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I. Miclet, 
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E g é s z év re . . . 50 K 
Fe l é v r e . . . 25 K 
E g y e s szám í r a 1 K 

Kapható a mozikban 
a jegyszedőknél . 

Megjelenik miaden 
szombaton. 

FILMMŰVÉSZETI ÉS IRODALMI HETILAP 

Parlagi-Pintér-est 
Az Apollóban okt. 20., 30. és 30-án 

M Ű V É S Z K A B A R É 
Csupa újdonság ének é» 
színpadi apróságokban. 

rálépnek: Parlagi Kornélia, 
Pintér Imre, Demján Margit 

és Pórfl Mihály. 

Műsorra kerül: 
Üzenet a románoknak. 
A csiki havasok felett. 
Még ütni is tudunk. 
A mi falunk. 
Az uj milliomosok. 
A szellem. 
Integritás és a demarkációs 

vonal stb. stb. 

Utolsó randevúm. 
(Novella.) 

Irta: Kozma Béla. 
(Folytatás) 

A kapu becsapódott és a kulcs 
élesen csikordult a zárban. Lé-
pések távolodó nesze, ajtónyi-
tás és csönd, nyomasztó, nehéz, 
nyáréji csönd.. . 

Tehát holnap. Vasárnap lesz, 
fölveszem a frissenvasalt por-
cellánnadrágom, sárga cipő, pa-
namakalap, ezüstfogantyus bot. 
Hóditó leszek és gavallér. Fi-
letni fogok, mint a köles. Balek-
ség, nem fontos: megéri. Min-
den pénzt megér. A pincért fél-
refogom hivni diszkréten, hogy 
n« lássák mennyit fizetek. Ez 

jobban imponál, mintha előttük 
vágom ki a százasokat. Hm, de 
miből ? Nincs egy vasam se. Hat 
hét óta vagyok állás nélkül. Biz-
tos jövőt, könnyű redakciós mun-
kát hagytam ott, semmiért. Ame-
rikai stilü, önálló vállalkozásba 
fogtam, de hetekig tartó szalad-
gálás után megfeneklett a dolog 
a pénztelenség komisz zátonyán. 
Lassan szerzett kincseimet,féltve 
őrzött szerelmemet: könyveimet 
adogatom el, abból élek. Hol-
nap azonban vasárnap, az üzle-
tek zárva. Mit tegyek?. . Isteni 
lehetőségek, széditő gyönyörök 
aranykapui nyíltak meg előttem 
s én ökölbeszorított kezekkel, 
tehetetlenül állok, nincs obulusz, 
melyet Káronnak vethetnék, hogy 
csolnakján átvigyen a túlsó partra, 
a gyönyörök kapujához... Ott 
kell lennem holnap, ott kell len-
nem. Bármilyen módon is, de 
kerítek pénzt. És fölzaklatott fan-
táziámban fölmerült a pénzszer-
zés egyedüli lehetősége, a lopás. 
Igen, lopni fogok. Agyamban 
fölvillant az elhatározás és meg-
gyorsítottam lépéseimet. Most 
már világosan láttam, ml fog 
történni... Az anyám, akivel 
együttélek, spórolós asszonyka, 
évtizedeken keresztül szép kis 
pénzt zsugorgatott össze. A sa-

JtiniUji sport-KifelioK 
(5 korgott rojtos felázol 

kaphatók 

Épsteto-uál 

ját szájától vonta meg ezeket a 
filléreket s a kis kazetta lassan 
megtelt. Rézkrajcárok, tiszta csen-
gésű, vadonatúj ezüstkoronák, 
néhány sápadt arany és sok, 
sok bankó; összesen jó pár ezer 
korona, — gondolom. 

— Tartogatom a fiamnak, \6 
lesz ez neki, ha majd huszár-
tiszt lesz, vagy képviselő! — 
mondogatta szegény anyám az 
ismerősöknek és megsimogatta 
fürtös, szőke fejemet. 

Azóta elszáguldottak az évek, 
homlokomra barázdákat vontak 
a gondok, szemeim köré meg 
sötét karikákat az éjszakázások. 
Nem lett belőlem huszárkapitány, 
sem országgyűlési képviselő; 
amazok elől előzékenyen kitér-
tem az utcán, emezeket meg 
alázatosan, földig emelt kalap-
pal köszöntöttem, —szürke szer-
kesztőségi ember, éjszakák kó-
bora, kártyás, korhely bohém. 

A pénz azonban még megvan, 
érintetlen. Egypárszor megesett, 
hogy nagyon meg voltam szo-
rulva pénz dolgában, titokban 
kiloptam a szekrényből és egy-
egy százast magamhoz vettem, 
de ilyenkor mindig tettem a ka-
zettába egy cédulát, melyen 
nyugtáztam a „kölcsönvett" ösz-
szeget. Persze, ha észrevette 
anyám, volt prédikáció, dorga-
tórium. Amint azonban pénzhez 
jutottam, első dolgom volt visz-
szatenni a kényszerkölcsönként 
kicsent pénzt. Anyám azonban 
megunta a játékot és egy napon 
eldugta előlem más helyre, hogy 
ne férhessek hozzá. Kinyomoz-
tam, hogy a kazetta az éléskam-
rában rejtőzik, a befőttes üvegek 
hátaniögött. Ilyenformán a pénz 

Használt ridiküljét alakittassa ujjá 
<• r t t 
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Ullinann és Seligmann KözpontBudages t , V., József-tér 8. sz. 

Fiókok 

Miskolci, Szechenyl-u. 49. Telefon 4'24i Alapíttatott 1855 
Nemzetközi szállítmányozási speciális gyfljtőkocsl-forgslom, gyorsas pontos elintézés. 

Wien, I„ Judenplatz 6. 
Szeged, Tisza Lajos-körut 37, 
Debreczen, Verbőezi-utca 37. 

Kirendeltség: Bruck a/L. 

Vlllamosvilágiíási, erőátviteli és elektrotechnikai vállalat 
Zseblámpák és elemek, villaMosfózök, vasalók, csillárok és izzólámpák raktára 

doéSaJ Stiasny Kálmán Miskolcz, Szemere-u. 3. Telefon 887. 
teljesen megközelíthetetlen volt, 
mert a kulcsot egy percre sem 
hagyta ott, mindig magánál 
hordta, csak éjszakára tette be 
az ágymelletti asztalka fiókjába. 

