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Az egységes párt megalkotásán
még -mindig fáradoznak. Vannak
olyan.'oplimisták, akik a közel jövőben
remélik, hogy a többséget egy plattformg körül csoportosítani bírják, de
vannak pesszimisták is, akik nem
hiszik, hogy ez az alakulat létrejöhessen.
Mi, akik tárgyilagosan nézzük a
fejleményekei s akiket egyáltalában
nem vakit el sem a túlzott rokonszenv, sem pedig a túlzott ellenszenv, nem tekinthetjük az egységes
párt lehetőségének kérdését sem optimisztikus, sem pedig pesszimisztikus szemüvegen keresztül és meg
vagyunk győződve arról, hogy a
többségi pártot sikerül a kormánynak egybekovácsolnia. De viszont
arról is meg vagyunk győződve,
hogy ez az alakulat semmiesetre sem
lesz tartós, mert nincs meg benne
egy „sine qua non", amely meg lett
volna abban a többségi pártban,
mely a királypuccs nélkül biztosan
megalakul.
Annak
a
már-már
megvalósult, de az utolsó pillanatban meghiusult többségi pártnak egy nagy előnye lett volna:
kiközösítette volna ugy a jobbmi ti t a baloldali szélsőségesékét,
túlzókat s ezzel megteremthette volna
a lehetőségét a nyugodt és céltudatos kormányzásnak. A jelen alakulásban pedig, — igaz —, hogy az
egyik oldal túlzói automatikusan
kinrekednek, de velük elszakad a
mérsékelt legitimisták nagyon értékes csoportja, akiknek pedig hiányát
érzi majd az uj párt és ezzel szemben benne maradnak, sőt éppen
mert nincs aki ellensúlyozza Őket,
preponderanciára tesznek majd szert
a
másikoldal
szélsőségesei.
'.Az erők paralellogramjának szomorú eredményű érvényesülése fenyegeti itt. a
magyar
politikát,
amelynek sohasem kellett még anynyira kínos tojástáncot
lejtenie,
mint ma.
De meg fog alakulni a többségi
párt és együtt is fog maradni ideigóráig, amig valami önző érdek, egyéni
szempont, anyagi tekintet meg nem
bontja a zárt sorokat és nem szakítja afct soha együvé nem tartozó
éleméiré. • 1
• i
' "Ném olyan könnyű feládaC az,
amit sok politikusunk követ ma,
belülről jppzgatni, vezetni és irányítani egy szervetlenül
összefüggő
pártot, amelynek individuumai há
nem is önálló egyéniségek, de mindenesetre önálló, vagy osztály-érdekégyedek. Olyan vállalkozás ez, így
belülről irányítani a nemzetgyűlés
kisgazda-frakcióját,
mintha valaki
hordó nélkül folyékony dolgot akarna
cipelni a hátán.
Nem is fogják
ezt a problémát megoldani. Az összetételnek
kell itt megváltoznia. De egyelőre nincs más m ó d : tovább wuritJízni.
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A politikai helyzet kisgazda szempontból.
BUDAPEST, dec. 30. (M. T. I.)
Eörffy Imre nemzetgyűlési képviselő
a politikai helyzetről a'következőképpen nyilatkozott:
— A politikai helyzetet optimisztikusan Ítélem meg attól a perctől
fogva, hogy a kereszténypárt
egy-

része a kiszabadult legitimisták mellé

mint ál'andó poülikai tényező erősítené Bethlen litván politikáját. Ha
ez meg nem történik, szerény véleményem szerint nemcsak az erőszakos legitimisták, hanem a mérsékelt
kereszténypártiak
is, akiknek az
odiumot viselni ke'I, amig együtt
vannak, igen kedvezőtlen hangulattal találkoznak künn az országban.

ált. Szükségesnek tartanám, ha a
legitimisták
pártot
alakitanának,
illetőleg egy pártba egyesülnének

Az egységes párt megalakulásának
időpontját január első felére gondo-

amely esetben ez a természetes elem

lom; lehetetlennek tartom ugyanis,
hogy a kereszténypárt továbbra is
vergődni tudjon mai összetételében.

és igy a párt mérsékelt felfogású
tagjai Bethlen felé közelednének,

Apponyi magyarázza tegnapi kijelentését
BUDAPEST, dec. 30. A M. H. irja: Munkatársunk kérdésére Apponyi
Albert tegnapi kijelentéséi a következőképpen kommentálta:
— A szent korona tana és szent István koronája csúffá van téve a
koronás király detronizálása által és az uj királyválasztás által másodszor
is csúffá tétetnék. Ezt a második csuffálé'.elt n jnezebb lesz jóvátenni, mint
az elsőt, ezért jobb lenne ennél az elsőnél megállanunk, mert a visszatérés igy könnyebb.

Angol lapok Franciaország ellen.
LONDON, dec. 30. (A M. T. I. szikratávirata.) Franciaországnak a
washingtoni konferencián a nagy tengeralattjáró állományra vonatkozó
csökönyös követeiődzése az angol sajtóban, mint erkölcsi, mint gazdasági
lekíntpibpn a sajnálkozás haneíait váltja ki. A., t e n e e i a l a t l i á t ú k a lapok
csak a kereskedelem elpusztítására alkáimas fegyvernek tekiníik és hangoztatják, hogy éppen a viíághábQru tapasztalata mutatta meg, mennyire
elsőrendű fegyver, más erősebb, hatásosabb harceszközökkel szemben.
A Daily Cronlcle nyíltan rárnulat ar.a, hogy Angiit» nem hozhat
többé pénzügyi áldozatot Franciaország megsegítésére. Ha Franciaország
a pénzügyi segítséget arra fordítja, hogy tengeralattjárókat épít, egyenesen
a világbéke ellen vét.
|

