feowfe 18.
* Mértföldkövek. A színházi iroda jelenti: A jövő héten mutatja -be a színház Knoblaucliinak, a Faun világhírű szerzőjének nj
életképét, a Mértföldköveket, amely legvonzóbb műsordarab ja lett az idei szezonban a
Vigszinháznak. -A d-araibban úgyszólván a
teljes társulat játsziik ki ikét, ki pedig három
generáció szerepében. )A -három felvonás
ugyanis három különböző időben történik s
az -első felvonás ifja, nagyapa a harmadik
ban.
* Edison kinetofonja a szegedi színházban. Szokatlan nagy érdeklődéssel várja a
szegedi közönség iEd,Lson ikmetofonjánaík bemutatását a szmlházban. Jóllehet a híradások jelentették, hogy a szerdai és csütörtöki
előadások jegyeit csak vasárnap kezdi árusitam -a nappali pénztár, már ma erős ostrcm
nak volt kitéve a szi-nlház. Ezen nem is lehet
csodálkozni, hiszen a technikai tudomány
legbámulatosahh vívmánya a kinetofon. Képei egészen másképpen hatnak, mint azok,
amelyeket -a moziban megszoktunk. -Beszélünk moziszerű gyorsasággal, de nem lesz
alkalom beszélőmoziszerü gyorsaságról beszélni. A moziban természetellenes röpüléssel rohannak előttünk a képek. Az emberek
nem lépésben, hanem száguldva mérnek végig egy kertet, a -tolvajt üldöző rendőr száz
kilométert tesz meg óránk int gyalogszerrel.
Ennek oka az, ihogy bár a felvétel természetes formák között történik, a reprodukálást
meggyorsítják. -A kinetofon azonban már
kénytelen a természetes iidőmértéket betartani, mert elválaszthatatlan a 'kimondott szótol. Boldog vagyok, hogy még ezt i-s megérhettem! — jelentette ki ,a nyáron a király,
mikor bemutatták neki Lsehlben a kineitofont.
Szegeden a Csodavászon oiimii énekes játék
-keretében kerül bemutatóra* Ennek szereplői a következők: Kis -Buzgó János földesgazda Szatihmáry Árpád, 'a felesége .Miik-lóssy Margit, leányuk Irányi Ella, Braunhaxlor
Szepi Solymossy, Stefi a. fla Sümegi, a. tisztelendő ur Szendrő, a tanító Mihó. Az első és
a harmadik felvonás egy bácskai faluban történik, a második a színház nézőterén. A második Ifelvonásihan kerülnek bemutatásra a
•kinetotfoni filmek, beszélő mozgófenyiképek. 1.
lEgy német conlferanioe Edisonról, -művészi hegedüjáték, zongorázás. Végül kutyaugatás. 2.
•Egy amerikai kovácsműhely nótázó legényei.
3. -Napoleon- gárdistái címen londoni színészek bájos kis jelenetet ját-szanak cl. 4. Nagyszerű varieté szinpadon teljes zenekarral
énekli egy komikus hatású Carmen -a Bizetopera legszebb részleteit. 5. Az Edison-társulat humoros jelenete. /A Saiid pa-sa. 6. A kornevillei harangoknak az a jelenete, amikor
Gáspár a-pót megcsípi -a -márki. iA szereplők
Planquette gyönyörű melódiáit énekli. Gáspár apó őrülési jelenetét kiváló angol színész
játsza. 7. Edison- színészeinek egy felvon ásosoi dalokkal. 8. -Veri-etó előadás táncokkal,
— Szerdán
is, csütörtökön
i-s kétkét előadás lesz, még pedig délután hatkor
és félkilenckor, bér!etszűnothcu, rendes helyárakkal. A jegyeket vasárnap reggeltől kezdves árusítja a nappali pénztár.

50 földesgazda pört indít
a város ellen.