Föltettem magamban, hogy 
megvárom, amig elcsöndesül a 
ház és amikor mindenki alszik, 
óvatosan kilopom a kulcsot, ki-
szököm a konyhába, és fölnyí* 
tom az éléskamrát. És akkor. . . 
Lesz pénz, lesz nő, szerelem, 
mámor és minden . . . 

Hazaérve csak a cipőmet húz-
tam le, hogy — ha majd tervem 
kivitelére kerül a sor, — ne le-
gyen árulómmá és ruhástól dől-
tem az ágyra. Ki kellett várnom, 
amig mindenki aludni tér. A sö-
tétben mégegyszer átgondoltam 
a tennivalókat, kidolgoztam a 
bűnterv legapróbb részleteit is. 
Majd gondolkozni kezdtem a 
holnapon. A pénzből, — egy ez-
rest akartam kilopni,—fog telleni 
paríőmre, virágokra, cukorkákra, 
meg néhány doboz Gianaklesre 
is. Néhány ezüst koronát is 
zsebrevágok, majd ha a cigány 
jön tányérozni, én az alpakkatál-
cára hanyag mozdulattal ezüstöt 
fogok dobni. Ez igen előkelő lesz 
és fogja emelni a renomémat. 
Görög asszut rendelek termé-
szetesen s a gyöngyöző ital 
aranysárga lesz, mint az asz-
szonyom haja. Az asszonyom. . . 
O csodálni fog és áhítattal fogja 
hallgatni szellemességeimet, ami-
ket a finom egyiptomi kékes 
füstjébe bámulva mondok el 
majd . . . Koccintunk rá és édes 
lesz a bor, mint a m é z . . . nem, 
mint az asszonyom csókja, aki 

szerelmessn fog omlani karja-
imba . . . Fehér arcán zöldes ref-
lexek cikáznak majd, ha fejünk 
fölött a lombot megsimogatja a 
szellő.. . És hátunkmögött a nap, 
ha vérvörösen lebukik a hegyek 
alá, glóriát von asszonyom szőke 
feje köré . . . És mikor az alkony 
biborragyogása az esti ég kékjé-
vel bágyadt lilába szederjesedik, 
akkor két lihegő test egyetlen, 
hosszú mámoros csókba fog 
összeforrni.. . 

. . .Ott állok reszkető inakkal 
és megcsukló térdekkel az élés-
kamara ajtaja előtt. A kulcs tán-
col a kezemben, homlokomról 
patakokban foly a verejték, a 
szokatlan izgalom láza hevi t . . . 
Ma leszek először gazember., . A 
kulcsa zárban hangtalanul fordul 
kétszer és az ajtó fölpattan magá-
tól. Az ételszagu kamra falai hir-
telen összefutnak, dohos föld-
alatti folyosóvá szűkül a helyiség, 
csak hasoncsúszva tudok tovább 
haladni s bár mellem és tér-
dem véresre marja a sok éles 
kavics, boldogan és ujjongva 
törtetek előre. A pénz már a 
zsebemben van, érzem a súlyát... 
Mintha mázsás teher húzna le-
felé . . . A falak egy fordulónál 
ismét szétfutottak s egy tágas 
teremben találtam magam. Kü-
lönös hűvösség csapott meg; 
mintha kriptában lettem volna. 
A terem falait hatalmas kocka-
kövek alkották, melyekre titok-
zatos hieroglifák voltak irva. 
Ösztönöm megsúgta, hogy a i 
egyiptomi fáraók temetkező he-
lyén, valamelyik gizehi gúla 
belsejében vagyok. Körülnéz-

tem. Középen négy hatalmas 
oszlop tartotta a menyezetet, 
az oszlopfőkön faragott női fe-
jekkel. Amint jobban megnéz-
tem, láttam, hogy a faragványok 
az én szőke asszonyomat áb-
rázolják. A falhoz rohantam, 
ahol szögletes és primitív fal-
festmény harci jelenetet ábrázolt, 
pandánjaként pedig pompás 
ünnepséget örökített meg a 
mellette lévő. A fáraó felesége 
előtt hódol a nép. A királynő 
arcának vonásaiban, minden 
primitívség dacára feltűnő ha-
sonlatosságot fedeztem fel az én 
asszonyomhoz. A négy oszlop 
között a középen bazaltból fa-
ragott múmia koporsó feküdt. 
Ekkor már el tudtam olvasni a 
hieroglifákat és kibetűztem a 
nevet: Nitakarit. Tehát a csábos 
Nitakarit királynő hamvait rejti 
a bazalthüvely. Minden nehéz-
ség nélkül sikerült felnyitnom a 
fedelét. A múmia vékony vászon 
szallagokkal átfáslizva ott feküdt 
a kivájt üregben. A koporsó négy 
sarkában négy kanópusz volt, 
ezek nem érdekeltek, mert tud-
tam, hogy a babonás egyipto-
miak a belső részeket rejtették 
ezekbe az állatfejes urnákba. A 
múmia keze a mellén keresztbe 
volt téve s a sziv táján és a 
nyakon hervadt, többezeréves 
akáccsokor jelezte, hogy a szép-
séges királynő tavasszal, virág-
fakadáskor hunyta örök álomra 
szemeit. A mellén, pontosan a 
két kéz között egy zománcos 
kis ékszer, a szent Skarabeusz-
bogár csillogott. 

(Folytatjuk.) 

£áiványosság I / Mezi előtt 
tekintsük meg flFeuerstein 
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Vasúti menetjegyiroda a Miskolczi Népbanknál 
Mindennemű vasúti jegy váltható már 48 órával az indulás előtt. S z é c h e n y i - u t c a 
Hivatalos órák hétköznap 0—l-ig és 3—5-ig. Vasárnap 0—11-ig. 15 6 2 . s z á m . 

Használjon 
FORGACS-féle 

illatszereket 

Séta a Corvin filmgyár 
telepén. 

(A „Mozihét"-ből, a filmszakma 
pesti újságából vesszük át ezt a 
rendkivül érdekes riportot, hogy 
közönségünknek fogalmat nyujt-
sunk arról a grandiózus munká-
ról, mellyel a magyar filmgyárak 
a világversenyben résztvesznek.) 

