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Felelős szerkesztő 
Oross S imon 

Szerkesztő 
Kozma Béla 

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal 

Vőrösmarty-utca 8. 
I. emelet. 

FILMMŰVÉSZETI ÉS IRODALMI HETILAP 

Előfizetési á r a k : 

Egész évre . . . 50 K 
fél évre . . . 25 K 
Egyes szám ára 1 K 

Kapható a mozikban 
a jegyszedőknél. 

Megjelenik minden 
szombaton. 

('•íKÖVVf.'f1) 
V b . *V 

yWTf<fmfTW>IMniMMIIrTTTTHtlt>U>̂ H>tm.TtTTTTTTTTTrTTTWTWTTTTTTTrTT T T T T T T T T T T T T T T T M T T T T T T T T T T T T T T T 

Moziizgalom 
a római Colosseumban 

A mozifelvételek történetében 
is páratian eset játszódott le a 
minap Rómában, ahol a Colosse-
umban az egyik nagy olasz mozi 
vállalat gladiátorok és oroszlánok 
harcát vette fel. A nézőtéren klasz-
szikus római ruhákban szenáto-
rok, római matrónák, plebejusok, 
rabszolgák, római nagyok, a csá-
szár és a történelem minden mél-
tósága, lent az arénában pedig 
több kitömött és néhány élő 
oroszlán. 

Miután a gladiátor mesterség 
már nem divatos, az elszánt ar-
diti katonák közül ajánlkoztak 
többen, hogy az oroszlánok kö-
zelében is mernek mozogni. A 
mozifelvétel hevében két arditi 
katona — természetesen gladiá-
tor ruhában — egy elkerített 
helyre zuhant, ahol a valódi orosz 
lánok tanyáztak. Rettenetes pánik 
támadt. A szenátorok nagy része 
egészen szokatlan módon, min-
den méltóságot megtagadva kapta 
fel tógáját és rohant ijedten ki-
felé, a férfi és női rsbszolgák 
szindus ruháikban hanyat homlok 
futottak a kijáratok felé, római 
matrónák menekülés közben el-
dobták peploijukat. 

Az egész cirkusz rettenetes 
ijedelem és zaj színhelye lett, a 
mi az oroszlánokat is megrémí-
tette, ugy, hogy az előrohanó 
állatszeliditők korbácsokkal és 
hegyes vasdarabokkal megfékez-
hették az oroszlánokat. A gép 
természetesen ezt a képet Is le-
vette, ami szintén nem lesz meg 
vetendő üzlet. 

Börtönnel büntetik a 
német filmimportot. 

Nem szabad idegen állambeli filmet 
Németországba hozni. 

Tudvalevő, hogy a német 
kormány a német filmipar hat-
hatós védelme érdekében meg-
tiltotta a külföldi filmek be 
vitelét. A német filmvállalatok 
nagyjában be is tartották ezt 
a szigorú rendelkezést, de nincs 
olyan rendeletet, amelyen nem 
lehet túljárni. Előfordult tehát 
az a gyakori eset, hogy más 
cimen és idegen nevü szerep 
lökkel bizonyos külföldi filmek 
átjutottak a német határon. A 
német kormány azonban igen 
szigorúan őrködik afölött, hogy 
külföldi filmek ne kerüljenek 
be az országba, sőt nemrégi-
ben megszigorította ezt a ren-
delkezést. 

A német filmkölcsönzők köz-
ponti szövetsége nemrégiben 
szigorú utasítást adott ki, 
amelyben nyomatékosan figyel-
meztetik a kölcsönző válla-
latokat, hogy tartózkodjanak 
a külföldi filmek importjától. 
A fölhívás kiemeli, hogy tetten-
érés esetén az illetőt egy évig 
terjedhető börtönbüntetéssel és 
nagy pénzbüntetéssel sújtják 
és csak a legritkább esetben 
veszik figyelembe az enyhítő 
körülményeket. De fölhívják a 
mozgóképszínház tulajdonosok 
figyelmét is arra, hogy ne ad-
ják elő az eltiltott kütföldi 
filmeket, mert az uj törvény 
paragrafusai ilyen esetben szi-
gorú büntetést szabnak ki rá-
juk. A ki és beviteli határőr-

ségi szolgálatban nemrégiben 
ujabb osztagot állított fel, amely 
különösen figyeli az engedély 
nélküli idegen filmek behoza-
talát. Egyébként — mondja a 
Szövetség fölhívása — mindent 
el fog követni, nehogy illeték-
telen külföldi filrpek átjussa-
nak a német határon, illetve 
teljes energiával megakadá-
lyozza az ilyen filmek forga-
lombahozatalát. 

M O Z I - M O Z A I K 
E g y o l a s z f i lmstat iszt ika . 

Olaszországban, ahol a kinema-
tográfia olyan tökéletes fejlő-
désre tett szert, összesen 82 
filmgyár van üzemben, amelyek 
összesen 900 millió líra alaptő-
két képviselnek. A gyáraknál 
több mint ezer férfi és női star 
és több mint 2000 egyéb sze-
replő működik. Rengeteg sok a 
statiszta,600 az operatőrök száma 
és ezenfelül 50.000 egyéb sze-
mélyzet van állandóan foglal-
koztatva. 

S c h w a r z e n b e r g é s T á r s a 
r.-t. legközelebbi újdonsága egy 
amerikai epizódfilm, amely Mil-
liók a bőröndben cimen csak-
hamar közkedvelt sláger lesz. A 
háromrészes attrakció valóban 
exkvisit alkotása az amerikai 
filmművészetnek. A cég magyar 
újdonsága Maestro P. Crespo, 
amely Lajthay Károly rendezé-
sében egyik legbecsesebb müve 
a magyar filmkultúrának. 

