oicsóbbodási akciónk
az idő parancsa: az áraknak a legszélesebb vevőkör változott jövedelméhez való hozzásimulása;
amit mindamellett jóizlésben, kivitelben és tradicionálisan ismert
jóminőségben nyujtunk, jelen oicsóbbodási akciónk fogja megmutatni az egész közönségnek.
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a fényképezés
csak akkor lesz, ha a legtökéletesebb
is
kiíróiéit
eszközöket használja : olyanokat, mtlyek a nagyközönség számára
kiszültek is kevis gyakorlat mellett is biztos eredményre vezetnek. Ilyenek :
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fényltéfaezőkészülék,
verichrome
amatőr

film,
gázfényfaafair.

A legtöbb fotoamatSr
keveset törődik
készítik másolatait.
Ez
nem helyes.
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fairt,

jobban fog örülni

képeinek.

azzal, hogy milyen
papirra
Követelje
a legjobbat,
az

Színházi Élet Boltjának
osztályain mindent megtalál olvasónk, ami a müveit ember kulturigényeit kielégíti.
KÖNYVOSZT ALYUNKON
minden jelentősebb újdonságot, «tandard magyar és külföldi irodalmi müvet, ifjúsági könyveket, képeskönyveket állandóan raktáron tartunk.

ZENEMU-OSZTÁLYUNKON
az összes modern dal- és táncujdonságok, bel- és külföldi slágerszámok,
operettek és hangosifllmek, dalgyűjtemények állandóan raktáron vannak.

SZÍNDARAB-OSZTÁLYUNKON
minden nyomtatásban megjelent színdarab, egész estét betöltő darabok és
kabarétréfák, monológok és konferanszok
beszerezhetők. Műkedvelőknek
készséggel állítunk össze müsortervezelet.

GRAMOFON-OSZTÁLYUNKON
művész- és tánclemezekből, valamint
magyar és külföldi dalokból minden
jobb felvétel megszerezhető.
A legjobb márkájú gépek, kedvező
feltételek mellett.
HANGPOSTA-STÚDIÓNKBAN
SZINHÁZJEGYIRODÁNKBAN
megörökítheti törhetetlen lemezen saaz összes budapesti színházak és kaját és gyermeke hangját. A lemezeken
barék, valamint sportmérkőzések jegyeit árusítjuk. Jegyirodánk vasárnap
élőszóval küldhet üzerietet a távolban
délelőtt is nyitva van.
lakó rokonainak és ismerőseinek.
Bármely osztályunk kívánságra készséggel küld jegyzékeket és nyújt felvilágosítást.

Színházt Éle! Boltja
Budapest, VII. kerület, Eresébet-hörut 7. seám
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lia a napok emberekké válnának, az április elseje lenne közöttük a
bohóc.
Vannak téli napok, amelyek bundába burkolódzó, göthös öregurakhoz hasonlítanak. Vannak őszi napok, amelyek olyanok verejtékes erejükben, mint a roppant izomerejü mezei munkás. Tavaszi napok is vannak, tizenötéves bakfisokhoz hasonlóak, akiknél könnyen áll a pityer gés, de rögtön utána a kacagás is. Még az egyes napokban is emberi
profilt lehet látni. A Nagypéntek olyan, mint a megrendítő fájdalmu,
mély gyászt hordó anya. A Karácsony maga a szent kisded, ragyogó
öröm tündöklő lehellete a közel-távol havazó csillagos hidegben.
Az április elseje, az a bohóc. A huncut fintor. A cinkostárs jókedvű
kacsintása. Az önmagáért való vidám bolondság. A gondvesztő, bufelejtő jókedv.
Nagyon tisztelem azt, ami emelkedett és komoly. A szép tragédia
előtt leveszem a kalapot. Sorsunkat, bajainkat tárgyaló komor intelmek
és meggondolások előtt illemtudóan meghajlok. De hiába jó tanuló
valaki az iskolában és hiába van egyese magaviseletből: ha az előadásnak vége, az ember fékevesztetten rohan ki a levegőre és feldobja a kalapját a kék ég felé, hogy aztán elkapja megint. Most már nagyon
soká bent ültünk az iskolában, az élet oly sokat emlegetett és közismert
iskolájában. Ültünk szorongva a padban és hallgattuk Sors tanár u r
szigorú intelmeit: takarékoskodjunk, tanuljunk meg minden örömről lemondani, ne is álmodjunk külföldi utazásról meg ilyenekről, szokjunk
hozzá, hogy életünk feladata a kínlódás és gürcölés.
Most végre megszólal az a csengőszó, amelyet ugy hivnak, hogy
április elseje. Kitárul az ajtó, tolongunk kifelé egymás hegyén-hátán a
verőfényre. Hajrá, gyere könnyelmű jókedv, nevessünk egyet-kettőt. És
jönnek az áprilisi ugratások. Felhívjuk a kormányfőtanácsost gróf
Károlyi Gyula nevében, hogy véleményére fontos szükség volna, siessen
azonnal a miniszterelnökségre. Rózsaszínű levelet írunk a színművésznek, hogy egy szőke arisztokrata hölgy, aki inkognitóban akar maradni,
délután négykor várja csukott autóban az Erzsébet-hid innenső
fejénél. (Mivel nem tudja, melyik hidfő értendő az „innenső" alatt,
másfél óráig fog cikázni a hidon taxiban oda és vissza.) Vagy apróhirdetést teszünk közzé kellemetlen ismerősünk lakáscímével, hogy ott
fajkutyát óhajtanak venni, eladók jelentkezzenek reggel hét és fél nyolc
között.
Mindenki nevet és mindenki gyanakszik. Mindenki tréfán töri a
fejét, de ugyanakkor óvatosan pillant körül, nem készül-e ellene valami.
S aki legjobban hahotázik, mikor a másikat becsapta, nem veszi észre,
hogy ugyanakkor a többiek rajta még jobban nevetnek, mert kabátja
gallérjában hátul egy orvul odatiizött cédulát hord ezzel a felirással:
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„Szamár vagyok". Viszont akik ig y kinevetik, azoknak sem megy jobban. Egyik ebédre megy, ahova meghívták, de a háziakat nem találja
otthon. A másik nem is sejti, hogy mihelyt betoppan a lakására, nyolc
ebédvendég fog a nyakába borulni, akiket nem hivott meg. És igy
tovább.
Inditványozom, hogy az idén az április elsejét hatósági uton hoszszabbitsák meg. Másnap ne április másodika legyen, hanem megint
csak április elseje. Harmadnap megint. Egész héten. Egész hónapban.
Még tovább. Adjunk magunknak egy kis szabadságot. Ne egy napig
tartson a móka, hanem sokáig, sokáig. Nevessünk, mint a becsípett
ember. Aki a gondját el is szokta felejteni.
Emberek, legyünk jókedvűek. Az adósságunk igy is, ugy is ugyanannyi marad. Itt az április elseje, a nevető fényképész, aki figurás
kacsintással pillant ránk a masina mögül és azt mondja:
— Kérem mosolyogni.
Mosolyogjunk annál inkább, mert Londonból az a szenzációs híradás érkezik, hogy április negyedikén reggel öt óra tizenkét perckor
összeütközünk a Halley-féle üstökössel és a földgömb fel fog robbanni.
Addig legalább éljünk jól, ha hétfőn reggel úgyis vége mindennek.
Ugye megijedtetek? Április elseje . . .

0, mily áldottul boldog volt a költő,
Ha tavaszt dalolhatott árva ajka . . .
Úszott a szélben, rőt fények
körötte,
mint csobbanó vizén a könnyű sajka
Mindig szerelmes, mindig vad legény
Ahányszor
női fej szaladt elébe . . .
Szonett, ritornell fakadt a szivéből
éjbe...
a kéklő hajnalba s a méla
Ô, másképp pörgött a világ
ötvenéves
még akkor ö se
.A gallyak közt fütyülve járt
S a tavasz nevén szólította:

lett,

s a költő,
volt ám
a szélben
Zoltán . . .

Ma annyi csak az uj tavasz
hatalma,
Hogy leveti ő a
télikabátját;
Felöltőt vesz magára s búsan elbú
Azok elől, kik elsuhanni
látják...
Somlyó Zoltán
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A harmincéves fiatalember
Irta:

Nags

Az illetőnek egyik darabja még mindig táblás ünnepe a Kamaraszínháznak és
ti másik darabjára a Belvárosi Színház
máris azt a bajnoki feladatot bizta, hogy
a „Torockói menyasszony" és a Molnár
Ferenc „Valaki"-jének sikerét folytassa
— és az illető mostanában lesz harmincéves. Ne tessék hát csudálni, hogy a
premieren a darab hősénél jobban érdekel maga a szerző, a darab cselekvényénél izgalmasabbnak találom a szerző
gyors pályafutásának
filmromantikáját.
A kulisszák mögött keresem a szerzőt,
nz ügyelő a premier izgalmában csak
ugy futtában, kurtán informál:
— Anday ur ép most ájult el. Valahol
a társalgóban locsolgatják.
Nini. A filmem ép jól kezdődik. A
nézőtéren a premierek legválogatottabb
és legkövetelődzőbb közönsége szorong

Belvárosi Silnhii: „Aranytűit"
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Endre
fülledten, a kulisszák mögött a színészekszínésznők a végső lendülettel vetik magukat szerepükbe, a függöny már megmegrándul, — a társalgóban pedig hideg
vizzel spriccelgetnek egy harmincéves
fiatalembert, a szerzőt. Ezt ezennel díjmentesen átengedem a gyermekcipőben
járó magyar filmgyártás céljaira.
Szerencsére nem nagy baj. A szerző
már magáhoztért. Amint őmaga mondja,
negyven cigarettát szivott el egymásután
nagy izgalmában, ez ártott meg neki.
Különben egyáltalán nem valami széllelbélelt lenge Muzsafi; szélesvállu, jól
megtermett sportoló; — ez nem fog kidőlni a magáravállalt izgalmakban. Amint
meglát, mindenekelőtt két kezével hálásan megrázza a kezemet:
— Köszönöm, hogy olyan szépet irt a
feleségemről!

- Gltrl leltem, na moit mondd!
Gombasiögi Ella ét Darka Margit

(Fol« Angola)

r>u>U« Mur «If
Belvárosi

Színház: „Aranyfüst'
(TotO \ li|í»ln)

— Moti elviszlek mngammnl Párizsba. El ill U Eifel-torony
Dit} ka Mur ült (h Ráday Imre

— Vigyázz Kubuli, megfázol
GombaszOgl Ella éa Gyergyay István
Belvárosi Színház: „Aranyfüst"
(Foto Angelo)

A feleség ls ott áll mellette. Fitosorru,
vékony leányka, Karácsonyi
Piri színművésznő. Egyszer már játszött is az
Uj Színházban és akkor nagyon tehetséges volt.
Most aztán jön az életrajz. Budapesten született, a Barcsay-gimnáziumban
érettségizett, ő színésznek akart menni,
az apja az egyetemre adta, három és fél
évig a filozófiai fakultást járta, de mellékesen bejárt a sziniakadémiára is. De
végül is a színészet győzött, vidékre
ment, szabályosan végigélvezte a kezdő
vidéki színészek romantikus nyomorúságait, szerelmes lett, győzni akart, irt egy
regényt a „Halálos tavasz" » címmel, ez
dijat nyert, ismertté tette a nevét, visszajött Budapestre, a
Kamaraszínházban
sikert aratott a „Porcellán" cimü darabja, most ennek az u j darabjának a
sorsáért szívja egyik cigarettát a másik
után és ha majd szuverén neve lesz már
a színházi világban, fog irni egy nagynagy szerepet a felesége számára. Mert
a film heppiendje az lesz, ha majd egymás kezét fogva, együtt jelennek meg a
függöny e l ő t t . . .
És most veszem észre, hogy ezzel
nagyjából u j darabjának a tartalmát is
elmondottam. Aranyfüst. Az aranyos
ifjúság turbékoló szeretkezéseivel
és
foszladozó aranyfüstös álmaival. A vigságai is megkönnyeztetnek, a szomorú-

— Ma lettem igazán színésznő
Várady Lajo». Dayka Marxit, ltáday Imre

ságai is édesen megmosolyogtatnak. Nagyon sok lágy poézis és a színpad világának néhány kitűnően meglátott és
rendkívül mulatságos jelenete. A második felvonásban egy „Nebántsvirág"eiőadás kulisszákmögötti fonákja elsőrendű szinpadi produkció.
A Belvárosi Színház számára ez az
előadás hatalmas fejlődési fokot jelez
abban az ötvöződési folyamatban, amely
e színház művészgárdáját egységes orgánummá olvasztja össze. Olyan ez az előadás, mint a legfinomabb angol szövet:
minden szála hibátlan, fonása mindenült
egységes. Dayka Margit a maga halk
közvetlenségében már majdnem anyagtalanul szellemivé szublimálódik. Ebben
a veszedelmes naiva-szerepkörben enynyire patronmentesen emberinek megmutatkozni a legritkább szenzáció. Gombaszögi Ella olyan friss és ízletes, mint
egy párolgó turóssütemény. Kicsi szerepében is kitűnő Székely
Lujza és Kovács Irén. Ráday Imre mostani szerepének már majdnem szabadalmazott
reprezentánsa lett. Roppant kedves Gyeryyai és szerepébe váratlanul beugorva is
jó volt Su()ár. Az előadást Tornai Ernő
rendezte kitűnően.
U. I.: Most hallom, hogy Anday Ernőnek társszerzője U van: Lestyán Sándor.
Mindannak a dicséretnek, amit fent
elmondtam, 50 százalékát átutalom Lestyánnak.
N. E.

— Amióta elment, nem láttad?
Dayka Marcit és Korát« Károly
Belvárosi Színház: „Aranyfüst"
(Foto Angelu)

Az „Ideális feleség"
pályázat
-feltételei
A győztes gazdag kelengyét, az egyes tantárgyak
győztesei értékes ajándékokat kapnak

A Színházi Élet húsvéti számában
meghirdetett „Ideális
feleség"-pályázat rendkívüli rokonszenvvel
találkozott az egész országban. Százával futnak be hozzánk az érdeklődő és gratuláló levelek, mert ez az u j k o n k u r rencia igazi nemes erőpróba elé állitja
a résztvevőket és hivatva lesz eldönteni, vájjon a szemünk előtt felnőtt,
ilj leánytipus
ékes-e
mindazokkal
az
erényekkel,
amelyek anyáinkat
gloriflkálták?
A pünkösdi ünnepeken eldöntésre
kerülő verseny elnökségét gróf
Teleki
Sándorné,
az országosan ismert irónő
és híres gazdaasszony, vállalta el.
Ciróf Teleki Sándorné igy nyilatkozik
az „Ideális feleség"-pályázatról:
— Örömmel, sőt lelkesedéssel fogadom el az „Ideális feleség" pályázatának zsürielnökségét, mert ennek a versenynek a gondolata bepillantást fog
engedni a mai leánynevelés komoly,
országos fontosságú ügyébe. De szívügyem is e kérdés, mert feleleveníti
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bennem egykori boldog leánykorom
emlékeit. Engem az édesanyám mintagazdaasszonynak nevelt. Ha nagymosás volt, a tizenhétéves kisasszonynak
is fel kellett tűrnie k a r j a i n a r u h á t és
bizony oda kellett állnia a nagyteknő
mellé. Ha szappant főztünk, az én kényes o r r o c s k á m n a k is épp ugy kellett
tűrnie a nagy üstből felpárázó nehéz
illatot, mint akármelyik
mindeneslánynak. Odahaza magamszabta és mag a m v a r r t a r u h á b a n j á r t a m , mint valami kishivatalnoklány és bizony a
nyári befőzés
kedvéért sutba kellett
vágnom a tenniszütőt, vagy a kellemes
angol regényt, hogy a kánikulai meleget a tűzhely melegével együtt élvezzem. Most m a j d meglátjuk, hogy ez a
jazz-korszakos, r u m b á s világ elhomályositotta-e a mai lányok előtt igazi hivatásuk és rendeltetésük képét?
Én
azt hiszem, hogy nem. Ha az ellenkezőt hinném, bizonyára l e m o n d a n á m a
megtisztelő hivatalt.
Az „Ideális feleség"-pályázat buda-

pesti tanári kara és egyben zsQrije
szintén a legnagyobb lelkesedéssel karolta fel a verseny eszméjét. Amint
m á r mult s z á m u n k b a n megírtuk, a
pályázók a következő, részben kötelező, részben rendkívüli tárgyakból
vetik m a g u k a t vizsga alá:
Főzés,
beosztás.
Varrás és
kézimunka,
írásbeli dolgozat a helyes
gyermeknevelésről. 1
Általános
műveltség.
Zenei
Ismeretek.
Külső
megjelenés.
Tánc.
H a a pályázók az itt felsoroltakon
kivül olyan tudással, vagy képességgel
rendelkeznek, amelyek
véleményük
szerint az „Ideális feleség"-et még értékesebbé tehetik a házasság keretén
belül, a zsűri ezt is figyelembe veszi és
pontozza.
Az a fiatal hölgy, aki az összes tantárgyakból a legmagasabb pontszámot
éri el,
elnyeri az „Ideális (eleség" elmet
s ezzel együtt a Színházi Élet ajándékát, az ötezer pengő értékű kelengyét.
De azokat is jutalmazni k í v á n j u k ,
akik a föntebb felsorolt tárgyak bármelyikében az összpontozástól függetlenül a legjobb osztályzatot, az egyes
tárgyakból a legtöbb pontot kapták.
Azok, akik az egyes tantárgyakból
a legjobbak voltak, értékes ajándékot kapnak a Színházi Élettől.
Az összpontozásban legjobb első száz
pedig díszoklevelet
kap.
Itt közöljük a budapesti tanári kar
névsorát:
Elnök: Gróf Teleki Sándorné.
Főzés, beosztás: Vizvári Mariska.
Varrás és kézimunka:
Jaschik Almos
iparművészeti főiskolai tanár.
írásbeli dolgozat a helyes
gyermeknevelésről:
Dr. Tímár Rózsi, az Orsz.
Stefánia Szövetség főorvosa.

Altalános műveltség:
Sebestyén
Károly, kritikus-esztéta.
Zene: Zsolt Nándor, zeneakadémiai
tanár.
Külső megjelenés: Márk L a j o s festőművész.
Tánc: I f j . Wahlhampf
Henrik, az
Atléta-bál elnöke.
A pályázók, — mint m á r a Színházi
Élet mult számában jeleztük, — nem
kötelesek
minden
tárgyból
vizsgázni,
de a főzés-beosztás,
varrás-kézimunka,
írásbeli dolgozat és általános
műveltség mindenkire
kötelező.
Azt is kifejtettük előző c i k k ü n k b e n és ezúttal újból hangsúlyozni
k í v á n j u k , hogy a
külső megjelenés
kérdésének
felvetése
a legtávolabbról
sem egyértelmű
a
szépségversennyel.
Az ideális feleségnek nem kell okvetlenül szépnek lennie — bár hiszen az
sem hiba, ha valaki szép. A fontos,
hogy megjelenésének természetes bájával tegye magát vonzóvá jövendőbelije előtt.
A vidéki versenyzőket helyi zsűri
fogja delegálni a pesti versenyen való
részvételre.
A kiválasztottak
pedig
kísérőjükkel
együtt a Színházi Élet vendégei
lesznek.
A Színházi Élet jövő számában k e z d j ü k meg az „Ideális feleség"
tanári k a r á n a k feleségképző
akadémiáját is. Minden egyes t a n á r ki fogja fejteni azokat az elveket, amelyek alapján a pünkösdi döntőn osztályozni fog
és egyben p r a k t i k u s u t m u t a t á s t ad a
pályázóknak a tananyagot illető kérdésekben.
A jelentkezés a Színházi Élethez
intézett egyszerű levélben történik. De
ha a k a d n a k , akik körülményeik miatt
nem jelentkezhetnek az általunk kijelölendő vidéki tanári k a r o k előtt, ezek
sincsenek kizárva a versenyből, h a n e m
a saját költségükön résztvehetnek a
p ü n k ö s d i döntőn.
A tét magas és értékes. Nemcsak az
ötezer pengő értékű kelengye, az a j á n dékok és díszoklevelek miatt, h a n e m
a cím miatt, amely egy generáció élére
állítja viselőjét.
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A balett—civilben
Van egy elgondolás, amely
színpadi

hagyományok

inâr a

legfőbb

őré-

nek, a Nemzeti Színháznak kapuit is
bedöntötte, hogy tudniillik nincs
klasszikus,

kosztümös

ne lehetne

játszani

hákban.
rég

darab,
mai.

az a

amit

modern

el
ru-

Vera lin na ax „ICto/ukok
című balettben és civilben

A Nemzeti Szinház csak nem-

mutatta

„civilben",

de

be
ezt

Molière
a

Fösvényét

mindenképpen

érdekes

kísérletet

évekkel

ezelőtt,

megcsinálták

amikor

mái-

Hamletet, a

boldogtalan dán királyfit f r a k k b a öltöztették. Sőt szegény

Lear-király

megkapta a maga zakóját, h a

is

ugvan

az őriilési jelenet után nem h ú z t a k rá
kényszerzubbonyt is.
Csak egy dmlog volt, amit

A ..Zsidónő* balettbetétje jelmezben
Vem Ilona és Brada Rezső
•
. . . és elvilben

(Foto An jelül

elképzel-

hetetlennek

tartottunk

idáig.

Azt hit-

tük, hogy van egy m ű f a j , amely ne:n
b i r j a el a civilruhát: a klasszikus
lett.

A

hagyományos

Bord» Bella
.< „Törpe gránátos"
finiU balettben
éa civilben

ba-

balett-kosztü-

möt, a tüllszoknyácskát és lenge tartozékait ugyanis
kreálták,

tánctechnikai

függetlenül

a

régi

habituék gourmandériájától,
libegő

okok
operaamely a

szoknyácskákban és a testszin

. . . ét civilben
Hnhn Manci t» Brada R e i t !
(Antfeld loto)

A „Blink bdn" baleltbelétje
kosztümben

trikóban látta a színpadi
csáb a legtetején. A klaszszikus

balett

tehát

nem

hódolhat

be a modern

gondoltuk — és

be

irányzatnak,

kell

vallanunk,

hogy m e g b u k t u n k ezzel a feltevéssel.
Óra-balett a „Glocondá' -Ml
Brada Re»fi és Bordy Bella

Civilben

Brada

Rezső,

vállalta, hogy
Bordy

BëUa

balerinákkal
szikus
és

estélyi

balettet

operaházi
Hahn
és

Vera

bármely

modernizál

ruhákban.

A

tag

Manci,
Ilona
ílasz~
utcai

kísérlet, —

mint a mellékelt felvételek m u t a t j á k
6i e »

^

—

tökéletesen

sikerült

m e g é r h e t j ü k , hogy
frakkban
lépnek az

és

és nemsokára

Jancsi

nagy

Juliska

estélyiruhában

Opera p u b l i k u m a elé.

abban sem lesz semmi
Lohengrin

és

elegáns

Hahn Manci
a ..Denevér" balettjéban
ét civilben

meglepő,

utiruhában

De
ha
lép

A háromszögletű kalap
balettet t i . . .

m a j d ki a h a t a l m a s gőzhajóból, mellőzve
eddigi kelléket.

minden
. . . el lehet képtelni vaskaiupos ItUogá* nélkül
(Angelo foto)
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'TRIKÓBAN
cid

Bimlébtn

INTIM PISTA, hogy II erez eg Ferenc
mikor
kezdi
meg szokásos
tavaszi
olaszországi
iltját 9
— Az illusztris iró az idén
előnyben részesiti a magyar
tengerpartot.
Badacsonyi
villájában
akarja szabad idejét tölteni.
— Pihenni megy le a
Balatonra?
— Sőt, ott kezd
dolgozni egy igazi pesti vígjátékon. Ezen ne csodálkozzanak,
mert
hiszen
pompás
balatoni
színdarabját
a
fővárosban
irta.
— Molnár Ferenc
mikor érkezik
haza1
— Egyelőre
jól
érzi
magát Cannesban.
Tristan
Bemard, a kitűnő
francia
vigjátékiró ebédet adott a
Riviérán Molnár
tiszteletére. Résztvett ezen a dezsönén
többek
között
Márton Miska doktor
is,
aki most már újból viszszaérkezett
Budapestre.
—

Egyszóval

megkez-

Erik* von Thellman,
akinek
nevében a „von" a magyar
„sebes!" előnevel jelenti, eaer
méter magaaból. a tiroli alpesekből Bdvilill a Színházi Eletei. A népaierü német primadonna legközelebb Münchenben
és Stuttgartban a „Nina" elmO
operett clmsierepét játssza

dődtek a tavaszi
utazások!
— .4 clevelandi magyar konzul
Harsányi Zsolthoz
levelet intézett és ebben a színpadi
szerzők
elnökének
élénk
figyelmébe
ajánlja
Miss
Humphrey
ismert
amerikai
Írónőt,
aki
néhány
hét
múlva
Budapestre
érkezik.
A konzul
szerint
a
csinos és i f j ú irónő magyar
tárgyú
regényt akar imi
és ezért
nálunk
óhajtja tanulmányozni
a magyar szokásokat. Meg is akarja ismerni a magyar irodalmat,
a magyar
művészetet, a magyar zenét és a magijar
-flörtöt.
—

Reméljük,

hogy

tapasztalatai

alapján

csupa

jó

dolgot

fog

rólunk

irni.

— Ejha!
díjas

—

Az

hogy

utazási

hírekhez

Vásárhelyi

Gyula

ben élő kitűnő
dás-estét
közönség
Szepes

dr., a

újságíró,

rendezett

kétezerötszáz
Eggert

Starhevich

egész

vész

szerepeli

sereg

a műsoron.

berlini

vet

vezetésével

megjelent

diplomáciai

az

képviselet

főnyi

Budapestre

mii-

Kánya

köegész

ezen az

összejövetelen.
—

Mit hallott

még

a külföldi

ma-

hogy

Buenos
az ottani

nának
magyar

Airesból
operaház

szerződtette
táncosnőt,

ház nyugdíjas

érkezik

hír,

primaballeri-

Kovácsy
a budapesti
ballcrináját.

a

Murgit
Opera-

fel
mint

éves

korában

ház

balettiskolájába

szolgálat
sát.

nyug-

hölgyeket

még

után

B ári ff g

Dicsöszentmártonból
tánctehetséget,

iratkozott
kérte

Egyszóval

amikor

öt-

be az

Opera-

és

tizenöt

évi

a

nyugdíjaztatá-

húszesztendős

nyugállományba

volt,

került

utazott

volt

ezredeshez

Délamerikába.

Itt

előbb

csak

táncszerepeket

ka-

lett

ki az édesapjához,

és

ekkor

kisebb

nemsokára

a sok hírességet

airesi

első

egy

ballerinája

látott

buenos-

operának.

— Meséljen

valami

jó húsvét

utáni

pletykát!
—

Itntlai Iliit8« l.ászló szobrászművész elkésziletlc t i m y
mellszobrát

18

lévő

Margitot

hozta

pott, majd

gyarokról•?
—

— Kovácsy
Miklós

és

magyar

korosztályban

a

szeretik?

csárMárta,

László

még

magyar

Berlin-

magyar

részvételével.
Lóna,

tartozik,

A délamerikaiak

Sokat

sugdolódznak

az

Arany-

István lludnpesl v. fűpolgármesleréiirk
((•yenes lelv.)

füst

cimü

darab

körül.

Most már elárulhatom

ma-

guknak,

hogy a

Belvárosi

Színház

sikeres

újdonsá-

gát

valóban

Ernő

irta,

egyedül
tyán

nem

Anday

illetve

nem ő

irta, hanem
Sándorhoz,

donság

igazi

lépett

be

hiányzik

neve

—

a

Lestyán

tuéle-

a

volt

feleségél.
játssza

főpróba

közönsége

is rájött,

Dániel

hogy

ismert
a

Kulcsdarab

az

Aranyfüst

mert

het ismerni

a

előtt mint

hogy

ketten

r u t k i n operája u] betanulással
Svéd Sándor és Bálhy Anna
Operaház: „Onyegin"
(Vajda M. Pál felv.)

alak-

nem

— .4 darabnak
van,

színpará le-

a szerző

Lestyán

nosság

is

színpadon.

meglehetősen

jára,

Jób

alakja

megjelenik
és éppen

a

Margit

Franciskát

arra

don

ebben

Dayka

Lestyán
Gaál

mozzanatát

meg

darabban.

és

Sándor
a saját

egyik

skiccelte

Les-

szinlaprólf

lajdonképpen
tének

új-

szerzőjéhez

társszerzőnek.

— Miért
tyán

Lesaz

óhajtott
szerző

a

nyilvá-

olyan

nagy

is

osztozkodhatnak

sikere

— Nemcsak

a babért,

is testvériesen

a szerzők.
fogja

magát

magát.

Anday

hanem
kétfelé

majd

Ha netalán

magát a közönség,
láthatja.

egyik

epizódját

majd

kizárólag

fogja

megírni,

a Lestyán

sányi Irént abból
olyan

neve

akkor

nikotinista.

Hogy

pletykákat!

a

jól

újra

Nyugodtan

érzi

viszont-

dohánykisárusok
választotta

Var-

az alkalomból,

hogy

játszik

Varsányi

megy,
— - anti-

szenvedélyes

kezdheti

Bús

számára

kitüntetésszámba

mert a művésznő

—
Irént?

hogy

trafikosnőt

darabjában.

különös

a

lesz

szinlapon.
— Mikor látta Varsányi

Fekete
ez

remek

színpadon1

Elsősorban

disztaggá

osztják
életének

a

Egyébként

a tan-

revanzsálni
az ő

ismét

— Nagyszerűen!

egyesülete

rajta.
tiemet

érzi

megjelenni.

a

tavaszi
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— Molnár
Vera uj otthonában,
a
Muzeum-ulcában
most zajlott le a lakásavatás szépszámú vendégkoszoru
jelenlétében.
Az asztalnál
a
teritékek
mellett nem volt névjegy, hanem
egyegy rajz és a rajzról kellett
mindenkinek kitalálni, hogy hol a helye. Valóságos kis rejtvénypályázat
indult meg
a vacsora
előtt.
— Válási Szer elemi
— Egy kis türelmet
kérek.
Titkos
Ilonáról is mesélek valamit.
A
művésznő most vadászházat
épit
Svábhegyi
telkén.
— Remélem
kapunk
majd
tudósi-

tást a házavatásról.
Addig is halljuk
a pletykát!
— Nemrégen
ünnepelték
Varjas
Antal jubileumát.
Az egyik
fénypontja
volt Küry Klára
fellépte.
Mindenki
azt várta, hogy
a háboruelőtti
évek
két kitűnő
művészének
találkozásán
melódiák.
felcsendülnek
a régi hires
Küry Klára azonban
nem a régi repertoárjából
énekelt, hanem az időkkel haladva nagy sikerrel egy rumbát
adott elő a
közönségnek.
— Most már mesélheti
a
szenzációt.
— Szenzációnak
ugyan nem
nevezhető, de bizonyára
érdekelni fogja magukat,
hogy
a kitűnő
tollú
társaságbeli
úriasszony,
akinek
már volt egy
nevezetes
válópere,
nemsokára
ismét válni fog.
— Valami
ügyről.

bővebbet

az

Bővebbet a válóperi
aktában, de azokat
csak
a válás kimondása
után
lehet
megtekinteni.
— Uj

szerelem?

— Ez is válóperrel
kezdődik.
Az
irodalomban
és társaságban
egyformán
kitűnő pozíciót
elfoglaló
házaspár néhány
hónapja
válik. A férfi most őnagyságával egyetértésben
teljes gőzzel sürgeti a válás
kimondását.
— Hol van
lemi

Tükács KóikI sikerrel látszott» a Király Színházban a .,Hawal
rózsája" Bessy aierepél
(Foto Angel«)

W

itt

szere-

— Azért olyan sürgős a
válás, 'mert azt
szeretné,
hogy őnagysága ismét szabad legyen és
sürgősen
elvehesse
újra
feleségül.
Kezeiket
csókolom!

zene nélkül

Az operett-versekről a kritika vállveregető fttlénycsséggcl szokott beszelni. Hiába
eseng a legszebb rlm
sorok végén, hiába találták kl a rímek hervadhatatlan örök
zöldjeként ezt a megejtöen kedves és meglepően fordulatos két sort: „S mlg két
karom kitárom, halkan peng gitárom..." — az operett-verseket mégsem becsülik
egész értékil költeményeknek.
Pedig az operett-versek mögött érzőszivU költő á l l . . . Reménytelen szerelmese a
szabadon szárnyaló fantáziának. Mert az operettkttltő kezét-lábát, lelkének minden
szárnyaló készségét megköti — a zene. A melódia, amely hamarább születik meg,
mint a szöveg és nemcsak formát, hanem hangulatot Is kényszerit a guzsbaköttttt
költőre. Természetes, hogy az operettköltő legtitkosabb vágya, legtisztább ambíciója:
megkötöttség nélkül, szabadon, tetszésszerinti formában megmutatni a szivét...
Hát most hozzásegítjük őket ehhez a szép és sóvárgott feladathoz. Tavasz van. Ezer
év óta minden tavasz szent megszállottsággal Ihleti meg a költőket. Minden költőt. Az
operettköltőt is — ha költő. Ha igazán költő. Feladtuk tehát a tételt. Tessék verset
Írni a tavaszról. Amilyet akarnak. Ahogyan akarják. Lássuk hát, hogyan szól a kötelékeiből feloldozott operettkttltő?

EGY VERSES
A BELVEDERE

REGÉNYBŐL

PARKBAN
Dr Slip is Bécs, mikor a parkok árnyán
Orgona nyílik, • reng az fllatár!
Száz pad közül nem marad egy se árván.
A Iák alatt Strausz János lelke száll.
Ott Jártam egyszer veled két a kézbe . . .
Most n] tavasz Jön, szebb nem volt sohal
De én tavasszal nem megyek már Bécsbe.
Nekem nem nyílik már az orgonál
Pedig még áll a kedves Belvedere,
És fehér díszben pompáznak a fák.
Itt fogtál kézen, súgva: „Erre, e r r e ! . . . "
Emlékszel még? 6» ugy mentünk tovább.
Már nem fogsz kézen. Egyedül bolyongok
A parkban és k! nem Jutok soha!
Most uj tavasz Jön, rügyeznek a lombok —
Nekem nem nyílik már az orgona.
Mit is keresnék én ezentúl Bécsben,
Ha még oly szép fs olt fenn a tavasz?!
A majálisról éu. jaj, már lekéstem.
Virágszirom énrám már nem havaz.
Mit keresnék fenn. ha te nem vagy ottan?
Hogy ott Jártunk, nines hire nincs nyoma.
Jobb a magányban, itthon, elhagyatottan . . .
Nekem nem nyílik már az orgona.
Menjek utánad, ki a nagyvilágba.
Csábítva: „Nézd. szép otthon Is a nyár?!"
Hívhatlak még ugy, ajkad után vágyva.
KönyörgS szám még hozzád se tatái!
Elmentél! ó, neved szivembe vésve.
Hogy sajogjon, s ne forrjon be sohal
Nem, én tavasszal nem megyek már Bécsbe,
Nekem nem nytllk már az orgona!
KULINYI ERNŐ

Tekints az égre fel,
tekints a földre le,
nem érted el,
nem
hallod-e
a nagy harmónián
(Mészöly felv.)
Az erdők mámorát nem érzed?
És az egész, dicső
természet
lázálma nem hat át f
1932. március.
Martos Ferenc

NEM A3 ÉN
TAVASSOM...
Hogy fia itt is lenne H
Én
nem fiinnéf. benne,
Mert az én virágon
Arany
ifjúságom
Nem fiozza más vissza,Csaü egy jó
kulissza;
És különben is;
Manap a tavasz,
Mint Qaraink mondja «
Jaj, de ravasz !
Nem az én
tavaszom,
Nem az én tavaszom
Ez a tavasz !
Faragó

Jenő
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TAVASZ . . .

