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— A tűzifa. A hivatalokban sincs fa, 
pedig már elkelne a fűtés. A városházán is 
hideg szobákban dolgoznak s még vagy két 
hétig nincs kilátás arra, hogy a fűtést meg-
kezdhessék. Fát majd csak akkor szerezhet-
nek a városi hivatalok fűtésére, ha a már 
megkezdett fakitermelési munka előrehalad. 
A fát a csorvai iskolánál fogják a kijelölt 
három erdőből összegyűjteni s két hét múlva 
kezdik meg a beszállítását. Egyharmadát a 
városháza számára foglalják le, kétharmadát 
a közönség számára árusítják ki. A hatóság 
rajta van, hogy nagyobb mennyiségű tűzifát 
import utján is biztositson a városnak. 

— Szervezkedik a nagyatádi kisgazda-
párt Szegeder? A sokoiópátkai kisgazdapárt, 
mely nemrég alakult meg Szegeden, nemsokára 
megszűnik monopolizálni a kisgazda-képvise-
letet, mert az igazi kisgazdák, a nagyatádiak, 
akik évtizedek óta kitartanak vezérük: nagy-
atádi Szabó István mellett, nemsokára szintén 
megalakulnak. Már a legközelebbi vasárnapon'' 
két gyűlést is tartanak. Az egyiket Alsóvároson,' 
a másikat pedig Felsővárosban. A gyűlésekre 
meghívták a párt vezéréi is, nagyatádi Szabó 
Istvánt. Bár nem valószínű, hogy a mostani 
mozgalmas napokban a vezér Szegedre jöjjön, 
de a gyűlések így is impozánsaknak Ígérkez-
nek. A szegedi kisgazdák is belátják, hogy sem 
sokorópátkai Szabó István, sem Rubinek Gyula 
a nagybirtokos, hanem kipróbált régi vezérük, 
nagyatádi Szabó István képviseli a kisgazdák 
érdekeit. 

— A Somogyi-könyvtár nem kölcsönöz 
bi szépirodalmi munkákat. A Somogyi-
könyvtár igazgatósága közli: A könyvtári sza-
bályzat értelmében a Somogyi-könyvíárból szép-
irodalmi munkák és nagyobb illusztrált müvek 
nem adhatók ki. Az utóbbi években ezt a ren-
delkezést az igazgatóság enyhébben kezelte, 
tekintette! a közönségnek arra a részére, amely-
nek a könyvtárban való olvasásra nincs ideje, 
a könyvvételre pedig nincs pénze. A közönség-
nek azonban éppen a módosabb része a könyv-
tár előzékenységével igen visszaélt, a határ-
időket nem tartják be, sokan extra jogokat 
követelnek s legnagyobb baj, hogy a könyve-
ket igen megrongálják, egy-egy kapós könyv 
pár hét alatt tönkre használódik. Ilyen körül-
mények közt a könyvtárigazgatóság kénytelen a 
szépitodalmi munkák kikölcsönzését teljesen be-
szüntetni s ez uton hivja fel a közönsé-
get, hogy akinél szépirodalmi munka van, 
azt a legközelebbi kikö csönzési napon (jövő 
szombat) szolgáltassa be s ennek ellenében 
biztositékát visszakapja. Szépirodalmi munkát a 
jövőben a könyvtár semmiféle protekcióra ki 
nem ád, minden ilyen irányú kisérleiezés 
hiábavaló. Ma már van elég kölcsönkönyvtár 
Szegeden, a nagy áldozatokkal fentartotí 
Somogyi-könyvtárnak nem az a hivatása, hogy 
otthohi olvasmánnyal ingyen regényekkel lássa 
el a közönséget. 

— Budapesten nem lehet gyűlést tartani. 
A kőztársasági-párt legutóbbi gyűlését meg-
zavarták tudvalevőleg az ébredő magyarok. 
A teremben keletkezett botrányos jelenetek-
nek az utcán is folytatásuk volt. Bizonyára 
ez az eléggé el nem ítélhető viselkedés ered-
ményezte, hogy a budapesti román csapatok 
parancsnoka a gyűlésekre eddig kiadott en-
gedélyeket visszavonta és további intézkedésig 
semmiféle gyűlésre sem ad ki engedélyt. 

