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Felel5s szerkesztő 
Gross Simon 

Szerkesztő 
Kozma Béla 

Szerkesztőséé 
és kiadóhivatal 

Vörösmarty-iitca 8. 
I. emelet, 

Előfizetési á r a k : 

;gész évre . . . 50 K 
Fel évre . . . 25 K 
Egyes szám ára 1 K 

Kapható a mozikban 
a jegyszedőknél. 

Megjelenik minden 
szombaton. 
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Susanne Orandais 
halálos balesete. 

Susanne Orandais, a kiváló 
francia filmszinésznő — halotti 
Halálhíre váratlanul jött és érzé-
keny veszteséget jelent a francia 
moziművészetnek. 

Mult számunkban egy párisi 
távirat nyomán hírt adtunk arról 
a balesetről, amelynek Susanne 
Grandais áldozatául esett. Az első 
hirek ugy szóltak, hogy a nagy 
művésznő csupán könnyebb sé 
rüléseket szenvedett, később már 
azt közölték, hogy sebei súlyo-
sak és felépülésében kevés a re-
mény. 

Most végre megtudtuk a való-
ságot. A „Le Matin" egyik száma 
részletesen beszámol a katasz-
trófáról. 

Susanne Grandais, akinek fia-
talsága és bájossága az egész 
világ mozipublikumát meghódí-
totta, hat hónapig volt távol Pá-
risból és egy marseillei filmgyár 
megbízásából Burguet rendező-
vel, annak nejével és Ruette ope-
ratőrrel beutazta Elszászt, Lotha-
ringiát és Franciaország feldúlt 
részeit. Egy 12 részből álló fil-
met vettek fel, amelynek szüzséje 
Franciaország törekvéseit mutatja 
az újraépítés körül és a film a 
háború által rombadöntött or-
szágrészekben játszik. — A film 
utolsó részét Vittel-ben vették 
fel, ahol Susanne Grandais Bosc 
és Cahuzac színészekkel játszott 
a gép előtt. A felvétel után auto-
mobilon Párisba akartak utazni 
és a kocsiban a soffőrön kívül 
Susanne Grandais, a rendező és 

neje és az operatőr foglaltak he-
lyet. A Bray sur Seine és Sab-
lonniéres közti vasútvonal men-
tén, a Rozoy melletti országúton 
haladva, egy kanyarulatnál az 
autó pneumatikja megrepedt, a 
soffőr a kocsit nem bírta tar-
tani, ez felborult és darabokra 
tört. A bennülök kiestek és köny-
nyebb sérüléseket szenvedtek, 
csak Susanne Grandais és az 
operatőr feküdtek a kocsi romjai 
alatt eszméletlenül. A művésznő 
feje borzasztóan össze volt ron-
csolva és mire a mezőn dolgozó 
földművesek segítségükre siettek, 
mindketten kiszenvedtek. A két 
holttestet Jouy-Ie-Chatelbe szállí-
tották, ahonnét az autó életben-
maradt utasai Párisba telefonál-
ták a gyászos hirt. 

Férfikalap, sapka, fehérnemű, 
szövöttáru és mindennemű 
szabókellékek legolcsóbban 

beszerezhetők 

Halmos Mór 
üiletében 

Miskolcz, Városháztér 19. 
Telefon 2—49. 

M O Z I - M O Z A I K 
Harry Piel Dalmáciában. Harry 

Piel, az ismert mozirendező, a 
Metró filmgyár személyzetével 
együtt Dalmáciába utazott, ahol 
Raguzában, Spalattóban és Cat-
taróban készit felvételeket. Piel 
az első német mozirendező, aki 
keresztül tudta vinni, hogy kül-
földre utazhasson s ott felvéte-
leket eszközölhessen. 

Zola Emil, a világhírű francia 
iró reneszánszát éli most a ma-
gyar olvasóközönség előtt. A 
könyvesboltok kirakatában hét-
ről-hétre uj Zola-kötet jelenik 
meg s a közönség különös ér-
deklődéssel fordul a nagy, natu-
ralista iró művti felé. Érthető 
tehát az a várakozás, amellyel a 
a leghatalmasabb és legművészibb 
Zola-film, a „Nana" megjelenését 
várja a közönség. Ez a hét rész-
ből álló ragyogó filmalkotás ma-
gán viseli Zola irásművészetének 
minden jellegzetességét és a film-
szerű hatásokkal még inkább ér-
zékelteti a világhírű regény min-
den szépségét. 

Joe May uj attrakciója. Joe 
May, a kiváló német rendező leg-
közelebb kezdi meg Walter Scott 
hires regényének, „Ivanhoe"-nak 
filmrevitelét. 

Richárd. Oswald„Antiszemiták" 
cimen tartalmas „problem-filmet" 
készit, amely iránt Németország 
szakkörei nagy érdeklődéssel te-
kintenek. 

Filmgyár Jeruzsálemben. Jeru-
zsálemben „Menorah" néven film-
vállalat alakult, amely célul tűzte 
ki azt, hogy palesztinai tájakat, 
nép- és földrajzi képeket vesz fel, 
valamint a zsidó nép életéből 
történelmi filmeket készit. Az első 
film már elkészült, Jeruzsálemet, 
a zsidó légió életét, júdeai ké-
peket, Samariát és Galileát mu-
tatja be. 

Julius Caesar filmen. Schakes-
peare grandiózus tragédiáját, „Ju-
lius Caesar"-t a berlini Abter 
Film Co. filmre viszi. A gyár 
Olaszországba utazik a külső föl-
vételek elkészítésére. 

Használt ridiküljét alakittassa ujjá 
Ádám G é z a bőrdiszműáru készítőnél Miskolcz, Széchenyi-u. 64. 1 
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Filmstár lesz a Macából . 
Irta: KOZMA BÉLA. 

