
StégecI, 1916. május 20, 

vesztve szem elől; jói megfelelt a szerep 

ábrázolási 'követelidényeinek. 

Hangverseny a hadiárvák javára. A 
Szegedi Szabadoktatási Egyesület 20-án, este 
'hü órai kezdettel a városi színházban magas 
színvonalon álló hangversenyt rendez a hadi-
árvák javára. A hangverseny, amely irán 
óriási az érdeklődés, a művészi erőknek leg-
javát szerepelteti és teljes erkölcsi és anyagi 
sikert biztosítja az, hogy Almássy Endre 
színigazgató és Ferenczi Frigyes főrendező a 
legjobb tudásukat viszik bele. A szereplők 
képességein kivül az ő szakismereteik és 
buzgóságuk garantálja a kiválóságot. A tel 
jes műsort tartalmazó hirdetmények a na-
pokban jelennek meg, a jegyek pedig 20-tól, 
szombattól kezdve kaphatók a színházi pénz-
tárnál. A jobb helyek ára, a jótékonycélra 
való tekintettel, 26%-al felemelt. Tekintettel 
a szokatlan érdeklődésre kívánatos, hogy a 
jegyek mielőbb biztosíttassanak. 

Szalay Antal Kolozsvárott. A csonka 
kezű színész, Szalay Antal, aki a kárpáti 
harcokban a kenyérkereső jobb kezét vesz-
tette el, mostanában a vidéki színpadok 
vendégszeretetét élvezi, ahol a számára irt 
darabokban lép fel, megérdemelt siker mel-
lett. Kedden a kolozsvári színházban szere-
pelt, ahol kedvező fogadtatás) a talált. A ko-
lozsvári újságok melegen, szeretettel írtak 
Szalay Antalról, ahogy már a magyar új-
ságok írni szoktak a magyar katonákról és 
azokról, akik érettünk véreztek. Az elismerő 
sorok azonban nemcsak a csonka kezű hős-
nek, hanem a jó színésznek is szóltak. Az 
, Ellenzék" a következő sorokban méltatja 
Szalay Antal szereplését: „A félkarú színész 
nyugodt, egyenletes játéka, férfias hangja, 
érzelmei, kifejezésének őszintesége nem nél-
külözte a művészi hatást. Szalayt hosszas, 
meleg tapsok hivták a függöny elé. 
S a j n á l j u k , hogy kevesen voltunk . . . 
Hej, ha Szalay a Mágnás Miskában lép fel 1 
De hát mit keressen a béna szinósz ott, ahol 
kézzel lábbal kell dolgozni ?" — A bénakezü 

színész azonban megérdemli, hogy a magyar 
színpadon szeretettel fogadják és alkalmat, 
módot adjanak neki arra, hogy szereplésével 
egy kis összeghez juthasson, amivel jövendő 
életete- sorsának alapjait megvetheti. 

Fényes Annuska vendégszereplése. A 
szinházi iroda jelenti: A csodagyermckekből 
oly hirtelen bevégzett művésznővé fejlődött 
legjobb fővárosi naiva, a téli vendégszerep-
lése óta Szegeden oly nagy közkedveltségü 
Fényes Annuska a jövő héten három este 
kedden, szerdán, és csütörtökön a színháznak 
vendége lesz. A legfiatalabb, bájos magyar 
művésznő ezen vendégszereplése, olyan szin-
házi érdekességet is nyújt, milyenben vidéki 
színháznak alig-alig van része. Ugyanis 
Gombaszögi Fridának a Magyar színháztól 
való távozása óta Fényes Annuska a színház 
női starja, Gombaszögi egy pár híres szere-
pét már át is vette és velük jelentős sikert 
aratott. Ezek közt van a Kisasszony férje 
fő női szerepe és ezt a szerepet eljátsza 
csütörtökön Szegeden, Igy a szegedi közön-
ségnek Gombaszögi és Gömöry után alkalma 
lesz egy egész más egyéniségű, de szintén 
kiváló harmadik művésznőtől is látni a bájos 
kedves és fordulatos szerep alakítását. Fényes 
különben kedden Grün Lili, szerdán Evike 
csütörtökön Kisasszony férje — három pom-
pás vígjáték címszerepében fog gyönyörköd-
tetni. Jegyek már válthatók a színház nap-
pali pénztárában. 

Veszek 
viselt férfiruhát, tört aranyat, ezüstöt, 

ékszert, revolvert, értékes szőnyeget, 

cipőt — bútoron kivül mindent — 

a legmagasabb áron készpénzért. 

Groszmaitn öyula Ef»-!í: 

HfeöSlt 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 

Szombaton és vasárnap 

Szenzációs műsor! 

i csodalámpa. 
Fantasztikus történet a régi Prágából 4 felvonásban. 

• • • • 

A legjobb vígjáték 

A vegyes énekkar. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

Tárgyalás Japán és Anglia között. 

Berlin, május 19. A National Zeitung 

jelenti az orosz határról, hogy ,a japán-orosz 

közeledés kapcsán most tárgyalás folyik 

Japán ás Anglia között. Erre a tanácsko-

zásra Oroszország elküldte Rosen bárót, a 

volt tokiói követet. Japán Angliától is sza-

bad kezet követel Kelet-Ázsiában, amivel 

szemben Anglia Japántól nagyobb katonai 

segítséget kíván Ázsiában és Afrikában. 

Az antant és a szerb csapatok. 

Berlin, május 19. Athénből jelenti a 

National Zeitung: Sarmil tábornok és a 

szerb trónörökös közt a szerb hadsereg föl-

használása kérdésében ellentét van. A szer-

bek azt akarják, hogy őket csak mint tar-

taléké sapatokat használják, mig" Sarrail a 

szenteket szükség esetén azonnal a tiizvanal-

ba akarja küldeni. 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Feketesas-utca 11. sz. Hétválasztó. 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Áilandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhold DcZSO. 

literje 3 korona. 
Kapható : 

SL Ű H Z ö z p o o a t i 

fiók tejcsarnokaiban. 

Ne mulaszsza el I ! 
Uzsonnáját és vacsoráját a 
SZANTŐ-féle uj csemegeüz-
letben (Kelemen-utca a Royal-
kávéházzal szemben) bMSemill. 
1 uzsonna 30 fillér 
1 vacsora 50 fillér 

A nyári idény szenzációja. 


