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rozsmai uj vasúti vonal sineinek lefekte-

tése is, ami csak azért késik, mert a vég-

leges vonalon akarják lefektetni ía síne-

ket. 

MŰVÉSZET 
0000 

Színházi műsor: 

SZOMBAT: Szibill, operett. Bemutató. 
Páratlan 3/3. 

VASÁRNAP délután: Az ezredes, viiigijá-
ték. 

VASÁRNAP este: Szibill, operett. Bór-
letszünet. 

* Félmilliárd a filmiparban. Az ameri-
kai mozikirály, Lubin, most Londonban idő-
zik. Egy újságíró fölkereste őt és beszélgeté-
sükben imponáló számok mondták el, hogy 
az amerikai filmiparnak milyen óriás a je-
lentősége. Lubin 1894. óta foglalkozik film-
gyártással és máig annyira vitte, hogy fila-
delfiai filmgyárában 25 millió koronát .inver-
tált. Lubin telepe nemcsak Amerikában, de 
az egész világon is a legjobb filmgyár. A be-
szélgetés során ezeket mondotta: „A kinó-
ipar még óriásit fejlődhet. Határtalanok a 
lehetőségei ós még csak kezdetén van a fej-
lődésnek. öreg ember vagyok, de azért el 
tudom képzelni a kort, amelyben minden is-
kolának lesz mozija és ennek segítségével az 
oktatás százszorta eredményesebb lesz a mai 
pedagógiánál. A fényképező kamara számta-
lan dolgot lát, am,i rejtett az emberi szern 
előtt és ezeket szinte alkatrészeire bontja. A 
kinő ma valóságos tudományos és ez a tudo-
mány még nagy hasznára lehet a gyógyá-
szatnak és a sebészetnek." Látnoki erejének 
kiadása után elmondotta Lubin, hogy az ame 
rikai filmiparba fektetett tőke nem kevesebb 
mint 100 millió dollár. Ez a szám azonban 
egyre növekedik, mert napról-napra uj film-
vállalatok létesülnek. Lubin azt biszd, hogy 
az amerikai mozik pénztárába naponként öt 
millió korona folyik be körülbelül. Az ame-
rikai mozikirály Londonban uj moziszinósze-
ket keres. A legjobb moziiróknak H. A. Jo-
nest és Cecil Raleighet tartja. 

* A Szibill bemutatója. A színházi iroda 
jelenti: A Szibill szombati premierje ele, a 
mely Jacobi Viktornak, a zseniális zene-
szerzőnek jelenlétéiben folyik ,le, általános a 
közönség érdeklődése. A színház három uj 
diszletet készittetett Szántó Vilmos akadé-
miai festővel a darab számára. Az első fel-
vonás egy előkelő orosz szálloda hallját áb-
rázolja, a második régi stilusu szobát a kor-
mányzó palotájában, Péter cár idejéből, a 
harmadik pedig a szálloda emeleti lépcsőhá-
zát. A Szibill zenéje egyszerre megkapja a 
közönséget, Jacobi témáiban eredeti és ka-
rakterisztikus humort csillogtat. A Leányvá-
sár dzs Rolóját a Szibill mazurka-duettjótől 
és a második felvonás két nagy keringőjétől 
mintha nem is bárom év, de tiz esztendő vá-
lasztaná eb olyan stílusos, változatos ós min-
denekfölött hatásos. Az I. felvonásban Poire 
impresszárió (Solymosi) és Sarah (Kovács 
Hanna) ügyes kettősének hatásos ©Hentéte 
Szibill (Déri) bánatos levéláriája, majd dala 
a n agy hercegnőről. A II. felvonásban rend-
kivül fog tetszeni Szibill és Petroff hadnagy 
(Békefi) bájos keringő-duettje, még inkább 
Déri és Sümegi (nagyherceg) hatásos jelené-
se, a hangulatos szamovár-jelenés illúzió ke-
ringője, mint a mii egyik legértékesebb ré-
sze, a gombiláz-duett, végül a pompásan föl-
épített fináléban a nagyhercegnő (Hilbert) 
szerelmi játéka. A I I I . felvonásban remek 
tánca van Déri Rózsinak és Solymosinak. 
Kacagtató szerephez jutott Heltai, aki a kor-
mányzó alakjában van hivatva derültséget 
kelteni s egyik fontos tényezője lesz az 
előadásnak. 

Telefon 11-85. 