Kinn a Zuglóban, a Oyarmat-
utca végén, a finom és előkelő 
villanegyed közepén áll egy ha-
talmas, negyven méter magas 
üvegház: a Corvin-filmgyár zárt 
műt«rme. A napsütésben ragyog 
és csillog, mint egy fantasztikus 
ékszer és körülöleli egy csodá-
latos szép kert. A Corvingyára 
előtt állunk. Az utcára néző 
fronton négyszögletes épület-
tömb fogad bennünket, itt van-
nak az irodák, az asztalosműhe-
lyek, a laboratórium, az öltözők, 
a szobrászműhely, kasirozómű-
hely, festőműhelyek, paróka-
kéizitőműhely, az óriási gardrób, 
a butorraktár. Hátrább egy két-
emeletes faépület: a díszletraktár. 
A kapu előtt jönnek, mennek a 
kocsik, autók, ismerős színész-
nőket és szinészeket üdvözlünk, 
majd hatalmas társzekerek érkez-
nek statisztákkal megrakva. Be-
megyünk a gyárba. Az első, ami 
frappiroz bennünket a hatalmas 
kert. Valóságos erdő, óriási fák-
kal, egy vadon; térdig járunk a 
fűben, virágban. Pompás felvéte-
leket csinálhat Itt a Corvin! 

Átmegyünk az előtér kertjén 
és belépünk az asztalosműhelybe. 
Borzalmas zaj, lárma fogad itt 

bennünket. Sivítanak, zugnak a 
gyalugépek, készülnek a díszle-
tek, állványok, oszlopok. A sa-
rokban egy villanyerőre beren-
dezett ?esztergagépből két perc 
alatt egy erkély teljes váza kerül 
ki. Innen az öltözősorokhoz 
érünk. Egyetlen pesti siínháznál 
nincsenek ilyen öltözők. Finom 
selyemtapéták, tükrök, pamlagok, 
kényelem, higénla minden egyes 
öltözőben. A szobrászműhelybe 
lépünk. Egy óriási, két méter 
magaa Buddha-szobor vigyorog 
felénk, oldalt még három életnagy-
ságú Buddha és mindenféle szob-
rok, görög vázák, egyiptomi is-
tenszobrok. Valamennyit itt farag-
ták gipszbe, itt készült a szobor 
negativja és pozitivja. A kasirozó-
mühely következik, ahol a fürge 
munkáslányok kezéből tömör 
márvány- és bronzoszlopok ka-
rülnek elő, természetesen — pa-
pírból. Az amerikai rendszerű és 
berendezésű laboratóriumhoz ér-
tünk. Egyik szoba következik a 
másik után, ugy, ahogy a film 
készül és mindegyikben a vegy-
szerek más és más illata és min-
denütt fantasztikus vörös világi-
gitáa. A mozi boszorkánykony-
hája «z, meglepő az egész, szinte 
félelmetes. De a Corvin-gyár leg-
grandiózusabb része, csak most 
következik. A műterem ez, az 
óriási üvegcsarnok. Pokoli hőség 
fogad bennünket. Szédítő magas-
ságban soha nem látott nagyságú 
villanylámpák égnek, csigák, ke-
rekek, emelők khaosza a tetőn 
és földszinten — egy teljesen be-
rendezett színház. Megállunk a 
meglepetéstől. Mintha a Vígszín-
házban, vagy az Operában len-
nénk. Két emelet páholysor, fö-
lötte az erkély, ötszáz személyes 
földszint és a páholyokban, az 
erkélyen, a földszinten estélyi ru-
hás hölgyek,és frakkos urak: a 
statisztéria. És szemben a néző-
térrel egy óriási színpad. Szét-
libben a függöny és elénk lép 

Ferdinánd Bonn, a nagy német 
színész. A Végszó cimü filmet 
játsszák, melyet Paul Frank regé-
nyéből ifjabb dr. Radó Antal irt. 
Teljes csend az óriási színházin, 
csak a felvevőgépek berregése 
hallatszik és néha a rendező, 
Pásztor Miklós szava. Csupa is-
merős játszik a színpadon. Molnár 
Aranka borul most feldúlva, két-
ségbeesetten sírva egy halottra. 
Egy szót nem szól és szinte zeng 
az egész nő. Pártos Ousztáv, 
Kürthy Oyörgy, Jankovszky Mara, 
Orbán Zsuzsa, Dénes Oyörgy, 
Pálffy játsszák többi szerepét a 
filmdarabnak. 

Nagyon érdekes egy ilyen film-
felvétel. Az óriási műteremnek 
csak az egyik részében áll a dísz-
let, pedig ez a díszlet olyan ha-
talmas, mint akármelyik pesti 
színház. 

Ha a Végszó szinházjeleneté-
nél a frakkos, estélyiruhás sta-
tiszták közé ülflnk a nézőtéren 
és a színpadra figyelünk, teljes 
az illúziónk. Csak oldalt nem sza-
bad nézni, mert jobbról-balról 
már ujabb és ujabb díszleteit ál-
lítják össze a filmdarabnak. Való-
ságos élmény volt ez a délelőt-
tünk a Corvin-gyárban. 

Nagyszerű, amit láttunk, a Cor-
vin-gyár valóban csak a nagy 
németfilmgyárakhoz hasonlítható. 
Magyar, osztrák, olasz, és főleg 
angol tőke támogatja. A gyár 
éppen az elmúlt héten emelte 
fel alaptőkéjét husz millió koro-
nára, hogy azokat a nagyarányú, 
az amerikai méreteket meghaladó 
terveit, amelyeket maga elé tű-
zött, minél tőkéletesebben tudja 
valóraváltani. A háború alatt 
nőtt fel, építkezéseit csak most 
fejezték be. A központi hatalmak 
összes gyárai közül a Corvin 
gyártmányai kerültek először az 
ántánt országaiba. Angliában, 
Amerikában elsőrendű márka a 
Corvin. A hatalmas színészgárda, 
az imponáló munkástömeg élén 

V i r a ö í l O P O I és legtartósabbak 
S z é c h e n y i - u t c a S01, s z á m . B a n k p a l o t á v a l s z e m b e n . 
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3f(arisnyáfi, üeztyüü, kötött üaűátoü 
legolcsóbb napi áron LÖBL ÉS KLEIN divathátiában (Forgóhid) s»ere*hctéh &# 

dr. Molnár Dezső vezérigazgató 
áll, aki szakértelemmel, lankadat-
lan energiával vezeti a Corvin 
fi gyeit. A dramaturg: ifjabb dr. 
Rauő Antal, a kiváló iró, akinek 
avatottiágát, művészi készségét 
sok film dicséri. Oaras Márton 
és Pásztory Miklós a Corvin 
rendezői, netnes, elsőrendű mű-
vészemberek, a szenikus Fe-
renczy Sándor, akinek neve elé 
már nem kell jelző, operatőrök 
Eiben István és Kovács Gusz-
táv és nem szabad megfeled-
kezni Juhász Józsefről, aki a 
műterem vezetője és részese a 
Corvin minden sikerének. És 
nem szabad megfeledkezni arról 
a misszióról, amelyet a Corvin 
teljesit. Migden filmje, amely 
külföldre kerül, a magyar ipar 
életrevalóságát dicséri. 

