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Ainng tunay fig kumatKa.

iSaguusigin ang saling \ya-

mno manBjB58flfls *t0 kung

Natatala ito sa talaan ng
mga Propiedades literarias fig

Pamahalaan sa Kapuluang
Pilipinas.



UNANG KUWADRO.

iiSUKAT NA4NG CINE....H

_£.

BUGTONG NA YUGTO

Kabup.an ng isang ba^iay na may mainam na mga
palamuti. Pinto sa gitna rig kabahayan na naghahatid
sa ibang mga banghay ng bahay—Dalawang bintana

sa siping ng- pintuan,—Sa kanan\$t kaliwa, ay mga silid

na hindi mangyayaring makita nof" mga nanonood.—Hapon.
Pag-aafigat ng Tabing, ay liakikita si D. TIBURGIO

na, nakaupo sa isang tabureterig mesedora, at bumabasa
ng isang pahayagan.

Tagpo I.

Si D. TIBURGIO lamang.

D. Tib:~ iSussssssss. . . . ! Sa lahat ng araw
na isinasal ng init, ay lumabis naman ang
araw na ito. At, sa kalabisan, ay kaunti^

na tuloy akong masagasaan ng trambya,

dahil sa hilong umabot sa akin. (Saglit na

hihinto.) Salamat na lamang, at ang nang-

yare sa akin ay nakita pala ng isang

mahabagin, at kung hindi marahil ay

kinidlatan na ako! (Hihinto) Talaga na ya-

tang ang Maynilang ito, ay magiging sa

m|a mangangalakal na lamang! Diwa'y ang
Maynilang ito'y inagiging tahanan na la-

mangngmga taonj|mapuputi, dahilna...

munting kibot, ang mga rnak^pangyarihan

ay nagtatakda ng mga kautusang. . . . halos

ay makalunod na sa mga mahihirap. At,

kung sakali namang, ang isa ay nakaririwasa;

may bahay na sarile, walang patid namang
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utos ang ibibigay. Nariyan ang kailangang
pa-pintahan umano ang bahay o kaya'y palag-

yan ng gayon o ganitong mga . . i Sussssssss . .

.

na buhay ng buhay na ito!! (Hihinto ng ma-
tagal) Ang araw na magamit ng patuluyan
ang "aeroplano", ay bibile ako agad, ng
upang maligtas na lamang sa mga ganyang
kautusan. Kung sa himpapawid na ba ako
nagtitira, ay ano pang amillaramiento ang
babayaran, ni bahay na papipintahan pa
o kaya'y uupahang 'Ventilador"? Nguni't,

ipagpatuloy ko nga ang pagbasa sa paha-

yagang ito, at ng matalos ang mga balitang

dala niya. (Muling babasahin ang paha-

yagang tangan: Babasa) "Sakaling sa loob

ng pitong taon, ay maipakita ng Bayang
Pilipino ang kaniyang kakayahan sa pag-

sasarile, ay ipagkakaloob sa kaniya ng ba-

yang iimerikano ang ganap na paglaya."

(Hihinto.) iSalamat sa Dios, at kung pa-

palarin ang biil na ito ni Mr. Jones,

ay makikita ko pa ang paglaya ng Pili-

pinas! iMaanong totohanin na ang panga-

kong ito ng Bayang Amerika! (Titigil su-

mandali, at pagkatapos ay mapapalundag:

Babasahin) "Pangkat ng mga nakawan".

dPangkat ng mga nakawan? iDi yata?

(Babasahin)
4<
Kagabing magiika 12 at 1

ng madaling-araw, ay pinanhik ng mga mag-
nanakaw, ang bahay ng tagapangasiwa ng

aming pahayagan, at matapos na mabuk-
san ang lahat ng mga taguan ng damit,

ay nanga-kadala ang mga naturang mag-
nanakaw ng mga hiyas at pagaari ng

taga pamahala namin, na umaabot sa ha-

lagang tatlong libong piso. Ang nakawang
nabanggit, kahi't ginawa ng mga kampon



ni Kako sa isang daang hayag, ay hindi

man lamang nabalitaan ng mga nagtatanod
sa ating mga lansangan* (Lalo pang gu-

lilat) IDios ko! iiDios ko!! Anong salot

ito na gumagala at naghahari dito? £lto

. baga ang katunayan ng sinabi ng ilang

ginoo na kabutihan ng pamamalakad?
^Nasaan ang katiwasayang binibili ng mga
mamamayang nagbabayad ng di kakaunting

kuwalta sa pamamagitan ng mga "eon-

tribueiones" at "amillaramientos"? iMa-

buti na ang nangyayari! iNagkakaroon
ng mga nakawan, harangan at patayan
ng.... hindi man lamang natatalos ng
mga pulis at "seereta". (Hihinto ng ma-
tagal) Sinasabi ko na nga ba, at ang pag-

lipana ngayon ng mga kabalbalang ito, ay,

galing sa mga nagkalat na babasahing na-

tutungkol kay Niek Oarter. Ang mga
eineng iyan na walang ibang idinudulot

sa mga nagsisipanood kundi ang mga na-

kawang sistema Zigomar at ang halikan

Wala, ito ang siyang totoo. At dahil sa

bagay na ito, buhat ngayon ang mga eineng

iyan, ay hindi na makikinabang sa akin,

kahi't na isang kusing man lamang!

(Tatawag) iBruno! . . . Brunooooo. . . ! (La-

labas si BRUNO.)

Tagpo II.

Si D. TIBURCIO at si BRUNO

Bru:

—

(Buhat sa loob) iiiPooooooo !!!

Tib:— Halika.

Bru:-— (Lalapit na pakimi) Pagutusan po.

Tib:

—

Lumapit- ka, torpe!

Bru:— (Lalapit ng payuko, tulad ng7 karaniwang



gawin ng mga taga lalawigan, lalo na ang
ilang tagabukid.) iPagutusan po, sinor!

Tib:— (Tataban siya sa isang taynga.) iTorpe,

halika't may sasabihin ako sa iyo. (Si-

sipain sa kaliwang pigi)

Bru:— iNaku. ...! iiNaku pooo. . . . !! Malabis

po pala naman kayong makapagsalita, ah. ..

Talo pa po nin^o si kabisang Umeng doon
sa amin na, munting kibot, ay

iiiNaku.. . . . .!!!

Tib:— (Anyong sisipa uli.) iNaka ano," ha?
Bru:— Nakatawa po't. . . .nagbibigay ng kuwalta!

Tib:— (Sa sarili) May hayop ang katawan nito.

(Harap.) Siya, lumapit ka, at may iuutos

ako sa iyo.

Bru:— (Sa sarile.) dBibigyan kaya ako ng
kuwalta? (Harap.) Turan po ng aking

panginoon.

Tib:— Huwag mong lilimutin, ha?

Bru:— (Patulala) ^Ang alin po? (Sa sarili) iAng
isinipa kaya niya?

Tib:^— Ang iuutos ko sa iyo.

Bru:— Aba, umasa po kayong hindi. (Sa sa-

rile) Ang akala ko'y kung ano na ang
kaniyang ipa-aala-ala sa akin ah. Akala

ko'y, ang sipa na....

Tib:— Dingin mo.„ Buhat ngayon, pagkatugtog

na pagkatugtog sa ating orasang malaki
ng ika pito at kalahati ng gabi ay . . .

.

Bru;— Naku, panginoon ko, ipaano po ang pag-

tugtog ng ating orasan, sa matagal na po
siyang namamahingang kaparis ng orasan

sa Santa. Cruz?

Tib:— (Sa sarile) May katwriran. (Hayag) To-

too nga. Kung gayon, ang gawin mo'y»

ganito. Pagtugtog ng orasan ng sambahan
dito sa atin, ay ilalapat mong mabuti ang
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pintuan, at huwag mong bubuksan kahi't

na kangino. t.Naringig mo ba?

Bru:— Opo.

Tib:— Nalalaman na daw nito. Hale nga, tig-

nan ko kung tunay na nalalaman mo na,

ang aking inihabilin sa iyo. Dale, sabihin

mo: ^Ano ang iyong gagawin mamaya,

pagkatugtog ng ika pito at kalahati ng gabi?

Bru :— (Patulalang sasagot) Ma ma ma
maya du ba?

Tib:— Oo, mamayang maka 7:30 p. m.

Bru:— (Sa sarile) Para din akong ikakasal nga-

yon ah! Sinusulit pa ako. (Hayag) Mamaya
pong ika pito at kalahati, ay... (Waring

magiisip sumandali) ay, di, bubuksan ko

po ang lahat ng pintuan.

Tib:— (Patalak.) Nakita mo na, ang sinalibat

na ito ng isang kallang.... (Duduha-

pangin ^i Bruno at tatadyakan.) Naku, ang

hayop na ito, ah, paghindi kita pinatay—

!

Bru:— Mangyari po'y, sinabi nin^^ong ika pito

at kalahati p. m.

Tib:— <i.Eh, ano ngayon?

Bru:— Aba, ang sabi po ni Nora Sara sa akin, ng

minsan pong itinanong ko sa kahila kung
ano ang kahulugan ng p. m. na malimit

kong makita sa mga anyaya, ay sinabi po
nila sa akin na ang kahulugan daw po'y . . .

.

Tib:— <?,Ano? £Ano daw ang kahulugan?

Bru:— Eh, magbukas daw po ng pinto.

Tib:— (Sa sarile) iQue atroeidad! (Hayag) Pa-

reho na kayo sa pagka lingas ng iyong

Kora Sara. (Galit) Kung ang lahat ng

maglingkod sa akin ay gaya mong mga
bruto, ay hindi malayong magkaroon tuloy

ako ng tisis galopante.

Bru:— (Pagkaringig ni Bruno sa sinabing bruto

2
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ni D. Tib. ay iiyak ng ubos lakas,) i7lnaki?T

Dios ko po, inakuuuuu!

Tib:— Aba, at bakit ganiyan na ang ngalngal mo?
Bru;— Mangyari po'y (Byak ng lalong mala-

kas) Mangyari po
fr

y . ..tinawag ninyo ako

Bg bruto y eh, Bruno po naman itong ngalan

ko . . . . Huuuuu ...... 1 S ! ! (Iiyak uli)

Tib^— iTinamaaB ka ng . . . . isang bakurang ....