(3-ik folytatás.) 
— É s . . . boldog vagy? 
— B o l d o g ? . . Nem. Nem is 

lehetek Elvesztettem a lelkem 
egyensúlyát és sohase fogom 
megtalálni. Addig boldog voltam, 
amig szürke kis statiszta voltam, 
amig elérhetetlen álom volt né-
kem az, amiben most élek. Most 
hogy elértem, nyűg, teher, égető 
bélyeg . . . Nagy árat fizettem 
érte . . . Boldog nem vagyok. . . 
De az öcsém . . . végzet t . . . 
Ma már gyakorló orvos . . . 
Istenem, ez is valami . . . 

Egyszerre sóhajtottak mind-
ketten. 

— Nos Maca, — tette még 
hozzá keserű mosollyal — ez 
az a mód! Akarsz-e igy mozi-
primadonna lenni ? 

— Soha, Annié, soha! . . . 
Annié apró igeneket intett a 

fejével; 
— Én is ezt mondtam vala-

mikor és mégis . . . 
II. 

— Annié, Annié! — hangzott 
másodszor s most már jóval 
türelmetlenebbül. Kari Wolff, a 
rendező közeledett feléjük fehér 
köpenyében. 

— Gyerekek, mit csináltok itt ? 
Tudjátok, hogy szükség van 
rátok. Miről beszélgettetek ? 

— Eh, semmi, — válaszolt 
Annié, — csak a Maca panasz 
kodott, hogy nem kap nagyobb 
szerepeket. Nincs alkalma szere-
pelni 

— Nagyobb szerepeket akarsz, 
kislány? — kérdezte Wolff moso-
lyogva Macát és cvikkerén ke-
resztül alaposan szemügyre vette 
a remegő teremtést. Majd bátorí-
tólag megveregette a vállát: 

— No jó, fiacskám, majd meg-
látjuk. Ha kész leszünk a felvé-
tellel, próbát teszünk. 

Maca szive boldogan dobbant 
meg: No lám, még sincs igaza 
az Anniénak, hogy csak ugy 
lehet . . . A rendező atyai nyájas-
kodása kizárt minden tisztesség-
telen szándékot. Lehetetlen, 

hogy ez a szelid mosolyú, őszülő 
hajú férfi is olyan legyen, mint 
az Annié egykori rendezője! 
Vannak még kivételek. 

Vidáman dudorászni kezdett 
egy ismert dallamot és alig várta, 
hogy vége legyen a felvételek-
nek . . . 

Az üvegház túlsó sarkából 
ismét fölhangzott a rendező sten-
tori hangja: 

— Operatőr, egész előre a 
gépet. Annié, leülni. így . . . Pre-
mier plan, en face . . . 

III. 
— Hans, a diafragmát lassan 

össze . . . Állj! Schluss, fertig ! 
Holnap reggel mindenki itt legyen. 

Wolff megtörölte gyöngyöző 
homlokát és kimerülten, fáradt 
lépésekkel ment át az irodába. 
Fehér köpenyét ledobta egy 
székre és vastag egyiptomit 
dugva sárga fogai közé, végig-
nyúlt a kereveten. 

Kopogtak. 
— Tessék, — mondta és ér-

deklődve tekintett az ajtó felé, 
melynek nyílásában megjelent a 
Maca szőke fejecskéje. 

— Bocsánat, főrendező ur, 
hogy háborgatom, — kezdte za-
vartan, de ma délelőtt azt tetszett 
m o n d a n i . . . 

— Ja, igen, igen. Emlékszem 
már. Te vagy az, aki mindenáron 
filmstár akarsz lenni? 

Maca félénken válaszolt: 
— Szeretnék, főrendező u r . . . 
— No, majd meglátjuk. Ülj 

csak le, kislány. Csöngetett. — 
Küldje be az operatőrt, — mondta 
a belépő szolgának. 

Félperc múlva megjelent Hans 
szikár, csontos, öregedő ember, 
sárga pápaszemmel az orrán és 
hátrcsapott soffőrsapkával billiárd-
golyó fején. 

— Hans kérlek, tégy be filmet 
a kazettába és tedd meg az elő-
készületeket, hogy rögtön elő-
hívhassuk. Próbafelvétel lesz 
erről a kislányról, filmstár akarna 
lenni 

A sárga üvegek megvillantak: 
Hans szakértő tekintettel must-
rálgatta a leányt, majd feltolta a 
szemüveget homlokára és jelentős 

szemhunyorgatással mondta: 
— Azt hiszem, meg Jog fe-

lelni. 
Az ajtóban még visszafordult, 

arcának ráncai vigyorgásra tor-
zultak és kezével intett Wolffnak, 
valami olyasfélét, hogy: gratu-
lálok ! ... 

IV. 
A poros útról autó gördült 

be az atelié udvarára. Annié, aki 
a műteremben ült és várt Ma-
cára, most szemeit az iroda ajta-
jára függesztette. Kisvártatva ki-
nyílt és lesütött szemekkel ki-
lépett rajta Maca. Aranyszőke 
haja kuszáitan, borzosan omlott 
vállaira. Mögötte megjelent Kari 
Wolff elegáns alakja és unottan 
szólt az operatőrnek: 

— Hans, nem lesz próbaföl-
vétel. 

— Miért, nem felelt meg? 
— S ő t ! Nagy tehetséget fe-

deztem fel a kisasszonyban és 
éppen ezért. . . Fölöslegesnek 
tartom. 

Beültek az autóba és kikanya-
rodtak az útra. Maca mozdulat-
lanul állt egyhelyben. Annié 
hozzá rohant: 

— Maca, mond mi történt?. . . 
Ugy-e, nem . . . ? 

Feltörő zokogás volt a felelet. 
Maca átkulcsolta az Annié nya-
kát és könnyezve kérdezte: 

— Annié, ugy-e ő . . ő volt 
a te . . . megrontód is ? 

— Igen, — hangzott a halk 
felelet. 

— Miért nem mondtad előbb ? 
— Nem akartam. Nem gon-

doltam erre. De talán még lehet 
segíteni ? 

