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ságára Lumniczer idr. rtdvará tanácsos, -a Vö-
rös Kereszt főorvosa, utaz-ott le Zágrábba és 
tegnap délelőtt, majd délután, szóval kétszer 
megoperálta a királyi biztost. Narkótikns 
álomban végezték az operációt, a lőcsatornát 
megnyitották a kar belső részén tiz -centimé-
ter hosszúságban. A két műtét sikerült, de 
könyelVüséget nem okozott, lA íheteg hányko-
lódott ágyában s félrebeszélt. Állandóan any-
ját emlegette. Ma -reggelre csillapult -a láz. 
Hajnaliban leszállott harminchét .fóikra, ké-
sőbb azonban ismét emelkedett. iMa -délelőtt 
tiz órakor harmincnyolc fok volt a Ibeteg hő-
mérséklete, a fájdalmak egyre tartottak s 
ugy látszott, hogy ujabb műtétre lesz szük-
ség, Az sincs kizárva, hogy -az orvosok kény-
telenek lesznek a királyi biztos egyik ka r j á t 
amputálni. Egyelőre .azonban a báró állapota 
olyan, hogy semmiféle müt-ét-et nem -végezhet-
nek r a j t a . Lumniczer tanár az éj jel elutazott 
Zágrábból Budapestre, még a mai nap folya-
mán .azonban visszatért, hogy szükség esetén, 
:ha holnap reggelig nem áll be -kedvező válto-
zás, ujabb műtétet végezzen a betegen, 

(Javult Skeriecz állap ót a.) 
Késő éjszaka jelentik, hogy a királyi biz-

tos állapota javult s 'ha a javulás folytatódik, 
az esetben -mellőzhetnek ujabb műtétet. 

Skeriecz báró hőmérséklete- délután öt 
órakor 38.4 volt; -este hat órakor, amikor 
újra megvizsgálták, konstatálták, hogy a -hő-
mérséklet csökkent. 

A beteg közérzése kielégítő. 

Kapunyitás a színházban. 
— Az újjáalakított színtársulat. — 

(Saját tudósítónktól.) Még egy hét pe-
reg le az idő orsóján és a tiszaparti nagy 
kősziníház kapui megint megnyílnak a kö-
zönség előtti. Kitárnának a kárpitok, melyek 
között évszámra ugy futnak el a lelkes, -har-
sogó, zengő szavak, mint egy nagy folyam 
elsiető hullámai. Meleg,és belsőséges .szépsé-
gek lakoznak a színház falai között. E város 
szett,lemi -élete .belőlük meríti legszínesebb im-
presszióit. Érthető tehát, ha a közönség ér-
deklődve fordul az Ígéretes kárpitok felé, a 
melyek -ez -élet nagy fogalmaival űzendő játék 
előkészületeit takarják. , 

A szegedi színház elmúlt szezonja á 
viharos korszakok közé v-ol-t sorottlható. Azt 
lehetne mondani, hogy szinte .válságos sze-
zon volt. Csuipa határozatlanság és ingado-
zás a vezetésben, csupa kisérl-et jés igyeke-
zet a színjátszásban. A jóakarat elnéző si-
mogatására -nagyon is igényt tartó játékosok 
egy -része most .kivált a társulatból, mely az 
idétn fölfrissítve, kiegészítve, reorganizálva 
talán több sikerrel -f-og küzdeni az elismerés 
babérjáért. 

Annyi bizonyos, hogy Almássy Endre 
színigazgató működésével szemben eddig a 
közvéleménynek minden tényezője a legmél-
tányosalbb várakozó álláspontra -helyezke-
dett. A kivétettles körülmények, melyek őt a 
szegedi színház -élére sodorták, éveken át 
tudtak csak annyira fejlődni, hogy hosszabb 
időre szóló berendezkedésre jogosítsák föl a 
színigazgatót. Almássy Endre m-ostantóí 
kezdve négy évig ura a szegedi színháznak. 
Méltán el lehet tehát tőle várni, hogy ily 
hosszú időre komoly művészi programmal! 
igyekezzék a közönség -érdeklődését lekötni 
és hogy színtársulatának vezetésében a szin-
ház anyagi érdekeit ízléssel tudlja össze-
egyeztetni az irodalmi -színvonalon álló mű-
vészi játék követelményeivel. 