Határozatképtelen a Ház.
— A nemzetgyűlés mai ülése. —
BUDAPEST, dec. 30. (M. T. I.)
A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál
Gaszton
elnök.
i, ;
Andaházi-Kasnya
Béla a tanácskozásképesség megállapítását kéri.
A Ház nerti lévén tanácskozásképes,
elnök az ülést 5 percre felfüggeszti.
Andaházi-Kasnya Béla újból kéri a
tánácskozásképesség megállapítását
és minthogy csak .22 képviselő van
jelen, az elnök jelenti, hogy a távollevők névsorát a legközelebbi ülésen
fogja bemutatni és egyúttal jelenti,
hogy az ülést 10 percre újból felfüggeszti. '
A iszünet után Gaál Gaszton elnök
csak 11 órakor nyííja meg az ülést.
Frühwirth Mátyás előterjeszti a közgazdásági, közoktatási és igazságügyi bizottságok együttes jelentését,
amely az ipariörvény, módosításáról
szól és kéri annak sürgős napirendre tűzését, Ugyancsak Frühwirth
terjeszti elő á' közgazdasági bizottság jelentését az ipari munkának
•vasárnap és Szent István napján Való
szüneteltetéséről.
Az elnök bejelenti, hogy sokoropátkai Szabő sürgős, interpellációra
kért és kapott engedélyt. Erre háromnegyed hároni órakor tér át a Ház.
Majd harmadszori olvasásban el-

fogadják a külállamokkal való kereskedelmi viszonyok szabályozásáról
szóló törvényiavaslatot.
Ezután az "indemnitási vita folytatása következik. Folytatólag Grieger
Miklós emelkedik szólásra. Hosszabb
beszédben foglalkozik a javaslattal.
(A beszédet az állandó telefonzavarok következtében nem közölhetjük:)

Rubinek István lesz
a Károlyi Mihály-féle hitbizoniány gondnoka.
BUDAPEST, dec. 30. A M. H. irja:
Nagy feltűnést kelt az a hír, hogy
Grecsák
Károly, volt igazságügyminiszter, aki eddig a Károlyi Mihályféle hitbizomány gondnoka volt, erről
a tisztségéről lemondott és élénken
kommentálják azt a további hírt,
hogy helyette dr. Rubinek
Istvánt
fogják megbízni a gondnoki tiszttet.

Guernier jelentése.
PARIS, dec. 30. (Havas.) A kamara külügyi bizottsága egyhangúlag
elfogadta' Guernier jelentését a Magyarországgal a trianoni szerződés
gaitdasáj'i határozatainak alkalmazásáról megkötött egyeznél«
Iáé? dolgában.
'

/

Kölcsey-utca 6.

Nem helyezik

«

Telefon t3-23.

szabadlábra

Rakovsfkyékat.
BUDAPEST, dec. 30. Az Uj
Nemzedék irja: Rakovszky
és társainak védői a vádlanácstól azt kérelmezték, hogy védenceiket óvadék
ellenében helye? zék szabadlábra. A
vádtanács elnöke az ügyészséghez
küldíe az üeydarabo; véleményezés
végett. Az ügyészség ugy véleményezte a kérelmet, hogy az óvadék
nem nyújt elég garanciát és igy a
Rakovszky és társai továbbra is
fogva tartassanak.
Korlátozni

fogják a mulatojást
BUDAPEST, dec. 30. A M. H.
irja: A főkapitánysághoz ma egy
belügyminiszteri rendelet érkezett,
amely Bernolák miniszter által a
parlamentben felolvasott és az idegen misszióktól érkezett levél értelmében arra utasítja a rendőrséget,
hogy a mulatságokat korlátozza.

Meg&zilnt az ostromállapot
a Felvidéken.
PÁRIS, dec. 30, (M. T. I.) Prágai
jelentés szerint a Felvidéken és az
Erdős
Kárpátokban megszüntették
az os romállapotot, amelyet Károly
király októberi uija alkalmával rendelték el.

Hogyan történt
a sebenlcoi incidens,
GRÁC, dec. 30. (M. T. I.) A Tagespost jelenti Laíbachból: A sebenicoi
események ügyében kiküldött vizsgáló-bizottság megállapította, hogy
a konfliktust olasz matrózok idézték
elő, mivel a jugoszláv matrózok
közbeléptek, az olaszok szidalmazni
kezdték Jugoszláviát, majd a partra
futott hajóra szálltak és géppuskával
a várost lövöldözni kezdték. Megállapították, hogy a sebenicoi olasz
konzul az incidens idején az olasz
hadihajón volt és a város löveté§e
az ő tudtával történt. A jugoszláv
kormány a vizsgálat eredményét a
nagykövetek konferenciája elé terjesztette;
BELGRÁD, dec. 30. (Avala.) Az olaszok
dalmáciai tengeri tüntetései itt határózott
megtepetébt keltettek, gróf Manzoni belgrádi olasz miniszter tiltakozó jegyzéket
nyújtott át a sebeqicoi karácsonyest! inci-

aki már el is utazott Sebenicoba, A sajtó
általában mérsékelt, mégis erélyes hangon
ir az incidensről.
A Tribuna igy ir : Minthogy szomszédjai volnánk Olaszországnak, jogunk vau
lojalitást kövelelni töle a mi lojalitásunkért cserébe. Elvárjuk még most is, hogy
Olaszország teljesítse amit a rappalloi békeszerződésben vállalt. Megállapítjuk, hogy
minden nemzetközi szerződés fumígálásftval az olasz hajóraj vizeinken cirkál és
kikötőinkben állomásozik s a civilizáció
minden szabálya ellenére Olaszország szétrombolja iskoláinkat, követségeinket és
bántalmazza azokat a testvéreinket, kik
¡uralma alatt maradtak. Hidegvérrel várjuk
íhova fejlődnek a karácsonyi események.
JAm akármi eredményt érjonek. is el *
/diplomaták, egy dolgot mégis megtanultunk az esetből: Olaszország fittyet hány
a nemzetközi szerződéseknek i s nagyravágyásában mindenáron ellenségeivé Ucar
tenni bennünket. -
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A pénzszűke okai
s az enyhítésének lehetősége.
SZEGED, december 30.
(Saját
tudósítónktól.)

