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Un homme, qui fait de? poesies,
C'est un rêveur, un propre ä-rien,
II donne au coeur des frénésies,
C'est tnaigre comm' pain quotidien.
U vit pour réternelie gloire,
C'est très-joli, mais tu rest'rat
Dans l'éternelle dèche noire.. .
Ne fais pas 9a !
Au premier temps sa douce flamme
Fera oublier tes petits besoins ;
Mais qui paiera la sage-femme,
Dont tu d'mand'ras bientót les soins.
Car tous les ans son beau génie
Te flanque un mioche sur les bras,
Qui accompagn' ses poésies . ..
Ne fais pas 93!
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Et chaque fois que tu s'ras mère,
11 te fera de beaux sonnets,
Dont après dix ans de misère
Tu peux te faire un beau chapelet.
Il écrira des choses élevées,
Qu'aprèsdeux sièoles on lira.
C'est bien trop long pour la parée.
Ne fais pas 9a!
C'est tres joli, la litterature,
Qui a son cours dans les salons;
Mais pour payer une facture,
Elle est frappée d'opposition.
Tu verras dans cett' terre promise
Un jour l'huissier qui entrera
Pour saisir ta dernièr' chemise. .
Ne fais pas 9a! ^_
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LYA's FLIRT MET DRN
HEILIGE
udwig Heller heeft voor de
Bayerische Film-Industrie te
München het scenario voor de
hiergenoemde film vervaardigd
en nu ze gereed is, is het alleenvertooningsrecht voor Nederland
verworven door Frans van Steyn
te Amsterdam.
Lya is het verwende dochtertje van een
Amerikaansch multi-millionnair. Zij lijdt
sterk aan lusteloosheid. De bezorgde ouders,
de tante en de neef — die sterk verliefd is
op z'n nichtje— doen alles,.om haar aflei-

en het slot is dan ook, dat Johannes z'n
meisje behoudt en dat Lya in de armen
van den sterken Harald haar liefdevoor
hem kenbaar maakt.
In triomf draagt Harald Lya naar haar
familie en men neemt aan, dat Lya nu
wel van haar wran genezen zal zijn.

LUCHTPIRATEN
Harry Peel heeft weer een nieuwe film
gereed gekregen, waarin hij z'n waaghalzerijen ten toon kan spreiden. Dat is de
film „Luchtpiraten."
De scheidende zon daalt in het hooggebergte en verlicht nog even de met
sneeuw bedekte aarde. Een slede glijdt
in dolle vaart voorbij. Het is Harry Peel.
die daar zoo snel voortjaagt. Hij heeft
een onaangename geschiedenis met valsche
hiunters gehad en ^iet zich daardoor genoodzaakt, zich over de grens in veiligheid te stellen. Peel echter maakt met
zijn sledetocht een ongelukkige reis, doch
weet tenslotte aan het noodlot te ontkomen. Hij maakt kennis met een Amerikaansche millionnaire, Mrs. Brann, die

in het hooggebergte een gezondheidskuur
ondergaat.
De dame houdt verblijf in het beroemde
Palace-Hotel, waar Harry Peel eveneens
zijn intrek neemt. Hij doet hier al dadelijk goeden dienst,. door den valschen
speler Duval te ontmaskeren en wordt
een goed vriend van Mrs. Brann, aan
wie hij de voorgeschiedenis van zijn avontuurlijke vlucht vertelt.
Het Palace-Hotel blijkt toch meer berucht dan beroemd te zijn. Lilw>, Mrs.
Brann's dochter, die haar moeder in het
hotel is komen bezoeken, zal ontvoerd
worden, wat Harry, door krachtdadig in
te grijpen, nog weet te verhinderen. Maar
een vriendin van Lilian ondergaat het lot
van spoorloos te verdwijnen en al spoedig

in hrt stadlmis. waar het schepruen-bal plaals Itad.