(Matatawa siya, ngnni't pipigilen) Siya,.

siya, huwag mong lilimutin ang ipinagbilin

ko sa iyo ha? (Babatukan at pagkatapos

ay aalis.)

Bru:— Opo.-. . . Ayuuuy, aruuuuy... . . I (Ldlingap

sa kaniyang likuran at pagkakita na wala

nang tao doon, ay magsasabb)

iNaku kung hindi ko lamang siya pa~

nginoon r ay nagkahalohak) na sana ang,

balat &a tinalupan. (Susubsoh sa lamesa

at iiyak na parang b&ta)

(Lalabas si MARTINA rta pagkaringig

sa pagiyak ni Bruno ay magtatawa.)

Tagpo III.

St BRUNO at si MARTINA lamang.

TUGTUGIN.

Mar:— i'Ha' Ha Ha . . . . Ha . . .. Bruno!

Bru:— Martina, dbakit, ano?

^Pagtawa mo'y kangino?

Mar:— dKangino? Tuturan ko.

Ako'y may nakikilala

Na isang binatang tanga r

Na ang lahat ng makita

Tinatakhan, nababakla.

Lalong lalo kung mamala»
mga baba}reng magigilas r
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ay nagmamatang tmyawak
Na asa moV isang tungak.

Bru:— Hindi totoo: Ang sulit

Na ngayon ay kasasambit.

Ang babaye'i naninikit

Sa binatang niakikisig.

Ako ay may nalalaman

Na mga dalagang momay,
Na sa boong isang araw,

Yao't dito su lansangan.

SILANG BALAWA
Martinu: Bruno:

Kaliit ano amg* isulit Kakit ano ang isul'it

Ako'y hindi makikinig., Ako'y hindi makikinig,

Sa batang walang batid., Sa babaeng walang" batid

Ang mabuti ay pagtikis. Nar&rapsi't ay pagtikis.

SALITAAN.

Mar.— (Tatawa) iffa Ha Ha ! ! Kawa
w& naman itong si Bruno.

Bru:— (Natutuwa.) iiAy, . . . . salamat, Martina

ko at, sa akin dinaingdaing, ay makuha
mo din ang maawa..

Mar:— (Galit) dHa? £Baka naloloko ka na!

Sino ang nagsabi sa iyong ako'y ?

Bru:— Sino daw, hindi ba\ kasasabi mo pa
lamang ngayon?

Mar:— Hooy, maglubay ka nga ng pagsasalita

ng ganiyang mga kamangmangan. (Sasa-

bihin ito ng padabog)

Bru:— At, hindi ba sinabi mo kangina l&mang
na, naaawa ka sa akin?

Mar:— (Patuya) dNa-aawa pala ako sa iyo,

ano ha? Mangyari nga ba, (Lalong patuya.)

sa, mukhang tinampalasan ka na naman
ng ating panginoon.



Bru;— Aba, Martina, naloloka ka na ba? <?Bakit

ako tatampalasanin ng ating panginoon?

sHayop ba ako na kaparis ng iba diyan? ....

Mar:— (Patuya.) At, hindi ka pala tinampa-

lasan, ha? Sabihin mo nga, abakit ba na-

mumula ang mukha mo na para kang

merikanong lasengo?

Bru;— iAh, loka, loka ka nga! ^Di mo ba nala-

laman na ang gayon ay isang malaking

saksi ng pagmainahal n*iya sa akin?

Mar;— dAng tampalin ka ba?

Bru: — Oo, dahil na iyan ang tinatawag ng mga
kastila na tuoay na karitlo. Ikaw ba, ay

tinampal na o hinawakan man lamang ang

mukha mo ng ating panginon?

Mar:— (Galit) Hindi nga, ^bakit?

Bru:— Nakita tno na, di hindi ka niya mina*

mahal, ni kinakarino?

Mar;— Yamot) Kung hindi, ay hindi, Kari-

flo pala ang tawag mo sa papamulahing

parang saga ang mukha mo. ^Bakit ba

naman , namkniskotso ang iyong mga
labi?

Bru:— Mangyare, ako'y kaniyang pinanganga.

Mar:— IAh . . .hangai, . . .torpe . . . gago . . . ! ! (Hihi- m

latan ng mata, at pagkatapos ay aalis.)

Tagpo IV.

Si BRUNO lamang.

Bru:— (iHangal? <$Torpe? £Gago? ^Gago ako nL

tong kay tuwid kong magsalita? iAh....

hindi, ako'y wala ni alin man sa mga ipr

naratang sa akin ni Martina. Naiingit

lamang siya sa aking pamumuhay.

Voz l.a:— (Buhat sa loob) dAre you going to the

Ginema to night?
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'

Voz 2.a:— Yes.

Voz l.a:— Us it true, elear Angeling?

Voz 2.a:— Yes.

Voz l.a:— I shall await you there.

Voz 2.a;— Yes. Don't speak to loud; we might
be heard.

Voz l.a:— At the same plaee?

Voz 2.a:— Yes. Go away now. Papa might
see you. (Pagkatapos ay makariringig

ng animo'y naghahalikan.)

'Bru:— N0fku "nandagit na naman ang lawin . . . .

!

Diablo! . ..Dimonyo! Heto ang nagiging tubo

ng magulang na bayaan matuto ang anak
ng "y^s". Buhay na buhay siyang napag-

lalakuan . . . . i iKuuuu! ! Magtiwala ka nga
naman sa anak na babae. Panibulos na

panibulos a.ng akiug panginoon na hindi

pa natatalos ng kanyang anak ang gawang
umibig iHa Ha Ha. . . . !! eh ito pa-

la'y papauwi na. At, ang na iibigan pa

naman, ay isa diyan sa mga binata na,

palaging walang sumbalilo kung magpas\al

sa lansangan, tatlo o apat na lupi ang lay-

layan ng pantalon at kung mag merieana'y

yaong palaging may bigkis sa likod. . . . !

!

iManiwala, maniwala ka nga naman sa

babae .... Hesus! .... (Aalis at papasok sa

kaliwa.)

Lalabas si ANGELING,

Tagpo V,

Si ANGELING tamang

TUGTUGIN

Ang:

—

Tulad sa simoy ng hangin

sa gq,bing batbat ng bituwin.
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katamisan ng pag-giliw,

ni Luisitong aking aliw.

Sa puso't sa kaluluwa,

naghahari ang ligaya,

walang guhang di pagsinta

ang pangdulot sa tuwi na.

iOh, ligaya ng mabuhay,

lOh. . .pagibig na taglay:

Ikaw lamang, tanging ikaw . . .

.

Ang lunas ko, kaylan pa man!
Halika't huwag bawiin

ang payapang na sa akin,

halika't ako'y kalungin

sa bisig mong ginigiliwT
. . .

.

Kung ang buhay ay pangarap

ay nasa ko ang mangarap,

Sa bisig ng aking liyag

na paningi'y minamalas . . . .

!

SALITAAN.

Oo nga, wala nang buha3r na gaya ng

akin; punong pun6 sa ligaya, busog sa kasa-

yahan. Sa mga magulang ko ay wala

akong na pita na hindi 'ipinagkaloob sa

akin sa lalong madaling panahon. iAh..!

iAnong sarap ng buhay na gaya nitong

aking taglay

Lalabas si BALTAZARA.

Tagpo VI.

51 ANGELINO at si BALTAZARA.

Bal:— (Buhat sa loob) iAngeling, Angeling !

Ang:— iPooooo !
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Bal:— (Parang may hinahanap) <f,Hindi mo ba
nakikita ang aking pustisong buhok? Kaggi-

kangina ko lamang hinusay, eh, nawag-
lit na ngayon. At napakiramay pa man*
din ang aking postisong ngipin na kali-

linis ko din.

Ang:— Hindi ko po nakikita, nanay.

Bal:— <iSaan kaya napasaksak? Hale nga, hija,

tulungan mo nga ako sa paghanap.

Ang:— Opo, nanay. (Kunwa'y hahanap ng

sumandali at pagkatapos ay babalikan ang
kaniyang Ina,) nanay, mamaya ay mag-
papasyal ako, ho? (Palambing na sasabihen)

Bal:— <i-Na naman? «iSaan ka na naman paroroon?
Ang:— Sa Cine, po. oPapasok ak6, ha nanay?
Bal:— ^Gine na naman? ^Hindi ba't, kagabi

lamang ay nasok ka na?

Ang:-— Siyanga, nanay. (Lalong palambing)

Bal:~ Gayon pala, <f,bakit ibig mo na namang
pumasok mamaya?

Ang:— (Tatawa ng palihim) Aba, si nanay na-

man ! Hindi ba ninyo nalalaman na ngayon

ay Huwebes?

Bal:^- dEh, ano kung Huwebes?
Ang:— Eh, araw po ngayon ng kambio.

Bal:— Kambio ba ng ano ang pinagsasabi mo?
Ang:— Kambio ng programa po.

Bal:— At, ^ano daw na naman ang palalabasin?

Ang:— Zigomar eontra Niek Carter po.

Bal:— «iMagaling daw ba iyon?

Ang:— Magaling daw po, ayon sa balita ng mga
pahayagan. Papasok ako, ha nanay?

(Lalabas si BRUNO na sumisigaw at wa-

ring may hinahabol na aso. Tangan sa

kanang kamay, ang isang postizong buhok
at sa isa naman ay postisong ngipin.)
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Tagpo VII.

Sila din at si BRUNO.

Bru:— (Waring hinahabol ang aso. Humihin-
1

gal. Takot.) iChe...! iChe...! iGheeeee...!

(Lalong takot) iNakii, maiaking basagulo

ang nangyare; ang aso.. ay nakakawala,

at ..... . nakamatay ng tao . . .!!!!!

Ang:— (Gulat) £Ano ang nangyare, ha, Bruno?
dAno ang nangyare?

Bal:— (Lalo pang gulat.) <iAno, ano daw ang

nangyare?

Bru.~- (Takot) Ang atin pong aso na Mariauo
Gil ay nakakawala at

Ang:

at:— 6At, ano?

Bal:

Bru:-~ iiNakamatay po ng tao....!! iiiNakuuu.!!

Bal;— iiSusmariosep!!— (Manginginig sa takot

Ang:— dTunay nga ba?