Férfikalap, sapka, fehérnemű, 
szövöttáru és mindennemű 
szabókellékek legolcsóbban 

beszerezhetők 

Halmos Mór 
üzletében 

Mitkolsz, Vír.iháztér 18. 
Telefon 2—49. 83 

MOZI-MOZAIK 
Miskolczi sportember 

f i lmen . 
Mezei Miklós, az országosan 

ismert miskolczi úszóbajnok 
filmre került. Damó Oszkárnak, 
az Astra-filmgyár kitűnő drama-
turgjának és rendezőjének „Pax 
Vobiscum" cimű hatalmas film-
jében előfordul egy árvizjelenet, 
amelyet Miskolcz közelében a 
Sajóparton vettek fel. A folyóba 
beíeállitották a házakat ábrázoló 
kulisszákat, hogy tökéletes legyen 
az illúzió és nagyszámú statisz-
téríát vonultattak fel, akiknek az 

volt a szerepük, hogy ússzanak 
az árral. Az életmentő szerepére 
Mezei Miklós műúszót kérték fel, 
aki valóban bravúros produkciót 
végzett és bizony az életét Is 
kockáztatta. 

Sajnos, egyelőre nincs kilátás 
arra, hogy a film Miskolczon is 
bemutatásra kerüljön, mert a cen-
zúrabizottság a filmet betiltotta 
Magyarország területére. A kópiá-
kat azonban Ukránia, Svájc, Spa-
nyolország és a művelt Nyugat 
többi államai részére megvásárol-
ták. A filmgyár természetesen 
megfelebbezte az Ítéletet, mert a 
darab tendenciája éppen a szere-
tet, az őrök béke. 

A Royal-Nagy m o z g ó e heti 
műsorán folytatja a grandiózus 
francia Oaumont-film, a Tih-Minh 
bemutatását, amelynek ezúttal a 
második része kerül bemutatóra, 
a cimszerepben René Crestével, 
aki az elmúlt évad legsikerültebb 
filmjének, a Judexnek címszere-
pét kreálta. Minden előadáson 
még egy 3 felvonásos vígjáték, a 
„Csintalanok" cimű is bemuta-
tásra kerül. A másik félhetes mű-
sor középpontjában egy izgal-
makkal teli olasz kalandorfilm áll, 
a „Mesterdetektiv" és egy 3 fel-
vonásos vígjáték. 

Megvadult lovak egy tnozl-
fa lvéte len. A Berlinben most 
készülő „Schal der Kaiserin 
Katherina" című film felvételénél 
történt, hogy egy kocsit, amely-
ben Rita Clermont, Magnus Schif-
fer és Leo Koffler ültek, a nagy 
statisztáriától megijedt lovak el-
ragadták. Nagynehezen sikerült 
csak a megvadult lovakat meg-
fékezni s igy a bennülök szeren-
csésen megmenekültek, egyedül 
Rita Clermont kapott idegsokkot. 

Filmfelvétel a Mazuri-ta-
vaknál. A világháborúban ju-
tottak különösebb nevezetességre 
a Mszuri-tavak, ahol Hindenburg 
íratott óriási győzelmet az oro-

szok felett. A történelmi neveze-
tességű hely most a filmre is be-
vonul, amennyiben a „Der DI-
mon von Kolus" cimű film külső 
felvételei ott készülnek. 

A zalameal bíró, a klasszi-
kus spanyol vígjáték a Decla-
Bioscop feldolgozásában filmre 
kerül. 

Népszavazás Itáliában. Ki 
s legszebb moziszinésznője? Ezt 
az érdekes kérdést a római 
Oiornale d' Italia szerkesztősége 
intézte olvasóihoz. A szavazás 
eredménye szerint a legszebb 
filmdiva Scara Oallone, aki 54587 
szavazatot kapott. Második lett 
Francesca Bertini 40834 szava-
zattal. Pola Negri mindössze l 
szavazatot kapott. Szegény Pola 
Negri. 

Severin Marc, a J'accusc ki-
váló főszereplője egy most ké-
szülő uj francia film: „Jaques 
Landause" főszerepét játssza. 

Farkaskölyök 
Dráma a prémvadászok hazájából, 
4 felvonásban. Jamss Olivsr Car-

wood regénye után. 
Bsmutatja az Apolló okt. 36.-éri, hétfőn. 

Baree egy farkas volt, anyja 
pedig egy kutya. Egyik nap meg-
ismerkedik Baree az emberekkel. 
Az első ember, akivel találkozott 
Taggart volt, egy prémlerakat igaz-
gatója Bain See-ben, aki az egéss 
vidéken durvaságairól volt hires. 
Taggart a farkast egy csapdában 
fogta meg, mielőtt azonban elvi-
hette volna, Bareet megharapta 
őt, amiért Taggart a nyakát any-
nyira megszorította, hogy egy 
egész órán át kétséges volt, váj-
jon Bareet életben marad-e. 

így érkezett Taggart Peter egy 
félindián kunyhójához. Peter prém-
vadász volt, aki Taggart vállalata 
részére vadászott. Leányával, Ne-
pisével boldogan és megelégedet-
ten élt csendes egyhangúságában. 

I W t ^ r < a t r Tőzsdei megbízások elfogadása r. r i a i i u u s y c £ < i u a i i K i i a z , a ugy a helyi, mint a budapesti 
érték- és valutatőzsdére. Idegen 
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A fiatal leánynak fájt Baree vég-
letei sorsa. Kérésére sikerül is 
neki a farkas életét megmenteni. 
Ezen időtől fogva a farkas Peter 
házában él és Nepisével elválha-
tatlan barátok lettek. 