— Késő, Annié! Ott b e n n . . . 
filmstár lettem ... 

— Szegény kicsikém! Ugy-e, 
megmondtam, előre . . . ? — Majd 
hirtelen más jutott eszébe: — 
És honnan gondoltad, hogy ő 
az . . . aki . . . 

— Ráismertem, Annié, ráis-
mertem . . . 

V. 
Mikor az autó az Unter den 

Linden hársai alatt futott, Hans 
odafordult barátjához: 

Székely Ernő kötött, szövött árui, harisnyái és női 
Széchenyi utca 105. kabátjai legszebbek és legolcsóbbak 
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— Te Kari, tényleg, olyan 
fényes tehetség az a lány? 

— A rendező legyintett: 
— Ugyan hagyd ! Abszolút 

tehetségtelen, de — és itt jelen-
tősen intett a szemével, — pom-
pás kis nő, barátom, nagyon jó 
n ő ! . . . (Vége.) 

Séta a fővárosi mozik körül. 
A Mozgókép Otthon. Októ-

ber 1-tÓl játssza Morei II. és 
befejező részét, Világkalandorok 
cimmel 8 felvonásban. A máso 
dik rész még érdekesebb, mint 
az első és egész uj megoldást 
hoz. Az igazgatóság gondosko-
dott arról is, hogy azok is meg-
érthessék, akik az első részt 
nem láthatták. Két uj pompás 
amerikai burlesk van még mű-
soron. 

Royal-Nagymozgó. (Erzsé-
bet Körút 31.) Honoré Balzac 
világhírű kalandortörténetét, a 
Moreit az elsőhetes filmszínhá-
zakkal egyidőben mutatja be. 
Egy előadásban az első két rész 
kerül bemutatóra, összesen 8 fel-
vonásban. Ezenkívül bemutatásra 
kerül a Vis—a—vis bájos két-
felvonásos vígjáték, a közismert 
Willy Karfiollal a főszerepben. 
A Royal-Nagymozgó jövő heti 
műsorán szintén a Morei első 
és második része, valamint a 
Gróf Monté Christó örökösei 
cimű öt felvonásos filmdarab 
szerepel. 

A Royal Apolló. Albert 
Ganze-nak, a zseniális francia 
rendezőnek J'accuse! cimű 8 
felvonásos drámáját mutatja be. 
E darab izzóan lüktető, megra-
gadó dráma, amely egyben szin-
bólum is, az őrök béke szimfó-
niája. A nagyszerű rendezői és 
írói gondolatok interprelálására 
a legkiválóbb francia színművé 
»zek vállalkoztak : Marisé Dauw-
ray, az Odion-Theatre tagja és 
Séverin Mars, az utólérhetetlen 
francia drámai színész. 

Az Uránia műsorán Jókai 
Mór filmesített regénye, a lélek-
idomár szerepel. 

Az Omnia e héten mutatja 
be Cimabar II. részét. 

Lenkeffy Ica balesete. Lap-
zártakor vettük a hírt. hogy R. 
Lenkeffy Ica, az ismert film-
primadonna csütörtökön film-
felvétel közben a Svábhegyen 
egy lóról leesett és súlyos zuzó-
dásokat szenvedett. Az első se-
gélynyújtás után lakására szállí-
tották. G. S. 

D O B O S 
villamos vállalata 

Széchenyi-utca 9. 
Telefon 379. 

Szerelési anyagok, izzólámpák, 
elemek. 

A halál fiai. 
Regényes történet 4 felvonásban. 

Bemutatja az Apolló okt. 4-én, hétfőn. 

Gyönyörű tavaszi reggelen vo-
nul be St. Michelben a „Tündér" 
villába Clavier Erik márki, a villa 
tulajdonosa, ki mindjárt az első 
nap díszes estélyt rendez. 

A márki az estélyen megismer-
kedik Valeró gróffal és leányával 
Olga kontesszel. A fiatalok szive 
csakhamar forró szerelemre lob-
ban. Az estély után naponta talál-
koznak, egyszer a tengerparton, 
egyszer a parki ut méla csöndjé-
ben s a forró, önfeledt mámor, 
ami kilobbant szivükből, boldog 
áhítattal borult reájuk. Clavier 
márki idővel elfelejti kedvesét, 
pedig Olga kontesznek gyermeke 
születik s mint a szerelem késői 
virága, fájó emlékeket ébreszt az 
anyai szívben, míg a grófra a sors 
tragikus csapással sujt le. Néhány 
nappal a kis gyermek megszüle-
tése után ugyanis Olga kontesz 
örök álomra hunyta le szemeit. 
Clavier márki megdöbbenve ér-
tesül a halálesetről és egy pilla-
natra felébred benne a lelkiisme-
ret és súlyos önvád marcangolja 
szivét, érzi, hogy Olga kontesz 
halála az ő bűneinek vezeklése. 
De a bűntudat csak néhány pil-
lanatig él benne, léha ifjúságát 

hívja, csábítja a nagyvilági élet 
zajos mámora felé, mely min-
den bünt és fájdalmat eltakar. 
A márki sziláján és szenvedély-
lyel veti bele magát az örömökbe, 
amiket a nagyváros hullámzó for-
gataga, a sok ragyogó fiatal asz-
szony forró csókkal kinál elébe 
s elfelejti a multat, elfelejti a ha-
lott asszonyt és kicsiny ártatlan 
gyermekét. Az emlékezés a múltra 
azonban egyszer még visszatér 
hozzá, amikor ajtaja előtt egy árva 
kis gyermeket talál, akinek anyja 
meghalt és ő mindenkitől elha-
gyatva odafektette piciny szőke 
fejét álomra. Clavier márki magá-
hoz veszi a gyermeket, hogy fel-
nevelje, mert arra gondol, hogy 
hátha valahol az ő gyermekét is 
így fogadják idegen emberek . . . 

