
Szépirodalmi képes napilap

D. Müller Katieza.
Budapest, május IS).

(H. M.) Több ízben számoltunk 
már be arról a csúnya affairről, 
melyet I). Müller Katiczának, az 
excellens művésznőnek elbocsá
tása okozott.

Az összes fővárosi lap ezért 
Nopcsa báró intendánst vádolta 
és a közvélemény éles bírálat alá 
vonla az Opera legújabb botrányát.

Nap-nap után hull le a lepel 
erről az obscurus dologról és 
ugyancsak enged következtetni a 
Magyarország hires műintézetében 
uralkodó állapotokra.

A közönség szinte hajhászsza 
a kiszivárgó híreket és általános 
megbeszélés tárgyává teszi a ké
nyes ügyet.

Természetes, bőgj' mint min
dig, úgy ezúttal is elérik a kulisz- 
szatitkok azt a bizonyos hatást a 
publikum körében, amely, ha fel- 
zudul, elégtételt kivan magának.

De lássuk, kicsoda e nagy port 
felvert botrány hőse, ki az, aki
nek nevéhez piszkos rágalmak 
emeltetnek a sajtó köréből? Nos, 
ezen férfin Nopcsa Elek báró, az 
Opera és a Nemzeti Színház inten
dánsa. Teljhatalmukig uralkodik 
birodalmában, parancsokat oszt, 
követel, tagokat elbocsát, szerződ
tet - a mint éppen jól esik;

«Ha egy Isten vagy az Égben, 
úgy egy császár legyén a földön» — 
mondotta a hires török szultán, 
az intendáns ur e mondást azon
ban igy variálja : «Ha egy Isten 
van az égben, úgy egy császár 
legyen — a budapesti Nemzeti 
Színházban s Operában».

Csakhogy megfelejtkezik a «csá
szár» ur, hogy ily hatalmas ur is

I csak alárendeltje, a közvélemény
nek. Mohó, manapság az ember 
embertársától függ !

Oh, de az intendáns urnák 
komoly gondja volt az opera fel
virágoztatására, hiszen a balleri- 
nák csak virágok, melyet letépve —

T>. MÜLLER KATTCZA.
(Uclier fényképe után.)

mint a kifacsart czitromot — el
dobunk.

A nemzeti kaszinóba vezeti a 
ballerinákat, de persze nem azért, 
mintha a művészettel akarná 
megbarátkozlatni az ariszlokrá- 
cziát, — óh nem. Az intendáns 
ur sokkal nemesebb gondolkozása 
sokkal jobb akarattal viseltetik 
növendékei iránt; hiszen a maga 
felelősségére képezted ki őket.

Oh, de Nopcsa ur művészeti 
iskolájában nem művészetre ok
tatják a növendékeket, hanem 
« fiataloknak és nem becsületesek
nek lenni».

Az intendáns ur elbocsátja a 
dalszínház egyik oszlopos tagját, 
D. Müller Katiczát, azután pedig 
állig begombolkozva a közvéle
mény felé kiáltja: köd előttem, 
köd utánam,sőt a hivatalos «Buda
pesti Tudósitó» jelentése szerint 
egy intendáns, mint amilyen Nop
csa Elek báró, csak nem bocsál- 
kozhatik pietykálásokba.

Oh, csak tessék magas helyéről 
végignézni birodalmán és a meg
elégedést, az örömöt fogja látni.

Oh, de mi nem vagyunk egy 
véleményen az intendáns úrral, 
korántsem, mi ismerjük az Opera 
kulisszatitkait, melyekről ime le
hullott a lepel, hogy Nopcsa és 
társai a rideg valóságban tűnje
nek fel.

Szolgálhatunk olvasóinknak 
Nopcsa ur ténykedéséről nehány 
momentummal, melyek a legújabb 
színházi botrányt eredeti világí
tásba helyezik,

Nopcsa és Jászai Mari.
Érdekes lesz tudni azt, hogy 

az intendáns ur még a Nemzeti 
Színház ügyei felett is korlátlan 
egyeduralmat mer gyakorolni s 
egy időben még a nemzet ünne
peit tragikáját, Jászai Marit is 
kész volt állásából elmozdítani. 
Már ki volt adva a parancs, hogy 
Jászait végleg mellőzni kell s a 
nagy művésznőnek — bármily 
hihetetlenül hangzik ez — már 
nem lehetett volna az intézetnél 
maradása — s csupán azért, mert 
az intendáns egy stiklijéről meg
mondta a maga véleményét. De
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sőt Nopcsa már annyira ment, 
hogy Jászai helyébe (!) más tra- 
gika után nézett s lia a művésznő 
időközben ki nem bekül az inten
dánssal, megértük volna azt is, 
hogy nemzeti színészetünk legfőbb 
oszlopát is elvesztjük. De Jászai 
kénytelen volt Canossába menni 
— egy Nopcsához.

Ugyanez a Nopcsa, ki sem iro
dalmi, sem művészeti téren soha 
semmi érdemet nem szerzett,— még 
a nemzet magas tisztségéhez kívá
natos reprezentálásban is kritikán 
aluli. Magyar hazafias érzés szik
ráját is hasztalan keressük benne. 
Bizonysága ennek az a hírhedt és 
kudarczot vallott vállalkozása, 
amelylyel az ezeréves ünnepélyt 
ülte meg, amidőn német cziklust 
rendezett a magyar ezerév dicső
ségére.

,4 Nopcsa-iigy a parlamentben.
Az országgyűlésen is szóba 

hozzak D. Müller Katicza elbocsá
tását és ezzel egyidejűleg az opera 
kulisszatitkait.

Visontai Soma fog interpellálni 
a Ház szombati ülésén a nagy 
port felvert ügyben, mikor is lát
hatólag zajos gyűlésre számítha
tunk.

A kormány is foglalkozik Nop
csa ügyével és ott az a felfogás 
uralkodik, hogy az intendáns 
vagy mondjon le, vagy indítson 
sajtópert a lapok ellen

Káldy Gyula véleménye.

A M —g egyik dolgozótársa fel
kereste az opera igazgatóját, Káldy 
Gyulát, ki a következőképen nyi
latkozott :

— Én arról a kaszinói mulat
ságról tegnapelőttig egy szót sem 
tudtam. Erre nézve tehát nem is 
adhatok semminemű felvilágosí
tási. A mi D. Müller Katicza vég
leges elbocsátását illeti, azt én 
mindenáron meg akartam akadá
lyozni. Senki jobban tehetségét 
nem méltányolhatta, mint éppen 
én, ki 12 évvel ezelőtt, mikor 
Coppini távozóban voll, ajánlot
tam őt Podmaniczky bárónak, az 
akkori intendánsnak, mint Coppini 
utódát. Miért hozassunk Olaszor
szágból valakit, mikor itthon is 
van '? Ezt mondottam az akkori 
intendánsnak, ki meg is szívlelte 
tanácsomat.