Bi| Lya op bezoek.

ding te bezorgen. De dokter wordt geroepen,
doch Lya wil zich niet uiten.
Daar verschijnt te juister tijd Mr. Topp,
bemiddelaar in alle mogelijke en onmoge,lijke zaken. Deze is bij machte huwelijkscandidaten te toonen in levenden lijveen
bedient zich daarbij van 'n bioscoop.
Lya is opgetogen. Eerst verschijnt ten
bioscope de beroemdste tenor van den
tegenwoordigen tijd. Lya slaat geen acht
op hem. Dan een opvolger van Napoleon
III, 'n fatterig mensch'. Deze acht ze geen
blik waard.
Papa Ley wordt moedeloos en zegt;
,,Mijn God, ik kan' toch geen heilige uit
den hemel voor je halen?"
Mr. Topp: ,,'n Heilige?, ik vermag
alles?"
En dan zien we de Passiespelen in
Oberammergau; ook op de bioscoop.
Daar treedt Joannes naär voren en op
dat moment zegt Lya: „Vadertje, ik wil
direct naar Oberammergau.
De vader geeft toestemming en de geheele familie trekt naar Oberammergau.
Na vele verwikkelingen maakt ze kennis
met Johannes, doch daar deze reeds een
meisje heeft, geeft Jiet maar aanleiding
tot onaangenaamheden.
Harald, haar neef, tracht nu in connectie
te komen met het meisje van Johannes
en dan zien we, dat Lya jaloersch wordt

daarna ook de echtgenoot van deze.. Door
tusschenkomst van Harry Peel mislukt.
een aanslag op Mrs Brann. De avonturier vindt het nu geraden, het hotel te
verlaten, om daarbuiten beter zijn speurderswerk te kunnen doen.
Lilian betreurt het dat Peel vertrokken
is, te meer' daar haar moeder in vriendschappelijken omgang met Duval schijnt
te verkeeren. Bij een maskaradefeest in
het hotel ontmoet het meisje daarbij Peel
weer, die Lilian zijn vermoeden kenbaar
maakt, dat met het feest een misdadigen
aanslag voorbereid wordt, en waarvan
Duval, zijn minnares Cora en de hotelier
de hoofddaders zijn. Het vermoeden blijkt
gerechtvaardigd te zijn. Peel dwingt den
hotelier een bekentenis af.
Maar toch is de rooverbe'nde een oogenblik aan de winnende hand en de leden
dringen er bij Peel op aan, zich bij hen
aan te sluiten. Maar hij blijft vastbesloten
weigeren, evenals Lilian, die niet zwichten
wil voor Duval's aandringen. Harry Peel
verovert de vrijheid voor al zijn medegevangenen. Dit bevrijdingswerk gaat gepaard met ademroovende scènes. De intriges en gevaren, die Peel daarbij te
trotseeren en te overwinnen heeft, zijn
van zulk een intensiteit, dat het ondoenlijk zou zijn, in een kort bestek de prestaties van den held te beschrijven.

Lotte Erol

Lya's Flirt met den Heilige
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De bayerische Film Industrie le München heeft een blijspel onder de
hier genoemde titel vervaardigd en de heer Frans van Steijn te
Amsterdam heeft voor ons land het alleenvertooningsrechl aangekocht,
blijspelen in drie aclen met een voorspel zijn er niet vele, maar hier
is er een. dat zooals uit nevenstaande inhoudsweergave is na le gaan
veel afwisseling biedt en hel bioscooppubliek wordl daarmee altijd
een dienst bewezen
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• DE DRIE MUSKETIERS «
PATHÉ FRÈRES. AMSTERDAM.
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Een ontmoeting van mevrouw Bonacieux en d'Artagnan.
Dumas' uitbeeldingstalent is wonderlijk
{'root. En het is op zijn best tot uiting
pekomen in dit verhaal vol geest en gratie,
vol ridderlijkheid en avonturen, dat eigenlijk alleen goed door Franschen op Franschen bodem en door een filmonderneming
uit la belle France kan worden weergegeven.
Elke nieuwe serie is een nieuw oogengenot.
Ditmaal ontrolt voor ons oog het verdere deel van het verhaal.
Vorige week vertelden wij u. hoe het

[n het kamp voor La Rochelle.

