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— Népgyűlések a v idéken. A propaganda-

Wzottbóff tagja inak közreműködésével nép-

gyűlést tartottak a szomszéda* községekben: 

Hándortalván, Algyőn és Horgoson. Kándor-

fah-án a propaganda-bizottság tagjai közül 

dr. Hollós .József, Nemes Lajos és Munkácsi 
István jelentek meg, akik előtt a polgárok 

elmondották, hogy a földbirtokosok nem mű-

velik meg a termőföldjüket, inert attól tar-

tanak, -hogy a földet is, a termést is elveszik 

tőlük. A nagygyűlés elhatározta, hogy h a a 

tulajdonosok nem művelik meg földjeiket., íflő-

kor a megművelés munká j á t a nép fogj® el-

végezni, de ő is fog aratni. Az algyői nagy-

gyűlésen Szaltó J ános és Stébli Is tván voltak 

a kiküldöttek, akik megnyugtatták a polgár-

ságot, hogy a kommunisták nem osztják fel 

a földeket és nem veszik el senkiét. Hihetőleg 

a megnyugtató (felvilágosítás u tán az algyői 

földeken megindul a fö ldmunka, ami orszá-

gos érdek. A horgasí gyűlésen Berényi Sán-

dor és Bucserán Miklós képviselték a propa-

ganda bizottságot, akikkel a jelenlevők kö-

zöltök, liogy a föld-míveseikkel az iparosok 

karöltve kívánnak 'haladni és együttesen szer-

vezkednek st. szociáldemokrata párt keretein 

WfU. 

— A férfi és nő! ruházati cikkek árának 
u j a b b megá l l ap í t ása . A liivatalos lap vasár-

napi* szánta* közli az Országos Központi Ár-

vizsgáló Bizottság rendeletét a férfi és a női 

ruházati cikkek legmagasabb árára vonatko-

zólag. Az ujabb áraik már meglehetős árcsök-

kenést mutatnak igy; a női és férfi -keztvii ara 

1i> 20 korona, női és férfi pamut harisnya 

25, szövött pamut 45, műselyem 40, selyem 

50 (volt .18- 70—75 korona), férfi szövött al-

sónadrág pamut 30, selyem 110, riői szövött 

alsónadrág pamut 40. flór 70. műselyem 110 

(volt 80—200), férfi valamint női •ruhaszöve-

tek 140 cm. .széles mügyapju 00, gyap.iu ke-

verve mi i gyapjúval (140 cm. széles) 1 lt í— 

200, tiszta gyapjú 180. kamgam 190 (volt 

240—,}00). A 'rendelet még igen sok ruházati 

kellékre szabja meg az árakat. 

— A szociáldemokrata párt szervezke-
dése. A vasárnapi pihenőnapot is tevékeny 
munkával töltötte el a szociáldemokrata párt, 
amely a szakmabeli gyűléseken kivül Alsó-
és Felsővároson is nagygyűlést tartott, ;.me-
lyen a kerületi pártszervezetek megalakulá-
sát kimondották és a vezetőségeket is megvá-
lasztották. Felsővárosou, a Cxáuyi-veiidéglő-
beu, a megjelent, polgárság so-kasága előtt 
Wallisch Kálmán beszélt a letűnt korszak bű-
neiről és mulasztásairól és megjelölte azt az 
utat, amelyen a. polgárságnak haladnia keil 
és rámutatott a bajok prvxsíási módjára is 
ós ennek keresztülvitele érdekében felhívta a 
polgárságot, hogy tömegesen vonuljon a szo-
ciáldemokrata párt zászlaja alá. 