Ismétlem, én nem akartam, hogy 
Müller Katicza végleg távozzék az 
intézettől s azért ajánlottam fel 
neki a ballelmesternői állást, azzal 
a megjegyzéssel, hogy nem a kez
dőket, hanem a 15—16 éveseket

fogja tanítani. Hogy a szakítást 
megakadályozzam, 14 napig nem 
mutattam meg azt a brüszk hangú 
levelet az intendánsnak, melyet a 
lapok a legutóbbi napokban nyil
vánosságra hoztak. Ennél többet 
nem tehettem.

Az igazgató szavaiból világo
san kitetszik, hogy Müller Katicza 
elbocsátásának nem ő, hanem^az 
intendáns volt az értelmi szerzője, 
a mi kétségtelenné teszi, hogy az 
igazgatói állás az operánál nem 
egyéb, mini egy üres íikczió.

*
Mai számunk hozza a jeles 

művésznő, D. Müller Katiezának 
sikerült arezképét.

Az intendáns és a prima ballerina.
A „Magyar Estilap“ tudósítója meg- 

intervievolta Mutter Katicza asz- 
szonyt, aki bővebb m agyarázattal is 
szívesen szolgált. Arra a kérdésre, 
hogy mik is azok a kaszinó-souperk, 
Müller asszony Így felelt :

— Nem tudja ? Majd elmondom 
önnek. Az után a vacsora után, me
lyet az intendáns a „Piros czipók“ 
szerzőinek, kiállítóinak és a főbb köz
reműködött tánczosainalc adott, kedve 
támadt e souperkat ismételni ; de 
csapán meghívott kisasszonyokkal és a 
színházhoz nem tartozó urakkal. Kiren
delte tehát Balogh Szidi, Schmidek 
Gizella, Láng Celia, Szokolovits Irma és 
a tizenhét éves Kranner Ilka és Fuchs 
Róza kisasszonyokat, hogy jöjjenek a 
nemzeti kaszinóba vacsoráink A höl
gyek, kik ilyenhez szokva nincsenek, 
szabadkoztak és azt mondták, hogy 
nincs kellő toalettjük. E rre az inten
dáns azt felelte, hogy ő csináltat nekik 
ruhát, csak jöjjenek. A hölgyek, lá t
ván, hogy a kifogás nem használ, a 
ruhát el nem fogadták és elmentek. 
A scenikai felügyelő: Kéméndy le
szedte őket össze késő este és három 
fiakkerben vitte őket föl a kaszinóba. 
Elöl hajtato tt az intendáns maga a 
saját külön flakkerjében. Reggeli 4 
óráig vacsoráltak a hölgyek ott és 
9 órakor délelőtt sápadtan, álmosan 
jö ttek  a ballelpróbára. A ballet többi 
hölgyei nevettek rajtuk. Én, ki tud
tam, hogy ilyesmi nem volt az opera
ház hallétjének hagyományaiban, nyíl
tan megmondtam véleményemet a do
logról. Nem voltam nagyon megbot- 
ránkozva, de sajnálom a szegény lá
nyokat, kiket az ilyen kelletlen m ulat
ságra kényszerítenek. Az én kimon
dott véleményemet besúgták az inten
dánsnak, ki azonnal indult Olaszor
szágba más prima-ballerinát keresni. 
Minthogy azonban egy igazi prima 
ballerina évi 2 0 , 0 0 0  frton alul nem 
szerződik, az intendáns megelégedett 
Signora Bczctte egy tanítványával, 
kinek még nagyon sokat kell tanulnia; 
nekem pedig megírta az ism ert elbo
csátó levelet. Ez az egész, más ok 
nincs, nem is volt és nem lehetett.

— Az intendáns kommünikéje Nagy
ságodat nagyon idősnek tünteti fel — 
kérdezte a tudósitó — tolakodásnak 
venné-e, ha megkérdezném, hogy iga
zán csak 33 éves?

— Íme keresztlevelem. Nézze meg. 
Láthatja belőle, hogy 33 éves vagyok. 
Az operának prima bnllcrinája csak 
1890 óta.

— Megmondhatná Nagyságod, hogy 
másutt a prima ballerinák meddig 
működnek?

— Hogyne! R otter Irma legalább 
15 évig volt nálunk prima ballerina; 
Weiner Julcsa még ma is a drunistndli 
színház kedvelt prímája ; Rosila Mauri, 
a párisi nagy opera prima ballerinája, 
mint Párisiién hallottam, közel van a 
4 5 -ik évéhez és senki sem gondol arra, 
hogy idős. (A művésznő egyben meg
m utatta Mauri asszony arezképét, a 
mely a mondott kort bőségesen iga
zolja.) Mademoiselle Sulira, a második 
prima, szintén 35 körül van. Del lira 
kisasszonyt, a berlini operaház prímá
já t már gyermekkorom óta hallom 
említeni és Ccrale Luiza asszonyt is 
csak 13 évi prima ballerinai tevékeny
ség után nyugdíjazta a bécsi udvari 
operaház. Különben 25 éven alul a 
testi erő sincs annyira kifejlődve a 
nőben, hogy az első tánezosnó nagy 
és fárasztó m űködésére csak gondol
hatna is. De azt hiszem, ezt Budapes
ten mindenki tudja; csak az intendáns 
nem akarja tudni.

A megtagadóit ösztöndíj.
Uj anyagot is nyeri a chronique 

scandaleuse. A Magyar Estilap mai 
számában a következőket Írja :

«Van a fővárosban egy fialni 
művésznő, a ki a színi akadémiát 
végezte. A fiatal hölgy növendék
korában ösztöndíjért folyamodott 
és közvetett utón hallotta, hogy ő 
tényleg fog 600 forintos ösztön
díjat kapni, mert a tanári kar 
egyhangúlag neki szavazta meg. 
Örvendve sietett a dramaturg ta
nárhoz, hogy köszönetét mondjon, 
de az kijelentette, hogy neki semmi 
érdeme az ügyben, ez tisztán az 
intendáns, vagy akkor még kor
mánybiztos dolga, jó lesz ezt még 
megkérni.

A fiatal hölgy másnap délelőtt 
11 órakor be is állított az inten
dánshoz, a ki nagy kegyesen fo
gadta; apailag dédelgette, a mi 
ugyan kényelmetlen volt a hölgy
nek, de tűrte ; végül pedig nevelve 
mondta az intendáns :

— Jöjjön el egyszer a lakú- 
somra !

— A lakására, hogyan ?
— Bánom is én, akár gyalog, 

akár kocsin. Tudja, hogg minden 
tőlem függ. Hiszen tud /rancziául : 
il faut passer par là, ezen át kell 
esni előbb vagy utóbb, hát csak 
jöjjön.
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A fiatal hölgy nem ment el; 

különben előre is megmondta’ 
hogy nem fog elmenni.

Három nap múlva az inten
dáns ur még egyszer bizalmasan 
megkérdezte a fmlal hölgytől, 
vájjon nem-e jobb erkölcsökre ha
tározta el magát és ismét tagadó 
választ kapott.

Két nappal később a makacs 
növendék értesítést kapott, mely
ben elismerte az intendáns, hogy 
ő ösztöndíjra érdemes ugyan, de 
mivel a Nemzeti Színház pénz
ügyei most nem engedik, hogy a 
folyó évre egyáltalában ösztöndí
jat adjanak, kérelme nem volt 
ezuttaí teljesíthető.

Az illető művésznő azután a 
Vígszínházhoz szerződött és annak 
ez idő szerint egyik kedvelt tagja.

Kaszinói mulatságok.
A báró ur a nemzeti kaszinó 

tagja és mondhatni, buzgó tagja, 
mert a kaszinóbeli urak szóra
koztatására ő működik leginkább 
közre. Hiszen a felőle keringő 
hírek szerint ballet-lányokat visz 
el oda vacsorára és megtraklálja 
őket bőviben. A világ ámítására 
történnek ily fa j ta mulatságok és 
ha reájuk gondolunk, minduntalan 
eszünkbe ötlik D. Müller Katicza 
jellemzetes mondása : «Nem vén 
vagyok én, hanem becsületes». E 
nehány szóban oly vád van fel
halmozva az intendáns ur ellen, 
mely rombadőléssel fenyegeti állá
sát. Nem is hiszszük, hogy Nopcsa 
megrendített állásában a sújtó 
közvélemény hatása miatt meg
maradhasson, annál is inkább, 
mert ő csak ötödik kerék a mű
vészet igaz ügyeiben.

Nopcsa mellőztetése.
A most lezajlott pozsonyi ün

nepélyről — ugylátszik — csak 
utólag derülnek ki a bizalmas és 
nem éppen ünnepélyes részletek. 
Egyik ily részlet — amint a «Kőv. 
Lap» írja — az, hogy az egész 
pozsonyi színházi előadás rende
zéséhez az udvar mellőzte Nopcsa 
Elek báró intendánst, a kinek a 
legkisebb részt sem juttattak az 
előadásból. Az udvar részéről csak 
annyit Írtak az Opera intendán
sának, hogy a szükséges kosztü
möket bocsássa a pozsonyi szini- 
előadás rendelkezésére, de egyéb
ként semminemű tért nem juttattak 
sem neki, sem valamely közegé
nek. Nopcsa, kit mélyen megbán
tott az udvar mellőzése, nem vett 
részt a pozsonyi ünnepélyen.

Kerékpár a színpadon.
A rohanó századvég agyafúrt szü

löttje, a kerékpár, immár hova-tova 
befutja pályáját széles e világon. Úgy 
az ó-, mint az újvilág biczikli-gyá- 
rosai versengnek tetszetősebb, jobb 
kerékpárok előállításában és a sok 
virágos szalmakalap, tavaszi toilette, 
csipkés szanzsán napernyők között a 
harmónia egyik nélkülözhetetlen kiegé
szítője manapság — a biczikli.

De nemcsak a prózai életben hódit 
a kerékpár, hanem a haladó korral 
együtt a színpadokon is meg-megjele- 
nik, hol szerény biczikli, hol hatalmas 
triczikli alakjában.

A divatot semmi sem jelképezi hat
hatósabban a színházban, mint a kerék
pár és m ert a színházak egyik követel
ménye, hogy az árral uszszon, termé
szetes tehát, hogy a világot jelentő 
deszkákon safety s a tandem is végig 
robog.

Hazánkban is m utattak már be oly 
darabot; a hol bicziklin jelennek meg 
a szereplők.

Beöthy Lászlónak „A három Iíázmér“ 
czimü bóhozatában Ellen Black (Hegyi 
Aranka) és John Shock (Tollagi) a 
második felvonásban kerékpáron jön
nek a színpadra és a sugólyuk előtt 
néhány körivet befutva, kuplékat énekel
nek, majd csilingelve a fürdóvendé- 
gek előtt ismét eltűnnek.

A technika ezen legújabb vívmánya 
nálunk igen hálás talajra talált és a 
hatásvadászat ezen legújabb neme 
fényesen bevált.

A biczikli elterjedéséről beszámol 
az is, hogy Londonban nemrég Gas
peri Achill klakk, frakk, lakkban ült 
fel a vasparipára és Pappacena Emi
lia hófehér brokát ruhában, mir tus 
koszorúval fején és sűrűn lefátyolozva 
foglalt helyet a biczikli tetején.

Ez mind nem lett volna baj, csak
hogy a nevezett uraságok bicziklin 
„hajtattak“ esküvőjükre, persze a vő
fély az óriási menyasszonyi csokrot 
szintén kerékháton vitte, sőt a terje
delmes násznagy és nászasszony is 
szép csöndesen óvatosan, kerékpározva 
igyekeztek a templom felé.

Ámde a kerékpár behozatala és a 
színpadokon való alkalmazása bizo
nyos követelményekkel lép fel, mert 
az illető szereplőtől megkívánjuk, hogy 
jellemében bizonyos hidegvérüség, ön
bizalom legyen és legfeljebb kómikus, 
néha kinos hatást gyakorolna ránk, 
ha a bicziklin léha, remegő színészt 
látnánk ülni.

A kerék úgy legyen szerkesztve, 
hogy a kézifogó egykönnyen elérhető 
legyen, hogy ne kelljen előre hajolni. 
A nyereg akkor van jó magasságban, 
ha kényelmesen ülhetünk ra jta  és sar
kunkkal a pedál legmélyebb forgó
pontját elérhetjük a nélkül, hogy ol
dalra kellene hajolnunk, vagy lábunkat 
teljesen kinyújtanunk.