d'Artagnan was, die het listige plan van
Richelieu om zich op de schoone Anna
van Oostenrijk, die hem versmaadde, te
wreken, wist te vermijden.
De machtige kardinaal zon op wraak.
Hij wist de gevoelige plek van den onverschrokken jongen man, diens liefde voor
de kleine kamenier der koningin.
Woedend over zijn nederlaag laat de
kardinaal madame Bonacieux uit het
Paviljoen van Saint Cloud, waar zij d'Artagnan verwachtte, schaken. Meenende bij

haar geen succes te hebben, raakt d'Artagnan in Milady's strikken. Met schijnbaar
goed gevolg maakt hij haar het hof. Doch
door een toeval ontdekt hij, dat de mooie
mevrouw van Winter, als een gewone misdadigster met de schandvlek der Lelie
gebrandmerkt is.
D'Artagnan ontvlucht haar met moeite
en verhaalt het avontuur aan Athos, die
aan deze mededeelingen begrijpt dat Milady
eens zijn vrouw was.
D'Artagnan vindt daarna madame Bona-
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Bonacieux helpt de gardes van Richelieu om zijn
vrouw gevangen te nemen.
cieux, die door Planchet bevrijd werd.
terug.
Niet steeds kunnen de musketiers in
ledigheid en minnespel hun tijd gebruiken.
De oorlog roept hen.
Zij volgen dien stem.
Athos, Aramis en Forthos trekken met
het corps musketiers op. waartoe zij behooren.
In het kamp van La Rochelle, waar
d'Artagnan meermaals gevaar liep door
geheimzinnige moordenaars van kant ge-

Athos herkent in Milady Van Winter zijn vrouw.

maakt te worden, ontmoeten Athos, Porthos
en Aramis op zekeren avond kardinaal de
Richelieu, die hen verzoekt, hem te begeleiden.
Hij gaat met hen een eenvoudige herberg
binnen en laat hen in de gelagkamer,
terwijl hijzelf naar een bovenvertrek gaat.
Door een toeval luisteren de drie musketiers een schrikwekkend gesprek tusschen
den kardinaal en Milady af. Richelieu
geeft aan Milady bevel, Buckingham om
het leven te brengen, en als belooning

schenkt hij een blanco vrijgeleide. om
d'Artagnan ongestraft te vermoorden.
Zoodra de kardinaal weg is. neemt Athos,
die opzettelijk achter gebleven was, Milady
het papier af, en deze, woedend over het
gebeurde, maar bij het zien van haar man
met vrees vervuld, scheept zich met bestemming naar Engeland in.
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Als 'k jou zoo koddig-lachend voor me zie,
Met 't kostlijk zonlicht in 't gelaat, vol schittergoud.
Dan sterkt 'n overmped mijn fantasie,
Zie 'k alles mooi, 'n toekomst wordt mij opgebouwd.
Het leven kent, Goddank, nog stille dagen,
En overal wordt immers brood bereid;
Wien zou, van ons, 'n stormpje méér doen klagen,
Wat is 'n leven zonder moeilijkheid??
Refrein.
Alle rechten voorbehouden
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Maar één ding, laat die -school in Londen school.
Kom naar het land van boter, visch en gerookt vleesch.
Kom deelen wij de vreugden en de jool
En leven w'als twee zieltjes zonder zorg en vrees.
Wat heb ik nou alleen aan jou portretje.
Nu telkens blijkt dat 'k smoor ,,je-weet-wel" ben.
Het eindde draagt den last, kom en ik zet je
Op 't zonnigst plekje dat ik voor jou ken!
Re/rein.
Het is verboden voor beroepsartisten deze coupletten in het publiek te zingen
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PAULWEGENER EN ZIJN VROUW
IN HET FILMATELIER

Wc beelden hier de gezusters Oiill al, die een

groolen

Lyda Salmonova
(inrviouw

\Vr<jettrr)

