
Fedák Sári elutazóit a magyar Valentiná
val, nieg Pártot Gusztival (már csak igy mond
juk mi is) Amerikába.

.4: utolsó estén barátai, kollégái búcsúztat
ták a primadonnát. Előbb az amerikai Anló- 

nia-turné várható síkéről beszél- 
gettek. Aztán Lengyel Meny- 

A kertnek tettek szemrehányást,
aki úgy volt, hogy velük utazik 
Lengyelt ugyanis filmszerződés 
szólítja Hollywoodba, de az iró 
a jövő cv elejére halasztotta ki
utazását.

— Megbánod Menyus, hogy 
nem jössz velünk —  mondta Zsazsa — . Kép
zeld- el, micsoda kompánia lesz együtt a ha
jó n !. . .  Képzeld el, mennyit fogunk táncolni, 
kaszinózni, alsózni!. . .  *

— Bizony, bizony! — erősködött Pártos
Gusztiit.

Olyan jól fogunk mulatni a „Paris" 
luxlisgőzösön és annyit nevetünk majd, 
amennyi csak belénk fér! — tette hozzá Fedák 
csábítón..

M ire'a jelenlevő 'Gaál Franciska csendesen 
és szerényen megjegyezte:

— Odafelé — biztosan!. . .
*

llerczcg Jenő — aki a Pelikán-kabaré igaz
gatója — találkozik Nagy En
drével, a Tcrézköruti Színpad 
igazgatójával. Ilerc.zeg megle
hetősen levert, gondlerhesnel 
látszik, .sőt, határozottan rost: 
kedvű. Nagg Endre őszinte 

részvéttel érdeklődik:
— Mi baja, kedves kolléga ur?
^ -  'Nbgijonfá j (ifé le ip ., , ( w „
-r-'Nu- hallja! Ez nem olyan rettenetes. Ve* 

gyen be valamitl

— De mit9
— Hát legalább — a mindennapi rezsit! — 

felele Nagy Endre komolyan.

_ A Newyork egyik törzsasztalánál arról be
szélgetnek, hogy a: utolsó években ki érte el 
Pesten a legszebb kar r lért? Színésznőkről,

színpadi Írókról, 
politikusokról és 

pénzemberekről van 
szó, de nem tudnak 
megállapodni az 

igaziban.
Á törzsasztalnál 

ott ül Krúdy Gyula 
is,- aki a vita vége 
felé megszólal:

— Én ismerek 
egy urat, akinek a 
felsoroltaknál is 

sokkal szebb, gyö
nyörűbb karriérje 
voltI

— Miért?
— Bankigazgató volt. A nagy konjunktú

rában voltam az irodájában. Az előszobában 
titkár ült, aki percenként jelentette, amikor a 
telefon csengett:

, — Méltóságodat az egyes, vonalon kere
sik . . .  Méltóságodat a négyes vonalon kere
sik . Méltóságodat a városi vonalon kere
sik . . .  Méltóságodat a gyári vonalon keresik...

Krúdy iit hirtelen elhallgatott.
— Na és? Na és? — türelmetlenkednek a

többiek. ■ ,f
— A vége az lelt, hogy most az egész vona

lon keresik. . .

Ziluliy l.ajas 'inost néhányY:iM>prg hazaszci- 
ludt Párisból. ahol két darabat-Js egy regényt 
fejezett be. ö  meséli ezt a történetet:


