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hol dohos, sötét helyiségekben huszonkét el-
mebeteg senyved. Fogháznak se tennie jó ez 
a rész és itt keltene meggyógyulni megrok-
kant idegzet-ü •embereknek. Udvaruk nagyon 
kicsi van. Megiható -ezt az udvart végigjárni 
A falakra a szerencsétlen elmebetegek séta 
közben a legkülönbözőbb cirádákat rajzol-
ják. Lélektani érdekesség, ihogy különösen 
sok kulcsnak a rajza látható a falakom, ami 
rettenetesen elzárt elmebetegek ík-edéiy,álla-
potát a jellemző. 

A gyermekkórházat mind a berendezés, 
mind az elhelyezés tekintetében megfelelőnek 
találta a bizottság, — csupán apróbb külső 
és belső tatarozási munkákat tart szüksé-
gesnek. 

A séta tapasztalatainak ezután, a rövid 
leírása után — a Délmagyar ország több íz-
ben- részletesen isimertette a kórháziban ural-
kodó állapotokat — a bizottság álláspontját 
kell végösszegezetten ismertetünk. Az a vé-
lemény alakult ki, -hogy negyvenhárom 
ágyat újból és haladéktalanul ki kell telepí-
teni. ös'szesem, tehát több mint száz azoknak 
az ágyaknak a száma, amelyeknek külön 
helyiségeket kell kibérelni. Ide kell még ik-
tatnunk Faragó Ödön, dr. tiszti főorvos és 
Boross József dr. igazgutó-főorvosm-ak azt a 
véleményét, hogy ezek az elkülönítések meg-
nehezítik a kezelést és megdrágítják az ad-
minisztrációt. 

A bizottság véleményét Somogyi Szil-
veszter dr. főkapitány foglalja irásba és rö-
videsen. a tanács -elé terjeszti. 
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Szinházi műsor: 

PÉNTEK: A mandarin, dráma. P-á-
ros "ja. 

SZOMBAT: .Szibill, operett. Bemutató. 
Páratlan */«.' 

VASÁRNAP délután: Az ezredes, vígjá-
ték. 

VASÁRNAP este: Szibill, operett. Bér-
letszünet. 

* A koldusdiák. Második előadásban 

ment csütörtökön Miiiöcker operettje s a 

cimsz-erepet ezúttal Béke fi Lajos ének ölte. 

Szereplése1 gondosságot és nagy .ambíciót 

árult el; kár, hogy hangján már nyomott ha-

gyott az idő. A -nagyon gyéren látogatott né-

zőtér több izben megtapsolta -Békéli szép éne-

két. Az operett -egyébként igen lanyhán, szin-

te szegényesen és .elnagyoltan perdült befe-

jezése felé. A szini évad végén elernyedt a 

szinház ereje és szinte tengődik egyik nap-

réil a másikra. Pedig a közönség kezdett már 

odaszokni a nézőtérre. A társulat azonban 

egyre romlik, erőinek egy rész© cserben 

hagyta, ellenben a teljesen hasznavehetetlen 

tagok rendületlenül kitartanak mellette to-

vább is. A szezon graflkortja igy egy merész 

ivben lefelé hajló ivet mutat, mely ,a közön-

ség egyébként sem túlságosan éber érdeklő-

désének csökkenését is híven kifejezi. 

* Uj szinház Szarvason. Szarvasról 
jelentik: A város .képviselőtestülete imai ülé-
sén a -tanács javaslatára uj modern, szinház 
építését határozta el. Az építkezésre orszá-
gos pályázatot hirdetnek. 

* Kainz szobra a Burgszinhézban. A 
bécsi Burgszinház előcsarnokában tegnap-
előtt leplezték 1© házi ünnepség keretében 
Kainz József márvány mellszobrát, -amely 
J ára íj József szobrász müve. Az emlékbeszé-
det Thimirj Hugó, az uj igazgató mondotta. 

* A müncheni Művész-színház sorsa 
A müncheni Müvész-szinházat a város taná-

jYia p ta t t fys 

j f í s t a j f i e l s e n 
legújabb í$ legszebb hWf ic l c 

Vigjátík 4 felvonásban. 