naar de andere schiet, alomtegenwoordig, overal heerschend. En als wij dan be
denken, wat deze reus onder de kunstenaars als tooneelartist presteerde en nop
presteert, als wij denken aan zijn Macbeth, zijn Danton en Oedipus, dan komt ei
iets van groote bewondering over ons voor dien geweldigen man, die filmartist.
scenarioschrijver en regisseur tevens, daar ons een manifestatie geeft van zijn
groote arbeidskracht en arbeidsvaardigheid.
Maar voor stille overpeinzingen wordt ons geen tijd gelaten; de kapjuffrouw
gaat reeds voor 't laatst met haar spiegel rond om de dames-artisten nog een
laatsten blik op haar rok of corsage te gunnen; er wordt nog even wat'gespjiikt,
geglooid en er maakt zich een groepje los voor de scène repetitie. Lyda Salmonova
werpt zich met een kreet neer voor de voeten van den prelaat; een wolk van stof
dwarrelt van de planken uit "t brokstuk ridderzaal op; Paul Wegener, verstoord
en grimmig over dit ongewenschte wolkeffect, gebied eerst 't tooneel deugdelijk
aan te,vegen en te dweilen.
Gedwongen pauze; grandezza
verflauwt weer tot praallooze
weerbarstigheid; de gewaden
zwijgen en spreken niet meer
de pronkerige taal van zooeven.
„Juist de overwinning van
kleine technische storingen
neemt bij filmopnamen zoo
ontzettend veel tijd in beslag",
lichtte ons Lyda Salmonova
in. „Mijn man is niet gauw
tevreden en zoo'n stofwolk
zou bij opname 't beeld vertroebelen" De technische inter
ruptie is ten einde: allen staan
weer op hun plaats; Lyda
smakt weer met een kreet
neer aan des prelaten voeten,
Wegener geeft gebaren aan.
wenkt, instrueert, speelt half
mee, is meer dan één mensch
tegelijk, maar hij is nu tevreden, 't ging goed. De lichtbakken worden naderbij geschoven, de blauwe bril zakt
tot op zijn neus en zijn machtig orgaan, dat ons uit den
Danton-Wegener weer tegenklinkt, galmt door de ruimte:
„Achtung! Aufnahme! Los!"
Dan haastig dirigeert hij:
„Lyda kommt vor". En met
de ons reeds bekende harte
kreet stort Lyda neer. De
scène speelt zich in 't felle,

De mise-en-scène van een
filmatelier in actie is
welbekend: geweldige
ruimte onder glazen kap,
waarin hol en klankloos stemmen echoën, waarin hoogopreikende stukken boomdécor,
die versjouwd worden als het
woud uit Macbett, dreigend
op ons af komen. Hier een
transportwagen opgetast met
tooneelaccessoires en meubelen, stijlvol van stijlvariatieoverlading. daar weer een
mootje tooneel, in elkaar gezet voor straks, de lichtbakken
als plompe zwarte monsters
dreigend ervoor, ginds een
miniatuurheuvel met er boven
op een galgj waaraan zich de
terechtstelling uit een der
laatste scènes van „Herzog
Ferantes' Ende" zal voltrekken; her en der de flarden
en brokstukken van een uit
elkaar genomen „gesloten decortje", dat dienst deed, en
tusschen dat alles in dooreenloopend de fiere Spaansche
„grandes" in groot ornaat, de
donna's in sleepende fluweelgewaden, de schoone prima
donna mevr. Wegener, Lyda
Salmonova, nog even een klein detail aan haar masker retoucheeiend met scHminkstift of poederkwastje, de plechtige prelaat, zijn koude kleumhanden, waaruit de
rozenkrans neertrost, even warm wrijvend; met dikke cape over haar ,,en coeur"
uitgesneden kleed komt daar Adèle Sandrock als duenna aanschuifelen, het roodkoude neusje tipt uit haar kapje te voorschijn en zij prevelt in haast iets over
„die Kälte" tegen Ernst Deutsch, die zich nog even, vóórdat de scène gaat, in
zijn korte Spaansche mantel met bontrand hult. Veel zwierige grandezza is hier
op dit marktplein der Spaansche ijdelheid, waarin 't atelier herschapen is, verkild
tot sjofele gebarenstugheid. En te midden van al dat kleurige en fleurige beweeg
dier maskerbleeke figuren met heui tarre en groote schmirkoogen. die van nabij
zoo onwerkelijk aandoen, loopt de in eiken
zin groote reuzengesta'.te van Paul Wegener
ELSE BOIS
bezig, als in zekere spanning verkeerend.
Len van Duilsthlands gioolsle caheen en weer, zijn bevelen gevende; het
btircl-sferrcn Irecrfl in Mille Colonnt
scenario in zijn hand wappert wit uit als
l<
Amsterdam op
Haar danseen signaal voor de orders uitvoerende
imilalies /ijn koslelijk en hef publiek
knechten en gezellen, die Wegener tot spoed
schatert van he! lachen Als men
aanspoort en die hij met een handgebaar
iiaar dis ren zoeloe-kaffVr over hel
zijn aanwijzingen doet. De blauwe bril op
looneel ziel huppelen zou men niel
zijn voorhoofd, die straks bij de opname
/.ot'.g'n.dal zij zoo een mcoigezirhtjr
voor de oogen geschoven wordt, geeft hem,
heefi F-ii dol zij dil bezil ziet men
wel op de voorpagina
cycloopachtig, iets van een geweldige gigant
zooals hij daar staat en van de eene plek