TAVASZ

V tavasz újra visszajön még.
De a szerelmünk már soha.
A tavasz újra visszajön még,
l l S A tavasz olyan ostoba.
(Halmi

I feleségem kiskabátja
készen,
sikerült, sőt több: elragadól
Már benn' vagyunk a nyári tervezésben,
S ki van fizetve a sziikségadól

litem

lelt.)

Én többé már nem hiszek néki,
És nem csábit már sehova.
A tavasz újra visszajön még,
I)e a szerelmünk már soha.
KOVÁCS KALMAN

A nagy fiam a szigorlatra készül,
S a kisebbik: a tipikus kamasz,
A Kovács Pista húgával
kibékül...
Ha nem tévedek: itt van a tavasz!
Zerkovitz Béla

TAVASZ
A költök

évszaka.

Ilyenkor már langyosabb az éjszaki!
és langyosabb a nappal
és fején u j világoszöld kalappal
mosolyog felénk a télen tar föld,
és az öreg tölgy
mint Ifjú höfgy,
szintén kacér rilgykosztiimöt ölt.
a kiszáradt lorku palak u j pohárral tölt
és mindez csak azért van. mert a költő Ilyenkor költ.
A költő ilyenkor a devizazárlat daeára,
előveszi a rejlett Urát
s ha már a neve m á r k a
összehord tücsköt-bogarat.
a sok rim csupa zöld remény . . .
és ezt ugy hívják, hogy tavaszi költemény.
Mert tessék elhinni.
nem lenne se szegfű, se rózsa, se m á j v a ,
nem agonizálna a sarokban a kályha,
nem nyílnának a szekrényben a tavalyi felöltök,
ha a szerkesztő urak nein kényszeritenék a szegény költőt
— és ez a legszontorubb e sorstalan sorsban —
hogy írja ineg a tavaszi verset gyorsan.
önök azt hiszik, hogy csakugyan van tavasz?
Ugyan kérem!
Az egészből semmi sem igaz, csak az,
hogy volt egyszer egy költő,
aki ugy irta az er betűt, mint a té-t
és a betűszedő, lévén a miihely sötét,
a köllő ravasz szavát tavasznak szedte.
Tehát a tavaszt tavasszá egy költő ravasz szava tette
Akik hisznek a lírában, szavaim talán nyersek annak,
én határozottan állítom:
tavasz nines!
Csak tavaszi versek vannak!
HARMATH IMRE

22

Egy lányka jön, karcsú a lába
Haja szőke,
Haja szőke,
Hajrá, hajrá!... gyerünk utána!

TAVASZ

Mint kék dolmányon aranyérem,
A nap ragyog,
A nap ragyog,
S én sétálok a sétatéren...
A fák között fényrojtokat
Dobál a nap,
Dobál a nap,
f.K :i boldogság fojtogat..

A karja szép. És szép a térde . . .
Es csak futok,
En csak futok . . .
Az árnyékom már utolérte!
Az árnyékom lép sietve...
Oh, kegyetlen!
Oh, kegyetlen!
J a j ! . . . Most rálépett a szivemre.
BÉKEFFI ISTVÁN

TAVASZ
TAVASZ
Kis szálonasztalkán pirosernyős lámpa.
A társaság ül néma csendben, szépen.
Schubert dala mereng a zongorába
„Tavaszi felhők az égen . . . "
Kettőnk szeme egy percre összelobban
Kábulva izzik édes mámorában,
Aztán egy akkord — és minden széjjel
[robban
A felcsattanó hangos társalgásban.
És mig beszélünk sok-sok semmiséget,
Válaszolva egyiknek és másnak,
Nem tudja senki, hogy előbb esküdtünk
Mindörökre hűséget e g y m á s n a k . . .

A sarkon egy asszony
már ibolyát árul
S egy aszfaltbetyár helyikén
(Kis Pál felv.)
hölgyöket bániul,
A Városligetet buzgón 'takarítják
Es frissen átmázolják a hajóhintát;
A kirakatokban uj húsvéti lapck
Es a hölgyeken már ismét filzkalapwk.
A fasorban kezdő, kis szerelmes párok,
A tóparton unatkozó boLtilányok
S a Duna-korzón kabát nélkül egy
kamasz;
Tehát biztos, hogy beköszöntött a tavasz.
1932. inárc. 21.
Szécsén Mihály

Szilágyi László
Hojtosnadráyu,
pattanásos
kamasz tart forrón átkarolva
egy lányt. Felettük zug az erdő
— hányszor megírta ezt Szép Ernő
mesteri tolla.
TAVASZ
A rózsafákon hasadó bimbó,
rayyog a pázsit puha selyme,
orgonaillat, édes madárdal
— és mindezt mennyi üde bájjal
irt<! meg Heine.

Mit mondjak ujat a tavaszról?
Elírtak mindent már előlem
és Heinével vitába szállni,
vagy Szép Ernővel
konkurrálni,
szerencsétlenség lenne tőlem.
Szász Miklós

| ó pipák
Párizsi hiradás nyomán bejárta már
az egész világsajtót, hogy az idei női
strand-divat kelléktára kiegészül. A hölgyek kis lapipákból fognak
pöfékelni.
Minthogy a divat mindig kilengésekkel szokott jelentkezni, el kell rá készülnünk, hogy a hölgyek révén rövidesen
megkezdődilk
a
pipák
renaissancea.
Strandon és bridge-szalonokban viszont
fogjuk látni a régi nyugalmas világ
rekvizitumait: a kurtaszáru selmeci pipát, az öblös csibukot, a bronzvörösre
szívott tajtékpipát. Illatos meggyfapipaszárak mellett bizonyára divatba jönnek
majd a inahagónifényü karcsú szárak,
eredeti borostyáncsutorával. A kecses
cigarettatárcákat egyelőre nyugdijba lehet lenni, mert a pipadohányt külön
erre a célra készült zacskókban kell

Befordultam a szobába, rágyújtottam
pipára . . .
Simon (itzl

tárolni. Ehhez képest maga a relikül ,is
átalakul majd és hovatovább hasonlatos
lesz azokhoz az állati bőrökből készült
ítlkaimatosságokhoz, amelyekben néhai
urambátyámék az illatos verpelétit, muskotálvt őrizték.
— Egy kis IlKrtSt Is lehetne kezdeni egy füst
alatl
Káldor Piroska
(B. Földiák Ibi leír.)

A kacér kl« angol pipa
Ring Aliz

JM

lïs ha egy modern nő ^
füstölgő pipával a szájában végig megy a nyári
korzón, vagy a Váci-utcán,
a férfiak elismerőleg mondjak majd magukban:
— Jó pipál
A eslbuk-gSrl
(B. Földiák Ibi felvételei)

Néhány hónappal ezelőtt mosolygó
szenzációja volt a pesti zenei életnek az
a vállalkozás, amelynek élén Gyenes Lili
hegecUimiivésznő állt. A Zeneakadémia
végzett leánynövendékeiből megalakult az
első női cigányzenekar. A pestiek inkább
sajnálkozó, mint biztató gesztussal búcsúztak tőlük. Az egész tervet fantasztikusnak találták, nem láttak benne reális
lehetőségeket s valahogy az volt a felfogás, hogy pár hét múlva csalódottan
és szomorú szivvel fog hazaszállingózni
a „banda". Itthon majd sutba vágják az
itranypaszomántos piros pruszlikot, a kis
lakkcsizmákat és a bokorugrós szoknyát,
vállalkozásuk romantikus sallangjait és
szürke munkaruhájukban újra kezdik a
harcot az élettel.
Hát nem ez történt. Az eredmények a
pesti „cigánykák" optimizmusát igazolták. Európa metropolisaiban, amerre csale
Gyenes Lili bandája megfordult,
tomboló
lelkesedéssel fogadták őket és egyszercsak azt láttuk, hogy a legnagyobb rádióállomások műsoruk legelőkelőbb
részit
Gyenes Lili magyar
cigányzenekarának
tartották fönn.
A rádiószaklapok címlapon közölték a primás képét és a napi
sajtó nagy cikkekben számolt be a magyar női cigányzenekar minden egyes
fellépéséről.

„Mindig szívesen tótjuk a7. olyan magyar
vendégeket, mint Gyenes Lili cigányzenekara,
vagy
Alpár
Gitta", — irta az egyik
legnagyobb német napilap kritikusa.

ZIGENARFUCKOR
spetA

Bécs,
Stockholm,
Kopenháya, Oslí>
sajtója ugyanilyen áradozással irt a magyar lányok hangversenyéről és egyszercsak Budapest társaságának legérdekesebb beszédtémája lett Gyenes Liliék
szerencséje, amit nemcsak a sajtóközleményekből lehet megállapítani,
hanem
azokból a privátlevelekből és tekintélyes
pénzküldeményekből is, amelyek az itthonmaradt hozzátartozókhoz egyre sűrűbben futottak be. Itt már azt is tudják,
hogy a bandát rövidesen ki kell egészíteni, mert a másodprimást és az egyik
hegedümttvésznőt rövidesen elhódítja a
zenekartól a zenénél is boldogabb harmónia: a házasság.
A Színházi Élet munkatársa utánajárt
ezeknek a híreknek és sorrajárta a lányok hozzátartozóit. Először természetcsen a primás: Gyenes Lili Zichy Jenőutcai lakásán jelentkezünk, ahol művésznő
húgával, Gyenes Magdával beszélgeltiink,

Elberfeld ben ilyen hatalma» tömeg várta a
pent! sziniténlkua „cigánylányokat"
(Rlldillenst Wuppertal'lelv.)

Lnbrlola, a Városi
Színház u j tulajdonosa a bécsi Ronacher
színpadán
Gyenes Lili cigánybandájáTal

— Bécsben Lehár Ferenc és Kálmán
ímre nem tudlak hova lenni az elragadtatástól — meséli Gyenes Magda. — Virágokat, emlékplaketteket kaptak a lányok a világhírű zeneszerzőktől. Oslói
hangversenyüket kétszer kellett megismételniük. Különben olvassa mit ir erről
ili:
„Oslóban minden hangversenyünkre
elővételben keltek el a jegyek. Leírhatatlan sikerünk volt. Koncertünkön megjelent a norvég királyi pár
és a trónörökős-pár is. A magas vendégek előadás után a legőszintébb
~ üknek adtak kifejezést. Szerzőnrfr 1933-ra is cl vagyunk
látv* fe. valószínűleg Amerikába is
m 0 áthajózunk."
Rojko Gizi, a zenekar másodprimása,
egy vasúti hivatalnok leánya. Rojkóéknál
nagy az öröm, mert ugy látszik, hogy a
fiatal művésznő már megcsinálta karrierjét. Oslói konzulátusunk
norvég titkára
feleségül kérte.
Gyenes Lili. a prímán

— A Lilinek már van
rutinja — mondta büszkén. — Hosszú ideig játszott a szegény
Beréwj
Henry
cigányzenekarában,
mint egyetlen női tag. A
nevét jól ismerik az északi
országokban.
Külföldi
rádióujságokat
mutat, amelyek címlapjukon közölték a zenekarával szereplő Gyenes Lili
képét. Elénk rakja a legnagyobb német, dán, svéd
és norvég lapok hasábos
kritikáit.
A szólisták: Székely Baba Kiss
Erzsi, Gyenes Lili. Tóth Idus és
Erdős Vera

„ősszel már Oslóban fogok lakni —
irja Gizi —, mint konzuli titkárné. Már
erősen tanulok norvégül, hogy a muzsikához norvég szöveget tudjak
mondani
Neki..
A másik menyasszony-jelölt Sípos Olivia. John Matthewes
kanadai
pamutgyáros kérte meg a kezét. Mint az itthoniak hangulatából megállapítható, a gazdag és boldog házasságnak nem lesz
akadálya.
Erdős Verának, a Gyenes-zenekar tárogatómüvésznőjének,
már azelőtt is
nagy sajtója volt idehaza. A fiatal művésznőt ugy ismerték eddig, mint Magyarország művésznő-bajnoknőjét
és Lenkey Magda többszöri legyőzőjét.
Tárogatószólói után nem győzi hova tenni a
sok virágot és a hódolat egyéb jeleit,
amelyet a lábai elé raknak.

A kopenhágni Tároshála előtt
Varga Magda, Gyenes Lili, u Impressárló,
Steiner Erika é» Braun Lea

Margit-körúti lakásukon keressük fel «
sport-trófeák közt trónoló boldog „Erdős-mamát".
— Boldog vagyok, hogy a lányoknak
olyan rendkivüli sikerük van. Vera nagyon hiányzik nekem itthon, de hál'
Istennek, tartom vele a legközvetlenebb
összeköttetést. A hazaküldött pénz egy
részéből vettünk egy ötlámpás rádiót,
igy hát, ha nem is láthatjuk őt, sikereikről a külföldi rádióállomások utján tudomást szerezhetünk. Bizony könnyes
lett a szemünk, amikor Kopenhágából
a tárogató-szóló után hallottuk a szűnni
nem akaró lelkes tapsot.
Tóth Idus a zenekar legfiatalabb tagja.
Alig tizennégyéves. A mamája is elkísérte. 0 a banda cimbalmosa. Rendkivüli
sikere van ezen a speciális, szép magyar
hangszeren.
Varga Magda dr. Varga Géza orvos
özvegyének leánya. Azt mesélik róla,
hogy előbb tanult meg hegedülni, mint
járni. Édesanyja ezeket mondja a királyutcai lakásban:
— Leányom igen boldog leveleket ir.
Különben ő a banda fotoriportere. Rengeteg amatőr képet csinált külföldi utjukról.
Egy sereg hazaküldött képét mi is
megkaptunk „Copyright by Magda" jelzéssel.
Székely Baba a társaság zongoristája.
Gyönyörű magyar megjelenésével külön
sikereket arat a pódiumon.
Fischer Ilonka állatorvos leánya. Hegedümüvésznő. ô a „fö-spórmeister",
gondosan küldi haza a százmárkásokat.
De — mint leveleiben jelzi — északi
valutákból is egész reprezentábilis gyűjteménye van már.
Sárkőzi Ilonka ugy játszik, mint egy
„békebeli cigány", de hát ez nem is csodálatos, hiszen a hires-nevezetes Sárközi
primás-familiából származik.
A Gyenes Lili-banda sikerének azonban a legbiztosabb dokumentuma, hogy
szervezkedik már Pesten a második női
cigányzenekar is. Ennek a zenekarnak
prímása Pataky Lili lesz, aki már Hubay-növendék korában első hegedűse
volt Unger Ernő szimfonikus zenekarának. ö játszotta a hegedűszólókat. „A
lányok egyrésze eredeti szőkeségében
próbál még, de mire eljön az indulás
ideje, olyan feketék lesznek
mindannyian, mint a korom" — mondja
impreszáriójuk.
Szóval Gyenes Liliéknek jól fel kell
kötniök a hurt. Már „nyitnak szemben", ahogy Pesten mondanák.
ENDREI FERENC
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Márk Lajos
„Hiúság" einiQ
festménye a
Munkácsy Céh
sorsjátékán

tjiruliiiu

vendégei

I Ihhiwih

A Munkácsy Céh sorsjátéka
Mikor a magijar képzőművészek
szine-java megalapította a
,,Munkácsu Céh"-et, olyan intézményt akartak létrehozni, amely
a művészek és müvdsdrlók
érdekeit
a művészet
érdekeivel
összhangba
hozza és ezzel a magyar
művészet
fejlődését
szolgálja.
Ez az elgondolás nem remélt eredményt hozott a gyakorlatban.
A művészek
és a műgyűjtők napról-napra
növekvő
láböra között szoros, baráti kapocs fejlődött. A vezetőség pedig
minden alkalmai megragadott, hogy a közönség
legszélesebb
rétegeiből verbuváljanak ujabb és ujabb barátokat.
Ennek a
célnak az _ érdekében
sorsolási engedélyt
kértek és kaptak a
belügyminisztériumtól.
A sorsjátékon egy pengős sorsjegyek
mellett a legkiválóbb mesterek alkotásait, festményeket,
szobrokat,
rézkarcokat, stb. sorsolnak ki.
így akar a „Munkácsy Céh*' mindenkinek
alkalmat
adni
arra, A hogy — szerencsés esetben
a lakását igazán
értéke*
— p darabokkal diszitae.
~

l.ataliiír A r|»ú«i játssza Julii Iti
pincér szerepét a „Kégi Or
feum"-ban
a
turnéra
Király F.rníí helyett

Mätray Erzsi és (is. Aeïél Ilona
.Nemzeti Színház: ..Magyar Passió"
(László felv.)

A héten elhunyt
Berény Henry
utolsó iényképe,
Lehár Ferenc és
Labriola. a Városi
Szinház uj igazgatója Berény Henry
síimlónikus cigányzenekarával a bécsi
Konacher színház
színpadán
(Foto Willinger)

S/iklay József, Páger Antal, Orosz Vilina, Kertész Dezső, Vaáiy
Ilona és Kiszely Gyùla, a zeneszerző, a Király Szinház legközelebbi újdonsága a „Miss Ismeretlen" próbáján
(Foto Paál)

Réti A m y , a fiatal művésznő
szép sikerrel adta elő VachellLindsay „Kinai csalogány" clmll
költeményét. Tábori Pál fordításában a Belvárosi Szinház
Exotikus Matinéján
•
Az Operaház hosszabb szünet
után ismét műsorára tűzte az
Onyegint
(Foto Vajda M. Pál)

EZ IS ÉN VAGVOK
Kovács Terus, a Belvárosi Színház művésznője
a ToroekAi menyasszonyban és a i Aranyfűstben
(Földiák Ibi lelv.)

Kálmán Jrnő „Omszki randevu'Mának egyik legkedvesebb hőse, dr. Fodor Sándor kitűnő pesti
Utyvéd. aki a regényben pincér roll. kedvet kapott egykori foglalkozásához éa Milanóban Igen
népszerű magyar vendéglőt nyitóit. AmlMl látni,
hogy ai igazi regényhős az életben Is kedveli
a váratlan TOrdulatokat

Bárdos Edit zongoraművésznő nagy
«Ikerrel saerepelt a
Zeneakadémián
(Tóth M. lelv.)

AJlay K. Andort a
vígszínház tagjai
sorába
szerződtette
(Foto fritz)

Király Mária
o|teraénekesnő, aki már első fellépésével nagy
feltűnési keltett a Városi Sainházban, maid a
rádió közönsége előtt aratott sikert, most önálló
ária-estét adott a Vigadóban. A közönség zajosan ünnepelte a fiatal koloralur énekesnőt, akinek előadását kitűnő megjelenése is emelte

A Lindbergh-baby elrablásának rlasihangjn
Európában:
Párlatban
megaxflletett at aktuális
divatesemege,
a
bandlta-pinama
(Foto Angela)

No itt vagy te is vén bolond április
elseje, régi bohóc-ruhádban, még m i n dig, m i n t h a tartanád a régi divatot,
amikor azért jöttél elő esztendőnként,
hogy szamárfüleket növessz a hiszékenyeknek, megnevettesd a bölcseket és
alkalmat a d j á l mindenkinek,
a legsavanyubb kedélyeknek is, hogy egyszer életükben valamely tréfát elkövessenek embertársaikkal.
A hazugságok n a p j a te voltál.
Azoké a senkinek se ártó, de végeredményekben érdekes
hazugságoké,
amelyeket erre a n a p r a az emberek
kitaláltak egymás mulattatására.
Te voltál az a nap, amikor a szavahihető embereknek is szabad volt hazudni,
mintha a fantáziáknak,
a
nagyotmondásoknak, az ugratásoknak,
a hazudozó kedveknek általános szabadság adatott volna, amikor beköszöntöttél.
Nosza, rajta, ki tud nagyobbat hazudni, hogy embertársának
a füle
kétfelé álljon a csodálkozástól?
L ó d u l j u n k el szent igazság országából, amikor már az egyszerű kérdésre
is, amelyet az emberek mindennap intéznek egymáshoz és rendszerint igy
hangzik:

'maxie*
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— Hogy vagy?
— Mint a római pápa.
— Mint Nabukodonozor!
— Mint a perzsa sah!
— Mint gazdag ember szegény városban!
— Mint Rothschild!
. . . hangzottak április elsején a válaszok, mert valamely kötelező és általános törvény folytán az igazat senkinek se volt szabad e napon felelni.
Még a jótársaság szabályai szerint is
illett egyet-kettőt füllenteni április elsején, mert ez éppen ugy a divathoz
tartozott, mint a tavaszi kalap.
Szép hölgyek és szép urak, akik
egyébként sok komoly esküvést helyeztek el életükben (igy, szerelmi vallomás, örökideig tartó barátság, a
másvilági állapottal se elmúló hűség
fogadalmának idején), április elsején
a szokások szerint hivatalosan hazugságba keveredtek.
Emberfeletti valószinütlenséget,
a
Bazilikát is helyéből megmozdító, a
Gellérthegy leomlását, sőt a főnyeremény megszerzését illető hírekkel kedveskedni e napon embertársainknak
csak annyi volt, mint m á s k o r az unaloműző időkérdésekről beszélgetni.
A régi „vicces-emberek" e napon
élték ki igazi világukat. „Hivatalos alk a l o m " volt április elseje, amikor minden szellemes embernek ki
kellett
tenni magáért.
— Mit mondott Molnár Ferenc?
(A világhírű szerző, aki még Pesten
élt, sok idejét törte embertársai megtréfálásán.)
— Mit mondott április elsején Márton Miksa? — kérdezték ugyancsak a
beavatottak, akik a nagyon népszerű

úriember gondolatvilágába be voltak
kapcsolódva.
— Mit mondott „Dubi", a legnagyobb hazug? — érdeklődtek a mókafalatok után szimatoló Ínyencek, akiknek kicsi volt minden áprilisi hazugság, amelyet pesti észjárással ki lehetne találni.
Bizonyos várakozás, boldog társadalmi érdeklődés kisérte az április
első n a p j á n a k elmúlását, mert ezen a
napon tettek ki magukért a mindenkiben rejtőző fantáziák.
Igen, napokig gondolkoztak előre a
régi világ elméi, hogy milyen meglepetésben részesítsék
mondásaikkal
mindennapi társaságukat
mintha valamely hazugsági ünnepély folyna a
városban.
— Dubetzet láttam. Egy ötkoronást
váltott — m o n d t a Heltai Jenő egyszer
egy írói társaságban.
Hosszú ideig ezt tartották a legjobb
áprilisi tréfának.

•
Április elsején h a j d a n á b a n a legtöbb ember felébredt, körülnézett a
városban és azon törte fejét, vájjon
kit kellene bolonddá tenni?
Vájjon
kivel kellene áprilist járatni? — mint
akkoriban mondták.
Mindenkinek
volt valamely hiszékeny ismerőse, aki alkalmas volt az
áprilisi tréfához, de talán annyi ismerőse nem volt Budapesten senkinek,
mint Szomaházy Istvánnak, aki népszerűsége tetőpontja idejében talán
mindenkit ismert a városban (Igaz,
hogy őt is ismerték, ugyanezért sürün
megtréfálták.)
Szomaházy
m á r napokkal előbb
gondolkozott, hogy miként fogja m a j d
például bolonddá tenni Béldi Izort, a
jeles operai kritikust. (Minden április
elsején gratuláltak neki, mint ú j o n n a n
kinevezett főigazgatónak.)
Munkába
vette az ugyancsak hires tréfacsináló
hirében álló Barna Dórit, a szerkesztőjét, aki szörnyű, hajmeresztő híreket
telefonáltatott. A legkisebb álhir volt

ezek között a Szomaházy-féle hírek
között az, hogy a perzsa sah megérkezett és Óbudán v á r j a B a r n á t kihallgatás céljából.
Áprilisi tréfacsináló volt a komoly
T ó t h Béla, az Esti levelek híres írója ...
Igaz, hogy őt meg ugratták gyakran az
aranycsinálás t i t k á n a k felfedezésével.
De Tóth Béla „visszavágott" a háromlábú kacsával, amelynek egész irodalma keletkezett.
(Kacsának mondják azóta is a hírlapok nem valószínű
híreit.)
A régi Otthon Kör, írók és hírlapírók, művészek otthona zengett az áprilisi tréfáktól, amelyeket néha
már
hetek m u n k á j á v a l
készítettek
elő,
hogy kellő időben eldurrantsák. Voltak emberek, akik sohase szerepeltek
az egész esztendő folyamán, névtelenül végezték a dolgukat, de április
jöttével megszállta őket valamely ihlet,
hogy valamely nevezetes csinyt
kitaláljanak, amelyről „az egész város"
b e s z é l . . . Ezek a névtelen emberek
ugy számontartották április
elsejét,
mint a szegények a maguk karácsonyi
ünnepét, amikor valamihez juthatnak,
amely az égből pottyant ölükbe.
Most jönnek ők, a névtelenek, az
életnek gibicei, akiknek
voltaképpen
sohase volt szabad megszólalni egész
esztendő folyamán, de ápriliskor joguk volt valamely tréfát elkövetniök
ugy a barátaikkal, mint ellenségeikkel.
A legkisebb embernek is szabad volt
megugratni valakit — minél nagyobb
volt az áprilisi hazugság, annál nagyobbat volt szokás felette kacagni —
mert még ilyen volt az élet.
Az embereknek kellett kitalálni az
áprilisi tréfát egymás mulattatására,
gondüzésére, meglepetésére; mig most
maga az élet, az április nélküli mindennap is gondoskodik
arról, hogy az
ember sohase
jöjjön ki az
áprilisi tré- (
&)/>
fákból.
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A Színházi Élet öl százpengős szövegés dalpályázata, befejeződött. Ezerhetvenhét zene- és kilencszáznegyven
szövegpályázat közül választotta ki a zsűri a
győztes pályamunkákat. A feladat, mint
ismeretes, az volt, hogy eredeti Lehárdal alá szöveget kell irni és a legismertebb szövegíró, Harmath
Imre tangólibrettóját meg kell zenésíteni.
A hatalmas anyagot
először az előzsüri nézte át. Eisemann Mihály, Heteaiyi
Heidelberg Albert, Vig Miklós,
Donáth
Jenő, Szabó Guy László, Multsiner Béla
működött közre a hatalmas anyag feldolgozásánál. Az elözsüri rostáján tizenhét
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szöveg- és hatvankét
dalpályázat ment
keresztül. Ezek a pályamunkák kerültek
a zsűri elé és ezekből kerültek ki a
győztes szövegek és dalok.
A zsűri elnöke Huszka Jenő volt. Tagjai: Heltai Jenő, Harsányi
Zsolt, Harmath Imre, Incze Sándor, Lehár Ferenc,
Lukács Gyula, dr. Márton Miksa, Majo1rossy Aladár, Salgó Géza, Sugár Jenő.
Este nyolc órakor ült össze a zsűri és
hajnali négy óráig tartott a lelkiismeretes
és gondos vizsgálat. A zsűritagok kissé
szédültek a szünet nélkül zengő tangómelódiáktól, mire megállapították, melyik pályamunkák bizonyultak legérde-

A istlri
Harmath Imre. Márton Miksa dr., Heltai Jenő, Saig« Gém, Husika Jenő, Incxe Sándor, Vlg Miklós,
Harsányt Zsolt, Majorossy Aladár. Lukács Gyula, Sugár Jenő
(Paál telv.)
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mesebbnek
a
kitűzött
pályadíjakra.
Heltal Jenő aranyos humora tette elviselhetővé, hogy nyolc órán keresztül mindig csak tangót, szünet és remény nélkül
tangót kellett hallgatni. Szép volt a
zene, egy-egy szám egyenesen üditő. De
hiszen szükség is volt ezekre a tangóoázisokra, hogy el ne merüljenek a végtelen tangó-szaharán.
Hajnali négy órakor Vig Miklós, aki
már nyolcadik órája énekelte a szivből
jött és szívhez szóló tangókat, már csak
suttogni tudott. Végre megszületett az
eredmény. A zsűri döntése a következő:
Siővegpáljráidl:
El«ő dijt (Kettőszáz
csak Jó lesi" jeligéjű
Második dlji (ötven
led. „Sóhaj • ó h a j "

pengő) Szász Miklós. „Ez
pályául».
pengő) Vene«! János SíeJellgtJtt pályázata.

Dalpályázat:
Első díj: (Kettőszáz pengő) Bárczl Tibor.
„Schubert" jeligéjű pályamunkája,
_
Második dlji (Ötven pengő) S. Schock. Mánk«
„Ahore y slempre" lellgéJU pályamunkája.
Harmadik dijt (KUlín Ötven pengő) Dumltru
Gusztáv, LugoJ. „Chiara I M " jeligéjű pályamunkája.

Lehár Ferenc, aki elfoglaltsága miatt
személyesen nem vehetett részt a zsűri
munkájában, levélben szavazott.

Weinet tőt tanult. De kitűnő gyakorlati
érzéke is volt.
Jól tudta azt,
hogy kezdő
művész nehezen érvényesül és prózaibb
pályára
menf. F.gyik
Bárcsl Tibor,
nagy gyapjua zenepályázat győztese
(Szenes ioto)
kereskedelmt
export-vállalat
vezető
tisztviselője.
Természetesen a zeneszerzés legfőbb szenvedélye.
A szövegpályázat győztese, Szász Miklós, fiatal kabaréiró. Sok sikeres számát
énekelték már, legemlékezetesebb sikere
a Goodnight sweetheart magyar szövege,
amely egyik napról a másikra sláger
lett.
Itt közöljük az első dijat nyert szöveget.
A győztes dal kottáját a Szinházi
Élet
kotta-mellékletében
fogjuk közölni.
RÓZSASZÁL
I.

Lehár Ferenc levélben

szavazott

A dalpályázat győztese, Bárczi Tibor,
harminckétéves fiatalember. Gyermekkora
óta foglalkozik zenével. Először hegedűművésznek készült, Studer Oszkár egyik
legjobb tanítványa volt. Később a zeneszerzés vonzotta inkább s Kodálytól
és

Ez a dal
Nem akar
Egyebet,
Csak is egy
Szót,
Egy jó szót,
Azután
Jöhet ám
Huszonöt
Kicsi csöpp
Csók,
Forró csók,
Katicám,
Kis cicám,
Rózsaszál,
Csak az én
Tubicám
Volnál már.
Ez a jó,
Kacagó
Kis dal tán,
Odahat,
Hogy a nap
Kisüt ám
Ma talán
Rám.

Szász Miklós,
a verspályázat győztese
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Rózsaszál,
Nóta száll
Most feléd,
Vidám zenét.
Vidám zenét,
Rózsaszál,
Nóta száll
Most feléd,
Ma kék az ég,
Szivem tiéd.
Itt a nyár, a napsugár,
Légy enyém kis rózsaszál,
Mert hidd el édes, ebből a kis dalból,
A szivem szól hozzád
És hogyha majd szivedből is e dal szól,
Miénk a boldogság.
Jelige: „Ez csak jó lesz?"

A zsűri száz pályázót oklevéllel tüntetett ki. Oklevelet kapnak:
1. Alkalom. 2. Ai első szerelem. 3. Drágaszép
muzsika. 4. Nyuszika. S. Jól vigyázz. I. His
masters. 7. Good night sweetheart. 8. Lehár 32.
I. Ahol van egy legény. II. Auróra. 11. Talán

Igy. 12. Romantika I I » . IS. Frux. 14. Ne busulj
kenyeres. IS. Hárl János. 11. Utolsó pereben.
17. Szív küldi szívnek. 18. Aurora I. 1». Herls.
20. Aranyvlrág. 21. Justleia ad mortem. 22.
Cookie nevében. 2S. Fehér karácsony. 24. Hóvirág. 25. Das gibt'« nur einmal. 2(. Good night.
27. Tommy. 28. Minta érték nélkül. 21. Kossuth
l«32. I. U. 3«. Amyr II. Sl. Julia. 22. Az élet oly
tord velem. SS. Ámor. 34. Eine Homocord
Platte. SS. Napsugár 25. Sl. Vig flu. 37. Taangooseenee. 38. Sezam. 31. Végre egy tangó. 41. Koldusdiák. 41. Három. 42. Hogyha minden máskép
lifrténl volna. 4S.S. J. 1848. 44. Zongorilla. 45.
Gerley. 41. Kettó. 47. B. Gizi 1113. 48. Lila 1132.
41. Speranza. 51. Gyöngyharmat. 51. Anonymus
132. II. 4. 52. Fortuna. S3. Hóvirág II. 54. Próba
szerencse 24. SS. Leon Noéi. 51. Globus. 57. Gizella. 58. Hypolil 31. 51. . . . Tán virágot hajt.
M. Tempo di tango 1132. 11. Siker. 12. Xavér.
13. Sirály. 14. Leda. IS. Record. II. Start 132.
17. Déd. 18. Acika. M. H. E. c. c. 71. Száll a
nóta. 71. L. E. 128. IV. 72. Revelation. 73. Bert
AI. 74. Siolly Afrika. 75. Búzavirág 78. 71. Da
capo 35. 77. Tán virágot hajt III. 78. Itália. 71.
Napsugár. 81. Ezüst lant VII. 81. Szfv a szivhei.
82. Jill. 83. Mary. 84. Tango zene SI. 85. Polydor.
81. BSzsike. 87. Zala. 88. Ezt a tangót kttldSm
néked, drága Édesanyám. 81. La Plata. N.
Istambul 32. I I . Solamldo 1132. 12. Ilonka. IS.
Péntek. 14. Giislng. 15. Piros rózsa. M. Törekvés.
>7. Lupus. 18. Melódia. » . Anna Mária. 111.
Hátha mégis.

A „J1U" jeligéjű pályázó fényképet ét levelet Is fűzött tangójából. íme a fénykép és a levél.
Érdekes mind • kettS

Elszánt banditák elrabolták az öreg Latyit

egy fíiliter muskotály, egy féldecivel sem több. Utána kétórai
alvás engedélyezendő. Költésnél
ajánlatos némi óvatosság. Vekkeróra, levélnehezék és hasonló
könnyen elmozdítható tárgyak
kézügyből eltávolitandók. Ébredés után három deci kristályvíz
egy kis málnaszörp-keverékkel.
Nagy csésze tea, hozzá két turóslepény.
XJtána
vacsoráig
semmi. Vacsora: székelygulyás,
háromféle hússal (csirke, liba
és disznó), előtte leves öt-hat
húsvéti maceszgombóccal, kompót: kaliforniai szilva; sajt,
gyümölcs, feketekávé. Félliter
Rádió közli, hogy mit szabad ennie Latabárnak?
rizling, feketéhez konyak.
*
Budapest, 1932 ápr. 1. egész serege kereste Latabárt.
Este 8 óra tájban titokza*
Az elmúlt hajnalban kétségtos hang hivta telefonhoz a La>eesett hang hivta a . központi
tabár-ifivéreket.
A nagy Latyi eltűnése orszáigyeletet.
— Uraim — mondta valaki
gos érdeklődést keltett. Reggel
— Sürgős intézkedést kérünk. megszólalt a rádió-speaker:
—, hajlandók vagyunk vissza
Vem találjuk ágyában Latabár
adni a kedves papát.
— Halló, halló, Budapest
'{álmánt, akit, mint méltóztatik egy és kettő. A Latabár-fiuk
— Honnan beszél?
udni, „Latyinak" hivnak.
üzenik apjuk elrablóinak: Te— Egy kőbányai vendéglő— Ki beszél ott? — kérdezte kintve, hogy Latyinak diétát
ből. Kiszolgáltattam neki miníz ügyeletes.
kell tartania, kérik, hogy tart- dent a rádió szerint, de uraim,
— A két Latabár-fiu: Kálmán
sák be a következő étrendet: ez túlmegy minden határon. A
s Árpád. Az a gyanúnk, hogy Reggeli előtt egy pohárka dupla kedves papa nagyon muris,
Irága apánkat a két pesti nagy
barack. Utána kávét dupla habhogy az esti programról elfeizeszcsempész egyike rabolta
bal, piritóskenyér vajjal és két lejtettek
gondoskodni.
Azt
il: Papp Jancsi, vagy Sárosi adag meggy-jammel, esetleg tiz mondja, hogy éjfélkor Pethes<)andi.
deka méz és ugyanannyi prágai levest szokott enni. És hogy mi
— És mi céljuk volna vele?
sonka ... délelőtt tiz órakor két
van a pezsgővel?
— Valószínűleg váltságdíjat
pár bécsi virsli szaftban, két
— Azt majd a találkozás
ikarnak.
sós-stangli, egy korsó és egy örömére együtt isszuk meg.
vágás sör... délután két óra— Azonnal intézkedünk —
— Halló, a dolog nem olyan
kor ötfogásos ebéd a la carte. egyszerű. Először, a rendőrségnondta az ügyeletes kapitány.
Ebédhez egy stucni sör, utána
öt perc múlva a detektívek
nek nem szabad a dologról
Latyi-bébi

tudomással bírnia, másodszor a
rablókat is ki kell váltani.
— Hogyan?
— Azt mondják, hogy ők
sem élhetnek rosszabbul, mint
a kedves papa. Van önöknek
fogalmuk Sárossy Bandi felvevőképességéről?
— Hát mégis ő volt a tettes?
— És Papp Jancsi. E pillanatban megtalálhatók a Három
Holló vendéglőben.
Lapzártakor jelentik: A nagy
Latyi és elrablói ma este egyesültek a megkeritésükre kiküldött detektívek csapatával. A
találkozási emlékünnep -a késő
éjszakai órákban még tart.