* Csak egy napig f 
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8 felvonásban. 

ta Előadások 5,7 és 9 órakor. J 
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A san-franciscói kiállítás. 
— Négyszázmillió koronából kilenc és fél 

hónapig tart. - Amerika ünneplése. — 

(Saját tudósitónktól.) A Panama-osa-
torna építés ének befejeztével a kellő ünneplés 
megadása végett — amint odahaza imát tud-
ják is — San-Franciscóban nemzetközi ki-
állítást rendeznek, 'mely a nyilvánosság ré-
szére 1915. február 20-án nyilik meg és a 
mely ugyanazon év december 4-én nyer be-
fejezést, amely tehát a télii évadtól a téli 
évadig fog tartani, szóval kilenc és, fél hónap 
időtartamig. 

1911. január havának 31-fk napján az 
Egyesült-Államok kongresszusa e kiállítás 
megtartására San-Eranciscót találta -a leg-

' célszerűbb fekvésűnek. 1912. február 2-án az 
Egyesült-Államok -elnöke kihirdette a kiállí-
tás megtartását és felhívta a világ nemzeteit, 
hogy Amerika ünneplésében részt vegye-
nek. 

Eddig a világnak huszonhét nemzete fo-
gadta el az Egyesült-Államok .meghívását 
azon Ígérettel, ihogy a kiállításban- részt 
vesz. 

A kiállitás-ra való készülődés kezdetén 
több mint húszmillió dollár volt San-Fran-
ciisoó városa és California állam részéről 
biztosítva a kiállítás céljaira. Az Egyesült-
Államok államai közül- legnagyobb összegű 
megszavazásukkal a következők tűntek ki: 
Newyork 3.500,000 koronával, Massadhu-
setts 1.250,000 koronával, Illinois. 1.500,000 
koronával, New-Jersey 1.000,000 'koronával, 
Oregon és Washington egyenkint 875,000 ko-
ronával. Az államok átlagos költségmegsza-
vazása pedig egyenkint 865,000 korona. 
1910. április 28-án, amikor t-ehát rnéey évvel a 
nagy katasztrófa után, melyben, a kár a 
3,500.000,000 koronát túlhaladta, San-Fran-
ciscó két órán beliil kezdő alapként a kiállí-
tás céljaira 20.445,000 koronát szavazott 
meg. 

A kiállítás helybeli vezetőségét egy 
Igazgatói' testület ve-tte át, melynek tagjai 
külön-külön1 szakemberei Amerika nyugat-
parti állami kereskedelmének, gyáriiparának, 
iparának stb. A kezelő-osztály, a végrehajtó-
d-ivizió és a kiállítási hivatal a testület elnö-
kének felügyelete alatt- állanak. A testület 
végrehajtó-divíziójának tagjai és a kiállítás 
pénz-ügyi tisztviselője képezik az elnök kabi-
netjét. A Panama Pacific Nemzetközi Kiálli-
tásmak elnöke Moore Charles Cadwell, ki 
elnöke a Charles C. Moore mérnök-cégnek 
és a.ki egyúttal Igazgatója tiöbib -pénzügyi vál-
lalatnak. A kiállítás vezérigazgatója -dr. Skiff 
Frederio-k J. V., aki -egyúttal igazgatója, a 
c-hicagói Field Museum-;nak. 

A kiállítás színhelyének terepe a termé-
szet részéről mesésen adoptált tengervárosi 
ünneplésre. A kiállítási terület nagysága 625 
acre -és fekvése egy oly amfiteátrumot alkot, 
mely szabad szemlét -enged az öbölből ke-
resztül tekintve .a „Golden Gate"-en a Pa-
cific-óceánra. A kiállítási t-el-ep hossza a ki-
kötő -és öböl partján körülbelül három mért-
föld (imile) és két katonai erőditvén-y között 
terül el, magába foglalva az egyik erődít-
mény -egy részét. Az Egyesült-Államok el-
nöke felhívta a in,agyhatalmakat! arra, hogy 
a kiállítás alkalmával kiküldött hadihajó-
csoportjaikkal képviselve legyenek. A világ 
nemzetei több mint 200 hadihajót fognak ez 
alkalommal ide kirendelni, melyek az öböl-
ben a kiállítási terület -előtt! fognak csopor-
tosulni. A kiállítási munkálatok rohamosan 
haladnak előre é-s jelenleg körülbelül négy-
ezer ember dolgozik a felépítésén. Az összes 
főépület, jobban mondva pa vi-Uoin, szám sze-
rint tizenegy, a kiállítandó dolgok befoga-
dására legalább nyolc hónappal a megnyi-
tási n-ap -előtti -elkészül. 

A kiállítandó dolgok tizon-e^" osztályban 
lesznek elhelyezve, mely osztályok a követ-
kezők: a) művészet osztálya; -b) tudomány 
osztálya; c) közgazdaság osztálya; d) sza-
badmüvészet osztálya; e) különféle iparok 
osztálya; í) a gépék -osztálya; g) köziekedé-


