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okok késztetik erre a lépésre. A másik ál-
lamtitkár személyében még nem történt 
megállapodás. Végül még egy érdekes 
változás: nyugalomba vonul Kadosa-Lip-
pich Elek, a művészeti ügyek vezetője is. 
Helyére Majovszky Pál dr. miniszteri osz 
tálytanácsos kerül. 

A Budapesti Tudósító, a kormány 
kőnyomatosa a kultuszminiszter lemondá-
sáról elterjedt hírekről nem közöl cáfoía 
tot. Tehát minden valószínűség szerint 
megtörtént a lemondás. 

színház, művészet 

Szinházi műsor: 
KEDD: A cárnő, szinmü. Beregi Oszkár 

vendégfölléptével. 
SZERDA: Monna Vanna, szinmü. Be-

regi Oszkár vendégfölléptével. 
CSÜTÖRTÖK: A faun, vigjáték. 
PÉNTEK: Barlanglakók, életkép. Be-

mutató. Pajkos diákok, operett. 
SZOMBAT: Barlanglakók, életkép. Paj-

kos diákok, operett. 
VASÁRNAP délután: Tavasz, operett. 
VASÁRNAP este: Barlanglakók. — Paj-

kos diákok. 

Donadelli Rosina. 
Ez a dallamos olasz név egy fiatal ma-

gyar leányé, akiről nemsok idő múlva elra-
gadtatással fognak beszélni, nálunk és külföl-
dön. Vasárnap este tartotta zongora-estélyét 
a Tisza-szálló dísztermében és Magyarorszá-
gon ez a üianigverseny premiér volt a kisasz-
szony számára. Bizonyos, ihogy a mint Buda-
pesten vagy Bécsben — ahol most lakik — 
föllep, a sajtó és a közönség fölfedezik s a 
megismeréstől kezdve világ-karriérfhez jut. 
Mert imponáló, elsőrendű talentum. 

Klasszikus müveket választott, — a leg-
ellentétesetbb szerzőktől és minden .darabnak 
visszaadta a stílusát ós karakterét. Billenté-
se xlallamos, melegséggel teljes. A fortékban 
sem kemény, csengése az erős dinamika mel 
lett is lágy marad. Felfogásában átérzi a mű 
egységét, a szerző intencióinak bű tolmácso-
lój a. Temperamentuma tűzzel teljes, de he-
vülete nőiesen bensőséges. S ahogy selymes 
fehérben, szőke fejével a sötét zongora előtt 
ült, lényéből üde poézis áradt a terem vára-
kozó hangulatába. 

Kőnig Péter C-moll fugájával kezdte a 
műsorát. Majd Beethoven, Liszt, Chopin, 
Leschetetzky és Schulz-Eoler opusaira került 
a sor. 

Technikája bevégzett, erővel teljes. A 
legnehezebb feladatot is elegáns könnyűség-
gel, biztos készséggel oldotta meg, — futamai 
fortéban, pianoban egyaránt mint .gyöngy-
sorok peregtek végig még a quart-fogásiokban 
(Schulz—Eoler) is. 

A közönség őszinte, meleg lelkesedéssel 
kisérte játékát s minden egyes száma után 
bosszau, szivből tapsolt, ugy, ahogy csak 
egy kiváltságos szuggesztív hatása alatt tap-
solhatott. 

* Bernóth Margit a Cigánybáróban. 
Vasárnap délután a Cigánybáró Szaffijában 
Nagy Aranka betegsége következtében Ber-
nóth Margit, a szegedi színtársulat volt ked-
veit tagja vendégszerepelt. A beugrás kitű-
nően sikerült, a közönség hálás tetszéssel ju-
talmazta a Barnáth Margit szereplését. 

* A szegedi baritonista Temesvárott. 
Ladiszlai József, a szegedi színház szép han-
gú baritonistája vasárnap a temesvári szín-
házban Rippet énekelte. Ladiszlai jelentős 
sikert aratott. 

* Hangverseny. Armentano Antonio és 
Annentano Feri, a híres olasz operaénekesek 
március 9-ón háromnegyed kilenckor a Ti-
sza-szálló nagytermében nagyszabású hang-
versenyt rendeznek. A szegedi közönség 
nagy érdeklődéssel várja a hangversenyt, 
annál is inkább, mivel Armentano Antonio 
kitűnő baritonjában már volt. alkalma né-
hány év előtt gyönyörködnie. Armentano Fe-
ri is meg fog felelni a hozzáfűzött várako-
zásnak, mert az olasz lapok 'mindig hagy 
elismeréssel irnak róla, mint elsőrangú teno-
ristáról. Jegyeket a Tisza-szálló irodájában 
ós a Békei-irodáíban holnaptól kaphatók. 

Legjobb szinházi cukorkák Linden 
feíd Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 

^ ^ r _ m 
O £ S' s A' «L Ch5 íá) 2L * P l 

Igazgató: V a s S á n d o r . 
Telefon 11-85. Telefon 11-85. 

Kedden, szerdán, csütörtökön 

A Gaumont filmgyár világ 
slágerei kerülnek bemu-
tatásra 

M 

l A hontalanok. 
Társadalmi dráma 3 felvonásban. 

lÉll 

1 Humor. 
Vígjáték 2 felvonásban. 

m 

ruj ©let. 
£4 Életkép 2 

felvonásban. 