— Magam is. De mi az, hogy

— Nem kívánunk magunknak
tulhosszu életet, de ennek a;
operettnek a premierjén ott szeretnénk lenni,

— Herczeg Ferenc operettet
ir Móricz Zsigmond társaságában. Az operettet valószínűen «
Nemzeti Színház mutatja be a
jövő szezon folyamán. A verseket Harmath Imre irja.

— Mi újság az irodalomban*

— Juhi Marcell direktor rendezett estélyt annak örömére,
hogy a Magyar Színház az első
százas szériát csinálta. Hír szerint a színház ezzel a műsorral
kihúzza a szezon végéig.

INTIM PISTA ki adta azt «
nagy társasvacsorát, amelyről
Budapest
egész
szinészvilága
csodákat mesél1

\ RÉGI ORFEUM IGAZI
HOSE
A Régi Orfeum premierén minden lelvonás után
tugott a taps. A közön.ég számtalanszor • lügîiiny elé tapsait* a szerűiket: Farag« Jenőt. BéteBi Istvánt és Lajtai
.a jóst.
Megtapsolták
a
lisztetek tervezőjét, a zelekart és a színészeket.
Mégis — mint az „Aprils 1" munkatársa hiteken megállapította, ugy a
»rentieren, mint az azt
lövet« sorozatos előadáokan Kovács Gábor dlszetező-munkás vitte el a
•álmát.

a hölgyek nem kérnek tőlem
pletykát?
— Félünk, hogy valami roszszat kell. hallanunk embertársainkról ...
— Szóval ne mondjam el,
hogy az ismert művésznő és a
gazdagfiatalmágnás ...
— ... ne, ne, az Isten szerelméért!
— Hát akkor elmondok egy
jó arisztokrata viccet. Arisztid
gróf a vonaton egy kupéba kerül egy skóttal...
— A vicc valószínűtlen, mert
a skót nem utazik első osztályon.
— De sajnos, Arisztid utazik
a harmadikon. Kezüket csókolom.
Fábián Bélának a látszatadó ügyében
telt indítványa, hogy tudniillik, aki a
színház első sorában akar helyet foglalni,
az kénytelen lesz álszakállt viselni, csak
bizonyos mértékig elégítette ki az érdekelteket. Sokan voltak, akiket ez a megoldás nem elégített ki, miután azelőtt ií
szakállt hordtak. Mint az alábbiakban
kiderül, ez az utóbbi kategória sem eseti
kétségbe, mert a
Vígszínház multheti
premierjén a következő politikusokat láttuk egymás mellett ülni a zenekari ülések
első sorában — szakáll nélkül:
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Színházi

Élet

Egész

Holly-

István,

aki

szinész,

film-

A

kiszivárgott

a

Békássy István és Maureen
O'Snliiran a strandon

filmgyár harcában

hírek szerint a három

latot.

ciós szerzödtetési aján-

gyártól kapott szenzá-

három amerikai

rosába s eddig máris

érkezett a film fővá-

néhány nappal ezelőtt

Békássy

fiatal pesti

woodot lázbahozta egy

jén.)

else-

kábeljelentése.

Érkezett április

nak

hollywoodi tudósítójá-

(A
szí-

Hollywoodba

Bikássy

gyönyörű

Hollywood

Békása? és Une
Haid
(Foto Astoria)

O'Sullioan,

Maureen

Békássy a délelőttöt

egyedülálló.

valóban

érdekes

programjával

kelő és

ját, amely gazdag, elő-

érkezésének első nap-

István

Elmondjuk

volt még eddig példa.

fogadtai, amire aligha

lelkes vendégszeretettel

nészt Hollywood olyan

Afiatalpesti

ződtetnie.

zsival öt ívre leszer-

heti ötezerdolláros gá-

nek sikerült Békássyt

Jesse L. Lasky elnök-

Paramount győzött és

Hollywoodban poénját száz dollárban népszerű

fiatal

bará-

—
A

a

fiatal

holly- zel

kapcsolatban

a

kell pesti színészbe, aki ez-

Greta belészeretett

kezés után afiatalmásfélóra
leforgása kezett Marlene Dietpesti színész Gloria alatt 125.600 dollárt richnek, akivel a losSwansonnal
römizett nyert. Gloria Swanson angelesi Mammut The-

... Marlene Dietrich társaságában színházba ment
(Foto Astoria)

búcsúzott Mrs. Diet- hogy Greta Garbo az mondotta:
rich tői, mert — amint első látásra halálosan
Nagyon kellemet-

Előadás után Bé- woodi pletyka egész Színházi Élet tudositókássy udvariasan el- nyiMan suttog arról, jának a következőket

résztvennie.

premier- Garbo házibálján

Régi Or- mondotta

jén jelent meg.

tartózkodó Liane Haid játszották, s a szeren- tunk nem tehetett elehivta meg dinerre. Ét- esés Békássy rövid get, mert inár eligér-

éppen

ban a Palm Springs-i tetlen härek szerint a estét is vele tölti, a
strandon töltötte. Az tizennégylapos
römi meghívásnak azonban

uj csillaga társaságá- kettesben. Ellienörizhe- szerette volna, lia az

Békassy Gloria Swansonnal römizik

a

ottani

atre-ben
feum

Greta Gar- és Greta Garbo külön- hetem életemet olyan

- Greta Garbo ebi látásra belémsieretett...

népszerűbb

(Foto Astoria)

tálnak rólam. Tudhat- tatlan amerikai karrier gabb és
nák, hogy nős vagyok előtt állok, nem köt- leszek.

boval kapcsolatban há- ben sem nekem való nőhöz, akinél pár hét
zassági híreket kolpor- parti: én, aki belátha- múlva sokkal gazda-

len, hogy

FÉRJHEZ ADNÁM
KIMONDOTTAN CSÚNYA, KISSÉ MOLETT, NEGYVEN ÉVNÉL NEM
IDŐSEBB LEÁNYOMAT OLYAN
INTELLIGENS, BIZTOS POZÍCIÓBAN LÉVŐ NYUGDIJKÉPES ÚRIEMBERHEZ (LEHET
FÖLDBIRTOKOS, DIPLOMÁS,
VAGY MAGASABB KÖZHIVATALNOK), AKI MEGENGEDHETI MAGÁNAK, HOGY OTTHONÁBAN
APÓSÁNAK
ÉS
ANYÓSÁNAK ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁST ÉS URI ELLÁTÁST
BIZTOSÍTSON. CSAK
FÉNYKÉPPEL
ELLÁTOTT,
TELJES CIMÜ LEVELEKET
„ANYUKA KÉZNÉL LESZ" JELIGÉRE KÉREK. KALANDOROK
KÍMÉLJENEK.

Töprengő:
LEVEL: Fiatal, vagyontalan
árvalány vagyok, minden támasz
nélkül. Szeretek egy dúsgazdag
ifjú arisztokratát, aki viszontszeret engem. Afiucsaládja el
van ragadtatva tőlem és alig
várja, hogy megtartsuk az esküvőt. Mit csináljak?
VÁLASZ: Az ilyen dolgot jól
meg kell gondolni.
Komoly probléma:
LEVÉL: Férjemmel eddig a
legharmonikusabb
házaséletet
éltúk; kilenc gyermekünk van,
de most jött valaki, akiről érzem, hogy ő az igazi.
VÁLASZ: Jobb későn, mint
soha; maga kis bohó.

É

sztfizAciós

A Budapestről befutott kábeltáviratok, amelyek Mr. Fejős
ottani fogadtatásáról és magyar
voltáról számolnak be, Hollywoodban a legnagyobb meglepetést váltották kJ. Itt, ahol
mindenki ismeri Mr. Fejős történetét és hozzátartozóit, csodálkozva kérdezik: hogyan, hát
a magyarok bedőlnek ilyen naiv
mesének? Csak az itt alkalmazott publicity-trükköknek tudják be, hogy a kiváló rendező
a budapestiek kedvéért uj családfát és vadonatúj történetet
kreált magának, amely szerint
magyar szülők gyermeke volna
és Budapestről indulva hosszas
küzdelmek után sikerült' befut-

Phejos volt, ami tiszta indián szó. Annyit tesz: Sastoll. Mr. Fejfis dédapja
ugyanis még tomahawkot
hordott az oldalán és sastollat viselt fejékül.
Később a család átvette az
angolszász civilizációt, de a

nia a legnagyobb rendezők
közé.
A valóság eszel szemben az,
hogy Fejős Pál sohasem
volt magyar, most jár először Budapesten
és csak a körülmények szerencsés találkozásának tudható be,
hogy ugy látszik, mintha magyar volna az anyanyelve. Ezt
a látszatot elsősorban Mr. Fejős
neve látszik támogatni. A név
megfelelő ortográflával magyarul hangzik ugyan, de eredetileg
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Fejős pAhkibupdvbr!

H0UYÜJ00D1 TUDÓSÍTÓM
_ „LELEPLEZÉSE:

Shaw Bernát: Ez nem felelt
meg. Ha valami jóizü dolgot
küld, esetleg honoráljuk is.
Keresztnevét lehetőleg változtassa meg, mert ilyen névvel
nem lehet karriert csinálni.
De ez természetesen mit sem
von le annak az igazságnak az
Pen Club: A Pen Clubnak sok
érlékébH, hogy Mr. Paul Fejős kiváló tagja van. Most például
amerikai. És a film-metropolisegyszerre harminckilencen válban ezzel kapcsolatban már
tak ki.
meg is született az első aforizFogadók: Vesztett. 1. Az ilma: „A filmrendezők élettörtélető
hölgy eredeti hajszine fenete olyan, mint egy nagy film,
kete.
2. ön talán azért tartja
amelyet egyszerre több verzióidősebbnek, mint amennyi, mert
ban készítettek el."
még a bronzkorszakból ismeri.
Ugy látszik, hogy Budapesten
Érzékeny menyecske: Az atFejős Pál magyar
verzióját
kapták, Különös, hogy Budapes- tól függ. Ha egy dazlira mondják, hogy zongora-lábai vanten fenntartás nélkül elfogadják
nak: nem sértés, sőt dicséret.
ezt a „verziót."

hagyományokat ma is tartja.
Mr. Fejősnek, a hires rendezőiek Hollywoodban lakó nagybátyja indián ünnepek előestéin ma is gyertyát gyújt. A
rendező magyarországi szereplése annál viharosabb gyürüt
vert az itteni közhangulatban,
mert a hni hollywoodiak szerint minden világhiresség amerikai származású. A hollywoodiak például most akarják
bebizonyitani, hogy Columbus
Kristóf amerikai születésü volt
és csak később lépett spanyol
szolgálatba.

Greta Garbót kiutasítják Amerikából?
Hollywood, március. gyártási kedvüket s keveAz őszi amerikai elnök- sebb film készül majd
választás propagandája a Hollywoodban, mint edfilmvárosban is
érezteti dig? Munka nélkül marad
hatását
A
Hoover-párt
minden alkalmat
megragad, hogy hiveket szerezzen magának s programjául tűzte ki: az USA államok területén megszünteti
a
munkanélküliséget.
A
program szerint ki kell
utasitani az Egyesült Államok területéről azokat a
dolgozó külföldieket, akik
még nem amerikai állam'
polgárok s helyüket amerikaiakkal kell betölteni.
Ha ilyen, vagy ehhez hasonló rendeletet keresztülvinnének a Fehér Házban,
ez azt jelentené, hogy
Hollywoodot
többezer anyol, német, francia, olasz,
spanyol, tvéd s nem utolsósorban magyar alattvalónak kellene elhagynia.
A losangelesi lapok természetesen
felháborodva
tiltakoznak a törvénytervezet ellen s az egyik ezt a
cimpt
adja
cikkének:
„Greta Garbót
kiutasítják
AmerikábólI"
Greta Garbo —
ezzel
az érdekes kiutasitási akcióval kapcsolatban
ezt
mondotta a Színházt Elet
hollywoodi tudósítójának:
— Lehet, hogy ha engem s néhány világhírű
szinésztársamat
kiutasítanák Amerikából, munkaalkalmat tudnának biztosítani ugyanannyi amerikai
színésznek vagy színésznőnek. Eddig rendben van a
dolog. Mi történik
azonban akkor, ha a sztárokat
nem tudják
megfelelőkkel
pótolni
s amerikai
utódaink filmjei nem aratnak
olyan üzleti sikert, mint a
mieink? Ha én egy filmet
készítek, a felvételek hathónapos időtartama alatt
több, mint ezer embernek
juttat kenyeret gyáram. Mi
lesz, ha megfelelő vonzó
sztárok nélkül az amerikai
vállalkozók elveszítik fllmGreta Garbo legújabb fényképe

az a párezer ember, akinek eddig az Amerikában
élő európai sztárok
népszerűsége adott
kenyeret.

.VTiriMíM/Í.W

— Azt hiszem,
meg fogunk
feleségem

rövidesen

gazdagodni.
feltalált

törhetetlen

— Ne beszéljen!
— Esze
Ugy jött
tortát

egy

A
el-

masszát.

sége kémiával

— Nagyságos
asszony,
kérem, mi a különbség az
optimista és a pesszimista
között?
— Az optimista
azt
.mondja, „holnap vasárnap
van", a pesszimista pedig
igy nyilatkozik:
„holnapután hétfő van".

AZ AI.TÜ/OUEN

A VÉLETLEN

ágában
rá, hogy

akart

A fele-

foglalkozik?
sincs.
egyszer

sütni.

KRITIKA
— Olvastam a regényét.
— Az utolsót?
— Remélhetőleg.

(Rie et Rae)

TAVASZI RÜGYEK...

A színésznő problémája:
Most mit vegyek föl előbb?
A ruhámat, vagy az előleget?
(Le

Sourire)

FEKETE FUVAR

ILLETVE TAVASZI ÜGYEK.
(La Vit Paihiennt)

— Mennyiért visz
nen a városba?
— ö t sillingért.
— Az sok. Üljön
kocsijába. Magam
autóvezető vagyok.
szem két sillingért.
(Passing

be inbe a
is jó
BeviShow)

AZ EGYETEMEN
— Ezt a tanárt magunk
közt „modern telefoninak
hívjuk.
— Miért?
— Mert csak egy hallgatója van.
KELLEMETLEN
HELYZET

— Az ördög vigye el, hova lett a collslokkom?
HARMATH IMRE
UJ JÁTÉKA
Harmath Imre most fejezte be u j operettjét és
ráérő idejében u j játékot
kreált,
amelyre
rögtön
megtalálja a maga partnereit. Egy nap bejött az
Operettszínházba
és igy
köszönt Radónak:
— Altruista
égitestet
óhaj tok nekedI
Radó gondolkozott egy
percig, aztán kivágta:
— Nem fölé lakájai
A szinház tudósai összeültek megbeszélni, hogy mi
lehet e furcsa halandzsa
mögött. És igy derítették
ki, hogy Harmath köszöntésének magyar fordítása
ez: „Jó napot kívánok neked.' Viszont Radó válasza: Alászolgája.
Ezen az alapon hamar
kifejlődött az u j játék.
Például megkérdezik Harmathot:
— Mi volt máma ebédre
nálatok?
— Mire ő:
— Italkisbirka
ügyvédörömverset ir. (Magyarul:
bor-ju pör-költ.)
A játék már nagyban virágzik. Nemrég valaki ezt
mondta Békeffi Istvánnak :
— Te
festékárjegyzékl
— Mi az, hogy festékárjegyzék?
—
kérdezte
megdöbbenve a librettista.
— Mázlista. (Máz-lista.)
Akinek van hasonló találmánya, küldje el büntetésül Harmath Imre cimére.

(Berliner

Illustrierte

Ztg.)

PESTI PÁRBESZÉD
— Hónapok óta állástalan vagyok.
— Mi a foglalkozása?
— Munkaközvetítő.

A sziámi ikrek közül az
egyiket
tízévi
kényszermunkára ítélték.
(Ric et Rae)

TÁRSADALMI ÜNNEP

A cocktaili-verseny döntője.
(Le

Sourire)
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FATÁLIS TÉVEDÉS

— Miért bőgsz?
— Az ikertestvérem megvert, erre a barátom, Paul
bosszút akart állni és meg
akarta pofozni az ikertestvéremet.
— No és?
— Tévedésből engem pofozott meg.
(Lustiee

Bl.)

A PESTI POSTA
BRAVÚRJA
Bródy Lili „A Manci"
irónő/e, néhány hét óta
Berlinben
tartózkodik,
hogy előkészítse
nagysikerű regényének német
kiadását. Az irónő persze nem feledkezett meg
pesti
barátairól
sem.
Többek
közt
Grátzer
Józsefnek,
a
Színházi
Élet
rejtvényrovatvezetőjének is irt egy képeslapot. A képeslap a Königgrätzer Strasset ábrázolja és szövege mindössze ennyi:
„Üdvözlet
a Königgrátzer Strasseről, Grátzer Könignek, a rejtvénykirálynak.''
A címzés pedig mindössze ennyi volt: „Grátzer József
Rejtvénykirály, Budapest."
A pesti posta pontosan
kézbesítette
a
képeslapot.

A NAGY HOTEL

Igazgató: Hé, flu! Azt a
pár cipőt miért nem viized
pucolni?
Boy: Még benne van a
gazdája.
(Candide)

ÉJFÉLI BESZÉLGETÉS
— Mit csinálsz odalent,
Elly?

— Nézem a holdat.
— Mondd meg a holdnak, üljön fel a motorbiciklijére,
mert
neked
most aludni kell menned.
(Kölnische

Illustrierte

Ztg.)

TARSASÉLET AFRIKÁBAN

A Cape Times cimü déiafrikai lap legújabb számának „Társaság" rovata az
itt látható ábrákban mutatja be a haj-, ruha- és ékszerdivat legfrissebb ujdonságait.
48

Sebes! Ernő dr., vidéki u]ság
iró Karambol cimti darabját
Collision címmel bemutatta a
newyorki Gaiety szinhAz

Goles Vilma Kairóban táncol

Schober Ágota zongoraművésznő a »véd
királytól, aki előtt hangversenyezett, mat a s kitüntetést kapott
(Tóth Margit loto)

Simon Judit Barcelonába

szerződött

DCbZdIIlUlU

kCpCRUCIl

Rózsadomb" irta: Török Rezső, bemutatta az Andrássy-uti Színház

Znillingné a kis budai cukrászdában Ferdinand
aszialához szeretne ülni, a báró azonban közli a
sokat fecsegő asszonnyal, hogy vár valakit
Delly Ferenc és Vaszary Piroska

Zwillingné hailgatódzik és elmondja a kiszolgálólánynak, hogy hallotta, amikor Ferdinand a
születésnapjára
meghivta
Mancit
rózsadombi
villájába
Balogh Klári és Vaszary Piroska
Andrássy-uti Színház: „Rózsadomb"
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Ferdinand Mancit várta, egy cigányprímás leányát, aki mielőtt a cukrászdába jött összebeszéli
apjával és vőlegényével
Delly Ferenc és Fejes Teri

Manci azt hitte, hogy a születésnapra 'vendégek
is jönnek és kínos helyzetbe kerül, amikor a
tudta nélkül szerződtetett banda édesapja vezetésével megérkezik a villába
Delly Ferenc. Fejes Teri. Heltai Andor, Gózon
Gyula, Pethes Ferenc
(Paál (elvételei)

Manci most már

azért is belemegy a játék folytatásába, hogy a bandában szintén jelenlevő
vőlegényét bosszantsa
Delly Ferenc, Peti Sándor, Fejes Teri, Gózon Gyula, Heltal Andor. Pethes Ferenc

Gaszi primas. Manci édesapja a kinos szituációban rosszul lesz és Manci mint megtért jó kislány siet apja segítségére
Píjes Teri és Gázon Gyula
Andrássy-uti Színház: „Rózsadomb"

Manci bemutatja vőlegényét Ferdinand bárónak
és a kis ártatlan nyári flőrtnek az a vége, hogy
meghívja táncolni az esküvőjére
Delty Ferenc, Gózon Gyula, Fejes Teri. Heltal
Andor, Pethes Ferenc
(Paál felv.)
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A mama Saniert
csinál...
À Színházi Élet uj ajándékkönyve
Alig van fiatal m a g y a r iró, akinek
élete és k a r r i e r j e olyan
változatos,
szines és érdekes lett volna,
mint
Sacy
von Blondell-é,
akinek nevét
részben filmjei, részben könyvei révén tanulta megismerni a közönség.
A fiatal m a g y a r irónő m ú l t j á t ötvennyolc film és öt könyvsiker
jelzi. A
tavalyira, amely „Gál a becsüs" cimen
jelent meg, a kritika
és a közönség
élénken felfigyelt, m e r t itt m á r egy
kész, nagylátókörü és vonzóan érdekes irói egyeniség ragyogtatta fel sokszínű tehetségét.

Sacy von Bíondell most ü j regénynyel lép a m a g y a r közönség elé. „A
m a m a karriert csinál" cimii regénye
tisztán a d j a egyéniségének
kettősségét, mert témáért abba a világba tért
vissza, amelyet a betii kedvéért hűtlenül elhagyott. Kétségtelen, hogy a
film világának kis rabszolgáit és nagy
zsarnokait, lázát,
álmait, vívódásait,
tragikumát és h u m o r á t egyetlen írónk
sem ismerheti ugy, mint ő, aki ebben
a légkörben élt éveken keresztül és
aki H a n s Alberstől kezdve, m a j d n e m
minden európai filmsztárnak p a r t n e r e
volt egy-egy filmben. Most ezt a rom a n t i k u s történetekben gazdag talajt
bányássza fel, hogy bemutasson két
generációt: a ragyogó mamát, aki a
stúdió lámpáinak
izzó fényében
indul
az élet csúcsai felé és a
tizennyolcéves leányt,
aki ennél a
boldogtalan
ragyogásnál
többre
becsüli
az élet
apró
örömeit.
Az irónő ezeket m o n d j a
u j könyvéről:
— Olyan nekem ez a
téma, mint a h á b o r ú s
íróknak a frontregény.
Benne éltem és talán
benne is m a r a d t a m volna,
ha a J u p i t e r - l á m p á k fényétől
szemgyulladást
nem kapok. Akkor a szanatóriumban határoztam
el magamat, hogy írónő
leszek. Ez volt az első
témám, de akkor
még
nem
éreztem
magam
elég erősnek, hogy megbirkózzam vele. Ma, egy
hatéves távlatból tisztán
és élesen látom
minden
alakomat és azt hiszem,
jó
munkát
végeztem.
E n n e k megítélése a közönségre tartozik, amely
tavalyi
regényemet
az
utolsó szálig megvette.
„A m a m a karriert csinál . . . " ezennel
megkezdi karrierjét, amenynyiben a Színházi
Élet
szerezte
meg
ajándékregényül előfizetői
számára.
Sa«-jr von Blondel
(Angclo toto)

kétezermárkás gázsival; a
szerződést visszautasította,
mert amint a berlini újságíróknak kijelentette: „A
színpadnál sokkal
jobban
izgat és érdekel a film. Köoetkezö
filmemben
is
Gustav Fröhllchhel
játszom
együtt Április elején lesz az
esküvőnk
s esküvő után
Budapestre
utazunk."

Csak

röviden!

ADOLPH MENJOU megírta első
filmszcenáriumát,
amelyet egy londoni filmgyár készit el.
CECIL B. DE MILLE
visazaszerződött nagy sikerei színhelyére, a Paramounthoz.

Alpár Gitta és Halmay Tibor lovasjelenete az
első hangos Alpár-fllmben

Alpár Gitta és Gustav
Fröhlich Budapestre
j ön
Berlin, március
A német főváros politikai, diplomáciai,
irodalmi és művészeti előkelőségei előtt
mutatják be a közeli napokban
Alpár
Gitta első hangosfilmjét, amelynek cime
Gitta entdeckt Ihr Herz. A film zenéjét
Brodszky Miklós szerzette. Alpár férfiparnerei a filmben: vőlegénye,
Gustav
Fröhlich és Halmay Tibor. Alpár Gitta
első filmjének befejezése után
rögtön
leszerződött egy uj hangosfilm főszerepére. Alpár a film miatt ezúttal hűtlen
lett a színpadhoz. Ajánlatot kapott a
londoni ürury
Lane Theatretől,
napi

A FIATAL
DOUGLAS
FAIRBANKS igen sokoldalú. Verseket ir, karikatúrákat rajzol és most legújabban egy francianyelvü
Olm főszerepét
játszotta el.

NEMES MAKK IVAN,
n pesti társaság Ismeri
tagjának fényképét a
Színházi Életben látta
ineg E W. Emo német
fllmrendeiő.
Legközelebbi
filmjében
már
Játszani is log nemes
Makk
Iván,
akinek
filmkarrierjét
a Színházi Élet társaság-rovata indította el
(Foto Angelo)

;

:"

tó®

COLLEEN MOORE, akt
nemrégiben ment újra férjhez, egy hollywoodi színházban fellép a Templom
egere címszerepében.
TRISTAN
BERNARD
filmszcenáriumot
irt. A
film zenéjét Maurice Yvain
szerzette.
GLORIA SWANSON Délnémetországban
várja a
kis Farmer-gyerek megérkezését.
Hogy

tetszik

jobban

?

Pesten színpadon mutatták be a „Régi Orfeumot" •— Hollywoodban hasonló témájú hangosfilmet terveznek. A Ulm primadonnája Anita
Page lesz. Fenn: Anita Page 1932; lenn: Anita
Page 188«

KORDA SÂNDOB áprilisban kezdi el
londoni filmjét, amelynek cime- Weddiw/
Rehearsal.
A LINDBERGH-BABY
elrablásáról
film készül Hollywoodban.
LUBITSCH ERNŐ Jeritza Máriát szerződtette newyorki
revüjének primadonna-szerepére.
GRETA GARBO u j filmjében Erich von
Stroheim, a világhirii rendező, játssza az
egyik vezelő férfiszerepet.
:>4

NEMET FILM tartja Amerikában az
idei szezonban a Long run-rekordot:
Bolváry Géza „Zwei Herzen im »/< Takt"
cimü filmjét ötvenedik hete játsszák egyfolytában New Yorkban.
HANNS SCHWARZ, a Magyar
rap
szódia rendezőjének legújabb magyartárgyú filmje a Zigeuner, amely három
nvelvü változatban készül.
MAGDA SCHNEIDERT százezer már
kás évi gázsival szerződtették le.
EGGERTH MÁRTA legújabb filmjének
Der Frauendiplomat a cime.
GRETL THEIMER csau-csau kutyájának fényképét közli az egyik német képeslap, ezzel a megjegyzéssel: „A primadonna kutyája arról hires, hogy kék a
nyelve."
GEORGE ARLISS-t a pesti publikum
még nem ismeri. Pedig Amerikának most
ő a legnagyobb drámai színésze. „Ember, aki Istent játszott" cimü filmje nagysikert aratott.
RICHARD BABTELMESS szorgalmasan
tanul vivni. Földes Imre „Alias the Doctor" cimü
filmjében
ugyanis
„Bursch"-ot játszik, akiből később
orvos lesz.
LILI DAMITA egy dúsgazdag fiatal los-angelesi
bankár, Sidney Smith társaságában
Hollywoodból
Honoluluba utazott. Mindketten cáfolják, hogy titokban megesküdtek volna.
BEN TURPIN, a bandzsa
filmkoinikus, hosszú pihenés után most újból filmezik.
HOLLYWOODBAN évente
háromszázezer dollárt költenek
próbafelvételre.
WILLY FOBST legújabb filmje Marokkóban készül és E. A.
Dupont rendezi.
A legcsinosabb hollywoodi apacslány:
Madge Evans

A . szokás

Katalma

Vitéz Vinci nevü fajtiszta orosz fj spicc kutyám
nagyon szép, okos, ragaszkodó állat. Már két kiállításon is szerepelt és több
értékes dijat nyert.
Este a hálószoba
mellett egy pici benyílóban,
kis ágyban alszik. Kilenc
órakor olyan álmos lesz.
hogy le kell fektetni. De
csak ugy alszik el, ha
keksz-darabkái kap, amelyet „ágybavaló" néven ismer. Egyszer, amikor elmentünk, elfelejtettem kint
hagyni részére az ágybavalót. Araikor jó
későn
hazajöttünk, ugatással és
ajtókaparással kérte bebo-

Miss Kill és úrnője

Sfí

csáttalását, amit
máskor
sohasem szokott megtenni.
Kinyitottam az ajtót és a
kutya rám ugrálva, panaszos vonítással figyelmeztetett, hogy nagy mulasztás
történt körülölte. Azonnal
odaadtam neki a kekszet,
mire ő beugrott ágyába,
megölte az ágybavalót és
fejéi párnájára haji va rögtön elaludt.
Beküldte:
l)r. H. Zsigmondné,
Kecskemét.
Pity, a kötelesség áldozata
Ez a történet (iz időből
való, amikor a pesti tűzoltók még lovaskocsikon
vágtattak
a tűz
színhelyére.
Volt a tűzoltóknak
egy
Pity nevezetű kutyájuk.
Ez
(I Pity arról volt nevezetes,
hogy a gyakorlatokon
igyekezett a maga módja szerint tevékenyen
résztvenni.
Amikor a legénység a sugárcsöuet szerelte, Pity
a
a foga közé vette azt és a
legénység
által
kivánt
irányba húzta. Egy másik
tulajdonsága volt, hogy hu
riadót hallott, ö is készenlétbe állt, ho(/y a kivonu-

lásnál a kocsit
kövesse.
A tűzoltók féltették
Pityet, hogy egyszer baja eshetik, ezért a legközelebbi
riasztáskor bezárták. A ku
tyában annyira buzgott
a
tüzoltóvér,
hogy
nekiment
az ablaknak
és
keresztültörte. Vérző testtel
iramodott a tűzoltók
után.
De
a vérveszteség ugy látszik,
elyyengitette
szegényt,
valahogy a lovak patái
alá
került és halálra gázolva
terült el a kövezeten.
A hős kutya a Kun-utcai
laktanya muzeumában
látható
kitömve.
Beküldte: Szllvay Ilyke,
Budapest.
Kutyaonérzet
Ezldel Hektor — azért mondom eztdel, mert Borsoséknak
minden eddigi kutyája Hektor
nevet viselt — az éjszakai ellenőrzés hiányát arra szokta
felhasználni, hogy a tyúkok által szertehagyott tojásokat megdézsmálta. Hogy mi indította
erre: a hangját* akarta-e kúrálni, vagy a vitaminokról való
ismereteit akarta gyarapítani —
a jó Isten tudja. Tény azonban,
hogy a tojások illetéktelen gyomorba kerültek. Az Ilyen eseteket másnap rendszerint rémes
tetemrehívás
követte.
Hektor

Színházi
Életben.
Most tizve kéri, hogy
zendítsen
kénytelen
vagyok
megtol- rrf Beküldte:
dani a történetét
a Mutyi
Rózsahegyi Kálmán
kutya esetével. Mutyi
kölyökkutya
létére igen
kíFifi a karakter
váncsi lett a kanárira. Ha
Időnként hófehér kétéves
hozzáférhetett,
órákig
el
spiccem, Miss Fi-fi, amióta
tudta nézni a
kalitkájában
tul van azon a koron,
ugrándozó madárkát.
Bahogy fiatalos könnyelműrátságos szándékaimik
jeségből mindig a lehetőleg
léül még a farkát is csólegtöbbet
érő
dolgokat
válta, valahányszor
közelemarcangolja széjjel (azit hidett hozzá.
De ez a roPity, a h i s tűzoltó-kutya
szem, külön becsüst tarkonszenv csak addig
tarszivet fájdító
vinnyogásokkal
tott erre a célra), megtott, amig a madár el nem
mindig bevallotta a bűnösségét
lepően
megkomolyodott.
és nagy meleg szemeivel bocsá- kezdett
énekelni.
Amikor
Ujabban ijesztően szentinatkérő tekintetekel vetett a
mentális hajlamai vannak.
gazdájára — azonban ez mit
sein használt: a visszaeső bünüs
Ha nem vagyok otthon,
bundáját alaposan kiporolták.
leül az ablakhoz és vár.
Egy ilyen porolási aktus után
Lépéseimet már az utca
kiderült, hogy Hektor kivételetúlsó végéről megismeri és
sen ártatlan volt. Borsos Mátyás nagyon megsajnálta a kurohan az ajtóhoz, hogy el
tyát, különösen, mivel utólag
sőnek ő üdvözölhessen. A
eszébe jutott, bogy a Justizmord
iegmeghaióbb áldozatot akáldozata semmiféle bűntudatul
nem mutatott, mikor odahívta
kor hozta értem, amikor
a tett színhelyére. Ezért elhanemrég két napra elutaztározta, hogy némi simogatástam. Ennivalóit érintetlesal, meg néhány jó szóval enynül hagyva szomorúan ült
híteni fog a méltánytalanságon.
Hektor azonban nem volt sehol.
és nézle a csokoládét, amit
Nyomtalanul eltűnt.
a búcsúzásnál adtam neki.
Hetek múlva hírt
kaptunk,
Csak akkor
fogyasztotta
hogy Hektor visszament arra a
el,
amikor
hazajöttem
és
20 kilométernyire
fekvő tatúlestünk
a
viszontlátás
nyára, ahonnan Borsosék annakMutyi és a kanári
idején kutyával együtt hozzám
örömein. Mert őt megveszköltöztek kapásnak. Mikor érte
tegetni, vagy
kárpótolni
mentek, rá se hederített a gaz- Mutyi meghallotta a vidám
nem lohet.
dájára. A lelke mélyéig meg trillázást, farkát
a
lábai
volt sértve. Hosszú időbe telt.
Beküldte: Pressler Emmy,
közé
húzva
ijedten
elmemig végre nagynehezen kl leSalgótarján.
nekült.
hetett engesztelni.
De azóta jóban vannak egymással, Borsos is, Hektor Is —
meg a tojás is.
Ezidei Hektor különben, büntetett előélete dacára is egyike
a legjobb barátaimnak.
Szeged, 1931. március 18.
Beküldte:
KUTYABARÄT ELŐFIZETŐ,
Szeged.