(S. t.) A Szegedi Lloyd Társulat választmánya vasárnap tartja rendes évi közgyűlését.
(Saját tudósitánktól.) iA tanyai erköl- A közgyűlésen a választmány beterjeszti jelencsökre kiválóan jellemző beadvány érkezett tését, amelyet tekintettel arra, hogy a Lloyd a
Lázár György dr. polgármesterhez, mintegy legelőkelőbb merkantilis egyesülésünk, majdnem
ötven iföldesgazda aláírásával. A gazdák be- teljes egészében közre adunk. Az értékes tanuljelentik, hogy egy felsőta-nyai utépitésből ki- mányra valló jelentés itt következik:
folyólag kártérítést követelnek a várostól, j
Tisztelt Közgyűlés! Mindenekelőtt az elmúlt
mert az ut kiépítéséhez kisebb-nagyobb terü- év változatlanul súlyos közgazdasági viszonyait
leteket használt -föl a város az ő földjükből. kívánjuk rövid körvonalakban jelentésünk szük
Ez az állítás tényleg megállja a helyét, határaihoz képest vázolni:
Sajnos, azok a szomorú közgazdasági jelenazt azonban -kifelejtették a gazdák a .bead- ségek, melyek immár több mint 2 év óta kihaványból, hogy a szükséges területeket az 6 tásaikban az egész országban jelentékeny mérengedelmükkel építették be, minthogy azon- tékben észlelhetők, nem maradhattak nyom nélkül
ban a város jóhiszeműen járt el és nem vett piacunkra sem. Nálunk épen ugy, mint az egész
irá-st a gazdáikon-, 'azok most fordítanak egyet • országban kereskedelmi és ipari válság volt,
mely leginkább a megokolt hitelkorlátozás és
-a dolgon és olyan követeléseket támasztanak - hitelmegszoritásra vezethető vissza, — mező-

a várassál szemben, amelyeknek jogilag le- gazdasági válságról nem lehet szó, mert az
het talán némi -alapjuk, de erkölcsileg sem- utóbbi évek jó gabonaterméseinek és a fenálló
vámok hatása alatt kialakult jó terményárak inmi-esetre sem.

kább fokozták a mezőgazdasággal foglalkozók

A beadvány előzményei -két esztendőre jólétét és végre is ezek képezik az ország lakossányúlnak vissza. Annak idején -a fetsőtany-ai gának túlnyomó foglalkozását; hogy mezőgazdagazdák állandóan .sürgették a bantházi ut sági válság nincs, bizonyítja leginkább az, hogy
kiépítését, beadványokkal ostromolták a ta- a magas földárak alig észrevehetően csökkentek.
Szeged földrajzi fekvésénél fogva hivatott
nácsot, d-eputációztak
-a polgármesternél,
volna arra, hogy fontos kereskedelmi emporiumot
mondván,, hogy forgalmi és közgazdasági ér- képezzen, — a kedvezőtlen közgazda-ági viszodekek követelik 'a hantházi u | mielőbbi kiépí- nyok kialakulása előtt mindenkor utaltunk arra,
tését. A polgármester megigérte, hogy szor- hogy a.városunkra ebben az irányban várakozó
galmazza az ügyüket és az igéret hamarosan feladat legalább bizonyos mértékben megoldást
valóra is vált. Az útépítést megkezdték s is talált.
Azonban a viszonyokban rejlő okoknál fogva
most nemrégen be is fejezték, iáz ügy tör- az utóbbi idők folyamán kereskedelmünkben —
ténetéhez tartozik még az i-s, hogy a gazdák sajnos — a dekadencia tüneteivel találkoztunk
készséggel -adták beleegyezésüket abba, hogy és most már a külpolitikában beállott békés hanaz úthoz szükséges területeket -a földjükön gulat, a jegybank kamatlábának fokozottabb
is .beépítsék, mert belátták, liogy -közös ér- mértékben való leszállítása és az ezzel kapcsolatban álló vállalkozási szellem megnyilvánulása
dekekről van szó, a közös érdekekért pedig volnának azok a tényezők, melyek a helyzet
mindegyik gazda hozhat egy kis áldozatot. A javulására az ország lakosságának joggal reményt
város bízott a gazdák Ígéretében és éppen nyújthatnak.
Hazánk alig egypár évtized leforgása alatt
ezért nem találta szükségesnek, hogy -Írásbeli formaiságokkai késleltesse ,a régen sür- közgazdasági kríziseken ment keresztül és kereskedelmünk azokat nagyon is megsínylette, de
getett útépítést.
-Most aztán a beadványban-, megfeledkezve mindenről, -a gazdák a város ellen fordulnak, mondván, hogy az utépitésből kifolyólag őket károsodás érte, fizessen hát a v-árcs.
Miniden fölhasznált négyszögölért egy korona
ötven fillért kérnek, -ami végeredményében
tekintélyes summa, mintegy tízezer korona.
Amennyiben pedig — irják a gazdák — a
város a kártéritést megtagadná, kénytelenek
lennének -a bírósághoz fordulni. Ugy értesülünk, hogy már -ügy védet is fogadtak, aki a
napokban fogja 'benyújtani a keresetet a szegedi királyi törvényszéknél -a város ellen.
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gyógyforrás
veec- és hólyagbaloknál, kösxvéuynél, czukofoeiegséquéi, vörheny n él, emésztési és
lélcfzéti szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
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a közgazdasági viszonyainkról.