U h e r F i l m g y á r ( M a g y a r 
P r o g r e s s ) legközelebbi meg-
jelenései a szezon legszenzáci-
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ósabb képei lesznek. A Patience 
cimü film a német filmművészet 
egyik kimagasló eseménye, az 
Uher cég többi megjelenései is 
legértékesebb filmjei az uj sze-
zonnak. 

A P r o m e t h e u s lesz a sze-
zon egyik közkedvelt és körül-
rajongott darabja. A Prometheust 
a Nordisk hozza forgalomba és 
már legközelebb lesz alkalmunk 
ebben a ragyogó szépségű da-
rabban gyönyörködni. A Pro-
metheus bemutatója az Apolló-
ban lesz. 

A m o j . Ez a cime egy sokat 
emlegetett német filmnek, a 
melynek a napokban volt a be-
mutatója az egyik berlini UT-
Theaterben. A Moj főszerepét 
Lőtte Neumann játssza. 

Az Orion filmgyár két elsó 
nagy magyar íilmszer.zációját, a 
Rögöt és a Bilincsbev^rt folya-
mot a Royal filmkereskedelmi 
rt. szerezte meg magyarországi 
kihasználásra. A két nagy film 
igaz sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy eddig majd-
nem minden kulturállamnak el-
adták. 

A Mobile g y á r ezideig már 
négy filmet fejezett be. Ezek: 
„Pán" Fejős Pál kalandordrá-
mája, „Ujraélők" Pásztor József 
fantasztikus darabja, „Lidérc-
nyomás" Halász György és Fe-
jős Pál scenáriuma és „A fekete 
kapitány" Tarkeövy István iz-
galmas kalandortörténete. 

Max L i n d e r , a világhírű 
francia filmkómikus játsza a Polo 
filmvállalat legújabb slágereinek 
főszerepét. Ezeken az Ameriká-
ban készült filmeken Max Lin-
der ar.nyi humorral és komikum-
mal játssza szerepeit, hogy a 
közönség ki sem jön a folyto-
nos kacagásból. De nemcsak ő, 

hanem a többi szereplők is ki-
tűnőek és igy bizonyos, hogy 
az Omnia közönségének, amely 
elé a két legközelebbi Linder-
kép elsősorban kerül, derűs él-
vezetben lesz része. 

Az_élő film lesz a legna-
gyobb szenzáció ebben a sze-
zonban. A Merkúr érdeme, hogy 
ez az érdekes szüzséjü film 
Magyarországba is eljutott. Az 
élő film november 15-én jelenik 
meg az Olympiában. A Merkúr 
legközelebbi újdonsága egyéb-
ként az „Átkos szerelem", amely 
november 8-án jelenik meg. A 
következő újdonság az agilis 
vállalatnál a „Hazug az élet" 
cimü filmdráma. 

M a g y a r fi lmvállalat B e r -
l inben. Berlinben Ungarfilm 
G. m. b. H. cim alatt egy uj 
vállalat alakult, amely főleg 
filmek vételével és eladásával 
foglalkozik. A vállalat élén 
Szűcs László, dr. Szűcs Ernő 
kitűnő kartársunk fia és Freund-
lich Miksa állanak. 

E g y a m e r i k a i é s f r a n c i a 
f i lmtrösz t . Párisban a napok-
ban egy amerika—francia film-
tröszt alakult, amelynek Páris-
ban és Newyorkban egyaránt 
fiókja van. Az alapítás élén a 
legkiválóbb amerikai és francia 
filmszakemberek állnak. Az uj 
trösztnek 100 millió dollár az 
alaptőkéje és a világ legnagyobb 
alaptőkéjű filmalakulása. 

Használjon 
FORGÁCS-féle 
szépítőszereket 

Uj f i lmgyárak O l a s z o r -
s z á g b a n . Az olasz filmcentru-
mokban egyremásra alakulnak 
ujabb filmgyárak, egyikük má-
sikuk idegen tőke segítségével. 
Igy Turinban angol tőkével ala-
kult egy uj filmgyár, mig négy 
más uj alapításban kizárólag 
olasz tőke szerepel. 

H e l e n a Makovska , a leg-
szebb olasz filmdiva legköze-
lebb a Hamletben ragyogtatja 
majd kivételes tehetségét. Az 
érdekes filmet Balla Sándor 
filmvállalata hozza forgalomba. 

f f i m i h i n ^ arcftlpcikcz 
Pearl W i t h e 

Az amerikai Projektograph 
filmstarja. ízig-vérig amerikai 
színésznő, amerikai lendülettel, 
amerikai arányokban. Artista, 
ha kell, de elsősorban filmszi-
nésznő. Pompás toilettjei jele-
netről-jelenetreafimlesemények-
hez simulnak. Talán ami a leg-
nagyobb filmszinésznők közé 
avatja, az filigrán termete da-
cára sajátságosan amazoni meg-
jelenése. Mosolya bóditó, ami-
kor szája kacajra csucsorodik, 
a nevetés ráncai szaladnak 
arcára, valami kifejezhetetlenül 
képszerű fensőbbségét árul el. 

Mozdulatai graciözek, fürge 
és sokoldalú. Talán csak egy 
hibája van, de ez sem sajátja, 
hanem a rendezőjéé, és ez az, 
hogy néha különösen az in-
teriör jelenetekben túlságosan 
színpadias. 

Ami az európai filmstaroktól 
megkülönbözteti az ez: Pearl 
Withe magában egyesíti a bakfis 
és hősnő szerepkörét, mig az 
európai filmszinésznők, bár mind 

£átványosság l ! Mozi előtt 
tekintsük meg yeuerstein 
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eltörpülnek arányai mellett, 
vagy hősnők — vagy bakfisok. 