Valamint a két órás uj műsor. 
J m 
g j Előadások d. u. 5., este 7 és 9 órakor. 
M 

Helyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fill. 
B 
H Katona-, deák- és gyermekjegyek csak ' 

az 5 és 7 órai előadásra adatnak ki. I • 
„ Számos látogatást kér 

Vas Sándor igazgató, j 

Szeplöt, májfolíoí, p a t t a n á s t ^ 

gyorsan eltávolít a v © v ^ V 

:D, Klauzál-
Kárász-utca sarkán. 

Hiidessen a 
Délmagyai 01 szagban 

Közgyűlés a Szegedi 
Kereskedők Egyesületében. 

— Megválasztották a tisztikart. 
— Az évi jelentés. — 

(Saját tudósitónktól.) Vasárnap délután 
négy órakor tartotta a Szegedi Kereskedők 
Egyesülete évi rendes közgyűlését, amelynek 
legfontosabb tárgyai az évi jelentés bemuta-
tása és a, tisztikar 'megválasztása volt. Lövész 
Antal elnök megnyitó beszéde után Kormá-
nyos Benő dr., az egyesület ügyésze bemu-
tatta a ipénztárkészletről, a zárószámadíásról 
és a vagyonmérlegről szóló jelentést, ame-
lyet a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul 
vett. Ugyancsak Kormányos Benő da*. mutat-
ta be az egyesület évi jelentését is, amely igy 
szóli 

Igen tisztelt Közgyűlés! 
Egyesületünk u j alapszabályait 1912. 

március 4-én látta el jóvá,liagyó záradékkal 
a kereskedelemügyi miniszter ur őuagymel-
tósága és ezzel végleg elhelyeztetett az utol-
só alapkő albban a fun,damentumbair, melyre 
újjáalakított egyesületünk munkásságát es 
hivatásának célirányos betöltését építeni 
akarjuk. 

Ez évi munkásságunk: akár az anyagát, 
akár az eredményét tekintjük, természetesen 
nem szorítkozhatott másra, .minthogy megte-
remtse annak a nagygyáfejlődésmek kereteit 
és irányait, amelyekkel egyesületünk ará-
nyait minden eddigi fölé szeretnők emelni. 
Lehet, hogy nem sikerült- ínég teljesen kié-
píteni ezeket a kereteket, de ez aligha rajtunk 
múlott, mert erőink lehetnek csekélyek, de 
ügybuagalmunk, munikakészségünk mindig 
az egyesület szolgálatában állott. Nem be-
szélve olyan kisebb jelentőségű zavaró körül-
ményekről, aminőket az egyesület . könnyű 
szerrel távolithatott el munkássága útjából, 
a kereskedők állandóan veszélyeztetett ék-
ziszteuciáján keresztül egyesületünk belső 
életére is természetszerűleg zavarólag hatott 
a nyomasztó pénzkrizis, azonkívül a balkáni 
háború, mely a külpolitikai bonyodál'mak 
egyre komplikáltabbá válása folytán félel-
meteslen közel hozta bozzánik a háború rémét. 

Munkásságunk irányait az 'alapszabá-
lyok szabják meg és itt csak a helyes, vagy 
helytelen realizálás lehet mérlegelés tárgya, 

Gondosságunk elsősorbán mindig ar ia 
irányúit, hogy tagjaink érdekeit ne csak 
megóvjuk, ide 'boldogulásukat is mindenütt 
elősegítsük, ahol harcba lehet vinni a testü-
leti összetartozandósá'gban rejlő nagy erőt. 
Az a sok visszaélés, .amely a hitéltudósitás 
iránt való miniden bizalmat megingatott, ar-
ra késztetett bennünket, bogy foglalkozzunk 
egy biteltűdósitó iroda fölállításának eszmé-
jével. Azt hisszük, rövidesen megtaláljuk a 
megvalósítás rndóját is ós ezzel 'megbecsülhe-
tetlen szolgálatot teszünk Szeged egész keres-
kedelmi életének. 

Behatóan foglalkozott a választmány és 
egy kisebb bizottság a szikvizgyárnak rész-
vénytársasági alapon való fölállításával, de 
minthogy a pénzviszonyok nemcsak nem ja-
vulnak, hanem egyre rosszabbodtak is, egye-
lőre le kelltett monklani ennek az ideának 
megvalósításáról. Különben is miniden egyes 
esetben a legkomolyabb megfontolás tárgyá-
vá kell tenni azt, hogy föl veheti-e munka-
körébe ilyen üzemek létesítését olyan egye-
sület, mint a mienk. 

Uanner János tagtársunk indítványára 
azzal a javaslattal léptünk a Kereskedelmi 
és Iparkamara novemberi ülése elé, hqgy 
kezdeményezzen a kamara országos akciót 
annak érdekében, hogy a bélyegárusitás után 
eddig élvezett egy százalék jutalékot hárem 
százalékra emelje föl a pénzügyminiszter. 
Kereskedőknek, aki tudja, liogy a bélyegben 
kamatozatlanul hever a pénz és még a koc-
kázatot is kell viselnie, fölösleges bővebben 
fejteget,ná, hogy mit jelent ennek az akció-
nak sikere. Egyszerűen annak a jelentésére 
szorítkozunk, hogy a kamara tiszteletteljes 
j a,vasla tünkhöz hozzájárult. 