Husz év mult el. A márkit a 
sok küzdelem megtörte, de fia, 
Gaston pótolja minden örömét. 
Clavier márki azonban anyagi 
gondokkal küzd s amikor egyszer 
nem tudja ötezer frankos váltóját 
kifizetni, idegen pénzhez nyul. 
Érzi, hogy az élettől meg kell 
válnia, búcsúlevelet ir Gastonhoz, 
amelyben felfedi, hogy nem az ő 
fia, őt csak gyermekkorában az 
ajtaja előtt találta és ő dobja el 
magától azt a nevet, amely csak 
szégyent hoz reá". Utána pedig 
Clavier márki főbelövi magát... 

Gaston ezután Leon Latouche 
néven egy lap munkatársa lesz 
és Magda Ducret, az operaház 
első művésznőjének állandó ven-
dége. A fiatalok csakhamar meg-
szeretik egymást, amit féltékeny 
szemmel néz Magda Ducret egyik 
elutasított hódolója, aki különben 
hírhedt uzsorás és Clavier márkit 
annak idején a halálba kergette. 
Felismeri Leonban azt a fiatalem-
bert, akit Clavier márki a fia gya-
nánt mutatott be neki és egy es-
télyen a szemébe vágja az újság-
írónak, hogy ő Clavier márki, egy 
csaló fia. Erre másnap pálbajt 
vivnak, amelyben Leon súlyosan 
megsebesül, de Magda önfeláldozó 
ápolása megmenti őt a haláltól. 
Közben azonban a művésznő 
megtudja, hogy ő Clavier márki 
leánya, akinek anyja Valero Olga 

Szombaton, október 2-án van 31 

ünnepélyes megnyitása az „ftbbazia"-KáVéházttaH 
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Miskolcz város 
legrégibb s 
legjobban fel-
szerelt üzlete 

kontesz a szenvedésekbe halt bele 
és kétségbeesett fájdalmában, mi-
után azt hiszi, hogy saját testvé-
rét szereti, elhatározza, hogy egy 
nap színpadi jelenetében megöli 
magát. Meg is irja ezt Leon La-
touchnak, aki ép az utolsó pilla-
natban rohan a színpadra, hogy 
megmentse Magdát és bevallja, 
hogy Clavier márki a búcsúlevél-
ben megirta neki, hogy nem a 
saját fia, hanem csak talált gyer-
mek . . . 

És Magda, aki már a halál je-
gyesevolt, uj boldogság küszöbén 
áll, ők ketten pedig, akik a halál 
fiai voltak, forró szivvel és friss 
reményekkel várják as élet felejt-
hetetlen nagyszerű ö z ö m é t . . . 

A burlingtoni jaguár 
Kalandor-regény á részben. 

Első rész: A p o k o l milliói . 
Bemutatja az Apolló október 5., 6. és 
7-én, kedden, szerdán és csütörtökön. 

Francis Wardonnak, a hires 
amerikai milliárdosnak óriási 
ágyugyára és munició-telepe van 
Burlingtonban. Az özvegy ember 
leánya, Pearl épp most töltötte 
be nagykorúságát. A Wardon-
család több tagból áll, együtt 
laknak a burlingtoni kastélyban 
Harry, Dániel és Evelin, Farcis 
Wardon unokaöccsei. Vaíameny-
nyien aspirálnak rá, hogy a gyár 
vezérigazgatói székében köves-
sék az öreg Wardont. Éppen 
azon a napon, amikor Pearl 
nagykorú lett és édesapja arról 
beszél neki, hogy halála után 
övé lesz a hatalmas gyártelep, 
Francis Wardon titokzatos fe-
nyegető levelet kap, amelyben 
egy ismeretlen kéz azt irja, hogy 
halála váratlanul fog bekövet-
kezni és a gyár örököse a levél 
irója lesz. Az öreg Wardon maga 
köré gyűjti családtagjait, mert 
az a sejtése, hogy csak közülök 
Írhatta valaki a levelet. Kijelenti, 

hogy nem fél a fenyegetéstől. 
Elhatározott szándéka egyébként, 
hogy Pearlt Dánielhez adja nőül. 
Van a gyárnak egy fiatal alkal-
mazottja, a laboratórium vezetője, 
Róbert Fulton. Pearl gyöngéd 
érzelmekkel viseltetik iránta. Meg-
bízik benne az öreg Wardon is, 
aki arra kéri Fultont, hogy te-
kintettel a levélben foglalt fenye-
getésekre, őriztesse detektivekkel 
a házat. Aznap éjszaka a detek-
tívek és rendőrök minden éber-
sége dacára, megölik dolgozó-
szobájában Francis Wardont. 
Egy titokzatos feketecsuklyás 
ember orvul tőrt döf beléje, 
azután eltűnik. A gyanú ismét a 
családtagokra hárul, sőt Fultonra 
is, mert a házban nem tartóz-
kodott ez időben senki rajtuk 
kivül. Ám nem lehet semmi bi-
zonyosat tudni. Másnap a fekete 
csuklyába öltözött ismeretlen 
ismét megjelenik és elrabolja 
Pearlt. Egy sofőrrel a gyártelepre 
cipeli, ahol a forró vashullámok 
között egy nagy kád alá fekteti. 
A kád minden pillanatban lezu-
hanhat és megölheti Pearlt. A 
végveszedelem pillanatában menti 
meg Pearlt Róbert Fulton. A rej-
télyek tovább fokozódnak. Más-
nap ismét megjelenik a fekete-
csuklyás és fel akarja feszíteni 
a vasszekrényt, amelyben az el-
hunyt Wardon titkos iratai van-
nak. Fulton és Pearl lesben áll-
nak. Egy fotografáló-gépet rej-
tenek el, amely abban a pilla-
natban elcsattan, amikor valaki 
ismét a vasszekrényhez közele-
dik. Aznap délután Harry és 
Dániel megkérik Pearlt, jöjjön 
velük egy üzletfelükhöz. A ki-
rándulás azonban csak kelepce 
Pearl számára. Evelin előrement 
Fulton lakására, Harry és Dániel 
odavezetik Pearlt. Rá akarják bi-
zonyítani Fultonra, hogy nem 
érdemes Pearl szerelmére. A csel-
vetés sikerül is. Pearl fájó sziv-
vel szakit Fultonnal. Hazatérve 

konstatálja Pearl, hogy a fény-
képező gép zára lecsattant, a 
vasszekrénynél ismét járt valaki, 
tehát a fényképlemez okvetlen 
áruló lesz. A sötét kamarába 
megy, hogy előhívja a képet. E 
közben a feketecsuklyás rátöri 
az ajtót. Iszonyú viaskodás fej-
lődik ki kettőjük között, amiről 
tudomást szerez Fulton és a 
helyszínére siet. 