Egy napon Taggart arra a gon-
dolatra jön, hogy Nepise szép 
asszony volna az ő számára. Fel-
keresi a leány apját és megkéri 
a kezét. Az apa a leányhoz uta-
sítja, aki nem hajlandó igent mon-
dani, amikor pedig Taggart erő-
szakos lesz, az arra elfolyó fo-
lyamba löki. 

Egy héttel később sikerül Tag 
gart-nak Petert útra küldeni. Pe-
ter elutazása után hirtelen meg-
jelenik annak házában, ahol Ne-

Eise Bareeval visszamaradt. Ami-
or ismét erőszakos lesz a leány-

nyal szemben, Baree, a farkas tor-
kánál ragadja, ő azonban Bareet 
egy lövéssel harcképtelenné tesz) 
és ismét a leányra veti magát. 

Peter időközben gyanút fogott, 
mert az uton nyomokat vett észre, 
amelyekben Taggartra Ismert és 
amelyek az ő kunyhójához vezet-
tek. Rögtőn visszafordul és ép-
pen abban a pillanatban lepi meg 
Taggart-ot, amikor a leányán erő-
szakot akar elkövetni. Rettenete* 
küzdelem fejlődik ki a két ember 
között. Taggart egy lövéssel le* 
teriti ellenfelét. A megrémült le-
ány elmenekül, Taggart azonban 
üldözőbe veszi, mikor hirtelen 
egy folyam elzárja az útját. Rö-
vid elhatározás után a leány a 
szikláról beleveti magát a folyam 
jeges vizébe. 

Taggart visszatér Peter kuny-
hójához és azt felgyújtja, hogy 
tettének nyomait eltünteese. 

Sokáig tartott, amig Baree ne-
héz sebe begyógyult. Sokáig várt 
úrnője visszatérésére és miután 
nem jött, mint alaskafarkas foly-
tatta előbbi kalandos életét. 

Egy napon a hóban rátalált 
annak az embernek a nyomaira, 
akit halálosan gyűlölt. A nyomok 

után haladva, elérkezett Taggart 
házához és éjjel-nappal ólálkodik 
a ház körül. Taggart ezt észre-
veszi és felállít Baree részére egy 
csapdát. Azonban nem hiába él-
vezte Baree Peter nevelését, mert 
a legnagyobb ügyességgel sikerűit 
neki a csalétket a csapdából ki-
venni, anélkül, hogy ő maga fogva 
lett volna. 

Végre azonban győzött az em-
ber az állat felett. Egy csalétekül 
felhasznált élő nyul volt az oka 
annak, hogy Baree csapdába ke-
rült. Amint másnap Taggart a 
farkast a csapdában megpillan-
totta, megkönnyebbülést érzett. 
Benn hagyta a csapdában, hogy 
lassanként éhen kimúljon. 

Véletlenül arra ment egy fiatal 
vadász, aki megsajnálta a félholt 
állatot és megszabadította. Hálá-
ból Baree csatlakozott uj gazdá-
jához. Azonban mikor ismét ki-
tavaszodott, Bareenak eszébe jut 
régi otthona. Nyöszörögve tuda-
tára adja urának, hogy jöjjön 
utána és elvezeti Peter leégett 
kunyhójához. Ebben a pillanatban 
Baree megszökik i s Nepise kar-
jaiba rohan. Nepise ugyanis a fo-
lyamba való ugrása alkalmával 
nem halt meg, mert egy indián 
megmentette és ápolta. 

Amikor Nepise elmesélte sze-
rencsétlenségének történetét, a 
vadász rögtön útra akart kelni, 
hogy a bflnöst megbüntesse, Ne-
pise azonban visszatartja és Tag-
gartnak csak értesítést küld, hogy 
ő a felgyújtott kunyhó közelében 
tartózkodik. 

Éjjel Taggart odakúszik ahhoz 
a kunyhóhoz, melyben Nepise 
alszik, azonban csak a kunyhó 
bejárásához érhet, mikor Baree 
reáugrik halálos ellenségére. Ne-
pise a vadász karjaiba menekül. 
Néhány pillanat alatt a küzdelem 
befejezést nyert, Baree előjött 
megsebezve, szája vérrel tele és 
messze elhangzik győzelmi vo-
nítása. 

KÍTÜNÖ 

Villamos 1 asatáfj 
kaphatók: 

D O B O S I A L 
Széchenyi-u. ». — Telefon 3—79. 

FriM Mtblinpultinrt állandóan kaphatók. 

A burlingtoni jaguár. 
(A N«w-Yorki Herald pályadíj nyertes 

regénye.) 
Negyedik része: Lehull az á larc ! 

Bemutatja az Apolló október 26., 2T-
és as-án, kedden, szerdán és csütörtökön 

Fulton felgyógyulása után a 
feketecsuklyás ujabb merényletre 
készül. Bandájával az utolsó 
csapást készül mérni rá és Pearle 
is. Ismét azzal operál, hogy 
mindkettőjüket egy hídhoz csá-
bítja. Pearl előbb érkezik, meg-
fogják és becipelik a fekete 
esuklyáshoz. A jaguár most ugy 
érzi, hogy végre célnál van. 
Szerződést erőszakol ki Pearltól, 
amelyben az Harryra írja át egész 
vagyonát. Csakhogy az így ki-
erőszakolt szerződés keveset ér. 
Kijelenti tehát Pearlnek, hogy 
most elengedi ugyan, de néhány 
nap múlva végezni fog vele. 

Pearl elmegy s ekkor betop-
pan a feketecsuklyáshoz — 
Harry. Szemébe vágja neki, hogy 
nem tudja tovább nyugodtan 
nézni a dolgait. A jaguár rátá-
mad és leüti. „Ha nem vagy 
mellettem, akkor ellenem vagy!" 
rikácsolja elkeseredett dühvel. 

A feketecsuklyás menekül s 
közben a kunyhóba érnek Pearl 
és Pulton. Ott látjuk vérében 
elterülve Harryt. Pearl előtt most 
már bizonyos, hogy Harry, mi-
előtt meghal, elmond mindent. 

