BAvid. 11. Kilencven. 12. 1888. 

Földrajz: 1. Magj-arÓTá/r, 2. Orinoco. 3. Xew-
yersey. 4. Thermopilai. 5. Essex. 8. Vorarlberg. 
7. LdaJro. 8. Düsiseldorf. 9. Eger. 10. Ohio = 
Montevideo. 

A bridzsfeladványok sajnálatos nyomdahibák 
folytán megfejthetetlenek. 

Betű- és képrejtvé-
nyek: 1. .Megyei elöljáró. 
2. Estére jár az óra, a 
nap lement a láthatár 
alá. 3. Interurbán. 4. A 
gálád maláj csatád palát 
talált a saláta előtt. 6. 
Papirsziel-et. 6. Még esak 
ez kéne. 7. Bérelt pá-
bod'y. 8. Aranykalász reng 
a rónán,, mint a tenger-
ár a szélbeiB. 9. Felirati 

párt. 10. Vesszösöprü. ffl. 
Kazánfal (vagy: Falánk). 
12. Pénztelen kassza. 

Kiskeresztrejtvény: 
H A J B A H ÉSZAK 
AM O S T O R O Z KÉ 
L Á N C ALA 0 R Á K 
LL I L U S K ÁM CT 
0 1 BE Z LB FO 
D E F 0 E 0 MARAT 
E A CSÁKMÁ TE I 
R E D I S E B O N U S 
OL T E S AN R Z 
ZE A N T E N N E AT 
IVOR E L I S I V A 
KE K E L L E T T A T 
A N T A L Ö P E J L O 

M A X PA 
A R I AN 
S A M ÁN 
S B L 
A E N EA 

L ART 
L Z A 
A S L 

0 I A 
AO . 
EG N É 
R 0 

Kiskeresztrejtvények: 

Treff az adú. B játszik ki. A—B egy 
ütést ad ki. 

S O U T H 

L L E N B E R G 
E L O G G I A 

N S C A L Á 
BÁ STA K L 
9 LU RE F 
E E R I E R 

ARNO CA 
AH. E L M A N 
DEM ARC 

T O S E L L I 
R N I M T S 
AMORE OK 
C A R O L I N A 

ALPÁ RGITTA 
KEÉRI PLAN 
ONTARIO BE 
LA D ALKoV 
DUBARRY DA 
U ÁTLÓ TY 
S I N KLAK 
DRÁMA ALLA 
IKTATÓK ÁR 

A LN BAHR 
K RÁ TE TAI „ 

ASIMEON Ö 
E ZLM SZŐK 
GALLAI P 
OBOA MANÓM 

ALVA 
ETOID 
RREG 

0 MS 
C S I Z 

R I LKE 
ET LN 
G A OE 
US SS 
L I A 
YUKON 

SD 
EKATO 
T I BOR 
ETER 
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Hallod-e Rozika te: 
A ft O R B A L O G H K L A R 1 
M I L 0 A R 0 S fi L E a R M 

N Z A R A S Z G S E 1 A 
O 0 U S T M H D R fi S 1 N G 
c E z A R G Ó L Y A K R H Y N 
E R H U M A R fi M A T 0 M 1 fi 
A T E G E R V A R A B A N C 
N H G A Z D A A T R fi L P H 
1 J Y S O O N A fi I A A 
A A 1 M N A N K I N a G T R 

N fi K M Y 0 fi B 1 É T A T 
0 K A A I D E T ü Z K fi 

E S L A R Q O M A L A 1 
Ő ! ï 1 K I S A B V Y F H 
R ó M A H O z 11 J D E R E U 
Y N O V A J D E N K E R N 
K A S V 1 I y A R Ő E N 
A B J H T A Q A N S Z A B N I 
T O R A S E R O Z L U C fi 
Ó R V I E R 1 S A S S F 

Z M 0 L N A R L A S Z L Ó A 1 
H R A D R fi o V N fi L 

A L A P R 0 J T fi É R E M 
P 1 S A E L M O u s Z M fi G 
1 N L E E A S T C E R N Y 
K N S P 1 R 1 I D E D A M A 
K É R Y P A N N 1 E D 1 T O R 

KERESZTREJTVÉNY: 
P A T 1 N 1 R B E P 0 Ci S S I- N 
A Z O P E R A H A Z F A N T O M y A 
L U C R S C E L T E S O R 1 R K 
M R S T 1 E R S A fi L N R 1 
Y fi B 0 R fi M E T M A R K T 
R E A R M A E K J O G A K A fi L É L fi M E R I K A I N A I V 