— A vásárhelyi katonák és nemzetőrök 
erélyes mozgalma az árak letörésére. Hód-
mezővásárhelyi tudósítónk jelenti: Csütörtö-

kön délután megjelent Kun Béla -kormány-

biztos előtt a vásárhelyi fiatal katonák taná-

csának és nemzetőrök, bizalmi tanácsának 

megbízásából! egy nyolc tangu -küldöttség, és 

azt a követelésüket terjesztették a kormány 

biztos elé. hogy: 1. A kereskedelmi. ipari, 

gazdasági cikkek és termények árait 5 napon 

beiül mérsékelt áriban makszknálja. 2. Ezen 

makszimál.is végrehajtására létesítsen egv bi-

zottságot. aíme]yben minden érdekelt félnek 

•képviselői helyet foglaljanak. 3. A városban 

és a külterületeken elrejtett és feihá rnozott 

dugáník felkutatására bizottságot alakítson, 

amely bizottság a rendőrségből, nemzetőr-

ségből, csendörségböl és a Munkástanács de-

tdktfty osztályából lenne alakítva, Amennyi-

iHcri ezeket a ikivánságosat a lehető legrövi-

debb időn belül nem teljcsitenék. ugy kénv-

teíeiv fenne a katonaság és a nemzetőrség 

céljait más utón elérni. A kormánybiztos- meg-

ígérte az összes kívánságok teljesítését, a 

mennyiben azok az ő hatáskörébe tartoznak 

és válaszában rámutatott arra, hogy a nép 

ételimezésének megkönnyítésére eddig is min-

déi] intézkedés megtörtént, amire nézve bizo-

ny.itéK az. hogv Hódmezővásárhelyen hosszú 

hetek óta -a juh hus ára őr a marhahús ára 7 

koronában van megállapítva és mindkét fajta 

hasból korlátlan mennyiséget lehet kapui. Ezt 

a mozgarttat megelőzőleg a Vásárhelyi Ke-

reskedő Tanács olcsó néprnházati cikkekből 

egyelőre mintegy 300 ezer korona értékű kü-

lönböző árut hozatott és az árusításra a •Mun-

kástanácséval egyetértőkig külön üzletet nyi-

tott, a beszerzett árukat a Munkástanács ál-

tal kiállított utalványokra, önköltségi árakon 

bocsátja az arra rászorultak rendelkezésére. 

A Kereskedők Tanácsa vasárnap körülbelül 

60 ezer korona értékű ingyen téli ruhával lá-

tott e! 200 szegény gyermeket, W . 

— Az öreg népfölkelök memoranduma. 
Vasárnap délélőtt a városháza nagytermében 

összegyűltek az öreg népfelkelők, liogy meg-

beszéljék sérelmüket, ami abból keletkezett, 

hogy m ig a fiatal korosztály béliek megkap-

ták a leszerelési pótilletéket, köztük uzek is, 

•akik a harctereknek még a. színét sem lát-

ták, addig ők, akik 2—3 évet töltöttek a fron-

ton, semmit sem kapnak. Szenvedélyes han-

gok hallatszottak a gyűlésen, am«lyen felol-

vasták és egyhangúlag elfogadták azt a me-

morandumot, amelyet Károlyi Mihálynak ad 

nak át és amelyben felsorolták sérelmeiket, 

amelyeknek orvoslását kérik. Három, tagn 

küldöttség viszi a memorandumot Budapest-

re Károly i Mihályhoz, 

— Karácsonyfaünnepélyek. Meghatóan szép 

karácsonyfaünnepéJyt. rendezett a vakok inté-

zete vasárnap délután világtalan lakóinak. 

Az. ünnepélyen nagyszámú közönség jelent 

meg, amely lelkes tapsokkal honorálta a mű-

sor előadásainak szereplését. Sz. Uui/ntyi Ma-

riska szépen énekelt, dr. zudraretz István a 

Krisztusi szeretetről mondott lelkes szava-

kat, Vcmóczku György, a , .v i lágfá im zönge 

ratanitó Chopin etűdjeit játszotta meglepő 

technikával, míg Koncz Józsel' hatásosan ad-

ta elő Ábrányi E m i l karácsonyi énekét. Az. 