Manapság, midőn a bábák Bécsben 
kerékpáron járnak és Amerikában egy 
fél tonna súlyú triczikliról 60 ember

kaczagja ezt a világot, bizony-bizony 
cseppet sem lehet megütköznünk, ha 
egy-egy élelmes szerző, vagy szín
igazgató alakjait kerékpáron szerepel
teti, és bicziklin utazó kávénénikékkel, 
bicziklin fütyörésző gavallérokkal, bi
cziklin szerelmeskedő bakákkal és bi
cziklin poroló szobalányokkal, no meg 
bicziklin elillanó sikkasztókkal népe
síti be a színpadot.

Hhjah kérem, a divat faragja az 
embert és az ember csinálja a divatot !

Halmai Miklós.

s z ín h á z i  h ír e k .
Magyar Színház. Említettük 

annak idején, hogy a Magyar 
Színház megnyithatására a főváros 
az engedélyt megadta. A feltételek 
egyike, melyekhez az engedély köt
tetett, — az volt, hogy a fővárosi 
szegényalap javára negyedévenkint 
egy jótékony előadás tartassák. Az 
engedélyesek azonban ezen kikö
tését a főváros közgyűlésének a 
belügyminiszterhez megfelebbez- 
ték. A miniszter ma érkezett leira
tával értesíti a fővárost, hogy a 
közbevetett felebbezés folytán a 
közgyűlési határozatot megváltoz
tatja, mert a törvényhatóság nincs 
jogosítva ily kikötéseket tenni az 
engedély megadásához. Csakis 
azon esetben volna ez indokolt, 
hogy ha rendészeti vagy egyéb 
köztekintetek kívánnák ezen kikö
tést, vagy ha a főváros állandó 
évi segélyben részesítené a szín
házat, vagy pedig ingyen telket 
adott volna az építkezésre.

A p iro s czipő jubileum a. Ma, csü
törtökön, lesz Mader nagysikerű hallét
jének 25-ik előadása. A mű jan. 9-én 
került először színre, tehát nem is 
egészen ötödfél hónap alatt érte meg 
a jub iláns előadást.

Vendégszereplés a Népszín
házban. A Népszínházban e hó 
25-én vendégszereplés lesz. Le- 
dofszky Gizella, a budai nyári 
színkör múlt évi primadonnája 
lép fel a Bányamester Nelly sze
repében.

O rszágos (lalosiinnep Szegeden.
Az országos dalünnepélyt az idén Sze
geden tartják  meg, a pünkösdi ünne
pekben. Piílffij Viktor tanácsnok a 
napokban Budapesten járt, az előké
születek módozatainak megbeszélése 
végett. Az ünnepélyt szokatlan fényes
nek tervezik. A főváros- iró és művész
világából egész gárda Ígérte már meg, 
hogy erre az alkalomra Szegedre utazik.

Uj b e rlin i szín igazgató . A berlini 
nyugati színházat most újabban Drasch, 
volt mannheimi intendáns vette bérbe. 
A színház ezentúl a Goethe-szinház el
nevezést fogja viselni és Hofbauer 
Miksa lesz annak művészeti igazgatója.
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Blaha Lujza kosztüm je. Ér
dekes hirt sürgönyöz aradi leve
lezőnk. Állítása szerint múlt évben, 
midőn Blaha Lujza vidéki kőr
útjára indult, többek között meg
látogatta Arad városát, a hol több 
estén ál ragyoglatta művészetét. 
A lakosság ünnepelte a páratlan 
színésznőt, de különösen Barth 
Lajos szabó, a ki lelkesedésében 
„művészileg elkészített kosztümöt“ 
ajánlott fel a nemzet csalogányá
nak, a ki az ajándékot el is fo
gadta. Barth időközben eladta 
üzletéi Lux Mórnak, a ki az üzleti 
könyveket átvizsgálván, nagy meg
lepetésére azt találta, hogy elődje 
Blaha Lujzának ruhát szállított, 
de ez nincs még kifizetve. Kapja 
magát Lux ur és Budapestre ir a 
művésznőhöz, hogy egyenlítse ki 
tartozását. A dolog törvényszék 
elé került, a hol felperest persze 
elutasították úgy kellemetlen, mint 
jogtalan követelésével.

A K rem bser-czirkusznak  hétfőn 
magas vendége volt L iechtenstein her- 
czeg személyében, aki a király kísére
tének több tagjával jö tt el, és távo
záskor személyesen fejezte ki Krembser 
igazgatónak elismerését. Különösen 
Fillis lóidomitó és Delinda de la Plata 
lovarnő m utatványai nyerték meg 
tetszését. Uj dolog volt az a szám, a 
melyben Krembser igazgató bemutatta 
8  orosz fekete csódörét. Ez a m utat
vány rendkívüli sikert aratott, úgy
szintén Hedvig és Anna leánykái sod- 
rony-tánezosnők is nagy tetszésben 
részesültek.

Bianchi Bianca, a jeles opera
énekesnő esküvője e hó 30-án 
lesz. Úgy hírlik, hogy a művésznő 
azután csak szerződése lejártáig 
marad a világot jelentő deszká
kon és akkor búcsút mond siker- 
dus pályájának. — De vájjon 
örökre ? !

A budapesti kam arazeneegyesü-
lel május 30-án délelőtt 11 órakor 
tartja  rendes évi közgyűlését a m. kir. 
országos zeneakadémiában.

A Városligeti Színkörben ma 
csütörtökön először kerül színre 
A pauillonhan czimü 3 felvoná- 
sos párisi vígjáték dalokkal és 
egy 1 felvonásos Operette, Dionysos 
leányai Brandl-tól.

A bécsi C arl-szinház Operette-tár
sulata tegnap kezdte meg vendégsze
replését Szent-Pétervárott a „Nílusi 
ezerm ester“ czimiioperettel,nagyszámú 
előkeió közönség elótt; az előadást 
végighallgatta valamennyi jelenleg 
Szt-Pctervárotl időző nagyhcrczcg is.