Az ipari és kereskedelmi világban
nagyon sokat panaszkodnak mostanában a nagy pénzt züke miatt, éppen
ezért nem lartot'uk étdektelennek a
pénzszűke okairól ¿s arról a módozatról, amellyel ezen a gazdasági
jelenségen segíteni ieheíne, az egyik
szegedi pénzügyi k pacitást megkérdezni, ki kérdéseinkre a kővetkezőket mondotta:
— A pénzszűke korántsem olyan
rettenetes, mint amilyennek egyesek
festik, bár tény, hogy az utolsó
hetek kivételével állandóan csökkent a forgalomban lévő pénz.
Azt sem
lehet elvitatni,
hogy
a pénzszűke káros befolyással vaii
a gazdasági életre, de ez sem áll
teljes mértékben, mert nem annyira
a hitel drágasága okozza a kereskedelem pangását, mint inkább az
általános drágaság.
— Mi csökkentette a forgalomban lévő pénzt? A pénzforgalom
végső állomása: a gazda. Ide vándorol végeredményben minden pénz.
A gazda pedig nem forgatja tökéjéi.
így azután nagy összegek tűnnek
el a falu és a tanya tulipános ládáiban, mert a paraszt most nem viszi
be pénzét, mint régen tette, a takarékba. A pénz urainak a bankokkal
szemben tanúsított bizalmatlansága
szerintem a legfőbb oka a pénzszűkének.
— A pénzszűkén nem tudtak a
csekkrendszerrel sem segiteni, mert
ezzel szemben viszont a pénzügyi
körök bizalmatlanok, hiszen ez érthető is, mert ezekte épugy ráteheti a kezét a pénzügyminiszter,
mint ahogy az! annak idejen a Detélekkcl tette.
— Ezen csak azzal lehetne segiteni, ha a pénzügyi köröket komoly
nyilatkozat uiztositaná afelől, hogy
a pénzügyi kormányzat nem foglalja
le sem a takarékbetéteket, sem pedig
a folyószámlákat. Ebben az esetben
azután nem zavarná a kereskedelem
és ipar fejlődését és forgalmát a
sok eldugott bankó.
A

legolcsóbb
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Arany és czQst beváltás I

Belvárosi Mozi

TELEFON:
Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82.
Pénteken, szombaton és vasárnap

Verne Gyula hires magyar tárgyú regénye
a filmen.
Egy magyar szabadsághős története
Olaszországon,
Franciaországon
és
Afrikán keresztül.
Főszereplő:
ROPFONHCID

J O U B É ,

a „J'accuse" főszereplője.

Azonkívül:

A tengerszemű hölgy
Társadalmi dráma 5 felvonásban.
Főszereplő:

GUNNAR TOLNASí.
—

—

ELŐADÁSOK KEZDETE:

Pénteken fél 5, 7 és negyed 10,
szombaton 4, 6,»8 és 10, vasárnap' 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.

Szeged, 1921 december 31

Egy kis tükör a romániai állapotokról Az amerikai Vöröskereszt nagyNagy-Romániában tűrhető a magyarok helyzete. — Besszarábiában
veszedelmessé válik a kommunizmus. — Elfogták a legutóbbi szenátusi merénylőket. — A színházakban magyar darabokat játszanak.
SZEGED, december 30.
(Saját tudósítónktól.)

Tegnap este az Emke-kávéházban
ültem amikor egy jól öltözött, borotvált arcú fiatalember lépett az asztalomhoz és engedelmet kért, hogy
ott helyet foglalhasson. Egy darabig
szótlanul ültünk egymás mellett,
majd az idegen rossz kiejtésű magyarsággal bemutatkozik:
— Gusztáv R moziszinész vagyok.
A kölcsönös bemutatkozás után
csakhamar élénk társalgás indult
meg. Elsősorban megtudtam, hogy
szomszédom Bukarestből jött és
Berlinbe utazik, ahol édesapja gazdag gyártulajdonos. Most több hónapot töltött Romániában rokonai
körében és Magyarországra is azért
jött, hogy itten élő rokonait meglátogassa. Természetesen azonnal a
romániai állapotokra terelődött a beszéd, amelyekről szomszédom a következőket mondotta:
— A Regátban, vagyis a régi
Romániában tűrhető a magyarok sorsa.
Nagyon sok magyar munkás dolgozik
kint, akik között a bécsi magyar
sajtó őrült kommunista-propagandát
fejt ki. A munkaidő leteltével a
gyárakból kitóduló munkások között
ingyen osztogatják a bécsi magyar
újságokat, amelyek telve vannak
kommunista-kiáltványokkal
és
a
magyar kormányzati rendszv rl gyalázó
cikkekkel. Ennek az agilációnak meg
is van a hatása. Különben egész
Romániában lappangó tűzként terjed
a
kommunizmus. Besszarábiában
különösen megvetette a lábát. Napnap után követnek cl a kommunisták
incióuylctcHct. December olc6 napjaiban Ackermannban fényes nappal
felrobbantották a sziguranca épületét.
Kisenefben szintén fényes nappal
megjelent több kommunista állig
felfegyverkezve és kézigránátokkal
a Banca Generala épületében. A
meglepett titztviselő-személyzeiet egy
szobába összeterelték és amig egyik
részük a kijáratokat elállotta, a többiek teljesen kifosztották a bankét.
Nincs az a nap, hogy ne fedezne
fel a sziguranca egy-egy összeesküvést és mindennap történnek letartóztatások. Besszarábiában küiönbea
katonai diktatúra és ostromállapot van.
— Az élet Romániában is nagyon
drága. A gyáripar és a kereskedelem
pang. Egyedül a szépitőszerkereskedések és a kozmetikai laboratoriumok virágzanak. A vasutközlekedés
a lehető legrosszabb. A legkisebb
hófúvás miatt napokig nem megy
vonat.
— A sziguranca hallatlan dolgokat művel. Legújabb és talán még
isnuretlen manőverük az, hogy még
az idegéneket is kényszeritik, hogy
különféle román egyesületekbe lépjenek be ¿s csak a tagsági dij lefizetése ellenében intézik el ügyesbajos dolgaikat.
— A politika állandóan csinos és
pikáns betrányokkal van fűszerezve.
Egy pár hölgynek az udvarnál igen
befolyásos szerepe van. Különben
érezhető a némelpárti politika él
mind sűrűbben tapogatóznak Németország felé. A lapok sokat irnak a
magyar perszonál unióról, amelynek
szintén sok híve van Romániában.
Az utolsó hetekben a zsidókérdés
került felszínre és mondhatni erős
antiszemita áramlat volt észlelhető.
j Erre pedy? az adott okot, hogy a
bukaresti szl^urancaelfogta Greceanau
miniszternek fc$ Radu érseknek a
gyilkosait, névsí^rint Popi Licht-