T R E S A R E M 1 S K E F E 
K É T K E Z R E V I J Ó K A D O S A 
I R E C s A • D A N A N N E L 
F Ö L K E L E N A V B A B 0 N A 
0 M A R A S T O N I J A K A B B 
S Z Û R S Z I- M A T O L R fi J fi 
z 1 A D C A E I G A K A Ó M 
T E L y E M 1 N D 1 G fi T O Z A 

B 
L E A L C A Z L A G • 1 O J fi 

B E R N H A R D K E L L E R M A N N 
R E 1 L E N N E B 0 V E 
E S Z E 1 A fi N T 1 S A K K 
M A S M E a F E J 1 A T E H E N É T 
E R Z S A R K L A T 0 R R fi 
N O 0 S E A N 1 V fi L M E D E R 

S Y E N s K A D fi G B L fi D -E T 
1 Ó G z D Ô K A A R B A 
F E D 6 o K S B É N D E fi R 
0 D A V fi N A S z É P N Y A R 0 D A 
R U 1 R Jf Z A L fi K 1 É N T 
P R A G M fi T 1 K A S Z •A N K C I Ó 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK : 
(Postán küldjük el.) 

Egy doboz GERBEAUD: 
VARGHA ILONA, Bp., Gyarmat-u. 38. fjldaztot 1. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
SÁNDOR LÁSZLÓNÉ, Konekegybáza. 
10 üveg NEKTÁR GYÖGYTAPSÖR (gyár t ja 

a Fővárosi Sörfőző rt . Kőbányán): 
özv. GONCSÁR JANOSNÉ, Bp., Reiter P.-u. 3 

félemelet 10. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
SCHÖNWALD ELLA. Bp., Murányl-u. 1, V/a., II. 

lépcső. 
Egy nagy doboz VALERY ponder: 
KESSERC EDIT, Bogyteizló. 
KLEIN : ORIENT szappan. AIDA sampon : 
BÁNÁTHY LÁSZLÓNÉ, Sopnorn. 
1 üveg BOSCHÁN: VERMUTH (Üllői ú t 47) 
Ifj. WISNYOVSZKY JÁNOS, Bp., Práter-u. GO, 

I. 41. 
1 üveg ALTVATER GESSLER : 
NAGY ESZTER, Makó, Luther-u. 7. 

VIRÁNYI (Ferenciek tere 3.) női sapká ja : 
FARAGÓ MAGDA, Bp., Vilimos csázsár-út 3*4. I., 

II. udvar, 
dr. Nosed« OSIMO púder : 
WEISZ ÍREN, Bp., Szandi-u. ©, III. 66. 
12 pár ASTRA női- és férfi-gnmlsarok : 
PARÁNY KLÁRA, Bp., Gizielta-út 47, főldsz. 2. 
Nagy üveg S AN ALBIN fogpép: 
MIKE PÁL IGNÁC, Rákospalota, Vörösmarty-u. 

16, földsEimt 8. 
L AMPA RT AROMA kávéfőző : 
Dr. WOLF GÉZÁNE. Sárviáir. 

í LYSOFORM, 1 szájvíz, 1 pipereszappan: 
BOROS FERENC, Bp„ Pindmanáczky-u. 11. 
AUTOMATICO önműködő karóracsat t : 
LEICHT VILMA, Bp., Józeef-u, 28. 

RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 jegy: 
SCHWARTZ PAL. Bp., Wekerle Sámdor-u. 7. II. 3. 
KEILLNER GYÖRGY, Bp., Podmamiczky-u. 62. 

GE-VI l a azsúros selyemharisnya: 
KÓKAI SÁNDORNE, Hatvan, Horváth-u. 75. 
lU kg világhírű coffeinmentes HAG kávé: 
MIKLÓS' ISTVÁN, Barcs. 
FOTO ANNA művészi portré : 
HERZOG NÓ®A, Bp., Visegrádi-u. S, I. 
BEER drogéria Marvel-Chlpre, Tuft-pnder: 
Dr. MOLNÁR LILI, Defonecen, Ferenc Józ»ef-út 26. 