Szerenád 
Egy művész tragédiája 4 felvonásban. 

Irta: Washington Borg. 
Bemutatja az Apolló okt. 8—9—10-én, 

péntek, szombat és vasárnap. 

Claudio, a zseniális zeneszerző 
busán, egyedül, betegen ül ott-
hon. Kimereng ablakából a havas 
tájra, zongorája néma, ellepi a 
por, pedig valamikor nem igy 
v o l t . . . 

Valamikor gyönyörű múzsája 
volt Claudiónak a szép Liána. 
Liána Pietro Serganinak volt a 
barátnője, de valami miatt össze-
különbözött Pietroval s elhagyta 
őt, hogy életét a zseniális, de 
beteg művésznek szentelje. Hó-
napok teltek el igy, áldott hó-
napok, amelyek alatt Claudio 
szebbnél-szebb alkotásokkal aján-
dékozta meg a világot: néhány 
notturnoval és szerenáddal, ame-
lyeket Lianához irt. 

Pietro azonban megtudva, hogy 
Liána hol tartózkodik, utána sie-
tett s minden áron visszatérésre 
akarta bírni a nőt, akit még min-
dig forrón szeretett. Liána is érzi 
hogy még mindig szereti Pietrot, 
de nem akarja elhagyni a mű-
vészt, mert tudja, hogy a beteg 
emberben csak a szerelem tartja 
a lelket. Pietro azonban uj és 
ujabb ostromnak veti alá Lianát, 
aki végül nem tud ellentállni s 
felújítja barátságát Pietroval, ti-
tokban azonban, minden héten 
egyszer elzarándokol a beteg 
művészhez is. 
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Pietro eltaszított kedvese, Éva, 
azonban bosszút forral s mikor 
rájön a kettős játékra, elárulja a 
dolgot Pietronak. Heves jelenet 
játszódik le a szerelmesek között, 
de Lianának sikerül meggyőzni 
Pietrot ártatlanságáról. Ettől 
kezdve Liána nagyobb óvatos-
sággal találkozik Claudioval, meg-
változtva látogatásának napját és 
óráját. Éva azonban újra rájön a 
dologra s most már Claudiónak 
is névtelen levelet ir Liána hűt-
lenségét elárulva. A művész egy 
heves jelenet után szakit Liáná-
val, de ettől kezdve élete csupa 
ridegség, szomorúság s napról-
napra jobban közeledik a sirhoz. 

A gyermeksereg, amely Claudio 
ablaka alatt szokott játszadozni, 
szomorúan látja a mester szen-
vedéseit s a gyerekek elhatároz-
zák, hogy segítenek nagy barát-
juk bánatán. Az egyikük felke-
resi a „szép nénit", hogy rábe-
szélje őt : látogassa meg megint 
a mestert. Liána meghatva a 
gyermekek ragaszkodásától, ismét 
felkeresi Claudiot, aki örömtől 
meghatva fogadja. A beteg mester 
egy karosszékben foglal helyet 
és átszellemült boldogsággal hall-
gatja,'amint a drága nő eljátssza 
neki azt a szerenádot, amit neki 
irt. Mialatt a zene lágy akkordjai 
felhangzanak s mindenki léleg-
zet visszafojtva hallgatja a gyö-
nyörű muzsikát, a Halál halkan 
bekopogtat Claudio ajtaján s az 
utolsó akkordnál Claudiót a jó-
ságos szellem megváltja földi 
szenvedéseitől.. . 

A 131-es akta 
Bűnügyi történet 4 felvonásban. 

Irta és rendezte: Qiovanni Zannini. 

Bemutatja az Uránia 4. és 5-én, hétfőn 
és kedden. 

Sólyomszemet, a hires detek-
tívet barátai ünneplik születés-
napja alkalmából egy banketten 
és arra kérik, mondja el legér-
dekesebb kalandját . . . 

És Sólyomszem elmondja a 
131-es akta történetét. 

Aldini bankárnak súlyos gon-
dot okozott fia, Jaques köny-
nyelmű életmódja, mellyel, ha 
nem vet gátat fia féktelen költe-
kezési vágyának, az anyagi rom-
lásba kerül. Ezért megvonja tá-
mogatását fiától. Jaques azonban 
egy kalandornő hálójába kerül 
és Bella, a kalandornő iránti Ián 
goló szerelmében egyszer elha-
tározza, hogy apja vagyonához 
nyul, csakhogy Bella igényeit ki 
tudja elégíteni . . . 

Egy este, amikor Albert, az 
Aldini bank lelkiismeretes hiva-
talnoka esti munkáját végzi, egy 
betörő lopózik a bankba, hogy 
a kasszát kifossza. Albert azon-
ban meghiusítja a betörést és 
azonnal felhívja a rendőrséget. 
Közben azonban Jaques, aki a 
betörő volt, felgyújtja az irodát, 
hogy minden nyomot eltüntes-
sen. Hatalmas lángtenger borítja 
el az irodát, amelynek tüzében 
Aldini bankár áldozatul esik. 
Megérkezik a rendőrség és mi-
után a betörő a kéményen ke-
resztül elmenekül, a rendőrség 
Albertet tartóztatja le, mint a 
tettest. . . 