A Projektograph azokat a da-
rabokat, melyekben Pearl Withe 
játszik — bár gyakran nem az 
övé a főszerep — mindig az ő 
számára irja. 

Csavarszoritóban. 
Bűnügyi kaland 5 felvonásban. Nick 
Winter első kalandja. — Bemutatja az 
Apolló november 15. és 16-án, hétfőn 

és kedden. 
A gazdag és jószivü Aristovné 

csendben él palotájában egyet-
len leányával, Erzsébettel, ami-
kor egy napon elveszti kis ku-
tyáját az utcán és egy fiatal-
ember, — Corday Romuald 
festőnek mutatkozik be — hozza 
haza. Ajánlkozik Erzsébet arc-
képének megfestésére és yezen 
a réven később Grey Michellet 
is becsempészi a házba aki 
állítólag társadalmi összekötte-
téseket keres, hogy előkelő 
körökben, mint művésznő sze 
repelhessen, Romuald és Mi-
chelle, akik mindaketten szél-
hámosok, lassanként egészen 
benfenlesek lesznek a házban. 
Tervük az. hogy Romuald nőül 
veszi Erzsébetet és igy meg-
szerzi annak hozományát amit 
Miclielle Grey azzal segit elő, 
hogy Jaques Lambourget , Aris-
tovné unokaöccsét, Erzsébet 
vőlegényét elcsábítja. Egy pász-
toróra után, amikor Jaquot 
késő este izgatottan lát ják Mi-
chelle Greytől távozni, a szép 
nőt reggel holtan találják bou-
doir jában és minthogy minden 
gyanú Jaquesre irányul és vé-
dekezése valószínűtlen, bűnös-
nek mondják ki a gyilkosság-
ban és elitélik. 

Nick Winter, a hires detek 
tiv, aki a rejtélyes bűntett nyo-
mozásának minden mozzana 

Férfikalap, sapka, fehérnemű, 
szövöttáru és mindennemű 
szabókellékek legolcsóbban 

beszerezhetők 

Halmos ÍVlőr 
üzletében 

Miskolcz, Városháztér 19. 
Telefon 2—49. 33 

tában résztvett, szentül meg 
van győződve J a c k ártatlansá-
gáról és megfogadja, hogy meg-
szerzi a bizonyítékokat. Mint 
tapasztalt detektív, máris sejti, 
hogy szervezett bandával van 
dolga. A legnagyobb elszánt-
sággal lát hozzá feladatához 
és a legveszedelmesebb kalan-
dokon esik át, miközben több 
izben csak hajszálon függ az 
élete. A vizsgálóbírótól, aki 
közönséges gyilkosnak hiszi 
Jackot , visszamegy az áldozat 
lakására, hogy tovább folytassa 
a nyomozást. Miközben ott 
kutat és gyanús dolgokat, ál-
arcot és álkulcsokat talál, külö-
nös alak lép be, akinek szájig 
be van burkolva a nyaka és 
kalapja mélyen a homlokába 
húzva. Nicket megpillantva, a 
rejtélyes alak kereket old és a 
detektív, miközben üldözi, uj 
nyomokat talál, amelyek egy 
külvárosi korcsmába vezetnek. 
A detektív bemegy a lebujba 
és látja, hogy több izben tűn-
nek el gyanús alakok egy mel-
lékajtón és amikor utánuk akar 
menni, a csapláros útját állja 
azzal, hogy ott egy külön he-
lyiség van, amelybe csak a 
törzsvendégek mehetnek be. 

E b b e n a különhelyiségben 
titokzatos banda tanyáz, amely-
nek vezére, amikor megtudja, 
hogy mit akar Nick, kiadja a 
jelszót, hogy a detektívet el 
kell veszíteni. Rálőnek, követ 
dobnak rá, egy veszett sebes-
séggel rohanó autó fellöki, de 
Nick ba j nélkül kerül ki ezek-
ből a kisebb incidensekből, 
mig végre éjszaka leteperik, 
megkötözik és a vasúti sinekre 
fektetik, hogy a vonat elgázolja. 
Keresztben fekszik fejével a 
sinen és messziről már robog 
a gyors vonat. Nick óriási erő-
feszítéssel vizszintesre fekszik 
a sinek közé és a vonat el-
robog fölötte, anélkül, hogy 

i 

Virágh cipői és legtartósabbak 
Széchenyi-utca 101, szám. Bankpalotával szemben. 

jtittüödiK a filtnctnzttra 
A napokban is olyan visszás 

eset történt a cenzúra körül, 
amelyen kár is volna bosszan-
kodni, mert ez már csak moso-
lyogni való. A Star filmgyár „Az 
ötödik osztály" címen egy való-
ban szép diákfilmet készített, 
amely méltó pendantja a hires 
„Pál-utcai fiuk"-nak. Az e héten 
lezajlott főpróbán nem maradt 
egyetlen szem sem szárazon a 
gyönyörű, megható, finom film-
darab után. A darab főszerepeit 
14—16 éves gyerekek játsszák s 
a diákéletnek számos derűs és 
megható epizódját, az elmúlt 
fiatalság sok boldog emlékét lát-
juk, viszont a gyönyörű filmen, 
amelybon gyerekek és felnőttek 
egyaránt gyönyörködhetnek. A 
fiatalok különösen élvezhetik ezt 
a magyar filmremeket, sőt amikor 
a mozik műsorára kerül ,,Az 
ötödik osztály", kötelességévé 
kellene tenni, minden iskolás 
gyereknek, hogy megnézze ezt a 
filmdarabot, amely oktatva szóra-
koztat, tanít a jóra s mindenkép-
pen morális tendenciájú, mert 
megmutatja, hogy mit kell és 
mit szabad tenni egy diáknak. 
Aki csinyt követett el, azt eléri 
a büntetés, aki mindig a jót tar-
totta a szeme előtt, azt megju-
talmazza az igazságos sors. 