BOON'S kakaókülönlegesség, fél kg : 
LDSZTIG GÁBOR, Bp., IpoJy-u. 24/a. II. 1. 
Zwack: UNICUM, gyomorerősítő: 
WEISZ KÁLMÁN, Itp., gr. Zichy Jenö-u. 42, I. 12. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
REÍPIT8 MÁRIA, Bp., Osengeri-u. 20, III. 12/a. 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
GRÜN STEIN ADOLF, Esztergom, Űri-u. 2». 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpnder: 
NEDW1RTH IBOLYA. Kalocsa. 
Nagy tubus CHLORODONT fogpaszta: 
RITTER SÁNDOR, Debrecen, Ferenc Jírcsef-ut 43. 
Hat darab PILAVIN fenyőfürdő-tabletta: 
DRUCKER PÁL és MAGDA, Kunhegyes. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
SOM KAROLIN, Bp., Eötviős-u. 88. IV. 7. 
NÖI CIGARETTATÁRCA: 
SZAL.^YNÉ KERNER GIZELLA. Kosice, Jókai-

utca 5. 
HAMUTARTÓ: 
WEISZ IMRE, Palovcen-u. Galamty. 
F É R F I CIGARETTATARCA: 
TAUBER TIBOR, Kill na. 
PIPERESZAPPAN: 
FISCHEIR MIKLÓS, Praia, Fügmerovo nAm. 6. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
SOPHIE MIRKOVIC, Belgrád, Kolarccivia 9, I. 
DENGYEL TIBOR, Kolozsvár, Str. Nona 49. . 
GERÖ MAGDA. Nagyvárad, Str. Vlahuta 30. 
Dr. I. RADULESOU, Karánsehos. 
KEMÉNY ZSUZSA, Csány. 
HORVÁTH KÁLMÁNNÉ, Devecser. 

Megfejtési ha tá r idő i 1933 november I. A postán 
beküldött levelezőlapokra ráírandó: „FEJTORNA". 
Személyesen is bevihetők a Színházi Élet Boltba (Erzsébet-
kőrút 7). Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Elet olvasói 
vag>'előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést kül-
denek be. . 
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Ebben a rovatban csak közérdekű kérdésekre válaszolunk. Aki magánjellegű kérdéssel fordul 
hozzánk, mellékeljen bélyeggel ellátott megcímzett borítékot. 

WszimÁtm 
Október elején. A Mai Nap szí'rkesiztöségé-

nek tagja. 
KÉZIRATOK: Tolnai György. Írásaiból, ha 

meg nem szűnik közben a Tehetségavatás jio-
vat. közöltünk voliniu Majd jövőre. — Pataky 
Imre. Novelláiban van több erő, «le a meséit 
nem gondolja eléggé át. — Vörös Emília. Még 
wem eléggé ifcifmrrott, a rímekre és a veris rit-
musára jwbbaji ügyeljen. — K. A., Cluj. Az 
ilyen fantasztikus témslk megírásához nagy 
technika ke®. — Heimann Lajos. Kissé primi-
tív írások, de íejlödésképesek. — Luigli Gyula. 
Kedves, egyszerű trások. — Weinhardt József. 
Kéziratát ettol-vastuk. A meséje, elgondolása jó, 
lehnt tiolíSle operettet Írná, sajnos, a »zőivege 
nem elég vidám ás fordulatos, a dialógusai 
néhol egészen jók, die sok helyett terjengőseik. 
Mindent összevéve, írásában van tehetség. Bár-
melyik zeneszerző sziveœn eloLvassa librettóit. — 
Bujdosó betyár. KJïtsé primitív íráss de fejlö-

r i L M B i l 
«Rózsahegyi A. K.:» A kérdezett cím: Ber 

aim. S. W. 19. Krausenstrause 8<>—38. Tiaeriki-
lencéves. Küld fényképet. 

Kolozsváry, Jugoszlávia: Metro- Goldwyn 
Mayer stúdió, Los Angeles, California. Para-
imounth Stúdió, Holliywood. 

Szakái Hajnalka: Anny Ondra cime: Berlin, 
AV&stend, Sachsenplatz 1'2. 

Dr. W. G.-né, Budapest: Mindenekelőtt sze-
mélyesen kell meggyőződnie a film hasonló-
ságáról. Ezután a filmgyár budapesti képvi-
s e l t é n é l informálódjon arról, hogy pontosan 
mikor kezdték, el a film felvételeit és ha aa 
adatok megegyeznek, illetve kiderül, hogy ön 
scenáriumát .legalább két hónappal előbb küldte 
be, mint a film gyártási kezdete akkor for-
duljon ügyvédhez. 