Ä

muzikális M u t y i

Lump kanárim, aki este
ébred
és hajnalban
fekszik, nemrég benne volt a

Ez az állapot
körülbelül
egy hónapig
tartott.
De
ahogy mult az idő,
ugy
növekedett
Mutyi
muzikalitása. Egyre jobban megkedvelte
a
kanári-slágereket. Már nem rohant el,
ha a madárka
fütyülni
kezdett, hanem nagy áhítattal figyelt rá.
Ma pedig az a
helyzet,
hogy ha a kanári nem énekel, Mutyi két
lábon pi-

Vitéz Vinci, a keksz-pusztító

57

legújabb

darabja

TUUGAZ AHHOZ, HOGY JO
LEGYEN, extravagancia 3 felvonásban, irta George Bernard
Shaw, sztnrehozta először a Colonial Theatre Bostonban, Amerikában.
Shaw nem egy furcsa színdarabot irt már, de azok mind
messze elmaradnak legújabb darabjának bizarrsága mögött, helyenként bohózat, másutt romantikus kalandortörténet, majd
paródia és szatíra, egészében
pedig hamisítatlan sbawf zsonglőrösködés.
Amikor a függöny felgördül, a
szín fényűzően berendezett hálószobát ábrázol „Anglia egyik
Piccaver. aki mosl Londonban vendégszerepel, ezzel a képpel
üdvözli a budapesti publikumot
leggazdagabb városának legelőkelőbb negyedében". A baldachinos ágyban egy hölgy fekszik, előtte széhez megy. magárahagyva Pepsyt. A darab Pepsy
ken pedig egy gumlruhába öltözött, óriási termetű
hosszú tirádájával végződik, amelyet a rivalda
férfi ül, aki ugy hat, mintha búvárfelszerelés
előtt a közönséghez Intéz; -eKben felszólítja az
volna rajta. Az óriás megmagyarázza, hogy ő
embereket, hogy ne hagyják rossz útra térni és
baktérium, amelyet megfertőzött az ágyban fekvő
elpusztulni azt a generációt, amelynek exisztenhölgy lelkiállapota. A nőnek semmi baja sincs,
cláját tönkretette a háború. Ebben a beszédben
fizikailag teljesen egészséges, ám az orvos azt
nztán teljes fényében ragyog fel Shaw páratlan
állapltja meg róla, hogy himlőbeteg, pedig csak
Irásinüvészete, óriási furórét Is aratott.
szeplős. A baktérium aggódva vizsgálja a termo(A közönség kitűnően szórakozott az újdonmétert, de megvigasztalódik, midőn belép az
ság exotikus ötletein. A kritika szerint az
uj éjjeli ápolónő. Mert ez nem közönséges ápolóegész darab ugy hangzik, mintha Shaw egyéni
nő. Leszedi a betegről a meleg takarókat, kitárja
monológja volna, amelyet színészekkel monszélesre az ablakot és egy kézilámpát himbálva,
dat el.)
fényjeleket ad le az utcára. Azután bebocsát egy
frakkos urat. akinek álarc fedi az arcát és akit
Pepsynek nevez; ez viszont ugy szálltja, hogy
Édes. Szerelmesek egymásba, de egyúttal betörőtársak Is; kinyitják a vasszekrényt és kiveszik
belőle n gyöngyöket, a beteg azonban nem olyan
FRANÇOISE, színmű 3 felvonásban, irta Sacha
tehetetlen, mint ahogy hiszik: kiugrik az ágyból
Guitry, bemutatta a Théâtre de la Madeleine
és szabályosan knoek-autolja a betörőket. Pepsyt
Párizsban.
ezek után érdekelni kezdi a nő, mert ahogy Édes
Családi Ullllel kezdődik a darab Françoise és
nem közönséges ápolónő, ugy ő sem közönséges
az ura, Michel között. Az asszony csupa kedvesbetörő. Azelőtt énekes volt. de a háborúban elség és báj, ahogy megköszöni az ajándékokat,
vesztette hangját s minthogy tehetségéből nem
amelyekkel férje a mai évforduló napján lepte
élhet meg többé, erre a pályára adta magát.
meg: egy év óta házasok, harmadfél esztendeje
Mops — Így hívják a beteget — megnyeri a tetszeretik egymást. Egy esztendőt Françoise elraszését az összecsapás után és ajánlatot tesz neki.
gadtatással beszél arról a napról, amelyen MiMiért ne csatlakozna hozzájuk? Hagyja el ágyát
ebei megszöktette. A találka, az autóut. a szes tartson velük, meglátja, milyen érdekes lesz az
rencsés megszobadulásl Nem lehetne ezeket újra
élete. Rövid vitatkozás után megegyeznek, együtt
átélni? Nem. Michel üzleti dolgai nem engedik
távoznak el és a baktérium, szemlátomást összemeg. hogy egyetlen napra is távozzon Párizsból.
zsugorodva, egyedül marad a színen, amikor a
Csevegésükből, amelyhez hasonló csak boldog
függöny az első felvonás végén legördül.
házastársak között lehetséges, megismerjük életüket: azt is megtudjuk, hogy a nőt első férjéA második és harmadik felvonásban hasonló
től, Jean Ferrand-tól hóditotta el Michel. Amint
módon követik egymást a legváratlanabb, legez kerül szóba, lassan lassan bizonyos kedvetexotikusabb fordulatok. Mondva csinált nőrabiást
lenség vehető észre rajtuk, érezzük a közelgő
tnszcenátnak. amelynek áldozatául az ápolónőt
vihar előszelét.
szerepeltetik akinek váltságdijára óriási ősszegeket csalnak kl közadakozásból. Végül a két nő.
A férfi szórakozottan hírlapot vesz a kezébe,
Mops meg Édes. kedvérevoló tértit talál és férjegy pillantást vet belé s viselkedése hirtelen

Egy átvirrasztott
éjszaka története

megváltozik. Feláll is merően nézve Françoise
szemébe, újságolja: Baleset érte Jeant. A nő
hiába igyekszik nyugodtságot színlelni, látszik
rajta, hogy meg von döbbenve. Elfogultan veszi
ál a lapot és remegve keresi meg azt a pár soros hirt, amelyken az van mcgirva, hogy első
íérje el akarta magától dobni az életet. Nem
halt meg, de alig van remény a felépüléséhez.
Micbel meg van sértődve, sőt határozottan neheztel a leleségére. Miért ez a nagy izgalom?
— Csak nem lehetek olyan szívtelen — válaszolja Françoise —, hogy ez hidegen hagyjon.
És hogy milyen szive van, azt megtudjuk nemsokára.
Megjelenik Henri. Jean fivére, Mícheliel óhajt
beszélni; Françoise visszavonul. Látszólagos nyugalma ellenére tudjuk, milyen mélységes részvéttel van a szerencsétlen iránt. Henri azért
jött, hogy haldokló fivére kérését tolmácsolja:
Francoise-t szeretné mégegyszer látni, utoljára.
Michel kategorikusan megtagadja ezt, mire Henri
szótlanul meghajol és távozik. Högtön utána belép Françoise, aki előtt Michel el akarja titkolni
Jean üzenetét, de hiába igyekszik valótlan okokkal megmagyarázni Henri látogatását, Françoise
hangtalanul az arcába mered. A férfi végre nem
birja már tovább felesége szemrehányó némaságát és kitör belőle: „Téged akar látni . . . Menj
el hozzál'*
A klinikán: kissé jobban van a sebesült. Ostromolja fivérét, mikor jön már Françoise? Henri,
aki nem meri bevallani, hogy sikertelen volt a
küldetése, biztatja, hogy nemsokára. Kopognak
az ajtón és Henri meglepetésére belép Françoise.
Egyszerű fekete ruhában van, szerényen leül a
fehér ágy lábához. Jean boldogan leheli be parfőmjét s elmondja, mennyit szenvedett érte,
mennyire szerette, mennyire imádja még most is.
S végül, a haldokló őszinteségével bevallja azt
is, mi mindent tett a „másikért", nehogy Françosie-nak le kelljen mondania a megszokott
luxusról. így aztán megvolt az a megnyugvása,
hogy még mindig ő őrködik felette s még mindig
ő gondoskodik róla. Az asszony alig tud a meghatottságtól szóhoz jutni és amikor Jean arra
kéri. hogy maradjon Jósokáig, ágya lábánál virrasztja át az éjszakát, bár férjének megesküdött,
hogy H órára otthon lesz.
Harmadik felvonás: Françoise hazatér férjéhez. aki heves szemrehányásokkal fogadja. A nő
azt válaszolja, hogy kár a nagy szavukért, úgyis
csak búcsúzni Jött. Meggyőfcődöt róla,
hogy
Jean sohasem szűnt meg a férje lenni Mieheli
pedig sohase volt más. csak az udvarlója, akinek a szavai megrészegítették és könnyelműségében nem gondolt arru a roppant fájdalomra,
amelyet Jeannak okoz a hűtlenségével. Most tudatára ébredt annak, hogy nem élhet tovább
együtt Michelle!.
- Menj hát vissza hozzá! — förmed rá dühösen a férj.
— JVem lehel — válaszolja melankóllkusan a
nő — Jean ma éjjel 3 órakor meghalt.
Azután végleg eltávozik. Az elhunyt visszavette vetélytársától Francoiset örökre . . .
(Az újdonság tetszett. A sajtó szerint sikerült
Sacha (iuitrynek a legtökéletesebb női lélekrajzok egyikét megírni.)

Ul Dagover, az u j
Kálmán-operett „Az
ördög lovasa" primadonnája — civilben
(Foto Masse. Wien)

A megfért démon
AZ ÉJJELI PILLANGÓ, szinmü 3 felvonásban,
Irta Pierre Wölfl, bemutatta a Théâtre de
l'Athénée, Párizsban.
Marie, a démon, barátságosan mosolyog arra
az előkelő úrra, aki megszólítja az utcán. Ez az
ur Claude, a gazdag autógyáros. Claude szive
tele van keserűséggel és a világ legboldogtalanubb teremtésének érzi magát, mert rájött, hogy
felesége, akit imád. legjobb barátjával megcsalja.
Marievel azért köt ismeretséget, mivel csalódákig hasonlít a hütelenre. Felviszi lakására, ahol
606 frankot ad neki csak azért, hogy klpanaszkodhassa magát előtte s elmondhassa neki. hogy
megvet minden nőt azért az egyért, mint ahogy
Marie is kijelenti, hogy utál minden férfit
amlutt az egy miatt, akit előszőr szeretett. Látva
a uő ritka intelligenciáját, Claudenak az az ötlete támad, hogy bosszújának eszközéül használja fel. Feleségét már elkergette, most még az
van hátra, hogy Jean, a csábitó is bűnhődjön
és élje át azokat a kínszenvedéseket, amelyeket
az elárult szerelmes érez.
A démont elegánsan kiöltüztetl. pazar módon
berendezett lakosztályt bérel a részére azzal a
megbízással, hogy hódítsa meg Jeant, azután kínozza vérig és tegye pokolU az életét, mint
ahogy az övével tették. Marie gyönyörrel vállalja ezt a feladatot, amelynek a legnagyobb tökéllyel is felel meg — érti a mesterségét. Jeant
az őriilésbe kergeti s a boldogtalan már azon a
ponton van, hogy revolverhez nyúljon, midőn
egy uj, tiszta szerelem csodát müvei. Pierre.
Claude fiatal titkára, beleszeret Mariéba, akiben
a flu őszinte szerelme bámulatos változást Idéz
elő. A bukott nő megtér, arra ébred, hogy neki
Is van szive és szerelmi boldogságában megkegyelmez Jeannak, felvilágosítja, hogy
regényük csak komédia volt. amelyet a bosszuszomjas Claude megbízásából játszott el.
Claude ezért szemrehányásokat lesz Marlenek,
de a lány, aki azt szeretné, hogy most már
mindenki oly boldog legyen, mint ő, előadást
tart neki a megbocsátás erényéről. Olyan ügyesen beszél, hogy meggyőzi az alapján
szimplalelkü Claude-ot, akit végül ravasz fordulattal
odáig visz, hogy a feleségének Is megbocsát.
(A publikum gutlrozta ezt a telivér párizsi
történetet. A kritika a kiváló irót megillető
reverenclával méltatja a darabot.)

szetesen, hozzáfűzi, hogy a férj képes leleségét
eltartani, hogy most is fizeti a házbért és
kosztpénzt éppen mintha saját lakásukban élnének. ön a fialalasszonu-olvasókhoz
fordul. Kéri,
A leghogy válaszoljanak
erre a problémára.
jobb választ félkiló bonbonnal hajlandó
jutalmazni.
VALASZ: Csodálom • férj türelmét, hogy est
a nevetséges állapotot négy éve türl. Ei igaián
nem „kérés ', hanem „erély" dolga.
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Arad

szanátóríiinxp

Naguon köszönöm végtelenül
jóleső
levelét,
ligy-e megérti és nem haragszik ha itt nem
válaszolhatok
részletesen.
Peches jeligére levél érkezett a szerkesztőségbe.

Harsányi Zsolt levelei
I

Hatvany Lili levelei

|

Húszéves asszony

I.EVÉL: llusz éve van férjnél,
harmincnyolcéves. érzi közeledni az öregséget, ideges, nem
alszik, ,,s az átvirrasztott
éjszaka nem jó taLEVEL: Fiatal pórról ír, akik bár anyagilag
nácsadó". Életét eddig teljesen alárendelte
térje
függetlenek,
mégis az asszonu szüleinél
laknak,
kívánságainak,
lemondott minden
szórakozásról.
mégpedig oliian különös módon, hogu az aszDe most üresnek és boldogtalannak érzi az éleszoni/ka nővérével, a Idrj pedig sógorával osztja
tét férje mellett, akihez különben semmi mémeg hálószobáját. Sógorok, sógornő, szülök bátlyebb harmónia nem fiizi. Fél. hogy bele talál
ran és kérdezés nélkül használják afiatalpár esni valami butaságba. Mit tegyen?
ezüstjét, ruháit, toalett tárggait, s a fiatalasszonu
VÁLASZ: Ilyen helyzetben háromféle ember
a házimunkát
is elvégzi. Ez négu év óta tart
segíthet. Először egy olyan valaki, akit maga Is
igg és most a fiatal lérj fellázadt, ön természebutaságnak nevez, tehát nyilván nem is várja,
tesen férjpárti és kér, hogu irjam le szórólhogy ezt ajánljam álmatlanságának megszüntetészóra kérdését: „Köteles-e uz asszonu férjét a
sére. Másodszor segíthet a férje, ha elég okos és
külön háztartásba követni,
vagu joga van az
gyengéd ahhoz, hogy az asszonyi krízist megértse.
asszonynak férjét arra kényszerítenie,
hogu ideHarmadszor segíthet egy Idegorvos, aki valagen, kényelmetlen
környezetben
éljen?"
Terméhogyan megnyugtathatja. Leveléből ugy sejtem,
hogy legokosabb a legutóbbihoz fordulnia. Sajnos. ez csak félmegoldást jelent. De teljes megoldást a társadalom mai berendezkedésénél erre
a rendkívül súlyos asszonyi problémára eddig
senki sem tudott ajánlani.

Erélyes, vagy kérés

Farkas Imre levelei
K, Henrikné, Pesterzsébet
LEVÉL: Egu szál rózsa és egy üdvözlet.
VÁLASZ: A legszebb emlékeim között fogom
őrizni. Hálás köszönet.

Tanár ur, kérem
LEVÉL: Filmszcendrium.
Mellékelve
néhány
ítéljen.
sürgető sor. Olvassa el. kérem s aztán
VALASZ: Nem tehettem mást. mint hogy átutaltam a szcenárlumot szerkesztőségi kollégáimnak, azokhoz, akik a filmszcenáriumok megítélésével foglalkoznak. Én azért nem olvastam el és
nem mondok véleményt, mert — nem értek
hozzá!

Porzsolt Kálmán

levelei

Mit hoz a tavasz?
LEVÉL: Fiatalember, három éve udvarol, házasságról nem nyilatkozott,
de kiadásainak fedezései ajánlotta fel, amit
visszautasított.
VALASZ: A kiadások fedezésének felajánlása
egyáltalán nem tekinthető házassági ajánlatnak.
Sőt, ellenkezőleg. Okosan tette, hogy visszautasította. Azért nem kell kerülni. Történhetik csoda:
ha látja a becsületességét, lehet belőle házasság.

Tavaszi álom

Hilk.i mlszticcl Zákány Valbnrg* .v
a nagyszőllfel Kath. Jótékonysági EgJÄBlftbe
előadott „Szent Erzsébet élet»'' aZhrffarubbu
Scent Erzsébetet alakflottu
(GrOnbaura loto)
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LEVÉL: Tizenhétéves
lány egyszer látott egy
sportbajnokot,
szerelmes lett bele és most kétségbe van esve. hogy talán sohasem
találkozik
vele.
VÁLASZ: Ne sírjon. Egyszeri látás után nincs
komoly szerelem. Ezt csak a novellaírók hazudják. Mulasson gondtalanul. A komoly szerelem
mujd később jön. De arra Is vigyázzon, hogy ne
pazarolja hiába, érdemtelenül.

ZSERBÓ~BÓ~BAN
— Mit tudtok ti angyalom a Húsvét
örömeiről,
ki merre,
hol és hogyan
töltötte az ünnepeket?
Azonkívül
mi
volt az ünnepi
szenzációf
— Hát némi
utazási
mozgolódás
észlelhető
volt és a Balaton felé is
elindult néhány
autó. Hideg volt, ez
volt a baj, a tihanyi
feltámadási
ünnepen is dideregtek, a túlpart még iéli
álmát aludta s így bizony
a korai Húsvét nem túlságosan
sikerült.
Annál
nagyobb
sikere
volt a
„garas-vonat"-nak,
amely
Húsvét
vasárnapján
indult Szegedre, első kocsijában egy csomó
notabilitással.
Egypár
pengőért lehet ezentúl
vasárnaponként
a vidéki
városokba
utazni
ezekkel a
garas-vonatokkal,
amelyeknek a vasárnapi
premierjét
nagy
sikerré
avatta a weekendező
publikum. Zsúfolt volt a vonat s akár névsort is lehetett
volna
csinálni a
közönségről,
olyan
jó
publikum
utazott
vele.
—
Egyébként?
— Egyébként
a
Tenyészállatvásár
hozott
némi életet legutóbb
Budapestre, nagy
közönsége
volt a concours-nak,
amelyen Éber Málika
ismét
nagyszerű lendülettel
győzött,
öröm látni
remek
A társaséiból: Szabados Ilona
(Angelo (ata)

fejlődését
s
immár
elvitáxhatatlanul
komoly
sikereit.
— Valami esküvő, vagy eljegyzés nem
esett az ünnepi
hétre?
— Urmánczy
Nándor
és felesége
Freund Julialeányát
Júliát vezettç oltárhoz vitéz dr. Szilágyi Benárd Ágoston fia s az esküvőn természetesen rengeteg előkelőség jelent meg. lévén a fiatalok nagyon népszerűek
a pesti társaság életében.

— Amely pesti élet egy színnel és
hanggal
szegényebb
most, mert muzsikás éjszakájából
eltűnt
MárkusBuda Gábor,
aki
fiatalkorában
mint
huszárönkéntes
ült még az uri zsurok
alkalmával
a zongorához,
most pedig
— hja, változnak az idők! — Európa
egyik
legnépszerűbb
bárénekese.
Márkus Gabi Londonba ment, ahol az
Danube"
elOxford Streeten
„Blue
•

'

I

nevezéssel
egy egészen
újszerű
bár
nyilt meg s természetes,
hogy ide már
a stílszerűség
kedvéért
is tényleg a
blue Danube mellől hozattak
énekes
zongoristát
a precíz angolok. így került ez a kedves magyar fiu a ködös
Albionba, ha valaki magyar
odavet6-

dik, keresse fel, legalább
elénekelhet
a hazai látogatónak
egy magyar
nótát is.
— Nem fogom elfelejteni,
angyalom,
mihelyt Londonba
megyek.
— A Margitszigeten
még csak
a
Tennis-Klub
pályáin folyik némi tavaszi kapirgálás, a póló vidékein
még
csönd van
és teljes
bizonytalanság.
Válságról is beszélnek
a
klub-tagok,
bizonyos, hogy ezidén
nagyon
nehéz
lesz
publikumot
toborozni
ennek a
különben
nagyon szép
sportnak.
A
MAC-nak
viszont
pompás
szezonja
lesz és két nagy majálist is
terveznek,
— no de erről még igazán korai beszélni.
— Inkább
beszéljünk
az Esterházy Tamás gróf
bajuszáról,
amely
most
nagy
vitákra
ad alkalmat. A legszakértőbb
hölgyek szerint a gróf csinosabb volt bajusz
nélkül.
— Ebben a kérdésben
mindenesetre
csak egyetlen hölgy szava döntő s
ha ő ugy akarja,
legyen
ugy. Na és az
Autó-Klubban
döntöttek
már
a
Kornfeld
ügyben?
— Húzódik
halasztódik a döntés, mert
kinos
és kényes az ügy s közben folynak
a tárgyalások a kulisszák
mögött.
— És a
Chemel—Okolicsányi affér
elintéződött
már?
—
hogy
nek
ezzel
ügy
—

A társaságból: Vidor Tery

62

(Angelo foto)

—

A döntés ugy szólt,
Okolicsányi
Dénesmeg kell
verekednie,
tehát az egész régi
is
elintéződött.
No és Gagern bárói
A legkomorabb

dol-

gokat jövendölik
a benfentesek
s egy ötös bizottság, amely a váltók
összegét akarja
megállapítani, már pont
egymillió pengőnél
tart.
— No már most, hogy
sorra vettünk minden aktualitást, mi maradt
még
a
sifonérban?
— Egy roppant
érdekes
történet, kalandos és színes, amelyből
tulajdonképpen
szenzációs
riportot lehetne
csinálni.
— Halljuk,

halljuk.

— A rózsadombi
fiatal
ur és a gyönyörű
elvált
asszony a Tiszti
Kaszinóban ismerkedtek
meg s a
szerelem percek alatt lángoló lett. A fiatal ur feleségül akarta venni a hölgget, a szülők
ellenkeztek,
mire
a hölgy
rá
akarta venni a fiút, hogy
utazzanak
vidékre s haljanak meg együtt.
Most
már természetesen
a fiatal ur is ellenkezett,
mire
a hölgy
vacsora
alatt
álomport kevert
a borába, a fiu elaludt s csak a Miskolc
felé
robogó
gyorsvonaton
ébredt fel. Ekkor
tudta
meg, mi történt, Mezőkövesdnél
sikerült megszöknie
s átugrania a l'est felé
induló vonatra, mire a hölgy
megsürgönyözte a Keleti pályaudvar
detektivjeinek, hogy a fiu ellopta
összes ékszereit,
közölte a személyleirását
s
mikor a flu Pestre ért,
természetesen
bevitték az őrszobára. A hölgy
ezalatt
bérelt autón robogott
Pestre, itt átvette a fiút és visszavonta
a vádat s
mint valami rabot, ugy cipelte a szökevényt a lakására. Ezalatt
a szülők

A társaságból: Zsolnay Éva

(Angelo foto)

megtalálták
a hölgy levelét,
amelyben
a fiukat közös öngyilkosságra
biztatja,
elrobogtak
tehát a hölgyhöz
s beleegyezésüket
adták a házassághoz.
Szóval a fiúnak — akinek most már eszeágában sem volt a házasság — valósággal szülői presszióra kellett
volna
nősülnie,
ha közben
nem
sikerült
volna az apjának mindent
elmondania,
aki erre aztán hazaszöktette
s a hölgy
hoppon maradt. Három napig
zajlott
ez a történet a mult
héten, a hölgy
apja, mitsem tudott róla.
Tisztelettel
ajánljuk,
tessék
jóindulatúan
megmosni a fejét a menyecskének.
Adieu!

Fodor Endrei
„Zajlik a Duna"
I. díj nyertese

Az őszi és téli revüben
megjelent képeket szakértő
zsűri
elé
terjesztettük,
amely a következőképpen
döntött:
L dij nyertese Fodor
Endre: „ZajUk a Duna"
clmii képe. (Megjelent
a Színházi Elet 1932.
8-lk számában.
Jutalma egy elsőrangú
Kodak-gép. D. dij nyertese Bem Zoltán n O n i

II. dij nyertese

naplemente" clmü képe. (1031. 43-lk
szám.) Jutalma: 10 darab könyv.
III. dij nyertese Kovács József:
„őszi erdő" elmU képe. (1031. 45-lk
szám.) Jutalma: 5 darab könyv.
(A győzteseket
kérjük, hogy pontos
címüket közöljék
velünk.)

III. dij nyerteié
Kovács Józeel: ösil erdő

Egyúttal kiírjuk a Tavaszi és Nyári
Revü pályázatot a fenti dijakkal. Pályázhat minden amatőr egy vagy több képpel. A kép hátára a pályázó neve vagy
jeligéje ráírandó. A képek igazodjanak
rovatunkhoz, a Tavaszi Revü-be tavaszi,
a Nyári Revü-be nyári képeket kérünk.
A képek elbírálásánál a művészi kivitelen kívül előnyben részesítjük azokat
a pályázatokat, amelyek érdekes személyeket érdekes miliőben ábrázolnak.

Nugyszombuloii az ország minden részéről Budapestre igyekvő vonatok kalauzai
jogosan
elcsodálkoztak azon,
hogy a nagyobb állomásokon mindenütt
pontosan négy utas száll föl, akik se szó
se beszéd, két pakli. 52-es kártyát vesznek elő a kofferből, plédet feszítenek
asztaluk elé, a zsebekből, vagy retikülök
bői fekete, sárga és zöld kis kapcsok kerülnek elő, amelyeket a rejtélyes utasok
hol felhúznak a kártyára, hol lehúzzák
róla, a fontos azonban az, hogy az utazó
négyek étlen-szomjan, megállás nélkül
kártyáznak addig, amig a vonat Budapestre nem ér.
Ezek a különös utasok az országos
bridge-verseny vidéki résztvevői.
A HUNGÁRIÁBAN
Nagyszombaton már kora
kezdve meg nem áll a Hungária
ajtajának forgó kereke. Sürü
utánban érkeznek meg a vidéki

reggeltől
szálloda
egymásvárosok

válogatott teamjeinek versenyzői, akik a
húsvéti ünnepeken a Színházi illet kedves
vendégei. Szerencse, hogy a Hungária portása maga is bridge-játékos és percek
alatt ura lesz a helyzetnek. Ha négyen
egyszerre érkeznek, első sorban a csapatkapitány iránt érdeklődik, átveszi a meghivójegyeket és percek alatt megkapják
a vendégek pontosan azt a szobát, amely
részükre már napokkal előbb volt rezerválva. De nincs és nem is lehet panasz.
Marentsits József, a Hungária és Dunapalota szállók vezérigazgatója valóságos
presztizs-kérdést csinál abból, hogy a
verseny vendégei jól érezzék magukat
Budapesten.
A verseny kezdete szombaton félnyolcra
volt kitűzve, de már hat órakor meg lehetett állapítani, hogy az első kísérlet a
vérmes várakozáson felül is pompásan
sikerült. Már itt a vidék. Itt vannak a
debreceniek: dr. Kreiker Aladár orvosprofesszor, dr. Hajnal Dezső és Geszti

A harminckél legjobb tóvárosi elnyal a verseny elsfi napján

(László lelv.)

Olga parancsnoksága alatt tizenkét versenyző képviseli a hajdúk városát. De
nem marad alul Győr sem, amely nyolc
bridge-matadort dob a tűzbe, dr. Plohn
Imre és dr. Helbig Henry vezénylete mellett. És itt van hiánytalanul Miskolc két
csapata is. Az elsőt két dáma: Neményi
Ödönné és Neményi Gyuláné kominandirozza,
mig a férficsapatnak
Gara
György viseli gondját. Bővelkedik hölgyekben a nagykanizsai bridge-expedició
is, a két teamben vegyesen foglalnak helyet a hölgyek és ur'ak. A bajnokcsapatban Dorninger Hugó ezredesné és leánya
Waldstedten Kitty bárónő Nddasy Kálmán grófnak és dr. Füred y Andrásnak
adnak helyet, mig a második csapatban
Bettelheim
Aladárné és dr.
Rotschild
Béláné, a. két ur — dr. Bartha István és
Löwenstein
László
megértő licitálását
várják.

A ió kibic szerencsét hozt
Legalább is lg> tartja Szomjasné Aatuto litl

hiTcci'nö, akinek „Múriri" *zUslórát drukkul ki

Megnépesedik a bridge-versenyzőktől a
Hungária nagy hallja. Egy sarokban Somogy megye népszerű alispánja, Stephaich Pál alispán beszélget csapatának
legénységével, Barcsay Ákos kaposvári
főszolgabíróval, dr. Cságoly Sándorral és
Biró Sándorral. És itt van dr. Hedry
Lőrinc, az egri főispán is, aki a feleségével játszik párban, a másik párt
ugynnesak egy egri házaspár: dr. Simkovits József és felesége adják. Békéscsaba
mellőzi a hölgyeket, nyolc ur képviseli a
csabai bridgekulturát. Pécsről a pesti
társaságban jól ismert ur kalauzolja a

hg>ütt a legjobb budapesti és vidéki csapatuk a középdöntőben

öC

(László felv.)

ifi. Schreiner Kálmán szövetkeztek párrá
Högyészy
Pállal és dr. Müller Jenővel négyesben. A második
csapatban
dr.
Brunner
Emil, Thiring Ernő, dr.
Ostör Lajos és dr. Kamerszky Árpád védiik Sopront. Csonkán érkezik meg
de
Magyaróvár
csapa la,
Németh Imre és Hunkár
János csak rövid ideig maradnak
árván, rövidesen
komiplettirozzák négyesüket
dr. Lédig Dezsőnével
és
dr. Fonó Györg—el. Hölgyek parancsnokolják Zalaegerszeg és Makó csapatait. A makói teamben dr.
Szamek Györgyné és Ováry
Lászlóné, Kálmán
Adollot
és dr. Fehér Mórt dirigálják, a zalaegerszegi négyesben dr. Udvardy Jenőnédr.
nek kell Dus Jenöné,
Skublich Ödönné
és Müller István gondját viselnie.
Ks megjönnek a szolnokiak, csupa fiatal elegáns
ur, négy jóvágású szmoStephaieh Pál alispánnak (Jobbról) dr. Slmkoviis Mzietné
(Eger) klMcel

társaságot: Taussig Aladár
alezredes, aki városa színeiben dr. Fodor Leónét, Pánczél Ottót és Eötvös Jenőt
indítja. Nagy
érdeklődés
veszi körül az orbányosíai
leannet. Zalamegyének ez a
kis faluja maga rendezte
meg helyi bajnoki versenyét és ennek eredményeként vitéz dr. Bosnyák Gézemé, dr. Udvardy
Jenő,
Fabianics Ernő és Brigiévich István
társaságában
óhajtja megrontatni
azt,
hogy kis faliun is kitudják
a nagy szlemmet licitálni.
Szegted vegyes párost indít: dr. Rósa Pál és felesége, továbbá dr. Szabó
Béláné és dr. Forber Endre
személyében. Teljes erővel
vonul fel Sopron is. Az
első csapatban apa és flu,
dr. Schreiner
Kálmán és
Dr. Hedry Lőrlnoné (Eger), aki
a vidéki hölgyjátékosok között
a legjobb eredményt érte el és
ezért a kitűzött arany karkötöórát kapta
(Angelo foto)
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A dÖntőben! A Silget Klub csapatának UJ] G
Lawn Tennis Club B i r d

1—Hausner Károly (háttal) párja harcol ax Unió
dó—Altmann Lajos párjával

king egy csapatban
—
dr. Szalay
Szabolcs,
Hunyor
Imre, gróf
Nemes
János, dr. Szarka Gyula és a másik csapat is: Roth Imre, dr. Lantos Imre,
dr. Donáth Zoltán, Lantos István. Már itt
van Mezőhegyes is, ezüstbejátszó hajú ur
áll meg a portánál: Vitézy László a csapatkapitány, aki Vitézy Erzsébetnek, miss
Magyarország
1932 udvarhölgyének
az
édesapja. Wattay Dezső, Baka Géza és
Stachó Jenő teszik teljessé a mezőhegyest
csapatot. Ëlénk megbeszélést folytat Kaposvár második csapata, ahol a kaposi
br.idge-élet négy vezető embere, dr. Fehér Miklós, Bogár Endre, Klein Ferenc
és Magyar Sándor viszik a szót. Egészen
fiatal szőke asszony jár a szombathelyi
team élén:
dr. Goldschmiedt
Pálné
Deutsch Miklóst, Löwy Richárdot és dr.
Reissmann Ferenctt viszi csapatába.

Gundelflndenné, Sxervleiky Gaby a legeredményesebben helyetett fővárosi hőlgyjátékos
(Lásxló M r . )

es

KÜLÖN BUDAPEST — KÜLÖN A VIDÉK
A Hungária két nagy termében 32—32
asztal. Könnyű itt iránytű nélkül is tájékozódni, minden asztalon vörös, fekete,
sárga és zöld cédula jelzi a négy világtájat. Nyolc óra van. Vécsey László, a
Magyar Bridge-Szövetség országos főtitkára, aki egyben főrendezője az első
nagy országos versenynek, hangszórón
adja meg a jelt a kezdésre. Külön-külón
teremben ülnek le a Budapest és a vidék
reprezentatív csapatai. És sürü rajokban
érkeznek meg a kibicek. Egy-egy csapatnál tucatnyi drukker is helyet foglal és
áttörhetetlen falankszként veszi körül az
ülő és álló ágaskodó kibicek raja a pesti

nagy ismert sztárok asztalait. Bizonyos,
hogy a kibicek számából lehet megállapítani a játékosok népszerűségét. Az
Autó Klub és Fészek kombinált csapatát,
amelyben Szeruiczky György dr., Leitner
Ferenc, Cohen Rafíael és Ferenczy György
ülnek, talán a legélénkebb érdeklődés
kiséri. Itt kapni legnehezebben kényelmes
kibic-posztot. Leitner Ferenc egyaránt
népszerű Pestnek és a vidéknek, csapatja
vándorutján egy egész sor hölgy-kibic
kiséri hűen a kora esttől a késő reggelig.
De minden szlárcsupatnak meg vannak n
maga külön drukkerjei. Az Országos Kaszinó vitéz dr. Ladányi László csapatát,
képviselők, politikusok kibicelik. A bridge
fanatikusai Klinger Pál háta mögé igyekeznek. írók és újságírók gusztálják Bukovinszky Péter dr. lapját. Egy-egy kisebb színház premier publikumának kitellenék a nézőközönség, amely dr. Molnár Harrynak, a Színházi Élet bridgerovat vezetőjének csapatára, de legkivállképpen a hires Kelety Andor—Klór Lászlópárra kíváncsi. Rengeteg hölgy aggódik
Pest hires két hölgyjátékosáért Gundelfingen Elemérnéért és báró Berg Taszilónéért. A téli estélyek elegáns publikuma
veszi körül zombori Rónay Gyulát, aki
Majfény Médy, Szomjas György és Leitner János
társaságában harcol. Mint
nagy slágert, ugy nézik Ujj Győrgyöt, a
magyar bcidge-életnek ezt a régi kiváló-

,Szombathely hölgykapitánya harcol:
Goldsrhmidt l'álné. Jobbról Horváth György

Amikor két nagy csapat találkozik a döntőben: Bal- és Jobboldalon a Lipótvárosi Casino Kllnger
Pál—dr. Hllb Jenő párja, lönt él lent a Molnár-team Alpár Imre—dr. Molnár Harry párja
(László leír.)
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ból fordítva igy nevezik
a bridgeéletben is a Ferencvárosi Torna Klub teamjét,
amelyben mégy olyan fiatalember ül, alktk már nagy
eredménnyel
vizsgáztak
brddgebŐI: Décsy
Lá/zló,
dr. Fleischmann
János,
Kovács László és dr. Darányi Andor. A 9-es asztalnál
négy hölgy adott egymásnak randevút : Mihály ff y
Ödönné, Diószeghy
Józsefné, Fablny Istvánné, Uj]
Györgyné, nem szorulnak a
b rid geben férfi segítség re.
A NÉGYNAPOS CSATA
Az első nap az elődöntő. Az országos bridgeverseny
256 versenyzőjét
8 nyolcas csoportban vizsgáztatja
a rendezőség.
A
csoporton
belül körmérkőzésben
harcol minden
egyes csapat minden egyes
csapat ellen. Hét fordulót
jelent tehát ez, fordulónként 8—8 leosztásban, ami
Waldstetten Kitty Mrónfi, a nafykaniisal csapatkapitány
nem csekélység azok előtt,
a versenyen
akik tudják azt, hogy mit
ságát, aki a tőle megszokott eleganciával jelent 56 kiosztást szinte egyfolytában,
kezeli az ötvenkét lapot. Egy egész éppen csak gyors vacsorával megszacsomó sportsman zárja körül azt az asz- kítva lejátszani. Ha ehhez még hozzátalt, ahol a „Csikók" harcolnak: footbnll- tesszük azt is, hogy holt verseny esetén

Terítés a döntőben: balról Jobbra Klór U»iló—Keleti Andor, ai ellenpár Bokar Imre—dr. Hernád litván
(László leír.)
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Szövetség elnöke, Huszár
Gyula egész éjjel fáradhatatlanul őrködik a verseny
rendjén. Hol az egyilk, hol
u másik teremben bukkant
lel, hogy szeiid nyugalommal ítélkezzék
pillanatok
alatt minden vitás esetben. És mindenütt helyén
van a zsilri: Êrdélyi Lóránt,
Horváth
György,
Szmrecsányi Dárius, Szabó
Nándor, dr. Láng Ignác,
gyorsan, feltűnés nélkül és
mindkét csapat megnyugvására döntenek. Imponálóan hat a vidék példás
fegyelmezettsége, míndeniki
ismeri « szabáüyt és jogtalanul senki sem emel
szót.
Pedig
késhegyre
A nagykanizsai bajnokcsapat: Domineer Hugóné—gróf Nádassy
menő harc folyik miLnden
Kálmán párja
csoportban azért a két
helyért, amely a döntőbejutést bizmegduplázzák a leosztások számát, nem
tositjia. A szívósan harcoló vidéknek
szabad csodálkozni afölött, hogy a szomkapitulálni
kell a rutinosabb és nabati előmérkőzés eredményét
vasárnap
8
gyobb
vér
seny
gyaik o nia 11 al báró pesiti
reggel
/47 órakor hirdette ki csak a
csapatok előtt. Sorban esnek ki a legjobb
zsűri. 64 csapatból 24 csapat mehet csak
vidékii csapatok. Sainte egy asztalnál tömötovább, minden csoport első három herült a vereny egész közönsége, amikor
lyezettje. Ez a selejtező most már összeStephaich Pál alispán teamje megverve
hozza a fővárost a vidékkel. Magyarorösszes vidéki ellenfeleit, a B. B. T. E.-lől
szág nagy dijáért a következő legis ÍM pontot harcolt el és már-már kétjobb teamek versenyezhetnek:
vállra fekteti az Unio Lawn Tennisz Klub
Budapest - Sziget Klub n«t is férfi csapatai,
erős csapalát, amikor szerencsétlen renona Lipótvárosi Kaszinó két csapata. Bukovlnszky
Péter, Tóthvárady Asbotb Miklós, Horváth Gyllrgy, Dániel Tibor team, F. T. C., Duna Sport
teauije.
Klub. Molnár Harry
Autó—Fészek kombinált. B. B.
T. E.. Unio Lawn Tennlsi Klub,
Gundelfingen Elemérné — Hohonczy Elemér—Urbanlch Kálmán és báró Berg Taszilóné.
Vidék — Debrecen II.. Pécs.
Eger I.. Miskolc II.. Kaposvár I.
és Kaposvár II.. Sopron I., Szombathely, Debrecen I., Kaposvár
L, Békéscsaba II., Zalaegerszeg.

