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Beszélgessünk. * 
Én: Mire végzi, vitéz honvédunk? 
A fahonvéd: Csak gondolkozom ,az em 

heri sors változandósága fölött. És minden, 
nap ujabbnál-ujabb elmúlásra ébredek. (Só-
hajt.) Közanyánk ölébe tért a Koczor szená-
tor ur is. 

Én: Igen bizony, az öreg kaszás hamar 
végzett vele. Hirtelen, váratlan elmúlásával 
ugyancsak megfagyasztotta .a mosolyt az aj-
kaikon. 

A fahonvéd: Ha ugyan tudnánk még mo-
solyogni. Ma-lholnap sírásra áll már mind-
annyiunknak a szemünk, meg a szánk. (Min-
denfelé csupa gyász, feketeség. (Kis szünet.) 
A Koczor szenátor uir nem szerette a szomo-
rúságot. 

Én: Senkise szereti. Hanem ő különösen 
vidám ember volt. A tegnapról beszélek, 
nem a máról. Mindig volt a raktárán valami 
jóizü történet, a/minek a savát-borsát különös-
képen tudta megadni. A Beclt sógoron kivül 
nem volt ebben a városban olyan pompás el-
beszélő, mint ő. Csuda humora volt, ragyogó 
kedélye. 

A fahonvéd: Mondják, mestere volt a 
mókának, amivel azonban nem bántott meg 
senkit sem. 

Én: Csínján bánt a mókával, mint kell 
az édes borra, amelybői tudvalevőleg kevés: 
jó, sok: főifájást csinál. Szerette a bohémeket, 
maga is az volt és a lakása mindig meleg 
fészke volt azoknak, akiknek észből, szivbeli 
érzésből több jutott, mint az ezres bank óból. 

A fahonvéd: Szerette az életet és szerette 
azokat a kócosokat, akiknek játékos kedvük 
volt az események forgatagában. 

Én: De a kócosok is ragaszkodtak hozzá. 
Nemcsak a 'eritett asztala, a gyöngyöző hu-
mora és a kiapadhatatlan témái miatt, há-
rem mert jó ember, kitartó, hü barát tudott 
lenni. 

A fahonvéd: Ritka példány manapság az 
ilyen ember, majdnem olyan ritka, mint a 
liszt. Igaz, ni, mikor rekvirálnak a város-
ban? 

Én: Vasárnap megkezdik, csak legyen 
mit rekvirálni. 

A fahcmvéd: I la nem csurran, csöppen, 
száz forintból ötven. Némely helyen még ke-
rül egyetmás. Hallott-e aminapi „próba"' 
rekvirálásról? 

Én: Nem tudom, melyiket gondolja. 
A fahonvéd: Azt hallottam, hogy a na-

pokban két ember, mint detektív, beállitott 
egy uri házihoz, bemutatkozott és elmondta, 
hogy titkos feljelentés érkezett a rendőrség-
hez, hogy sok aháznál a felhalmozott liszt, 
meg egyetmás, hát csak elő vele. 

Én: És előadták? 
A fahonvéd: Elő mindent, az utolsó sze 

mig. És amiikor együtt volt a kincsek kincse, 
a két detektív megkérdezte, hogy hány tag-
ból áll a család? Miután megkapták a választ 
számitásba fogtak. Ennyi személyre, ennyi 
liszt, zsir, cukor, borsó, lencse, kása, báb, to-
jás dukál, a többi pedig rekviráltatik. 

Én: És elvitték? 
A fahonvéd: Mindent, ami szerintük fö-

lösleges volt. Kocsira tették és il' a berek, ná-
dak, e rek . . . Ahogy megtörtónt a rekvirálás, 
hazaérkezett a (ház ura, akinek a felesége 
előadta a történteket. Nosza, sietett ám a 
fé r j a telefonhoz és hivta a rendőrséget. Tö-

viről-'hegyire elmondott mindent és a kérde-
zősködésre megjött a felelet. Hozzájuk nem 
jött feljelentés, a városban pedig nem kezd-
ték meg a rekvirálást és csak szélhámosok 
lehettek a detektívek. 

Én: Mégis esak jól kezdődött a rekvi-
rálás. 

A fahonvéd: Azokra, akik kezdték, jól, 
de akiknél kezdték, nem valami jól. Amint-
hogy nem jól kezdte itt valaki a badiköl-
esönre való akcióját. 

Én: No nem. Nem lehet rapportr-a ren-
delni az embereket, különösen amikor kérni 
akarunk valamit tőlük. Hiszem az irás is azt 
mondja: Kórjetek és megadatik nektek. 
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VASÁRNAP D. U.: Legénybucsu. Operett. 
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor Egy ma-

gyar nábob. Szinjátók. Páratlan három-
harmados. 