Albertet a bíróság ártatlanul 
életfogytiglani fegyházra itéli, ami 
családját mély fájdalommal sújtja 
és nyomorba dönti, mert az asz 
szonynak küzdelmes harcot kell 
vivnia a megélhetésért. Két év 
mult el. Albert felesége egy este 
öngyilkos akar lenni és gyer-

meke segélykiáltásaira az utcán 
arra haladó Sólyomszem detek-
tív figyelmes lesz. A gyermek 
szive mélyéből könyörög másnap 
a detektivnek, szabadítsa ki a 
börtönből atyját, aki ártatlan . . . 

Sólyomszem megígéri és nyo-
mozni kezd. Albert vallomásában, 
amely a bíróságon a 131. számú 
aktán van, érdekes adatra buk-
kan. Álruhában az Aldini bank-
nál keres ezért alkalmazást, mi-
után Jaques, az uj igazgató úgyse 
ismeri őt. Egy napon különös 
vendége akad a banknak. Bella, 
aki már a züllés utján van, meg 
akarja zsarolni Jaques-ot, miután 
értékes levelek vannak a birto-
kában, melyek elárulják azt, hogy 
ő volt az Aldini bankház bétö-
rője. Az uj főnök azonban nem 
fogadja a kalandornőt, mire ő 
levelet ir Jaques-nak, hogy ha 
estére nem küld neki az állomás 
éttermébe 10000 lírát, kiszolgál-
tatja őt a rendőrségnek. Sólyom-
szem azonban tudomást szerez 
az itatós révén a levél tartalmá-
ról és ő is jelen van a megbe-
szélt helyen. Bella megkapja a 
pénzt, távozik, mire megjelenik 
Sólyomszem és szemébe vágja 
Jaques nak, hogy ő a betörő. 
Bizonyításul előveszi az elrejtett 
gramofont, amelynek egyik hen-
gere hűen adja vissza az ő sza-
vait, amiket a kalandornőhöz 
intézett: 

„Itt a 10000 líra, de ad vissza 
a levelet, amely még árulóm 
l e h e t . . . " 

. . . így derül ki az igazság és 
igy szabadul ki börtönéből egy 
ártatlanul elitélt ember. . . 

És Albert, aki boldog, mert 
visszakerül családja körébe, meg-
hatottan kérdi Sólyomszemtől, 
mivel hálálhatja meg fáradozását. 
A detektív halkan, nyugodtan 
feleli. 

— Egy kézszorítással! . . . 
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A hegyek alján. 
Dráma 6 felvonásban. Filmre irta: 

Pakots József. Rendezte: Balogh Béla. 
Bemutatja az Uránia október 6-án és 

7-én, szerdán és csütörtökön. 

Márta, a molnárleány anyjával, 
egy vak koldusasszonnyal kóbo-
rol és szedi az alamizsnát. Egy 
napon egy béna koldussal akad-
nak össze, aki rájuk erőszakolja 
magát és ettől fogva együtt űzik 
a koldulás mesterségét. Márta 
anyja, akinek a sorsa ettőlfogva 
még rosszabbra fordul, mert a 
részeges koldus üti-veri, csakha-
mar elköltözik az élők sorából és 
Márta egyedül marad a brutális 
koldussal, aki, hogy többet keres-
sen, egy napon az ártatlanságát 
is eladja pénzért egy Sebestyén 
nevü gazdag földbirtokosnak. A 
koldus ezért a hitványságért egy 
malmot kap jutalmul. Ott nő fel 
Márta, aki időközben gyönyörű, 
kívánatos hajadonná serdül, még 
mindig kénytelen Sebestyén aljas 
udvarlását eltűrni, mert nincs elég 
lelkiereje ahhoz, hogy tőle meg-
szabaduljon. Mártába szerelmes 
Antal, a molnárinas, aki tanuja Se-
bestyén éjjeli látogatásainak a 
malomban. Minthogy tudja, hogy 
Sebestyén jegyben jár Ritter gaz-
dag fakereskedő leányával, felke-
resi Rittert és elárulja neki ez 
alávalóságot. Ritter erre felszólítja 
Sebestyént, hogy rendezze legény-
kori ügyeit, mert addig nem adja 
hozzá a leányát. 

Sebestyén, minthogy nem tud 
magán máskép segíteni. Mártát 
akarata ellenére férjhez adja Pé-
terhez, a kecskepásztorhoz, aki 
boldog, hogy ezentúl lesz párja, 
aki amikor este hazajön a nyáj-
jal, tárt karokkal fogadja. Péter 
nem veszi észre, hogy milyen rut 
játékot űznek vele. Márta, Sebes-
tyén parancsára nem ereszti be 
a nászéjszakán kamrájába Pétert, 
aki a malom előtt a szabadban 
alszik. Ehelyett ő maga ugrik b« 

az ablakon Mártához, de Péter a 
zajra felriad, mire Sebestyén el 
menekül. Péter gyanút fog, de 
Márta megnyugtatja. A faluban 
megtudják a dolgot, megindul a 
pletyka és gúnyosan beszélgetnek 
róla, hogy Márta nem férjével 
töltötte a nászéjszakát. Tamás apó, 
a legöregebb hegylakó is meg-
hallja, hogy mi történt és meg-
átkozza Mártát, de mikor Márta 
elmondja neki szomorú múltját, 
megbocsájt a szerencsétlen asz-
szonynak és Péterhez vezeti, hogy 
valljon be neki mindent. 