Fekete. A szürke kabát nem csúnya, bár nem 
mondhatom, hogy ess a határozott divatszin. Ha 
a télikabátot csak sportkaíbátnak ataalrja vi-

• s élni, nagyon szép volna a világoszöld szövet-
kábát, esetleg raglánba szaibva, hátul két 
szemberáncoail és «•panignival. nagy angol zse-

K o p o f l b u n d á j á t 
aUálesti és vasalja KOHIM 
szőrmefestő, VI., Diós-utc» 3. Tel. 93-0-18 

bekkel. Biberettgallért és manasettát csináltas-
son rá. Ez a szörmie nagyom «zép a zöldön és 
aránylag nem nagyon dirága. 

Dáma. Hogy milyen anyagot vâlassœon a 
pongyolájához, az attól függ, hogy milyen cé-
lokra akarja viselni. Ha reggéll pongyola ée 
a U í körül kell, úgy feltétlenül valami meleg 
anytagiot keressen. Nagyon szép anatlassészerü 
kívül fényes, belül pedig puta ftanellanyago-
kat kapni egészen ölesén, ezekből csak egy 
egyenes férfiöltözőkabáthoz hasotiló kabátot 
csináltasson, nagy zsebbel, övvel, ezt reggel és 
délelőtt viselheti a ház körül. Fogwiópomgyo-
Iániaik vagy egy saép marocaint, vagy flamisolt, 
vsigy crepromaint vegyen. A fogald»ípong.vK»la 
legyen egészen hosszú, ibolkáig érő, olldalt át-
menő, rövid, vagy hoseteú, bfl, japán szabású 
ujifall és övvel. Ha többet akiair neszklrozná, úgy 
a bársony anyagot ajánlom. Ebben a fogiuló-
pom«yoJílban, amely majkllnieim estélyiniihaszerü, 
bátran fogadhat vendégeiket, kisebb vacsorám, 
vagy vaeswra utánra. Természetes, ha a vendé-
gei estélyiruhában vannak, nem fogadhatja 
őket még a fogadópongyoílában sem. 

Praktikus. Ha a kosztümszoknya már nagyon 
rövid és a kabát sem viallami divatos, csak 
azt tanácsolhatom, hogy dolgoztassa össze a ka-
bátot a szoknyával és csináltas'ion egy jó egye-
nes, elől végig beigombolt umllég galléros szö-
vetruhát. Nagyon jó strapairuha liesz belőle, 
mindennapra télikabát alá. FVlzénnak legjobb 
lenne az a C'hanell-miodell, anwvly a tniult heti 
lap diviatcinilapján volt. A IbársKwiyruha bizony 
nagy totxus. Natgy-On szép, do néhány leülés 
utá.n tükröt kap. Ha több délutáni ruhája vain, 
csináltasson egy fieikete btársonyrwhát és min-
den viselés után gőzölje fel, mégpedig úgy. 
bogv artnikor a fürdőkádba folyik a forró viz, 
aka'sszia fal a ruhát a víz fölé a zuhaaiycsöre 
és .mialatt a kád megtelik, a ruha bársonya 
szépen kigőzölődik. 

Főkönyvelő neje. A magyar anyagok között 
is nagyon sok szép és divatos anyagot talál. 
Ottománt és enepetket nagyon siaépcket készi-
tenek a magyar gyárnak. Minőségben, azt hi-
sziem, versenyeznek a külföldi anyagokkal, 
mindösze arra kell vigyázni, hogy »e gyüríW-
jienek. Az árkülönbség óriási. Magyar anyagot 
egész szépet kap már nyolc-tíz pengőért is, 
mig a párizsi anyag liegatófob a duplájába ke-
iül. Fekete, vagy barma délutáni ruhát csinál-
ta SHO®. 

Seidler Nándor, a divatcipők mestere, (IV., 
Kcsutli Lajos-u. 1 és VII., Király-u. 10»}. új-
fajta gyógybetétes cipőt hoz-ott forgalloimlia. 
mély teljes pihenést biztosit a szenvedő lábnak, 
és amellett saép és elegáns is. Seidler mester, 
bogy mindenkit itoeggyöíheaaen szabadMlmazott 
gvógybetétes cipőinek lüvtálóságáról, ass első 
pár cipőnél a betétért semmit sem számít fel. 