naam

hebben

verworven

ripressionislische dansen

en

door

hun

die in ons lano

ook hun kunst reeds brachten.

bleekviolette licht der groote, helle licht
bronnen correct af; een bundel, neen een
schijf van violet schijnsel doel Ernst
Deutsch en Walter Janssen even als in
een geweldige aureool staan; zij durven
niet in de felle bron kijken, maar spelen
face a face hun veelbewogen tooneeltje af.
Maar Paul Wegener, die overal en nergens
is, was reeds weer in een anderen hoek
van 't atelier verdwenen en mèt hem de
beide figuren, die ons door hun plastiek
even hadden geboeid.
Wij namen in afwachting van de dingen,
die komen zouden, even plaats naast Lyda
Salmonova en terwijl zij haarzwartfluweelen
rok, die grijs was van de opgewaaide stof,
liet afborstelen, vertelde zij ons interessante
dingen van haar leven als kunstenares.
„Komt u eens gauw weer theedrinken
bij ons, dan praten we nog eens wat
rustiger over wat u en mij interesseert''.
Hier wordt geen thee gedronken, zooals
u zeker wel gemerkt zult hebben, want
door thee wordt de mond warm, ook de
adem dus des te warmer en bij een tempe
ratuur als vandaag" — 't was dien dag
ijzig koud — „zou de adem bij 't opnemer.
van de scènes te zeer zichtbaar worden
op de film. De atelierruimte van film

iabrieken is niet te bestoken" . Wij namen
intusschen met graagte haar thee-invitatie
aan en namen afscheid van onzen gast
heer, die zich wel .geen oogenblik met ons
had kunnen bemoeien, maar wiens trouwe
trawanten des te meer de „honneurs"
hadden waargenomen, voor zoover hun tijd
zulks toeliet. Daarop wandelden wij naar
't station Johannisthal,een half uursporens
buiten Berlijn terug en achtten ons jour
nalistiek hart bevredigd, nu wij Paul Wegener en zijn vrouw in volle actie aan den
slag hadden gezien, want ook zij, de Praagsche Lyda Salmonova, als actrice een
buitengewone plastische kunstenares, die
nog kort geleden in de Staatsopera als
Vrouw Potifar in Richard Strauss' mimo
opera „Josephlegende" met iraël Cadescov
i:oo'n groot succes behaalde, is in Berlijn
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als film-diva een zeer goed bekende en
gewaardeerde kunstenares.
Zij is uiterlijk de typisch Tschechische
vrouw. Het was een ongewoon natuurtoeval, dat haar haar man deed leeren
kennen. Wegener speelde eens te Praag in
een zomertheater buiten, waarin zij, Lyda,
met haar moeder, schuilende voor een
plotseling losgebarsten onweer terecht
kwamen. Op de 16-jarige Lyda maakte
zijn spel een geweldigen indruk. Haar liefde
voor de planken ontwaakte opnieuw,
tegelijk met een stille adoratie voor den
groeten kunstenaar Wegener en na veel
verzet van internen aard trad ze op 17jarigen leeftijd te Praag in 't Tschechisch
op. Zij heeft in haar loopbaan als actrice
vrijwel alle Shakespeare-vrouwen gegeven
en bracht een dee! van haar kunst jaren
bij Reinhardt door, bij wien zij, als jong
meisje nog, zich brutaalweg aanmeldde.
Zij kreeg er een engagement, vooreerst
voor pantomimisch werk, welk genre haar
nog steeds sterk aantrekt: uiterlijke en
lichamelijke uitbeelding via de plastiek.
I ntusschen leerde zij 't Duitsch aan, speelde
op tournee met Reinhardt, o.a. ook in ons
land en had in haar Wegener, die intusschen
haar' echtgpnoot was geworden, een geweldigen steun. Als heel artistiek Duitsch-