blaut, Max Goldsteint
és Saul
Opiást, akik együtt követték el a
szenátusban az ismert merényletet
és akik mind a hárman zsidók. A
zsidók a merénylők elfogatása után
nyilatkozatot tettek közzé a lapokban,
hogy nem azonositják magukat a
merénylőkkel, majd nagyobb összegeket gyüjlöttek össze a merénylőket elfogó detektívek részére és
igy sikerűit a
már-már kitörni
készülő ellenszenvet lecsillapítani.
— Bukarestben a színházak műsorán legutóbb a következő darabok
szerepeltek: Lili bárónő, Szerencse
tánc, amelynek nagy sikere van,
Cigánybárónő,
Csárdás királyné,
Taifun stb. Az előadások állandóan
telt házak mellett folynak. Úgyszintén zsúfolva vannak a kabarék, ahol
nagyon sok magyar művésznő és
táncosnő működik. Csodál, tos módon
elszaporodtak a magyar cigányok
is, akiket nagyon szeret a mulató
román ifjúság. Erkölcs tekintetében
Románia utolsó helyen áll.
— Mint érdekes dolgot említem
tneg, — fejezte be beszédét szomszédom —, hogy Bukarestben a
vonaton mindenki csak románul
tudott. Mire Brassóba értünk virradni kezdett és ekkor általános
derültség közben majdnem mindenki
tiszta magyarsággal kivánt jó reggelt.

Gunnar Tolnas

Sándor Mátyás
n
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A szociáldemokrata munkások
30 százaléka van munka nélkül
SZEGED, december 30.
(Saját
tudósítónktól.)

A gazdasági, de különösen az ipari
élet pangásáról hű képet szerzett a
Szeged munkatársa, aki felkereste a
szociáldemokrata-párt titkárát, hogy
megtudja, hány munlnnélküli van
tagjaik sorában. Már többször ismertettük a városi munkaközvetítő intézmény adatait, mely intézménnyel e
párt, melynek tagjai mind szervezve
vannak, egyáltalán nem áll nexusban ; a
keresztényszocialista-párt
tagjai pedig többnyire hivatalnokok.
Éppen ezért nem tartjuk érdektelennek felsorolni, hogy az egyes iparágakban mennyi a munkanélküli.
Textilmunkác vin 600, munka nélkül 20
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„
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Eszerint tehát 3020 munkás közül
1218 munkanélküli van, ami a létszám 30 százalékának felel meg. A
helyzet, mint értesülünk, október óta
ugyanez és csak az esetben vehetne
kedvezőbb fordulatot, ha az épitö
ipar fellendülne. Ennek az iparágnak fellendülése igen sok más iparágat is magával vonna és éppen
ezért a párt csatlakozott ahhoz az
akcióhoz, melyet az Iparkamara foganatosított a kislakások építésének
ügyében.

szabású építkezési kiáliitást
rendez Szegeden,
Az anya- és csecsemővédelem
népszerűsítése. — Február 5-én
nyílik meg a kiállítás.
SZEGED, december 30.
(Saját tudósítónktól.)

Az amerikai Vöröskereszt Pedlow
kapitánnyal az élén elhatározta, hogy
az ország különböző részein elhelyezendő csecsemőgondozók népszerűsítésére előadásokat rendez a
nagyközönség köréten. A magyar
érdekeltségek bevonásával már régebben megindultak a tárgyalások, hogy
milyen keretek között lenne legalkalmasabb ezeketaz előadásokat megtartani,
amelyeknek elsősorban is az lenne
a céljuk, hogy a vidék népét felvilágosi tsák az anya- és csecsemővédelem nagy jelentőségérői, valamint a gondozók hivatásáról. Az
amerikai Vöröskereszt érintkezésbe
lépett az Országos Falu-Szövetséggel
és a vidéki városok polgármestereivel és elhatárolták, hogy az előadásokat vándorkiállítások keretében fogják
megtartani, hogy így azok, akiket maga
az előadás nem is érdekel, a látványos kiállítások keretében ismerjék
meg az anya- és csecsemő véd elem
országos jelentőségét. Az amerikai
Vöröskereszt több társadalmi intézménnyel karöltve január 5-én már
meg is kezdi az ország különböző
városaiban a vándorkiállításokat. Az
eddigi tervek szerint egy félév alatt
huszonnyolc kiállítást akarnak rendezni Csonka-Magyarország területén.
Értesülésünk , szerint a vándorkiállítások első állomása Cegléd lesz,
majd február 5-én Szegedre jön az

amerikai Vöröskereszt vándor kiáliitást
rendező bizottsága és Itt egy több
napra terjedő nagyszabású építkezési
kiállítást tartanak.

Több millió koronám van 111

Feleségül venném
Szilveszter este a KHSSban rendezendő nagyszabású
szépségverseny első /dijának
1398
nyertesét.
OTT FOGOK JELENTKEZNI!

Korzó-Mozi
T81BF0K:

Igazgatósás 455.
Pénztar
11-85.

Szombaton és vasárnap

Haramiák
hatalmában

Kalandordráma két részben, tíz
felvonásban.
A főszerepben :
CNflRGOTTE
B Ó C K .
I. rész:

I

II. rész:

AíeteíenrliflAtaiitimiM.

Mindkét rész egti előadáson.
Szenzáció! Szenzációi
ELŐADÁSOK: vasárnap 3, fél 5,6, fél 8
és 9, hétköznap fél 5, fél 7 éc fél 9 órakor.
HELYÁRAK vasár- és ünnepnap: páholy
24, zsöllye 20, I. hely 18, II. hely 12,
111. hely 10 kor., hétköznap: páholy 22,
zsöllye 18, I. hely 16, II. hely 10, III.
hely 8 kor.,
a vigalmi és forgalmi adóval együtt

VHR6H HIHfl 11 ¿02*
Telefon 4S9.

908
Mlndenmimtl

Szeged
Aiadl-utc«

l

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalakés háló g y á r i á r o n kapható.

Szeged, 1921 december 31

S Z E G E D

HÍREK

A kereskedelmi kamara
évi jelentése az 1921. évről.