Vasárnap már délután. 5
órakor kezdődött meg a
verseny. A 24 döntőbe került csapat 4 hatos csoportban verekszik tovább,
miig a szomszéd nagy teremben a szombaton kieseti csapatok harcolnak a
Bridge Szövetség dijáért.
Most már nem babra megy
a játék. A hatos csoportokból csak az első két csapat, összesen 8 csapat juthat a nagy dij dönitőjébe.
A verseny nyugalmát ilt-otl
kisetnb vita zavarja meg, u
zsűrinek (kell renonszban
és más felmerült esetekben
döntenie. A Magyar Bridge
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Neményi Gyuláné pária
(László felv.)
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szot vét és Y» ponttal kell megelégednie.
Hat pontjával indul igy Kaposvár a favorit Autó—Fészek-csapat ellen a küzdelembe. Rosszul startol, de SZÍVÓS eréllyel
hozza be az első veszteségeket és mármár ugylátszik, hogy a somogyi csapat
megveri legyőzhetetlennek tartott nagy ellenfelét. Nem sikerült, a mindvégig kedélyesen mosolygó alispán zavartalan derűvel fog kezet legyőzőivel.
€sak egy vidéki csapat állja a sarat.
Győr második csapata nem ijed meg Pesttől, könnyen végezve vidéki ellenfeleivel
sorra veri pesti ellenfeleit, a Lipótvárosi
Kaszinó Klinger csapatával megfelezi a
két pontot és 8Jí győzelmi ponttal mint
csoportjának győztese általános nagy feltűnésre első lest csoportjában és mint
egyetlen vidéki csapat kerül a hétfői nyolcas döntőbe.
ARANYÓRA, EZÜSTÓRA, ÉREMESŰ
A versenyen egyik legkedvesebb találkozóhelye a pihenő versenyzőknek az az
asztal, amelyen egymás mellett szépen
felsorakozva feküsznek az országos verseny nagy dijai: a hatalmas
ezüstkupa,
a Színházi Elet dija, amelyet a Schleifer
ezüstárugyár készített Magyarország nagy
vándordijául, a két arany női karkötőóra, amelyet a legjobb pesti és legjobb
vidéki női versenyzőnek ikell megkapnia,

a 4 ezüstóra, amelyet a Bridge Szövetség
vigaszul tűzött ki a versenyben kiesettek
számára, aranyénnek' és ezüstérmek, továbbá az a sok művészi kivitelű bronzérem, amely
Körmendy-Frimm
Jenő
szobrászművész tervéből lett megöntve,
A kisebb dijak hamarabb találhatnak
gazdát, mint a nagy vándordíj. Már a
döntő befejezése előtt kerül kiosztásra a
két hötgydij, amelyet a versenyben elért
eredmények alapján dr. Hedry Lőrlncnének (Eger) és Gundelfingen
Elemérnének
itél a zsűri. A i ezüstára
Szomjas
Györgyné Astutó Bea hercegnő, lovag
Taussig György, Tihanyi László és dr.
Deményi Al<addr kormány főtanácsos tulajdonába került. És átveszik ezüst érmeiket
a boldog győriek, okik fogadalmat tesznek arra, hogy Győrből azt a várost teremtik meg a magyar bridgezőknek, amit
Bárány István Egerje a magyar úszóknak j e l e n t . . .
A DÖNTŐ
Nyolc csapatot szólít asztalhoz Vécsey
László hangszórója. Ez a 8 legjobb magyar team:
1. Kelety Andor, Kiír Láailó, Alpár Imre,
Molnár Harry dr.
1. Dr. Nobel Láailó. Siántó György, dr. Weis«
Ferenc, dr. Plón Imre (GyCr csapata).
S. Gundelfingen Elemérné, Rohonciy Elemér,
Urbanich Kálmán, báró Berg Tasxiléné.

Siatmáry Kaimén. Palkovlts Béla. UJJ György, Hausner Károly
» Oraiágos Bridge Veraeny másodiknak helyeiett csapatja

(Láailó tel».)

4. Dr. Hllb Jent, Klinger
Pál, dr. Hernád
litván,
dr.
Bokor Imre (Lipótvárosi Ka•Unó).
t.
Hausner
Károly,
UH
György,
Siathmáry
Kálmán.
Palkovles Béla (Síiget Klub).
I. Dr. Bárd Lásiló, Altmann
Lajos, Mlehel Andor, Germán
Ervin
(Unto
Lawn
Tennis
Club).
7. Dr. Martos J ó i u l , Frey
Frigyes, Fónagy Sándor, dr.
Ehrenleid
Lajos (Lipótvárosi
Kastinó).
5. Leitner
Ferene,
Cohen
Ralael. Ferenety György, Siervlexky György dr. (Automobil
Klub ói Pétiek kombinált csaP»t«).

A közönséget már az elhelyezkedésnél nagy meglepetés
éri:
Szerviczky
György
dr., a
Magyar
Bridge Szövetség kapitánya nem foglalja el azt a
helyet, amelyen Feren.czy
Györggyel párban félelmeA legeredményesebb vidéki csapat a Győri Torna és Eveiőa
tes biztonsággal
harcolta
Egyleti Siántó György, dr. Plón Imre. dr. Welit Ferenc,
fel csapatát a döntőig. Az
dr. Nóbel L á n l ó
Automobil Club e régi, kitűnő versenyzőjét, akinek az Országos
tagja önfeláldozóan ugrott be a csapatBridge Verseny megrendezésében is ki
kapitány helyébe. Hiába. A jól összedolváló része van, a vasárnapi elődöntő után
gozott és minden pontján stabil nagy
elérte a nagy harcosok végzete: pontosan
csapatot megbontotta a kapitány távola döntő napján betegedett meg és nem
léte, a verseny alatt a versenyzők nyugvehetett riszt csapata offenzivájában éptalanul leslék nélkülözött negyedik tagpen akkor, amikor a legnagyobb szükség
juk hogylétéről szóló hireket és ez a
lett volna reá. Dr. Farkas Miihály, a manyugtalanság a győzelembe került: a
gyar bridge-élel e jól ismert oszlopos
nagy csapat már első ellenfelétől
ki-

ü t . Hernád István, Klinger Pál, Bokor Imre, dr. Hllb Jenő (Lipótvárosi Kastlnó)
at Orsiágos Bridge Verieny győites csapata
(Lástló ielv.)
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nyugodtaibbak. Ujj György
a régi rutiné fölényével
ugy veti könnyedén a lapot, mintha bairáti társaságban fillérekért játszana.
Ezt a nyugialmiat tökéletesen viszi át társaira is.
Szal'hmáry Kálmán, a MAC
régi kiváló atlétája és
rikordere az edzeti sportsman fegyelmével állja a
harcot, nem rándul meg
egy izom sem Palkovics
Béla arcán és kedélyesen
mosolyog Hausner György,
így van ez a túloldalon is.
Klinger Pál, aki néha a
legkisebb vitánál is felfortyan, ezúttal su'Ubadobja
az idegeit és ez a nyugalom
átragad a Lipótvárosi Ka
szinó többi tagjára is, dr.
Hiilb Jenőre, dr. Bokor
Imrére és a csapat legfla
talabb tagjára, Hernád 1st
1 .eltner Ferenc kiontja a Magyar Bridge Szövetség dijait. Tőle
Jobbrai Tihanyi Liizló, Huszár Gyula, a Magyar Bridge SziJvet•ég elnöke, Szomjas Györgyné, lovag Taussig György,
Deményi Aladár

kapott a döntőben és kiesett a
küzdők
sorából. Hasonló sors éri a hűen küzdő
győrieket, akiket Molnár Harry dr. kényszerit térdre. Ujj György teamje könnyen
végez az Unio Lawn Tennis Klubhal és a
Lipótvárosi Kaszinó Klinger Pál teamje
ugyancsak zökkenő nélkül veri meg
Gundelfingens erős csapatát.
Most már két csapat kőzött kell eldőlnie az elsőség kérdésének: a Sziget Klub
és a Lipótvárosi Kaszinó csapatainak kell
az utolsó
legizgalmasabb
meccsre
kiállniok.
Késő
éjszaka van és a hatalmas
terem zsúfolásig telik meg
a tegelőikelőbíb közönséggel, amely a város minden
részéről, színházból, moziból, estólyről,
étteremből
és kávéházból
sereglett
össze a késő
éjjelben,
hogy
ennek
az
igazi
bridge-gourmandmak
való
párviadalnak
tanuja
lehessen. Bhben a
nagy
párbajban dicsőség győzni
és nem szégyen kikapni.
A két csapat mindegyike
egyenlően érdemli meg azt
az impozáns ezüst serleget,
amely mint Magyarország
nagydija a zsűri asztalán
a győzőre vár.
A vigaszdíj
Es a közönség izgalmádr. Komor
tól fűtött teremben talán
maguk a versenyzők a leg-

vánra.

Sok
fordulóin
keresz
tűi
bizonytalannak
lát
sziiik a párharc és vissza
fojtott
lelegzettel
lesa
a közönség a döntést, amikor a jelzőla
pok összehasonlítására kerül a sor. Az első
magyar országos brldge-verseny sorsa eldőlt

Első a Lipótvárosi Kaszinó csapata,
a második a Sziget Klub.
A magyar bridge-élet nagy, mindvégig
izgalmas és tanulságos, az egész ország
bridge-társadalmát megmozgató verseny
emlékével lelt gazdagabb.
HEUMAN KAROLY DR.

második helyzetije az Orvosi Casino csapata:
Szilárd, dr. Görög Lajos, dr. Klinger István,
dr. Springut Jenő
(László lelv.)
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Szabó a Hungária válogatott kapusa vesjílye» labdát hárít Toldi elffl. KSiIittOk Klétor. Hungária
Ferencváros-Hungária 5:1
l™* 1 , e l T -»

Sárossy vagy Kalmár
. . . Ferencváros — Hungária

5:1

Van közhely, amely nem kopik meg a muló idővel; amit sokezerszer mondunk, vagy irunk, mégis töretlen erővel hat, imart a közhely mögött a valóságos
élet vérkeringése lüktet.

Ilyen elevenen élő frázis az „örök derby", a Ferenc-

város—Hungária-mérkőzés kétévtizedes

jelzője.

A

futballszerencse

forgandó.

Hol a kék-fehérek, hol >a zöld-fehérek t a n y á j á n telepszik meg. De bárhogyan is
alakulnak az erőviszonyok,

a

két csapat minden találkozásában sokkal több

izgalom zsúfolódik össze, mint az egész b a j n o k i évadban együttvéve.
Az idén a Ferencváros bajnoksága elvitathatatlan. Még a Hungária

győ-

zelme sem álHthatta volna meg a diadalmas zöld-fehéreket a legfőbb cél elérésében. A hajnokság kimenetelének kérdésében szinte közömbös volt az eredmény.
És mégis harmincezer ember feketéîett a pálya körül1, harmincezer szívben égett
a zöld-fehér vagy kék-fehér színekbe vetett bizalom lángja, amikor a biró sípjelére megindult a küzdelem. Harmincezer torok harsogott, de a

hangzivatar

mögül is fölérződött a szivek dobogása, az a kimondhatatlan izgalom, amelynek
elektromossága csodálatos módon egyformává uniformizálja a

legkülönbözőbb

emberek tízezreit. A tribünök választékosan elegáns dámái, komoly férfiak, szor-

Spaslrs, a Jugoslavia kapusa vetődve ment Tural elől
Ferencváros—Jugoslavia 7:1)

(Puál

Mr.)

gos családapák, vagy az állóhelyek kl»
suhancai eggyé válnak, az egy cél, egy
v

ágy, egy akarat izzásig hevült atmo-

szférájában: győznii
Minden

futballmérkőzésnek

ez a

célja, gólt, minél több gólt rugnl az
ellenfél hálójába. De mintha a Ferencváros—Hungária-mérkőzésen a gól elveszítené öncéluságát!

Itt a gól csak

szimbólum, két farkasszemet néző tábor

hangulatának

i

magasságmérője.^

ősi és célját felejtett harc ez, az
magáért duló harc

féktelen

lonitfc»-

lása, amelynek végén nem győzők és
legyőzöttek maradnak, hanem a guny
csatabárdjával tovább hadakozó hódítók és szégyenszijra fűzött rabszolgák.!
Persze, csak a pályát körülvevő nc-l

X Hungária vigasiverseiiycn Uyurcaó leiekét
Biti fogja
Hungária-III. ker. M

zőseregre vonatkozik ez.

Bent a pá-

lyán ( m a j d n e m arénát m o n d t a m ) , huszonkét sportember

játszik szép, len-

dületes és izgalmas futballjdtékot.
a

De

Hungária—Ferencváros-mérkőzése-

ken a közönség megfeledkezik

erről.

A pálya csatatér, a játékosok katonák,
a cél: nem győzni, h a n e m

lesújtani.

Igen, megbosszulni valamit. Csak éppen nem tudni,

hogy mit?

Nagyon

mélyen lehet ennek ,az antagónizmusKetdődik a derby!
Takte» t.. Kocsis é. Bíró Sándor, a biró
(Pad! (elvételei)

78

n a k a gyökere, mert a mai generáció
nem t u d n á megindokolni, miért lázit

a Ferencvárosban a kék-fehér, a Terézvárosban pedig a zöld-fehér szin.
A húsvéti derby a Ferencváros ünnepe volt.

A zöld-fehérek igazán le-

s ú j t ó diadalt a r a t t a k
fölött.

a

Igaz, szépen, céltudatosan

nagyon jól játszottak,
arányú

kék-fehérek

de

győzelemre

mertek volna.

azért 5:1

gondolni

Mint

ahogy

győzhettek volna ilyen

és

nem

sem
is

megsemmisítő

a r á n y b a n , ha a kék-fehér

játékosok

is érzik azt a viharzó lelkesedést, amelyet hiveinek ezrei éreztek. De a zöldfehér patriótákkal
fehér zsoldosok

szemben csak kékállottak. Az 5:1 ered-

ménynek ez a magyarázata.

Spaslrs (Jugoslavia) Toldi libáról »ir,li le
a labdát

Munkában a Jugoslavia védelme
Toldt, Kohut, Dlmltrltvlei, Watok tu Gyoklci
Ferencváros—Jugoslavia 7:«
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(Httál (elvételei)

A* i r ó g é p - p á l y á z a l
primadonnái:
Gaál
Franciska
é s L a mpel Ica.MissMagyaro r s z á g 1 9 3 2. ö k k e t t e n s z e r e p e l n e k legtöbbet.
Mult
héten
k ö z ö l t ü n k két lekopogtatott
Lampel
Icát, az e h e t i pályamüvek
között
73
Gaál F r a n c i s k a volt,
( B e l ő l e e n n y i se sok.)
A 73 k ö z ü l a k é t légitt
i i k e r ü 11 e b b e t
adjuk.

Alfnin

imi(T'»x

Gail Franciak«
(LBwy Józielné,
Pécika)
Szobor holdlényben
(Báró Nyári Pál)

Chaplin
(Singer M. Károly)
Gaál Franeiika
(Ligeti Margit, Szeged)

A 38-lk oldalon közölt pályadíjgyőztes
dal refrénjének ötödik sorába hiba csúszott A szöveg helyesen Így olvasandó:
llózsaszál — Nóta száll — Most feléd —

Kétféle kék erepe marocalnbfil készüli tavaszi estélyiruha
Fischer Julia modellje

„ . ,
. .
(Foto Angelo)
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Kék «iSvet koutfii
rágombolható piké e
lével és manzsetákl
(Foto Angelo)

Az élénkszinü divat ellenére az u j
r u h á k nem feltűnőek. Azt lehelne,
mondani, hogy minél rafíináltabb a
szabása egy kosztümnek, vagy ruhának, annál egyszerűbbnek látszik. Különösen vonatkozik
ez a kabátruhákra, amelyek komplikált szabásukkal vezetnek az idén. Majdnem minden r u h a magasan gombolható, a középen, vagy oldalt, a derékrésze különösen m u n k á s és kidolgozott. A kabátruha
Budapesten
soha sem volt
nagy divat, mert a mi é g h a j l a t u n k
alatt ez a ruha vagy nagyon
hideg,
vagy
túlságosan
meleg.
Párizsban
azonban, ahol a divattervezők sokkal
enyhébb éghajlattal
számolhatnak,
rengeteg sok, úgynevezett
robeman-

teuxot m u t a t n a k kollekcióikban. A ruhákat vagy sál disziti, vagy ezüstróka,
amely idén jóval olcsóbb a kékrókánál. Az amerikai divathölgyek
róka
helyett sokkal
szivesebben viselnek
három-négy d a r a b cobolyból összeállított kis sálat, amelynek az ára azonban vetekedik a két d a r a b
rókából
összeállított szőrmesállal.
A kosztümökhöz róka
helyett ink á b b csak sálakat viselnek tavasszal.
A kosztümök legtöbbje egészen szük,
keskeny csipőjü, a kabát rövid és a
gombolás mellett széles öv is zárja. Az
övek bőrből, egészen finom fonott
spárga pántból, tarka „gurtniból" készülnek. A kosztümökön egészen u j a k
és érdekesek a gombok, amelyek ridi-

Ivülzárakhoz hasonlítanak
és fémből
készülnek. A kosztümök anyaga jersey, doublé-szövet és angol szövet. Az
angolos szövetek a férfi öltönyök szöveteire emlékeztetnek. Lukacsos freskók, h o m e s p u n n o k is kedveltek, mint
kosztümszövetek. A szöveteknek szövése szabálytalan crepes,
zsákszerű
csomós, de mindig laza, m a j d n e m átlátszó. Gallérok gyakran hiányoznak
a kosztümről és azokat a k a b á t alól
előkandikáló t a r k a sál helyettesíti.
Nem ritka az sem, hogy a kosztümöt
piké-, vagy vászonpánt szegélyezi. A
vászon és piké nagyon kedvelt diszitő
anyaga az u j divatnak,
ugy
a
szövetruhákon,
mint a kosztümökön gyakoriak a vászon- és pikégallérok
és manzsetták,
amelyeket azonban ugy
készítenek,
hogy
azok
legombolhatók legyenek,
ami praktikusság szempontjából
megkönnyíti
az ilyen díszeknek a viseletét. A kosztüm és
szövetruha
díszítéseknél
nem jelentéktelen a szerepe a különböző szinü
és különböző
anyagú
szövetek
kombinálásának. Gyajiori, hogy egy
szövet-ensemblenek
három, sőt négyféle anyagot is használnak. A de- •
rékrész
m a j d n e m mindig elütő és más anyag,
mint a szoknya, a bolero,
pelerin, vagy kis kabát
is más anyagból készül.
Kosztümöknél
csikós,
vagy kockás trikó-szoknyához
linon-bluzt _ é s
cgyszinü
jersey-kabátot
viselnek. A t r i k ó n a k váÉIÍ,lk k í k
szonnal és linonnal való

kórftbin'álása egészen u j ötiet a divatban.
Az u j kosztümöknél és szövetruháknál nem lehet említés nélkül hagyni
az u j j a k a t , amelyek rendkívül sokfélék és változatosak. L á t h a t u n k hoszs z u u j j u szövetruhákat, r ö v i d u j j u kábátokká!, vagy fordítva, r ö v i d u j j u ruhákat hosszuujju kabátokkal. A kosztüm blúza legtöbbször rövid, nyitott,
bő, pelerinszerü. Egészen bizonyos
azonban, hogy n y á r r a a r u h á k r ó l még
a rövid u j j a k is eltűnnek m a j d ' és a
divat még a mainál is sokkal egyszerűbb lesz.

»SrctkSpeOy tímgombokka], lehér kékpeltyes sállal
(Foto Angelo)
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Divaímazsdak
Még mai nap is vannak idealisták, akik hisznek
abban, hogy a divatot a divattervezők csinálják. Pedig
ez tévedés. A divatot mindig — életkörülményeinknek
megfelelően — elsősorban a divathölgyek tervezik és
a divalkreátorok csak utánuk mennek. Ha egy u j
kollekciót bemutatnak Párizsban, akkor a merész ujvonalu ruháknak a sorsa egészen kétséges. Csak akkor lesz általános divattá, ha azt a divatot irányító
hölgyek elfogadják és tényleg viselik.

•
A divatnak egyik legújabb és legmerészebb alkotása a
nadrágszoknya. Már a kilencvenes évek óta állandó harcban
van egymással a tlepp és a nadrágszoknya. A harcból azonban még mindig a szoknya került ki diadalmasan. A nadrágszoknyát viselik ugyan, de csak sporthoz: golfhoz, tennlszhez,
vagy úgynevezett sportkosztllmök alakjában, délelőtt. Délutáni
nadrágszoknya nincs, az esti nadrágszoknya pedig megbukott.
Minden egyes kollekcióban találunk belőle néhány darabot, de
ezeket inkább fOrdőhelyekre, házi estélyekre szánták. A nadrágszoknya legelterjedtebb változata az u j strandpizsama, amelynek bő nadrágszárai a szoknya teljes Illúzióját keltik.
Patou kollekciójában egy gyönyörű diner-pizsamát mutatott. amelynek szoknyája nadrágszerilen
volt elválasztva,
rózsaszínű satinből. rózsaszín mousselin-sállal.

•
A PÁRIZSI DIVAT ISMÉT EGY UJ ÉS ÉRDEKES ANYAGOT PRODUKÁL, A BÖRSZERÜ, FÉNYTELEN CSIPKÉT,
AMELYET PEAU D'ANGE CSIPKÉNEK NEVEZNEK. GYÖNYÖRŰ ILYEN CSIPKERUHAT MUTATOTT VIONET KOLLEKCIÓJÁBAN LÁNGVÖRÖS KÖZEPÜ, FEHÉR MAKVIRAGOKBÔL,
LÁNGVÖRÖS HOSSZÚ BARSONYÖVVEL.

•
A jersey és trikóanyagok között idén a legdivatosabbak a diagonal csiikozásuak. Sporthoz délelőttre
majdnem minden párizsi divatszalon készített néhány
ilyen diagonal csikozásu jersey-kosztümöt, melyek
három- vagy négyrészesek. Egy nagyon szép Worthkosztüm barna fehér csikozásu diagonál trikóból készült, egyenes kosztümkabáttal, magasan elhelyezett
övvel a kabát anyagából és fehér gyapjucslipke blúzzal. Láttunk viszont olyan kosztümöt is, ahol a blúzt
mellény és háromnegyed hosszú kabát egészili ki.

Fejfájás
ellen csak Ilyen eredeti csomagolású
hamal

gyártmányú

KARIL
tablettát fogadjon el !
Orvosától
Kar Ht kérjmn

Dobozonként P 1.60-ért kapható
minden gyógyszertárban
8*

Rózsaszín satln pizsama,
rózsaszín mousseline sállal
(P«tou-modell)

BREITFELD
Magyarországon mindenki ismeri ezt &
nevet. A Váci-utca egyik legszebb üzletének tulajdonosa. Mint szűcs, a legjobb
nevet vívta ki magának. Két év előtt u j
osztályt létesített, maga mellé véve cégtársul Budapest egyik legfinomabb női
ruha-szalonját. A legismertebb szaktudás
és a legtökéletesebb ízlés és munka mellett magas árakat sikerült elérniök s
mégis deficittel végződött a végső számadás. A társasviszony megszűnt és az
ebből maradt áiruraktár likvidálásra (került. Sehol egy sornyi hirdetést sem
jelentetett meg, csupán a kirakatban elhelyezett tábla jelezte a kiárusitást. & rövid idő alatt egész Budapest
tudomást
szerzett a szenzációs vásárlási lehetőségről s alig telt el néhány hét s nemcsak
az impozáns félemeleti szalon áruraktára,
hanem a kirakat is teljesen kiürült. Napokig csupán néhány
darabból állt az
összes készlet. Annál nagyobb volt azonban meglepetésünk, amikor néhány nap
múlva ismét tele volt a kirakat a legújabb tavaszi köpeny-, kosztüm- és ruhamodellekkel.
Egy divatszakirót minden érdekel, ami
a divattal kapcsolatban Budapesten történik és a következő percben már a félemeleti szalonban voltunk. Az első meglepetés, az a rég nem látott nagy üzleti
forgalom, amit csak a legnagyobb konjunktúra idején lehetett tapasztalni.
Érdeklődésünkre Breitfeld készséggel
nyilatkozott:
— Ürömmel ragadom meg az alkalmat,
hogy kereskedőtársaimnak is hasznos útbaigazítást és a vevőközönségnek lehetőséget adhassak végre egy egészséges üzleti fellendülés elősegítésére. Bér a tandijat én fizettem, azonban minden kár
hasznosítható. A jövedelmek és kereseti
lehetőségek csökkenését ma már senki
sem tagadhatja s ezt figyelmen kivül
hagyni nem lehet. A felsőbb tizezrek kiszolgálására berendezkedett cégek is tapasztalhatták, hogy ezek száma is évrőlévre csökken s a kalkulációknak ma kizárólag a legminimálisabb haszonkulccsal
kell késziilniök, hogy az ekként legalacsonyabbra szabott árak mindenki részére hozzáférhetővé tegyék Worth, Lanvin, Patou és az idei szezon többi nagysikerű francia kreátorok eredeti modelljei nyomán készült ruhák, köpenyek és
kosztümök beszerzését. Az ily szolid kalkuláció alapján szigorúan szabott és minden egyes darabon feltüntetett árak révén rengeteg idő takarítható meg az alkudozások elkerülésével, ami a vevőben

az egyforma alapon való kiszolgálás által bizalmat kelt; és ugyanannyi személyzet háromszor annyi vevőt képes kiszolgálni. Ekként csökken a rezsi és a nagyobbodott forgalom
behozza a szerényebb haszonkulcs kisebb hasznát. Személyesen ügyelek fel arra, hogy minden
vevő teljes ellenértékét kapja pénzének
és egyetlen esetben se érje csalódás. A
rossz gazdasági viszonyok mellett is öltözködni kell s mi sem természetesebb,
minthogy a vásárlók keresik azokat a forrásokat, ahol igényeiknek megfelelően szerezhetik be szükségleteiket. Meg vagyok
róla győződve, hogy rövid idő alatt a
jobban öltözködő hölgyek
megtalálják
cégemben azt, aminek eddig hiányát érezték: a legjobb anyagból, a legkitűnőbb
szalonmunkával készült árut, könnyen
kifizethető árban.

Fekete fleur de lolne kabát, fehér hímzett gallér
Breitfeld-modell
(László felv.)
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Ismét itt a cape!
A tavaszi divat meglepően jelentős helyet biztosit a cape-nek. Ez a már klaszszikus kis ruhadarab évszázadok óta
visszatér. Capet viselt Mephisto a Faustban, Marquis Posa a Don Carlosban és
capet viselt Camillo a Carmenben. Már
ők is.
A tavaszi szövet- és selyemruhák kiegészítője nemcsak praktikus, mert kevés anyag szükséges hozzá, hanem kecses és elegáns viselet is, de csak magas ;
hölgyek számára. Kicsi, molett nő sohasem viseljen capet. A divatos capet rövid és a legváltozatosabb formában viselik a vállon. Ez természetes is, hisz a
rövid kerek capeket a nurse és az öregBudapest legújabb látványossága ma
a NIZZA tartós hajhullámositő- és
hajfestő-szalon (Calvin-tér 6. sz. a.),
mely szalon annyira újszerű és modern,
hogy eddig csak Berlinben, Párizsban
és Bécsben van ilyen módszerrel bevezetve.
Speciális tartós géponduláló- és hajfestő-szalonomban hat különféle rendszerű világhírű géppel dolgozunk.
A legpuhább haj, akár a gyermekeké
is, 6 hónapi garancia mellett g y ö nyörűen hullámositva lesz.
A legkitűnőbb világhírű festékekkel
lesz nálam minden h a j kivétel nélkül
megfestve.
Győződjön meg, az eredmény várakozásain felüli.
Specialitásom a legújabb ártalmatlan amerikai hajszőkités.
Áraim a mai súlyos gazdasági viszonyokra való tekintettel rendkívül alacsonyak.

NIZZA tartós gépondulálóés hajfestő-szalon
Budapest, IY., C a l v i n - t é r 6. szám.
(Fenyves áruházzal szemben).
Vezérképviselete a Prinze«-, Diva-, Europ-,
Radio- is Fúva világhírű tartós onduláló
gépeknek.

Ä
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Fehér azsuros szövetruha

peierinnei

asszonyok már régen kisajátították a
maguk számára. A divatos capek anyaga
vagy megegyezik a szövetruha anyagával,
vagy vékony szőrme, estélyiruháknál pedig a ruha színével kontrasztszinü, béleletlen angol bársony.

Szanatóru
imi Kozmeh
il a
QLÜCK SZANATÓRIUM, Benczur-u. 4. Tel.: 123-82
Végleges, nem szótankéntI
szőreltávolitás,
egész tarnt
felületéről,
arc-, láb-, karstb.-ról
Plasztika/ sebészet, arcápolás stb.
Olcsó

b é r l e t r e n d s z e r

I S S NEDSTAPTÉSHERZOG

A változatos cape-formák között igen
gyakori a fisü-szerü, amelynek két vége
elől keresztezi egymást és hátul gombolódik. Ilyen capet nagyon sokat látunk
Lanvinnál, akinek egyébként egyik legnagyobb sikerű toalettjét is capevel egészíti ki. A fekete szövetruha felső derékrésze
fehér-fekete
kockás
impriméselyem és ugyanezen selyemmel van bélelve a fisü-szerü hátul begombolt pelerin is.
Gyönyörű pelerint mutatott be Lanvin
egy ezüstszürke
crepe-selyemruhához,
ezüstrókából. Á pelerinszerü gallér igen
gyakran kis rövid, szivig érő boleróra
van dolgozva és a köralak mellett esetleg csak a két vállon szerepel. Ez a vállpelerin szélesiti a vállakat és ezáltal divatossá teszi a silhouettet. A pelerint
gyakran elől az áll alatt masniba kötik,
vagy elől középen végiggombolva, esetleg
keskenyebb sálszerü gallérral, vagy bubigallérral ellátva viselik. Gyakran a rövidujjakat helyettesíti. A rövid, puffos u j j
ugyanis alacsony nők számára nagyon
előnytelen és ezek inkább a rövid, nyitott capes ujjakat választják.
A capek lehetnek egészen szabálytalanok, egyik oldalon hosszabbak, a másik
oldalon rövidebbek, gloknisak, cipfessek,
arra azonban mindig nagyon kell vigyázni, hogy kifogástalanul legyenek

GRÉ kozmetika

IV., Petőfi Sándor-utca 10. (Párizsi-u. 3.) félemel e t i . T.: 884-76.

Csodás

melleket

varázsol speciális melltartóival
ís
Prlncess-fOzßlvet
a Hoffmr-axaion
Budapest,
IV., Vád-utca
37
és Goldafin
KaroUn
Debrecen, Mlklós-u.
51

termelőnél
kaphat«.

Vilmos császár-ut 66. M l m M - l l . sarOK.
Telefon: 249-82.

szabva. Szabásoknál néha vállpasszra
dolgozzák őket.
A pelerin nemcsak mint önálló ruhadarab jelentkezik a divatban, hanem
igen gyakori disze ä kabátoknak, sőt a
kosztümöknek is. Elegáns nyári köpenyeknél gyakran az u j j teljesen hiányzik
és azt a könyökig érő pelerin helyettesíti. Ez a pelerih néha szőrmével van
szegélyezve, éppen ugy, mint ahogy az
estélyiruhákat kiegészítő bársonygallért
készítik.
Egészen bizonyos, hogy a pelerin divata nem áll meg a tavaszi ruháknál,
hanem fontos kiegészítője lesz a nyári
ruháknak is.