Az apátnő fia. A párisi Oeuvre 
színház ily czimü drámát muta
tott be, amelyet Herdey, a szerző, 
nem is mond színműnek, hanem

«thézisnek». A thézis az, hogy 
aki bölcseleti eszméknek hódol, 
az minden bűnre képes. Úgy ám ! 
Herdey, aki jó katholikus, fölté
telezi, hogy Jouarre apátnő — 
akinek ulolsó éjjelét Renau be
szélte el — Voltaire és Bousseau 
szellemében neveli föl fiát. A fiatal 
ember tovább megy, mint anyja. 
Kijelenti, hogy nem ismer más 
törvényt, csak az ösztönt, nem 
hisz másban, csak a saját ösztö
nében és csak annak él. Erkölcs 
nincs, isten nincs, haza nincs. A 
szerző nyilván azt hitte, hogy a 
gonosz ifjút ki fogják fütyülni, de 
a nézők, különösen a kritikusok, 
dühösen tapsoltak. Csak az utolsó 
fölvonásban váltotta föl a tapsot 
az ásilás.

Magyar m űvésznő Bécsben. A
bécsi szomszédainkat nem igen áldja 
meg az Isten primadonnákkal. Annyi
val több terem nálunk itthon. A nép
színház megengedheti magának azt a 
luxust (?), hogy négy primadonnát 
(Blaha, Hegyi, Kiiry, Komáromi) já t
szasson fölváltva, sőt néha kettőt, hár
mat is együtt. (A „Májusi bor“-ban 
Iíiiry és Komáromi például együtt já t 
szanak.) Erről azonban a bécsiek á l
modni sem mernek, hanem megelé- 
gesznek szerényen cgygyei, a ki leg
többször — magyar. Pálmai Ilka, K. 

■Kopácsy Juliska Bécsben is arattak 
babérokat és most a „Josephstädter 
T heater“ követte a többi operettszin- 
ház példáját s szerződtette primadon
nának, a mint azt tegnapi számunkban 
már jeleztük, Kovács Rózát, a Nép
színház fiatal tagját, ki csekély terje
delmű hangjával bizony édes-keveset 
érvényesülhetett. A kisasszony június 
elsején már lseidben játszik, ahol tud
valevőleg minden nyáron át a „Joseph
städter T heater“ vendégszerepei. Min
denesetre kívánjuk, hogy a fiatal szí
nésznő szerencsésebb legyen ott, mint 
nálunk, hogy a magyar névnek odaát 
dicsőséget szerezzen.

Franczia szerzők jövedelme. A 
párisi színműírók és zeneszerzők egye
sülete, a „Société des auteurs et 
compositeurs“, a napokban tartotta 
évi közgyűlését. Az igazgatósági jelen
tés szerint az egyesület tagjai a múlt 
éviién 3.754,000 frankot kaptak tande
mek fejében. (Sóhajtsatok magyar 
szerzők.)

Éjféli kirándulás. Hipihop! mond
ták a mesebeli királyleányok, — vi
gyetek cl jó manók innen Fcketeor- 
szágból az apám kastélyába. És a 
manók odaröpitették egy másodperez 
alatt a szép királylcányt a szülőho- 
nália. Mióta Meseország elsülyedt, az 
efféle kívánságok csak a legritkább 
esetben teljesülnek. Ilyen ritka eset 
történt meg Uenanl asszonynyal, a 
bécsi opera legünnepeltebb prima
donnájával, a ki egy társaságban igv 
sóhajtott fel:

— Ila én most repülni tudnék, ma 
este előadás után birtokom ra szállnék, 
ott kényelmesen megebédelnék s reg
gelre ismét a Práterben kocsikáznék.

Meghallotta ezt a szép asszony 
egyik grófi udvarlója, a ki liées leg
népszerűbb s leggazdagabb mágnása s 
mosolyogva szólt az énekesnőhöz.

— Nagysád, ma éjjel kastélyában 
fog estebédelni.

T íz pcrczel később a gróf a  Bécs
iéi három és egy fél ó rára  fekvő kas
tély gondnokához táviratot küldött, 
a melyben három személy részére va
csorát rendelt. Renard kisasszony az 
operában ez este „Manón“ fárasztó 
szerepét énekelte. Tizedfél órakor 
elkészült szerepével, háromnegyed liz 
órakor komornájával fiakkerben ült s 
öt pcrczczel 1 0  óra előtt a gróf tá r 
saságában már a Iríilönvonat fűlött sza
lonkocsijában ült, a mely azonnal ú t
nak indult a sötét éjszakába, meg 
sem állva kastélyáig, a hova éjjel 
félegykor m egérkeztek és a teríte tt 
asztalhoz ültek. Másnap délután egy 
órakor Renard asszony már a P rá ter
ben tette  meg saját fogatán sétakocsi- 
zását. A gróf pedig beérte a legszebb 
mosolylyal, a mclylyel a primadonna 
megjutalmazta.

Irv ing  H enry  „A színpad“ czimii 
ezikkenek folytatását czikklorlódás miatt 
a jövő  számban hozzuk.

Szerkesztői üzenetek.
II. M. A művésznő arczképét csak 

jövő számunkban hozzuk.
K. R. ( /zik két hosszadul m as s ágá n á 1 

fogva nem adhatjuk ki, de csiszolunk 
ra jta  és esetleg sorát ejtjük.

T. R. Verse nem felel meg, m ert 
tárgya elcsépelt dolog, mit szám talan
szor írtak már meg. Elbeszélését azon
ban közöljük.

S. I). Ad 1. Giréth most a Város
ligeti Színkör tagja. Ad 2. Ilosvay 
Hugó már nem a Kisfaludy-Szinház 
titkára.

Vaii< le w ile kedvelője. Mért nem 
jöttél ki, hiszen oly nagyszerűen m ulat
tunk. Vagy azt hiszed, hogy esős idő
ben nem lesz m egtartva az előadás 7  

Sőt még tán jobban, mint m áskor: azért 
ha máskor esik is az eső, jöjj ki és 
meggyőződhetsz róla.
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M. kir. Opera. Nemzeti Színház.
B udapest, c sü tö rtökön , 1897. m ájus hó 20-án.

Parasztbecsület.
Melodráma 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté Mese néni 1». 
Szövegéi Írták T a rg io n i-T o ze lti és M ascagni. Fordította 

ltad ó  Antal.

S z e m é l y e k :
Santuzza . ... ... .... ... ......... . ... Vasque?. M. 1.
Lola ... .........................  ... ... Gäbos N.
Turiddu ........_. ... ... .. ... .......... Arányi
Aldo. . ... — ... . Mihályi
Lucia ... .......................... . . Scinsey

Pórok Pórnők.
Történik egy szicíliai faluban. Idő jelenkor. 

U T Á N A :  

huszonö tödszö r:

A  piros czipő.
Tánczlegenda 1 képben, Regel II. tói. Choreogra fiáját 

Iiassreiter J., zenéjét Mader Raoul szerzetté.