_ A szilveszteri és újévi istentiszteletek sorrendje. A római
katolikusoknál: Belvárosi templomban. Szombat e^je 5 órakor hálaadó istentisztelet, celebrálja Várhelyi
József prelátus. A szentbeszédet P.
Fridler mondja. Vasárnap reggel fél
7, 8 és 9 órakor csendes szentmise.
10 órakor ünnepélyes zenésmise.
Fél 12 órakor csendesmise. Délután 4 órakor ünnepélyes vecsernye.
— Rókusi
templomban:
Szombat
délután 5 órakor hálaadó istentisztelet, celebrálja Breisach Béla esperes-plébános. A szentbeszédet P.
Bus Jakab mondja. Vasárnap reggel
fél 7 és 7 órakor csendes szentmise. 8 órakor katonák miséje.
9 órakor diákok miséié. 10 órakor
ünnepélyes nagymise. Fél 12 órakor
csendes szentmise. Délután 5 órakor
ünnepélyes vecsernye, — Felsővárosi
templomban.
Szombat délután 5
órakor hálaadó-istentisztelet, celebrálja Tatarek Béla házfőnök. A szentbeszédet Tarcsafalvy Anaklét tábori
lelkész mondja. Vasárnap reggel 7
órakor csendes szentmise. Tiz és
11 órakor ünnepélyes nagymise.
Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye, — Alsóvárosi
templomban.
Szombaton délután 5 órakor szentbeszédet mond P. Péri Bonaventura
házfőnök, utána hálaadó istentisztelet.
Újév napján reggel 6 órától este 6
óráié szentségimádás. Reggel 6, 7
és 8 órakor csendes szentmisék, 9
és 11 órakor ünnepélyes nagy misék.
Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye, 5 órakor szentbeszéd és
oltáriszentség betétel. — A reformátusoknál.
Óesztendő utoisó napján
délután három órakor hálaadó istentisztelet. Újévkor a rendes vasárnapi
istentiszteleti sorrend.
— Szilveszter eatén a Szegedi
Kaszinó vezetősége a tagok családjai
és vendégei részérc táncmulatságot
rendez. A kaszinóban felfektetett iven
eddig körülbelül 350-400 résztvevő jelentkezett, ugy, hogy
a
mulatság nagy sikere máris biztosítottnak tekinthető. Ez a Szilveszterestéd mindenesetre méltóan sorakozik majd azok mögé a szép, meleg és kedélyes esték-mögé, amelyeket Szeged uri társadalma a távol
és a közelebbi múltban a kaszinóban eltöltött.

Mit csinált a kamara az elmúlt évben.
A kereskedelem és ipar bajai és kivánságai.
SZEGED, december 30.
(Saját
tudósítónktól.)

! való elhelyezése

1914. év óta a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara most újra nyilvánosság elé bocsájtja jelentését kerületének 1921. évi közgazdasági
viszonyairól.
A harminckét nyomtatott lapra
terjedő jelentés formailag az 1921.
évre vonatkozik, tényleg azonban
sokkal többet ölel fel és a kapcsolatok megteremtése céljából visszamegy az előző esztendőkre is, különösen pedig vázolja a gazdasági
élet eseményeit és a kamara működését az összeomlástól kezdve. így
elsősorban is a kamara területének
megváltoztatásával foglalkozik a jelentés, majd megemlékezik a kamara
harminc esztendős jubileumi ünnepségéről.
N
A jelentés második részében a

forradalmak

és francia megszállás

idejéről van szó, amely alatt a
kamara működése minden tekintetben
meg volt nehezítve. A béke ratifikálása után végre rendes kerékvágásba
terelődött a kamara munkája. A
kamarának számos esetben alkalma
nyilt, hogy a kormány, illetőleg az
egyes szakminisztériumok előtt álláspontját az előkészítés alatt
álló
különböző törvények és rendeletek
tekintetében kifejtse. Állandóin napirenden tartotta a kamara a kamarai
törvény régóta húzódó revíziójának
ügyét, véleményét nyilvánította a
tervezett főrendiházi reform ügyében,
a vasárnapi
munkaszünet
rendelettervezetében.
Felemelte szavát a
vásározó iparosok, a menekült iparosok, ipari alkalmazottak, hadból és
hadifogságból visszatértek, a leszerelt
tisztek ipaii és kereskedelmi pályákon

KACAGÓ EST
a Tiszában

1922, évi Január hó 5-én
Főrendező:

FHÜ.UDI K M N .

— »ekWdötték. Kedves szerkesztő
uram! Már régen nem leveleztem önökön
keresztül a hatósággal. Nem mintha nem
lett volna okom panaszokkal fordulni a
nyilvánossághoz, de mert egy bizonyoi
mohamedán fatalizmus vett erőt- rajtam é«
az „Allah il Allah" mintájára megformáltam a magam „Város il Város* mottóját*
\ most nem bánom, ha a hátamon fel is
szántják a bört és - nem panaszkodom.
De a múltkor majd kitörtem a nyakam. A
villamoskocsikra ugyanis ujabban szép és
szint« reklimpléheket raknak, amelyek
azonban oly képtelenül vannak a felhágókra
Jegyek hétfőtől kezdve
szerelve, hogy azt a rudat, amelybe a
magam Saita, kissé esetlenebb ember bele— A mulató Szeged. Régen nem
kapaszkodik, elfedik. A múltkor leszállásvolt
Szegeden olyan dinom-dánom,
közben rsm birtam megkapaszkodni s egy
Felfelé igyekvS illetőnek a nyakába borul- mint amilyen az idén Szilveszterkor
lesz. A külterületen tiz bál megtartam. Kölcsönös pardon és káromkodás
tására kértek és kaptak engedélyt. A
után tovaléptem, Dt elhatároztam, hogy
felhívom a rendőrhatóság figyelmét, amely- belterületen pedig tizenö' bál lesz
megtartva. A farsangi mulatságokra
nek hivatása a közönség testi épségéről
nézve is történtek bejelentések, de a
gondoskodni s amely a reklám ilyen módját gyümölcsöztető vállalatot bizonyosan farsangi ünnepekre záróra meghosznyolc kérvényt
kötelezni fogja arra, hogy a reklámtáblá- szabbitásért csak
kat, amelyek a felhágók kapaszkodó rúd- adtak be.
jait eltakarják, eltávolítsa , olyanokkal
cserélje kf, amelyek a k a p k o d ó rudakat szabadon hagyják.
1
— Művészeti r a j z és festőiskola. Be»
Jenő festőlépés bármikor. Tóth István
Is
;' lépi
JÍrtiiK^
Mis
Zerge-utca 10. sz.
1 m üivész,
'

Hz idei farsang legvígabb
táncmulatsága.