Bnr-- Opo, at sa katunayan, ay naririto po
ang buhok at sampu ng ngipin ng taong

napatay. ..iSusmariosep ! iTalagang ha-

yop si Mariano Gil ! iNaku ang ngipin

ng taong napatay! (Ipakikita ang ngipin

at buhok na postizo)

Bal:— (Tatanganan, at mapapasigaw sa takot.)

iiiNaku i>o, Dios ko !!! (Pagkatangan

sa ngiping pustiso ay makikilala. Galit)

iAba, eh ito...ang ngipin kong postiso na

hinahanap ah... (Galit) Ang hayop na ito,

(Kay Bruno) iAnimal, sa lahat ng ginawa
mo sa akin, ito ang

Ang:— dBakit po, Nanay?

Bal:— Eh, iyan bang ha^op na iyan, linoko na

naman ako.



— 17 —

Bru: (Sa sarile) Sa lahat daw ng ginawa ko
sa kanya. ..(Harap) iKaylan ko po ba kayo
linoko? (Papakumbaba)

Bal; — (Ipakikita ang pustiso.) At, it6, masa-

ma pa bang pagloko?

Bru:.— Eh, hindi po ba buhok iyan?

Bal: — Oo nga, buhok, nguni't ito'y pustiso ko
animal at hindi sa patay na taong gaya

ng sinabi mo. (Sisiyasating arg buhok.)

Tignan mo ang ginawra mong ito, ginusot

mo. Babayaran mo ngayon ito.

Bru:— Aba, hindi po ako ang sumira niyan.

Di po, pabayaran natin sa aso.

Ang:~- (Kay Balt.) Siyanga naman, nanay.

Bal:— (Kay Ang.) Aayunan mo pa ang hayop
na iyan. (Kay Bruno) Babay*«ran mo ngayon

itong aking buhok.

Bru:— (Sa sarile) Katuwirang diablo na itong

nalalaman ng aking ama, Iba ang sumira,

at, ako ang papagbabayarin. Maniwala
kanga naman sa ayos ng babae. (Titigil)

Kay don Tibursio, ay walang sandaling di

¥ ,

P^gpwri sa buhok ng kaniyang asawa ang
nariringig dahil sa kalakihan umano, ito

pala'y . . .pustiso lamang. . . Baka pa kaya,

pati ang este, pati ang mata nito'y

pustiso na din ah !

Bal:— (Galit) dAno ba ang ipinagbububulong

mo, ha?

Bru:— Wala po, sefiorita, wala po akong ibi-

nubulong ng laban sa inyo. . . .Na aala-ala

ko po lamang ang nangyare s^ pustiso ....

Bal:— (Galit na lalo) Pues, hindi mangyayare.

Ginusot mo ang aking buhok, at babaya-

ran mo ngayon.

(Lalabas si D. TIBURdO na kasabay

nina TIO BESTRE, TIA MARTINA, BE-
a
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TENG at MATEA. Ang mga ito, tangi

lamang si D. TIBUROIO, ay paraparang

may mga bitbit na tampipe. Si BETENG
ay hilahila ang isang asong payat. Ang
gayak ng mga it6, ay mga lipas na sa

"moda". Si TIO BESTRE, ay nakasuot

ng isang "chaqueta" ng mga tininte sa

barrio ng panahong yumao ng kastila. Ang
magsisiganap ng mga tungk»«Iing ito, ay na-

rarapat na, ang kanilang isuot na damit

ay iyong na-katatawa.) Ang mga bagong
dating ay mga tagalog na napatirang

matagal sa isang nayon ng Kapampangan.)

Tagpo VIII.

Ang mga dati at ang mga bagong dating.

Tib;— (Mula sa loob) iTuloy, tuloy kayo! iSa-

rang . . . . ! (Kay Baltazara) iSarang . . . ! Eto,

eto ang mga kaka! Nagsidating na kasa-

ma ang dalawa nilang anak na kambal, iyong

madalas na isulat sa atin noong hindi pa

malay na dumating dito sina Dewey.
Bal:— (Sa mga bagong dating) iNaku...salamat

sa Diyos, at na ka-ala-ala pa kayo sa amin.

Tio Bes:— Bah, taganang maluwat nang tutu

ing sa aming buri na dalawin ikayu, pero

dapo't, tutung marayu ing sa amin, saka

ame karagul ing sa kekaming gastus,

Lalu na ngeni, malaki ing natuyot na pale

sa kekami.

Bru:— (Sa sarile) iDiablo...! Saan kaya nagsi-

pangaling ang mga bikas na ito? Ito ata

ang tinatawag na antidiluviano ah! Naku,
kung panahon lang ngayon ng Karnabal,

sinabi ko na sanang sila^y mga naka balat

kayo.
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Tio Bes:— (Sa dalawa niyang anak) Oh, Be-

teng, Matia, ano, oh bakit hindi kayo su~

miklaud ng gamad sa inyong bapa? dNa~

nung hihintain yu?

Tia Mar;— Yapin naman, obakit eka\u siklaud?

iDiablus kong anak...-.

!

Mat:— (Tatanganan ang kamay ni D. Tib.) Mano
po, mga bapa. (Madalas na sasabihen)

Kamusta kayo, ali ko pu misasalunan.v

Ikami pu mayap, lugud ing Ginung Dios.

Nukarin lapu ding anak, kumusta la na-

man? iNuya pu karin ding kakung pinsana

£Ala lapu?

Tib:— Naririto. (Kay Angeling) Angeling, heto

ang mga pinsan mo.

Mat:— iAh, ikayu pala! iKalaguyu! (Kay An-

geling) Kumusta ka pisan, nanu ing bili

mu queti? Masaya ba queti quecayn, ja?

iAli ba masaya, ja? (Madalas)

Ang:— (Sa sarile) iNaku, parang kalakwerda

kung magsalita ito.

Mat:—(Kay Ang.) ^Mayap wari? t-Magpapasiyal

ka baka queti bengibengi?

Bru:— (Sa sarile) iTinamaan ng.... ! Talo pa ng

babaeng ito ang elektrika sa bilis kung

magsalita ah.

Ang:— (Mamasdang patulala si Matea na hin-

di sasagutin, at pagkatapos ay haharapin

si D. Tib.) Tatay, naku, napakadalas na-

mang magsalita ng-anak ng Tio Bestre.

(Si BETENG na pagkakita sa mesedora

ay umupo doon, mapapasigaw ng mala-

kas, ng ang naturang mesedora ay gu-

miwang.)

Bet:— (Lulundag) iBa, dipaning alti.. J

Tib:— (Pagulat) Bakit, hijo, napa.no ka? ^Ano
ang nangyari?
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Tio Bes:—(Kay Beteng) Oh, bakit, imepilay ba
ika?

Bet:—Ali pu, balaku pu mate naku.

Bru:—(Sa sarile) Sinasabi ko na nga ba kangina.

pa at gagawa ito ng aliwaswas eh. . . Dagu-
kan ko yata ah.

Ang:—(Kay D. Tib.) Papa ayoko nangang ma-
kipagusap sa anak ng Tio Bestre. Napa*
kadalas magsalita. Nakabubuwisit
iNakii, masakit na po ang ulo ko!

Tib:—Pasiensia ka na hija, at talagang ganiyan

na iyan, buhat ng ipanganak. Pasusuhin
pa lamang iyan eh, wala ug lagot kung
umiyak,

Bet:—(Lalapit sa kanyang ama, Mamasdan si

Angeling at magsasabi.) Tatang, buriqu..,

Bru:— (Sa sarile) iNakitamona, eli ang hayop
na ito'y tinawag pa ng buriko ang kanyang
ama?

Tib:-~(Kay Tio Bestre.) ^Bakit, ka Bestre, ano
ang nangyayare kay Beteng?

Bet:— (Mamasdan uli si Angeling; Kay Tio

Bestre.) i iTatang, . .Tatang . . . Barike -

. ! 1

(Maninigas.)

Tib: - (Gulilat) Aba, bakit, may sakit bang na~

ninigas ang anak mo?
Tio Bes;— Oo, atin nga. (Bubuhatin nila ni D.

Tibureio si Beteng at ilalagay sa kabilang

mesedora: Pagkalagay doon, ay gigiwang

na muli at si Beteng ay lulundag sa takot.)

Bet:~~ (Gulilat) i i (Pigbunganapu ning al . . . ! ! f

Tio Bes;— Bah, o bakit, nanung nangyayare
sa iyo?

Bet:— O baquit gagalo ya ing sillang yan, mali-

kiu ku.

Tio Bes:— (Parang galit) Beteng, huwag kang
mamulang.
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Bes:— Tatang, burike ingpinsanku, i Angeling...

Tio Bes;— Alika rnaingay, sabe aku ing bahala.

Tib:— (Kay Tio Bestre.) Eh, ano ba, pinsan,

ano at nakaisip kayong dumalaw dito?

Tio Bes;— Mallari, ibig ko na sanang gawan
natin ing pinagkayarian ta, kanita pang
limang taon ngayon.

Tia Mar:— Ampong, maninap nakung maninap
pamanlumbe sipitograpo, uling babalita

ng kabisang Gusting kekami.

Tib:— (Kay Baltazara) Sarang, ito ang pinsan

kong pinangakuang pagpakasalan sa anak
niyang lalake sa ating Angeling. Ngayon
ay ibig niyang matupad ang aking pangako,

kaya't ang mabute ay, kausapin mo ang
ating anak. Ipina-aalaala ko sa iyo na

sila*y mayaman. Hale na, sulsulan mo na

sana ang ating Angeling upang ibigin na

si Beteng.

Bal:— Hindi ko masasangayunan ang iyong nais,

Gayon man, ay pagbibigyan kita. (Kay
Angeling) Angeling, ibig daw ng Tio Bes-

tre mo na ikaw ang mapangasawa ng
kaniyang anak na Beteng.

Ang:— (Pataka) <lAno ang sinabi ninyo, Nanay?
^Pakasal ako sa antipatikong iyan? Bah,

mabuti pa*y uminom na ako ng lason.

