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züí, a kis és nagy fizetésitek egyaránt, leve-
leznek és még babért is küldenek egyik-má-
sik fiatal kritikusnak. 

Én: tNem léliet ^csodálkozni, ha levelez-
nek, hiszen itt a tavasz és ma-holnap már a 
fák is leveleznek. IA babért pedig azért küld-
hetik, mert hőst illlet meg a babér, már pedig 
bős az, aki nap-nap után végigszenvedi á 
produktumaikat. 

A falion véd: Azt beszélik, hogy a máj-
bajos is részt vett egy szinész-vaesorán, amely 
nyolc fogásból állt. 

Én: Fogásról szó sincs, mert abban a 
tisztes társaságban « fogás ki van zárva. A 
számbeli meghatározás is hibás, mint az alá-
írásokkal erősített konzcrciumos elszámolás. 
Csak hadd működjenek a művész-agyak, rá-
érnek és ugy szép az agy is, ba működik. 

A fahonvéd: 'A szivek működjenek, 
uram. Nem a szerelem, hanem a szeretet 
irányában értem. 

Én: IA szerelem érzését néni lehet elfoj-
tani. Itt a tavasz és mint a nóta mondja: 
Májusban nyílnak a rózsák. 

A fahonvéd: Mostanában tavasz nélkül 
is virul a szerelem és május nélkül is nyílnak 
a vérrózsák. (Elszomorodik.) 

Én; No, isten áldja vitéz honvédunk! 
(El.) 

A fahonvéd (utánam szól): Áld ja meg 

mindazokat, akik követik a Uutter bácsi pél-
dáját. 

Egészségügyi minisztérium 
Törökországban. 

Konstantinápoly, március 18. Egy a ka-

mara és a szenátus által elfogadott törvény 

szerint a közegészségügyi osztályt, amely 

eddig a külügyminisztériumnak volt aláren-

delve, a többi belső egészségügyi szolgálati 

intézménnyel egy külön minisztériumban 
egyesitették, amelynek címzetes vezetője 

a mindenkori belügyminiszter lesz. Ez az 

osztály a kapitulációk megszüntetéseig az 

idegen hatalmak delegátusainak közremű-

ködése mellett különösen a mahomedán za-

rándoklatok és a szükséges vesztegzárak el-

lenőrzésére (hivatott nemzeti tanács felügye-

letével volt megbizva. Az uj minisztérium 

alá rendelték a törvényszéki orvosi szolgá-

latot is. 

A portugál katonaság a háború ellen. 

Madrid, március 18. Portugáliában nagy 

a nyomor. A sorkatonaság nyíltan tüntet 

Anglia ellen. Hangoztatják, hogy nem akar-

nak Angliáért háborút viselni. 

Az elkobzott német hajókra csupa an-

gol gépészeket és legénységet szerződtettek-
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

VASÁRNAP d. m: János vitéz. 

ESTE: A vén bakancsos és fia a huszár. 
Népszínmű. Páros. 

iBÉTFG: Zsuzsi kisasszony. Páratlan. 
KIEDD: Rita Sacchetto mii vészes té|e. 

Bérletszünet. 
SZERDA: Rita Sacchetto miivészestéjv. 

Bérletszünet. 
CSÜTÖRTÖK: Hamlet, tragédia. Páros. 
PÉNTEK: Grün Juli, vígjáték. Páratlan. 
SZOMBAT d. m: Ö, vagy senki, operett. 
•ESTE: Legénybuesu. operett. Páros. 
VlASAlRiNAP d. u.: Leányvásár," operett. 
ESTE: Náni, népszínmű. Páratlan. 

Éva. A Z.eMr-operettben fejezte be Perezel 
Sári három estére terjedt vendégszereplését. 

Ezúttal már nagy közönsége akadt, amely 

nem fukarkodott tetszése nyilvánításában. 

Az operett címszerepe, amely foglalatja 

mindannak, amit szentimentalizmus néven 

ismerünk, még a legjobban megfelel a ven-

dég színésznői egyéniségének. Ez a magya-

rázata. bogy Perezel Sári mai szereplése a 

közönség tetszésé-vei találkozott, amit iskolá-

zottságra valló éneke szintén előidézett. Már 

a belépőjét megújrázlak és az est folyamán 

több énekszámát meg kellett ismételnie. 

Egyebekben pedig tapsos este volt, minden-

kit és mindent tapsolt a felső régió (még a 

nyitányt is), amely eltökélhette, hogy ma jif-

talomjátókot rendez az operett szereplőinek. 