Tyúkszemek
kihullanak

ezen tűszerű oxígén-lábfürdö után
Sohsem szabad a tyúkszemet vágni. Ez
veszélyes. Hogy a tyúkszemeit fájdalommentesen és veszély nélkül távolithassa el,
szórjon Saltrat Rodell-t a vizbe, mire a
viz tejszerüvé válik. Ha lábait ebbe a tejszerű fürdőbe teszi, a tyúkszemek megpuhulnak, ugy hogy azokat gyökerestől teljesen fájdalommentesen kiveheti. A duzzadások eltűnnek és egy egész számmal kisebb cipőt viselhet. Egész napon át szaladgálhat és az egész éjszakát kényelmesen
áttáncolhatja. A Saltrat Rodell-t mindenki
ajánlja és minden gyógyszertárban, drogériában és illatszertárban csekély áron
kapható.
Ára: nagy doboz P. 1.25. Családi dupla
doboz P. 2.—.
Mihály Ottó gyógyárunagykereskedés
Budapest, VI-, Podmaniczky-utca 43.
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Határozott hosszukabát-divatr.ól a ta<vaszi kollekciókban beszélni nem Igen
lehet. Mindegyik divatszalon modelljei
között találunk egynéhány köpenyt, hiszen akár divat, akár nem, ez a ruhadarab nélkülözhetetlen a jó garderobban.
A hosszú, angolos köpenyek mellett
azonban idén meglepően nagyszámú a
dqfíitáni szövetköpeny,
amely a régi selyemkabátokat van hivatva helyettesíteni.
Az elegáns hölgy délutáni teához, szabadba, szövetrunát és hosszú szövetkabátot
fog viselni, nyáron
pedig
imprimé-selyemruhát, hosszú szövetköpennyel, amely ugyanazzal az impriméanyaggal van bélelve, mint a ruha.
À tavaszi köpenyeknek vonala egészen
újszerű. A vállak szélesek, gyakran vattázottak. A csipők egészen szűkek. A köpenyeken nagyon sok a ferde varrás. A
bevarrott ujjak mellett nagyon divatosak
a raglánszabásu kabátok. Szembeszökő a
kabátoknak gazdag gombdiszitése. Szögletes és gömbölyű acélgombok, fémzárak,
fémclippek, nagy galeritgombok diszitik
a tavaszi köpenyeket, amelyeknek szinte
elmaradhatatlan kiegészítője a sál. Az
angol kábátokon a nagy, széles, fölfelé
álló rever és az erősen sveifolt derék a
legkarakterisztikusabb, mig az úgynevezett
francia délutáni kábátoknál a gallér
gyakran teljesen hiányzik, hogy helyet
adjon a sálnak.
A sálak érdekesek, sokfélék. Anyaguk

Teljes pompájában ált már ai abbazlal szezon.
A világ minden tájáról sereglenek Abbaziába
azok. akik értékelni tudják mindazt a kellemes
és utánozhatatlan előnyt, amelyet Abbazla nyújt.
Az abbazlal tartózkodás természetesen kényelmet, gondtalan nyugodt életet igényel. Mindezeknek a leltételeknek pompásan megfelel a
a Hotel Auguszt penzió. A Hotel Auguszt nagyszerű központi fekvésű hely. Remek kurparkkal, szomszédságában hajóállomás és térzene. A
legjobb magyar konyha. A penzió vezetősége jól
tudja, hogy modern és céljának megfelelő csak
akkor lehet, ha az otthont pótolni tudja. Éppen
ezért gondosan ügyeltek a r r í , hogy a Hotel
Auguszt minden kényelmi szempontnak megMinden
feleljen. A kiszolgálás legelsőrangu.
mellékszolgáltatással, kurtaxával, 16% borravalóval együtt a napi penzió már 1S.S0 pengőért
kapható a Hotel Auguszlban. — Bővebb felvilágosítást az Auguszt-cukrászda (Budapest, Krisztina-tér I.) ad.

selyem, jersey, sőt gyakran piké is. Sok
pettyes, kockás és csikós sálat látunk
egyszínű köpenyekhez. Az úgynevezett
nyári kabátok között különösen nagy
sikere volt Bruyere ultrakék
gyapjucrepe kabátjának, melyet fehér ruhához
viselt a mannequin. A gallérnélküli köpeny ujját kis capeszerü mélykarlyuku, a
kabáttal egybeszabott rész helyettesíti.
Az öv egészen magasan a csípőn van elhelyezve, annyira szorosra összehúzva,
hogy a derekat minél karcsúbbnak lássuk. Egy másik nyári Bruyere-kabát
anyaga vékony, zsákszerű, sötétkék szövet, a kabát derékteiljából elől is, hátul
is két-két hol jön ki.

Társaságbeli nő
a felesleges hajszálak eltávolítására csakis
az ártalmatlan, egy perc alatt ható dr.
Morisson-tejet használja, mert a Moris-

Szőkítéshez
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Aida

son-tej olcsó, jó és megbízható, használata mellett roppant kényelmes.

hajszőkitő shampoon szappan

A praMlHus divatŐ/Ucn,
Az u j divat a praktikusság jegyében
született ineg. A praktikusság első és
legfontosabb megnyilvánulása, hogy nappalra kiküszöbölte a selyemruhát. Lehet,
hogy a divatnak ez az ujitása csak trükk
a divatszalonok részéről, akik azt akarják, hogy most, amikor a nagy szövetdivatot hirdetik, minden hölgy lássa el
magát szövetruhával és majd egy hónap
múlva kijelentik, hogy megbukott a délutáni szövetruha, éljen újra a selyem.
Tény azonban, hogy a szövetanyagokban ma oly változatosat és oly sokfélét
produkálnak, szövésben olyan vékony és
a selymet annyira utánzó anyagoxat,
hogy az ezekből készült ruhákat, még a
melegebb nyári napokon is lehet viselni.
Azoknak tehát,
akik garderobjukat
szerényen és mégis praktikusan akarják
összeállítani, ajánhatjuk a szövetruhát,
amelyhez ha alakjuk megengedi, egészen
rövid kis bolerot, ha pedig ez előnytelen
számukra, háromnegyedes szövetkabátot
csináltassanak. Ugy a bolero, mint a háromnegyedes kabát helyettesíti a kosztümöt. A háromnegyedes kabát esetleg
pótolni tudja a hosszú köpenyt is, mert
akár szövet-, akár selyemruhával a nap
minden szakában viselhető.
Azok számára, akik kénytelenek egy u j ruhával
beérni, nagy lehetőségeket ad a divat,
hogy azt az egy ruhát
változatossá,
frissé tegyék. Alig van olyan szövetruha,
amelyet ne díszítene sál. A ruhától elülő
szinü, csikós, pettyes selyem, kasmir és

hangszóró
nyélről

és

ked-

vezményes

be-

szerzéséről bármely

rádiókeres-

kedő
gel a d

készségfelvilá-

gosítást.

jersey sálok a ruhának friss, divatos
eleganciát kölcsönöznek. Ezekből a sálakból tehát kettőt-hármat is beszerezhetünk, úgyhogy időközönkénti változtatásukkal, esetleg egy kis pelerinnel a
ruhának egészen u j hatást kölcsönzünk.
A divatos garderobból nem hiányozhat azonban a selyemruha sem, amelyet
vacsorára, színházba, vagy egyéb esti alkalmakra viselnek
Az ujdivatu selyemruhákat is lehetőleg ugy készíttessük, hogy többféle alkalmat szolgáljanak. Ha a selyemruha,
— amelynek
hossza a szövetruháénál
jóval hosszabb — kis kabáttal van el

A j á n l h a t ó
möi
d i v a t s z a l o n o k

BEIN D I I M T H A Z

ffik

Tavaszi ruhakülönlegességek megérkeztek.
Okasiszlo a e i y e m - b l u z P 6. 50

erhes noidivaiszaion

B

Tel. Aut. 83-1-88. A legújabb angol és trancla
dlvatujdonságok a legolcsóbb árakon.
l á r l z t b ó l hozott eredeti modellek után készít

dl

«4o£St Blitz Adel diuaiszaion

llni-tér 4. Tel.: 273-26. Legelőkelőbb vevőkör.

&y

látva, ugy azt délután is viselhetjük. A
selyemruha anyaga, ha mintázatlan, mindig fénytelen, crepes, marocain-szerii. A
sima ruhák rendszerint sötét szinüek;
sötétkékek, feketék. Fekete ruhához nagyon elegáns a rövid fehérkabát, mig a
sötétkékhez a fehéren kívül a világosabb
árnyalatú kék anyagok is nagyon jól
illenek.
A sima anyagokon kívül ismét nagyon
divatosak a mintás anyagok. Elsősorban
a pettyes, csikós vagy kockás selymek,
amelyek éppen ugy, mint az apró, tarkavirágú selymek nagyon elegáns ensemblét
alkotnak a háromnegyedes szövetkabáttal. Ezekhez a mintás selyemruhákhoz
kabát helyett, inkább csak lenge pelerineket készítenek, vagy egészen rövid
kis kabátokat, amelyek teljesen hozzásimulnak a ruha vonalához
és annak
mintegy kiegészítő része
szerepelnek.
Az ilyen virágos selyemruha egyúttal a

E szelvény felmutatójának a Szervita-tér

8. szám alatti

Hoigyfodrasz-szaion
a 15.— pengős t a r t ó s o n d o l á l á s b ó l és
ttsszes f o d r á a z a t l m u n k á k á r á b ó l

80% engedményt ad.
E szelvény ellenében a Színházi Élet boltja
Ingyen 1 mintadoboz

KttUm

mn t

gyógycukorkát

ad, mely kitűnő szer köhögés és rekedtség ellen, valamint megszünteti a gyomorból eredő
szájszagot. — vidékre a szelvény és 10 HU.
bélyeg ellenében Ingyen küldi a Pharmacia
gyógyszergyár, típest, VII., Dembinszky-u. 4.
Érvényes: március 81-tttl április 6-lg.

Grafotoglal-sxoívény
Akt ezt a szelvényt néhány sor tollal Irt Írással, kor és nem megadásával, megcímzett és
lelUlbélyegzett válaszborítékkal és 1 peng a v e l (bélyegben is lehet, külföldről megfelelő száma Coupon réponse International) szerkesztőségünkbe (Aradi-utca 8.) eljuttatja, annak
grafológusunk Dr. Bendetz levélben ad
analízist.
Érvényes: március Sl-ttfl április 6-lg.

íinháx/ogy-sxolvény
Érvényes

2
személyre
március 8I-t»l április 6-lg.

U(l

legtökéletesebb
nyífl
ensemble, este épperl
ugy, mint délután.
A szövetruhán, kabáton, a selyemruhári
és pelerinen kivül nagyon hasznos és sok;^
viselhető,
ugyszól
nélkülözhetetlen ru
darab a legegyszerűbb'
garderobban is a trikóruha. A trikóruha
idén nem kötött, vagy
horgolt, hanem szövött, vékony
trikóanyagból, jerseyből készül. A jersey mintája legtöbbször diagonál-csikos. A csíkos
anyagot gyakran sima
anyaggal kombinálják.
Az egyszerű jerseyruha, amelynek diszét
leginkább az anyaga
adja, élénkszinü sállal
és ügyesen kiválasztott
bőr vagy antilop övvel, a legpraktikusabb
ruhadarabok
egyike,
mert délelőtt
állandóan, délután pedig
szabadba bármilyen alkalomkor viselhető.

Fekete marocain fregoii
kompié, feketén és csikó
san hordható. Készltetti
NAGELNÉ DIVATSZALON
JA. Deák Ferenc-tér 1.
ahol ezenkívül még négy
Ven modell megtekinthető

Hölgyek lelszaua:
A ml Idsálls bevásárlási helyünk

KLEIN ANTAL
d l v a t n a g y á r u h á z a
(Akáeta-ulca sarok)
Király-utca 5 3 .

Érzékeny
készitek orvosok által elismert uj találmányú príma
varrott gyógycipőket lúdtalp, fagyás, izzadás, tyúkszem, börkeményedések ellen, garancia mellett a
legújabb fazonban és színben 80 pengőtől. NYÁRI
gyógyclpész, Szondy-utca 25. Gyógycipők
egyedüli készítője. Címet kérem megőrizni. Kérjen
Ismertetőt. Ingyen lábátvilágitás. Telefon: 297-90

FINOM KÖTÖTTRUHA
Kellemes viselet, mert nem gyűrődik. Minden
divatos színben és méretben kapható 14 pengő
80 fillérért,
FENYVES. CALVIN-TÉR 7.
Postán utánvéttel bérmentve szállítjuk.

A

modern

nö...

Poudcc à Lcu/u Isofaty
(arcmosdó por)
használatával éri el a legnagyobb sikereit. Langyos
vizzel az arcon és kézen jól bedörzsölni. Már egyszeri alkalmazás után tiszta, matt, bársonyos lesz
bőre. Eltűntet minden bfirtisztátianságot.
Nagy doboz P. 1.50.

CoSíme

Parls

Ccíude 7/Uteüe IscJUty
décoltagera és arcra, púder alá

1.20 P

Cii\Mt dit Be-outi Isaàey*
zsiros arcbőrhöz használandó

1.40 P

CM Cccau* IsaUty
száraz arcbőrre alkalmazandó éjjelre

1.50 P

Scomk àfaCceme 1safety
enylie, dus habzásu krémszappan

Fotó F. Szántó

—.80 P

Főraktár: Dr. Budai Emil Rt„ Budapest

Arányok

a kozmetikában

A szépségnek és a szépségápolásnak
kétségtelenül nagy jelentősége van a
nők életében.
Azonban t u l vagyunk m á r azon,
hogy a női szépséget kizárólag az
ápoltság, gondozottság és a kozmetika
adottságainak
használata a r á n y á b a n
Ítéljük meg. Mert — és ezt valljuk be
m i n d j á r t itt a dolgok elején — a
kozmetika eredményei elvesztik jelentőségüket a b b a n a pillanatban, a m i n t
nem a l k a l m a z k o d n a k egy előre megállapított rendszerhez.
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A divatban sokszor h a t szépen az
öltözék megkapó és elragadó
rendszertelensége — amit egyébként a divat ötletességének is m o n d h a t u n k —,
mert toalettjeink, bármilyen
bizarr
könnyelműséggel
állítjuk is össze,
mindenképpen karakterizálnak bennünket, mig a kozmetikában ugyanez
a, m o n d j u k könnyelműség, m á r könynyen tévútra vezethet mindenkit.
Ahhoz, hogy vonásaink szépségéi,
a l a k u n k m a g u n k n a k is megfelelő form á j á t , l á b u n k karcsúságát, derekunk
hajlékonyságát,
bőrünk
bársonyos
finomságát, rugalmasságát és egészséges tisztaságát megőrizhessük, t u d nunk kell azt, hogy meddig szabad elm e n n ü n k a szépségápolószerek használatában.
Mindennapi
tornánknak
például
a r á n y b a n kell lennie napi étkezésünkkel. Ugy a tornában, mint a z étkezésben, mint az alvásban meg kell lennie a tudatos rendszernek. Erős torna
a gyenge étkezéssel szemben n e m
karcsúságot, h a n e m lesoványodást és

Mindenki s x é p lehet
havi e pengőért Or. KÖrnmrné
kai Intézetében, Erzsébet-kőrut
53

35-0->8. Sw6rwxdlak,
nyomtalan
ÖMMwo* mzépBéghlbák

kozmetiTelefon :

Swmölemök
oltóval/tárna.
mxakuxmrU

elgyengülést e r e d m é n y e i . D e mérsékelt és az egész testre elosztott t o r n a ,
meggondolt
étkezéssel, föltétlen r u g a l m a s és k a r c s ú a l a k o t a d a n é l k ü l ,
hogy kellemetlenül s o v á n y o d n á n k általa.
Ugyanez igaz a b ő r p u h i t á s á r a ,
vagy s z á r í t á s á r a szolgáló k ü l ö n b ö z ő
k e n ő c s ö k h a s z n á l a t á n á l is.
S o k k a l k ö n n y e b b e n é r i el a k í v á n t
e r e d m é n y t például az, a k i — m o n d j u k n a p j á b a n egyszer, este — vékon y a n rétegezve s i m i t j a b ő r é r e a használt kenőcsöt, m i n t az, a k i türelmetle
nül, n a p j á b a n többször is és — h o g y

Aharon meg
szebb lenni?
Forduljon tanácsért

Dr. Kaiman Ernöní
kozmetikát Intézetéhez

(Deák Fnranc-utca IS.
Adria, palota)
Tanítványon M M p z f t s e ,
világhírű amerikai
módszerével.
Olcsó

Intézet

bérletrendszer.

(l oi.. r»> )
u változást siettesse — vastagon dörzsöli azt magára. Az előbbi, egyenletesen használt kura hasznára lesz a bőrnek, kívánság szerint puhitja,
illetve száritja, zsírtalanítja azt, inig a türelmetlenség sugalta rendszertelenség csak ártalmára lehet, mert a sürün
.és nagymennyiségben alkalmazott kenőcs a lassú, tehát természetes át
menet
helyett
gyorsan
támadja m e g a bőrt és
gyors, viszont ártalmas
átalakulást
idéz e l ő ,
minthogy a bőr rétegei
nem alkalmazkodhatnak
elég gyorsan az átalakuláshoz.
Johnny Weissmüller vezeti Leila Hyams napi
tréningjét
(Foto Metro Goldwyn)
A tavasznak számtalan kellemessége mellett sok
kellemetlen megnjilatkozása is van. Ezek közé
tartozik elsősorban az a fájdalom, melyet az időiéi ás megváltozása folytán a lábon keletkezett
bórkeményedés, börhámliís, vafly bőrgyürődés
okoz A Svájci lábápolási müintézetben (V. k e r .
Vilmos császár-ut
11. sz.) a legmodernebb
eszközükkel, villanvgépekkel és lemosókkal. fájdalom nélkül távolítják el a láb legérzékenyebb
pontjairól is a legérettebb tyúkszemet is. Az intézetnek nagyszerű felszerelése folytán módjában áll
a különböző kezeléseket is megfelelően ellátni.

iiesznfi
Domokos maria
KOZMETIKAI INTtZETE
V., Mária Va érltt-u. 15/a
Alapítva 1922-ben.
Tel. : Aut. 825-65

fiumiharisnyák
I n g y e n s z a k t a n á c s — Női
kiszolgálás k ü l ö n f ü l k é k b e n

Egyesült Ruggyantaàrugyàrak

Wimpassing
VI., Andrássy-ut 8

KOZMETIKA
- NÉPSZINHAZ-U. 2a.
Dr. BLOCHNÉ
*
TELEFON I 8 7 8 - 0 1
Modern szépségápolás. Esti kikészítés párisi módra. Tanítványok
kiképzése orvosi vezetéssel. Quarz, diathermla, helyi fogyasztás
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Hasonlóképpen van ez a hajszin
megváltoztatásánál is. T a r t ó s a b b az a
változott szili, amelyet a kellő átmenettel világosítottak ki, mondjuk barnából szőkébe, mint az, amelyet egy
ülésen szőkítenek át.
A különböző nagyobb és komolyabb
kozmetikai beavatkozásoknál pedig —
a szépségplasztika- n é h á n y változatától
eltekintve — valósággal a vállalkozás
sikere függ egy valamely — minden
esetben az egyén fizikumának m e g felelő — rendszer alkalmazásától.
Fentiekből látható tehát, hogy milyen fontos szerepet játszik a kozmetikában az arányos és rendszeres beosztás s hogy csak nagy körültekinés gondossággal
téssel, türelemmel
ő r i z h e t j ü k meg szépségünket, alakunk
finom formáit és e kettővel együtt:
féltett fiatalságunkat is.

KOZMóTIkAI
^ÜZÓN<ST£K

A hockey játék után még egy kevés szobatorna
Anita Page és Virginia Bonee
(Foto M. G. M.)

Általános Sebészeti és Plasztikai
Sebészeti Szanatórium
teml magántanár) Thököly-ut 86. Telefon : 962—63
Mindennemű plasztikai műtétek 1 Prospektussal és
felvilágosítással az igazgatóság szolgál.

A szép nő
fokozottabban gondozza bőrét. E célra l e g k i t ű n ő b b
hatásu szer a

Karen Morlêy
(Foto Metro-Goldwjm)

Lili crëme

szappan és púder, amely legalkalmasabb pattanások,
szeplők és a bőr egyéb tisztátlanságal ellen.
Gyártja és forgalomba bozza Korányi Lajos
gyógyszertára. Budapest, VIII., Népszlnház-utea 22
Telefon: J . 338-39.
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Weis» Dezsőné. Kértük, hogy címével együtt
kérdéseit ismételje meg. mert leveleket nem teszünk el és máskép nem tarthatjuk ezt evidenciában. Szíveskedjék tehát kérdéseit megismételve
címét közölni, arra haladéktalanul részletesen fogunk válaszolni.
Tanácstalan. Minden két hétben vastagon kenje
be a fejbőrt és a hajat ricinusolajjal, egész éjjel
hagyja ugy, másnap reggel kellemes meleg vizben
közömbös szappainnal mossa meg, utána 45 fokos
.ilkohoilal dörzsölje be, pár hét alatt rendbe fog
jönni.
25 éves asszony. Mult leveléből megállapithatólag betegsége annyira előrehaladott, és olyan
komplikáltak panaszai, amit háziszerrel meggyógyítani nem sikerülhet. Vannak esetek, amikor
házilag bármit követ el, attól csak rosszabb lesz
az arcbőr, egyre nagyobb reakciót vált ki. 2.
Ezek sem alkalmasak a r r a . 3. Ránk való hivatkozással nem fog semmit sem számítani.
Gárdonyi. Pirulásl megakadályozni vagy analitikus kezeléssel, vagy belgyógyászati kezeléssel lehel. minthogy annak oka vagy lelki, vagy az erek
rossz beidegzése.
H. Loncl. Erre a kérdésére csak levélben válaszolhatunk, ha kérdéseit megismétli és válaszbélyeggel ellátottan címét közli.
V. A. 35. Hetenként kétszer mossa meg forró
vizben kénes szappannal, letörölközés után benzinnel és alkoholnak együttes keverékével d ö r zsölje be. Négy hét múlva hetenként egyszer végezze ezt a kúrát és lassan javulni fog.

Zaláné Breyer Erzsi
KOZMETIKAI INTÉZETE
V „ Vilmos császár-ut S

•

T e l e f o n i 215-67

Harmat Margit Kozmetikai intezete
Az összes szépséghibák kikezelése. Olcsó bérletrendszer. Tanítványok lelkiismeretes kiképzése.
VII.. Rákóczi-ut 22. Telefon: »«-2-4».

o n y f,
na
művészété

Ahány eséue.
annyi vendéget
vár feketére
Milan Harvey

RECEPTEK
BABY BUKTA
Nyolc deka olvasztott vajat, 1 és féldeci tejet, 3 tojássárgát, evőkanálnyi
cukrot, csipet sót és kis késhegyni
szódabikarbónát simára keverek. Akkor
aztán 25 deka liszttel tésztát verek belőle és baracklekvárral töltött buktákat
készítve belőle, gyors tűznél megsütöm.
BORSÔTÉISZTA
Egy tojást, egy deci lisztet, pici sót
elhabarunk sürü palacsintatésztává. Ha
tulsürü lenne, kevés tejjel higitjuk. Lábasban zsirt melegitiink, a lábas felett
keresztbe fektetve tartjuk a reszelőt,
domború oldalával lefelé. A homorú
részbe egy merőkanálnyit öntünk a tésztából, ami a forró zsirba csepeg. A kisült tésztát állandóan keverjük
villával.

m

E Z Ü S T V Ä S Ä R
Tálcák, evőeszközök m é l y e n leszállított árban

SCHLEIFER esüsfárugyár
Kazlnczy-utca ÍO. (Rákóczl-ut közeieben.)

Mikor a tészta szép piros borsókká sült,
a lyukas lapáttal kiszedjük és ujabb
nyers tésztát öntünk a reszelőbe, mig az
egész tészta kisül. Husieveshez tálaljuk
külön tányérban. De ha pici cukrot keverünk a tésztába és csokoládé vagy
málnaöntetet adunk mellé, tésztának is
tálalhatjuk.
CACAO-TORTA
Hat tojássárgát, 7 deka vajat és 20
deka porcukrot habosra keverek, azután

reggeli és uzsonnát készíthet
Kathreiner K»eipp malátakávéból valódi Franck kávéval izesitve.
Kísérelje meg!

MEINL FINOM BONBON
Legfinomabb créme-gelée és marcipán t ö l t é s s e l
95

apránként 7 deka lisztet és 4 deka
kakaót keverek közé, végül a 6 tojás
habját. Lassú tűznél tortapléhben, amit
kikentünk és liszteztünk, félóra alatt
megsütöm. Készítem a következő krémet: 10 deka vajat 8 deka porcukorral
habosra keverek, azután 10 deka őrölt
mogyorót és egy evőkanál rumot vegyitek hozzá. A kihűlt tortát keresztben 3
kerek lappá vágom és a krémmel összeragasztom. Egy tojásfehérjét, egy fél citrom levét és 12 deka cukrot simára elkeverek és bevonom vele a tortát. Egy
óra alatt rámerevedik ez a máz.
APRÓ SÜTEMÉNY
Tizenöt deka darált diót, 12 deka cukrot, 20 deka vajat, 40 deka lisztet, fél
citrom levét és reszelt héját, egy kanál
rumot és egy egész tojást összegyúrunk.
Ha nem állna össze eléggé, ugy egy kis
tejfelt vehetünk hozzá. Ujjnyi vastagra
nyujtjuk, tetszésszerinti formákra szaggatjuk, durvára tört cukros dióval hintve
világosbarnára sütjük.

Meinl
speciál-praliné
Legfinomabb töltés pisztáciából, mandulából, dióból és
egyéb gyümölcsvelőből. Kézzel
mártott legfinomabb minőség,
amely felülmúlja a legismertebb külföldi márkákat.

Meinl Gyula rt.

Nem

fog

ÉTLAP EÛY HÉTRE
SZOMBAT, Ebéd: Lebbencsleves. Párolt felsál
Istengyalulta tökfőzelékkel. Palacsinta ízzel —
Vacsora: Kirántott szafaládé uborkával és burgonyasterccel. Pattogatott kukorica mézzel
VASÁRNAP. Ebéd: Aprólékleves. Velővel töltött spcnótroulade. Sült csirke zellersalátával.
Gizella-torta. — Vacsora: Angol szalonna
ke„ I l o i á s ' k e n í májas, vaj, sajt. Birsalmasajt.
HÉTFŐ. Ebéd: Gulyásleves. Káposztásrétes. —
Vacsora: Borjutilet szardellavajjal és rizzsel Narancssaláta.
KEDD. Ebéd: Sóskaleves piritott kenyérkockával. Köményes sertéscomb babfőzelékkel. Darásmetélt pirítva. — Vacsora: Töltőttburgonya paradicsommártással. Befőtt, keksz.
SZERDA. Ebéd: Zöldségleves. Boi jupőrkölt tarhonyával és ecetespaprikával. Almáspité. — Vacsora: Tormás hus ecetestormával. Füstölt brinza.
CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Kaszásleves. MarhaMet
mustárral és lencsepürévcl. Turóskifli. — Vacsora: Tárkonyos bárányfej. Rumosmeggy, piritott mandula,
PÉNTEK. Ebéd: Almaleves.
Rakottburgonya.
Csokoládé-merrée. — Vacsora: Sajtos, vajas makaróni. Párolt füge.
ÜZENETEK
E rovatba tartozó kérdések Vlivárl Mariska
lakására (Ritkk Szilárd-utca 18.) cimzendők.
Rimaszombati előfizető: Az ön által kért receptek tavalyi évfolyamunkban és szakácskönyvemben már megjelentek. Méltóztassék átlapozni a tavalyi számokat, mert gyakori ismétlésektől tartózkodnunk
kell többi
olvasónk
miatt.
Hiva'ilnoknő: Vegyen különböző konzerveket
(gulyás. töltöttkáposzta,
pörköltek, főzelékek
feltéttel slb.) Eszterházy-félék kitűnőek. Azután
vegyen különböző szárított tésztákat (metélt,
kocka, csusza stb.) A konzerveket csak fel
kell melegíteni, a tésztákat pedig kifőzni és
sajttal, túróval, dióval, lekvárral, vagy amivel
tetszik, összekeverni és félóra alatt kész a meleg ebédjük, pláne hogy leveli nem esznek.
Szívesen.
Suszi: A leveles vaja» tészta készítésénél igen
fontos, hogy a hajtogatás minden esetben ugyanazon módon egyfelé történjen: felülről le. alulról
fel, jobbról balra, balról jobbra. Persze, vigyázni kell, hogy a már összehajtogatott tésztát
pihentetés alatt meg ne fordítsuk.
Várnainé: A sonkát addig kell főzni egyenletes,
lassú főzéssel, mig a bőre villával könnyen szakítható. Ha a másik sonkája till sós volt, ugy
ezt főzés előtt áztassa 3 órán át hideg vizben,
melyet óránként cserél frissel. Sóska, spenót,
torma, keménytojás, esetleg madeira-szósz. A
keménytojást főzze meg a sonka levében, meghámozva, a sonkával együtt 30—40 percig. Igen
jóizü lesz.
Lábánné: A bárányt készítheti rántva, sütve,
töltve, tárkonyosán, paprikásan, pörkölten, szóval mindazokon a módokon, mint a borjut.
Piros. Párizs: Krémmel a legjobb. De lehet
lekvárral, vagy dióval is.
VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyve: A KONYHA
MŰVÉSZETE második kiadása már kapható a
SZÍNHÁZI ÉLET könyvesboltjában (Erzsébetkörűt 7.)

krákogni,

ha tengersós és fenyőillatos PHavln tab- I s ennek oldatával gőzöli torkát,
lettát vesz 40 fillérért a szaküzletekben |
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„G. I.-NÊ, SZAUYAS." .1 3-ii/i megjelent s.-dmujii- régen munkában volt,
amikor
b. sorai
hozzánk érkeztek, lau hát válaszunkat abban a
számban bizonu hiába kereste. Különben is a
levelekre csak beérkezésük sorrendjében
felelhetünk s iail célszerű a kérdéseket legalább három
hétlel a várt terminus elöli hozzánk Intézni. Mi
mindenesetre
megadjuk a kívánt
felvilágosítást,
hátha az utazás halasztást szenvedett s igu válaszunknak még hasznát veheti Nagyságod.
1.
Egész fiatal asszony számára az idén sokkal sikkesebb a kurtakabátos kosztüm, mint a köpeng.
Különösen azért tartanánk jobbnak a
kosztüm
csináltatását, miután átmeneti köpenye
igu is
van. A selyemkosztüm sohasem pótol egg szövetkosztümöt, eltekintve attól hogy a crepe-salin
nem is utcai viselet. Azt csak különleges alkalmakkor viselhetné.
Viszont egy modern,
ritka
szövésű guapjuanuagból készült kosztüm
rendkívül elegáns és célszerű, mert különböző blúzokkal — eslélueket kivéve — minden
alkatomra
megfelel. A régi fekeleselyem
kabátot talán át
fekete-fehér
lehetne alakítani s délután néha a
crepe-salin
ruhához lehetne viselni.
Egyébkén!
pedig itt a fővárosban alkalma lesz majd a kiszemrakatokat s a sétáló hölgyeket alaposan
ügure venni. lau szerezheti a legértékesebb tapasztalatokat.
„171 CM. MAGAS." 1. Ha tóid. kék és bordó
ruhája már van,
akkor
talán
legcélszerűbb
volnai, ha valamilyen világosabb barna árnyalatos választana az u j ruha számára. Ez divatos Is s a barna kabátot a többi ruhához is viselhetné. Igaz, hogy most fiatal hölgyek számára sokkal divatosabb a kurtakabátos kosztüm, de ha célszerűségi szempontok vezetik,
mégis csak hosszú, kabátot kell hogy csináltasson. Az bizonyos, hogy azi elütő színű kabát
is csak akkor szép, ha a ruha valamilyen módon összhangban van a kabáttal, tehát a teljesen önálló barna kabát a többi ruhához csak
szükségből jó. A kabátok általában derékban
testhezállók s csak jóval csípőn alul bővülnek.
Az utcai ruhák és kosztümszoknyák a lábszár
közepéd« érnek. A duvetin-komhinádóról nem
tudunk s nem is tartjuk valószínűnek. Hisz a
legmodernebb gyapjúk-elmék annyira ritka szövésüek, hogy már szinte caipkeszerüek, vagy
ugy hatnak, mint az azsuirozott anyagok. A
gallérok ritkán vatmak simán kifektetve. Redőzettek, sálszerüek, vagy több réteg kerül egymás fölé. Ezek a gallérformák, melyek elől
zsabószerüen lenyúlnak, nagyon előnyösek sovány hölgyek számára. 2. A kesztyűk továbbra

is félmagasak s Wézetörészük applikációval van
diszitve.
„PRAKTIKUSSÁG'."
1. A kurtakabátos
kosztüm mindenesetre modernebb lesz, mint a % -es
kabát s ha a szövet meaéri a költséget, be is
lehet festtetni, A kék szin az idén naguon divatos. 2. Néha még áprilisban is jól felfér
a
bunda. IIa bőröndjében van help, a kosztümöt
is, a bundát is hozza magával, mert az átmeneti időjárás mindiu szeszélues és
kiszámíthatatlan. 3. Kék kosztümhöz
kék, középbarna, vaau
szürke kalap itlik. A cipő színétől is sok függ.
De a legbiztosabb a „kigusztdlás".
Kalapnál
csak igu lehet biztosra menni. 5. Nyári ruhatárából nézetünk szerint cgu-kél jó nuersselgemruha hiánuzik. Ha társaságba keveset jár, inkább napi>ali, mint esti ruhákra van szüksége
s igu két meglévő jó ruhája délutánra és estére
elég lesz talán a nyáron. De ha nem, akkor is
ráér még erről gondoskodni. 6. Fehérnemű
tlámára jóminőségü
lehérnemüselymet
ajánlunk.
Hz nem olcsó uguan, de megfelelő kezelés mellett rendkívül tartós. IIa nem akar sok pénzt
kiadni, akkor inkább jó batisztot veguen, mint
rossz selymet. 7. Ezzel a kérdéssel tessék kozmetikai
rovatvezetőnkhöz
fordulni.
Átadtuk
volna mi a levelet, de iou is részletesebben kell
a rendellenességeket
ismertetni, mert csak igu
kaphat kielégítő
választ.
„CSAK MERT LEÁNY VAGYOK." Levele
meglehetősen zavaros, de amennyire lehet, válaszolunk az abban foglalt kérdésekre. 1. A
sölélkék kompié-ruhájáról le kell venni a
g j ônsygallért s többféle színű pántból összeállított sikkes sállal lehet pótolni. Ha a kabátot
rövidre vágatja, csinos nyári kompléja lösz. 2.
Súlya magasságához mérten nem sok éppen s
ha jó fűzője van, bármilyen fazonú ruhát vagy
kosztümöt
viselhet.
3.
Külföldi
utazásához
mindenekelőtt jószabásu, jóamyagu angol kosztümre van szüksége, melynek különböző blúzokkal igen jó hasznát veheti. Estélyeket s más
hasonló alkalmakat kivéve, mindenütt megjelenhetik benne. A selyemkőpeny luxusdarab, mert
csak délután viselheti. 4. Ha a fekete ruha estélyieden van csinálva, a fehér belépővel elmehet benne a bálba. 5. Minden árnyalat divatos. Olyat válasszon az u j ruha számára, amelyik legelőnyösebben illik arcához: 6. Az ing-

! Világmárka!
Eau de
Cologne

Zálogjegyeit

NARCISSE
BLEU

legmagasabb öaszeglg kiváltja, megveszi, avagy azokra kölcsönt folyósít.
Műtárgyak, szőnyegek, hangszerek vétele és eladása. Lejárt zálogjegyek vétele. ÁRU- ÉS ÉRTÉKKERE8KEDELMI
VÁLLALAT, Budapest, V., Deák Ferenotér 1. Telefon: Aut. SO-2-12. Irodai
órák délelőtt 9 - 6 lg.
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nadrágok valamivel hosszabbak, mint eddig voltak, s alsó részük leginkább harangszabásu. A
ruhák nem lesznek rövidebbek a közeljövőben.
7. Délelőttre mosóbör kesztyű, délutánra félhossrn. applikált kézelöja glaszékesztyü illik.
Legdivatosabb harisnyaszin
a köaépharna, az
u n, pirttott-kenyér szín. 8. Levelét átadtuk a
többi rovat vezetőiének is s egyéb kérdéseire
a megfelelő rovatokban kap választ.
„SZILVIA." Csodálkozunk, hogy eddigi sorai
válasz
nélkül
maradtak.
Talán
nem kisérte agyelemmel e rovatot? Mert az gyakran
megesik, hogy a felelet később érkezik, mint
ahogy azt várják. A „legközelebbi szám", amelyben a választ keresik, akkor már régen munkában van, amikor a kérdéseket tartalmazó levél
hozzánk érkezik s igy legkorábban is csak két
hét múlva intézhetjük el azt. De ha nagyon
felhalmozódik a posta, amire elég gyakran van
eset, bizony három-négy hét is beletelik, mig egy
levélre sor kertit.
Sokszor megüzentük már,
hogy a leveleket kizárólag a beérkezés sorrendjében intézhetjük el s azok az olvasók, akik ezt
belekalkulálják a dologba,
idejére
meg is
kapják a kivánt felvilágosításokat. Reméljük,
hogy ezek után nem fogja képzelni, hogy un•zimpatikus nekünk, s azért nem válaszolunk a
levelére. Most pedig térjünk a tárgyra. Okosan
teszi, hogy a fehér ruhát nem festeti be az Idén.
mert a fehér estélyi toilette rendkívül elegáns
most. Hogy a menyasszonyi ruha jellegét elvegye, hlmeztesscn a ruha fazonjának megfelelő
helyen széles bordűrt reá strass/ból.
Hitlerből
és gyöngyből. De a hímzés is fehér, illetve ezüst
sjinben legyen tartva. A fejdisz alapja lehet széles georgette-pánt, melyei szintén ékkövekkel himeztessen ki. Kis sapkaszerű fejdiszt is csináltathat Mindkét forma egyaránt divatos.
„PESTI RAJONGÓ." 1. Htt a: tavaszi kabátja
divatos szabású s a boája jó állapotban van.
bátran járhat benne az átmeneti időszakban.
Viszont afelől is megnyugtathatjuk, hogy hidegebb napokon még márciusban is járnak bundában. 2. Ruhái tényleg jók. A szoknyabluzoknak
is Jó hasznát veszi majd. 3. Szalmakalapot tessék venni.