(Pasamo) Nanay, huwag kayong pumayag
na ako y makasal kay Beteng.

fial:— Hayaan mo at ako ang bahala,

Ang:— (Kay Baltazara.) Nanay, pag ako
4

y pi-

nilit ng tatay, ay papasok na akong monha.
Bal:— Lokang bata ito, hayaan mo't ako ang

bahala (Kay D, Tib.) Tibo, ayaw kay
Beteng ang ating anak. May katwiran

naman siya

Tib:— '(Galit) Pues, hindi mangyayare, Susu-
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nod at susunod siya sa aking ibigin. No
laltaba mas. Ngayon pa namang nagka-

yari na kami ni ka Bestre iHindi

mangyayare!

Bal;— Aba, hindi naman ako makakapayag na
ikasal ang aking anak sa di niya nagugus-

tuhan. Mangyare na ang mangyayare . !

Tib:— (Galit din) Sarang, sukat na ang pag~

sagot! ikyoko ng sasagot ka sa akin!...

^Naringig mo ba?

Bal: — (Patuya.) Bah, para ka namang kaiser ah.

Tio Bes: — (Kay D. Tib.) Nung makanyan,
pinsan aasahan ko na ang iyemg pangako.

Tib:— Oo, ka Bestre, asahan mona....
Ang:— (Nariringig ang paguusap ni D. Tib. at

Tio Bestre: Kay Baltasara.) Nanay, huwag
ninyo akong bayaan.... Ipinangako ako
ng Tatay sa Tio Bestre.

Bal:— Hayaan mo sabi at ako ang bahala, eh.

Mat;— (Kay Tio Bestre) Oh, Tatang, etamu
lumbe eine? (Kay Angeling) Pinsan, tu-

kika quekami, ja? Tara na miblas. Nung
mipuntaka karin quekami, akit mula ding

sesesen kung ayup, babi, manuk ampong. .

.

Tio Bes:— (Sa lahat) Bueno, itamung lahat

lumaue eine pota.

Tib;— Kayo na lamang, ka Bestre.

Tio Bes:— Aba, ali mallari. . . .Itamungan. Ita-

mungan lumbe tamung Gine....

Tib:— Bueno, tayonglahat ay pumasok. (Aparte)

Naipangako ko pa namang hindi na ako
papasok sa Gine.

Bru:— (Kay Tib.) Eh, ako po ba
4

y hindi ninyo

ipagsasama?

Tib:— Hindi. Ikaw ang matitira dito sa bahay.

Bru:— (Takot)" Aba, aking panginoon, natatakot

po akong magisa dito. Natatakot po ako . .

!
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Tib:— Pasasamahan kita kay Martina, duwag!
Bru:— (Pataka. Galak.) ^Ho? Aba.... kung

gayon po'y . . . .masok na kayo ngayon din.

Ang pagpasok po sa Cine, mientras maa-
ga, ay mabute, dahil na, baka hindi* na
tuloy ninyo matapos.

Tib:— (Sa kaniyang mga panauhin) Eh, siya,

tayo na humapong maaga at ng makapa-
sok agad sa Cine.

Tio Bes:— Yaping mabute. Tara namangan...
(Lahat ay magsisipasok. Mamasdang ma-

bute ni Beteng si Angeling; pandidilatan

naman nito iyon ng mata, matatakot si

Beteng at patakbong papasok.)

TABING-



iTAYO NA SA CINE....!
i

IKALAWANG KUWADRO

Pagaangat ng Tabing ay makikita ang larawan ng

isang kilalang lansangan sa Maynila, na mangyayaring
maging ang daang Azcarraga o alin man ibang daan. Sa
gitna, ay makikita ang panglabas (fachada) ng isang mai-

nam na Cine. Maraming tao na magyayaot dito sa na-

turangdaan, na angiba'y magsisipasok sa Ginematapos na-

makakuha sa taquilla ng" bilyete. Sa gawing kanan
ng Cine, ay makikita ang isang tindahan na may ba-

bala na: MONGO CON HiELO Y LECHE-EXTRA. Sa
gawing kaliwa, ay makikita naman ang isang babae
na nagtitinda ng mga kakanin. Mag-iikawalo't kalaha-

ti ng gabi.

Lalabas ang KORO ng BABAE at LALAKE, na

nagsisiawit: Gabi.

Tagpo I.

Coro ng mga BABAE at LALAKE.

Coro:— iTayo!... ITayo na sa Cine!

Tayo nanga magliwaliw!

iAnong inam! iAnong bute!

Nang Cineng kawile-wile.

Sa eine'y napapanood
maraming kababalaghan

Laging saya ang pangdulot

sa madlang nasasakitan.

iTayo!... iTayo na sa Gine!

Tayo na nga magliwaliw!

iAnong inam! iAnong bute!

Nang Gineng kawile-wile...!

(Pagkatapos ng pag-awit, magsisigawa ng

isang "evoluci6n" at saka magsisipasok sa pinto

ng Cine.)

Lalabas ang batang lalake, si PELI, at la

lapit sa may tindang mga kakanin.
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Tagpo 71,

Ang TINDERA at si PELI

Ten: — (Kay Peli) Ano, Peli, *Papasok ka na

naman sa Cine?

Peli:— (Warir.g kagagaling pa lamang sa pagiyak.)

Hindi po, Wala po akong pera, eh,

Ten: - Bakit hindi ka humingi sa hong Nanay?

Peli:— • Humingi po ako, nguni't, ang ibinigay po

sa akin, ay palo.

Ten:~ ^Ha? <f.At bakit?

Peli: — Mangyari po, ng ako'y hmnihingi ay

nataon naman na sila'y napantoehe sa

panguingue, kaya po,t en vez na kuwalta,

ang ibinigay po sa akin ay palo at kurot.

(Lalabas sina LUISITO at MAEOOS, buhat sa

kaiiwa.)

Tagpo 7.11.

Siia din, at sina LUISITO at MARCOS.

Mar;— (Kay Luisito) Luisito, dito ang mabuting
paghihintay, ng makapangaliskis tayong ma-
bute ng mga dalaga.

Lui:~ IkawT naman ang taong wala nang na-

aala-ala kundi ang dalaga. At, minsan
man, ay hindi ka na nagkasiya sa isang

kashitahan. Marahil ang puso mo'y wa-

lang iniwan sa repollong ehina.

"Mar:— (Patawa) Nagsermon na naman si Padre
Luis. Nalilimutan mo lamang marahil kai~

bigan ang kasabihang: Pues que la vida

es eorta, sorlemos, alma, soilemos! Hale

nga, sabihin mo nga naman, eh bakit ikaw,

hindi ka na nagsawa sa amerikanang de

einturon at sa di pagsusuot ng sumbalilo?

4
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Lui:—> Tao £a nga pala. dHindi mo ba nata-

talos na iyan ang eostumbre amerieana?

Mar: — Naku, maniwala kang kung ang lahat

ng eostumbre ang susundin natin, eh hindi

malayong, bukas o makalawa, ay magla-

gay ka na ng kumot sa ulo,

Lui:— Aba, iyan ang hindi ko magagawa.

Mar:~ At, dbakit hindi? Eh, kung mamoda?
Liu; — Kahit na.

Mar:— (Pagkatapos na masdan ang bata: si

Peli: Kay Luisito.) Luisito, masdan mo
ang batang iyan. (Ituturo si Peli na na-

kaupo.

)

Lui:— ^Sino bang bata iyan?

Mar:— lyan ang isa sa mga dakilang amateur

ng Cine. Walang gabi na di nanasok sa

Gine ang batang iyan.

Lui:—>,
^Gayon ba? IMy God!

Mar: — Oo, maniwala ka. Halika't ating lapi-

tan at kausapin tuloy, samautalang hindi

pa dumadating ang ating hinihintay. (La-

lapit silang dalawr a, at kakausapin ni

Mareos si Peli.) IHooy, Peli, narito ka
na naman, ha? Tila nawiwili ka sa pano-

nood ng Gine, ano?

Peli:— (Pakimi) Kaunti po lamang.

Lui:— dBakit mo ba naiibigan ang Gine?

Peli:— Mangyari po'y sa Cine ako ipina

nganak ng aking nanay.

Mar:— ^Si^yanga ba?

Peli:— Gayon po ang sabi ng nanay ko sa akin.

Buntis daw po silang kagampan, ng nai-

sipan nilang masok sa Cine. Nanganga-

lahati na daw po ang pelikulang kanilang

pinanonood, ng ipinanganak nila ako,

Lui:— ^Saan ka ipinanganak?

Peli:— Sa Cine po.
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Mar:— iJesus !

Lui:— At, dano daw na-man ang pelikulang ill-

nalabas ng ikaw ay ipanganak?

Peli :
— Zigomar dawr po.

Lui:— (Sa sarile) liQue barba. . . .ridad!!! . . .

.

Mar:-— (Sa sarile) iiiKay liit namang Zigomar
nito.. ..!!!

Lui:— (Kay Peli) Eh, ano naman ang ingi-

nalan ng nanay mo sa iyo?

Peli:-- Pelieula, po.

Mar:— iSanta Barbara! . . .-. (Makakaringig ng

yabag at sipol ng auto: kay Luisito.) Lui-

sito, tila sila na ang dumarating. Hayan
at sipol ng auto nina D. Tibureio ang na-

riringig ko, ah.

Lui:— Sila nanga. iSalamat sa Dios! Tayo
kumanlong.

(Lalabas sina D. TIBURGIO, BALTA-
ZARA, ANGELING, TIO BESTRE, TIA
MARTINA, BETENG at MATIA. Ang
tatlong nauuna, ay mabute ang gayak,

ang apat na huli, ay lalo pang nakata-

tawa ang mga suot.)

Mar:— (Kay Luisito.) Ang mabute, Luisito, ay

pumasok muna tayo sa magmomongo.
Lui:— Pakikita muna ako sumandali, at pagka-

tapos ay tumungo tayo sa moiigp. (Sa sarile)

iSinabi ko na, at papagkakagastahin ako,

ah. . . . ! ilpapalo't ipapalo ang kaniyang

kaliskis !

Tagpo IV.

Sila din, at ang mga bagong datin^.

Bet:^— (Hilahila ang kanyang aso.) iTatang,

burique ing eaeung pinsan.

Tio Bes:— Sinabi ko na sa keka, aku ing bahala.
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Mat:— (Kay Angeling) Pinsan, iti wari ing

eine? O, itang inetun nanu neman ing

lagyn na?
Ang:— (Wala sa-.loob) Mongo eon hielo.

Tib:—- (Sa lahat) Siya, tayo na pumasok, mien-

tras maaga," at ng makauwi agad.