A szelidlelkü kecskepásztor, 
amikor Márta meggyón neki, el-
keseredésében vissza akar menni 
a hegyekbe, de Márta azt köve-
teli tőle, hogy álljon bosszút a 
gyalázatért, amelyet Sebestyén 
mindkettőjükön elkövetett. Péter 
habozik, de amikor Sebestyén 
megüti, vére mégis felkavarodik. 
Harcra szólítja fel Sebestyént, 
hogy a sors döntse el, kettőjük 
közül kié legyen az asszony. Vad 
birkózás indul meg a két férfi 
között. Márta Péternek kést nyo-
mott a kezébe, de Péter eldobja. 
Sebestyán felkapja a kést és Pé-
ternek, kit már leszorított a földre, 
a nyakába akarja döfni, amikor 
Péter utolsó erejét megfeszítve, 
felugrik és Sebestyént ellöki. Se-
bestyén megbotlik, elesik és a 
kés, amit kezében tart, belefúró-
dik mellébe. Mindenki megdöb-
ben, mert Isten ítéletét látják a 
harc kimenetelében. Keresztet 
vetnek magukra, Péter pedig meg-
fogja Mártát és indul vele a he-
gyekbe, mert ott tiszta a levegő 
és közelebb lesznek az Istenhez. 

A halálhid. 
Kalandortörténet 5 felvonásban. 

Bemutatja az Uránia okt. 8—9—10-én, 
péntek, szombat, vasárnap. 

Harry Peel Amsterdam utcáin 
járkálva, érdekes kalandon esik 
keresztül. Egy kis gyerek levelet 

nyom a kezébe, amely minden 
bizonnyal másnak szól. Harry 
Peel azonban követi a levél út-
mutatásait és igy bejut a villába, 
amelyet Lu, az apachenő, társá-
val, egy hirhedt apachevel együtt 
ki akar rabolni. Harry megaka-
dályozza a rablást, illetőleg az 
elrablásra itélt ékszerdobozt ő 
maga veszi magához. További 
részletek iránt azonban nem ér-
deklődhetik, mert Madame van 
Sieckens, a villa úrnője hazatér 
és Lu, az apache, valamint Harry 
Peel a maguk utján menekülnek. 
Peel kénytelen volt az ékszere-
ket a villában hagyni, az apache 
a rendőrség kezébe került, azon-
ban Lunak sikerül megmene-
külnie és természetesen bosszút 
forral Peel ellen. Peel be is esik 
a Lu által készített csapdába, 
amelyből azonban ügyessége ré-
vén mégis kiszabadul, sőt meg-
szabadítja Dórét is, egy gaz iszá-
kos leányát, akivel az a legmos-
tohábban bánik. 

Madame van Sieckenst a villá-
jában elkövetett rablás beteggé 
tette, amiről Peel értesül. Doret 
helyezi el az ősz hölgynél, mint 
ápolónőt. Peel ugyanis az éksze-
reket akarja a villából megsze-
rezni, dacára annak, hogy Hud-
der detektív, Harry Peel régi ül-
dözője, magánál tartja az éksze-
reket. Az ékszerek ugyanis Peel 
számára többet jelentenek, mint 
gondolta. A kincsek szüleinek 
nyomára vezetik őt, akiket — ugy 
hitte, sohasem fog megtalálni. 
Peel követni akarja a megkapott 
nyomokat, azonban egy ujabb 
kaland egyelőre eltereli figyelmét 
családi ügyéről. Peel nevében 
ugyanis valósággal a merész ka 
landor szemeláttára követnek el 
egy bankrablást, amelynek tettese 
nem más, mint Lu, akinek még 
sikerül Peelt lakására is csalni, 
ahol egy villamosszékbe ülteti 
őt, amellyel örökké ártalmatlanná 
tudná tenni. Peel azonban olyan 

«Dfj. c A d l c r £ J ó z s e f 
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„ R O Y A L " — M O R E L I, és II. rész. 8 felvonás. 

NAGY MOZGÓ ° Gróf Monté Christó örökösei. 
E r z s é b e t - k ö r u t és D o b - u t c a s a r o k . Dráma 5 felvonásban. 

ügyes és erős, hogy a villamos-
szék halálthozó öleléséből ki tud 
menekülni, sőt Lut helyezi be 
oda és elveszi tőle a pénzt, amit 
a bankból elrabolt. 

Madame van Sieckensben Doré 
második anyát talált, akiben Harry 
Peel, mikor visszaviszi neki az 
ékszert, saját anyját ismeri fel. 
Az asszony elbeszéli Harrynak 
gyermekkora történetét, amelyből 
Peel megtudja, hogy csak a sors 
az oka annak, hogy kalandorrá 
lett. Doré tudja, hogy Harry Peel 
a sokat keresett kalandor, de nem 
akarja elkeseríteni Madame van 
Sieckenst ennek a ténynek az el-
mondásával. 

Harryt nagyon lesújtotta éle 
ténék ez az ujből való felbukka 
nása és tengeri útra indul, ahol 
azonban újra összeakad Luval és 
Huderrel. Egyik kikötőváros bar-
jában Peel megismerkedik Vlies 
bukmékerrel, akinél jelentéktelen 
fogadást csinál. Ugyanaznap éj-
szaka azonban egy szállodai tol-
vajnőt kap rajta, amint podgyá-
szát dézsmálja, a tolvajnő nem 
más, mint Lu, aki a bankrablás-
ból származó 500.000 hollandi 
forintot akarja visszaszerezni Har-
rytól. Lut ugyan Harry ártalmat-
lanná teszi, de már nyomában 
van ismét Hudder, aki elől mé-
nekülnie kell. Mikor látja, hogy 
Hudder kérlelhetetlenül üldözi, 
ugy akarja pénzét elrejteni, hogy 
Vliesznél a Oaribaldi nevü ló 
győzelmére 500.000 forintos fo-
gadást köt. Ez az óriási foga-
dás azonban a bukméker számí-
tásait erősen megingatja és Lu-
nak sikerül Vlieszt arra rábírnia, 
hogy bűnös uton igyekezzék 

Peelt tönkretenni. Ezt a hatalmas 
intrikát is sikerűi azonban Peel-
nek megsemmisíteni. Egyszer ré 
gen segítségére sietett ugyanis 
Archimbald jockeynak, aki most 
szívesen áll mellé, különösen mi-
után megtudja, hogy Peel a jói-
tevője Dórénak, akibe szerelmes. 
Archimbaldnak sikerül megaka-
dályozni Garibaldi doppingolását 
és meg is nyeri a versenyt a 
lóval. 