A magasságokból bulit is az áldás, szólt a 

legszebb zene: a tenyerek muzsikája... 

R i t a Sacchettó fellépte. A színházi iroda 
jelenti: Szenzácós vendégjátékban lesz ré-
szünk a jövő héten. Rita Sacchettó, a világ-
liirii táncmiivézsnő és filmdiva kedden kezdi 
[meg két 'estére terjedő vendégjátékát. E té-
lig olasz, félig spanyol név viselője egy 
müncheni festő leánya, kinek két bátyja har-
col a. német hadseregben jRita Sacchetto sok-
oldalú művésznő. Minden táncának koero-
•grafiáját maga készíti, miután festőművész 
nő is, a szin hatásokat alaposan isineri és igy 
belevési a festői elemet a stílszerű színessé-
gét is. De a legnagyobb hatást a koerogra-
fiai. jellemképek'kel kelti, amelyeket St-rauss, 
Liszt, Chopin zenéjére többnyire hires fest-
mények kopizálásával. korlíü jelmezekben 
adja elő. Miauikét fellépte a müvésnének ren-
des helyárakkal bérl-etszii netben lesz. 

Egyházzenei hangverseny. A Szegedi 
jSzahadoktatási Egyesület és a Felebaráti 
Szeretet Szövetség rendezésében szombaton 
délután ia rókusi templomban művészi nívója 
egyházzenei hangverseny voJt. A nagyszá-
mú, előkelő közönség áhítattal és élvezettel 
hallgatta a műsor minden számát. A műsoron 
két (bemutató is szerepelt: Siklós A litert: Im-
pressziója- és Szerenádja és Kánig Péter: Te 
Deum-ja. Az elsőt Járosg Dezső zeneakadé-
miai tanár adta elő. Művészi orgona-játéká-
ban az értékes kompozícióknak minden szép-
sége kellő móidon érvényesült. A Te Deum-ot 
a szerző játszotta orgonán. A kiváló inven-
cióval készült, nagyhatású és imponáló erejű 
egyházi zenemüvet négyszólamú vegyes 
énekkar és a honvédzenekar kisérte hege-
dűn. A 'ínugánszókmokat Szántóné Txidángi 
Mariska énektanáriiő és RtetllJ Aurél énekel-
ték. Az ének és zenekart Naszódg József zene-
tanár vezette. Szép sikere volt Danbvawszkg 
Viktor hegedűszólójának is, aki Debussy A. 
Előjáték-át játszotta Járosy Dezső orgona-
kisérétével. A kiváló orgonaművész még Bal-
dasare Galuppi C-moll szonátáját és IBonnet 

koncertvariációit adta elő nagy tetszéssel. A 
hadiárvák javára rendezett egyházzene1 

hangversenyről teljes megelégedéssel távo-
zott a hallgatóság. 

A „Színházi Élet" Incze Sándor nép-
szerű hetilapja .jHermelin" számot adott a 
héten. Pompás illusztrációk keretében számol 
be a Vígszínház szenzációs sikerű darabjá-
ról és közli a Szomory darab egyik legszebb 
részletét. Intimitások, kulisszatitkok, ötletes 
apróságok tarkítják a színházat kedvelő ko-
z ö ns ég nélkü 1 ö z'lí etet le n hetilapját. E bébe" 
két pompás kottaszám a „Színházi Élet" kot-
tamelL'klete. Ingyen művészi levelezőlap va" 
minden számhoz mellékelve. Egy szám ««f* 
30 fillér. Előfizetési ár negyed évre 3.—, + 
évre 5.50, egész évre 10.— korona. K ia© 
hivatal IBudapest, Erzsébet-körut 22. 
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A TITOKZATOS CSILLAG. 
Dráma 3 felvonásban. 

Ezenkívül: 

A víg özvegy. 
Kacagtató vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások 2 órától kezdve. — Gyermekje-

gyek csak az e l s ő előadásra érvényesek. 
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E UJ ÍRÁS- US 

Kölcsey-utcában g 
a Royal szállóval g 

s z e m b e n (SZIRÁKY-féle házban) g 
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Órák és ékszerekben teljesen S 
felszerelt raktárt tartok. — Ja- g 
vitások olcsón és pontosan g 
eszközöltetnek. — Törött ara- g 
nyat és ezüstöt legmagasabb g 
árban veszek. s 

Szives pártfogást kér L-

j u s z n e z D E Z S Ő S 
órás és ékszerész. 
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férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 854. Telefon 855. 