J E t M E Z E S THHCESTÉiY.
KHBHRÉ.
KONFETTI. SZERPENTIN,
n SNIMMI-VERSENY. o
JELMEZ-SZÉPSÉGVERSENY,
Petőnél.

érdekében. Több
esetben kérte a kamara a háborús
központok feloszlatását, eljárt az adóügyekben, illetékes helyen előterjesztést tett a vámvédelem ügyében,
á.landóan szem előtt tartotta az
országnak a világgazdaságba való
bekapcsolódását. Állandóan a legnagyobb
figyelemmel
kisérte a
kamara az ipari és kereskedelmi
szakoktatás ügyét, ebből a célból az
év elején előadás-ciklust rendezett a
szegedi iparosság részére. A rendkívüli viszonyok szükségessé te ték,
hogy a kamara a jótékonyság részére
is kiterjessze működését.
A jelentés harmadik része a kamara kerületének 1921. évi közgazdasági viszonyaival foglalkozik.
Ebben kiterjed a korona értékének
ingadozására, az őstermelés helyzetére, az iparűzés nehézségeire. A
kereskedelmet illetőleg megállapítja
a jelentés, hogy a gazdasági élet
összes ágazatai közül a kereskedelem
volt az, amelynél a kényszerítő körülmények folytán előidézett konjunkturális jelleg legerősebben kidomborodott, amelyen felül az uj adók
is megterhelik. Sokat ártottak a
kereskedelemnek, a jelentés szerint,

az uralkodó kurzus jegyében álló,
helyesebben a kurzus jelszavait kisajátító különböző kereskedelmi alakulások is.
A legutolsó részben a kamara
személyzeti ügyeivel foglalkozik a
jelentés, amely azzal a kívánsággal
végződik, hogy a bekövetkező újesztendő hozzon magával kedvezőbb
viszonyokat ugy a kereskedelemre
és iparra, mint a sok megpróbáltatáson keresztül ment szerencsétlen
országra.

— Az ötös tanács ma délelőtt folytatta a lelei lázadók bűnügyének főtárgyalását. Mátyás Béla
lelei plébános vallomása szerint
Vásárhelyi ötven vörösőrrel foganatosította a letartóztatásokat. Délben
az ötös tanács befejezte a tanuk kihallgatását és lapunk zártakor a pör?
beszédekre került a sor.

x Haramiák
Korzó-Mozi!

— Szilveszter-est a KANSz
éttermében. Tombola és katonazene. Kisorsolandó tárgyak: finom
borok, pezsgők, likőrök és malacok.
— A svéd szeretetadomány kiosztása. A tiszti főorvosi hivataltól nyert értesüléseink szerint a svéd missziótól származó szeretetadományok kiosztását csak
újév után kezdik meg. A szeretetadományokból csakis tel|esen árva, vagy teljesen
elhagyatott gyermekek részesülhetnek.

x Gunnar Tolnís—Sándor Mátyás. Zsúfolt házak zajos tetszése
mellett mutatta be tegnap a Belvárosi Mozi a filmtechnika kiváló alkotásait. Hasábokat tudnánk teleírni
„Sándor Mátyás" klasszikus kvalitásairól, amelyek ennek a grandiózus és meglepően sikerült filmnek
minden részletéből kiáradnak. A
magyar szabadsághős, Sándor Mátyás gróf történetét gyönyörű keretben, megható színekkel, drámai menetű izgalmas cselekményben látjuk
lefolyni a filmen. Ronuald Joubé ábrázolja a címszerepet. Olyan realiszr
tikusan, annyi meggyőző erővel,
olyan
tökéletes művészettel
játsza meg Sándor Mátyást, hogy
tanulmányt lehetne irni alakításáról.
A darab káprázatosan szép természetes felvételei ideális techniká"
készültek az olasz és francia RÍ"'
Nem kisebb siker kisérte a '
filmgyárnak egyik kt.'álj „ , ,
Tengerszemű
hölgyet,
melyben a
hires dán színész, Gunnar TglnUs
excellált.

Reggel G óráig
szórakozhat, mulathat, láncolhat

Szilveszterkor

— Nem adnak zirórameghoazszabbitást Szilveszterre, Tudvalevő, hogy a belügyminiszter a szilveszteri zárórát, az egész ország
területére egységesen, éjfél utáni 3
órában állapította meg. Ennélfogva,
mint illetékes helyről értesülünk, a
Szilveszter-esti záróra meghosszabbítása iránt felterjesztett kérelmek a
belügyminisztériumban külön elintézést nem nyernek. Éppen igy nem
kerülnek érdemleges tárgyalás alá
azok a kérelmek sem, amelyekben a
zárórának az egységes 3 órán tul
való megállapítását kérik.