Közben azonban Lu ismét 
Harry nyomára vezette Huddert, 

1920 október 5—6—7-én, kedden, 
szerdán és csütörtökön 

ft bnrlingtoni j a g u á r 
Kalandorregény 4 folytatásban. 

I. rész: A pokol milliói 
A főszerepben Pearl White. 

aki most ismét üldözőbe veszi 
Peelt. Már ugy látszik, hogy min-
den veszve van, amikor Peelnek 
sikerül egy összeomlófélben levő 
hídon vakmerő trükkel áthajtania 
s igy elér a versenypályára, ahol 
Vlieszt az utolsó pillanatban el-
fogja és átveszi tőle a nyeresé-
gét. Azután megkéri Dórét, hogy 
a bankrablásból származó 500.000 
forintot adja át Huddernek és 
autóján ismét eltűnik, hogy a világ 
másik részén bukkanjon fel újra 
uj kalandok közepette. 

1920 okt. 6 - 7 - é n , szerdán, csütörtökön 

A hegyek alján 
Pakots József filmdrámája 5 felvonásban 
Főszereplők: Loth Ila, Petrovich Szve-
tozláv, Dénes Oszkár, Hatvani Károly 

és Mihó László. 

1920 október 8—9—10-én, péntek, 
szombat és vasárnap 

Szerenád 
Egy művész tragédiája 4 felvonásban. 

Irta: Washington Borg. 

1920 október 8-9—10-én, péntek, 
szombat és vasárnap 

A haiálhid 
Kalandortörténet 5 felvonásban. 

A főszerepben: Harry Piel. 

Az előadások kezdete az Apollóban és az Urániában: hétköznap délután 6 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepeken délután 3, 6, V« 7 és V* 9 órakor. — Jegyek 
előre válthatók az Apolló pénztáránál hétköznap délelőtt 9—12-ig, vasár- és ünnep-
nap délelőtt 9—ll-ig. — Ruhatár és büffé a közönség rendelkezésére áll. — 
A Mozi kapható az Apollóban és az Urániában a jegyszedőknél. Ára 1 korona. 

Fábián 

A HET MŰSORA 
APOLLO: 

1920 október 4-én, hétfőn 

A halál fiai 
Regényes történet 4 felvonásban, 

URANIA: 
1920 október 4 -6 -én , hétfőn és kedden 

A 131-es akta 
Bünügyi történet 4 felvonásban. 

Irta és rendezte: Giovanni Zannini. 

Széchenyi -utca 68. s z á m alatt. — Telefon 7—36, 

Selymek, szövetek, mosóáruk 5 
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Telefonszám 
4 - 6 3 . ÚRBANIK ANTAL Telefonszám 

4 - 6 3 . 
17 

villamos szerelési vállalata Miskolcz, Széchenyi-utca 49. szám, Bloch-ház. 

Harisnyákat 
pamutokat és mindenféle rövid-
árut jól és olcsón beszerezhet 

Goldmann Ignác 

AHar ön olcsó bőrárut 
és cipészkelléket ? 

harisnya- és rövidáru-üzletében 
Széchenyi-utca 82. szám. 

19 

Keresse fel az 

E X P O R T 
bőráruházat a Forgóhidnál, 
a csabai villamosmegállónál. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás ? 

Imrei Mihály 
r ő f ö s - é s d i v a t á r u - ü z l e t e 

S z é c h e n y i - u t c a 18. 
S ö t é t k a p u m e l l e t t . 2 

Hauer Henrik 
szállitó Miskolcz 

szállítási 
és beraktározási vállalata 

Széchenyi-utca 143. 
Ajánlja költözködésekre féregmentes 

butorkocsijait. 27 

Schwartz M. Miklós 
vízvezeték- és csatornázási szertlö 

Miskolcz, Széchenyi-utca 10. 
(Bent az udvarban.) 

Telefon 6—35. 

Fürdő-, gázkályha, angol klozet, mosdó 
stb. teljes felszerelések és javítások. 
Évi jókarbantás és mindennemű e szak-

mába vágó munkákat elvállalok. 

Cigarettázok! 
csakis 80 

LÍVIA, A L T E S S E , 
M I R A B t L , 

ANTIN1KOTIN 
szivarkahüvelyeket használnak. 

Egyedárusitó: LÍVIA, Széchenyi-u. 

Őszi 
újdonságok 

érkeztek 
BARNA SÁNDOR 

női divat- és vászonáruházába 

Miskolcz 
Széchenyi-u. 

123. szám. 

I R O O E P E K 
varrógépek, kerékpárok, 

gramofonok, fegyverek 
javitási vállalata 

S C H Á F F E R M I K L Ó S 
műszerész, Széchenyi-utca 92. 

Bent az udvarbau. 

R O S E N B E R G 
T E S T V É R E K 

S Z Ő N Y E G Á R U H Á Z A 

ajánl ja dúsan felszerelt raktárát 
gyapjútakaró, lópokróc, 

szőnyeg, linóleum, továbbá 
ágyteritőkben. 

Alakittassa át 
nemesebb szőrméit 

Lajos és Lukács 
modern szűcsöknél 

Legújabb párisi divatlapunk 
már megérkezett! 30 

Saját készítésű cipők 
raktára Széchenyi-

utca 70. sz. 
8TERN ZOLTÁN Mérték utáni cipőket 

pontosan, előnyös 
árban készit. 

Vasúti menetjegyiroda a Miskolczi Népbanknál 
Mindennemű vasúti jegy váltható már 48 órával az indulás előtt. 
Hivatalos órák hétköznap 9—l- ig és 3—5-ig. Vasárnap 9—11-ig. 15 

Széchenyi-utca 
62. szám. 

Klein, Ludvig és Szelényi r.-t. könyvnyomda, Miskolcz. 

G É Z A - D R O G É R I A 