Gyengélkedés idején, különösen ha a
rosszulétet szorulás fokozza, a természetes „Ferenc József" keserviz fájdalommentes székürülést és kielégítő emésztést
hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb
elismerés hangján írnak a valódi Ferenc
József vizről, mert ez a kritikus korban
is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. A
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fii szerüzletekben
Az u j 28. M. kir. Ositálysursjáték iránt nagy
az érdeklődés, az első húzás már április 15-én
kezdődik, miért is kérik a főárusitók. hogy az
eddigi résztvevők sorsjegyszámaikat továbbra is
tarsák meg, nehogy utólag megbánás és esetleg
keserűség érje. ha a régi sorsjegyeiket visszaküldték. Az u j sorsjegyekre szóló megrendelésekel sürgősen kérik, mert mindenütt kevés a
felszabadult sorsjegy. Kifizetni van idő a húzás
^
előtti napig.
Elit-penzió ( V , Bálvány-utca
24. Telefon:
14-2-55). Modern, minden komforttal ellátott szobák. kitűnő ellátással.

•
CSAK EGYETLEN EGY FENYÖFÜRDO, a
Pilavin tabletta tartalmaz tengeri sót és uibértal
fenyfiklvonatot.

KÉZIMUNKA-ÜZENETEK
,,PÁRNA. VAGY TERÍTŐ."
A 12. számhoz
mellékelt kézimunkaivûnkôn
bemutatott
1. sz.
ptir na applikációs mintája tarka
ouapjuhimzéshez it notation alkalmas. Vau kerek, vaau tzöaletcs párnát, mint téritől is díszíthet vele. Örülünk,
hoot; lakásának
mindenegyes
kézimunkáját
a
Színházi Élet kézimunkaivén
közölt
darabokból
állította össze s hoau mind kitűnően
sikerültek.
A leanamiobb késztéggel szolgálunk minden iluen
iránuu
felvilágosítással.
„1LUCI." Srives ügyeimébe ajánljuk a lapunk
11. 9zámához mellékelt kézimunkaiven bemutatott 2. számit kézitáskát, melynek szinmagyarázatlal ellátott, eredeti nagyságúi r a j a i t is közöltük. Szinte hajszálra ugyanaz a típus, amit
óhajt. Tavaszi kosztümhöz kitűnően illik. A színezésen szükség szerint változtatni is lehet.
HELYREIGAZÍT AS1
13. számunk 93. oldalán megjelent Novopin
hirdetés helyes szövege a következő: Újjáéled
Novopin szénsavas lenyőffirdőben. Tabletta á r a
I I fillér.

HONIG KOZMETIKA S

K

;

utca t i , I. S. Modern szépségápolás. Tanítványok i s a k u e r t t k i k é p z é s e . Quarz- és diathermla-kezelés. Díjtalan tanácsadás
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Irta:

Novlta
BIBÓ LAJOS

A lány, a parton állt A Tisza partján. A flu túlnan állt. A túlsó parton.
A lány nem értette, miért mozdulatlan a flu, miért nem int, hogy jön á t Keveset
még várt. Éppen meg akart fordulni, hogy elmegy, amikor a (flu túlnan fölemelte
a karját.
— Atmenjek? — hangzott a kiáltása.
A lány meg volt sértve, de azért a feje fölé emelte a karját.
— Gyerel — kiáltott vissza.
A flu meghallotta a hivást. Csónakba ugrott és evezni kezdett. Amikor ,a Tisza
közepére ért, a lány a szivéhez emelte a kezét.
— J a j I s t e n e m i . . . — mondta magának hangosan.
A flu már nézte, ahogy a parton állt és nekifeszítette az evezőlapátot a viznek.
— Gyönyörű teremtésnek tetszik — mondta magának hangosan.
A lány már látta, hogy a távolság megcsalta, nem az ül a csónakban, akit ő
várt, de most már nem tudott a helyéről elmozdulni.
Remegni kezdett, a flu ajka körül mosoly játszott.
A csónak partot ért. A flu kiugrott a fövenyre. A süppedő, puha iszapon
megállott.
— Itt vagyok — mondta egyszerűen.
— Látom — rebegte alig hallhatóan a lány.
Elakadtak, nem tudtak most mit mondani. A lány arca égett a pírtól, s ez a
zavar olyan jól illett hozzá. Kis fehér ruha volt rajta, halványpiros gallérkával. Szőke
haja csillogott, szeme ragyogott, kis meggypiros szája virított, ahogy állt gyengén
megvetve a lábát a homokban, a szél miatt, amely föjjürül f u j t és egész testén
megfeszítette a ruháját.
A flu nézte és mosolygott.
— Hallotta, hogy kiáltottam? — kérdezte ügyetlenül.
A lánynak ujabb vérhullám szökött az arcába.
— Hallottam — mondta halkan.
A víz csobbant, fölöttük vidám madársereg szállt el.
A flu homlokán megjelent az első veritékcsöpp. Megint nem tudott mit mondani.
— Itt Jaknak? — nyögte ki végre, minden erejét
megfeszítve.
A lány látta, leghelyesebb, ha most már bátran
viselkedik.
— Itt.
— Hol?
— Amott. Ott van a
villánk.
— A mii birtokunk meg
A nyárfákon tul húzódik.
— A túlsó parton?
— A túlsón. A maguk
szőlője meg itt.
A lány tiszta, teli szívből felnevetett.
— Érdekes! — mondta
egyszerre visszanyerve minden biztonságát.
Most a flu pirult el.
— É r d e k e s . . . — hebegte.
A lány a szeme sarkából gyerekesen rákacsintott.
— Maga kicsoda? Hogv
hívják?
A flu leemelte fejéről a
kalapját
Crtnakba ugrott n evezni kezdett
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— Keresztes Pista vagyok.
— Keresztes? Sohase hallottam még ezt a nevet.
— Pedig elég gyakori név. És magát? A maga neve?
A lány letépett egy száraz fűszálat és a fogai közé vette.
— Az enyém? r— kezdte himbálni magát.
A flu elkapta a tekintetét.
— A magáé.
— Engem Annának hívnak.
— Szép név.
— Pista szebb.
— Óh!
— De igen. Sokkal szebb.
Túlnan megsuhogtak a fák. A szél belekapott a folyóba s itt kicsapott egy
tornyos hullám.
A flu a lány szemébe nézett.
/ / — Jöjjön, fölevezünk a szigetig.
A lány elnézett a parton.
— Nem. Menjünk inkább itt föl a révházig.
Megindultak. Egymás mellett. A keskeny ösvényen minduntalan összeütődtek.
Most már a flu remegett, a lány csupán mosolygott.
A flu szólalt meg.
— Csodaszép ez a nyár.
A lány megfürdette az arcát a langymelegben.
— Szép.
— Szokott máskor is kijárni a partra?
— Mindennap.
— Evezni?
— Nem.
— Sétálni?
— Nem.
— Fürdeni?
— Igen.
A flu szive erőset dobbant.
— Még sohse láttam.
A lány szemében megcsillant a fény.
— Lent szoktam fürdeni a nagy füzes alatt. Arra nem jár senki, aztán ott
mély is a viz.
— Nem fél?
— Nem.
— Tud jól úszni?
— Tudok.
A flu melle egyre jobban
elnehezült.
Bokrok
között haladtak. A lány
elöl, a flu hátul, a keskeny csapáson.
— Tőlem sem fél?
— Nem.
— Pedig...
— Pedig?
— Itt nem jár senki.
Nem látják meg, ha megcsókolom.
— Engem?
A liu szembefordult a
lánnyal.
— Magát.
A 'tekintetűk találkozott.
A lány hátralépett.
— Ne nézzen ugy rám,
inert kiáltok.
— Magát nézem.
A lány kiszökött a bokrok közül és futni kezdeti
visszafelé.
K flu 4tlô«tft h rlrrfkfil
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— Érjen utol! — nevetett. A flu utána kiáltott.
— Álljon meg!
A lány teljes erejéből futott. Hangosan kacagott. A flu flzőbe vette.
— Jajl — lihegett a lány, amikor látta, hogy a flu beéri.
A nap mintha lángolt volna az égbolton. A földből pedig forróság áradt. Köröskörül aléltan gubbasztottak a bokrok.
— Ne szaladjon, úgyis hiába! — kérte a flu, — álljon meg.
A lány megbotlott, a flu abban a pillanatban elkapta. A lány kimerülten ejtette
hátra a fejét.
— Engedjen!
A flu átfogta a derekát.
— Csak megcsókolom.
— Nem!
— De.
A Au magához vonta, a lány lehunyta a szemét.
Az ajkuk összeért.
A flu mosolygott a lány felnyitotta a szemét.
— Mit csinált?
— Semmit.
Hallották, hogy a szivük dobog.
Ebben a pillanatban a túlsó partról kiáltás hangzott.
— Anna!!
A lány halkan felsikoltott és kiszaladt az útra.
— Itt vagyok! — emelte a feje fölé a karját.
— Jövök! — hangzott a túlsó partról.
A flu állt. Ostobán, elborulta n.
— Kicsoda az?
A lány nevetett.
'
— A Gabi. Azt hittem ő az, amikor az imént magának átkiáltottam.
A tulnanvaló flu átért. Kiugrott a csónakból a partra. Amikor megpillantotta az innenvaló fiút, az arca elsötétült,
— Losonczi... — mutatkozott be hozzálépve.
— Keresztes... — mondotta a másik.
A lány hallgatott. Körülöttük lüktetett a csend.
Az innenvaló flu már köszönt is.
— Én akkor megyek...
— mondta és beszállt a csónakjába.
A túlnan való flu megvürla, ainig a Tisza közepére ér, akkor odafordult a
lányhoz.
— Ki volt ez?
A lány arca hatvány
volt.
— Pisla.
— Miféle Pista?
— Keresztes Pisla.
A flu összeszorította a
száját.
— Honnan ismered?
A lány szivében édesség
mozdult el.
— .Innen, át szokott
jönni mindennap.
A másik flu átért a
túlsó partra. Kiszállt a csónakból és eltűnt a bokrok
között.
Nem nézett vissza.
Ideát csobbant a viz. A
hullámok jöttek és mentek
tovább

~

' - " " » " " J — mutulkozott be hoiiilépve
(Téth B. L t n U raji«)
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Iiiiiieretgég és alkalom hiányában e szokatlan
uton keresem olyan rk. júmegjelenéstt, biztos állású 84—38 éven úriember ismeretségét, aki hűséges, szereti! élettársa tudna lenni egy szépnek
mondott, Ideális gondolkodású, de vagyontalan
slovenskói magyar
urilánynak. Jeligém: „Hit, remény, szertlet 1 '.

Becsületes és szorgalmas, nem könnyelmű,
minden káros szenvedélytől mentes, róm. kath.,
érettségizett, 30 éves egészséges fiatalember feleségül venné kölcsönös megtetszés esetén azt a
comme il faut hozzáillő leányt, akinek révén
biztos egzisztenciát jelentő állásba tudna jutni.
Válaszokat „Philemon et
• Baucis" jeligére kérek.

Férjhez akarom adni a leányomat, de ismerőseim között nincs hozzáillő. Kimondottan szép,
finom megjelenésű, középmagas, csinos, fehér
bőrű, sötét szemű, vörösesszőke. Református, 23
éves, nagyon intelligens, müveit, szolid jó gyermek, remekül zongorázik és kitűnő háziasszonynak neveltem. Magas állású rokonságunk, nemesi
fainiliu. Földbirtokunk van, iparúzemmel, villánk
a szöllőskertben. Tehermentes. Szép berendezést,
kelengyét adok, vagyoni csak akkor, ha vőmet
kiismertük. Biztos egzisztenciájú, rendes keresetű,
lehetőleg diplomás, jó külsejű, kifogástalan ur 26tól 40-ig (lehet özvegy, vagy elvált is) a szerkesztőséghez cimzett fényképes levélben „Beszéljen az
édes mamával" jeligére irjon.

Van-e még Pesten olyan intelligens, jómegjelenésll izr. flu, akinek többet ér egy Igen csinos, vidám 21 éves, urileány {eleségnek, mint a hozn
mány. Ha Igen, ugy kérem levelét „Fehér orgona"
Jeligére.

•

•

Hátha a Színházi Élet szerencséi hoz:
mint annyi más, én is megpróbálom.
Húszéves, szőke, középtermetű, fess, kimondottan szép, jól zongorázó, szép hozománnyal rendelkező húgom részére keresek izr. fess, biztos egzisztenciával rendelkező, lehetőleg nyugdíjas, vagy diplomás uri fiút, férjnek. Jelige: „Szerető
nővér".
*
Most mult el a harmincadik év telettem és nagyon egyedtll érzem magam. Eddig nem volt biztos Jövőm, de most már es is megvan. Sokáig
ügyeltem figyelemmel a Rejtett Kincs rovatát. Szívesen leveleznék egy slovenskól 18—11 éves magyar leánnyal, aki ugy a társaságban, mint ax üzletben és odahaza mint házlassiony megállná a
helyét. Magamról annyit, hogy róm. kat. polgári
családból származom, a közélet terén Is elég szép
pozíciót töltök be. Jómenetelü üzletem mellett nem
kívánok hozományt, csak nyugodt boldogságra
építek életet, egy szerető lelket, aki derűt é» napsugarat hozna házamba. Ha van hozomány, az
sem baj. Teljes eimü, lényképpel ellátolt levelet,
amelyi-e én is ugyanígy válaszolnék kérem a Kivetkező Jeligére: „Kassán lesz az esküvő".

•
HALLO HALLÓ URAK! EGY JÔKEDËLYÛ,
ARANYSZŐKE, JÓ ALAKÚ, FESS ÚRILÁNY TELEFONAL A KINCSKERESŐ URAKNAK. HATHA
AKAD F.GY JŐ PAJTÁS, AKI KOMOLYCÉLU LE\ ELEIVEL A FALUSI EGYHANGÚ ÉLETBE EGY
KIS SZÓRAKOZÁST HOZNA. „MEGBARÁTKOZUNK 38" JELIGÉRE.

•

Huszonhároméves rk., csinos, barna,
vigkedélyü, zeneértő urileány vagyok.
Némi készpénzhozományom van. Megismerkednék egy komoly, szimpatikus
25—35 éves tisztviselővel, akivel egyelőre
minden lekötöttség nélkül leveleznék. Jelige: „Magas, karc.su".

uuaíied
írt?

Jómegjelenésü fiatal doktor, köztisztviselő levelezne, házasság céljából 18—20
éves háziasan nevelt, jómódú, nemesen
gondolkodó ref. leánnyal. Jelige: „Idealista".
Tizennyolcéves vagyok, alaesony, sötétszőke,
kékszemű leány, négy gimnáziumot végeztem, később családi körülményeim alakulása miatt abba
kellett hagynom tanulmányaimat. A ffizőkanalat
vettem a kezembe és ma már önérzetesen mondhatom, hogy jó háziasszony lett belőlem. Nem tudom. hogy szép vagyok-e, de Ismerőseim annak
mondanak. Nem áhítozom vagyon után, csak anynyit sseretnék. hn Jövendőbelim Jövedelméből ketten meg tudnánk élni. Nem részletezem azt sem,
milyen legyen a Jövendőbeli férjem. Első Ideálom
Is olyan volt akit nem ismertem, de a verselt még
ma Is kivUlről tudom, tehát lehel testileg csúnya
Is, csak szép lelke legyen. Ha valaki felfigyel erre
a közleményre, Írjon „X. Y., Kolozsvár, Str. Donát M." címre.

•
A REJTETT KINCS PÓSTAJA:
Boriska néni. Csak a kisérő levél jutott a kezünkbe, maga a közlemény nem. Egyébként a
REJTETT KINCS közlemény díja olyanoknak,
akik nem előfizetők, nyomtatott soronként 50 fillér. Egy nyomtatott sorba 32 betűt számítson. A
pénzt feladhatja utalványon, vagy elküldheti levélbélyeggel is.
Levele van : Anny határozz, Amerika, Bánáti
Baba. Csak budapesti, Clara Bow, Csak ugy, ha
megszeretem, Csupa sziv, csupa báj, Detroit,
Doktor, Dispensatio, Discretlo, Egy rövid boldogság, Egyesűit erővel. Elvarázsolt kastély, Édes
méreg, Erdélyi leány, Én is, te is, Elvira 25,
Erős akarat. Fészekrakás. Fő a boldogság. Hamupipőke, Hozományom biztosan megfelel, Házítfindér. Hátha megtalálom. Honvágy, itt a tavasz 21,
Isten nevében. Jobb iparos, Kölcsönős megbecsülés, Liszt Ferenc, Lelki rokonok. Légy sorsom
szerencsém, Mezei virág, Misztikus Kelet, Mollyka, Morgendämmerung. Margareth, Még szabad
a szivem. Mindketten szeretni vágyunk. Munkatársak, Nem .szeretem a társaságot, N. N. Bodrogkeresztur, Nicaragua, Nagyon hálás tudnék
lenni, Oradea 27, Oly jó élni. Örök hűség. Patinás ház, Panem et circenses, Rinascimento, Rádió és gramofon, Slovenskói fiatalember. Sárga
rózsa. Szeretnék május éjszakáján. Szép is vagyok, jó is vagyok. Szállj le Vénus, Szomorú a
magány, Szép jövő. Szerencsefia, Tavaszi szerelem, 10.000. Tudta nélkül. Unom az agglegényéletet. Vidék 1932., X. 27, Zugló.

HOUOPIN

szén savas fenyőlürdőben.
Tabletta Ara 40 HU.

Szenifclazedés
gyorsan,
jól, olcsón. — „Szemfelszedő"-üzem,
Akácfa-utca
öl. (Király-utcánál.)
•
Kénye», féltelt ruhák vegytlsztltását és festését (sötét színekből világosakra Is) GLORIÁnál, VI.. Szondy-utca 18. (Tel.
Aut.i 12—4—IS) végeztessUnk.
Olcsó árak.
Szelvényrendszer
visszatérítéssel. Díjtalan odaés hazaszállítással.

•

Schwelghofer
zongora
eladó
504.—
pengőért.
VII., Rákóczi-ut 6«. I. 20.
KOMOLY, Intelligens, korrekt,
háztartásban Jártas, gyermeket
Imádé, betegei gyllngéden ápolni
tudó, lelkiekben kiváló, csinos,
Jóalaku url teremtés, elhelyezkedést keres külföldre Is. Anyahelyettesnek vagy magányoshoz.
„Élnem kell" Jeligére a hirdetést osztályba.
PETROLEUM GÁZFŐZÖK SZAKSZERŰ JAVÍTÁSÁT külföldi gyakorlat alapján vállaljuk. Főzőket
ugy pumpásat. mint beleset becserélünk. KORFIT, Teréz-körut
»1.

*

G Y Ö N Y Ö R Ű , pedigrés
foxtk, nyolc hetesek, elidók, Dorottya-utca 3. II.
emelet ».
*
RUHASZAKADÁS művészi szövése (javítása) szövet, selyem,
georgette, fehérnemű anyagokban. Dr. Kassainé iparművészeti műhelyében, VII.. Lövöldetér 1. Teleion: J. 395—31.

cstllárbérlettel havt 50 fillértől.
Vegyen i lángú csillárt P 1 8 ^ 4 .
Vásároljon részletre.
i V O O C L Testvérok
csIilárBzeme,
VIII.,
Mária Terézia-tér 3.
Telefon: J. 301-23.

Csecse mőgoudozónö, tn-

Gyuróné Kozmetika

teiligen», hosszú bizonyít- széppé varázsolja. Rákócziványokkal
állást keres. ut 75., L emelet. Az összes
Ajánlatokat megbízható jel- szépséghibák kezelése meg'gére keretnek.
lepő eredménnyel. Végleges

Kutyafürdő
és
nylróintézet megnyílt. Phönixutca 2. (Vígszínház mögött.)
A legkényesebb ízlésnek
megfelelő higiénikus fürdőhelyiség áll a
látogatók
rendelkezésére.
Kutyákért
házhoz küldünk.
Telefon:
10-3-55. At intézet saját
tenyészetéből
különböző
fajú kutyákat elad. Állatorvosi rendelés 3-—5 óráí 6 .
*

P,
5 lámpás hülfőldvevő

hálózati
rádió

7. R. T. Telefongyári (3-2)
Szántó mérnöknél Sternberg hangszergyár rádiótermében, Rákóczl-út 60.
*
Magányos urínőné! elegáns szoba zongora és fürdőszobahasználattal urínőnek kiadó. Kreuz, VII..
TWköiy-w 44., 1 a l l i f t ï
*
CSÓNAKGARAGE,
CSÓNAKÉPÍTÉS,
vendéglő.
weekendlakások
olcsó
árak.
LESZ
KOCZKY JÁNOS (Mukl csárda)
Római part,

szőrtelenités.
Bokaformázás.
Szemölcsirtás
stb.
Tanítványok
kiképzése.
•

2.— pengőért uj lemezt
kaphat
néhány
napig
tartó csereakciónkon.
királyi udvari hangszergyár, az ország
legnagyobb rádiógramofon termei.
VII.. Rákóczi-ut 60.

•

A NÖI SZÉPSÉG TITKA
a megbízható kozmetikai kezelés. Forduljon tanácsért HOLLÓS
ERZSI kozmetikai Intézetéhez,
IV., Váci-utca 17. Tanítványok
kiképzése biztos eredménnyel.
Mérsékelt ári
•
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR
klbövitéséhez jó állapotban
lévő, lehetőleg kötött magyar és német szépirodalmi müveket magas áron
vásárolok. Részletes jegyzékek az árak feltüntetésével „Kölcsönkönyvtár" jeligére a hirdnjési osztályba
küldendők.

CSALADI HAZ, tehermentes, kitűnő állapotban, bérjövedelemmel,
Kőbányán
centrumban eladó. Metfkeresések „Előnyös vétel" jeligére a hirdetési osztályba.
•
Zálogházból kiváltott ékszerek vétele és eladása.
Zálogjegyet legmagasabb áron
veszek. Varjas Pál, ékszerész. VÏI., Károly-körut 15.

IparntOvéasI r.tlkülOk, tárcák,
Írómappák, d o b o z o k , bőrdlvánpúrnáfc mindenki Ízlésére, jótállással. Hauriol mOtaram, V.,
Sarltnl-tér 3 , I . e .
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Rejtvénybajnokság 1932
A Színházi Élet húsvéti számával kiírta az 1932. év rejtvénybajnokságát. (A nagy
érdeklődésre való tekintettel a 14-es szám megfejtési határidejét április 11-ig meghoszszabbltottuk.) A dijak összege 1000 pengő. (I. dij: 500 per.gő; II. dij: 200; III. dij: 150;
IV. dij: 100; V. dij: 50 p.). A rejtvénybajnokságon mindenki résztvehet, aki a Fejtorna
rovat utolsó oldalán levő Bajnokság-szelvényt mellékeli Minden rejtvény megfejtése
annyi pontot jelent, amennyit a rejtvény közlésekor feltüntettünk. A bajnokságot a
legtöbb pontot elérő nyeri. (Aki a rejtvénybajnokságon résztvesz, automatikusan pályázik a heti jutalmakra is.) Mindenki, aki az összes pontoknak legalább ötven százalékát megszerezte, jogot nyer arra, hogy résrtvegyen a Színházi Élet által rendezendő
nyilvános rejtvényversenyen.

KI

HOVA?
(Megfejtése 20 pont)

A, B, €, D, E, F mindegyike a túloldali 1, 2, 3, 4, 5, 6-tal jelölt képek vala
melyikébe igyekszik. A feladat: eltalálni, ki hová megy!

(PAYPfiR LAJOS. BUDAPEST)

(Majlejtése:

20 [iont)

Megfejtésül beküldendő: vizsiinte» 1. S7. 137. 152, 153 és függőleges 8. 12. 14, 18. «4.

VÍZSZINTES:
I. Igazmondás
14
levél Hunyadi
Mátyásnak
l i . Juttat
I f . Le
17. Sóhaj
I». Aroma
2*. H . . . . . gyopár
22. Síkság
24. Személyes névmás
2«. VállásrövIdlIéH
2». Etfisiör, előbb. - n é m e t «
27. Gárdonyi-vígjáték
2«. Mérlegel
3». Xenophanes Itt alapította filozófiai Iskoláját
II
relero a. m. a hallottakat Jelentem (nem felelek
az igazságért)
S3. Egyforma mássalhangzók
35. Tűzhányó
37, V-vel: vény
38. Réniat érme, pénz
3». Súlyos, ragályos b a j
42. Latin é
43. A kigyó
43. Á r p á d h á i t királya
47. Kalandos életű olasz lesifi és
irá (1615—1473)
49. Asszony
33. A győzelem istennője
31. Mérges viperafaj
32. A letartóztatást előd meg es
a rendőri intézkedés
34. Vasúti szakasz
55. Névutó
3*. Kemény
37. A horvátországi Karszt egyik
peremiánea
51, A kegyenc írójának
monogramja
M. Működő vulkán
•2. A Rajna mellékfolyója
Elszász-Lotharingiában
(3. Monte Christo vára
(3. összevont német prepozíció
««. Elhalt hires cigányprímás
(8. A déli órákban van
71. Kiváló magyar belgyógyásztanár és gégeorvos volt (1853
-1(18)
72. Nagyerejű mondat hős
71. A természel Síén lejátszódó
Jelenetek killlől m ű f a j a
75. Az osmium vegyjele
7». Por + viz
77. Igevégxődés
78. Ennivaló tejtermék
81. FérAnév
83. Cigányhelyeslés
84. Végnélkül! Hók
85. Hajók U - és berakóhelye a
kikötőben.
81. Átvételi Igazolás a közigazgatási kezelésben
88. A teában levő alkaloida, enyhe Izgatószer
8*. Távozik
• t . Az egyiknek Igen, a másiknak nem
>4. Magyar nemesi név-végződés
t i . Kettős mássalhangzó
• t . A virágnak a hlmpor felvételére szolgáló része

18.
113.
182.
114.
113.
1*4.

Dacos kijelentés
. . . hip hurrá!
Négylábú
Nyakbavelő
A szegény ember kevéssel Is...
Visszai l t l l - l | német gyarmat
volt, most francia és angol
118. Gyúrható, nyújtható anyag
111. Unalmas
111. 55 - Rómában
112. Szent — franciául
113. Tiltakozáskor, ellenkezéskor
alkalmazzák (szószerinti tiltakozom)
. ,
114. A verssorok vége Ilyen
114. A legnagyobb élfi magyar politikus monogramja
117. Város és sóstó t»r«k Örményországban.
118. Az egyiptomiak építették
121. Nemrég a magyar vasúti kocsikon volt olvasható
121. Névelő lordltottja
123. Egymást előző mássalhangzók
125. Magyar nemesi családnév
127. A. á á á á á
128. A szabeusok fővárosa volt
Délarábiában (ékezethiány)
133. Ilyen cseléd, kocsis Is van
134. Erősebb levegőmozgás
133. Bő
117. Tolsztoj-regény elme
l i t . Viszhangja volt egykoron nevezetes
141. . . . marsi
142. Kiváló magyar közoktatásügyi
politikus és történetíró monogramja
143. Hatvan pere
144. Imavég
145. Folyó napi
147. Ismert magyar arcképlestő
130. Nemes gáz. a levegőnek Is
alkatrésze
152. Nagyon erős méreg
153. Arab kalifa (754—775), 6 alapította Bagdad városát
FCGGÖLEGESi
1. A hasonnevű tőrök vilajet fővárosa Kisálltában
2. Angol férfinév
3. Aki eut cselekszi, 5 évig terjedhető logháxat kaphat
4. Spanyol női név
3. Kimérő közepe
( . Veszprémmegyei kisközség
7. A
dohány
meg
némelyik
láda
8. Megszívlelendő közmondás
3. NŐI név
II. Némelyik tűzhely és pénztár
11. Széken az ember
12. Rákóczi {{generálisa, ő kötötte 1711-ben a szatmári békét
13. Emberöltő, világkorszak; Valentinig vallásrendszerében az
Istenek és emberek
közti
szellemlény neve
14. Ejfy igen szép Petőd-Idézet
18. Lévay Józsel egyik költeménye kezdődik e szavakkal
21. Rosszindulatú és korrupt, de

nagy tehetségű olass szatirikus Íré
23. Kronométer
2 8 . . . . Hur
32. Arab hadvezér. 771-ben
átkelt a róla elnevezett Gibraltár-szoroson
14. Alant lévő
3«. Megfelelő
41. Francia politikus, matematikus egyet, tanár
41. Bányákban
anyagszállításra
használt vágányokon szaladó
kis kocsi
44. Idegen kellős magánhangzó
4«. Sajátkezfileg latin rövidítése
48. Kérdés
51 A dada dolga
53. Minden, a hatóságnál bejelentelt k s t y á n a k kell. hogy
legyen
55. Levegő, idegen sióval
58. Személyes névmás
I I . Vissza: filmszlnéssnől név
14. Közmondás
17. 413 — római számmal
M. Pestmegyei nagyközség
71. 311 — római számmal
'74. Levelező — röviden
71. Fontos kikötőváros Atrlkában
7». Kubikus használja
81. Zománelisztitószer
82. Francia és
84. Esetleg
87. VI v
88. A szelíd ember
M. Távolodást l e j e i kl
•2. Fegyver
83. Visszás a munkás fizetése
17. Falusias megszólítás
I I . Balzsam.
181. Kisgyerek ejti az I r k á j á r a
113. Fővárosunk betűjele
107. Álomszerű állapot
111. Az első asszony
114. Tűzijáték
115. Ószövetségi férfi, Rebekának,
Ábrahám feleségének a lestvére
111. Betegség jele
122. Sekély vizű, halban
gazdag
orosz tó
124. A földön csúszik
121. Királyi, főurt udvarokban élt
nemesi Ifjú
121. Tánc (névelővel)
131. Vidám lörténetke
132. Mé . . . csak
133. Ammal Ikerszava
134
Holstein Anne bárónő
(1713—1817) francia
Írónő,
miniszter leánya
133
von Sanders,
porosa
tábornok, a világháborúban
a Dardanellákat védelmezte
138. l r á n y h a t á r s i ó
14*. Szív — németül
141. Idegen prepozíció
148. Mutatósió
14*. A budapesti Operahá» építőjének monogramja
151. Arany — franciául

Mélyen tisztelt Grtttzer ur!
Megvettük F E J T O R N A cimü könyvét, nagyon
találjuk. E n n e k segítségével a legnehezebb rejtvények
Íálék-

tetszett és kitűnőnek
megfejtése is gyerek-

Tisztelettel: Mayer Gyula, Budapest, Lengyel-u. 45.

Grätzer: Fejtorna, á r a 3 pengő. K a p h a t ó : Szinházi Élet Boltban, Erzsébet-körnt 7.
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Beta- is képrejtvények

(Oily Magda, Budapest)
(Minden rejtvény megfejtése 1—1 ponl)
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RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 jegy:

Megfejtési batáridő IMI április U.
MEGFEJTÉSEK
az 1932. 13-as számból:

WERNER LAJOSNÊ, Bpesl. Zsibói-ut 2.
SCHLESINGER HELLA, Bp es/, Dohánu-u.

5». II. 1.

SZTRUWV1CS

«.

LAKÁS- ÉS IPARMŰVÉSZET (Váel u. 12.)
10 pengős utalványa:

ÖSSZERAKÓ:
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Sziget-utca

GE-VI la azsuros selyemharisnyu:
K.-né CSOKNYA1 ROZÁLIA.
iit 56.

Rákospalota.

Istvántelki.

1 ÜVEG' ATKINSON PARFÖM:
HUSZÁROS

DEZSŐ, Csabrendek

(Zala

m.)

UFA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy:
PAPP IRÉN, Rákosszentmihály,
Farkas
DÍNES SÁNDOR, Bpest. Wesselényi-utca

Iynác-u. 3.
35. 111. 10.

DORKA RUDOLFNÉ. Bpest. Népszinház-u.

22. III. 11.

Yk kg. világhírű HAG kávé:

Brill- és képrejtvények: 1. Keresztes lovag. Ï.
Szóduviz. 3. Szeget szeggel. 4. Tehetséges. S. Tűzmadár. «. Sajtóalap. 7. Kétes kintlevőség. 8. Korszerű tünet. I. Szegény kicsi féreg nem tudott megnőni.
KERESZTREJTVÉNY:

DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz:
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31.
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VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban:
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GÖDINGER-drogéria (Király-utca 75): 100 gr
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HAVAS

DÉNESNÉ,

Gyöngyös.

Petőfi-utca

16.
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109. I. 31.
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36. IV. 36.
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D1C1. Bpest,

Thököly-ut
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Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal:
Dr. SZÉKELY 0D0NNÉ,
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HITTER ILONA, Ceoléd, Kazinczy-utca 4. •••

Egy doboz GERBEAUD:
HOLTAI KLÁRI.

Euer, Fű-utca 30.