S z e m é l y e k :
Fedor, korcs ni á ro s ...........
Darinka, leánya . . .............
Gregor, ennek vőlegénye 
Onegin, gazdag földesur .. 
Kgy rokkant katona 
Egy öreg parasztasszony .
2’js z e m f é n y v e s z tő  '
Egy csodadoktor ..........
Ennek segédjei  ̂""
A büntető angyal,.- ...
A megváltó angyal. ... ...

Vince 
Ralogh Sz. 
Carbone 
Smcraldi 
Pini
Ilansné I
Kósa 
Zolnay 
Jaszniger 
Revere V. 
Jeszenszky 
Hajdú M. 
Hajdú A.

Bűcsiijárók. Parasztnépség. Zenészek. Onegin barátnői és 
barátjai. Inasok. Cserkeszek. Papok. Tatárok. Kozákok. Lá- 

toniányok. A darab Déloroszországban játszik.

E lőfo rdu ló  tán o zo k  :
Az első képben: 1. Tam bourin táncz. Tánczolják Schmi- 

deck G. és Kiss II. — 2. Danse eliaractcristiqué. Előadják 
Ilansné I. és Pini. — 3. T roïka-táncz. Előadják Kranncr I., 
Szabadosné P., Szokolovits I., Blanszky J., Hauptmann A., 
Felei R., Rajz R., Láng C., Kolozsváry L., Gaszner 13., 
Nitsche K., Tárnoki I. — 4. Variatione sérieuses. Tánezolja 
Balogh Sz., 5. — Csók-táncz. Tánczolják Ralogh Sz., Carbone 
és az összes tánezszemélyzet.

A második képben: 1. Gavotte. Tánczolják Schmiedek G., 
Carbone és a tánczkar 21 tagja. — 2 Ukrainienne. Előadják 
Balogh Sz. és Smeraldi. — 3. Kamélia-tánez. Tánezolja 
Ralogh Sz. — 4. Mazur. Tánezolja a tánczkar 24 tagja.

A harmadik képben: 1. Aranyalakok táncza. Előadják 
Ralogh Sz., Sclunidcck G., Kiss II., Szabadosné P., Rajz R., 
Blanszky J., Kolozsváry L., Felei R., Hauptmann A. — 
2. Rózsák és tövisek táncza. Tánezolja Ralogh Sz. és az 
összes tánezszemélyzet.

A negyedik képben : Csillag-ballabilc. Tánczolják Balogh 
Sz., Schmideck G., Kiss II. és az összes tánezszemélyzet.
Kezdete 7 léi órakor, vége 10 és fél órakor.

Budapest, csü törtökön , 1897. m ájus hó 20-án

A  n agym am a.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.

Szentélyek:
Szerémy grófné ... ... ... ... ... ...
Ernő, az unokája... ... .................... ...
Örkényi Vilmos báró, nyug. ezredes 
Kálmán ) rQk ;
Piroska ) ...........  ... ... ...
T ím ár Karolin, nőnevelő-int. tulajdonosa
Mártha ... ... ........................................
Tódorka Szilárd, tanár... ... ................ .
Langó Szeraphina, nevelő az intézetben 
Koszta Sámuel, nyug. evang. tábori lelkész
Balsai Flóra )... ... ... ...........
Peredi Janka 
Eőry Vilma 
Vilk< ~ •
Aba 
Kér
Galambosné, a grófné 
Pinczér

>ry vuma \
lkey Berta 
>a Margit I
;resztury Katieza /

növendékek az 
intézetben

gazdasszonya . .

Sz. Prielle K. 
Zilahi 
Gyenes 
Horváth 
Keczeri I. 
Lendvayné 
(Csillag T. 
Vízvári 
Rákosi Sz. 
Gabányi 
Eötvös S. 
Jankó A. 
Kertész E. 
Éles M.
Zelei J.
Barna II. 
Vizváriné 
Fal udi

Intézeti nevelőnők, növendékek. Történik az első felvonás 
egy nevelőintézetben, a másik kettő egy tengeri fürdőn.

Kezdete 7 és fél órakor.

N é p s z í n h á z .
Budapest, csü törtökön , 1897. m ájus hó 20-án

Blaha Luiza a s sz o n y  m in t  v e n d é g .

A  gylmesl vadvirág.
Pályadijat nyert népszínmű 3 felvonásban. Irta Géczy István.

S z e m é
Balánka János, jómódú esángó-g; 
ürzse, a felesége 
Imre )

1 y e
azda ...

Mária) gyermekeik
Özvegy Fábián J u l ia ..........
Gyurka, lia... ....................... . .
Rab-Prezsmer Péter ... ... ...
Magdolna, leánya .......................
Plébános.. ... ... ...
Törpe Csura, harangozó ... .
Csuráné ... ... ...........
Marczi, fiuk .... ... ...
Bigyó, kisbiró .......................
Bigyóné . ... ............   ... .
Csörgő István, fiatal gazda ... 
A vőlegény násznagya .. _
A menyasszony násznagya

2 -ik j  v<’IVn-v
2 dk ) nyoszolyóleány - 
1 -ső ) ,
2  ik j nászasszony
í-ső ) ... .. . ...

3 d k ) gaz,la "■ ■”
4-ik )
C sicsa................. ................. .

Vaksf ) cziÜál'y ° k

k :
Horváth V.

... Izsóné 
Szirmai

... Komáromi M.
Siposné 

... Vidor 
Lubinszky 

... Blaha L. assz. 
Szerdahelyi 
Szabó A.
M. Csatai Zsófi
Újvári
Kassai
Poránd Hermin 
Kotsis 

.. Tirnovai 
Győző 

... Mihályi 
Nánásy 
Emericzy M. 
Gyöngyösi Ilona 

... Vasvár iné
Vedrcss Gizella 

... Sánta 
Lendvai 

... Vértesi 
Ilillei 

.. Parányi 
Marton 

... Izsó
Pénzlárnyitás fél 7, kezdete fél 8 órakor.
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¥ i g s z i n h á z .
Budapest, csütörtökön, 1897. május lió 20-án.

Városligeti Színkör.
Igazgató: FELD ZSIGMOND.

