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1938 október 15-én a

C olecfu ra Q f ic ia lá -
nál' kihúzott nyeremények, mely egyike a 

legkorrektebb és legszerencsésebb 
iníézményeknek

L e
ff

99

6 m illió Nr. 37,503
1 m illió . 9,040
1 m illió „ 153,183 
1 m illió ., 134,226

L e i 400,000 N r , 3 , 1 7 1  
Lei 400,000 „ 56,214
Lei 400,000 „ 56,214
Lei 200,000 „ 18,809

Lei "00,000 N r . 2 !  , 7 8 1  
L e i  200,000 „ 3 2 , 8 2 5  
Lei 200,010 „ 3 5 , 8 3 6
Lei 200,00J  „ 4 0 , 8 0 5

Lei 100,000 nyertek a következő $zámu sorsjegyek: 26,424, 
37,311, 37,875, 37,580, 34,463, 30,493. 41,761. 42,046, 6'249,
64,706, 62,001, 64,34'A 195,142, ! 19,174, 227,523, úgyszintén
m egezám lá.hatatlan 70,000, 20 003, 10,000 síb. nyeremények. 
Játsszanak bizalomma a

Co!ecfui*a Oficiali-náB
Clujj, &tr. Eíeglna Maria 46.

A „Szegény gazdagok“-at forgatják 
a budapesti Hunnia filmgyárban

(Budapest, október hó.) Még el sm  sárgult 
a fű Uz Bence kalyibája körül, a Hunnia film. 
gyárban újból nagyszabású erdélyi darabot forgat 
a Mester-produkció. Nyirö József után most Jó
kai került filmre, hogy a világ legédnsebb szavú 
mesemondójának egyik halhatatlan alkotása ele
venedjék meg képben, szóban, zömében.

Kolozsvári jurátus-bállal kezdődik a) film, 
TJraij Tivadar játsza a kettős életű Hátszegi bá
rót, vagyis Fatia Noagrát. Felesége szerepét Sze- 
leczky Zita alakítja. A másik nagy női szerep a 
Lukács Margité, Ö Onuc főbányász leánya, aki 
ismeri a hamis pénzverők titkait és Fatia Neagra 
szándékait. Futva értesíti Táré Juon feleségét, 
Mairióarát (ffidvéghy Valéria), hogy veszedelem
ben forog, mert Fatia Naaigra az éjjel hozzá fog 
jönni. „Hívd haza az uradat!“ — tanácsolja. Az
tán ő maga kapja fel a. hosszú havasi kürtöt, és 
megíujja, hogy Taré Juon szaladjon, rohanjon 
haza, féleségéhez, pólyás gyermekéhez, mert nagy 
veszedelemben vannak.
Uray Tivadar és Tompa Pufi birkózása

A fekete álarcos meg is érkezik éjszaka, de 
Taré Juon is a hülyén van. Életre-halálra szóló 
viaskodás kezdődik, amely úgy végződik, hogy 
mind a ketten belezuhannak egy öt. méter mély 
szakadékba.

A Hunnia filmgyár óriási méretű csarnoká
ban, ott állanak még a sziklák, meg a szakadék. 
Tekintélyes mélységbe zuhant Taré Juon, vagyis 
Erdély kedves Tompa Pufija, aki ebben a szere
pében is kitünően megállotta a helyét.

Mikor Szalontay Kiss Miklós gyártásvezető 
pártfogásával megnyi’t előttem a titokzatos 
pénzverde bünbarlangja és Fafia Neagra ara" 
nyatolvasztó kohója, — Tompa Pufi értékes 
művészetében már jó nehány hete az erdélyi 
közönség gyönyörködött. Mert a színész is csak 
katona ér, a szerződés eskü, amit megszegni nem 
szabad. De ha nincsen is Tompa Sándor sze
mélyesen a Hunnia fi’mgyárban, a ,-Szegény 
gazdagok** további felvételeinél, szeretettel em
legetik minduntalan érdekes eredetiségeit, ro
konszenves egyéniségét-

Zord sziklaóriások és a festői 
román né-viseiet

A „Szegény gazdagok** filmváltozata pedig
jBÜtéaa köyfiÜL^,IIz.J3£iaeát ju^xendttÉO. mert.

rendezését ugyanazok a szakértő kezek végzik 
és a szereplőket is kitünően válogatták össze.

Lukács Margitnak első filmszerepe Anica 
szerepe — de erdélyi származása megkönnyíti 
neki nehéz feladatát. Vámhidy Szilárdot, aki 
végül is megsebesíti a sérthetetlennek tartott 
Fajia Neagrát és álarcát is letépi, Szilassy 
László játssza, akit jól ismerünk Uz Bence Urfi 
szerepéből-

Jókai érdekes, izgalmas és mégis "bájos me
séjét különösen érdekessé teszi a darab erdélyi 
levegője. A szinpompás és festői román népvi
selet nemcsak a női szereplőkön érvényesül, ha
nem a férfiak ruhái is érdekes ellentétet képez 
a zord sziklavidék komorságával szemben.