Tio Bes:~- Yaping mabute. Tarana. (Magku-
kunwang kukuha ng kuwalta upang ikuha

ng bilyete, nguni't uunahan siya ni D.

Tibureio sa taquilla. Si Tio Bestre ay
lihim na tatawa, Si Beteng ay magaan-

yong bibile ng mani.)

Lalabas ang PULIS.

Tagpo V.

Sila din at ang PULIS,

Pul:— (Pagkakita sa aso na hila-hila ni Beteng.)

Se, jombre ^eosa, esti aso gat lieeneia?

(Tatapikin sa balikat si Beteng, na pagka
kita nito, ay mangangatog sa takot.)

Bet:— (Tatakbong lalapit sa ama niya.) Tatang
dadakpanaku pu ning pulis.

Tib:— (Sa Pulis) lQue es lo que quiere V.?

Pulis:— iMy God!.... Mi quiere visto este li-

eeneia esti aso.

Tib:— (Kay Tio Bestre) Ka Bestre, dala ba

ninyo ang bwis ng inyong aso?

Tio Bes: — (Patulala) Aba, ali. O bakit, <?.pati

ba ing asu magbayad ng bwls queti sa Ma-
nila ngeni?

Tib: — Oo, ka Bestre. Dito sa Maynila, ay

ibinubuwis ngayon ang lahat. Hangin la-

mang ang hindi pa, Pag nagkabisala y
ito man ay ipagbabayad na din.

Tio Bes:— (Galit) Bah, milalu na naman iyan.. .

.

iliTekalanapu ning, . . . lintik. . . . !!
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Pul:— (Kay D. Tib.) Gosa, esti aso no gat
9lieeneia

Tib:— No tiene.

Pul:— (Pagkaringig sa sagot ni D. Tibureio, ay

pagtatangkaang agawin kay Beteng ang aso.)

iCe, jombre, entrega eonmigo esti aso.

Bet:— (Hindi ibibigay) Ba, aliku bisa. (Galit)

Ing asnng ini kanaku ya, ibakit • kuanan
me? IiSalbaje nakang tao. . . . ! AAnta, ika

ing sinese kanine? (Ituturo ang aso) Ta*

bakan daka galang.... (Sa ama niya) Oh.

tatang, bakit kakuanane nining Pulis 'ing

asu ku?

TioBes:-— Mallari alang eedulaM o queti pala

sa Maynila, pati asu mamayad ng eedula.

Pul:— (Dahil na ayaw ibigay ang aso ni Be~

teng, ay kukunin ang kaniyang revolver.)

Gosa, yu no dale eonmigo esti yu aso?

Lahat:— (Maghihiyawan, pagkakitang tangan ng

Pulis ang revolver.) Beteng, ibigay mo
na ang aso! ilbie mune ing asu....!!

p u ] :
— (Tatagnan ang lubid fig aso at aagawing

pilit. Mabibitiwan ni Beteng ang aso.)

Ahora, si yu quiere saea esti asu otra vez,

puede anda eoral y paga diez peso. (Pa-

pasok na daladala ang aso.)

Bet:— (Pagpasok ng Pulis, iiyak at maglulu-

pasay na parang isang bata.) Aruuuy....

kalulune rugu ing kakung asu . . . . (liyak

ng malakas.) Sinese que pa namang ma-

yap saka eni, quinguane ning dipaning....!!

Tio Bes:— (Kay Bet.) Beteng, ustuna ng pag-

quiac. Tarana lumbe Cine.

Bet:—- (liyak ng malakas pa sa una) Aliku,

tatang, aliku bisa; ing asu ku....!

Ang:— (Kay Balt.) Nanay, tignan nga ninyo
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ang naiibigan ng tatay, mosahol pa sa

pasusuhin ah

F*alt:— Tunay nga, iha.

Tib:— (Kay Tio Best ) Ka r.estre, bakit ba
naman dinala pa ni Beteng ang aso niya?

Tio Res:- Bah, mallari, siya ang sumese doon;

saka dela niya, bang iregalo kanii queka.

iNaku, taganang mahat sa kanya ing asung

iyon.

Tia: Mart:— (Kay Bet.) O, Bete.ng, ustuna.

(Sa lahat) Tarana„ lumub tana qng Cine.

Tib:— (Sa lahat) Siya, tayo na pumasok. (La-

hat ay magsisipasok. Matitira si Ange-
ling.

Tagpo VI,

5i ANOEUNO at si LUISITO.

Lui:— (Kay Ang.) Angeling, panahon na'itong*

dapat nating samantalahin.

Ang:— Maghintay ka pa ng ilang saglit.

liiii:— <f'Maghintay pa?

Ang:— Oo, Pagka tayo umalis ngayon din, ang

dulo'y abutin tuloy tayo ng habol.

Lui:— At, e-paano ang ibig mong gawin ko?

Ang:—Sinabi ko na sa iyong, maghintay ka pa

ng ilang saglit,

Lui: — iLalabas ka bang uli?

Ang:— Oo. Ang "chauffeur" namin ay pinag-

sabihan ko na. Hanggang mamaya.
Lui:— iSalamat. . .

!

Ang:~~ Hintaia mo ako sa auto. (Papasok.)

Tagpo VII

Si MARCOS at si LUISITO

Mar:— (Kay Luisito) Ano, kaibigan; tila ngayon'
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ay, sigue Dagupan .kana, ha?

Lui:— Wala ng kasalasala.

Mar; — Mabute. Nguni't, tila ang lalongmagaling,

ay magbihes ka muna, at baka maamuyan
ni Angeling.

Lui:— <5At, bakit?

Mar: — (Sa sarile) Bakit pa daw .... (Hayag) Hale
nga, amuyan mo nga ang suot mong damit,

kundi, amoy supot ng bakang australiano

dSino ba ang naglalaba sa iyo?

Lui:—- Makao, bakit?

Mar:— iKay a pala . . . .

!

Lui:— Puro biro ang katawan mo!

(Mariringig sa loob na ipalalagay na nagbu-

buhatsa eine, ang mga hiyaw na: "Sigue". .

.

"Sigue"... "Ibigay mo ang lines"... '"Ibigay

mo ang nueve", kasunod ng palakpakan at ba-

switan. Lalabas si Tio Bestre, at si Beteng,

"itong huli ay sapupo ang kaniyang tiyan.)

Tagpo VIIL

5i Tio BESTRE at si BETENG.

Tio Bes:~~ Bah, Beteng, makanyan lamang pala

ing Gine. Magdidilim ampong sasala

iDamongkal, makasira ya pa ngmata....!
Bet:— Yapin, tatang. Atinaku maliliu. Saka,

masaquit ya pa ing atyan ku.

Tio Bes;—~ Saka purus mung halikan, ampong
magnanakaw.

Bet:— Yapin pa, piro, masakit ku atian, ta-

tang. Bisa kung. . . . (Ibubulong sa tainga

ni Tio Bestre)

Tio Bes:-~ (Galit) iDemonios. A . . ! Mallari, ku»

main ka ng dakal na mani ampong uminom
ka ng sorbetes. . . ! 1 Salbaje nakang tau . . ,

!



Tara na qng lub. . . ! (Papasok siking da-

lawa. Magkakaingay na muli sa Gine.

Lalabas si Tia Martina at Matea.)

Tagpo IX.

5i TIA MARTINA at si MARTA

Mat;— lnang, inang, masakit ku buntuk.. *.

Mat:— iiSiablos, makanyan mu naman pala ing

eineng amanuan da. Makasakit ya palang

buntuk. . . . !!

Mat:— 0, Inang, maliliu ku pu.

Tia Mart:— Bah, ing anaku, aku man, maliliu ku.

Mat:— Ing mayapa Inang, mulitana.

Tia Mart:— Ba, e maliari. Paintunan daeata-

mu di tatang mu.

Mat:— Ba, milalu naku saquit buntuk.

Tia Mart:— Tara, lumub tamung pasibayu.

(Papasok silang muli, at ulit na magsisigawan

saloob ng eine gaya ng una.)

Lalabas si D. Tibureio.

Tagpo X.

St D. TIBURGIO, pagkatapos si BRUNO at si

MARTINA.

Tib:— (Lalabas) Talagang ako'y inaalat yata.

Kung alin pa naman ang aking pinakai-

ilagang makita sa Cine; Kung alin ang

minamasama ko, ay siya pang napanood
ngayon. At, ang bindi ko pa mala-

man, ay ang sanhi ng kung bakit sa

tuwing ang ilalabas sa Cine ay mga peli-

kulang "Indian at Cowboy", hindi na

nanalong minsan man ang mga Indian, at

kung talunin pa sila, ay palakpakang wa-
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humpay ang ginagawa ng mga nanonood.

<f,Ano ang ibig sabihin ng gayon?

Mart:— (Mula sa loob.) iHayop!.. iDemonio!..

iWalang hiya! ilsusumbong kita! ... (Lala-

bas na kasunod si Bruno.)

Tib:— (Pagkakita sa daiawa.) iBakit, Martina,

ano ang nangyare Bruno? <!,Bakit ninyo

iniwan ang bahay?

Mart: — (Iiyak) Mangyari po, iyang si Brunooooo,

uuuhh!! ....

Ilru:—- (Gagayahan si Martina) Mangyare po,

si Martina, uuuhhh.
Tib:— (Galit) iDemonio! . . . . Magisaisa kayo sa

pagsagot. Ikaw, Martina ang siy ang umuna.
&Ano ang nangyare?

Mart: — (Paiyak na sasagot) Iyan pong si Bruno,

pagkaalis ninyo, ay isinarang labat ang
bintana pati pintuan at iiNaku . . . ; . !

!

Napakahayup pong tao niyan !!

Tib:— (Kay Bruno: Galit). At, bakit mo na-

man ginawa anggayon? (Pipiralin sataynga)

Bru:— Kaya ko po lamang ginawa iyon, ay

dahil siya ninyong utos.

Tib:— <?,Ano, utos ko?

Bru:— Opo. Kangina po ay sinabi ninyo sai

akin na, pagkatugtog ng ika 7 at kalahati

ng gabi, ay isara kong lahat ang pinto

at bintana?

Tib:— (Sa sarile.) Tunay nga. (Sa dalawa)

Siya, umui na kayo.