ünnepély befejezése után Kovács József igaz-

gató megköszönte a közönség pártfogását, 

ma j d kiosztották a vakok- között az értéke* 

karácsonyi ajándékokat. — Szép és megindí-

tó jelenetekben bővelkedett a Katolikus Nő-

védő által vasárnap délután, rendezett b f á -

esoaiyfaünnepély. A Nővédő istápoitjaina'k. 

a kis gyermekeknek megmagyarázták az ün-

nep jelentőségét, majd átadták nekik a ruha 

és cipőadományokat, játékszereket és édessé-

geket] Csillogó szemekkel vettek á t az. apró-

ságok a. meleg gúnyákat, a talpas cipőket, 

de legjobban mégis a. játékoknak, meg a. cu-

korkáknak örvendeztek az ártatlan aprósá-

gok. A kiosztás munká já t ;ir. /Gk-ró István-

né einöknő vezetése •mellett az egyesület ve-

zető tagjai végezték. 

— Megindult a villamosközlekedés. Már 

szinte el is felejtettük, hogv valamik" ' vrta-

mosköz'ekedé.s is volt Szegeden, olyan ré-

gen nem járnak a villamosok. Talán már tó-

hete is elmúlt, hogv az utolsó kocs> „berobo-

gott" a remizbe, hogv onnan csak a saénhiánv 

enyhülése után dugja ki okkersárga fejét, t i r 

ma általános meglepetésre megtörtént és hét-

főn már újra megindult a forgalom. Egyemre 

csak a két pályaudvar között lehetett a fi ir-

galmat biztosítani, mert csak négy v,•<;,-, 

szenet tudtak szerezni, ami még igy is csak 

négy-öt napra elég. Értesülésünk szsrim 

azonban rövidesen -ujabb szénszál'i imány ér-

kezik és akkor január elsejéig biztosítva \ ar-

a forgalom. Kedden - kivételesen -. a te-

metői vonalon is közlekedni .fognak a villa mo-

sok.. 

— A szoc iá ldemokrata párt szabads íg-

unnepe. A legteljesebb érdeklődés melleit tart tta 

meg vaisiírnap délelőtt a Korzó-Mozi helyisé-

gében szabud-ságünnepéí a szoci ál demokrata-

párt. A z ünnepélyt, amelynek jövedelme & 

propaganda-alap javát, szolgálta, Móra Fe 

re ne lelkesítő beszéddel nyitotta meg. (Hej. 
nyil: József, a Munkástanács elnöke, tüzes 

beszédben szólt, a régi rendről, majd ;t gaz-

dagságai munkára és a kívánatos íuértéklei 

re kérte fel a part. t ag j a i t Ha j th iy i László 

érzéssel szavalt és Juhász Gyula, a Dél na 
yyarország munkatársa remekbe késfiiit. ver-

seiből olvasott fel egy .párat A müsorszáciuk 

között a munká'sdalárda Szommer E n l r « ve-

zénylete mellett, hatásosan énekelt, a hallgató-

ság étónk elismerése kiséretébeu. 

— Az 5. magya r gyalogezred. III. zászló-

al jának tisztikara és legénysége decembui 

24 ó i , kedden délután fél öt' órai kezdettel 

Kabaré-előadást rendez a. régi hon véd lakta-

nya emeleti helyiségeiben. A rendezőség 

Szeged város közönségét és a politikai párto-

kat. szívesen lát ja. Belépődíj nincs. 

— Jelentsük be a megüresedett lakásokat. 
A lakáshivatal többszöri felhívása ellenére a 

U R A N I A 
Telefon: 872. 

Kedden és szerdán 
december 23-án és 23-én 

Le önti ne Köhnberg 

felléptével 

n z a r a n u m n n i a 
dráma 4 részben. 

Rendezte : 

R i c h á r d E l c h b e r g 
a mesterrendező. 

Előadások köznapon fél 5. fél 7, és negyed 9 órakor 

imnepnapólron 2. fék 4, 5, fél 7, és nefytá 9 órakor 

jegyek eüöre válthatók fél 3 órától és vasárnap fél 2 

órától kezdve. 

Korzó Mozi R.-T. 
Telefon: Igazgató: || Telefon: 
11-85. 1 VASS SÁNDOR. || 11-85. 

Kedden és szerdán 

Szenzációs nagy sláger! 

Rejtelmes filmtörténet 4 felvonásban. 

Hejehuja báró 
vígjáték 2 felvonásban. 

• • • • 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Kedden karácsony estéjén csak 5 és 

fél 7 órakor lesz előadás. 


