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HERTOGIN SATANELLA
N

ons vorig

nummer hebben we

onzen lezers een hier te lande
nu toe niet zeer bekende
Duitsche fil mar tis te voor gesteld,

tot

nü echter

die

in

een der

bij

buren best bekend staande films tot onskomt.
Deze artiste is de tooneelspeelonze

oostelijke

Lucie Doraine. Van geboorte een
Hongaarsche, heeft ze in Oostenrijk zich

ster

uit

het gesticht door een ouderloos paar

was meegenomen.

Ze vernam toen ook

bijzonderheden, hoe hij geheel onschuldig
onder verdenking zijn pleegmoeder te
hebben gedood, gevangen was genomen.
De hertogin zag den man lang aan en
besliste toen, dat hij bij haar zou blijven,
dat ze zijn geheim zou bewaren, tenzij hij
haar ontrouw werd. Op dien dag zou ze
hem weer aan de gevangenis o ver leveren.
Ais Guido Cavalcanti zou hij in de wereld
zijn intrede

doen.

Voor Guido kwamen emotievolle tijden.
Maar iets hinderde hem geweldig, namelijk
de hardheid van de hertogin. En dit werd
er niet beter op, toen hij een Amerikaansch
meisje, Bessie Ruthon, een zacht, lief

recht

en

dat

heenging naar Amerika

hij

met een vrouw,

die niet zelfzuchtig was.

De hertogin begreep, dat haar macht
was gebroken en met een dolk benam ze
zichzelf het leven.

DE BEN ZINE-B ARON
lieftallige Emmy Wehlen vervult in
door de H.A.P Film Comp. te Den
Haag gebrachte film „De Bénzine- baron”
de hoofdrol. Dat is een attractie te meer,

De

de

wezentje, ontmoette.
Toen Bessie hem meedeelde, dat ze zou
vertrekken, was ’t hem duidelijk, dat dan

Het

theehuismeisje
in

de

aan

Chiu-san heeft een jong marine-officier
haar netten verstrikt.

film gewijd.

Ze treedt op onder

van haar echtgenoot Michael Kertesz
de Sascha-film en het samen werken

regie
bij

van deze twee heeft zijn hoogtepunt

bereikt

„Hertogin Satanella”, die door de N.V.
Overseas Film Company te ’s Gravenhage

in

wordt gebracht.
Deze film heeft een motto: Cherchez
la femme. Men weet nu de strekking reeds,
’t gaat om de macht die de vrouw door
haar schoonheid op den man weet uit te
hier

oefenen en Lucie Doraine vindt hier voldoende gelegenheid van haar kundigheden
te doen blijken, want ze vertolkt niet
minder dan vier rollen, zij ’t dan ook dat
de hoofdgedachte bij deze vier dezelfde is.
Hertogin Satanella is een bekoorlijke
duivelin. Ze heeft de mannen, die haar
aanbidden, geheel in haar macht en voor
dezen heeft dat nog nooit veel genoegen
gebracht. Een nieuwe aanbidder is Mario
Barberini, die belooft op het tuinfeest van
de hertogin in een zwarte domino aan-

wezig te zijn. De zwarte gedaante is er,
doch als de hertogin met hem alleen is,
is ’t een ontvluchte gevangene.
Na den eersten schrik is de hertogin
spoedig weer zichzélf en ze verneemt dan,
dat deze Mario in z’n auto had overvallen,
hem had uitgeschud en z’n invitatie had
gevonden. De gevangene had zich nu in
den domino gestoken én was zelf gegaan.
Uit het verdere gesprek vernam de hertogin * meerdere bijzonderheden. Zoo b.v.
dat de man tegenover haar een vondeling
was geweest, door nonnen opgevoed, doch