Soha ?em vottf jogosultsága .annak a föl-
fogásnak, hogy vidéki színházzal szemben le 
kell fokozni az igényeket, mert nincsenek a 
nagyvárosi színházakéhoz hasonló anyagi 

erői. Amennyivel szerényebb a vidéki szín-
ház üzleti forgalma, annyival .szerényebb a 
fölszerelése, darabjainak kiállítása és repre-
rentativ játéka. De a meglevő erők foglal-
koztatása és művészi produktivitása, az elő-
adások gondos beállítása és rendezése füg-
getlen az anyagi erőkészlettől. És ez az, ami-
ben a vidéki színháznak pótolnia kell egyéb 
fogyatékosságait, mert csakis a gondos és 
nivós előadásók szépségéért tudjuk elfeledni 
fogyatékos technikai fölszerelését -é's szemé-
lyi hiányosságait. . 

A színház vezetősége előzetes jelentés-
ben közli a színtársulat személyi részét il-
lető változásokat. E változások értékéről 
egyelőre nem lelhet .véleményt -mondani. A 
'koloratur-énekesnő kezdő színésznő, ki já-
téktudásából még csak ízelítőt adott ; föllé-
péseit mindenesetre jelentős érdeklődés előzi 
meg. Elment a .társiuil'at eddigi, tenoristája, a 
mivel alkalom nyilt az énekes darabok ed-
digi komoly defektusának alapos helyreho-
zatalára. 

A színigazgató előleges jelentése szerint 
a , társulat előadásait augusztus 30-án, szom-
baton este kezdi meg. A társulat névsorában 
egész csomó uj név van. A női szereplők so-
rában nem ismeretlen név a Hilbert Jankáé, 
ki ,az elmúlt- télen- Szegeden már vendégsze-
repelt is. Nagy Aranka helyére jött. Uj éne-
kesnők még Irányi Ella, az uj mezzo szoprán 
énekesnő és Szebeni Margit .másod-szubrett. 
Az énekesnők gárdája számban szaporodik a 
tavalyihoz képest Margittay Miczivei, akit 
cspk pár napja szerződtetett az igazgató-
ság, Margittay a zeneakadémia -növendéke 
volt, de egész egyénisége, temperamentuma 
állítólag operette-sziubrettnek predesztinál-
ják s bár az igazgatóság szerint a létszám 
be volt töltve, -oly biztató talentumnak Ígér-
kezik, hogy az igazgató jónak találta hosz-
sza'bb időre a szegedi színházihoz lekötni. 

A női (szereplő t'agok sorában uj név 
még a Simkó Gizié, az uj szende szin-észnőé, 
a Pálma Tusié, az uj naiváé és az Edvi Illés 
Mártlhá-é, á'ki a női zsanér szer-epre van szer-
ződtetve. Az uj férfi tagotk sorában van két 
régi, jól ismert név, Békefi Lajos tenorístáé 
és Sümegi Ödöné, aki eltávozása óta Mis-
kolcon és Szatmáron az első énekes bonví-
vánt és bariton szerepkört töltötte be szá-
mottevő sikerrel. ,A bariton szerepkört u j 
ember, Balázs Bálint, tavaly az aradi tár-
sulat baritonistája fogja betölteni. Fiatal hős, 
szerelmes bonvivánt -szerepkörre három -uj 
erő j-ön -és pedig Körmendy Kálmán Kolozs-
vár, ról, aki néhány évig a Vigszinlbáznak volt 
jónevü tagja. Turányi Alajos Nagyváradról, 
a'hoj három évig, azelőtt ,m-eg a kolozsvári 
sziníháznál volt és Krisztinkovich Imre, aki 
.most végezte a szi ni akadémiát, de tehetsége 
révén a télen már a Nemzeti Színházban is 
játszott kisebb szerepeket. Uj nevek még a 
Szendrő Gyuláé, aki Szatmárról jön jellem-
szin-észnek és vígjátéki apának és Stella 
Gidáé, aki ,a fiatal szerelmes és naturburs 
szerepekre van szerződtetve. 

Nem kell a rendjel ! Párisból jelentik 
A College de Francé ismert tanárának, Leger: 
Louisnak volt egy román érdemrendje. Le-
ger az érdemrendet most visszaküldőbe a 
román kormánynak, mert — úgymond — 
tekintettel Romániának a második Balkán-
háborubain taniujsitott maga ta r tásá ra , mint 
komoly publicista és történetíró nem visel-
heti az érdemrendet. 

Intelligens 
családnál koszt és teljes ellátást nyerhet 
két diák. Zongora és fürdő használat. 
Ugyanott zongoratanitványok elfogadtat-
nak. — Cim: Szeged, Festő-u. 5, emelet. 
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