Elmondja, hogy a jaguár nem 
más, mint Francis Wordon és 
Dániel Wordon fivére, aki gyer-
mekkorában súlyos agysérülést 
kapott s ettől kezdve elborult az 
elméje. Oly vad volt, hogy a 

T t l i f l r f i f s s f f i d i V a t t t j M g o K C r t a t y 
HERZ ÉS DECKER divatáruházába Széchenyi-utca. Pannoniával szemben 
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fivérek közös elhatározással Ma-
nillába vitték ki, hogy közöttük 
ne garázdálkodhasson. Évek 
múlva Harry megszánta a Ma 
nillában szenvedő rokont és ki-
szabadította. Ennyi a bűne, 
semmi több. 

Harry meghal, de nemsokára 
elpusztul William, a jaguár is. 
Pearl és Fulton pedig boldog 
házaspár lesznek. 

A fekete golyó 
Detektivdráma 4 felvonásban. — Irta 
Paul Rosenhayn. (Joe Jenkins-sorozat.) 
Bemutatja az Uránia október 26., 27-én» 

hétfőn és kedden. 

Szenzációs uj szám látható 
mától a cirkuszban: 

AZ AUTÓEMBER 1 
A cirkuszigazgató örömmel me-

séli Baggensennek, a hires artis-
tának és feleségének, Adának, 
hogy a közönség ostromolja a 
kasszát. Amint beszélgetnek, egy 
sürgönyhordó jelenik meg és 
sürgönyt ad át Baggensennek. 
Az artista elsápad és bocsánatot 
kérve távozik. 

Baggensen nagy izgalomban 
van s elhatározza, hogy ügyében 
Joe Jenkins segítségét kéri. Tele-
fonon felszólítja őt s a lakásán 
ad találkát. 

Eközben közeledik az előadás 
ideje s mindenfelé keresik Bag-
gensent, aki eltűnt. Végül az 
igazgató Adával elmegy a szál-
lásra. Éppen a kapuhoz érnek, 
amikor az ablaknál egy nagy-
szakállú férfi árnyékát látják meg-
jelenni, amint kezét ütésre emeli. 
Ebben a percben érkezik meg Joe 
Jenkins is, aki rögtön észreveszi, 
hogy az ajtót erőszakkal nyitot-
ták ki. Besietnek mind a hárman. 
Baggensent holtan találják szo-
bájában. Joe Jenkins megfigyeli, 
hogy a tettes csakis balkézzel 
üthette le az artistát. Elrettenve 
és | f tanácstalanul állanak, mert 
Adá nem tud felvilágosítást adni. 
Otthon egy rejtélyes sürgöny 
várja Jenkinst: „mégis három 
billiárdgoiyó volt". Másnap Joe 
Jenkins azt az ajánlatot teszi a 
cirkuszigazgatőnak, hogy átveszi 

a meggyilkolt artista számát, mert 
igy jobban tud figyelni. Megpró-
bálják a mutatványt s a detektív 
csakugyan bravúrosan is végzi 
el. Este nagy sikere van. Jenkins 
az elhunyt lakásában is folytatja 
a nyomozást s hosszas kutatás 
után sikerül is neki egy össze-
tépett levelet találnia s nagy baj-
jal sikerül is összeragasztania, de 
csak ennyit tud kivenni: „uj sze-
rep, paróka . . . nagy szakáll . . 
Ígéret megtartása . . . " 

Feltűnik Jenkinsnek a cirkusz-
nál, hogy Ada meghitten beszél-
get Holstropval és Swensennel 
a mflvészek fodrászával. Meg-
tudja, hogy ezek Ada stokholmi 
ismerősei. 

Mikor aznap este Jenkins az 
öltözőbe lép, észreveszi, hogy 
Holstrop valamit elrejt előle. 
Ezen az estén titkon a lakásáig 
kiséri és meglesi az ablakon át. 
Mikor észreveszi, hogy egy nagy 
szakállt és parókát vesz elő, a 
melyet el akar égetni, hirtelen 
betoppan és Holstropot letartóz-
tatja. A bohóc izgalmában esz-
méletlen állapotba kerül, ugy, 
hogy napokig nem lehet kihall-
gatni. Jenkins megtudja a cirkuszi 
orvostól, hogy a gyilkosság es-
jén Is eszméletlen állapotban he-
vert a bohóc, igy elesik a vád, 
hogy ő lenne a gyilkos. 

A legközelebbi napok egyikén, 
amikor Jenkins az öltözőben az 
előadásra készülődik, észreveszi, 
hogy Swensen balkezes. Még az-
nap este ugyanoly módon nyo-
mába szegődik, mint a múltkor 
a bohócnak. Swensen egy cuk-
rászdában találkozik Adával s a 
detektív, aki a beszélgetést kilesi, 
megtudja, hogy a két lény nem 
közönyös egymással. 

Otthon az az értesítés várja 
Jenkinst, hogy Holstrop eszmé-
letén van s vallomást akar tenni. 
A bohóc vallomása után lehull a 
titokról a lepel. 

Megtudja Jenkins, hogy azelőtt 
Swensen is artista volt, aki Adát 
szerette és el akarta venni. Fel-
tűnt azonban Baggensen, ki szin-
tén megszerette Adát. Abban 
egyeztek meg, hogy sorsot húz-
nak, aki három billiárdgoiyó kö-

zül a feketét húzza, az lemond 
Adáról. Swensen húzta a feketét 
s Baggensen fájdalomdíj fejében 
nagyobb pénzösszeget ajánlott fel 
neki. 

Néhány nap múlva Swensen 
lebukott a trapézről s jobb lába 
örökre béna lett. Ekkor lett fod-
rász. Baggensennek egyre nyo-
mában volt s követelte tőle az 
igért pénzt, amit az artista nem 
akart megadni. Utóljára is levelet 
irt neki és azt a nevezetes sür-
gönyt küldte ama este Baggen-
sennek. 

Az elbeszélés után a detektív 
a cirkuszba siet, hogy Swensent 
letartóztassa. A fodrász azonban 
megneszelte Jenkins szándékát s 
felmenekült előle a cirkusz tete-
jére, majd amikor a detektív utána 
kúszik, leveti magát a porondra. 
Haldokolva vallja be, hogy ő 
volt a tettes. 

Játék a sorssal. 
Dráma 5 felvonásban. 

Filmre irta: Falk Richárd. — Rendezte: 
Balogh Béla. 

Bemutatja az Uránia október 27. és 
28-án, szerdán és csütörtökön. 