Dit is het

„HÏS

het leven voor hem geen waarde meer had
en liever dan op aanwijzing van de hertogin
weer in de gevangenis te gaan, wilde hij
zelf door een sprong van een rots een
einde aan zijn leven maken.
Doch zijn sprong werd verhinderd doordat een onbekende hem aangreep, die hem
toevoegde, dat een vrouw geen jong

menschenleven waard is. En hij nam hem
mede naar een vertrek, waar Guido in
een groot boek zag het noodlot van hen,
die hun leven een vrouw in handen gaven.
Hij aanschouwde het lijden van een marineofficier, die in de macht was geraakt van
een Japansch theehuismeisje; van baron
Viviani, die verstrikt was geraakt in de
netten van markiezin Foucault. En nog
vernam hij de geheele geschiedenis van
een koning uit het oosten, die ook het
slachtoffer werd van een vrouw, van de
schoone Eminah, die hem vergiftigde.
Dat alles bleek Guido een droom te
geweest. Doch het was een vingerwijzing voor hem. Hij mocht zijn leven
niet afhankelijk maken van de genegenheid
van een vrouw. En hij ging tot de hertogin
zijn

en zeide haar, dat hij haar bedreigingen
niet vreesde, dat hij vertrouwde op het

Een vreemde samenkomst.

want naast goed spel kan men dan overtuigd zijn van een onderhoudende, aardige film.
De heer Silas Pettingill is een eenvoudige, goedgehumeurde heereboer, die zich
verheugt

in

landerijen, een
is

van

zijne

’t

en

boerderij

te zijn.
{Zie vervolg op pag. 4).
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alle

plaatsen

zelf
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platen!

Verzending naar

leidster

van hem

en van een alleraardigste, romantisch aangelegde dochter, Helen a geheet en.
Op zekeren dag wordt op Silas’ landerijen petroleum ontdekt en onmiddellijk
doet een groote maatschappij alle moeite,
het rijke land te koopen, wat Silas een
van de winsten
flinke bom duiten en 25
bezorgt. De familie is dus plotseling rijk
geworden en gaat in New- York een der
schoonste huizen der stad bewonen. Dit
is recht naar den zin van mevrouw Pettingill, die altijd een zwak gehad heeft
voor alles, wat rijk, aristocratisch en deftig
is
en die nu meent, weldra in de hooge
kringen te worden op genomen.
Wat Silas zelf betreft, hij is de eenvoud
in persoon gebleven en moet van zijn
vrouw de bitterste verwijten slikken, dat
hij nooit eens de „deftigheid” inviteert..
Op een nacht, als Silas aan den boemel
is
geweest, brengt hij een taxichauffeur
mede naar huis, welke hij aan zijn vrouw
voorstelt als baron Terfitte. Onnoodig te
zeggen, dat mevrouw zeer gevleid is zoo ’n
adelijken gast .onder haar dak te herbergen.
Zij doet al het mogelijke hem aangenaam
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beroemde merk van de

Gramophones en

van

bezit
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DE GEVAREN EENER GROOTE STAD
Loet C. Barnstijn's Filmproductions, Den

Haag
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n

dat hij zijn vriend Jerry, die echter van het vroegere misdadigersleven
kaarten voor de toekomst? 3, Een overval van de politie in een kroeg, waar
Inbreekster tegen wil en dank. 5. Een minder aangename ontmoeting voor den jongeman

gerold,

handtaschje

—
Wat zeggen de
<

4.
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De

chauffeur

in

4
Helaas, juist toen alles zoo goed ging,
werden Jerry Sullivan en Spike Davids uit
de gevangenis ontslagen. Deze waren in
de dagen, waaraan Molly thans liever niet
meer herinnerd werd. haar beste vrienden
geweest. Zij had over haar plan, om het
oude leven op te geven, aan Jerry geschreven, en deze beloofde dat hij, zoodra
hij zijn straf uitgezeten had, ook een fatsoenlijk mensch zou worden.

kwestie blijkt echter

voor wien hij zich
nitgeeft. Hij is namelijk de jongste zoon
van den graaf van Bradwood, een oudadellijke Engelsche familie. Zijn vader is
gestorven en heeft hem een groot vermogen
nagelaten. Zelf is hij hier echter onkundig
van. jaren geleden was hij naar Amerika
getrokken wegens een geschil met zijn
familie. Veel had hij geprobeerd, doch hij
had ’t niet verder kunnen brengen dan
n et

degeen

te

zijn,

Noodgedwongen moeten Silas en de
huncomedie verder spelen, maar

chauffeur

voor den laatste heeft het toch het aangename gevolg, dat Helena behagen in

hem

heeft.

