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Cirkusz Charles

Első magyarországi körút

Kéretik kifüggeszteni. Csak 7 napig. Kéretik kifüggeszteni.

Nagyvárad Vásártér

1912. augusztus 14-tól (kedd) augusztus 19-ig (hétfő).

10000 m2 területet elfoglaló sátortelep, a 6500 nézőt befogadó előadási sátorral.

A  vállalat  hollandiai  és  németországi  dicsőséges  körútját,  ahol  ugyanis  Amsterdam, 
Rotterdam,  Utrech,  Arnheim,  Groningen,  Frakfurt  a.  M.,  Darmstadt,  Bonn,  Mainz, 
Karlsruhe,  Mannheim,  Braunschweig,  Stattin,  Posen,  Breslau  stb.  városokban  a 
legszenzációsabb sikereket aratta. Magyarországon át folytatja, a világ legérdekesebb 
látványossága  s  olyan  szórakozást  nyújt,  aminőt  ezidőszerint  egyetlen  cirkusz  sem 
képes produkálni.

Kedden, augusztus 13-ána este 8 órakor: Szenzációs megnyitó dísz-előadás

Szerdán augusztus 14-én és pénteken 16-án este 8 órakor: Különleges elite-előadás.

Csütrötökön augusztus 15-én,  szombaton 17-én és vasárnap 18-án 2 fényes  ünnepi 
előadás. Délután 4 és este 8 órai kezdettel.

A délutáni előadásokon ugyanazon teljes műsor mint az esti előadásokon.

Hétfőn, augusztus 19-én délután 4 órakor: búcsú- és köszönő előadás.

Az állatgyűjtemény megtekintése délelőtt 10 órakor veszi kezdetét.

Cirkusz Charles A világ legnagyobb vándorúton levő látványossága.

Minden eddigi vállalatot felülmúl. – A világsajtó legmelegebb elismerése.

Csak elsőrendű művészek. Minden nemzetbeli artisták. Vakmerő lovasok és lovarnők.

Akrobaták,  jongleursök,  exotikus  népek  titokzatos  művészetei  és  egy  sereg  bohócz, 
auguszt és manège kómikus.

Szabadon idomított fajlovak.

Az állatkert: 25 oroszlán, 8 vadon befogott királytigris, 7 jegesmedve, 5 zebra, 2 zebroid,  
4 fóka, 9 elefánt, 10 teve ezenkívül egy sereg láma, zebu, gnu, yacktulok, bölény, indiai  
bivaly,  törpe  ökör,  antilop,  szebbnél-szebb  példányból  álló  kutya-falka,  majmok  és 
különbnél-különb állatok gyűjteményéből áll.
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A XX. században legszebb sikereket elért oroszlánszelídítőnőjének Madam Charles-nek 
idomításában huszonöt hímoroszlán produkciójának bemutatása.

Eredeti arabok és tripolisziak. A jelenkor legjobb ugrói és pyramis-akrobatái.

A lovagló művészet képviselői: a világhírű Cooke Hubert lovascsoport.

Az indus-cowboy „Wild West”kreálól. Jelentek az amerikai prairekből.

Az amerikai cowboy dompteur H. Wagner életveszélyes mutatványai: 6 vadon befogott 
királytigrissel.

Eredeti  kínaiak.  Chung Sihi-csoport,  a néhai  kínai  császár  kedvencei,  copfakrobaták, 
eskamateurök, ugróművészek.

9 csodaelefánt 9 Fernandó úr dressurájában. „Mari” – a kerékpározó elefánt kisasszony. 
–

Charles igazgató elővezetésével 7 remekszép jegesmedve 7 az állattársaság bohócai.

Eredeti  Abdul-Mea-csoport  indiai  fakírok,  bűvészek,  kígyóbűvölők,  szemfényvesztők. 
Indusok!

Gyönyörű látványt nyújt a csapat bevonulása fölnyergelt elefántokon, egy egész karaván 
kíséretében.

4 fóka kedves művészi mutatványa Charles igazgató vezetése mellett. Az állatidomítás 
csodája, ez esetlenül kedves állatok betanítása.

Elsőrendű bohóczok és Augusztok mókái töltik be a szünetközöket.

Idomított  zebrák  és  zebroidok.  Mr.  Rappa  elővezetésében.  Óriási  siker  a  zebrák 
idomítása terén.

Mr. Benoit világhírű lóidomító mutaványai ménekkel, kutyákkal, majmokkal.

Az állatgyűjtemény naponta 11 órától  kezdve tekinthető meg. Ama napokon, mikor 2 
előadás van, az állatgyájtemény csak 10 órától 2 óráig van nyitva.

Belépőjegyek az előadásokhoz: Páholyülés 5 kor. Páholy 8 személyre 40 kor. Számozott 
zártszék 4 kor. I. hely 2 kor. 40 fill. II. hely 1 kor. 60 fill. III. hely 1 kor. 20 fill. Karzati  
állóhely: - 60 fill.

A délutáni előadásokra gyermekek csak a félárat fizetik.

Az esti előadásra a gyermekek is teljes belépődíjat tartoznak fizetni. Pénztárnyitás az 
előadások  megkezdése  előtt  1  órával.  Az  elővételi  pénztár  az  első  és  utolsó  nap 
kivételével d.e. 10 órától esti 6 óráig van nyitva.

Állandó különvonat. – 70 darab saját teherkocsi. – Saját villamos telep. – 2 zenekar. – 
Saját  szabó és  asztalosműhely.  –  Kovácsok,  nyergesek,  tűzoltóság és  egészségügyi 
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csapat. – Napi kiadás meghaladja a 4000 koronát. E vállalat egy helybeni tartózkodása 
semmi  esetre  sem  terjedhet  túl  a  kiszabott  időn.  Kiváló  tisztelettel  Charles  Krone 
igazgató, a Charles cirkusz egyedüli tulajdonosa.

Figyelmeztetés!  Valamennyi  szállító  felkéretik,  hogy  sem  az  üzemvezetőség 
megrendelőlapja,  sem  az  átvételi  elismerő  igazolvány  nélkül  semminemű  árut  ne 
kézbesítsenek. Minden számla a megrendelőlap s átvételi elismervény csatolásával az 
igazgatósághoz nyújtandó be s a kifizetés is ott történik egy nappal a benyújtás után.

Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár
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