Haydale lord, az ellenzék ve-
zére, akinek az idegeit a poli-
tikai szereplés és a nagyvilági 
élet izgalmai nagyon megviselték, 
rettenetes izgalomban él és már 
csak a morfiumban talál némi 
enyhülést. Pártja türelmetlenül 
követeli, hogy buktassa meg a 
kormányt, de amikor tettre kerül 
a sor, beszélni sem tud a parla-
mentben és minden izével csak, 
nyugalomra vágyik. Ebben a 
kétségbeesett hangulatban tör-
ténik meg vele, hogy éjjel a 
ködben egy ismeretlennel talál 
kőzik, tüzet kér tőle és megdöb-
benve látja, hogy ez az ember 
neki tökéletes hasonmása. Mentő 
eszméje támad, átadja névjegyét 
az ismeretlennek és tőle is kéri 
a névjegyét, melyen a Flowess 
Arthur nevet olvassa. 

Kevéssel a találkozás után 
Haydale megjelenik Flowers la-
kásán és kéri, hogy cseréljen 
vele életet, mert neki pihenőre 
van mindenáron szüksége. Flo-

Fábián Széchenyi-utca 68. s z á m alatt. — Tele fon 7—36, 

Selymek, szövetek, mosóáruk 
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wers, aki már egyszer megkisér-
Iette a politikai pályafutást, de 
akkor letört, némi vonakodás 
után rááll az alkura, felkeresi 
Haydale palotáját és olyan töké-
letesen játssza a szerepét, hogy 
Haydale felesége, Eveline, akit 
férje már évek óta elhanyagol, 
sem veszi észre a cserét. Vélt 
férje hangulatváltozása boldoggá 
teszi és épp megakarja igértetni 
Flowerssel, kit férjének hisz, 
hogy nem veszi fel újra régi 
modorát, amikor ennek táviratot 
kézbesítenek. Haydale stirgönyzi, 
hogy elég volt a cseréből, — 
Flowers tehát nem ígérhet sem-
mit. Haydale újból bevonul pa-
lotájába, ahol megint felborul 
minden és pártját is uj csalódás 
éri. Haydalet azonban fékezhe-
tetlen idegei csakhamar kény-
szeritik, hogy ismét helyettesíté-
sére kérje fel Flowerst. 

Flowers újból elfoglalja Hay-
dale helyét, hogy helyrehozza, 
amit Haydale elrontott és a kép-
viselőházban is nagy sikert arat 
fellépésével, amikor Haydale 
harmadszor is visszatér és zava-
rokat idéz elő, amit megint csak 
Flowersnek kel! jóvátennie. Flo-
wers, Haydale szerepében ezút-
tal nemcsak Evelinnek a szivét 
hódítja meg, de a kormányt is 
megbuktatja, általánosan feléje 
fordul a bizalom, de éppen ezért 
érzi, hogy nem lehet így tovább 
folytatni a játékot, elhatározza 
tehát, hogy Haydalet végleges 
visszatérésre kényszeríti. Haydale 
kétségbeeséssel hagyja el pihenő-
jét, de sehogysem találja már 
helyét a palotában és sürgönyt 
ír Fiowersnek, most azzal a ké-

réssel, hogy cseréljen vele örökre 
életet. A sürgönyt Haydale az 
asztalon felejti és ez Lady Ame-
lienak, Flowers egykori kedvesé 
nek kezeihez kerül, aki leakarja 
leplezni a különös cserét. Hay-
dale magából kikelve rohan Flo-
wershez, értesiti a veszedelemről. 
Flowers elmegy a palotába, be-
vallja Evelinnek, hogy ő nem 
férje és kéri, vegye rá Haydalet 
a visszatérésre. Amikor azonban 

Evelinnel e célból megjelenik a 
lakásán, élettelenül találja Hay-
dalet az ágyon, megölte a mor-
fium. Most tehát már öröksége 
az elvállalt szerep, amely parla-
menti sikerének kapcsán meg-
hozta neki a külügyi tárcát is. 
Mikor ezt felajánlják neki, Eve-
lintől kérdi meg, hogy elfogadja-e? 
Evelin válaszul boldogan borul 
a keblére és a titokzatos csere 
őrökre titok marad. 

„ROYAL >? Eheti műsora: f i l l M i n h . II. rész. 6 felvon8sban. 
A főszerepben René Cresté. 

10 NAGY MOZGÓ 
E r z s é b e t - k ö r u t é s D o b - u t c a sarok . 

Csintalanok. Vígjáték 3 felvonásban. 
M í í c í -o*°A txia Isii xt o l a s z detektivtörténet. 5 felvonás. | 
I f l C b l C r U C l ^ K I l V . és egy 2 felvonásos vígjáték. 

A HÉT MŰSORA 
APOLLÓ: 

1920 október 25-én, hétfőn 

A farkaskölyök 
Dráma a prémvadászok hazájából. 

James Olivér Curwood regénye után. 

1920 okt. 26—27—28, 
kedd, szerda, csütörtök 

A tarlingtoai japir 
IV. befejező rész. Lehull az álarc. 
Naponta 3 előadás, délután 4, 6 és 

este 8 órakor. 

1920 október 2 9 - 3 0 - 3 1 , 
péntek, szombat és vasárnap 

Parlagi—Pintér-est 
Művészi kabaré 

Fellépnek: Parlagi Kornélia, Pintér 
Imre, Demjén Margit és Pórfi Mihály. 

U R Á N I A : 

1920 okt. 25—26-án, hétfőn, kedden 

A fekete golyó 
Detektivdráma 4 felvonásban. 

Joe Jenkins kalandja. 

1920 okt. J7—28, szerda és csütörtök 

Játék a sorssal 
Falk Richárd 5 felvonásos drámája. 

A főszerepben Thea Worth, Mattya-
sovszky Ilona és fenyő Emil. 

1920 október 2 9 - 3 0 - 3 1 , 
péntek, szombat és vasárnap 

Légi kalózok 
Harry Piel legújabb kalandja. 

A Metró filmgyár egyik legnagyobb 
attrakciója. 