HlÉTIEO: Egyraagyar nábob. Páros, egyhar-
mados. 

KlEDD: 25-ször. Mágnás Miska. Páratlan, 
kétharmados. 

SZIERDA: Névtelen asszony. Páros, három-
harmados. 

CSÜTÖRTÖK: Bérletázünetben jótókonycélu 
Symphonikus hangverseny a katona ár-
v á k k a rácson y,á r a. 

PÉNTEK: Először. A csokoládé katona. Ope-
rett. Páratlan, egyharmados. 

SZOMBAT: Másodszor. A csokoládé katona. 
Páros, kétharmados. 

VASÁRNAP ü. U:. Hannele. A lom játék. 
HIÉTFÜ D. TJ.: Jánosvitéz. Daljáték. 
I1ÉTFÖN ESTE: Bérletszünetben. Három a 

kislány. Énekes játék. 
KEDD D. U.: Elnémult harangok. Szinjátók. 
KiEDD ESTE: Bérlet szünetben. Mágnás 

Miska. Operett. 

A csokoládé katona. A szinházi iroda 
jelenti: Pénteken mutatja he a szinház 
Strausz Oszkárnak, a világhírű zeneszerző-
nek legújabb operettjét, a Csokoládé katonát. 
Nem túlzás, hogy Strausz, aki pedig ugyan-
csak elkényeztette a közönséget, ilyen szép 
zenét még nem irt. Kiváló tehetsége, szinte 
kifogyhatatlan dallamheli invenciója, kifor-
rott szinpadi megérzése, elragadó szellemes-
sége most jutót a tetőfokra. A darab szöveg-
könyve Shaw Hősök cimíi darabjából készült 
és a legnagyszerűbb alkalmat nyújt ja azok-
nak a zenei lehetőségeknek kiaknázására, 
melyekkel mesteri módon van teletűzdelve a 
Csokoládé katona partitúrája. A címszerepet 
Sugár Gyula játsza. Solymossy egy generális 
groteszk alakját ábrázolja, Matány egy ka-
pitányét. A női főszerep (Nadna) Dóri Rózsié, 
Kunossy Ella kotnyeles bakfist játszik. 
Pompás szerepe van Csernyi Adélnak is. A 
bemutató jegyeit máv árusítja a nappali 
pénztár. 

A Mágnás Miska jubileuma. A szinházi 
iroda jelenti: Kedden kerül huszonötödször 
szinre a Mágnás iMiska, ez a kitütnő ope re t t , 
mely telt házakat gyönyörködtetett eddigi 
pályafutása alatt. Ez az első davab, mely a 
negyedszázados jubileumot a legrövidebb idő 
alatt érte el. 

Szimfónikus hangverseny. A honvéd-
zenekar 21-én este 8 órai kezdettel a városi 
szinlházban a katonaárvák karácsonya javára 
rendezi második szimfonikus hangversenyét, 
amelynek keretében közreműködik Miksa 
Ilona operaénekesnő, Antbes professor jeles 
tanítványa, akinek nagy muzsikalitásáról és 
szép hangjáról mestere is elismerőleg nyilat-
kozik. A hangverseny műsora a következő: 
I. Haydn: Szimfónia (Es diur), 1. Adagio. Al-
legro con spirito.) 2. Andante. 3. Menuetto. 
4. Allegro oon spirito. II. Fidhtner: Hajnali 
dal. Énekli: Miksa Ilona. 2. Mozart: Bölcső-
dal. Énekli: Miksa Ilona. 3. Liszt: Lorelei-
Énekli: Miksa Ilona. III. Mozart: „Les petits 
riens. Balletzene. 1. Ouverture. Allegro. 2. 
Andante. 3. Gavotte. 4. Pantomimé Andante. 
IV. Verdi: Traviata ária. Énekli: Miksa 
Ilona. V. Glazounow: Elégia. (Egy hős emlé-
kére.') A magasztos cél és a műsor tartalmas 
volta rászolgál arra ,bogy a hangverseny al-
kalmával a szinház megteljen, hogy a befolyt 
— minél nagyobb — összegen néhány árvá-
nak boldog karácsonyi perceket szerezhes-
sünk. 
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ftbonyi Mihály 
ezelőtt Holtzer és Abonyi 

= Széchenyi-tér 2. = 

Ajánlja a most érkezett legujjabb férfi és 
fiu féli kabát és Raglánjait. 

Férfi-, és fiu- gyermek-öltönyeit, azon-
kivül szőrme Mikádóit. 


