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A budapesti I 

Színházi Életi 

NTIM • • 

PISTÁI 
• • 

: estélye \ 
• 1926 január 14-én, csütörtökön • 
S Szegeden, a Kass-szálló 2 
S összes helyiségeiben. S 
} Fél 9 órai kezdetei nagy művészestély * 
• a nagyteremben. • 

3 Fellépnek: 2 

8 Rózsahegyi KálmSn 8 
a Nemzeti Szinház művésze. • 

2 Relle Gabriella • 
a m. kir. Operaház művésznője. • 

2 Farkas Imre 2 
iró és zeneszerző. 9 

2 Sarkadi Aladár 
• a Vígszínház mü/észe. 

2 lferböczy lla 
• a Királyszintláz művésznője 

2 Dolinay Ilona 
• az Andrássy uti szinház műrésznője 

2 és a szegedi társulat leg-
2 jobb művészei. 
• 
210 órai kezdettel nagy műsor 
2 a kávéházban az összes 

szereplökkel. 

Műsor után tánc 
táncversennyel és rengeteg mókával. 

Tánc alatt nagy divatrevü. 
Nagy szépségverseny. 

Táncrulett. 

Táncrendezc Farkas Imre, cigányvajda 
Rózsahegyi Kálmán. „Engem szeress" 

csárdás. Igazi Intim Pista. 

Ugy a nagytcembe, mint a kávéházba 
korlátolt számú jegyeket bocsátunk ki. 
Belépőjegy a nagyterembe 80—50.000 K, 
a kávéházba 30.000 K (adóval). Aki a 
Szinházi Életre a jegyárusitóhelyen egy-

negyed évre előfizet 
teljesen i n g y e n kap belépőjegyet. 

Jegyak és előfizetések kizáró-
lag Szalay Hirlapirodában, 
Kölcsey ucca. Telefon 4-37. 
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A szinház heti műsora: 

Kedden: Egy éj Velencében. Bérletszünet. 
Szerdám Engem sztress. P/emierbérlet A. 6. 
Csütörtök délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: 

Az orlow. 
Csütörtök este: Engem szeress. Bérlet B. 6. 
Pénteken: Asszonyfaló. Premierbérlet B. 7. 
Szombat délután ifjúsági előadás: Bánk bán. 
Szombat este: Asszonyfaló. Bérlet A. 7. 
Vasárnap délután: Egy éj Velencében. 
Vasárnap este: Asszonyfaló. Bérletszünet. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAö jegy 
irodájában telefonon Is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

* Liurisain—B inda—B iranyai-trió est. A 
farsangi mulatságok áradatában kamarazene-
produkciókkal vonzott közönséget a Kais-ter-
mébe.három fiatal ambiciózus muzsikus. Bár 
familiáris összeköttetések domináliák a ha Iga-
tóságom, mégis jól esett láini, hogy kisebb 
neva magyar művészek vállalkozására is kérdi 
publikum. A hangverseny műsorán Beethoven 
és Csajkovszky zongora hármasai szerepeltek. 
Az előadók, ha familiáris hangverseny adását 
célozták, ugy szép sikert könyvelhetnek el. 
Erre és csakis erre alialmas 'az ö dologbeli 
késiségQk. Igy dicséretes fáradozásuk a ka-
marazene terjesztése körül. De ha állandó pó-
dium-művészekké akarnak előlépni, ugy na-
gyon sok és hossiu tanulmány szükséges, 
hogy például az előadóit müvek sielemének 
mélységeibe is behatoljanak. A sikerrel meg 
lehetnek elégedve. A két kamarazene szám kö 
zöit Szenttamássy Tessa énekelt Brahms, Schu-
mann, Liszt dalokat. 

* Ella Ilbak világhírű iáncmüvésznő holnapra 
tervfzett estje — mivel szerdán a budapesti 
Operában vendégszerep— 15 ikére, péntekre 
hatasztatott el. Jegyek erre a nagyszerű művé-
szi eseményre 10—50 ez» koronáért a Hir-
monia (Belfárosi) pénztáránál. 

* B isilides Mária ária- és dalestje 19 ikén 
(Harmónia lil ik bérlet). 