3r ta : Urbiü Gaid. 
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csa és a ikiiállitási park-egyesület vezetősége 
jun-iustél szeptemberig bérbe akarja -adni a 
düsszekl-oríi Sch-auspteth-aus igazgatóságának. 
Most, a szerződés megkötése előtt feltűnést 
keltő manifesztumot adtaik k,i a 'leghíresebb 
müncheni írók és képzőművészek, melyben 
tiltakoznak az ölten, liogy a müncheni művé-
szet számára alapit ott színházat idegen tár-
sulatin, aik adják bérbe. A közönséghez intézett 
fölhívást nagyon sokan irták alá, a 'többi 
•közt, Stuck, Habermann, Jank. Mann, Halbe, 
Beli és mások. A tiltakozó müncheni művé-
szek a,zt 'kívánják, hogy a -Müvész-színházat 
adják vissza eredeti rendelt-etéséneik és veze-
tés-ét bízzák müncheni művészekre és Írókra. 
Hir szerint társaságot is szerveztek, amely 
megszerzi a szükséges tőkét a szinház vezeté-
séhez és hamarosan bérleti ajánlattad fordul-
nak a városhoz, hogy megelőzzék -a düssziel-
dorfi színházzal való szerződéskötést, 

* Szibil. A szinházi iroda jelenti: A 
szombati ©perett-ibern-uita-ténak du-pla érde-
kességet ad az a körülmény, 'hogy jelen lesz 
az előadáson Jacobi Viktor, a darab zene-
szerzője. A Szibill-el egyébként annyira el-
készült már .a -társulat, h-ogy -csak ,a-z utolsó 
simítások vannak hátra. Abban a bámulatos 
fejlődésben, mely a Rát-art-ós királykisasszony 
tó:l és a Vau de nincs-től a Leányvásár-ig 
észlelhető, Jacobi a Szibiililben a magaslatra 
ért. Könnyed és szubtilis, értékben súlyos e-z 
a zene. Kellemes és tetszetős, behízelgő és 
fülbemászó. A szöv-egirók elkerültek ,a F.ar 
West vidékéről a távoli keletre és cowboy,ok 
helyett orosz nagyhercegeiket szerepeltetnek 
uj darabjukban. Más a milieu és más ennél-
fogva a szin és hangulat, a szövegkönyv azon 
ban zene né-lkül is megáll,aná helyét, olyan 
érdekes a cselekmény-e, ügyes -a jeilenetezóse. 
A sikernek e két egyenjogú tényezője együtt 
a ite-gjobb operettek egyikét aidja, amely bizo-
nyára iSzegeden is megérdemelt diadalához 
jut. - l-l 

Az Unió és Mexikó afférja. Newyorkból 
.táviratozzák: Wilson elnök tanácskozásra hív-
ta a külügyi bizottság tagjait, hogy tájékoz-
tassa a bizottságot a Mexikóval kitört kon-
fliktus felől. A konferencián kifejtette az 
elnök, hogy ő a békét kívánja, de csaík olyan 
áron, ha Huerta teljesiti az amerikai Urnáé 
követeléseit. Abban az -esetben, ha .az iBgye-
sült-Államok nem kapnak megfelelő elégté-
telt, -akkor az első megtorlás Veracruz és 
Tampico megszállása lesz. Washingtonból az 
a hir jön, hogy még van remény a békés 
megegyezésre, politikai körökben bíznak ben 
ne, hogy Huerta még az utolsó -pillanatban 
megtér. 

Polgárháború réme. Durazzóból jelen-
tik: Itt -azt hisziik, hogy az -albán mozgósitás, 
ha valóban elrendelnék, könnyen polgárhá-
borúra vezethetne maguk között az albánok 
között, A nemzetközi ellenőrző bizottság állí-
tólag azt tanácsolta a fejedelemnek, hogy új-
ra kezdjen tárgyalni az epirusziaklcal. A bi-
zottság azon a véleményen van, hogy az epi-
rusziaik Koricánál szenvedett vereségükre va-
ló tekintettel mérsékelni fogják követelései-
ket és hogy tisztességes engedményeket kell 
nekik tenni. — A Times durazzói jelentése 
szerint nyugati Albánia legészakibb szögleté-
ben a. fehér Drina és a montenegrói határ kö-
zött uj autonóm állam alakult, amelynek fe-
je Arif bég, fővárosa pedig Resán. Az uj 
államnak kétszáz csendőre van, akik hóna-
pmik imt három font zsoldot kapnak Szerbiá-
í ól. Egy másilk forrás szerint az államot nem 
Szerbia alapította, hanem katholikus papok, 
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