És mi történik erre? A cen-
zúra nem engedélyezi a 16 éven 
aluliaknak ezt a filmet, amelynek 
főszerepeit 16 éven aluliak játsz-
szák. 
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Marisnyák, fieztyiik, kötött katiátok 
legolcsóbb napi áron LÖBL JÉS KLEIN divatházában (Forgóhid) szerethetik be 

elgázolná, A vonat elhaladása 
után a vasúti őr felfedezi és 
megszabadítja. Amikor Nick 
halálosan kimerülten visszatér 
lakására, a banditák, akik azt 
hiszik, hogy Nick már halott, 
betörnek lakására, hogy Nick 
bizonyítékait megsemmisítsék. 
Mindent felkutatnak és egy vas-
ládát, amelyben az okmányo-
kat hiszik, magukkal visznek 
földalatti - rejtekhelyükre. Nick 
mindezt kileste és embereivel 
utánuk megy. 

A csapszék üres, akadályta-
lanul jutnak a földalatti helyi-
ségbe és onnan egy lépcsőn át 
egy elegáns lakásba. A bandi-
ták ott egy asztal körül ülve, 
már felfeszítették a vasládát, 
amelybe Nick füstbombákat he-
lyezett el. A fojtó gáz tehetet-
lenné teszi a banditákat, aki-
ket Nick és emberei, akik gáz-
maszkokkal vannak felszerelve, 
könnyű szerrel letepernek és 
megkötöznek. 

Grey Michelle lakásában van-
nak, ahol az állítólagos gyilkos-
ság történt, de két álarcos alak 
közül, akik menekülni igyek-
szenek, az egyik Corday Ro-
muald, a másik Michelle Grey 
férfiruhában. 

Nick biztonságba helyezi a 
két jó madarat és lakására ci-
tálja Arist ovnékat, Jack ügyvé-
dét és a birót. Az utóbbi meg-
lepetve h a l j a Nick szájából, 
hogy Jack Lombourgot meg 
nem történt bűntettért Ítélték 
el, mert Grey Michelle életben 
van. A következő percben már 
ott áll a biró előtt Grey Mi-
chelle és bevallja, hogy nem ő, 
hanem ikernővére volt az, akit 
lakásán holtan találtak. Ez ter-
mészetes halállal halt meg és 
ő vitte oda Romolddal a holt-
testet, hgy gyilkosság látszatát 
keltse. Meg lévén igy Jack ár-
tatlanságának teljes bizonyi 

téka, szabadlábra helyezik és 
a sokat szenvedett íiatalember 
visszatérhet menyasszonyához. 
Aristovné meghatva mond kö-
szönetet Nicknek, ki életét ve-
tette kockára, hogy az igazsá 
got kideríthesse. 

A mozi 
napról napra szélesebb körben hó-
dit. Ma már nemcsak azok, akik-
nek valami közük van a mozi-
hoz, hanem a nagyközönség is 
gyermeki rajongással öleli körül 
a filmet. A csodás celluloid-szal-
lagok tüneményes valósággá na-
gyulva vetődnek a mozivászonra, 
ahol ismeretlen rejtélyek elevenül-
nek valósággá. Ma már nemcsak 
az ellesett mozgást, az ide-oda 
ugrálást rögzíti meg a film, mint 
a kinematográfia őskorában, ha-
nem a cselekmények egymásután-
jában az esemény nagyszerűsé-
gével, bizarr különösségével vará-
zsolja a szemnek tetsző csodákat. 
A mozinak éppen ugy vannak 
hivei, mint ellenségei is. A film 
ellenzékének, a mai mozi megve-
tőinek is van némi igazuk. De 
— kevés. Mert egy bizonyos, ma 
a mozi még fejlődésének első stá-
diumában van, még nem való-
sította meg azokat a széles és 
még mindig biztató perspektívá-
kat, melyeket ki kell aknáznia. 
A Holnap mozijában ismeretlenek 
lesznek a detektivkalandok a mai 
értelmében. Ott a Ma mozijából 
csak a jónak, szépnek, tökéletes-
nek, hasznosnak kell megma-
radnia. Ehhez azonban idő kell 
és közönség, amely nem a Nick 
Wintereknek tapsol extázisban, 
hanem azokat a képeket élvezi 
és megérti, ahol az irodalomnak 
és művészetnek is szerepe jut a 
mozgás, a rohanás fotográfiába 
kapása mellett. Ehhez azonban 
elsősorban a közönség megértése 
és a szépnek a szeizmográf érzé-
kenységével való megértése kell. 

A masamód. 
Bemutatja az Apolló nov. 17., csütörtökön 

és 18-án, pénteken. 

Kalotaszegi Vilma, a nagy 
operette primadonna dicsősége 
tetején, egy szeszélyes pillana-
tában visszavágyódik a masa-
módmühelybe, ahol ifjúsága sze-
gény, de boldog idejét élet. 
Nyári vákációja elején otthagy-
ta grófi barátját, és beállt ma-
samódlánynak. És mialatt a gróf 
kétségbeesésében Bodza Irén-
nel, a primadonna régi vetély-
társnőjénél keres vigaszt, Vilma 
egy szerelmes festő álmait váltja 
valóvá. Olyan boldog, hogy sze-
gényes kis szobájában megta-
lálta az igazi szerelmet, amit a 
szinpad csillogó világában hiába 
keresett eddig. 