Mart:— (Paiyak) At, ipaano p>o ako?

Bru:— Hayaan mo't ako, ang bahala.

Tib:—Siyanga, siya na ang bahala*sa iyo. Hala

magsiwi na kayo.

(Aalis silang dalawa. Si D. Tibureio, ay pa-

pasok uli sa Gine. Lalabas ang isang

Pulis.)
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Tagpo XI.

Ang PULIS lamang

Pul: — (Dala ang isang pahayagan) Esti perio-

dieo, motso jabla robo. Every days, ;ja-

b3a robo. Every days, jabla olieem, Mot-

so nakaw, pero, mi no bisto nada jasta

hora. (Palakpakan sa loob ng Cine, ka-

sabay ng sigawan)

Saloob: — (Pahiyaw) !!Sigue... Zigomar... si-

gue!! (Palakpakan)

Pul: — (Gulilat) Gosa jabla esti jombres den-

tro eine? (Anyong papasok na tangan ang

batuta.) <sAqui gat ladron? !My godness...!

iOh, this is ereasy...! ...Mi cabeza inotso

loko... Aqui dentro no ladron sino eirie

nomas....! Th.is is. . . . iOh, mi poeo tem-

po, bamus easa eon una seriorita motso

riea, motso money, nomporta masqne pea...

And, bay and bay, mi vamus Ameriea y no

more polis. . . Ua. . . ! Ua. . . ! Este motso

bueno bisnes (Papasok na buinabaswit

ng isang ' rag",)

(Laiabas si Angeling na parang lingas.

Sasalubungin siya ni Luisito.)

Huling Tagpo.

Si ANGELINd at si LUISITO,

TUGTUGIN

Ang: — iLuisito!

Lui:— 'Dh, Angeling!

Ang:

—

Paglisan na'y ating gawin.

Lui:— iOh, pangarap kong nalaing,

natupad ka at dinating!

Ngayon di'y atin ng lisan
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itong pook, at tnmanan.

Ang:— Luisito kong liniliyag

laan ako sa iyong hangad. !

Lui:— Tayo na't ating tungain

saro ng ating paggiliw.

Ang:~- Ang bawa't iyong mahiling,

ay aldng tatalimahin.

SILANG DALAWA

Tayo na sa himpapawid

na pangdulot ay pag-ibig....

Doon, ang lahat ay tamis,

aliw, ligaya at langit!

Ating limutin ang hirap

at lasapin ay pagliyag.

iTayo sa bayang pangarap

at doo'y* walang~ bagabag!

(Yayaon silang madali, at papasok sa

kanan. Mariringig na dagli ang sipol ng

"auto". I^alabas si D. Tibureio na kasa-

bay ang lahat, at naghihiyawan.)

Lahat: — liiAngeling !!!

Ten:— Bili na kayo ng mane

Tib:~ iiiAngeling.. ..!!!

Peli:— (Sa lahat) dSino pu ba ang hinahanap

ninyo?

Bal:— Ang aming anak. iNakitamo ba, among?

pe li :
_ lyon po bang maganda?

Tib:-~ Oo, iyon nga, isaan naroroon?

Peli: — . Tinangay po ng lawin

(Pagkaringig noon ni Beteng, ay hihi-

matain. Mapapatungangang lahat.)

TABING.
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MGA KUROKURO
IClNEMATOGRAFO!

Ang "libreto" ng "Zarzuelang" may tinu

-

rang pamagat, na buhat sa paniiik ng manu-
nulat sa dalawang wika, sa kastiia at tagalog
na si G. Jose Maria Rivera ay nabasa ko at

napanood ko pa ng ganapin ang unang tanghal
sa Dulaang Kizal.

Sa tugmang ito ay ipinakilala ng "Kumatha"
na siya'y maalam sumulat ng dula; ang pag-
kakasuuod ng inga tagpo (eseenas) . ay napaka-
hiisay, hindi nawawala ang ''eontinuidad" na
kailangan sa isang obra at ang galaw at mga
anyo ng mga "personages": ang paglalabas pu-
niasok sa tagpo ay ayos na ayos sa tinatawao;
na "meeaniea toatral"

Ang "earaeter" ng mga personage ay hindi
lumabo hanggang sa matapos.

Ang kanyang "vis eomiea" ay kilala na ng
madla. Ang pagkakaiahok ng salitang kapani-
pangan sa kanyang ''obra" ay totoong mainam
at matatawag nating

li
a ]o hormanos Quintero"

na pawang nabantog at' nangagsidakila sa kani-

lang "sistoma" na ang kaniiang mga, tugrna na tu-

nay na wikang kastila ay niiaiahukan ng uiga "dia-

leetos ospnnoles"; magpangayoy hinahangaan
ng boong Esgaria ang magkapatid na Quintero.

Pepe, magpatuloy ka sa landasing iyan ng
pagpapalago ng ating dulaan; ang pagsulat ng
mabubuting dula ay higit ])a ng pagkamakaha-
yan kay sa magmakisig na "poiitieo".

SeVerino Reyes.

ANG PAGKAMANGDUDULA NI RIYERA

Si Jose M.a Kivera 6 Pepe Rivera, gaya
ng karaniwang palayaw sa kanya ng kanyang
mga katnanunulat at kaibigan, ay isang mangdu-
dulang' may sariling gabay at sariling watawat.
Siya ay lumalakad sa larangan ng pangdudula
na masasabing hindi sumusunod sa ilaw ng iba.
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Nagbukas aiya ng landas na sarili niya, na sa
kanyang pagasa'y lalong maiapit para sa ika-

pagtatamo niya ng tagumpay. At ang pagasang ito

ni Pepe ay hindi nabigo. Kung ang tagumpay
ng mangdudula ay nakikilala sa pagkatig sa pi-

ling niya ng lalong marami't piling nanohood, ang
di gagaanong taong umuuhong lagi sa mga dula-
an kailan pa ma't itatanghal ang alin man sa kan-
yang mga akdang "Mga Pagkakataon," "Opere-
ta"? at "Mga Bingi", ay maliwanag nang pato-
too na ang tagiimpay ay nasa kanya na. Ano-
pa't sa ganang aking pagkapisil, hindi na kai-

iangan ni Rivera ang sumulat Da ng lalong ma-
raming katha upang maging karapatdapat siy.a

sa luklukan ng ating mga ipinagkakapuring manga
mangdudula. Ang pagkamandudula ng isang
tao ay dapat kilalanin hindi sa karamihan ng
dulang sinulat, kundi sa uri at taglay na mga
katangian ng kanyang nakathana. At inuulit kong
labis ang kanyang mga kathang nabanggit saitaas,
upang siya ay mapapiling sa unahang hanay ng
ating mga maginoong guro ng dulaan.

E. L. Valmonte,
Kinatawan ng AKL.ATANG BAYAN

Sa Kalipunan ng mga Samahang* Mananagalog".

Maynila, Mayo 30, 1920.

Sr PEPE M.a RIVERA

Tao palibhasang may katutubong hilig sa
pagsulat, hilig na nalalahukan ng sipag at tiya-

gang siyang pangunang kailangan sa mga kawal
ng panitik, gaya ng pngiging kailangan ng tikin

sa isang bangka, kaya't hindi katakatakang si

Pepe M.a Rivera, ang karapatdapat na Pangulo
ng II aw at Panitik, ay maantayan natin ng ia-

long kisig at mga bungang hinog ng kanyang ha-

lamang itinanim sa panahon, at ngayo'y malu-
sog na nagbubunga.

Sa likod nga ng may mahigit na dalawam-
pung taong ginugol ni Rivera sa kanyang pag-
hahanda sa isang kahuhayang dapat niyang ka-
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Pullum ng suson susong putong ng tagumpay.
gaya ng tinamo niya ngayon sa sunod-sunod
iiaios na pagtatanghal ng kanyang mga
akda, ay di katakatakang, ang lahat ng hiima-
hanua sa kanyang panitik ay kapitan siya ng ka-
rapatdapat na taguring "hari ng mga mapag-
patawa".

Nariyan ang katangian ni Pepe. At hindi
katakataka! Ang isang taong pinagkalooban ng
Maykapal ng isang loob na maluwag at isang
damdamiug walang iwing pagiimbot na linang-
kapan ng isang mukhang wari'y nakangiti sa
iahat ng oras, saan hindi ang kanyang paguu-
gali'y masisinag sa kanyang mga akdang sa twing
itatanghal ay "nagpapasakit ng maraming tiyan".

Grispin*
ANG MITHI, ika 28 Mayo, 1920.

Jose M.a Rivera, eon su esfuerzo 'personal
verdaderamente laudable y eon su talento, ha
llegado a una altura a la que ya quisieran lle-

gar muehos de nuestros autores dramatieos. Es
de la madera de dramaturgos y triunfara aun
mas. Comenz6 a estrenar en el Teatro Rizal sus
primeras produeeiones dramatieas y que fueron
del agrado del piiblieo. Las operetas austria-

eas vertidas por el al tagalo y representadas
eon exito, dieronle ademas un notable prestigio
eomo traduetor, distingiendose ademas de los

adoeenados eomo autor dramatieo.
Rivera es uno de nuestros eontados aficio-

nados a eseribir obras teatraies. Gomo tiene
mueha voluntad, sobre todo eonstaneia y esfuerzo
en el trabajo, se puede esperar mejores eose-
ehas aiin de su numen ereador e inventivo. En
sus obras, en donde se exponen al estu-
dio, a la eritiea y a la eorreeeion, miiltiples
euadros de eostumbres loeales, *se refleja ese
afan de eorregir y eortar eiertos vicios muy
nuestros, y eiertas imperfecciones tambien de
6rcfen soeial, habida eonsideraeion a la altura
de la civilizaci6n en que pareee eneontrarse el

pais. Su obra "Opereta?" que tantas veces fi-

gur6 eon exito en los earteles y en las tablas
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por ejemplo, es una prueba de esto que deei-
mos. Es digiio de notar ademas en Rivera ese
estilo jocoso y festivo eon qne estan eseritas
sus obras, lo que haee que esten a tono eon
nuestro publieo que gusta de humorismos y ehis-
tes.

Doy mi mas sineero parabien al Sr. Jose
M,a Rivera por sus esfuerzos y aplieaeion que
le han eondueido al exito, al aeometer una em-
presa tan arriesgada y problematiea eomo es la

de eseribir obras teatrales en E^ilipinas...