A CSODAH AZ A CSODÁK HAZA 
2 P-ért ehet, ihat, 

I mert MAGYAR FALU-Jában már A u t s i m b M c u i 41-3-70,31-2-8 
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Via Bodenbach. Németországban sem általá-
nos a tárgyilagos berendezkedési iránynak az 
a túillhajtása, , amely minden textilt száműz a 
lakásból. Nem ajánljuk, hogy ezt a példát kö-
vesse. Ride# lenne a lakása. Meleg otthona 
csak akkor lesz, ha egy kárpitozott székben 
tilhiet, egyszerű függöny van az ablakán és 
nehéz, puha, saines párna, terítő teszi azt szí-
nesebbé, lakályosabbá. Próbálja meg. 

Vidéki asszony. A tisztára gyaillult parkettet 
kenje be langyos vízben feloldott tiszta méh-
viasszal s ha tökéletesen megszáradt, akkor 
kell felkefélni. Az oldat: 1 kg viaszhoz 3 liter 

Biedermeier. A horgolt teritők jobban ille-
nek szép régi szobájába, mint a recézettek. 
Minden kézimunka mellékletünkön közlünk 
mintákat. Leszámolható mintákat a Színházi 
Élet boltban minden nagyságban vásárolhat. 
Függönyt készítsen fehér vagy ekríiszínű mar-
kisetböl, pettyes tüllbol vagy grenadinból, sok 
fodorral. Stílszerű, célszerű és olcsó. Muskát-
lit telhet a vlnágpoltaára, bár ez nem szoba-
virág, de tegyen zöld szobanövényeket és 
kaktuszokat is. 

KCZMEIIKM. 
V. Knobloch. Nem jelenik meg egy sie. 
Fiatalasszony. A mellek süllyedése a nők 

fizikumára a legjellemzőbb és legállandóbb is. 
Ez olyan biológiai végzetesség, melynek min-
djen nö ki vlan téve. Bizony gyakiran ílátni ISzép-
arcú és egyébként kifogástalan alakú és ará-
nyos fiatal lányokat, akik sainte meg vannak 
verve azzal, hogy a természet túliságiosan rnaigy, 
aránytallan mellet adott niekiik. Ez azelőtt, kü-
lönösen, meglehetősen gyalkran súlyos neurasz-
téniát és fizikai zavarokat okozott, mert sokian 
érezték e miatt magukat szerencsétleneknek. 
Ma már műtéttel tökéletesen. kormlgáil'iM lehet 
és a megkissebbített mell teljesen illiúadótkieltő. 
Az operáció nem tart soká és nem veszedelmes. 

Somogyi. Aki szépségre törekisizik, aninak 
nemcsak vágyakozni kell ezután, hanem egész-
sége» életmód mellett testének és arcának ápo-
lására naponta egy fél órát kell eltöltenie, 
mart a legtöbb nő mam csúnya, hanem ápo-
latlan. 

Egyetemi hallgatónö. A rendellenes szöroö-
vést a beMS kiválasztásos mirigyzavaroik idé-
zik ölö, elsősorban a petefészek. A kinőtt szö-
r.lket diatheriniás eljárással lehet véglegesen 
kipusztítani. Nem jelenti tehát, hogyha belső-

Ha orvosát megkérdezi, töle is csak azt a ta-
irai,csőt kapja, hogy a legcélszerűbb fogyókúra 
a «Nockit» viüLasnynélküli masszirozókészUlék 
beszerzése, mert ezzel testének rugalmasságát és 
üdeségét is miegönzi. Lakásán díjtalanul bemu-
tatja az Orvosi Mű szerüzem, IV., Magyar-u. 40. 
Xélefón: 84-0-84. 

HIRTELEN ELUTAZÁSNÁL, vagy ha sürgős 
dolga akad, nem kell a hosszadalmas fejmosás-
sal kínlódnia, mert gyors segítség a hölgyeknek 
a «FEKETEFEJŰ» Száraz Shampoon. Víznél-
küli fejmosás. Három perc alatt üde, illatos és 
laza hajat nyeri Olcsó! Kiadós! Kis és nagy 
dobozban mindenütt kapható! 

leg reniibejön, a szőrök spontán kihullaniuk. 
Semmü olyian belső szar, vagy külső szer nin-
csen, ami a szórókét viéglegesea kipusztítaná. 