De közeledik a vákáció vége 
és Vilma mindjobban érzi, hogy 
a mámoros boldogságnak is 
vége lesz egyszerre. Tudatára 
ébred annak, hogy nem birna a 
szinpad nélkül élni. 

És untatja már a hétköznapi 
élet, küzdelem, a munka, sze-
génység, amelyben eddig olyan 
gyönyörűséget lelt. Újra vágyó-
dik a kényelem, a pompa, a 
fény után. Kis ruhakosara mé-
lyéből előszedi uj szerepét, 
amit a szezon elején kell kreál-
nia és öntudatlanul tanulni 
kezd. 

A vetélytársnő azonban nem 
pihen ezalatt: rábírja a grófot, 
hogy nagy befolyásával hasson 
az igazgatóra, hogy neki ossza 
ki a labdarugóprimadonna sze-
repét. Azután túláradó diadallal 
szalad üzletről üzletre, hogy 
mindent bevásároljon, amire a 
nagy szerepben szüksége lesz. 
És egy belvárosi masamód üz-
letben rátalál az eltűnt prima-
donnára. Ugy tesz, mintha nem 
ismerné fel és azt kívánja, hogy 
a kalapot, amit megvett, az a 
kis masamódlány hozza el a 
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lakására. Vilma reszket a düh-
től, de nem leplezi le inkogni-
tóját. Kész erre a megalázásra 
is. Elviszi a kalapot Irén laká-
sára, ott találja a grófot és meg-
tudja, hogy ő szerezte meg ve-
télytársnőjének a nagy szerepet. 
Kitörő haraggal fut el, a gróf 
magánkívül utánarohan és a 
masamódüzletben újra rátalál... 
És ott, ahol évekkel ezelőtt elő-
ször találkozott szerelmével, 
most bűnbánó lélekkel, újra 
megvallja neki, hogy nem tud 
nélküle élni . . . Jöjjön el vele 
újra, mint akkor régen... 

A leány nem tud ellenállni, 
hiszen várja a színpad, a di-
csőség. Búcsúzik a masamód-
mühelytől, szegényes kis szo-
bájától, ifjú kedvesétől, aki ke-
servesen siratja a szép tündér-
mesét: „volt egyszer egy király-
leány, aki egy pásztorfiunak 
adta szerelmét..."-

Aranypille. 
Harmadik rész: A fekete halál. 
Bemutatja az „Apollo" november hó 
19., péntek, 20., szombat és 21. vasárnap 

Pearl Black és James Hol-
born az Ugdell Mihály házában 
talált okirat utmutatása szerint 
Braziliába utaztak, ahová Wu-
Fang nyomon követte őket. Már 
majdnem elérték utazásuk célját 
Caluchi barlangját, mikor a Wu 
Fang által megvesztegetett kí-
sérők egy barlangba vezették 
őket, melynek bejáratát sziklák-
kal elzárták. Krokodilok és kí-
gyók elől menekülve, mégis si-
került eljutniok Caluchi barlang-
jába, ahol emberi csontvázakat 
találtak és két palackot, melyek 
közül az egyik olyan hatású 
pestisbacilusokat tartalmazott, 
melyekből egy köbcentiméter 
egész városokat képes elpusz-
títani, a másikban pedig ezek-

nek a bacilusoknak ellenmérge 
volt. Magukhoz vették az ellen-
mérget tartalmazó palackot és 
visszautaztak a fővárosba. Wu-
Fang, aki utánuk érkezett a 
barlangba, a babilusokat tartal-
mazó palackot vette magához 
és ezzel rettenetes fegyver bir-
tokába jutott. James Holborn és 
Pearl Black elhatározzák, hogy 
házasságra lépnek, Wu-Fang 
azonban tudomásukra hozza, 
hogy közöttük házasság lehe-
tetlen, mert ők édestestvérek. 
Régen, mikor az ébenfatokot 
James Holnborn édes apjától 
nem tudta visszaszerezni, azzal 
akart bosszutállni, hogy elra-
bolta 3 éves kislányát, akit fel-
nevelt és aki senki más, mint 
Pearl Black. Wu-Fang a pestis-
bacilusokkal két embert megöl, 
ugyanakkor névtelen feljelentést 
tesz a rendőrségen Pearl Black 
ellen, mintha annak birtokában 
lennének a bacilusok. A rend-
őrség elfogatási perancsot bo-
csát ki Perl Black ellen, akinek 
sikerül kisiklania a rendőrség 
karmai közül. Ugyanakkor to-
vább folytatja a harcot Wu-
Fang ellen, hogy leleplezze ör-
dögi terveit és megakadályozza 
a pestisbacilusokkal való to-
vábbi gyilkosságokat. Két kül-
városi csirkefogó gazsága foly-
tán Pearl Black és James Hol-
born újra a Wu-Fang hatalmába 
kerülnek, aki most már végezni 
akar velük. Az utolsó pillanat-
ban azonban Wu-Fung egyik 
szolgálója, Lotta Teich meg-
menti őket. Mindhárman autón 
menekülnek, majd az üres autót 
nekiengedik egy szakadéknak, 
miáltal mindenkiben azt a hitet 
keltik, hogy autószerencsétlen-
ség áldozatai lettek. Ettől kezd-
ve a világ számára halottak, de 
Pearl Black tovább él egy ki-
nai leány alakjában, arcát és 
öltözetét elváltoztatva és most 
már Aranypille a neve. 

Morei 
Három fejezet egy kalandor életéből. 
Honoré de Balzac regénye filmen. Fő-
szereplők: Louis Ralph^ Kari Götz és 

Mariette Palto. 
Előadja az „Uránia" folyó évi november 

15-én és 16-án, hétfőn és kedden. 