Száz mázsa gipsz és cement
A hátborzongatóan zord vidék, sziklák, sza

kadékok, barlangok megalkotásánál semmivel 
sem takarékoskodott a rendezőség. Több mint 
szúzmázsa cementet és gipszet használtak fel a 
Hátszegi háró, vagyis Fatia Neagra titkos 
pénzverdéjét rejtegető sziklák előállításához. 
Ezekre pedig csak a belső felvételek miatt van 
szükség, a barlangot felfedező csendőrség miatt, 
amely elő’ úgy menekül meg Fatia Neagra a 
bandájával együtt, hogy beleesapnak egy égő 
fáklyát egy hordó pálinkába. A . fojtott füst, 
korom szaga még most is ott terjeng a levegő
ben és a sziklák között jókora sarat taposunk, 
mert hiszen p lángokat, amint .-leszerepeitek" 
bőséges vizsugarakkaj kellett eloltani.

Október végén, vagy november elején
A Mester-produkciónak ez a második film

je és a bemutatója nem sokkal az Uz Bence be- 
muLilója után lesz, október végén, vagy no
vember e ején. Mind a két film bizonyítéka an
nak, hogy a tiszta művészet alapján milyen 
könnyen meg lehetne teremteni a román-magyar 
kulturbarátságot. A tiszta levegőjű, sekélyes iz 
léstől és politikától mentes fi'mek egyformán 
örömöt, szórakozást, felfrissülést jelentenek a 
világ minden népének, bármilyen színekből á l* 
jón a lobogóra vagy bármilyen szavakkal kí
vánjon egymáftaají jó napot.

Csűrös Emilig.

ZÖRGESSETEK!
MFGNYmAlIK!
KA BŐS ÉVA V E R S E I

Kakán Éva, a> fiatal és tehetséges költőnő 
nem ismeretlen az irodalomszerető erdélyi magyar 
olvasóközönség előtt. Annakidején a „Hölgyfu
tár" című folyóiratban tűnt fel egyéni hangú, he
lyenként sejtelmet, finomságokat visszatükröző 
verseivel. Később így re szélesebb körökben ismer
ték m g verseit. Költeményeinek több erdélyi na
pilap adott szívesen helyet hasábjain s nem egy 
szép és jellegzetes versét közölte a „Keleti Új
ság" is. J

Két kezünkön összeszámlálhatnánk Erdély 
magyar ^ női prózairóit, költonó még kevesebb 
van a regi s most felnövő nemzedékben. Kétszere* 
sen föl kvll tehát figyelnünk Kabós Évára, aki a 
kisszámú _ erdélyi költőnők táborába tartozik, .s. 
versei elhivatott hangon tesznek tanúságot arról, 
hogy m.gértek a gyűjteményes kiadásra. Minden 
tu.zás nélkül elmondhatjuk, hogy a fiatal költőnő 
értékes és figyelemreméltó kötettel gazdagította 
a magyarság ezéyi könyvtermését.

Kabós Éva vidéken él s talán ezzel lehet 
magyarázni, .hogy a kötetben foglalt költemé
nyek mindegyikén - -  negyvenkét vers van a
könyvb-n — valami csöndes, buko’.ikus hangulat 
vonul végig s nem egyben lüktet a föld és a falu 
iránt érzett véghetetlen szeretet.

Ilyen szempontból valóságos hitvallás „Sze
gény földedre visszászállok" cimii verse, melyben 
megkapó, hatásos szavakkal írja le az erdélyi föld
höz vaaló'ragaszkodását. De ugyanilyen szer. te
tet tükröz vissza „Visszatér a föld" cimii költe
ménye is, vagy a m gadó hangú „Lehet" c. vers,
amelyben a következő szép és érzésteli sorokat 
írja:

Lehet, hogy többé a falumból 
En messzire már sohasem megyek, 
Kiszikkadt mezők, fakuló füvek,
Sötétlő  fö ldek  m eghasadt szivek 

i M egszokták m ár a léptem et.

Ott, ahol a fiatat költőnő tényleges lírai han
got üt meg, tiszta érzések itatják át a verssoro
kat. Nem kell sokat lapoznunk a kötetben, a 
„Három éves lenne" cimii vers megmutatja Ka. 
bos Éva másik arcát is.

.V semmiből néha elémtipeg 
sloniszáiával félve rámkacag
> ilyenkor mindig Rád hasonlít

én fiam s a Te fiad.

szómé nőim nagyon szomorú,
•.van egészen, m in t az én szemem...

- éged k e re s?  V agy  engem  k eres?  És 
S a já t magát se látja sohasem.

! ' Szeretett volna, élni, naggyá nőni
S „anyáménak hívni engemet,
Szerette volna gyemekkézzel 
Megsimogatni szivedet.

Szeretett volna látni olykor 
Álmokba pergő csókokat...
Most éppen három éves lenne 
Az én fiam s a Te fiad...

így versel Kabós Éva, aki a sok és jogos re- 
mennyel biztató indulás után minden bizonnyal 
sok szép gyöngyszemmel fogja még az erdélyi 
magyar lirá1 gazdagítani. Minden képessége meg
van hozzá, hogy vmset írjon és gyönyörködtessen.

Az ízléses kötetet a Glória nyomda állította, 
ki. A vonzó, tetszetős boV*'küp Gy. Szokó Béla 
művészi munkája.

E LA D Ó
Nagvszalonrfn napi 2 vagon 
tel esitményü, nagyforgalmu

víin i-n isilm ii, hozzátartozó
8 s i © l i é k é f > ü ' e u © k k © I

és egy modern
6 s z o b á s l a k á s s a l .

Bóveb^et D ancea  Iacob  
Qraöea, C i’ea  V lc ta r ie l  93.

Keleti Ujság, 1938. október 17. 10. o.