Het

geval

anders. Nauwelijks
deze weer op vrije voeten of hij
ontrolde een dame de portemonnaie en
duwde dezen den. niets vermoedenden Jerry
in de handen om dan ijlings uit het gezicht
te verdwijnen. Jerry wierp de portemonnaie
van zich en snelde naar Molly’s restaurant
om haar van de nieuwe misdaad van hun
kameraad te vertellen. De politie spoorde

Met Spike ging het

stond

tot taxi-chauffeur.

wordt echter

ernstiger.

De

familie Pettingill heeft geadverteerd voor
een huisknecht en kamermeisje. Deze an-

nonce is onder de oogen gekomen van
een bandietenbende, waarvan nu enkele
leden zich bij de familie gaan verhuren
als kamermeisje resp. huisknecht. Het hoofd
van deze bende, een zekere „Tango Tony”,
las eveneens het bericht van het overlijden
van den ouden graaf Bradwood, waarbij
tevens werd medegedeeld, dat men overal
naar den zoon, den erfgenaam, zocht.
Hij vormt het plan zich uit te geven
voor den jongen graaf Bradwood en hij
weet zich als zoodanig dan ook toegang
te verschaffen tot de hooge kringen. Ook
bij de familie Pettingill.
Het is begrijpelijk, dat het „Tango
Tony” alleen te doen is om de juweelen
en rijkdommen van de families, waar hij

Het

hol,

waar het geboefte der groote stad samenkomt.

Dan gebeuren de malste dingen. De
verwikkelingen zijn geweldig en de politie,
die gewaarschuwd is door den chauffeur,
neemt dezen zelf nog te pakken. Gelukkig
echter komt alles uit als een notaris graaf
Bradwood komt opzoeken
de

in

verband met

erfenis.

Moet nog gezegd, dat de graaf- chauffeur
aan het eind Helena als zijn vrouwtje in
de armen sluit?

Een

met Gladys Brockwell

film

in

Molly

hielp

hem van
hem uit

Al spoedig verscheen ook Spike in het
restaurant en vertelde Molly dat hij er niet
weinig naar verlangde haar chique zuster
Marion te leeren kennen, die na een poosje
schoolvriendinnetje te hebben
ook een paar dagen bij haar
zuster dacht door te brengen. Molly negeerde Spike, maar dat gaf niets. Hij drong
bij

DE GEVAREN EENER
GROOTE STAD

een

rijk

gelogeerd,

de

Dat beteekent een gelegenheid om
weldoordacht spel te aanschouwen.
Het door Loet C. Barnstijn’s Filmproductions te ’s Gravenhage gebrachte werk „De
Gevaren eener groote Stad”, biedt deze
hoofdrol.

fijn,

gelegenheid.

verkeert.

jerry evenwel op en beschuldigde
het misdrijf. Maar
de moeilijkheid.

in Marion’s kamer door en trachtte het
jonge meisje te kussen. Molly, hierover ten
zeerste verontwaardigd, wierp Spike na
een hevige ruzie met pak en zak de deur
uit. Marion ontvluchtte de omgeving, die
haar nu opeens zulk een afschuw inboezemde, ervan overtuigd dat ze nergens
(Zie vervolg op pag, 9.)

.

Toen Molly Moore haar zusje aanzag,
Het beste adres voor:
Orisineele Schilderstukken, Etsen

en

Lijsten in alle

maten

kwam

er een

gedachte

bij

in het diepst

van haar

ziel

haar op, die zij
reeds lang gekoesterd had. Zij wilde n.1. haar oude
kennissen er aan geven en een fatsoenlijk
leven gaan leiden. De kleine Marion had
alles voor ze kon haar een goede opvoeding
laten geven en zoodoende van het meisje
een dame maken. Molly kocht dus een
klein deftig restaurant in een druk bevolkte
buurt. Ze had er geen spijt van, want de
zaak nam op, en overtrof zelfs spoedig
haar stoutste verwachtingen.
;

Vijzelstraat 104

AMSTERDAM

Tel. C. 798.
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IMPERATOREN
en alle andere apparaten zijn door
ons direct uit voorraad leverbaar.