* Szenzációs müsoronkivűli számok a Szin-
házi Élet estélyén. Még két nap választ el ben-
nünket a budapesti Szinházi Élet csütörtöki nagy 
estélyétől. A Szinházi Elet szerkesztőségétől a 
Szalay-hirlapiroda ma táviratot kapott, amelvben 
közlik, hogy a hirdetett Rózsahegyi Kálmán, Relle 
Gabriella, Farkas Imre, Sarkadi A'adár, Verbőczy 
Iia és Dolinay Ilonán kivül egy hét szenzációs 
müsoronkivűli számot is hoznak, köztük valószínű-
leg Petráss Sárit, a Fővárosi Operettszínház prima-
donnáját. Rózsahegyi Kálmán egy nagyszerű egy-
felvonásos vígjátékban szerepel a nagyterem mű-
során, amely félkilenc órakor kezdődik. Műsor után 
a szereplökből alakuló zsűri fogja megállapítani, 
hogy ki Szegeden a legjobb táncospár. Jegyek 
korlátolt számban még kaphatók Szalay-hirlap-
irodában Kölcsey ucca. Negyedéves előfizető egy, 
féléves ketlő, egész éves négy jegyet kap teljesen 
ingyen. A nagyterembe szóló jegyek a kávéházba 
is érvényesek. Iitkéri a Szalay-hirlapiroda a közön-
séget, hogy az előjegyzett jegyeket ma estig fel-
tétlenül vigyék el, mert a terem kis befogadó-
képessége miatt a jegyeket tovább fentartani nem 
lehet. 

* Egy éj Velencében. Strauss János csodaszép, han-
gulatos és elejétől végig mulatságos operettje ezen a 
héten még csak ma este van műsoron, vasárnap dél-
után pedig mérsékelt helyárak mellett kerül szinre. 

* Engem szeress. Az .Engem szeress" attrakciói 
foglalkoztatják a sainház egész személyzetét. Táncok, 
énekek, katonazene, jazz-band, cigányzene, gramofon, 
étel, ital, bor, sör, pezsgő, jókedv, mámor, csillogó 
humor, könnyes szentimentalizmus, regényes karrier, 
váratlan elszegényedés, minden szin és hangulat benne 
van Földi Mihálynak ebben a századik pesti előadása 
felé haladó vígjátékában. A budai kiskorcsma elkese-
redett küzdelme a konkurrens nagyvendéglővel, a tulaj-
donosok szerelmes csatája péazzel a szívhez, nólával 
a házassághoz, a modern népszínmű a fővárosból 
gyökerezett népiesség uj zamatjában burkolják ezt a 
nagyhatású darabot, melynek Balázs Árpád népszerű 
uj nótái adják meg a magyarom nemzeti önzésből 
fakadó izét, mig a srammlizene bécsi wilzerei, humo-
ros kupiéi erőtlenül küzdenek a vergődő kiskorcsmá-
ban. A szerelmes csaplárosnét, Titkos Iloja pesti nagy 
alakítását Ladomerszky eleveníti meg, a nagyvendég-
lőssé lett csaposlegény bravúros énekes szerepébea 
Sugár szólal meg, a kopasz pénzügyi tanácsos kállai 
kettőst járó mulatságos figurája Herczeg, a kedves kis 
8zinésznövendék Feleki Klári, az epedőszivü és éhes-
gyomru újságíró Szentiványi, a ripacsprimadonna 
Scarry, a báró Bilicsi, a becsületes muszka csapos 
Falus, a sramiDÜénekes Rogoz; kivülök még rengeteg 
kitűnő alak mozog és fogyasztja a színpadon frissen 
csapolt sört, Nővé, a Royal prímása húzza a talp alá 
valót, az .Engem szeress* nótát pedig a függönyre 
vetitve a közönség is együtt dúdolja majd a felvonás-

köz muzsikájával. A nagy apparátus Baróthy főrendező 
vezetésével készül a szerdai zajos premierre. 

* Engem szeress szerdán és csütörtökön. 
* Szombaton délntán ifjúsági előadás -. .Bánk bán". 

Haffió 
ROVATVEZETŐ i SZÖLLŐ* KÁROLT. 

k nagyobb leadóállomások 
mai műsora. 
Január 12, kedd. 

(A városnév utáni szám hullámbólu.S 

Budapest 546. Délelőtt 9.30, délután 12.30 és 3 óra-
kor : Hirek, közgazdaság. 3 órakor: Szórakoztató zene. 
6 órakor: Az Egészségügyi Reform Iroda előadása. 
Este 7 órakor: Offenbach: .Hoffmana meséi*, opera 
(közvetítéssel az Opetából). 

Bécs 630. Délelölt 11 órakor: Hangverseny. Délután 
4.15 órakor: Hangverseny. 5.50 órakor: Asszonyoknak. 
Este 7.30 órakor: d'41bert Eugen: .Hegyek aljái*, 
opera előjátékkal 2 felvonásban (közvetítéssel a Nép-
operából. 