— Bonyodalmak egy útépítés körül —

Hogy mi lesz a tanács álláspontja ebben
•a -kérdésben, -azt még -neon tudni, annyi azone b s s b h s b e e b h s s b s b
ban bizonyos, hogy aktákat mindenekelőtt a
tiszti ügyészségnek fogják kiadni áttanulmányozás és véleményezés végett. A továbbiakat már most az dönti el, mit -mondanak
ajándék-dobozok
a város jogi -tanácsufdói. Valószínű, hogy
gyönyörű választékban
egyezkedésre kerül a sor, -mert írás nincs a
város kezében s Egy nem tudja igazolni,
hogy a gazdák csakugyan kötelező ígéretet
Kárász-u., Ungár Mayer-palota. Telefon 11—M tot't'gilc.
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ez a hosszantartó, széles rétegekre kiterjeszkedő
válságos állapot már gyökerében támadta meg
egész kereskedelmünket úgyannyira, hogy eddig
jelentékeny tőkével rendelkezett gyárak vállalatok
és magánosok kénytelenek voltak az utóbbi
években részben üzemüket redukálni, majd beszüntetni, sőt sokszor fizetési zavarok állottak
elő, majd ezeket követőleg a csődeljárásra került
a sor.
Amig máskor ilyen esetek közfeltünést keltettek, addig most az ilyen hirek még meglepetést sem idéztek elő, sőt a lappangó üzleti betegség tünetei egymás után előkészítették a talajt
a kór felismerésére, a diagnózis megállapítására, amely majdnem mindig a tényleges állapotokat tükröztette vissza.
A feltétlen megbízhatóságra igényt tartó
kereskedőnek, aki minden körülmények közt
azon munkálkodik, hogy tisztességes nevét
szeplőtlenül megőrizze, a vázolt válságos viszonyok között egész lelki energiáját érvényre kellett
juttatni, hogy szép reményekre jogosító múltjával
ne szakítson, hogy szilárdan állja meg helyét
és tetterősen küzdjön meg a vele szembeszálló
sok gonddal, bajjal.
Ilyen körülmények között országszerte csak
lelkes visszhangra találhatott a kormánynak az
a rendelkezése, hogy az uj adózási rendszernek
életbe léptetését, mely a kereskedőkre eddig rótt
terheket csak növeli, eddig felfüggesztette és
későbbi időkre halasztotta, — a dolgok ilyeténképen való kialakulását az OMKE erélyes állásfoglalása lényegesen előmozdította.
Áru- és értékcsarnokunk az 1913. év folyamán sajnálatunkra semmiféle positiv eredményt
nem mutathatott fel, de azt hisszük, hogy már
közelebb elérkezik az ideje annak, hogy újból
akcióba léphessen és különösen a helyi 'értékek reális árfolyamának kialakulásában közreműködjék.
Tőzsdebiróságunk
az elmúlt évben működését megkezdette, — nem mondhatjuk, hogy eddig
nagyobb mértékben talált foglalkoztatást, de azt