Jose G. Reyes.

UN TRIUNFO DE RIVERA

De tal podemos calificar, el que en la no-
ehe del l.o de Junio obtuvo nuestro querido
eoloborador D. Jose Maria Rivera estrenando
en el Teatro Rizal, tres de sus mejores obras,
tituladas: "Cinemat6grafo", "Panibugho" (Gelos)

y
' 4Mga Pagkakataon" (Ooineideneias), en pre-

seneia de numeroso y seleeto publieo que aeu-
dio al eoliseo avido de eonoeer las ultimas
produeeiones de nuestro joven inteligente eom-
patiero.

En las tres obras lirieas alcanz6 Rivera un
triunfo resonante, aereditando una vez mas ser
el de la madera de los comedi6grafos niodernos;
que eonoee palmo a palmo la meeaniea teatral,

y sobre todo, ha justificado una vez mas su
genio eomo uno de los poeos dramaturgos fili-

pinos que eon Severino Re\es, Patrieio Mariano
y Aurelio Tolentino integran y son verdaderos
prestigios del teatro tagalo.

Con el espiritu de impareialidad en que
siempre se inspiran nuestros juicios, podremos
manifestar aqui sineeramente, que el Sr. Jose
Maria Rivera, es de los eontados eseritores
dramatieos que para dar verdadera vida a sns
obras, sigue el derrotero trazado por los eseri-

tores espafioles de presentar en eada obra.dra-
matiea tipos regionales. En la zarzuela

<{

Cine-
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niatograto
11

presonta Rivera el tipo de unos
nioutaraees, que faltos de soeiabilidad, ereyerou
que Manila, es tambien itna montaria. Tanto
en esia obrita eoino en

k,

Pai:ibugho" y
;<Mga Pag-

kakatuon", nuestro apreeiado eolaborador ha
eonseguido triunfar en toda la linea, asi eomo
en su preeioso monologo "Kakilakilabot" que
interpreto niaravil]osamente el mejor aetor dr -

matieo lilipino D. Eusebio Gonstantino. .El

inspirado ono-step del profesor Emilio A. Aninao
el primer tilipiuo que ostenta ei titulo de Proi'esor

de Armonia, titulado '\Jose Maria Rivera'\ eom-
puesto expresamenb> en honor al benetieiado,

gusto muehi'simo al publieo que al ['inai ]a

aplaudi6.

Los artistas quo tomaron parte en ]a re])-

rosentaeion de las obritas del Sr. Rivera. eum-
plieron eomo buenos en sus rospectivos papeles.
La tiple .Tuanita Angelos, demostro, una vez mas
su dominio en las tablns y la poteneia de su
voz. Desde los primeros momentos supo eauti-

var al piiblieo que le apiaudio a rabiar. Ilde-

i'ousa Alianza, ac.redit6 ser de la madera de las

buenas earaotenstieas. La ti])le Feliza Bueua-
ventura, supo bordar eon maestria su papel en
;i
Cinemat6^rafo" y reeibio t^mbien muehos aplau-

sos. AHredo Ratia, el pran baritono de la

Gompama que dirije el dramaturgo D. Severino
Reyes, demostro ser dignisimo hijo del gran
aetor D. Nernosio Ratia, honra del teatro eon-
temporaneo. Pepe Suarez y Joaquin Gavino, asl

eomo tambien los Sres. Eusebio Oonstantino,
Eusebio Gabriel y Gregorio L. Lopez, eontribu-
yeron rnueho al exito aleanzado por el autor.

Y para terminar repitimos que Rivera ha
triunfa.do en toda la linea, por lo que el piiblieo

]e llam6 muehas veces para aplaudirle entruen-

dosamente. A los muehos aplausos que tan

querido oomparlero ha reeibido, une el PREE
PRESS el suyo, entusiasta y sineero.

(PREE PRESS, Junio 15, 1918.)
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Parang Liham na Bukas

K. Deograeias A s Rosario (alias) Delio. Taliba,
Maynila.

Kasamang Delio;

—

Yamang ikaw ang nakikilala kong "revis-
tero" ng TALIBA sa kanyang pitak ng mga
Dulaan, ay minarapat kong sa iyo ibalita aog
isang bagong naisip ni Pepe Rivera. Nguni't,
bago iyan, ay ibig ko munang tumukoy ng ilang
bagay. Naalaala 'kong ikaw na rin ang naka-
puna ukol sa ginawang "reeurso" ng ilan sa ating

mga "autores" sa pagtatanghal ng luga dulang
tangi sa marami ng mga aetores prineipales at

seeundnrios, ay napakarami pa rin ang iiiga "koro"
na kung minsa'y "nakasisinok" sa panlasa ng
mga nanonood. Napuna ko rin sa mga nakaraan
mong lathala, na tumukoy ka sa mga dulang "iilan"
ang kanyang mga l

'pesonaje" at sa pagtukoy
rnong ito ay nabanggit mo ang "Panibugho" ni

Pepe Rivera, ang ''Dalawang Hangal" ni Moneng
Ilagan, at ang "Ana Maria" ni Nol Binoy Reyes.

Ako'y sumaiyo ng buong buo, sa iyong pagku-
kuro, na, upang' makiiala ang "habilidad" ng
isang "autor" ay sa pagtatanghal ng isang du-
lang "iilan" ang mga taong gumagalaw, buhay
ang mga tagpuan at busog sa kasariwaan ng
isang diwang ibinubuhay o nilalayon. Sa tatlong
katha ng mga beteranong mandudulang nabanggit
ko na sa iyo, na kapwa ko napanood, ay ma-
sasabi ko sa iyong isang katangitangi. Kung
ang mga isipan ng "tatlong haring iyan", (ta-

wagin na nating Hari), ng ating dulaan, ay
magiug isipan ng marami nating mangangatha,
ay hindi malayong maiaagapay na rin natin
ang ating dulaan sa taas at indayog ng mga
isipan at sa kasaysayan din naman ng mga
mangangathang hinahangaan natin sa ibayo ng
ating mga dagat.

Doon, sangayon sa ating mga nababasa, ay
iilan sa maraming manangatha, ang natatangi
hindi dahil sa kanilang katalinuhan, kundi sa
tnga katha nilang binubuo ng iilang

' f

personaje"
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laina'ig, nguni't sa "iilang" yaon, ay nandoon
na ang lahat. Anopa't nakayayari ng isang bu-

hay na kiualalarawanan ng isang pangyayaring
kung iisipin lamang, ay masas^bing hindi ma-
gaganap kung "iilang katao" ang magsasugawa.

Nasabi ko ang ganyang malayang kurokuro,
dahil sa nnsaksrhan ko, oo, Kasamang Delio,

nusaksihan ng dalawa kung mata na ang mga
kinatha ng tatlo nating "hari n.g sariling dulaan"
ay hindi na maihuhuli, maging sa layon, sa isi-

pan, sa diwa at sa kabuuan man, ng mga na-

katha ng mga nabanggit ko nang mandudulang
taga ibang lupa.

Napaguusapan na rin lamang natin ang
*ukol sa mga dulaan, ' ay maibabalita ko sa iyong
ipalilimbag daw yata ni Rivera ang kanyang
dulang may isang yugto na pinamagatang "Cine~
matogralo".

Ang dulann ito, ay napanood ko na sa unang
pagtatanghal sa "Rizal", sa kapakinabangan ng
kumatha. Pagkatapos kong mapanood, ay ako
na rin sa sarili ang nagtanong:

—Ano ang aking napanood? Isang dula la-

mang kayang "pasampay-bakod"?
—Oh, hindi,—ang akin ding sagot. Tal mente,

ay hindi isang dula lamang, nianapa'y isang
sinematograpong nangungusap at ang kanyang
layuni'y bumaka sa masasarnang hilig ng ating

mga tao.

Ang "Cinematografo" ni Rivera, ay nag-

lalayon ng malalaking bagay na tumutukoy sa

masamang hilig ng marami sa ating mga kapwa,
na dahil sa malaking hilig sa bisyo, ay napa-

pabayaan ang lahat ng gawain sa sariling ta-

hanan. Inilarawan din ng kumatha, ang kasag-

waan ng ilang tanod o tagapagingat ng kapaya-

paan at tinuligsa ang kanilang kasagwaan sa

paggamit ng kanilang tungkulin. At hindi pa
iyan. Sakali't ipalilimbag nga ng Kasamang
Rivera ang katha niyang ito, (kahimanawari'y
ipalimbag nga sana), ay mababasa ng madla
na isa sa mga tagpo ay maguusap ang dala-
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wang magkaibigan sa harap ng pintuan ng isang

Sine. Ibabalita ng isa, na, may nalalaman siyang
isang kakilalang naglihi sa isa sa mga artista

ng isang pelikula at dahil doo'y ginabigabi ang
pagpasok sa alin mang sineng pagtanghalan sa

kanyang "favorito"; nagbuntis halos *sa loob ng
sine, at nanganak, oo, Kasamang Delio r nanga-
nak sa loob din ng kamalig ng isang sine,

bngay na inasasabing isang tunay na "barba-
ridad" na hindi makikita sa ibang bayan.

Ang anak ng naglihi sa nasabing artista,

ay naging isang pusakal na aiagad ng sinema-
tograpo hanggang sa lumaki.

Inilarawan din ni Pepe sa kanyang dula
ang ukol sa karaniwang napagkikita natin, na
ang sine ang siyang ginagaw^ang paraan sa pag-
tatanan ng mga anak na napakakasal ng hindi
pa oras. At isa pa, ang lalong kriminal, ay ang
ukol sa mga pagnanakawang parang itinuturo sa

mga nanonood. Ang bahaging ito, ay pinaguku-
lan ng autor ng ilang "halibas" sa pamama-
gitan ng paglalarawan ng kasamaang ibinu-

bunga, lalo pa ng napapanahon ang mga
Zlgomar at mga Fantomas.

Iyan, at mga iba pang bagay na pawang
"sakit ng Sangkatauhan" ang kanyang binaka
at kung tunay ngang ipalilimbag, ay inaasahan
kong makatutulong ng malaki sa pagpapaliwanag
at pagbaka sa inaasal o maling hilig ng mara-
mi sa atin.