Újhelyi előfizető. A mitesszer és a pattanás 
a legveszedelmesebb ellensége a teintnek. To-
vábbterjedését, romboló munkáját, mioly az 
arcibőrt porózussá teszi, nagy türelemmel és 
megfelelő kozmetikai szerek által elért zsir-
talainitással, nem pedig szárítással, meg- lehet 
akadályozni. 

Előfizető leánya. Az arc- és testmasiszázst több 
célra és többféleképpen lehet használni. Biztos 
sikierre nem lehet számítani, mert a masszázs 
nem önálló gyígytényező, hanem, csak kiegé-
szítésül haszná'ható a test edzéséire, táplálására 
és iidítésére. 

E rovat keretéhe tartozó kérdések VÍZVÁRI 
MARISKA lakására (VIII., Rökk Szilárd-u. 18) 
címzendök. Választ KIZÁRÓLAG ITT A LAP-
BAN ad a rovatvezető. 

Sch. Dezsőné. Nelm tudom kérem. És tessék 
lelolvaftnj a fenti sor,okai. 

P. P. Mikor a libazsírt olvasztja, te^jye fel 
a hájjal és szalonnával együtt a májat ts. 
Mikor a zsír kész, a niiáj is megsült. Ekkor 
tegye 'bele egy akkora edénybe a májat, hogy 
köröskörül és felül két ujjnyi hely maradjon, 
öntsie tele az edényt friiss hidzsim-al, tegye 
még öt percre a tűzre sülni, hagyja kihűlni, 
ha a zsír leszállt volna, töltse utána egész 
tele az edényt, hagyja a saint kihűlni, "meg-
alvajdini. Kösse le az edényt pergamennel és 
fagyassza át jég között, télen egy éüszakán át 
az ablakban. A mláj így 2—3 hónapon át friss 
marad. Persze visszarakni a mairadjékiot legfel-
jebib pár napra lehet, ha már egyszer meg-
kezdték az eltett májat. A zsirja pedig igen jó 
pirítós keniyé,nne, héjában sáilt krumplihoz, 
lángöslhoz, stb. 

Jubileum. A délelőtti gratulációhoz azt aján-
lom, terítse le az ebédlőasztalt abrosszal, rak-
jon rá 3—í rakásban tányérokat, cvöesakö'zö-
ket, poharalkat. papírszalvétákat és fe'saele-
telt sonkát, szalámit, pár doboz Szardíniát tá-
nyiérra bontva, vajat, tepertyőspogáesát, aipró 
édes süteményt, Sört, bort, likőrt és konyakot 
vagy pálinkát. Nwm baj, hogy nincs személy-
zete". szíveis kínálásra örömmel kiszolgálja 
mindenki sajátmagát. 

Ityeg a fityeg. Hát aiká,r ityieg, akár fityeg, 
de nagyon érthető, hogy valaki megneheztel, 
mikor úgy kínálják, bogy: «no, mért nem 
zaibál?» Széip a közvetlenség, de ez egy kissé 
túlhajtott nonchalance. Nein gondolja? 

A hűvös őszi napokon kirándulóknak, turis-
táknak nélkülözhetetlen a Lampart-szeszgáziőző. 
Ez a készülék kis helyen fér el, könnyen kezel-
hető és főként neim robbanékony, tehát telje-
sen veszélytelen. A hátizsákban könnyen elfér. 

A Lampart-szoszgázföző igen alkalmas olyan 
vidéki kúriákban, házakban, ahol villany- es 
gázvezeték nincsen. 

* 
Miért kinlódk? csatos karóraszíjjal vagy sza-

laggal? «Automatiko» magától záródó fém kar-
óracsat az ideális megoldás! Tekintse meg még 
ma az egyedárus,itó Bozgonyi és Révai órásüzle-
tében, Kossuth Lajos-u. 5, a Nemzeti Kaszinó 
palotájában. Króm és dublé kivitelben készül 
szebbnél-szebb mintákban. 
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Szemíelszedés gyorsan, 
jól, olcsón. — «Szemfel-
szedő »-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál . ) 

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

Távirati cím : 
Hotelist, Budapest. 

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

«0.—, 80.—, 
100.— P. 

M e g h í v j u k e hé ien 

KáceerRezsöné 
Szarva« 

előfizetőnket 
három napra 

Budapestre és 
felkérjük, hogy 
megérkezésének 

pontos idejét a 
szálló igazgatósúgával közölni 
szíveskedjék. 