Második fejezet: 

j á t é k az élettel. 

León fellépése a főúri társa-
ságban mind nagyobb gondot 
okoz Moreinak. A férfi nagyúri 
élete minden pénzt elemészt és 
ezért a papi ruhába rejtőzött be-
törő cinkostársait mozgatja, akik 
előteremtik a szükséges pénzt. 
Közben Cecil is kikerül a zár-
dából. Morei a leányt nagyúri dá-
mává öltözteti. Leon újra szerel-
mes lesz régi barátnőjébe, ami 
ellen Moreinak nincs kifogása 
egy feltétel alatt, ha az egymásra 
találtak nappal nem hagyják el az 
ő házát. A rendőrség ezalatt foly-
ton nyomoz a veszedelmes szél-
hámos után és Pierat rendőrbiz-
tos arra a gyanúra ébred, hogy 
Montioro abbé ruháiban Morei 
rejtőzik. Ettől kezdve állandóan 
az abbét figyeli, aki észreveszi az 
őt fenyegető veszedelmet. És meg-
kezdődik a harc kettejük között", 
amely olykor végzetes fordulattal 
vág bele Leon és Cecil sorsába. 
Morei cinkosai azonban mindig 
kedvezően intézik el a dolgot. 

Egy éjszakai sétakocsizás al-
kalmával Cecil végtelenül megtet-
szik a gazdag Boudet bárónak, 
aki közeledni akar az ismeretlen 
hölgyhöz. Cecile őrizője azonban 
még idejében megakadályozza ezt, 
a Morelre nézve veszedelmessé 
válható találkozást. A báró ké-
sőbb a klubban Leonnal találko-
zik, aki egy röpke mosollyal el-
árulja, hogy ismeri az éjszakai 
sétakocsikázót. Boudet rögtön a 
rendőrségre megy, ahol közli az 
esetet Pierat rendőrbiztossal, aki 
nem is sejti, hogy amikor Leon 

Téli férfi fc női diVatnjdonságoK m m 
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után nyomozva Cecile lakására 
ért, tulajdonképen Morelre akadt. 
A kalandor azonban megérezve 
a nagy veszedelmet, amely őt és 
társait fenyegeti, azonnal munká-
hoz kezd. Amikor Pierat Cecile 
komornáját próbálja megveszte-
getni, Morei ugyanekkor intézke-
dett, hogy Boudet-t egyik cinkos-
társnőjével hozza össze, aki Ce-" 
cilének mutatkozik majd be a báró 
előtt. A találkozás megtörténik, 
de Boudet rögtön észreveszi, 
hogy a szépséges hölgy helyett 
más jelent meg a randevún. Ék-
telen haragra gyulád s azonnal 
a rendőrségre siet, hogy felelős-
ségre vonja Pierat, a becsapás 
miatt. Morei pedig ezalatt örvend. 
Ismét sikerült félrevezetnie az őt 
nyomozó rendőrséget, amely Leon 
és Cecile révén vélt a betörőkirály 
nyomára akadni. A pillanatnyi si-
ker azonban nem kábitja el Moreit. 
Jól tudja, hogy a rendőrség a 
kudarc után fokozottabb erővel 
kezd ujabb munkába, hogy lefü-
lelje végre Páris legveszedelme-
sebb kalandorját. Éppen azért az 
a terve, hogy emlékezetes csa 
pást mér a rendőrségre, amiről 
az egész város beszélni fog. 

Harmadik fejezet: 

Fény és nyomor. 
Morei a történtek után nem is 

sejtette, hogy bár először távol-
tartotta Cécile-t Boudet bárótól, 
később egyenesen a kezére kény-
telen játszani a leányt. Miután 
Léon nagyúri élete mindtőbb 
pénzt emészt fel, nemkülönben 
Cécile-é is, az a terve, hogy a 
szükséges kiadások fedezésére a 
báró millióit fogja igénybe venni. 
Arra való hivatkozással, hogy a 
fukar Boudet vagyonából a sze-
gények és árvák százait tudná 
felsegíteni, arra birja reá Cécile-t, 
hogy legyen a báró szeretője. 

Cécile teljesiti Morei kívánsá-
gát, amelynek pedig az az igazi 
célja, hogy Boudet millióit Léon-
nak Villefleur herceg leányával, 
Clotilde dal házasságához akarja 
megszerezni. Terve sikerül, Cécile 
szeretője lesz a bárónak, aki-
nek pénzén Morei visszavásárolja 

Léon bretagnei kastélyát. Léon 
később megtartja eljegyzését a 
hercegkisasszonynyal, — amikor 
azonban az ünnepség javában 
folyik, megjelenik Pierat és lelep-
lezi a vőlegényt, aki bűnös pén-
zen vette a kastélyt. Mélységes 
bánattal szivében, lesujtottan ke-
resi fel Léon Moreit, aki elhatá-
rozza, hogy kegyetlen bosszút 
vesz Pieraton. Közben Boudet, 
aki mindjobban szerelmes Cé-
cile be, egy ragyogó palotát ren-
dezett be számára. — Fény és 
pompa veszi körül a főúri sze-
retőt, akj azonban nem boldog, 
mert nélkülözi Léont. 