_
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BelügyInUiterl

összes
helyiségeiben '

zArár»mcghoa»i«bbit<»t

Fővárosi Művészek vándorkabaréj
Beléptl-dlj 40 K é* a vigalmi ad«. Minden r
zadik belépő azonnal egy ingyen malacot'

Vegye

tudoma

Hogy a legolcsóbb

újévi aján

képes és mesekönyvek, ifjus.
szépirodalmi, szak- és zenemű
levélpapírok, képeslap és emli
irodai és rajzszerek
legolcsóbban besxeresf

x Nézze meg a Korzó-Hozl
szombat- vasárnapi műsorát 1

KOVrtCS

HE

|

könyv- és papirkereske<a"
K i l c a e y u t c a 4. 1306 T e l e t o V , ^

— Éjszaka, a Tisza partján. December
vége, majdnem január van már s a hőmérőn 5-6 fok meleg. A színházból jövet
éjfél ktírűl a Stefánia-sétány felé vonz az
éjféli csend s a magány.
Olyan
minden
ezen az éjen, mint tavasz elején. A Tiszán
nyoma sincs a zajló jégtábláknak,
viszont
Erzsébet királynőnk
fehér
márványszobrára most telték rá, néhány nappal ezelőtt,
az idő viszontagságai
ellen védő nagy
faskatuldt.
A Tisza fölött csodás csend
honol, egy-egy lámpa szeme pislákol a
túlsó parton s a folyón, a híd körül, egykét szerény kis halászbárka.
Tömörkény
korcsmája előtt csendesen sétálva jön velem
szembe egy leány egy férfival. A férfi szavából csak ennyit hallani ahogy mellettem
elmegy: Bíbor palástban jött nesztelen a
rímek ősi . . . Ady-t szavalt szive választottjának. Valamivet arrább egy boros ember nézi a folyó sápadt tilkrit és hallgat,
mélyeket hallgat, mint minden ebben a
csendes, gyönyörű, szinte tavaszi
éjszakában.

x Szenzáció: Haramiák ha— H legszebb ujévl ajándék
; talmában! (Korzó-Mozi.)
Korondl-clpő. Kapható: Hbonqi
Mihálynál, Kölcsey-u. I. (Royalépület.) Telelőn 11-63,
im

halaimában!

OCSKAY,
VIOLA,
SOLYIHIOSSY

MEGÉRKEZTEK és holnan e te
hét és fél tiz órakor fellépnek

a KASSBAN.
Kevés j e g y m é g

PETŐNÉL.

Ekszeripar!!!
TakaréMir-utca

(dr. Gróf-paioti)

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát

. j

liMaiMMJüztáfoaU^ét
i

wnlTőrtalaarany
kításaés, jezBst
avításbeváltás
a is 1taits
'266
Welssberger László.

i 1 - 2 középísk. végzett fiu tanoncul felvétetik.
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I M P ¿EMESE BB anyagokból készül a PK RAM 1 CIPŐKRÉM.!
— Gyógy8zertárvlz8gá!at Dr.

Wólf Ferenc tiszti főorvos ma délután és holnap délelőtt tartja meg
a gyógyszertárakban a szokásos évi
ellenőrző vizsgálatot.
— Reggel hat óráig fog tartani
a Kassban a Színházi
Újság szilveszteri mulatsága. Fővárosi
miivészele az összes termekben fellépnek.
Általános belépőjegy vigalmi adóval
együtt 48 korona. Kettő nagy előadás a nagyteremben. Az egyik 7, a
másik fél 10 órakor. A két előadás
jegyeinek ára a plakátokon. Tánc
reggelig. Táncjegy ára adóval együtt
9 korona. Jegyek Pető Ernő Széchenyi-téri üzletében előre válthatók.

x Haramiák hatalmában, két
részes kalandortörténeti
— Elveszett egy fekete bőrtárca
csütörtök este fél hat és hat óra
között, aKigyó-utcában az Emke-kávéházig. Becses
megtaláló kéretik,
hogy a tárcát és a benne levő pénzt
megtarthatja, csak az iratokat adja
be az Emke-kávéház pénztárába,
Báck Pál cimre.

\

— A Zsidó Nőegylet tegnap tartotta meg tisztújító közgyűlését. Elnök
lett újból özv. Holtzer Jakabné, alelnökök özv. Biedl Adolfné és Kiss
Mórné, ellenőrök Mahrer Gyuláné
és Vajda Viimosné, pénztáros Pap
Róbertnc. A vá'asztmány uj tagjává
választották meg Löw Immánuelnél.
— A Royal nagykávéház eddigi
vezetésében január 1-étől változás
4
örténik, amennyiben Fliegel Maurus,
A
véház tu'ajdonosa társul vette
'gnácot.
Radó régi szakUgy a vidék
nagyobb városaiban valamint Szegeden több előkelő kávéháznak volt a
tulajdonosa s ezen a téren hosszú
időn át alkalma volt elsajátítani
mindazon előnyöket, amire a nagyközönséggel való érintkezésben egy
jó kávésnak szüksége van. Intelligens, jó modorú, előzékeny és figyelmes ember Radó s most, hogy ő
veszi kezébe a régi, de ujonan átalakított Royal nagykávéház vezetésit, amely kávéháznak személyi változása csak azt jelenti, hogy Radó
légi vendégei, hisszük, egy kellemes
otthonra találtak.

SZÍNHÁZ
HETI M Ű S O R :
Pintek: Színház, három egyfelvonásos.
Szombat: 6 és 9 órakor a színházban, 9
ótatoi a Tiszában nagy míivészestély.
lt órakor táncestély. 12 órakor táncrevü.
Vasárnap délután: A. bajusz. Este: A vén
bakancsos, népszínmű.

Lassan, de biztosan építkezünk

Tőzsde

árulói lellek a pénz rejtekhelyének. A
kisgazdatársadalom éppen kétszerannyi házat építtetett, mint a városi
polgár, ami elég érdekes ahhoz, hogy
itt kiemeljük és a helyzet furcsaságát kiélezzük. A kis rongyosok gyüjtőlistáján az adatoknak éppen a
megforditottját tapasztaltuk.
Mindentől eltekintve azonban örvendetes, hogy az építkezések száma
fokozatosan emelkedik és kívánatos
lenne most már, hogy a munkaalkalom megteremtésének ez a legfontosabb követelménye ne csak időlegesen, hanem állandóan is foglalkoztassa a vállalkozókat.

A kőzépítészetí tanács ülése. — A
városban 53, a tanyákon 136 építkezés történt egy negyedév alatt.
A polgármester ma délelőtt 11
órára hivta össze a középitészeti
tanácsot rendes ülésre, amit féltizenkettőkor nyitott meg dr. Somogyi
Szilveszter elnök. Az ülésen jelen
volt Taschler Endre főjegyző, Berzenczey Domokos előadó és mindössze
négy középitészeti tanácstag.
Berzenczey Domokos főmérnök
terjesztette elő a két és fél hónap
alatt összehalmozódott épités iránti
kérelmeket jóváhagyás végett. Az
előadói előterjesztésekből megtudtuk, Kossuth Lajos-sugárut 22—24. sz.
hogy az utolsó negyedév alatt Szegeden semmiféle jelentékenyebb magánépítkezés nem történt. Rengeteg Felvilágosítást nyújt Kossuth Lajosapró-cseprő javításon, tatarozáson sugárut 29. száin.
U30
kivül mégis várakozáson
feliil
tör-,

téntek magánosok részéről beruházások.