S2emölc«írtá«t, azőrtelenftéet 
legbiztosabban ïlatkeraMval relink I 

Bányász Márta kozmetika 
IV., Ver« Pilné-ntca 1«. Tilden : 85-6-20 

V., Bigo^-atca^ Telelőn : 29-0-40 
S Z S E F O I Á S 

Ürilúnyok tökéletes kikép-
zéet nyernek a kozmetika 

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

Telefón: 140—18. 

Budai kutyafürdő 

A M g h fertőtlenítés. 
M k | 4 n H ' Szakszerű trim-

^ H H « ^ melés. Idomítás. 
Mérsékelt árú 
bérletrendszer 

» " V E Drótszőrű fox-
terrier és hosz-

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

Telefon: 54-8-42 

P H Ö N I X k u t y a f ü r d ö 
é s n e v e l ő i n t é z e t 

Szakszerű trímmelés, kiképzés. 
Drótszőrü foxterrier kölykök 
kaphatóik elsőrangú tenyésztőtől. 
Féregmentesités. nyiiiáis és für-
detés. Phöníx-u. 2, tel.: 103—56. 

Az Alsó-Margitszige-
ten, a Márkus-vendéglő 
melletti villában (I. 
em.) 2 egymásba nyíló, 
parkra néző szoba no-
vember 1-től igen ked-
vező feltételek mellett 
— egész évre is — ki-
adó. A Felső-Margit-
szigeten ugyancsak bé-
relhető néhány kisebb-
nagyobb lakás. Felvi-
lágosítás: a Nagyszálló 
irodájában (Telefon : 
2 0 — 6 — 2 0 ) . 

ZALÁKÉ BREYER ERZSI 
Kozmet ikai intézete 

V., Vilmos császár-út 5. 
Teleion : 21-5-07. 

Dr. Nagy Mihályné 
kozmetikájában, Lipót-
körút 16. összes szép-
séghibák kezelése, tar-
tós szempillafestés. Ta-
nítványok kiképzése. 

Yelefon : 221-78 

V e g y t i s z t f t á s b a n 

K U L C S Á R 
H U P P E R T 
v e r h e t e t l e i 

VUUM*owa Sxatfo 
IV, K o s s u t h L a j o s - u t c a * 
Kosztüm, F a ç o n â r 
KBPu"hay' 2 5 P-tSl 4 - O - i 

Enkelhardtné B. 
évtizedes kozmetikai intézete 

IV., Váci-utca 11/b, félemelet 2. 
Telefoa : 874-25.  

A q u t l a A d l e r A d e l l n a ; 
magyar kir. Opera-

Városi 
hzínház volt első 
magánénekesnője is-
mét megkezdte taní-
tását. Lyi ai opera-
szei epeket, dalt, bel-

cantot, koloratui át 
lanít, tehetséges kez-

dőket vállal. 
Budapest, I, Gel-
lérthegy-u. 1. II. 12 

Telefon : 509 - 8 3 . D. u. 2—4-ig 

Lohet mindenkinek jó nádiója. Az Orion rádió-
készülékek nagy választéka, — kezdve az odcs',') 
kétlámpás késwülékektőJ a modern rádiótechnika 
minden újításával felsaereilt luxus super gépe-
kig, — minden igényt kielégítenek. Ezek kJöziil 
megemlítjük a következő típusokat: Orion-7128, 
mégypotusú hangsaóiróval egylbeépitett 2+1 lám-
pás. Oricm-7221, Jengönyeilves hangszóróval egy-
beépített univerzális 2+1 lámpás. egvien- és 
váltóáramra, Orion-7038, dinamikus hangszóró-
val egybeépített 3 lAmpAs egyenáramú Európa-

vevő, Oriom-7881, dinamikus hangsztóróva'l egy 
épített 8+1-es Band-Pass Európa-vevő. Ori 
7133, dinamikus hangszóróval egybeépített i 
ciálís .reflex-kapcsolású 3+1 lámpás sir 
Oriore-7066, diiuunikus hangszóróval egybeépí 
miniden technikai újítással feUtaerelt 6+1 1 
pAs, hét hanga]tkörös super. 

I/oen ké«züléíkeket az Orion rádiókereskí 
b&nkinelk bemutatják és az érdeklődőik nés 
készséggel szolgálnak Ikőzölebbi felvilágo® 
sal, vagy tanáccsal. 
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