Egy nagy ünnepély alkalmával 
megjelenik a báró palotájában 
Léon, Morei és Pierat is álruhá-
ban. A betörőkirály észreveszi a 
rendőrfőnököt. Mérget tölt ita-
lába és Pierat itt leli halálát. Cé 
cile is megelégelte az életet, amely 
gazdagsággal ajándékozta meg 
ugyan, de megfosztja őt az igazi 
boldogságtól és egy elkeseredett 
pillanatban öngyilkosiágot követ 
el. Ezalatt a jelenlevők felismer-
ték a megmérgezett rendőrfőnö-
köt és azonnal értesitik a rendőr 
séget a titokzatos esetről. A tör-
vény emberei, valamint Morei és 
Léon között éktelen harc és haj 
sza fejlődik. Hol az egyik párt 
győz, hol a másik. Közben Léon, 
amikor megtudja, hogy Morei 
tulajdonképen az édesatyja, fáj-
dalmas szégyenében öngyilkos-
ságot követ el. Az események 
hatása alatt Morei is megtörik 
testben és lélekben. Töredelmes 
vallomást tesz a rendőrségen és 
az az utolsó kívánsága, hogy 
reáboruljon frissen hantolt sír-
jára egyetlen fiának, akit minde-
nekfölött szeretett ezen a világon. 

Ötven 
koronáért készít a 

„FOTO" 
műterem Buzatér 

hat darab 
művészi képet. 26 

Szökés a halottaskam-
rából. 

(Lepain legújabb bravúrja) 
A főszerepben: Louis Ralph. Lepain. 

Bemutatja az Uránia nov. 17-én szerdán 
és 18-án csütörtökön. 

A New-Yorkba menekült Le-
pain nem tudja kipihenni fára-
dalmait, mert tudomást szerez 
arról, a hamburgi Millner detek-
tív már nyomában van. Lepain 
ezért mint a „Palace-Railway" 
fodrásza, San Franciskóba igyek-
szik, menekül. De ugyanezzel a 
vonattal utazik Millner is. A bor-
bélynak öltözött zsivány „vélet-
lenül" éppen megvágni készül 
Millnert és az utolsó pillanatban 
kapja ki a borotvát Fox, Millner 
amerikai kollégája. Izgalmas küz-
delem fejlődik a , Facific"-en, a 
robogó vonat tetején és Lepain-
nak sikerül üldözői elől elmene-
külni. 

San Franciskóban Mr. Hunter 
álneve alatt száll meg egy elő-
kelő szállóban. Itt ellopja a sze-
génységbe jutott Maud ékszereit; 
a legértékesebb darabot, egy 
csodaszép gyöngysort, Manja 
barátnőjének ajándékozza. De a 
sors szeszéje ezúttal furcsa játé-
kot üz Lepainnal. Beleszeret a 
szép Maudba, segíteni akar rajta, 
nyomorán. Meglesi Manját, vissza-
kéri az ajándékot. A leány ellen-
szegül, megfutamodik. Lepain a 
nyomában van ; egy háznak a 
tetején sikerül őt utóiérnie és 
visszaszereznie a drágaságot. 
Névtelenül visszaszolgáltatja azt 
Maudnak. Szive választottja azon-
ban még nem lehet az övé. Mr. 
Smith boldogult atyjának mos-
tohnbátyja, r«ffinált csalással 
magához ragadta a hagyatékot, 
most pedig azon fáradozik, hogy 
a szép árvaleányt összeházasítsa 
fiával. E célból meghívja esté-
lyükre, melyen „Professor Gla-
dys" kitűnő maskjában Lepain 
is meg tud jelenni. Az estély 
után a vendégek elhagyják a 
házat, csak Professor Gladys 
marad meg és lesi ki az apa és 
fia beszélgetését, amelyből nyil-
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vánvaló lesz Lepain előtt, hogy 
Mr. Smith az ellopott nyugta 
ellenében jutott a nagy örökség 
birtokába. Lepain kiragadja ke-
zéből az irást, visszajuttatja 
Maud Clarkhoz, aki ezáltal örök-
ségének birtokába jut. Boldog-
ságban úszva borul Maud Mr. 
Hunter nyakába és mi sem aka-
dályozza most már azt, hogy 
egymásé legyenek. 

Egy veletlen folytán gyanússá 
válik Mr. Hunter Ralph Smith 
előtt és ez felhívja rá a rend-
őrség figyelmét. Az esküvő napja 
pedig elkövetkezett. Mr. Hunter 
(Lepain) boldog, de — mint 
mindig — óvatos. Amikor ifjú 
feleségével kocsiba ül, letartóz-
tatják. A válságos pillanatban 
inggombjában tartott mérget vesz 
be és „élve nem" szavakkal hol-
tan terül el a földön. A halottas-
kamrába viszik, de a detektív 
egy Lepain iránt még «. holta 
után is bizalmatlan. Azért őrségül 
ő maga is befekszik a halottas 
kamrába Lepain mellé . . . Igen 
ám, de Lepain hivei sem nyu* 
gosznak. Megtámadják a detek-
tívet, kiszabadítják Lepaint, akit 
az 8 mérge csak tetszhalottá tett. 
Menekülnok. A detektív több 
rendőrrel felveszi az üldözést. A 
banditatársaság egy malomban 
keres menedéket. A küzdelem 
rendkívül izgalmas, a menekülő 
zsiványkirály a malomszárnyba 
kapaszkodik, körülforog a malom 
és igy menekül el üldözői elől. 
De a detektívek még most is 
nyomában vannak, tovább folyik 
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Az előadások kezdete az Apo.itíban és 
8órakor, vasárnap és ünnepeken délutc 
előre válthatók az Apolló pénztáránál 
ünnepnap délelőtt 9—1 l-ig. Ruhatár és 
A Mozi kapható az Apollóban és az 

1920 november 19—20—21 
péntek, szombat, vasárnap 

M O R E L 
III. rész: 

Fény és n y o m o r 
az Urániában : hétköznap délután 6 és 

in 3, >/* 5, J/4 7 és »/« 9 órakor. Jegyek 
hétköznap délelőtt 9—12-ig, vasár- és 

büffé a közönség rendelkezésére áll. 
Urániában a jegyszedőknél. Ára 1 kor. 

a vad hajsza. Lepain ajközeiben 
lévő emelőcsigára mászik, amely 
óriási karját a légbe mereszti. 
Ég és föld között lóg, most nincs 
menekvés! A detektív rásüti 
fegyverét, mert a zsivány hallani 
sem akar megadásról. Rémes 
sikollyal zuhan Lepain a mély-
ségbe I A detektív egy darabig 
figyeli a vizet, amig a tükör 

egész simára válik.-De alig távo-
zik, megpillantjuk a part felé 
uszó Lepaint; mint ügyes uszó' 
sokáig marad a víz alatt . . . 