Budapest, esütörlököu, 1897. m ájus hó 20-áu

T R I L B Y .
Színmű 4 felvonásban. Georges du M aurier regénye ulán 

ír la Paul AI. P o lte r . Fordilolta Fáy J. Béla.
Trilby O' Ferall .............................. . ... Delli Emma
Talbot Wynne, máskép Taffy ... Molnár László
Alex. Me. Alister „ Sandy ..........  ... Ráthonyi Ákos
William Bagót „ Billie.. ... ... Tapolczay Dezső
Rochemartel herceg „ Zouzou... ... ... Szerémy Zoltán 
Th. de Lafarce „ Dodor ... ... Balassa Jenő
Svengali ... ... ... ...  ............ . ... Fcnyvessy Emil
Gecko .................. ............... . ... ... Beregi Oszkár
Vanardné, házmesterné ... ... .... ... Nikó Lina 
Antony ... ... ... ... ... .... ... Gyöngyi Izsó
Lorimer ......... ... ... ... ... ... ... Sziklai Kornél
Rev. Thomas Bagót ... ... ... ... ... Hegedűs Gyula
Mrs. Bagót, a Billie anyja ... ..........  ... Hunyadi Margit
Kaw, színigazgató ... ... ... ... ... Kazaficzky Antal
Durien .. ........................ ... . . Várady Albert
Vincent ... _ .. ... ... ... Kassai Győző
Claire, ) ... ... ... .. Bcrzétei Ilona
Marguerite, j ... ... ... Pécsi Paula
Rose, ) grisettek ... ... ... ... Bálint Róza
Angèle ) ................  Nógrádi Jolán
Honorine ) .................. ... Bán Nelly
Philippine, szobaleány ............... . ... Munkácsi Mariska
Történik Párisban, az 50-es években, az I. felvonás egy mű 
teremben, a Quartier Latinban ; a II. felvonás egy hónappal 
később ugyanott karácsony estéjén ; a III. felvonás öt évvel 
utóbb a «Cirque des Bashibazouks» foyerjében ; a IV. fel

vonás a műteremben.
Pénztárnyilás 7 órakor, kezdete 7 és fél órakor.

F ő v á r o s i  n y á r i  s z í n h á z
a K risztinavárosban.

(Buda-krisztinavárosi színkör.)

Budapest, csütörtökön, Í8Í>7. m ájus hó 20-án.

unokaöcscsc 

marquisné unokahug

Színmű 4 felvonásban.
Fáy J

Beaulieu marquisné 
Claire, leánya ... ...
Octave, fia .. ... ... .
Bliguy herezc 
Préfont báró 
Sophie, neje,
Dcrblay Philippe 
Susanne, húga ... ....
Moulinet, gazdag gyáros
Alhenais, leánya .................
Baehelin, jegyző 
Tábornok ... . . . . . .
Megyefőnök .................
Pontae ................
Servan, orvos
Gobcrt, gyármunkás
Inas Beaulieu mar(|uisnénál
Inas D erblaynál................
Brigitta, öreg cseléd Derblaynál

Irta: O hnet György. Fordította:
Béla. Személyek :

...  ...............T.-Szakáll Rózsa
... ... .......... Ilahnel Aranka

Szarvassy Soma 
Rélhcy Lajos 
Körméndy János 
Várnay Paula 
Tliury Elemér 
Csige Böskc 
Dczséry Gyula 
Tó völgyi Margit 
Bcrky Foren ez 
Füredy József 
Tó völgyi Béla 
Tallián László 
Keleti Máj’ton 
Gondoss Alajos 
Fekete Árpád 
Veress Sándor 
Lászy Etelka 
Lantos József 
Szilágyi Győző 
Vihary Lajos

Első
Második J gyármunkás 
Harmadik \
Inasok, munkások. Történik: az első felvonás Beaulieu mar 
quisnénál, a második, harmadik és negyedik felvonás Der- 
blay Philippcnél, a negyedik felvonás utolsó változása egy 

erdőben. Idő: jelenkor.
Kezdete 7, vége 1) és fél órakor.

E L Ö S Z Ö U :

A  p a v i l lo n b a n .
(Le P a r f u  m.)

Énekes franczia vígjáték 3 felvonásban. Tockc és Blum ulán 
fordilolta: llosvai Hugó. — Személyek:

Theodule ... ... ... ... -................ -  Polgár K.
Montesson ... ... . ... — Fehérvári
Pom pardicr ... ... ... — Rónaszéki
Potard ... ... ..........  ... ... ... — — Sághi
Paul ... ... ... . ... .... ... ... Giréth K.
Sylvanic ...............  ... ... ... ... Miklóssi Ilonka
Adél... ..........  .............. ........ H.-Lévai Berta

Történik Párisban. Idő jelenkor.
Ezt követi:

E L Ő S Z Ö K :

Dionigosz leányai.
Vig operetté. 1 fölvonásban. Irta : Waldstein Miksa. Fordította : 
Komor Gyula. Zenéjét szerzetté : Brandi János. Személyek :
Frinc ... ................. ... ... ... ... ... Szondi Aranka
L o is................ ... . ... ... ... Horváth Juliska
Vénusz Afrodite ... ... ... ... .... . . . .  * ,
Szókratész, bölcsészeti magántanár ... Rónaszéki
Xantippe, felesége ... ... ... ..................  Láng Etel
Lovag Melkosz Enthias bankár ... Nyarai 
Melofontesz ) tőzsdelátogatók és ... ... Feld Mátyás
Firisztratusz ) m űbarátok ... Hatvani
Arisztobolusz főszolgabíró.................  ... Mátrai
Apellesz festő, az athéni szalon

választmányi tagja ... ... ... ... Horváth Arnold
Xaratelma, kisbiró. . ... ..........  ... ... Iíomlóssi Emma
Alcibiadesz )...............   ... ... ... ... Laskosi Anna
Ariszteusz ) Szókratész tanítványai, ... Bogyó Ilonka 
Miltiadesz ) tudorjelöltek ... Jókai Olga
Leonidás ) ... ................   ... ... ... Miklóssi Margit
Flóra ) ... ... ... ... ... ..........  Lévai Ilona
Deidamia ) T, . A ..........  ... Perényi Anna
Melitta  ̂ t-nne barátnői .lékei Aranka
Eirene ) ... ... ... ... ... ... ... Horváth Aranka
1- ső aggastyán ) qr(,olvW ,lirái - Tordai
2- ik aggastyán ) ‘ ‘ ‘ * ‘ n ‘ ...........Halász

Nép. Az areopág bírái, tanulók. Történik Athénben.
Kezdete este 7 órakor.

MAGYAR MÜSZI NKÖR
a váro s lig eti népligetben, az á lla tk e r t  és H e rm in a -u t s a rká n .