Berlin 505. és 576. Délután 4.30 órakor: Hingver-
seny. Este 8.30 órakor: Scavaló-est. 9 órakor: Bset-
hoven-est. I. A-dur szonáta cselló és zongorára. 2. E-
dur vonóskviatett, op 29. 10.30 órakor: Rádiótanácsok. 

Boroszló 418. Délután 12.3) órakor; Gramofon-
zene. 1.45 órakor: Hangverseny. 5—6 óráig: India a 
német zenében. Este 8.15 órakor: Dal est. 9.4J óra-
kor: A napi élet jogi kérdései (előadás). 

Majna-Frankfurt 470. Délután 4.30 órakor: Hang-
verseny, Este 8 órakor; A frankfurti zeneegyesület 
hangversenye. 

Hamburg 392.5. Délután 5 órakor: Zongora darbok. 
Este 8 órakor; Hangverseny. 

Königsberg 463. Délután 4.15 órakor: Hangverseny. 
tOperettek). Este 7.45 órakor: bölcs Náthán* (ifjú-
sági színpad). 9.30 órakor: Hangverseny. 

L'pcse 452. Délután 4 órakor: Hangverseny. Este 
8.15 órakor: Katonazene. 10 órakor: Rádiószínpad. 

Stuttgart 446. Este 8-9 óráig: Suppé : .Schubert 
Ferenc*, énekesjiték 1 felvjnásban. 9-11 óráig: 
Hangverseny. 

Brünn 750. Délután 6.40 órakor: Asszonyoknak. Este 
7 órakor: Zenekari hangverseny. 8.10 órakor: Verdi: 
.Traviata*, opera. 

Daventry 1600 és London 355. Este 9.05 órakor: 
.Mílestones oi Danclng and ro nance*. 11.3) óráig: 
Tánczene. 

Róma 425. Délután 5.10 órakor: Hangverseny. 8— 
6.3) óráig: Jazz-band. Este 8.40 órakor: Hang-
verseny, könnyű zene. Köbben 10 órakor: Időjelzés. 
10.30—11 óráig: Jazz band, 

Toulouse 41). Délután 12.3) órakor: Hangverseny. 
2 órakor: Előadás: Este 8.45 órakor: Hangverseny. 
915 órakor: Előadás. 9.4) órakor: Előadás a ,Rá-
diam*-ról. Uiána tánczene. 10.30 órakor: Asszo-
nyoknak. 

Zürich 515. Délután 3 órakor: Hangverseny. 4 óra-
kor: Tánczene. Este 8.15 óra tor: Olasz-est. (Olasz 
zene, népdalok, operákból). 

Az uj prágai adó. Az uj nagy prágai leadóállomás, 
amelyet a Western Electric Company épitett, jelenleg 
368 méteres hullámon végzi kísérleteit Kérik az ama-
tőröket, ho^y az esetleges megfigyeléseiket juttassák el 
a leadóállomáshoz (Prága— Brzovice, Samova Ul. 661). 
Az uj állomás ünnepélyes megnyitása már ezen a hé-
ten pinteken megtörténik, amikor is hangverseny kere-
tében cseh zeneszerzők müveit közvetítik. 

R A D I O V I L L A N Y 
készülékek, alkatrészek, 
Antenna épités. 

A K K U M U L Á T O R O K . 

szerelések, izzók, csillárok, 
«kf " " " hőkészillékek. 

s z ö l e o s s a a s r a a * 

Központi Zálogház 
Kossuth szobornál megnyill. MhilO 

Előnyös feltételek millett a legmagasabb kSIcaönf 
nyullja ékszerekre es Infóságokra. 

Ugyanolt egy k i f u t ó f i u vagy l e á n y felvétetik. 

Mérlegképes könyvelő, 
tizenötéves kereskedelmi és ipari prakszissal, ide-
gen nyelvismeretekkel, fira* 0ny vetést, mérleg-
készítést, könyvek rendbebozásál stb. mérsékelt 
dijazás melleit vállal. — Értesítés „Aranymérleg" 

jeligére a kiadóhivatalba kéretik. 153 

16 üj autokarosszeriákat 
karosszéria 

javításokat 
fényezéseket 

kárpitozást 
rugókat 

a legizlésesebb és legtökéletesebb kivitelben a leg-
olcsóbb árakon készít 

Mandel-kocsigyár, SSK-ft 

AUTÓ 