Annie Trautner
Stella Fontaine
TN

ons

vorig

* we een

nummer gaven

beeltenis

van Annie

Trautner, de Duitsche kunstenares, die zoo goed kan fypee-

Maar

ren.

beeltenis

we moeten haar
nog eens geven, want

*een Hollandsche artiste,
een der typen van haar
Münchener kunstzuster is gaan
weergeven.
Wie? Natuurlijk
Stelle Fontaine, die immer er zoo
groot behagen in heeft om haar
mede-artisten te imiteeren.
Anni Trautner gaf als een der
er

is

die

de bolsjewiek. En net
voor Stella, die moest ze
namaken. Men ziet hier thans
links Anni en rechts Steila en
't
is niemand kwalijk te nemen,
wanneer hij geen verschil ziettypen

:

iets

Stella

Fontaine

heeft

in

alles

de toch inderdaad goede creatie
van Anni Trautner schitterend
getroffen. Stelia’s houding, haar
gelaatsuitdrukking, T
cies
heeft

is

alles pre-

Anni Trautner die
gegeven om een wasch-

zooals

echte bolsjewiek te fypeeren.

V

Foto Geve.-.
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JUBILEUM BERNI
IN

DUDEK

CABARET MODERN TE ZANDVOORT

Sessy Smlronina.

BRN DUDEK gaat jubelen Het feest zal worden
gegeven den 23sten Augustus in Modern te
Zandvoort, De jubilaris krijgt daarbij veler medewerking: van Sessy Smironina, van Jules Boesnaph,
van Kees Pruis en van kapelmeester Goetze. £>e
conterfeitsels van deze medewerkers omringen hiér
dat van den jubilaris.
Derf 20sten Augustus 1911 is Dudek voor het eerst
opgetreden in het Littauer Stadttheater als Friedrich
in „Mignon’’. Hij ging al spoedig elders z'n zangkunst brengen en was achtereenvolgens verbonden
aan het. Breslauer Stadttheater, aan het Königlich
Sachsische Schauspielhaus te Dresden en het
Noliendorftheater te Berlijn. Daarna op tournee!
Langs alle groote steden in Duitschland ging het.
Zoo kwam hij in Kopenhagen, waar hij aller haften
veroverde en optrad in Scala en in Winterpaleis
Tivoli. Zijn verblijf in Denemarken bracht hem ook
tot de film, want hij trad er nog op bij de Nordisk
Film Comp. Bij de Nordisk leerde hij den helaas
te vroeg gestorven Waldamar
sylander Tcennen.
Dudek werd een goed vriend van hem, had hem
veel te danken en denkt altijd met veel waardeering
aan den grpoten artist.
Berni Dudek is een zeer bereisd man. Hij kwam
behalve in de beide hiervoor genoemde landen, in
Rusland. Bulgarije, Roemenië en Italië, bestudeerde
er ijverig* de taal en bracht het zoover, dat hij erin
de landstaal liederen kan zingen.
Dat Dudek. nog lang zich aan z*n kunst mag
wijden! Dat ’t hem aan belangstelling op ?‘n feest
niet zal ontbreken, daarvan zijn .we overtuigd.

B

!

I

i

Bernl Dudek.

.>

Goetze.

De Heer en Mevrouw Boesnach

Kees

Pruis.

-V
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HERTOGIN SATANELLA
(N.V. Overse as Film Company, Den Haag)

1.

Lucie

Doraine,

de

die

vertolkt van her-

rollen

togin Safanella, van hef fheehuismeisje Chiu~san, van

Foucauld

markiezin
2.

Pijnlijke

die

vangenis
in

ter
in

als

lafer

de

van de haremvrouw Eminah.

en

oogenblikken

De

3.

!

fe zijn

opgesloten, waaruit

verpleging opgenomen.

macht

de

en

van

hij

De

4.

ontvlucht

is,

dood

te

waar

Eminah weef

de andere

het

sterven.

vrouwen.

Eminah,

sultan,

maken

wordt
van

waar

Ch iu-san

heid.