Az előadások kezdete az Apollóban és az Urániában: hétköznap délután 6 és 
8órakor, vasárnap és ünnepeken délután 3, 5, »/« 7 és >/« 9 órakor. Jegyek 
előre válthatók az Apolló pénztáránál hétköznap délelőtt 9—12-ig, yasár- és 
ünnepnap délelőtt 9—li-ig. Ruhatár és büffé a közönség rendelkezésére áll. 
A Mozi kapható az Apollóban és az Urániában a jegyszedőknél. Ara 1 kor. 
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Az üvegház. 
Filmregény. Irta: Edmund Edei. 

Fordította: — or Ősz-

ül (Folytatás.) 
Az ébredés. Már korán reggel 

felzavarta álmából egyik honfi-
társa. Kezében a reggeli lap és 
benne a mozgósítási parancs, a 
hadüzenettel. Két-három szük-
séges darabot bedobált kézitás-
kájába és már rohant a pálya-
udvarra, hogy elérje a genfi 
exprasset. Sikerült. Véletlen és 
semmi más! . . . Ez a mondat 
egész életének titka. 

Újra a bizonytalanságban . . . 
Ez egyszer önhibáján kivül. A 
haza hívta vissza, meghiúsította 
terveit, feldöntötte hosszú átvi-
rasztott éjszakák kártyavárait. 

Háború! . . . A svájci határon 
üdvözölte utóljára az internacio-
nálét. Senkisem tudta, hogy mi 
történik személyével. Bábeli zavar 
uralkodott Genf legnagyobb szál-
lodájában. Azon az emlékezetes 
augusztus elsején észnélkül ro-
hantak, szaladgáltak a francia 
hölgyek és urak, az angol mis-
sek, a belga kereskedők és hegy-
mászó turisták, az orosz állam-
férfiak és kereskedők családjaik-
kal, a gyermekek, társalkodónők 
és szolgák, akik az első ágyú 
lövésre ugy széjjel rebbentek, 
mint a táviródróton a fecskék 
és verebek — a Brittánia halljá-
ban. Ez volt aztán csak különös 
látvány! . , . Az egyik angol 
folyvást a telefon összeköttetés 
szüneteit szidta, mig a franciák 
a vonatközlekedés beszüntetését 
kifogásolták. 

ő nyugodtan ült a Hotel ol-
vasótermében éa az újságokat la-
pozgatta sorra. Tegnapi ideges-
sége elmúlt. Részére minden 
egész mindegy volt. Másnap 
utazik Berlinbe és jelentkezik 
csapattesténél szolgálattételre. — 
Aztán átteszi szerepkörét a világ 
színpadáról, a világháború lát-
ványos és méreteiben hatalmas 
porondjára. Sokat nem hagyott 
cint. Kevéske reménysugarat, egy 
jgész kényelmesen berendezett 
lakást. Na és mi van ebben?! 
rtozzá szokott már ő az ellenség 
szemébe nézni. De a többi itt 
ekedt uraságok. Azok reszkettek. 
Féltették pár ezer holdnyi birto-
taikat, na meg azt a rongyos 
cétszáz darab értékpapírt, amit 

munkával úgyis meg lehet még 
egyszer ez életben szerezni . . . 

„ . . . Még ma Londonban kell 
lennem!" . . . 

Ki a jaguár? 
cimű pályázatunk eredményét a 

jövő számunkban közöljük. 

Szerkesztői üzenetek. 
E roratban minden, a mozit illető kér-
désre Tálaszolunk. Névtelen levelekre 

nem felelünk. 

0 . Zoltán. 1. Pearl White-nak a fény-
képei egyelőre még nem kaphatók ná-
lunk. Lehet, hogy később forgalomba 
hozzák. 3. A „Oróf Monté Christó* és 
a .Repülő lovai* cimt filmek még eb-
ben a szezonban nálunk is bemutatásra 
kerülnek. 3. Az Arzene Lupus leköté-
séről nincs tudomásunk. 

Ny. D. Mia May és a Cezarina ősz-
szes felvételei kaphatók, kiadóhivata-
lunk utján is megrendelhető. 

O. Z. L. X. Burlingtn-nek ejtik ki. 3. 
Pearl White nevének megközelítőleg 
helyes kiejtése: Piri Wejt. 

3 . L. 1. Igen. S. Nem éppen lehetet-
len, de nem tartjuk valószinünab. 8. 
őszintén szólva; kár a fáradtságért. 

Ötven 
koronáért készít a 

„FOTO" 
műterem Buzatér 

hat darab 
mffvész! képet. 38 

Kassai HerknrSiállitási Vállalat 
Policer és Társai Kassa 

Táviratcím: Merkúr Kassa 
Nemzetköz i szál l í tások Csehsz lová-
kiából Csány állomáson keresztül. El-
vállalunk mindennemű szállítmányokra 
ki- és beviteli engedélyek megszerzé-
sét. Központ: Kassa. Fiókok: Csány, 
Királyháza. Kirendeltség: Hidasnémeti 

és Halmi. Miskolczi képviselet; 

Wllhelm Harntann és Társa 
Széchenyi-utca 71. szám, Telefon: 67, 

JCirdesscn a Mozi-bat 

Legolcsóbb beTásárlási f o r r á s ! 

Imrei Mihály 
rőfös- és divatáru-üzlete 

Széchenyi -utca 18. 
Sötétkapu mellett. « 

Székely banküzlet 
Saéchenyl-utca 46. sx. I. e n e l e t 

I d e g e n p é n z e k 
l e g e l ő n y ö s e b b 
bevál tás i h e l y e 

Schwartz M. Miklós 
vízvezeték- ét csatoraázásl szereli 

Miskolcz, Széchenyl-Htea II. 
(Bent az udvarbal.) 

Tsltfoa 8—89. 8 

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

mába vágó munkákat elvállalót 

ÍRÓGÉPEK 
varrógépek, kerékpárok, 

gramofonok, fegyverek 
javítási vállalata 83 

S C H Á F F E R M I K L Ó S 
ffiftszerész, Széchenyi-utca 98. 

Bent az udvarbau. 

É R T E S Í T É S . 
Értesítjük a tisztáit közönséget, hogy f 

búzadara (gries) 
élelmiszerüzletünkben blokk ás korlá-
tozás nélkül kapható. 1 kg. 4 0 korona. 

Közélelmezési Vállalat. 

Alakit tassa át 
n e m e s e b b s z ő r m é i t 

Lajos Lukács 
m o d e r n s z ű c s ö k n é l 

Legújabb párisi divatlapunk 
már .megérkezett! 80 