Nem is hinné az ember, hogy
két és fél' hónap leforgása alatt

17 uj lakóház épült Szeged belterületén, emellett 36 melléképületet épí-

tettek, eltekintve a kibővítésektől,
amit szintén igen szép számmal
engedélyezett a város tanácsa.
Még inkább jélletnző és szembeötlő,a tanyai építkezések statisztikája. A város külterületein két és
fél hónap aiait 130 uj épület készült
el, ezek közül 35 lakóház, a többi

istálló, vagy más hasonló melléképület.

Mindenesetre ezek az adatok biz'os

Budapesti zárú*'folyamok: Napóleon
2370—2390, font 2540-2560 dollár 608—
618, fr. frank 48.80-49.20,1. márk? 17.5018.50, márka 337.00-347.00, lira 25.60—
25.80, oszt. kor. 10.50-11.50,.rubel 50.5051.50, lei 455-465, eokol 8.83—8.93, dinár
8.90—9.00, frank sv. 118.50-119.-50«
bécsi kifizetés 10.50-11.50.
ZCR1CH, december 30. (Nyitás.) Bernt?
2.75, Newyork 511, Milano 21.80, Bukarest 0.—, Budapest 0.85, Varsó 17, Prága
7.45, Bécs 19, osztr. betyegxe» u Zág«
ráb 1.90, Páris 40.85, London 2148.

Dinár, Dollár, Lei9
mindennemű

PÉNZEK

125tf

vétele és eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- É S VÁLTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,>
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben»

Volt Ön már a Belvárosi falatozóban?

I

Ha nem, tegyen egy próbát, nem fog csalódni I

i &s«K:wíti)t: Ur. S2U.M&V 0ftS«R 60 VERBL'3 íflíS

Sajtok, halak, fölvágottak és mindenféle
csemegék a legolcsóbban itt kaphatók.
KEEiCMlEN-UTCn 7. S Z . 1242
>

J Telefon 12—43. >

Megrendeléseket

PÉNZTÁRI ÓRA EGÉSZ NAP,
rv^rvryrwvvvrrvTr^

j

A MarfccaztíEÉrt Jetciöa: 0v. SZIU63V KAsab.

j

f„nptulaitíono3> „SZEGED" iapkiadóvíllalat ,-.-1.

'

házhoz szállítjuk ! 11

Fagymentes, válogat tt

rózsa burgonya G

kilója

^

korona. •

Kapható a

31-ig
áfól december
nagy ujévr

1

P

Központi Tejcsarnok R.-T. | vásár o l c s ó
fióktejcsarnokaiban.

O
árakkal:

1435 | Férfi box, kézi munka, cipő . 1200 K-tóí
!
Férfi box, francia div. kézi m. 1400 „
Nöi 25 cm. magas sevró, kézi 111. 1200 *
Női box, magas, kézi munka'. 1300 ,1
Nőr sevró, magasszáru . . . 900 „
Nöi fél, box, kézi munka . . 1000 „
Gyermekcipők
450 «
Magasszáru vOrös, barna bagaria divat'és lakkcipők, továbbá t, férfi divatcipőfc
legszebb kivitelben, legolcsóbban

1 nem,
l i de
t gféláron
u e lehet
n!!
o Újévig vásárolni t n

ESoToitsofe

Horváth István

Feketesas-utca 16. sz.

cipőhetében

Széchenyi-tér 9. szám, Korzó-Mo«.! ház
A

R

/*

Zománcedényeslt

1280

B< 8

se v és
b ?ksz

Női magas,
fűzős K 880
Férfi fűzős, sevró és boksz K 950
Férfi cúgos, sima cipő . . K 950
Női félcipő, sevró és boksz K 650
Női félcipő, betétes, Totí3 K 650
Fiucipő, sevró és boksz . K 500
Munkás bakkancs, sárga és fek. tehénbőr K 950
Mérték szerinti cipők a legdíszesebb kivitelben;

» Telefon: 14-92.

12M

konyhafelszerelési , tárgyak
nagy választékban kaphatók

13Ö9

KOB-ira
J E N Ő
edényüzletében, Tisza Lajos-körut 55;

magánháztartások részére is, a tej házhoz
.szállítását válllalják .a . • ..,

KÖZPONTI TEJCSARNOK R-T.
fiűktejcsarnokai.

-a m'

\ó4

í t f l í ^ l f b ő r é s í i l c t a , P P a l > g y e r e k c i p ő k olcsó
I S r v P H és jó minőségben, leszállított árban.

Gyermekjátékok újévi ajándéknak
legolcsóbban, leszállított árban kaphatók

LÁSZLÓ-BAZÁRBAN,

Teljesen száraz, elsőrendű W i i t o g b ít-/\f
5 métermázsa vételnél •.
kemény tűzifa .APRÍTVA « » « » V t V U I . , hazaszállítva!

1293

BRfcWjSffffi&

Iritz Béla iém Társ a fatelepén
V á « < r h e l y i - * u ^ r u t 1<S - 2 p . .

.

12.15

Telefon 4-49. »zint;

Harisnuaházban, Iskola-uíca 25., szenzációs reklámárak
lí »;

Soknik . . . . K 2 2
Finom soknik. . » 3 5
Selyem harisnyák 11 120
Muszlin harisnyák 11 0 5
.Selyemfényű MSZlil 11 9 5
Fátyol harisnya . 11 120
Im. svéd keztyii * 11 8 f i

.

Kötő pamut . .
Iskola pamut .
Horgoló selyem
Stoppoló pamut

j
k
a
ej
e
s
400 cérna^

K 34
14
n
11

11

3
1441

K 30

Bélmagy«orsz&s hii)*p- ia nyomdavállaial, Szeged.

Zsebkendők darabja
20 korona.
Rövidáruk és fehér»
nemiekből ,

KV

LU/Q

engedmény«