Naponta délután 3 órától estig 
E l t é v e d t .

Bohózat. Irta Falud! Vilmos. Személyek :
Szeles, színigazgató ............... . ... ... Lovász
Amália, a felesége ............... . ... ... Méhen Anna
Nevcsi Tóbiás, diurnista ... ..................  Kreiter Pál
Zsuska, cselédleány __ .........................Csapó E.

Ä l é g y o t t .
Kaczagtató bohóság. Irta: l'aludi Vilmos. Személyek:

Birkási Bogdi, magánzó ... ... ..................  Faludi Vilmos
Biri, a felesége .................. Faludi Vilmosné
Miczi, ballettánczosné ... ................ Váradi M.
Mari, szobaleány ...........  ... .............. . ... Csapó E.
Venczel, privátdiener ... .................. F'enyedi Károly
Izsák Knobclok, hordár . . . . . .  ... . Kiss Dani

TROJKA, orosz dal és táncz.
A m űsor v á lto z a to s  és úgy van  b e o s z tv a , bogy m inden p ere zb e a  be leh e t lép ni.



Horváth Zsigmond
nyári szinháza

BUDAPEST, városligeti népligetben.
Ma és a következő napokon :

Souper után.
Operette 1 felvonásban, nagy halléttel.

S Z E >1 É L Y E K : *
Wladisláv h c r c z c g ..................................... Kápolnay.
Champagner, m a g á n z ó ....................... Andorffy.
Dr. F ü r g e .............................................. Lévay.
Béka, h ö r t ö n ő r .....................................Holland.
Róza, tá n e z o s n ő ..................................... Tornetz H.
Kati, s z o b a lá n y ..................................... Lipcsei 1.
Leona, Champagner ne je ........................... Kőszeginé.
Iván, szolga . . . . ' . ....................... Ligeti.
1- ső I I .......................................... Szabó .1.
2 - ik ( sl, a n > o l n < 5 .................................Horváth I.
G room .............................................................Hörömpö.

A  babák tündére.
Nagy ballet, fényes kiállítással.

R E M E K  A S S Z O N Y O K .
Életkép.

BAJUSZ.
Népszínmű.

-------Kezdete 3  órakor. ——
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Majom-, kutya- és Ponny-Circus.
Városliget, Arena-ut a Ballon-Captif helyén.

(Feszty-féle körképpel szemben.)

Ma és mindennap 4 és 7 órakor nagy előadások.
Vasár- és ünnepnap délu tán  3 órától.

Az előadásokban levő 80 állat eddig nem látott tökéletes
ségű idomilásról tanúskodik, s úgy a felnőtteknek, mini a 

gyermekeknek egyaránt élvezetes látványosságot nyújt.

Minden előadás záradékául ném ajáték.

Arnold

a székesfőváros legnagyobb és legelőkelőbb

M U L A T Ó H E L Y E .
Idénytartani május 1-től szept. 30-ig.

Idényjegyek ünnepélyek alkalmával is érvényesek 10 frt.

Családtagok, katonatisztek, hivatalnokok és 
nagyobb klubok részére 8 frt.

Három nagy nyilt színpad.
Naponta nagy symphonikus és népies

H A N G V E R S E N Y E I K .
Magyar és nemzetközi karénekesek, magánénekesek, 

tánezosok és elsőrendű művészek.

N agyszerű  ünnepélyek . "ip&j
Esős időben ingyen előadások a színházakban, vala

mint a vendéglők és kávéházak termeiben. 
Jegyek  naponta a budapesti bankegyesület váltó
üzletében V., Fiirdő-uicza I .  és az igazgat ósági 

épületben Ős-Budavárában.

Látványosság!
Budapest, legnagyobb és legolcsóbb

zseb -, in g aó ra - és é k s ze r-á ru h á za .
K L E I N B E R G E R  M Ó R

Akáczfa-utcza 52. szám. (Dob-ulcza sarok.)

'

I festék, lakk és firniss gyári raktára,
1 Különlegességek

! parket-viasz, borosiyánlakk- és padlókefékben.
I BUDAPESTEN.

I IX. kerület, Ferencz-körut 39. sz.

úri- és női fodrász, illatszerész.
A legm agasabb helyekrő l többszörösen k itü n te tv e .

[Ili A PEST. VII. kér.. Erzsébet-körnt 17.
A legolcsóbb és legszebb k iv ite lben mindennemű 
utczai és színházi parókák, valódi hajból készült 

haj fonatok I f r t 50 kr.-tól feljebb.



TELEFON .
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INHART V IL M O S
( s  "3 W C  ë)

k é sz ít

nemesi és családi czi in ereket,

FESTM ÉNYEKET
dekordcziók  i t t

és

+ + + ezimtdbldkat
MŰTERMÉT

ajánljuk.

BUDAPESTEN,
VIII. kerület, Hunyadi-utcza 27. szám.

r^zZZZZZZZZZZZZZZZZJ

NÁDOR ARTHUR
(ezelőtt KELLNER D.) 

F É R F I  - S Z A B Ó
Ajánlja dúsan berendezett rak tá rá t

kés/, férfi- és gyermek-ruhákban.
BUDAPEST, K erepesi-ut 4. sz.

t o i r a i n n i  n n m
e l
M

fl 5 A lap itta to tt 1860.

oo Schmalhofer F. és Fiai
kő- és érezvésnők,

ruggyanta és bélyegzők, ünnepi jelvények készí
tése, speczialista a cziinervésósben és monogram
mok hímezésében ; vésett és öntött czimláblák stb. 
e szakmába vágó munkák, a legjobb és legolcsóbb 

kivitelben eszközöltetnek.

B udapest, IV., Ferencziek bazáréban.

kiadóhivatala

a  le g o lc s ó b b  á r o n  v á l la l  e l

#  í ;

A „ Színházak és M ulatók K ö z lö n y e ”  szép iro d a lm i 
képes nap ilap  (5000 pé ld án y b an  jelenik m eg n a p o n ta  és m in t a 
sz ín h ázak a t és m u la tó k a t lá toga tó  közönség  lapja, egyik leg
jobb h ird e tő  lap ja  a fővárosi vendéglős-, k ávéház tu la jdonos- és 
kereskedőv ilágnak .

A „Színházak és Mulatók Közlönye“
kiadóhivatala

Budapesten, Kerepesi-ut 30-ik szám I. emeletén van.

A „Magyar Nyomda“ nyomása, Budapest, József-utcza 45.