8.

Alfons

De

6.

is

uit

te

den harem van
blinken boven

lievelingsvrouw van den

Fryland,

om op

toilet,

uit

heerschf

Guido Cavalcanti,

5, In

door haar kamenier geholpen

haar

scher groofer bekoring

den

Chiu-san

door haar helper uitgeschud, dreigt een

vreeselijken
sultan,

marine-officier, die

hef 'ilfcehuis-meisje

den

van

vondeling,

eersf in een ge-

wereld zal verschijnen, wordt door de nonnen

geraakt

bij

kleine

Guido Cavalcanfi, na

te

door
die

haar heer-

oefenen. 7. Het milieu,

haar groote schoon-

de

rollen

vertolkt van

eigenlijk een ontvluchte

marine-officier

Fred

lornson,

gevangene,
van

baron

Viviani en van den koning van het Oosten.
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(H. A. P. Film

Comp

Den Haag)

I.

In

de

bezittingen
”!>.

Helena

.

8

DE BENZINE-BARON

(ƒƒ.

Comp.
Den Haag )

A. P. Film

omgeving van den eenvoudigen heereboer Silas Pettingili, die echter door het vinden van petroleumbronnen op zijn
èensklaps schatrijk wordt. 2. Emmy Wehlen, die in dit filmwerk de rol vertolkt van de lieve bekoorlijke dochter van Pettingili
Pettingili in gedachten verzonken, denkend aan den man, die door zijn innemende wijze van optreden zooveel indruk op haar
maakte. 4. De oud^ Pettingili wordt schatrijk vooral tot vreugde van vrouw en dochter.

oude
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beter heen kon gaan dan
naar d’r schoolkameraadje
Alice Pemberton. Aiice’s
broeder Ted vatte weldra
voor Marion een groote
genegenheid op en vroeg
haar zijn vrouw te wilien
worden.
Spike, die de annonce
van deze verloving in de
courant las, verlangde van
Molly, dat zij hem helpen
zou het huis van de Pembertons te plunderen; in
dien zij het niet deed, zou
hij Marion’s afkomst verraden. Molly liet zich evenwel door deze bedreiging
niet van haar stuk brengen;
ze gaf het eens opgevatte
plan om eerlijk te leven
niet op. Maar toen de nacht
aanbrak, waarin Spike zijn
boos voornemen dacht te
volvoeren, greep een hevigen angst voor Marion’s
veiligheid haar aan. Zij
besloot den dief te volgen.
De politie snapte ze beiden. Spike ontkwam, doch
Molly, die onschuldig was,
werd meegenomen. Bij haar
pogingen om Spike te ontdekken. bracht de politie
Jerry naar het station.
Molly vertelde hem de ge-

Lola Cornero.
5

.

Onze

voorplaat geef*ditmaal een voor alle liefhebbers van het cabaret
zeer goede bekende. We
schamen ons eigenlijk den

naam

:

nero.

Lola Cornero wordt gevierd alsof ze een raschechte Nederlandsche was,
dat wil zeggen met alle
nationaliteits- chauvinisme

En toch heeft ze geen
druppel Hollandsch bloed
in de aderen. Maar er is
gemakkelijk een oorzaak
op te geven voor dit vermoeden. LolaCornero heeft
een zeldzaam aanpassingsvermogen. Met buitengewoon gemak bestudeert
ze talen en daardoor
is ze zoo goed onze
taal gaan spreken.
Door haar Engelsche
liedjes heeft ze op
het tooneel naam
gemaakt, meer nog door
haar optreden als confereneière. Want dit is de
groote kracht van deze
-

heele

geschiedenis. Jerry
beloofde toen aan de politie
hen te helpen den man te
vinden, die Molly in zulk
een positie had gebracht.
In een vuil morsig kroegje

ontdekten ze Spike en een
hevig gevecht ving aan,
waarbij een agent gedood
werd. Spike echter werd
overmand en bekende alles.
Molly en Jerry verlieten
de stad, die voor hen zoovele

onaangename

ringen had.