Dr. REINITZNÉ KÉZIMUNKAÜZLET (Erzsébet-kilrut 21.) kézimunka zsebkendő:
FRIED ZOLTÁN,
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Harmincéves lány: Meghatva olvastuk valóban szép, a legmélyebb érzésektől fűtött
levelét. Azt irja: miért van az, hogy minden
évben tizenhat és husz év közötti lányt választunk meg Miss Magyarországnak és miért
zárjuk ki a választásból a harmincéveseket.
Keirja levelében, hogy a harmincéves lány
szépsége már megállapodott, vonásai nem
változhatnak, mint a tizenhétéveséi és egy
belső megállapodottság b á j a a d j a meg egy
harmincéves lány szépségének a lényegét.
De kedves kisasszony, itt egy nagy tévedés
van. Mi nem zárjuk ki a választásról a harmincéveseket, csak minimálva van a korhatár, hogy tizenhat éven aluli nem lehet jelentkező. A választásnak csak egy pontja az,
amelyhez szigorúan ragaszkodik a zsűri: a
jelentkezőnek kifogástalan urilánynak kell
lenni. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy
győzhet egy harmincéves lány is, ha szép.
Jövőre, ha ön már harmincegyéves lesz is,
nyugodtan jelentkezzék és ha ön valóban
olyan szép, egészen biztos, hogy megkapja
az előzsüritől a választás részvételére jogosító meghívót. — A. L*, Nyíregyháza: Köszönjük a dicsérő szavakat, átadtuk kézimunkarovatvezetőnknek és nagyon őrülünk,
hogy annyira tetszett vőlegényének a kézimunka, amelyet rovatunkból másolt. — Vígszínház: 1. Nem igaz egy betű sem. 2. Elvált. 3. Ebből azonban ne következtesse azt,
hogy tényleg feleségül megy a levelében emiitett színészhez. Keringett egy hétig a vá
rosban a házasság híre, de mindkét fél oly
erősen cáfolt, hogy a cáfolat dacára sem
hisszük, hogy házasság lesz a dologból. —
Rendező: ö n azt kérdi tőlünk a kis vidéki
. városból, ahol a közönség kedvence és ahol
a helyi lapok minden u j szereplésénél azt
irják, hogy fővárosi színpadon volna a he-
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lye: küldjőn-e arany cigarettatárcát a pesti
rendezőnek, hogy felhívja magára figyelmét.
Ne küldjön.. Először, mert a rendező, akiről
ön irt, olyan korrekt és kifogástalan gentleman, hogy egészen biztos, nem fogadná el
öntől a cigarettatárcát, másodszor pedig
azért, mert ez egyáltalán nem módja annak, "
hogy felhívja magára a figyelmet. Higyje el
nekünk, nincs olyan vidéki tehetséges színésznő, akit ne tartanának számon a pesti
színházaknál. A szinészügynökségek állandó
kontaktusban vannak a pesti színigazgatókkal és ha akad egy valóban tehetséges színésznő vidéken, felhívják rá a pesti direktor figyelmét, aki leutazik és megnézi. Hoszszu listát sorolhatnánk fel önnek
arról,
hogy ebben a szezonban pesti direktorok
kiket néztek meg vidéki színpadokon. Ha
annyira bízik magában, irjon az ismert pesti
szinészügynökségnek, hogy vegye kezébe az
ön ügyét. Azzal, ha ön arany cigarettatárcát
küld, semmi körülmények között nem jöhet
fel Pestre. — HegedlimUvésznő: í r j o n ebben
az ügyben levelet Szöts Ernő
igazgatónak
(Főherceg Sándor-utca 7.) és őszintén tárja
fel sérelmeit. Egész biztos, hogy el fogja
intézni az ügyet. — Manci: Bródy Lili szabadságra Berlinbe utazott, csak ez az oka,
hogy eddig nem kapott választ levelére. Ha
az irónő hazatér, megemlítjük neki a dolgot és szorgalmazni fogjuk, hogy ön megkapja a levelet. — „Ky": Josephine Dunn
játszotta. — Barbara: Fritz Schultz felesége
Eszterházy Agnes. — Zomborl 6: Az Ufa
tavaly rendezett ilyen filmszínész-pályázatot.
Ezen a pályázaton tűnt fel Dolly Haas is. —
Jelölt: Werner Krauss cime: Berlin, Dahlem,
Im schwarzen Grund 17. Partnere Conrad
Veidt volt. — Korda Imre, Uzhorod: Hermann Thiemig a berlini Deutsches Theater
tagja. Nyugodtan megírhatja észrevételeit. —
— N-tat.: Sajnos, nincs helyünk rá. — Sz.
L. I.: Novellája jó, de témája miatt nálunk
nem közölhető. — Rózsaliget: Díszlet volt.
— H. F.: Versszövegei határozottan jók. —
Többeknek: Az ajándékregényért a 80 fillér
akár bélyegben, akár nemzetközi válaszdijszelvényben (Coupon réponse internationale)
küldhető be. — B. Mária: Versének ritmusa
kitűnő. — Ella: Minden leközölt keresztrejtvény készítője választhat a heti ajándékok közül. — Horváth Juci: A filmötlet-pályázat eredményét a karácsonyi
számban
közöltük. — G. E. Riese: Ha autgramos
fényképet akar színésznőtől vagy írótól, akkor leghelyesebb, ha egy fényképet vásárol
róla s megcímzett és bélyeggel ellátott borítékkal (s megfelelő levéllel) elküldi címére.

(2.

folytatás)

Vessely, a fogalmazó megkérdezte a házmestert, hogy kik vannak
még a lakásban?
— A két gyereke! — mondta a felügyelő. — Egy kis fiu, meg egy
kislányka. Alusznak.
— Látták, hogy alusznak? — kérdezte a rendőrfogalmazó idegesen,
jelentős hangsúllyal.
— Nem mertünk bemenni — felelte a házmester. — Féltünk, hogy
felébrednek. Mit mondjunk nekik, kérem? Tizéves a fiu, a lányka meg
talán kilenc.
Az energikus, fiatal fogalmazó nagyon megharagudott:
— Maguk hülyék. Hátha családirtás történt?
Ez a feltevés olyan megdöbbentően hangzott, hogy néhány pillanatig
a hivatalos emberek is némán bámultak egymásra. A konyha levegőjében volt valami süritetten tragikus, ami szinte bizonyított a gyanú
melleit, hogy odabent a szobában, talán még iszonyatosabb dolgokra
fognak bukkanni.
Végül is a fogalmazó a mentőorvos kíséretében benyitott az első
szobába. Ez az ebédlő volt. Csendesen léptek be. Tapogatódzva keresték
a falon a kapcsolót. A villany felgyúlt.
Olyan szag volt a szobában, mintha valamelyik butor alatt egy tál
avas mákosnudli lenne eldugva. Nyugodt, meleg, állott levegőt szivott
magába a két hivatalos ember.
A fal mellett, egymás végében, két divány volt. Egy magos-hátu,
szmirnaszövetü, ebédlődivány, meg egy kis kanapé. Ott aludt a két gyerek, a fölvetett, fehér ágyneműben. Mind a ketten hason feküdtek,
a fiúcska félkarjával átölelte a párnát. Az arcuk alig látszott, csak a
hajacskájuk. Mind a ketten feketék voltak, egy kicsit göndörek. Az
ebédlődivány fölött, széles aranykeretben függött Stern Adolfnak és elhunyt hitvesének fényképről másolt, krétarajzu, életnagyságú arcképe.
A földön szétszórva a gyerekek ruhája. A két pár kis füzős-cipő. A kis
harisnyák. Az asztal szögletén tányér, a tányéron egy vajaskenyér
maradványának morzsái, a morzsákon mozdulatlan legyek ültek.
A mentőorvos megkönnyebbülten felsóhajtott:
— Alusznak! — mondta suttogva. És lábujjhegyen keresztülmentek
az ebédlőn, a lakás másik szobájába. Ez volt valaha a hálószoba. Most
Adolf egyedül aludt benne. Itt erős dohányszag érzett, meg penész. A
3
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hitvesi duplaágy még megmaradt a régi időből. De most csak az egyik
volt megvetve. Adolf ágya. Szép piros paplannal, három magas párnával.
A nachtkasztlira ki volt szórva Adolf aprópénze. A pénz között néhány
cigaretta hevert, egy repedtlevelü trabukó, egy szépen meghegyezett
Hardtmuth-ceruza, egy nagyon barnára szitt tajtékszipka, két lóversenytikett és a Magyar Turf aznapi száma.
A doktornak és a fogalmazónak alig volt ideje körülnézni. Az ebédlőben vékony, ijedt hang szólalt meg:
— Ki jár ott? Papa te vagy az?!
Péterke felébredt a mozgásra és a világosságra. Ijedten ült fel fehér
hálóingében. A szemét dörzsölte:
— Papa!
A kislány is fölébredt már. De lusta volt a szemét kinyitni. Nyűgösködve fordult a másik oldalára. A karjával elfödte az arcát a lámpafény
elől. Beléfurta orrát a párnába.
— Hagyjanak aludni! — nyöszörögte durcásan.
A fogalmazó kijött az ebédlőbe. A tekintete találkozott a kisfiú
kerekrenyilt, ijedt, fényes, fekete szemével. Leült a divány szélére, megsimogatta Péterke haját:
— Ne félj, kis fiam. A papa nincs itthon. Mi csak keresünk valamit.
Péterke eltaszította magától az egyenruhás ember kezét. Feltérdelt
a diványon és félig sirva szólt át a testvérének:
— Zelma, kelj föl! Valakik vannak nálunk!
Most a kislány is felült meleg fészkében. Ásitott egyet, aztán félelmében sirni kezdett, mint aki nem érti, ami körülötte történik.
Az orvos kiment a gangra, szétnézett az összegyűlt bámészkodók
között:
— Van itt valaki, aki ismeri ezeket a gyerekeket?
A cseléd, aki az egész dolgot felfedezte, jelentkezett, hogy ő szokott
játszadozni a Stern ur gyerekeivel.
— Menjen be hozzájuk — mondta az orvos —, de ne ijessze meg
őket. Ne mondjon nekik semmit. Csak maradjon velük és vigyázzon, hogy
ki ne mehessenek a konyhába.
A félparaszt cselédlánynak ez a megbízatás nagyon tetszett. Bement
az ebédlőbe, összecsókolta a két gyereket, akik már összebújtak egy
divánvra. Átölelte őket és csendesen sírdogálni kezdett velük együtt.
Ez a lány nagyon derék lány volt. De honnan tett volna szert, az
ilyen nehéz esetben szükséges tapintatra és ügyességre? Bizony nem
tiidta megnyugtatni az árvákat. Csak sirt, sápítozott és fölváltva ölelgette Péterkét és Zelmát, akik egy darab időre elcsendesedtek. Sirás nélkül, elszorult torokkal, szivszakadva figyeltek a konyhából beszűrődő
szófoszlányokra. És mert az igazságnak olyan hatalmas sugárzása van,
mint a rádiumnak, még gyermeki eszük is elég volt ahhoz, hogy körülbelül kitalálják ami történt.
Az igazság fölszikrázásának pillanatában Péterke retteneteset
sikoltott:
— Papa! Mit csináltak a papával?
Kiugrott a paplan alól, mindenáron ki akart rohanni a konyhába.
Es olyan elszántan dulakodott, az ajtónál az őrizetükre rendelt cseléddel, hogy a hálóing egészen összetépődött rajta,
Később a gyerekek hisztérikus visitozása szűnni nem akaró, csendes

sírásba tárudt. A fogalmazó elment, u2 orvos is elment. A házmesternek
is le kellett menni a kapu miatt. Nem maradt a konyhában más, csak
a halott, leterítve a piros abrosszal a földön, a közrendőr, aki a morgue
embereit várta és a vice, akinek nagyon imponált, hogy egy levegőt
szívhat a komoly, fiatal rendőrrel, akinek kardja volt, revolvertáskája
és hivatalos, piros notesze a zubbonya mellébe dugva.
Éjfél elmúlt már. Hűvös kezdett lenni. Az álom, a hideg és a nagy
izgalom utáni lankadtság megritkította a folyosón összegyűlt publikumot. Az a fiatal asszony, aki az urát várta liaza a vasútról és akiben
a legjobban motoszkált, hogy valamit kellene csinálni a gyerekekkel, még
lehozta a kompótot — amit a rendőr be is adott a szobába a cselédnek —
aztán fölment a harmadik emeletre, ahol lakott. És lassanként mindenki
elment a végzetes gangrészről. Nem is rosszaságból, vagy ridegségből.
De mind szegény, dolgozó emberek voltak, akiknek fel kell kelni reggel. Asitottak, el voltak fásulva. Nem tudni milyen forrásból, de elterjedt az a hir, hogy elküldtek egy rendőrt az öngyilkos rokonaiért. Ez
nagyon valószínű volt és mivel el is akarta mindenki hinni, hát el is
hitte mindenki. így aztán éjfél körül feloszlott a sápítozó és diskuráló
csoport. A gang üres lett, az udvari lakások és konyhaablakok szentjánosbogár tüzei kihunytak. Sötétség és csend borult a Dembinskyutcai házra. Csak egy konyhában égett a világosság, ahol a részeges
vice tompa szemével sóvárogva bámulta a komoly, kékruhás rendőrt,
aki méltóságosan és szótlanul ült a konyhaasztalnál, mint egy panoptikumbeli viaszfigura.
A cseléd — Mariskának hivták, homokszentlőrinci, magyar lány
volt — kibontotta a kompótot és kínálgatni kezdte az árvákat. De à
gyerekeknek nem kellett az édesség. Eltolták maguktól a lány hizelgő
kezét a leveseskanállal, amelyből kicsurrant a befőtt leve. A szegény,
olcsó koszton tartott cseléd sóváran nézte a kompótos üvegben az
ingerlő, fehér körtecikkeket és a lében uszó két mandulaszemet, amelyek
oda voltak szorulva az üveg oldalához. De akárhogy szerette volna, nem
vitte rá a lelke, hogy csak meg is kóstolja a befőttet. Az a gyerekeké.
Majd esznek belőle reggel — gondolta melegen. — Csak a kanalat
nyalta le, miután a hólyagpapirt gondosan visszatette az üveg szájára.
A gyerekek zokogása fokról-fokra csendesedett. Kifáradt az idegrendszerük, a tüdejük, a torkuk, összeölelkeztek Zelma díványán, egymáshoz dugták könnyáztatta, maszatos arcocskájukat. Már nem kellett
csillapítani és vigasztalni őket. Egész életükön át megszokták, hogy
éjszaka aludjanak. Jött az álom és mint a fátyol lágyan beborította fájdalmukat. Lassan lehajtották fejüket a párnára és néhány mély szuszszanás után, szépen elszenderedtek.
Mariska csendesen betakarta őket. És miután egy darabig még
ülve gubbasztott a divány szélén, végül melléjük heveredett harmadiknak. Rongyos, szemétrevaló félcipő volt Mariska lábán, uri cipő, a nagyságától kapta, de olyan bőre volt taposva, hogy nem is kellett levetnie,
inkább csak lehullatta a lábáról, hogy be ne piszkítsa az ágyneműt,
amikor végigfeküdt a díványon. Fáradt volt ő is. Hatkor kelt aznap.
Súrolt, vikszelt, százszor leszaladt a lépcsőn, sóért, mákért, kifliért,
gyufáért, újságért, egy doboz hölgycigarettáért. Nem birta tovább, leragadt a szeme. Utolsó féléber mozdulatával még védelmezőn átkarolta
a gyerekeket, aztán egyszerre felhangzott álmának mély, tiszta léleg115

zése. így feküdtek együtt, hárman a díványon. A fiatal, tarka, magyar
kotlós és a két kis, idegenfajtáju, fekete csibe.
*

A Palace helyiségei két, egymással homlokegyenest ellenkező hangulatu részre oszlottak azon az éjjelen. A parketten és a páholyokban
vidám élet folyt. Pezsgőzés, kurjongatás, tánc, szerpentincsata, konfettiháború. A kávéskonyhát, az irodát és az öltözők környékét azonban
változatlanul megszállva tartotta a szomorúság és az izgalom.
A lányok táncoltak egy-két fordulót, aztán hátraszöktek a mulatóhely kulisszái közé friss hírekért.
— Mi újság? Mi van a gyerekekkel? — kérdezte lihegve Sárközi
Naca, a kis kövér, magyar groteszk táncosnő.
Smithnek, a zenebohócnak eszébe jutott, hogy gyűjteni kellene az
árváknak. Az ötletet általános nagy lelkesedéssel fogadták. És Mayer
kisasszony Thurzó ur keménykalapjával, fájós lábán sántikálva megindult a kollektázó körútra. Mindenki adott valamit. Még az éhes,
piszkos kis virágáruslány is adott két hatost. Ekkor történt, hogy a
kisasszony egyszer csak szemben találta magát mr. Brodyval, akivel
olyan csúnyán összeveszett. A lánynak hirtelen eszébe jutott, hogy ez az
ember meg akarta őt ütni. És már gőgösen tovább készült indulni,
amikor megszólalt a néger rekedtes torokhangja.
Rekedt volt mr. Brody és alig tudott valamit németül, de olyan naiv,
szinte gyermekesen kérlelő volt a szava, hogy a német lány meglepetve
nézett rá:
— Bitte Fräulein Marié! Bitte ein Moment! Ich will! . . . Ich muss
auch etwas geben! . . . — törte keservesen a néger és két fekete ujjával
egy tizkoronást halászott elő a mellényzsebéből.
Mayer kisasszony odatartotta a kalapot. A dzsiggtáncos állati, porcellánfekete szeme lágy és kedves fényekkel teli ragyogott.
— Bitte, Fräulein Marie! Ich bin ein Esel! Ich bitte pardon! —
mondta aranyos közvetlenséggel és erőszakkal megcsókolta a lány kezét,
amelyikkel a kalapot tartotta.
Mayer kisasszony orrán és száján megbocsátó mosoly sütött fel.
Smith ur is kibékült, tréfás fenyegetéssel megrázva mutatóujját a kollégája felé. A pincéreknek meg egyenesen nagyon tetszett a dolog. Emil,
aki az esti rumliban Adolfot helyettesitette és aki félórával előbb még
lincselést emlegetett, most lelkesen magyarázta az egyik cutrágernek:
— Ezeknek a négereknek őrült jó szivük van. Például volt a kaszinóban egy néger portás, Bob. Hát az olvan bődületesen jó pofa volt,
hogy...
És a két pincér tovább suttogott arról, hogy egyetlenegy igazi, jószívű fajta van a világon, a négerek.
A lányok természetesen a vendégeknek is sokat beszéltek a borzasztó dologról, ami Adolffal történt. De hiába csináltak akármit, izgatott részvétüket s egyáltalán, az ügy iránti érdeklődést nem igen sikerült
átültetniök a publikumba. A részegek nem figyeltek, a józanok józanul
elcsúsztak a dráma közelségéből, mint a sikos hal. Egy fél-részeg
katonatiszt elégedetlenül mondta:
— Én nem tudom, mi van itt ma? Mitől olyan prönyött a hangulat?
Az egyik páholyban — a függönyök gondosan le voltak bocsátva
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ezen a fülkén — a mulatóhely legelőkelőbb vendége ült. A korári őszült
fiatal arisztokrata, aki a kaszinójából jövet sokszor benézett a lokálba,
megivott egy félüveg francia pezsgőt, elszívott egy szivart és eldískurálgatott valamelyik rangosabb nővel. Lehetőleg idegennel, angollal, franciával vagy dánnal. A magyar és német lányokat lenézte, vagy inkább
unta a szép, fiatal gróf, aki mozdulatlan, ezüst fejével apatikusan ült a
páholy meggyszin homályába húzódva.
Az öreg trafikos bement a páholyba. És amig a nagyúri vendég
a szivarjai közt válogatott, hogy érdemet szerezzen, hogy érdekessé
tegye a föllépését, elkezdte mondani Adolf esetét. A gróf azonban ugy
nézett rá, olyan hidegen, hogy az öregnek a torkán akadt a szó. Kicsoszogott a fülkéből, ferde vállán a cédrusfaládika szijjával Leült a kávéskonyha szögletében. Szinte mérges volt magára. Odafordult a tüzilegényhez:
— Üssön pofon engemet, Károly!
A tüzilegény kijött fehér kötényében a sparherd mögül:
— Miért, Grün bácsi? — kérdezte kíváncsian.
— Csak azért, mert ilyen buta, vén trotli vagyok — felelte kiábrándult keserűséggel az öreg pincér és nagy nyögéssel leakasztotta válláról
a nehéz skatulyát.
Aznap este Gwendoline volt a fáradt, fiatal mágnás vendége.
Gwendoline angol volt, nem vehette észre a vén pincér kísérletét, gyanútlanul kezdett tehát beszélni ő is arról a tragédiáról, amely Adolffal
történt.
Az arisztokrata bal szemhéjján ideges, kis tikk jelentkezett. Végigsimított tenyerével a lány mezítelen karján. Kedvesen, hízelgőn, de
nagyon határozottan mondta:
— Hagyjuk ezt a históriát, kicsikém. Engem sem érdekel és a
maga édes arcocskájához sem illik ez a csúnya dolog.
Gwendoline fegyelmezett lány volt, de még kimondta, ami a legjobban feküdt a szivén:
— Annak a szegény embernek két kis árvája maradt.
A gróf vállat vont és ezzel a kis mozdulattal véglegesen elhárította
magától az ügyet. A mutatóujjával könnyedén fölemelte Gwendoline
állát és ugy nézett az arcába, mintha valami különös virágot vagy ritka
vázát vizsgálna.
— Olyan maga, kis Gwen, mint egy parfümirozott, mezei virág.
Maga ugy-e, nem londoni lány, maga vidéki? Valami mezőillatot érzek
magán. Szénát, vadjázmint . . . Na, miért huzza ugy fel az orrocskáját? Haragszik, hogy nem kaméliához vagy rózsához hasonlítottam?
A mágnás jól látott. Gwendoline arca csakugyan elborult. Az orrcimpája viharosan megmozdult és hamukék szeme acéllá hidegedett.
Pedig a lánynak tetszett ez a nyugodt, gazdag, biztos mozgású, „szépen
elfáradt" elegáns férfi. Üresnek érezte az éjszakát, amelyiken nem találkozott vele. És most mégis egész akaraterejére, kedvesség-tréningjére
szüksége volt, hogy mosolyogni tudjon, hogy ne lökje el az álla alól a
férfi kezét. Még pedig nem valami világosan megfogalmazott erkölcsi
felháborodás okából, hanem egyszerűen fizikai undora miatt.
Rcssie sokkal fogékonyabb nyelvtehetség volt Gwendolincnál. Gwen117

doline csak angolul tudott, de ő a német kollégáktól és a Berlinben
töltött négy hónap alatt tűrhetően megtanult németül. Még azt gondolhatta volna valaki aki hallja, amint Thurzó úrral beszélget, hogy született német, olyan magasba emelte a lány angolos kiejtését és szóképzését a mulatóhely tulajdonosának irtózatos pesti, német-zsidó
zsargonja.
A két angol lány egyébként ritkán állt szóba Thurzó úrral, ő k az
artista-arisztokráciához tartoztak. Megérkeztek valahova, fölvették a
pénzüket, dolgoztak négy-öt hetet, aztán mentek tovább. A szerződésüket az impresszárió csinálta meg. Semmi dolguk nem volt sehol az
úgynevezett „tu)ajdonos"-sal. Itt sem érdekelte őket Thurzó ur. Fontos
volt nekik a szinpad, a reflektor, az öltözőjük, hogy a programban
hol van a számuk, milyen részletben kapják a fizetésüket. De Thurzó
ur? Alig ismerték. A volt pincér megtisztelve állott fel Íróasztalától,
amikor Bessie almazöld selyem estélyiruhájában besuhogott hozzá az
irodába.
Bessie azért ereszkedett le Thurzó úrhoz, mert meg akarta tudni,
hogy mennyi igaz azokból a szállongó hirekből, amelyek szerint az öngyilkos Adolf két kis árvája otthon van a lakásban, ahol az a szörnyű
dolog történt és nincs velük senki, csak egy idegen, parasztcseléd.
— Igaz — felelte Thurzó ur meghatottan. — Borzasztó dolog ez
azokkal a szegény gyerekekkel. Senkijük sincs. Az apjuk özvegyember
volt. Még cselédet sem tartott, csak bejárónőt. Az fektette le este kilenckor a gyerekeket. Onnét kezdve a kicsikék mindig egyedül voltak egészen hajnalig, amikor Adolf hazament lefeküdni. Tetszik tudni, most
majd nekem lesz gondom velük. Mert szegény barátom rám bizta a
gyerekeit — fejezte be Thurzó ur nem minden büszkeség nélkül.
— És mit fog velük csinálni? — kérdezte Bessie kíváncsian.
— Beteszem őket az árvaházba. így irta nekem az apjuk. Nekem
kell utánajárni. Holnap délben föl is költetem magam. Elmegyek doktor
Szűcshöz, az ott az igazgató. Én ismerem azt az urat, még a Lipótvárosi
Kaszinóból! — mondta Thurzó ur, de nem tette hozzá: „ahol pincér
voltam".
Bessie néhány pillanatig gondolkozott, aztán élesen kérdezte:
— És addig? Mi lesz addig a két gyerekkel, amig felveszik őket az
árvaházba?
Thurzó ur tanácstalanul felvonta a vállát. Erre a részletre nem is
gondolt. Agglegény volt, szállodában lakott. A Metropole-ban, kis, egyágyas szobában. Nem is juthatott eszébe, hogy odavegye magához az
árvákat.
Bessie felállott:
— Én most elmegyek azokért a gyerekekért — mondta energikusan. — Behozom őket ide, ágyat csinálunk nekik valahol. A portáséknál vagy az öltözőnkben. Vagy szobát nyittatok nekik a hotelemben.
De ott nem maradhatnak, ahol vannak. Hallom, hogy a konyhában
még mindig ott fekszik az apjuk . . .
Itt váratlanul fölemelte a hangját:
— Kannibálok önök, hogy ezzel nem is törődnek?!
Thurzó ur bűnbánóan ismerte be, hogy a kis angolnak igaza van.
És sürgősen szervezni kezdte a Dembinsky-utcai expedíciót. Először fel118

hivatta a portást, aki már kétszer járt Adolf lakásán az éjszaka. Rendelkezett, mint a hajóskapitány:
— El fogja kisérni a kisasszonyt a szegény Stern ur lakására. Behozzák ide a gyerekeket.
És bemutatott Bessienek egy fiatal ujságirót, a „Reggeli Hirek"
rendőri riporterét:
— Jó lesz, ha együtt mennek a szerkesztő úrral. Akármi b a j van,
a szerkesztő u m a k mindenfelé van protekciója.
A szerkesztő ur és Bessie összemosolyogtak. Kezet fogtak.
Kecskésinek hivták a fiatal szerkesztőt. Rendes habitüé volt a mulatóhelyen. Minden éjjel ott ült hajnalig, kávézott, tormásvirstlit evett,
udvarolt a lányoknak, barátkozott az artistákkal és pincérekkel, irta a
másnapi riportot. Dolgozott és szórakozott. Otthona és klubja volt egyszerre a Palace Kecskési szerkesztő urnák, aki ezen a szombat estén
akarta megfizetni a főpincérnek azt a negyven koronányi adósságot,
amelyet az elmúlt hónap szűkös második felében csinált. Kis gázsin élő
fiatalember volt Kecskési szerkesztő ur. Nem lehet tehát csodálni, hogy
amikor értesült Adolf haláláról, a szokásos megdöbbenésen és részvéten
felül bizonyos megkönnyebbülést is érzett. Egy ismerőssel szegényebbnek, viszont azzal a negyven koronával gazdagabbnak érezte magát,
amelyet most már nem muszáj a jó Adolfnak megadni. De ez a mélyben
felpislant kis öröm csak egy másodpercig tartott. A fiatalember arca
paprikapirosra gyúlt a léha gondolat miatt. És éppen mert szégyelte
magát, boldogan állott Thurzó ur rendelkezésére az árvák ügyében.
Meg is jutalmazta az Isten tüstént a buzgóságáért. Olyan édes kis
teremtést kellett kikísérni a Dembinsky-utcába, mint Bessie.
Bessie odament az arisztokrata páholyához. Félrehúzta a függönyt,
a barátnőjét szólította:
— Gwen! Kérlek egy pillanatra.
A két angol lány halkan csevegett madárhangján néhány másodpercig a páholy lépcsőjén. Aztán Gwendoline hirtelen odafordult a „szépen elfáradt" fiatal mágnáshoz:
— Bocsásson meg, de el kell mennem. Pá! A viszontlátásra! — és
minden bővebb magyarázat nélkül elsuhogott Bessievel együtt.
Most szerencse volt, hogy a fiatal gróf olyan „szépen el volt fáradva",
mert különben szégyelte volna magát, hogy ilyen kurtán a faképnél
hagyták. Dehát olyan száraz és közömbös volt, akár a deszka. A pezsgőspoharában több élet volt a gyöngyöző szénsav, mint benne a lélek. Csak
ült egy kis ideig mozdulatlanul. Asitva csudálkozott, hogy mi történt
vele? Aztán fizetett és elment. A garderobban fáradtan tartotta a hátát,
hogy vállára tegyék a köpenyegét. Majd ugyanilyen fáradt mozdulattal
nyomott egy forintot a kövér ruhatárosnő markába, aki viszont igen
fürgén és boldogan tette a pénzt a kasszába a sok nikkel hatos és ötkrajcáros közé.
A két lány föltette plörőzös kalapját és belébujt drága bundájába.
Kecskési szerkesztő úrral és a portással együtt indultak útnak. A Palace
kapujától az Andrássy-utig gyalog mentek néhány lépést. Az Opera mellett fiákerek álltak. Kiválasztottak egy nyitott fiákért, amelyiknek
gumikereke volt. A portás a bakra ült. A szerkesztő ur középre, Bessie
és Gwendoline közé. Fázott a szerkesztő ur. Hiába hajtotta föl az überI
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ciherjének gallérját, a hideg tavaszi éjjeli szél beléfujt a nyakába. Százszor elátkozta Bessiet, mert annak az ötlete volt a nyitott fiákeren való
kocsikázás.
Bessie és Gwendoline ugy jelent meg a Dembinszky-utcai lakásban,
mint két mennyei angyal. Szépségük szőke ragyogása, íinom francia parf ő m j ü k illata betöltötte a nehézlevegőjü szobát, ahol a gyerekek aludtak.
A mély álmából felriasztott cseléd kábultan dörzsölte a szemét. Azt
hitte, hogy még mindig álmodik, hogy meghalt és a mennyországban
ébredt föl. Felült, aztán fölállt, elgyötört lábát visszadugva a nagysága
széttaposott cipőibe. A száját is kitátotta, ugy bámult Bessiere és Gwendolinra. A szegény Mariska, aki Pestből a Keleti pályaudvar, a Városliget,
a vásárcsarnok és a Nefelejts-utca környékén kivül semmit sem ismert,
még soha életében nem látott ilyen nőket. Nem hitte, még á b n á b a n sem
képzelte el, hogy ilyen mesebeli szépség lehessen a világon. Ilyen fénylő
haj, ilyen selyemtiszta bőr, ilyen kéz, ilyen hajlékony termet, ilyen
tündérkicsiny láb az ezüst cipőben. Tökéletesen el volt bűvölve. A legszívesebben letérdelt volna a lányok előtt, hogy ajkához emelje és megcsókolja selyemruhájuk szegélyét.
És a gyerekek sem sirtak, amikor fölébredtek. Egészen csudaszerü
volt, ami történt. Elámulva tűrték, hogy a lányok felöltöztessék őket.
Zelma bámulva, n é m á n tartotta a lábacskáját, amint Gwendoline leguggolt eléje, hogy felhúzza a harisnyáját. A szeme rajtafeledkezett Gwendoline finom kezén, amelyen óriási brilliáns szikrázott. A kalapját nézte,
a plörőzt és oldalt kikandikáló szőke haját, amelynek szálai közé egy
kis kék konfettiszem volt akadva.
A baromi vice, a panoptikumbeli rendőr és a morgue emberei — akik
közben megjöttek —, mind ellenvetés nélkül hagyták, hogy a lányok
vigyék a gyerekeket, ahová a k a r j á k . Nem volt semmi szükség a szerkesztő ur protekciójára. Bessie és Gwendoline akadálytalanul cselekedhettek, tetszésük szerint, szépségük és gazdagságuk angyali erőt adott a
tetteiknek. Bessie kézenfogta Péterkét, Gwendoline Zelmát, ugy vezették
keresztül a gyerekeket a sötét konyhán, mert a villanyt erre a percre eloltották, hogy az árvák ne láthassanak semmit, hiszen az apjuk még mindig ott feküdt a földön, azzal a borzasztó vörös abrosszal leteritve.
Mariska kiment a gangra. Nézte a lányokat, amint a gyerekekkel,
a szerkesztő úrral és a portással v á m a k a kapu alatt, am ig kijön a házmester a kulccsal. Valami szorította a szivét. És amikor a házmester becsukta a társaság után a k a p u t és visszacsoszogott az üres udvaron át
a földszintes házfelügyelői lakásba, sirvafakadt, ráhajtva homlokát a
gang hideg vaskorlátjára.
(Folytatjuk)
Színházi Élet színházi, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Aradi-utca 8. Tel.: "Automata 16—7—90. Fiókkiadóhivatal: Erzsébet-kiSrut 7.
Telefon: József 42—1—72. Felelős szerkesztő és kiadó: Incze Sándor. Laptulajdonos: Színházi Élei Rt.
Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza.
Hirdetések millimétersora a darabrészben 811 ült., más elhelyezésben 1.— P.
A Színházi Élet negyedévi előfizetési dija Magyarországon II pengő, egyes szám ára I pengő.
Szincs klisénket
NYOMATOTT

20

A GLOBUS

König is Bauer cég

készíti.

NYOMDAI MOINTÉZET R. T. MÉLYNYOMÓ
NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

KÖHFOP.Üóülil'EIN —

Laurana

! ÁLLaxia
F

Vámmentes-Zóna
Felvilágosítás:
F U r d ö b l z o t t s Á g

Nagy tavaszí s z e z o n az A d r i á n

Pensio ADRIATICA

Magyar ház, minden komforttal, mérsékelt penzió-árak, napos fekvőcsarnok,
, , Z E I L E I S " - k e z e l é s rendelkezésre.

(ex L e d e r e r ) Előkelő családi
ház újonnan renoválva, hidegmeleg folyóvíz minden szobában, központi fűtés. Elsőrangú
-sékell árak (pengőben ls) — Kérjen prospektust. — Tulajdonos: S t e l n e r M a r g i t .

Hotel Pensione al Parco
konyb»

d7LAIITIGA

Elsőrangú ház, parkbaii, minden modern kényelemmel, tengerre nyiló balkonos szobák, kitűnő konyha,
mérsékelt árak. Tulajdonos: F E N Y Ő ZOLTÁN

HOTEL REGINA
Elsőrendű szálloda, közvetlen a tengerparton.

Magyar vendégeknek kedvezményes ár.

HOt. Pensío GRAND BRETAGNE

Remek fekvéssel a tengerparton, minden szobához für
dőszoba, hideg-melegviz bevezetve. Tul. C. Vianzello

Pensione

maRCHiONiii

Elsőrendű pensio, méltányos árak, közvetlen a Pinea
erdőnél és a tengerparton.
Egész évben nyitva.

SAM RE IVO
Unto I no I M I M I M of f i n

Dilti

lO
ll. i f i III. I n I i i I
IIUIUI UU I L U I U|JU I I I UU I U I UIA
• • • • • • • • ^ • • • • • M H

Elsőrangú családi szálloda teljesen újonnan berendezve, gyönyöril fekvés, a Grand Casinovat szemben. Külön lakosztályok,
fürdővel és toalettel, folyó hideg- és melegvíz minden szobában, mérsékelt árak, garázs. Egész éven át nyitva

Hotel Centrale

A Casino mellett a posta és az állomás közelében.
Hideg- és meleg folyóviz az összes szobákban, lift.
telefon N. 5252.
Tol. : Lovag G. Boeri

Ppnqjnnp I 3 Ppptnci)

E
? y e t l e n magyar penzió. Páratlan szép fekvéssel a tenger partján. Legmodernebb
I ullulUIIG Lű Util lUOfl komfort, összköltség ápr.-máj.35 L. Jun.-szept. 26 L. szem.-ként. Elsőrangú ellátás

JUGOSZLÁVIA
SUSAH A U Í I T E I
I A I M A N D C N 7 M S a i á t gyönyörű tengeri fürdővel, minden
JUGOSZLÁV I l i i I r l . 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1
igényt kielégítő ellátással, rendkívüli olRIVIERA H U I L L u n u i l t l l l I L I I L I U csó árak.
Tul.: M. V. Kundlc

rrll/lll

CRIKVENICA

Pension EUROPA - 1 . IVANCIC
Családi ház a tengerparton, magyar, előzékeny
kiszolgálás, magyar és bécsi konyha. Napi penzió
75—SO dinár mindent beszámítva.

Hotel CRIKVENICA
A tengerparton kényelmesen berendezve, kitűnő
ellátás. Tulajdonos : Matejclc Fivérek

télapót Használ,

nem teszi tön fite
igy a ruf! áj át
Kapható minden jobb

divatáru-üzletben

Ügyeljünk a

névre!

GLOBUS. BUDAPEST.