land filmt zij er nu mede lustig op los.
Er is het echtpaar Wegener een reis naar
Amerika aangeboden, om daar de film
„de Golem", dat dan tot drama zou worden
omgewerkt, te komen spelen; typisch
Amerikaansch - de kosten voor het aanleeren der Engelsche taal, waarin 't zou
worden gespeeld zou dan voor rekening
komen van deAmerikaansche onderneming,
die hun 't aanbod deed. In de warmte,
waarmee Lyda Salmonova dit ons vertelde, meenden wij accenten te hooren,
die duidelijk verstaan deden, dat 't plan
hun beiden erg aanlokt. Nu, wellicht leidt
hun weg dan over Den Haag. Maar. ,. .
wie weet of we hem nog niet eerder weer
eens in ons midden hebben ! Meer mogen
we niet zeggen !
ROELAND VAN RUWEN
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BUdeHAGHESPELEßS: ROSAßlO

Aan de Orinoco
Aan de Orinoco
Zat een minnend paar,
Hij was een knappe jongen
Met krullend gitzwart haar.
Bij 't meisje aan zijn zijde
Waagde hij fluks een kans.
Wijl zij zoo'n fraaie teint had,
Net Zebra-kacheiglans I
„Mijn lieve Masjisjeze",
Sprak toen de jongeling,
„Eens koop ik aan je zwarten duim,
Een gouden vingerring!"

Paul de Groot.
In' den acteur de Groot vereenigen zich den
tooneelspeler en den filmuitbeelder. Hij heelt
in den laatsten tijd met veel succes in de
belangrijkste stukken der tiaghespelers medegewerkt, thans is hij geëngageerd door de
Amslerdamsche Film Cy., om een hoofdrol
te vervullen in een film getiteld ..Alexandra'.
FritS van Dijk (F.milio). Elly Reicher (Donna tWbarile). Dullette ROOS (Maria Pepa). Nel Slants (Rosario).

ACHTER DE SCHERMEN.
Een theater-exploitant te Manchester
had als reclame voor „Squibs", verschillende jonge meisjes laten kleeden als
bloemenverkoopstertjes, evenals de hoofdpersoon in de film en ze met manden
bloemen de straat op laten gaan. Helaas I
Het duurde niet lang of de jonge dames,
die al zeer spoedig de lievelingen van
het publiek werden, werden met behulp
van den sterken arm naar het politiebureau gebracht, wegens „stremming van
het verkeer op den openbaren weg.

Zaterdag 4 Maart gaven „De Hagespelers"
directeur Eduard Verkade, in den Kon.
Schouwburg te 's-Gravenhage de eerste vertooning van ,>Rosario",een romantischecomedie in 3 bedrijven.
Het was een zeer mooie vertooning, die
onder leiding van de bekwame regie van
den Heer A. W. Stellwagen vlot van stapel
liep. Nico de Jong als ,,de Verschijning"
gaf zeer mooi spel. Heel verdienstelijk was
vaak Juliette Roos als Maria Pepa. Het spel
van de nog zoo jonge Nel Stants als Rosario
doet ons de mooiste verwachtingen voor haar
toekomst koesteren Noemen wij nog: Elly
Reichet-, Jo v. Walraven en Fritz v. Dijk,
die alle zeer verdienstelijk spel gaven.

INSTITUTE ROMANE
Manicure. Pedicure, Luxe en Physleke
Massage door ervaren ßuitenlandsche
Masseuse van 10-12 en 2-9 uur.