herinne-

noemen, maar

te

voor de enkelingen, die
haar niet zagen en hoorden, zeggen we ’t hier dan
’t is Lola Cornog even

DINA DIETRICH.
hd

De

eerste helft van Augustus zag men haar in het
Amsterdam, de tweede helft maakt ze haar opwachting in
het Cabaret Artistique te Scheveningen. Het Feit, dat deze kunstenares hier is,
motiveert voldoende om nog eens een paar foto’s van haar te geven.'Ongetwijfeld
behoort ze tot de meest bekenden uit de cabaretwereld. Bij duizenden zijn de Nederlanders te tellen, die haar in haar Biedermayer-costuums hebben gadegeslagen. Haar
optreden is nog immer een succes op een cabaretprogramma en we zijn ervan overtuigd, dat men weer in grooten getale is gaan genieten van de creaiies dezer artiste.

Dina Dietrich

Centraal

is

Theater

in

land.

te

De grootste Rotterdamsche bioscoop

in

schoone vrouw, die ook
door deze derde factor een
geweldigen opgang maakte.
Behalve in het cabaret is
Lola Cornero nog opgetreden in de film. We noemen
hier alleen„AmericanGirls”
van de Hollandia.
Ze is een all-round artiste, eene die altijd veel
succes zal blijven houden
omdat ze zoo van alle

markten thuis

is.

aanbouw.

.

De vorige week Woensdag is de laatste, de 635 ste. paal geheid voor hd nieuwe theater aan den Pompenburgsingel te Rotterdam. Een
nieuwe bioscoop is er een van dezelfde onderneming, die het AV.B. Theater aan
klein aantal genoodigden was hierbij tegenwoordig. De
met groen versierde heipaal
den Nieuwen Binnenweg exploiteert. Nf ‘uurlijk is deze gebeurtenis gefilmd. Op het eerste filmbeeld ziet men de
dit feit); op het
den bodem ingaan; op het tweede is het bijna geschied (de directeur, de heer Karl Wiesbach aanschouwt met welgevallen
derde houdt de president-commissaris een speech (de heer het meest rechts

is

de heer

J.

A. Zeeuw van der Laan, mede-direcieur).
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Hertha
niettegenstaande

kend

de

om

haar

Schiitz,

jeugd reeds buitengewoon be-

haar dansparodieën en

routine

van

deze jonge

als humarisfe.

kunstenares

Over

staat

men

steeds verbaasd, overal waar ze optreedt.

Ines
een

bekwaam

Ift#

anders naar moet raden,

van Bree,

Waar

balleidanseres van

Zie je nu tentoongesteld,
Alle groote-stads bombarie

den ouden stempel.

je

Ruimt voor

Weg met

al

Lieve kind,

dunne

In je

Ben

je

’t

’t

je

badcostuum het

veld.

'geraffineerde,

bent charmant

zebra- truitje

een bad- nimf aan het strand.

Cabaret-, tooneel-artisten,
Sluit je schmink- en poeier doos,

Naar gelang

Holland, jij bent veel bezongen
Door de dichters van jouw grond,
Men verwijt je vele dingen,
je klimaat is ongezond.
Maar al heb je duizend fouten,
Ik vergeef je alles, want
In den zomer is ’t een weelde
Bij je Noordzee, aan het strand.

je

hooge gage

Ga

genieten voor een poos.
Geen papieren decoratie,
Geen coulissen aan den kant,

Ditmaal echte natte golven

En Gods-eigen mulle

strand.

Je hebt gelijk hoor, Loutje Davids,
je „Zandvoort aan de zee”,

Met
Geen „Wilhelmus van Nassauwe”
Geen spontaan ,,Wien Neerlandsch Bloed”

Je hebt de goeie snaar getroffen,
Kerel, je hebt geen idee,
Wat een weelde zoo te brajen,

Kunnen mij zoo diep ontroeren,
Zetten zoo mijn hart in gloed,
Als jouw aan blik in den zomer.
Ik heb je lief mijn Nederland,
Niet om al die mooie liedjes
en je strand.
Maar je Noordzee

Zoo gebakken en gebrand,
Beter nog dan Röntgenstralen
Doet de zon het aan het strand.