Tangi sa riyan, ay niasasabi ko sa iyong
ang pagpapalimbag na gagawin ni Rivera sa
kanyang ' 'Cinematografo", ay makatutulong din
naman sa pagpapalaganap ng Sariling Wika
sa una, at sa pangalawa'y magkakapanahong
mabasa ng mga tumatangkilik sa dulaang taga-

log ang kanilang karaniwang nakikita*t nariri-

nig magbuhat sa esenario ng isang dulaan. Ma-
basa, oo nga, mabasa, at sa gayo'y mapagara-
lan nila't masuri ang kahalagahan ng ating
mga dulaan na siyang tampok at karangalang
masasabi ng Lahi ni Balagtas, na hindi man
karapatdapat, ay kinabibilangan natin.
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Kung hindi lamang inaakala kong pahaha-
ba ang liham na ito, at may isang gawain
akong nakahahadlang sa akin, ay tutukuyin ko
sana rito ang lahat ng nalalaman ko ukol sa
mga katha ni Pepe Rivera. Gayon-pa man, at

sa maiikling salita' ay tumukoy rin tayo ng
pasapyaw,

\

Napanood mo ang tatlo niyang dulang "Pani-
bugho", "Mga Binge" at "Mga pagkakataon,' 9

hindi ba?
Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang

iyong niloloob.

Sa kanyang "Panibugho", tangi sa nakata-
tawang pangyayari, ay nakatutulong din sa pag-

bibigay liwanag sa nalalabuang isipan ng rnag
asawang (mga asawang babae ang tinutukoy ko
rito), pagdaka't magbubudhi na lamang at sukat,

at Mndi na sumasangguni sa kanyang' tapat na
puso, kung namamaii siya o kung hindi, at

pagdaka'y patatangay sa simbuyo ng magdara-
yang damdamin. ^Hindi ba tunay? Ang kama-
liang iyan, ay nagamot ni Rivera sa pagtatang'-

hal ng kanyang "Panibugho".

Sa kanyang *'Mga Binge" ay nakuha rin

namang naipakiiala ang kadalubhasaan ng kan~
yang panitik. Kanyang inilarawan ng ganap na
ganap ang konsekuensiang laging ibinubunga ng-

i'sang hindi pagkakaunawaan, at tangi sa roo'y
ginulo niya muna ang isip ng nanonood, atng
lito na, ay "pina&lamas" W a aD£ salitaan,

nguni't, pagkatapos, ay unti unting nagliliwanag
hanggang sa niwakasan ng isang "pagkakataong"
hindi inaantay na mangyari na ipinagkapalad

ng "isang hindi naghahanap" at "hindi nananad-
ya". Ngayon kung sa dalawang obrang iyan* ay
nakuha kong naipakilala sa iyo ang "kadiyas-
kihan" ng ating Pepe, ay tignan nainah natin

ang kanyang walang kamatayang MMga Pagkaka-
taon", na habang tumatanda ay lalong nagiging
bata at na kahahalina sa puso ng ating publiko.

Ano ang napuna mo sa "Mga Pagkakataon"?
Sa "obrang" iyan, ay hindi pangkaraniwang

talino ang pinuhunan ni Rivera ng kanyang
sulatin. At, sobre todo, ay ang pagkakalagay
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ng pamagat. Nasabi ko tuloy na

4

'kinasihan
yata ng Santong katutabo si Pepe", sa kan-
yang "Mga Pagkakataon", o talagang natama
sa mabuting oras.

Kalabisan pang ilarawan dito ang mga "kun-
til butil" ng "obra" Sukat nang sabih'in ko na
sa "Mga Pagkakataon", ay hindi dapat manood
ang isang tao o mga t-iong katatapos kumain
lalo pa't busog, pagka*t liindi malayong saktan
ng tiyan o kaya'y maapendesiiis. Itatanong mo
sa aking kung bakit? Saksi ka. Hindi ba't ng
mapanood natin, a^ kaunti ka nang pangapusan
ng hininga d'ahil sa katatawa, bakit at si Balleeer
pa naman ang nag-Kosme? Hindi ba't sinabi
mo pang, "ang laiong matimpiin, ang lalong
pihikan, "at ang lalo pa mang walang kibo
kahima't banal o simenarista pa siya ay tata-

wa, at tatawa pag napanood ang "Mga Pagka»
kataon"?

Tangi sa riya'y nagtuturo din naman sa
isang magulang na ayaw pabayaan ang hilig

ng isang anak lalo pa't sa gawang pagaasawa.
Dahii sa mga naipahayag kong iyan, ay

inaasahan kong sa pagpapaiimbag ni Pepe ng
nanyang "Ginemetograio", ay lalong mapatutu-
nayan ng madla kung taina o kung hindi ang
aking raga daglian pagkukuro hinggil sa kaka-
yahan at sa ''habilidad" ni Pepe Maria Rivera
sa gawang pagsulat.

Samantala'y magutos. Kumusta sa Katotong
Orispin,

T^emigio Mat. Castro.
Kalihim iig Ilaw at Panitik,

Marso, 15 fig 1920,

A beneficio de los ineendiados de Cavite,

la **Oonipania Ilagan" di6 una funci6n en el

Teatro '"Zorilla", en la noehe del 6 de Mayo,
representandose tres obras de un aeto de Jose
Maria Rivera.

Pepe es un ereador de tipos y se revel6
en "Gpereta", haeiendo mover en eseena a dos
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tipos pueblerinos, uno del pasado, ignorante, so-

carr6n y desconfiado y otro del dia, aunque eon
reminiseeneias del de antatio, pero eon mas des
parpajo, eon mas perspieaeia.

Rivera al haeer mover en eseena a gsos
tipos, a mas de ir dandolos a eonoeer, pintan-

do sus defectos para ser eorregidos, regocija
al espeetador eon graeiosas eseenas.

Kn el eseenario, este joven autor, eompleta
la pintura haeiendo hablar a los muneeos en
su dejo y estilo peeuliares rie la region eorres-

pondiente. En esto, el autor tuvo un exito

eompleto, eomo tambien en Ja presentaeion de
otro tipo popular, un eantante que fue tambien
caricaturizado de un modo aeabado.

iBien por Rivera!

Alitaptap.

CONFETTI, 16 de Mayo de 1920

^P^



FABRICA

* EXTRACTO DE MALTA
ar } (aaemia, conVaIecencia debilidad)

V^A - CEREVISINA
1 ^M h^ (aene, eczema, fo-

Jrj\. «"uneulosis, her-

^^^J^l pes, psoriasis,

CERVEZAS ^J ^V
«rtiearia)

de Gusto Exquisito: ^lmiA u

Rizal~Negra r&
Pilsen-Stout-Maltina ^Jr

Gold Ribbon-Doble Boek <X

SAN MIGUEL
AYILES 104-132, MANILA TELEFdN0S 900-1260

LOS RETRATOS
Por lo mismo aue son el reeuerdo de las eosas y las personas, deben ser

ampliados y expuestos en silios de honor.
Enlonees la nision sera mas apoximada a la realidad y el reeuerdo

m**s viviente en Ia memoria del que los posee.
Nuesiras ampliaeiones hablan por si solas en baratura y perfeccion.

Ordenenos y se convencera.

12x18 - P3.00 16x24 - P 7.00 24x36 - P 18.00
Sepia o Huminaeion 50 o/o mas

Los eneargos seran depositados al Vostmaster dentro
dediez diasde nuestra reeepeion del original, libre deporte

ESCRI'BA A
THE NEW PHOTO ENLARGEMENT Co.

"Box 600, Manila, Islas Filipinas.



Quiere Vd. tener los mas hermosos y

elegantes sombreros de ultima moda?

Aeuda ahora mismo a la mejor sombreria

de Tondo, a la

"BAGONG SILANG"

SIMPLieiO DIAZ

Que vende tada elase de sombreros del Pais

y confecciona los mejores Sehastopol.

SIMPLldO DIAZ es el mejor blanqueador de

sombreros del Pais.

Busead su somkereria "Bagong Silang
'

En la Calle Ylaya, No. 822, Tondo, Manila.

Groeerias
No las hay mas buenas y baratas en ninguna parte.

Oarnes y peseados en eonsewa—Frutas en su ju#o

—

Aeharas y Oondirnentos- Leehe de todas elases -Harina
Malteada para invalidos y ninos—Patatas y Oarbanzos

—

Oebollas y Habiehuelas—Frutas treseas — Vinos y Lieo-
res ete, ete,

Eeonomise cualquier gasto de trasporte,

5LRVICIO A DOMIGiLIO

THL LXPRL55 5ALL5 COMPANY
Tel Box 388

73 San R<afael, Rlaaeai del Carmcn
SAMPALOC, MANIL.A



*Ba$ahin ninyo itot

HINDI lamang sa tarangan ng pa«

nunulat nakikilala si

FELIPE E. JOS&
SIYA, bukod sa isang makatang

mananalo sa di kakaunting timpala%
paniti% ay kilala din sa pagkamanga*
ngalakaL

AT, ang tagumpay niya'y sumapit
hanggang sa pangyayaring, sa isang

mahigpit na pagsusulit sa pagka OPTO»
METRA dy kindmtan niya ang pina<*

kamalaking PROMEDIO.
NA siyang lalo pang ikinapahantog ng kaniyang

sagisag na:

PILtPO MALAYO
KUNG ang inyo ngang mga mata'y nanglalabo

ay huwag na hindi ninyo pagsadyain ang kaniyang

balitang GABINETE na may pamagat na:

PILIPO MALAYO OPTICAL
sa bayan ng Bautista, P&ngasinan.

Huwag ninyong limutin.
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Oapital y Reseras -P-16,000,000.00

I TN PLAN DE ACCION MUN-

DIAL, de amistosa eoopera-

eion eon eorresponsales banea-

rios bien estableeidos y euida-

dosamente seleeeionados, haee

qtie el BANCO NACIONAL FI~

LIPINO, pueda facilitar a sus

elientes, seguras y iidedignas

fuentes de informacion, y fa-

eilidades de servicio en todos

los eentros mereantiles de im-

portaneia del mundo.
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PHILIPPINE NATIONAL BANK
Unieo depositario Ofieial del Oobierno,

TEMPLO MA50NIGO
TELEtONO 1750. E5GGLTA, MANILA
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UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 04223 4289
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