Csonka jYtagyarűrszág 
nem ország. 

€gész jYlagyarország 
menyország. 

J J ROYAL » E heti mnsora : J ih Minh. III. rész. 6 felvonásban. 
A főszerepben René Cresté. 

10 
NAGY MOZGÓ 
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 . 

Csintalanok. Vigjáték 3 felvonásban. 
° ! a s z detektivtörténet. 5 felvonás. 

m c s i e r U e i c K u V . és egy 2 felvonásos vigjáték. 



8. oldal A MOZI 1920 nov. 1 4 - 2 0 

Humor a moziban 

— H a l l o t t a ? Már a mozi-
ban is életbelépett a fakultatív 
cenzúra 1 

— Ne mondja, komolyan? 
Mit sem hallottam még róla. 

— Ja, hát nem látja, hogy 
némely film milyen fakult? A 
cenzor ezeket a részeket ki-
fakultatta ! 

— Az A p o l l ó b a n az egyik 
filmsláger előadása alatt lestem 
el az alábbi párbeszédet: 

— Mi, hát beengedtek. Nem 
vették észre, hogy te még nem 
vagy 16 éves. 

— Nem biz, ecsém. Ez ugy 
történt, hogy bejutottam, a pénz-
tárnoknőnek emigy köszöntöt-
tem: „Van szerencsém szép 
nagysád, aggyon ehhez a gye-
rekelőadáshoz egy bilétát, azt 
a kutyaszentit, hallom, hogy 
kölykök nem mehetnek be, mert 
csak 16 éven felülieknek sza-
bad, a rézangyalát". 

— És a pénztárnoknő adott 
jegyet ? 

— Persze, hegy adott. Azt 
mondta, csak ne szidjam ugy a 
fiatalokat, mert még én sem 
multam el — huszonegy éves. 
Igy jutottam be én is a néző-
térre. Jeggyel. 

— A j e g y s z e d ő n é összeve-
szett egy úrral, aki állandóan 
két székkel errébb ült a sorban, 
mint ahová jegye szólott. Min-
den előadás előtt figyelmeztet-
ték, hogy a más helyére ült. 
Persze igy az egész sort mindig 
megbolygatta. Az ur is ideges 
volt, a jegyszedőnőnek is elfo-
gyott a türelme. 

A jegyszedőné ezért csendben 
rászólt az úrra : 

— Máskor, ha moziba jön, 
nézze meg a jegyét és ne oda 
üljön le, ahová akar, hanem — 
két székkel tovább. Biztosan 
az a maga helye. 

— Az alábbi levelet k a p t a 
a M o z i : Tisztelt szerkesztő úr! 
Egy kívánsággal járulok ma-
gához. Vájjon nem lehetne egy 
igen okos, praktikus és olcsó 
ujitást életbeléptetni a miskolczi 
mozikban ? Tudniillik azt, hogy 
az egyes felvonások végénél, 
pár perccel a nézőtér kivilágí-
tása eltőt is csengetnének fi-
gyelmeztetésül. Hive, egy mozi-
látogató, aki a választ „kettes-
ben a moziban" jeligére kéri. 

Nem válaszolunk. G. S. 

Szerkesztői üzenetek. 
3 rovutban minden, a mozit illető kérdésre vá-
l»«z»l»nk. — Nértelen levelekre nem felelünk. 

N. S. 1. Legközelebb szenzációs le-
leplezéseket közlünk a filmcsinálás r e j -
telmeiről. 2. Dayl Cronikl. 

Magyar film r a j o n g ó . 1. Eléggé 
nívós alkotások. 2. Fejlődhetnek. 3. Ga-
ramszegi Sándor rendezte. 4. A Délibáb 
filmet valóban Mezőkövesden vették fel. 

Egy mozi lá togató . Kérje a jegy-
szedőknél. 
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Schwartz M. Miklós 
vízvezeték- és csatornázáti szerelő 

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

Telefon 6—35. 6 

Alakittassa át 
nemesebb szőrméit 

Lajos és Lukács 
modern szűcsöknél 

Legújabb párisi divatlapunk 
már megérkezett! 80 

CSORBA LAJOS 
mú'butor- és épület-
asztalos. Kossuth-u. 2. 

Készit háló- és ebédlő berendezé-
seket a legmodernebb kivitelben. 

Székely banküzlet 
Széchenyi-utca 46 . sz. I. emelet 

\ 

Idegen pénzek 
legelőnyösebb 
beváltási helye 

Í R Ó G É P E K 
varrógépek, kerékpárok, 

gramofonok, fegyverek 
javítási vállalata 32 

S C H Á F F E R MIKLÓS 
műszerész, Széchenyi-utca 92. 

Bent az udvarbau. 

A Fo'lá»W«5ba«H l - l 
állandó betétek után 

5°loHawatot fizet! 

Legolcsóbb bevásárlási forr&s! 

Imrei Mihály 
r ő f ö s - és 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 mel le t t . 2 

Sfirdessen 
# Mozi-fan 

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