—

’s

Zomers

Waar

als je uit wilt puffen,

Als je zalig niets wilt doen,
Als je „négligé” wilt loopen,
Zonder angst voor je fatsoen.'
Als je met je luie boddie
Rond wilt wentelen in hét zand,
Kan je al dat schoons genieten
Aan de Noordzee, aan het strand.

A.

de blanke top der duinen

Schittert in den zonnegloed,
Daar kan arm en rijk genieten,

Maling aan een zomersproet'
Ga es fijn een dag genieten,
Zet je zorgen aan den kant,
Menschenkind, het is zoo’n weelde
A an d e JNoordzee op het strand.

CHEF VAN

DUBENIK

DIJK.

CABARET -DANSANTE

internationaal Theaier-Variété en

Concertbureau.

„MODERN”

Vakkundige Arrangementen van
intieme kunstavonden en

Dufor Boys,

Particuliere Feesteliikheden

een succesvol tweetal voordragers

Korte Houtstraat 12b, Den Haas

hngelsche cabarets.
I

uit

de

ZANDVOORT

CINEMA EN THEATER

11

.

DUMAS
Wie kent niet Dumas^

HEILIGENWEG
Vanaf Vrijdag 19 Augustus
tot en met 25 Augustus als

U.T

hoofdnummer de schitterende

Overal is hij in den
loop der jaren opgetreden- Kleine plaatsjes
heeft

evengoed be-

hij

„De Godloochenaar”
Drama

in 6 acten naar het wereldberoemde boek
„Dokter Rameau” van George Ohnet.

als de grootste

zocht
steden. Bij duizenden
zijn ze te tellen, die van
zijn vroolijke, geestige
liedjes hebben genoten.
een apart
heeft
Hij

genre gebracht en het
beste bewijs, dat

den smaak

Plaatsbespreking dringend aanbevolen.

CINEMA „DE MUNT

99

KALVERSTRAAT 226 • AMSTERDAM
TELEFOON NOORD 8869

kleinere

zooveel

dat

dit in

is wei,

viel

film

STEEDS DE EERSTE

góden hebben gepoogd
hem te imiteeren. Zonder dat iemand hunner

Zooals hij
daar staat met z’n handen gevouwen, dadelijk
door z’n houding werkend op de lachspieren,
zoo kan ’t niemand. En
een kleine nuance soms
in die houding doet di-

HET BRENGEN

IN

VAN HET LAATSTE

’t verder heeft getracht
dan de helft van de
het
vap
populariteit

Orkest onder leiding van Jacques Chou.

voorbeeld.

PASSAGE BIOSCOOP
NIEUWEN DI3K
Wegens

TEL.

186,

C.

103

enorme succes hebben

het

op verzoek voor

derde

de

wij

week

rect voorvoeien, dat er

grootere
liedje

in

z n

wachten

is.

ernst

te

is
in alles op de
planken de soberheid
zelve en dit bovenal

geprolongeerd de
geweldigste en meest aangrijpende
Schlager ooit vertoond

Hij

heeft

hem

deraars
gebracht

zijn

bij

MOEDERHART

„HET

bewon-

SPREEKT”

duizenden
»

Ciné grofesque

in

één proloog en 6 acten,

met speciale muziek en zangbegeleiding
in

hoofdrol Amerika’s grootste film-

de

actrice

Dorothy

Phillips.

Tijdig aanwezig zijn dringend aanbevolen.

DANSAVOND

CORRESPONDENTIE.

SESSY SMIRONINA.

M. D. C., Amsterdam. Het in den handel
brengen van dergelijke briefkaarten is
zonder toestemming niet geoorloofd.

Vrijdag 5 Augustus gaf Sessy Smironina
Modem te Zandvoort een Rus-

in Cabaret

sischen balletavond. De zaal was zoo goed
als uitverkocht. Al haar dansen vielen
zeer in den smaak van het aanwezige
publiek. Zij beschikt over een prachtige

seressen dezer

Vanaf

16

zij

Ijgg

msmm

KEMPINSKI

m

de bekende.

w

.

Voor

in het Cen-

Amsterdam

op. Wij hopen deze kunstenares nog langen tijd in
ons land te behouden.