De Riemerstraat 6

Den Haag

Dansen-Shimmy

De Vrrschijning (NICO de Dong) en Rosario (Nel StantS).

de groote mode-kunst
Onderricht dagelijks
DANS-INSTITUUT

1 H !S

C. KLINKERT
v. Oldenbarnevildl.tr. 49
A'dan
Tel. C. 1316

MASSAGE
Done by certificated Nursus.
Hours from 11.9 - 288 Weimarstraat
The Hague
Telf. M. 4767

WAAR GAAN WIJ HEEN
AMSTERDAM:

CENTRAAL THEATER
Amstelstraat Amsterdam
Directie MAX VAN GELDER

Het Intieme, sexellige theater van
Amsterdam's uitgaande wereld.

Aan de Orinoco
Bloosde 't meisje toen.
Zij gaf hem daarna zalig
Een pakkerd van een zoen.
Toen zei ze: „Schatteboutje,
Gebruik nou je verstand, .
Stap gauw naar mijn papalief
En vraag hem om pijn harid".
De roodhuid maakte beenen.
Klampte den vader aan.
Maar die wees op zijn voorhoofd boos.
En zei: „Het zal niet gaanl"
Aan de Orinoco
Sprak de zwarte pa;
„Jongen wees verstandig,
Loop mijn dochter na.
Als je eerst zes scalpen.
Gewonnen in den strijd,
Aaii je zij hebt hangen.
Dan geef ik jou de meid.
En verder krijgt mijn dochter
Zes zakken stofgoud mee.
Voldoe aan mijn verlangen dus.
Dan stel 'k je ras tevrêet"
Aan de Orinoco
Liep de jongling fier.
Maar hij trok niet ten strijde.
Hij ging naar een barbier.
Daar kocht hij fluks zes pruiken
Van glimmend paardehaar;
Toen klom hij op zijn strijdros.
De zaak kwam voor elkaar.
De pruiken aan zijn gordel,
Kwam hij bij d' ouwen heer
En trouwde toen de dochter snel,
In alle deugd en eei>
Aan de Orinoco
Zat 't gehuwde paar
Knusjes op een boomstam,
Ze kriebelden elkaar ;
Aan zijn gordel hingen.
De scalpen zij aan zij.
Naast zijn vrouwtje stonden
Goudzakken op een rij.
Toen wees hij op zijn scalpen
En fluisterde heel zacht:
„Vrouwlief, 'k wil eerlijk wezen thans,
In d'eersten huw'lijksnacht".
„Aan de Orinoco
Kreeg 'k ze niet door strijd.
Nooit raakte door mijn toedoen
Een mensch zijn leven kwijt;
Ik kocht ze bij een kapper
Ginds in de groote stad."
Zijn vrouwtje lachte guitig,
Zei: „Troost je, lieve,schat,
't Is niets, dat jij die scalpen
Niet won in" een gevecht,
Want weet je lekk're schattebout,
't Stofgoud is ook niet echtl"

Hugo Helm
Vorige week gaven wij een portret van
Dr. Aslron.Thans brengen wij zijn impressario.
Deze Oostenrijker heeft sinds den Ifbrlen
tijd, dal hij in ons land vertoelde, reeds vele
beroemde krachten in Nederland doen optreden. o.a. Josina Selim. Dr. Kalph Bluatzky.
Maria F.inödshofer. Max Pellini e.a.

CINEMA „DE MUNT"
KALVERSTRAAT 226 - AMSTERDAM
TELEFOON NOORD 8869

STEEDS DE EERSTE
IN HET BRENGEN

VAN HET LAATSTE
Orkest onder leiding van Jacques Chou,

GRAND THEATRE
lederen avond 8'/4 «aur

„BEVERLEY"
(THE 50RTHAN MYSTERY)

KRASNAPOLSKY
Dagelijks Diner-Concert Witte Zaal
en Avond-Concert Wintertuin.
3 SOUISTEIM.

CABARET DE LA MONNAIE
KALVERSTRAAT.
T

Programma 17 23 Maart
A D ■■■■■■■■ p
De oDnef venaarde
Goochelaar

WUly van Noord

Mademoiselle Vere

UTRECHT

N. V. Intiem Theater Pisuisse
Steenweg 38
Bovenzaal Cabaret Pisuisse
Benedenzaal Cabaret Modern
Toegang vrij.

2 Orkesten

: ROTTERDAM:

natuurlijk naar het W.B.-Theater
omdat deze week wordt gegeven

De Drie Musketiers
naar den roman van
ALEXANDRE DUMAS
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