— Vásárlás helyett lopás. A Rigó-ufca 8. 
szám alatt van Novotni Györgyné szatócs-
üzlete, ahol kedd délután vásárlás céljából meg-
jelent egy asszony. Rizskását akart vásárolni. A 
boltosné leánya, aki nem tudta, hogy van-e a 
boltban valamennyi készlet, bement a szobában 
tartózkodó anyjához, felvilágosítást kérni. Mig 
a leány bennt tartózkodott a szobában, az egye-
dül maradt vásárló a nyitva levő pénzes fiók-
ban meglátta annak tartalmát és nagy ügyes-
séggel kimarkolta, majd sietve odébb állott. Az 
ismeretlen vásárló mintegy 700 koronát emelt 
el. Az üzlet tulajdonosnője feljelentést tett a 
rendőrségen, amely a nyomozást megindította. 
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Kékpénzben előre fizetendő. 
— Meglopott szinész. Sugár Gyula színész 

próbán Volt. Ezalatt egy idegen beállított a 
lakására és ott Sugárnétól egy nadrágot kért 
azzal, hogy Sugár Gyulának kirepedt próba-
közben a nadrágja. Sugárné átadott az idegen-
nek egy jó nadrágot, amelyet persze nem Su-
gár, hanem az idegen vett föl. Nyomozzák. 

— Az SzTK sporttelepén lopás történt. 
Vasárnap délelőtt az SzTK lóversenytéri sport-
telepén próbajátékokat végzett Szendresi Károly 
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Valódi Cotty, D'Orsay tioubigant, 
Arys, Gueldy és Roger-Gtillet-féle 

p a r f ü m ö k 
kimérve és e r e d e t i üvegekben. 

= = Houbigant-féle 

p o u d e r e k 
minden szinben és ihatban. Ro-
ger—Gaílet-féle f o g k r é m e k és 

szappanok 
az összes francia körömápoló sze-
rek. Borotva és manicür-kész-
letek Ízléses kivitelben. Hajviz, 
Ment hol szájvíz, eredeti kölni 
vizek, mindezekből dus választék. 

és Varró László. Amíg gyakorlatoztak, ismeret-
len tettes az öltözőben hagyott ruhájukból ki-
lopta a bőrtárcát, amelyben száz koronán 
felüli készpénz, egy butorszövetkezeti részvény, 
ezenkívül pedig különféle igazolványok voltak 
elhelyezve. A tettes elemelt még egy ezüst 
cigarettatárcát is. 

— Szüret. Szatymazon, Kamaráson a szőlő-
tulajdonosok kényszerűségből megkezdték a 
szüretelést. Hogy milyen a termés eredménye 
minőség tekintetében, az látható a szegedi 
piacon is, ahol öt koronáért árusitják a kevéssé 
érett és savanykás bornakvaló szőlőt. Várni 
azonban a szőlő beérésére alig lehet. Hideg, 
csapadékos időjárás van, amely csak ronthat 
és nem javíthat a terméshozadékon,, Mennyiség 
tekintetében a termés elég bőséges. Hordó 
azonban igen kevés van. Persze a borok esz-
tendők óta állanak a pincékben. A hordó mé-
regdrága, igy akinek sok a hordója, szüret 
nélkül is szüretelhet, akinek pedig nincsen 
hordója, elég olcsón kénytelen eladni a ter-
mését. 

— Az elásott dinamógép. A szegedi mű-
trágya- és enyvgyár telepéről, a gépházból 
ismeretlen tettesek elloptak egy négy lóerejü 
dinamógépet. A lopást Zaner Mihály főgépész 
v<ette észre. Azonnal nyomozni kezdett a gyár 
személyzete, mig szerdán egy friss földhányást 
veitek észre a gyár előtt. Gyanús volt, ásni 
kezdték és alatta megtalálták a dinamógépet. 
A rendőrség lopás kísérlete miatt nyomoz az 
ügyben. 

— Nagy változások lesznek már a leg-
közelebbi jövőben a bútorok árában, mert 
juhász József és Társa asztalos-mesterek meg-
lepő olcsó árai megváltoztatják az eddigi 
helyzetet. Minta-terem Dugonics-tér 11. 286 

— Támogatást kérnek a siketnémák. A 
mostoha viszonyok miatt a siketnémák sze-
gedi intézete a legsúlyosabb anyagi helyzetbe 
került s a szerencsétlen s amúgy is mélyen 
sújtott néma gyermekek érdekében a jóérzésű 
emberbarátoktól kénytelen segítséget és tá-
mogatást kérni, nehogy az intézet gyámoltjai, 
kik a szószoros értelmében éhezni kényte-
lenek, valósággal az utcára kerüljenek s az 
ember legelemibb jogától, a kiképzés áldá-
saitól is megfosztassanak. Az intézet hónapok 
óta sehonnan megfelelő segélyt, támogatást 
nem kaphat s már jelentékeny kölcsönöket 
is volt kénytelen felvenni, hogy a növendé-
kekről gondoskodhassék. Mivel azonban már 
kölcsönöket sem kaphat, kéri lapunk olvasóit, 
hogy támogassák az intézetet megfelelő ado-
mánnyal vagy évi segéllyel nemes, kulturális 
és szociálgazdasági munkájában. Azok nevé-
ben, kiknek ajka néma és kérő szóra nem 
nyilhatik, fordul az intézet minden nemesszivü 
egyénhez. Segítse, támogassa az intézetet ki-ki 
tehetsége szerint, hegy a szegény fogvatiko-