Partijen

In Madrid heeft de politie een verordening uitgevaardigd, waarbij bepaald is,
dat in de bioscoop- theaters de mannelijke
en de vrouwelijke bezoekers apart moeten
zitten en dat slechts een vijfde deel van
de zitplaatsen door de leden van het
vrouwelijk geslacht mag worden ingenomen. Het gevolg is, dat de inkomsten

-

Amsterdam

DEN HAAG

Amerika wordt thans

-

Teief.

C 2129

RAVEN

De man,

die

—

de filmsterren voor de toekomst te worden.

DEN HAAG
Uw

een leest maakt

partijen tot

Pruis

vanaf 1 Sept. a.s. aan het operette
schap van Max Gabriël verbonden.

is

gezel-

Intiem Theater Pisuisse
Steenweg 38
Bovenzaal Cabaret Pisuisse
Benedenzaal Cabaret Modern

N. V.

Toegang

2 Orkesten.

vrij.

ZweedscheBad-enMassage-Inrichting
Van Speykstraat

Den Haag.

82,

ZANDVOORT

Door Amerik. Masseuses.
An. Maayen.

Pavfilloe

WAAR GAAN

WIJ HEEN

GRAND THEATR
avond

RUCHE

IEDEREN AVOND

AMSTERDAM

lederen

De bekende humorist Kees

UTRECHT

Schenkstraat 128

H.R.

— na Justine

nu toe daarvoor
tot
die
Johnstone,
mevrouw Hoyt als de mooiste
gold
vrouw, die men in het land der onbegrensde mogelijkheden kent, genoemd. Zij
schijnt voorbestemd te zijn om een van

PALAIS MODERN
Heropening 1 Sept. 1921.

Directrifce

sterk gedaald zijn.
in

VERJONGDE AD OL AR"

Ged. Burgwal 10.
N. Achtergracht 31

HEIN

ACHTER DE SCHERMEN.

VOOR VOLKSVLIJT

Poidi Reiff's Operette Gezelschap
lederen avond 8 uur

sierlijke

Aug. treedt

leze persbeoordeeiingen.

Muziek Waiter Kolio.
'

tijd.

traal Theater te

PALEIS
M DE

bewegingen,
en behoort ongetwijfeld tot de beste dan-

mimiek gepaard aan

Men

8

I

/4

uur

Soiree Dansante met attracties

ZEIST

CABARET 8BOSCHLUST
lederen avond

uur optreden van

verschillende artisten o.a.

Koos en Cees Speenhof.

Het

Alle rechten voorbehouden.

is

verboden voor beroepsartisien deze coupletten

in

het publiek te zingen.

EEN MEISJE OM TE STELEN

WOORDEN EN MUZIEK VAN MAARTEN VAN GOUDA.

LIÉDJE MET GITAARBEGELEIDING.

Haar kousjes

zijn

van

graag verwennen
doet je goed,
je zoent ’r zonnig mondje
Is ’t wonder dat je *t doet ?
Je laat je door haar plagen

Ze

zijde

Wat kruit ’r haar coquet
Wat heeft ze weer een sqhat van
JEen hoedje opgezet!

Haar rok gedurfd zoo kort en
Heel netjes

laat zich

En

kerel,

Ze

is

:

overmoedig dol,
Je ziet ’r oogen stralen
Van ’t wonder, boordevol.

de plooi;
Je hoeft het niet te vragen.
Voor jou maakt ze zich mooi.
in

Refrein.

Refrein .

Ze hangt met heel haar wezen

Als je uit je humeur bent
Nerveus komt van kantoor,
Wanneer ze je komt halen
Niet bokkig wezen, hoor!
Ze kan niet tegen snauwen,
Want hemel, in een wip.
Plukt ze dan aan ’r zakdoek

Je jonge leven aan.
Er wordt iets in je wakker
Dat nooit nog heeft bestaan
’t Bestaan wordt je een Meidag
Met louter zonnepracht
Dat heeft die kleine bengel,

.

En

trilt

’r

Alleen je bijgebracht.

onderlip.

Refrein

Refrein,
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