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Ami pedig a költségeket illeti, alig kétséges, 
hogy a mi termelésünkből való fa szintén sokba 
fog kerülni. De legalább itt van az orrunk 
előtt, ez legalább van. Szakembereink ha össze-
ülnének, talán megtalálhatnák a módját, hogyan 
lehetne a szegedi erdők fáját intenzivebben és 
olcsóbban kitermelni. Ami pedig a munkásain-
kat illeti, akik; Ínséges családjaikon akarnak 
segiíeni, nem hisszük, hogy ők ok nélkül tulhajr 
tott követelésekkel akarnák a munkát, a kere-
setüket is lehetetlenné tenni. 

Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
arany é& ezüst régiségeket igen M A G A S 
Á R B A N megvételre keresünk. 264 

Fischer Testvérek *3SS 

HÍREK 
A fehér kövön. 

A müveit keleten, nálunk, ujabban már azt 
hangoztatják egynémely politikusok, például 
Szegeden, hogy szocialistának lenni nemcsak 
nem fair dolog, de a magyarság érdeke ellen 
való. Szerintük jó szocialista nem lehet jó 
hazafi. Az internacionalizmus ellenkezik a 
nemzeti eszmével. így mondják ők, akik a 
magyarságot maguknak akarják lefoglalni és 
szellemi védvámot óhajtanak minden „átkos 
modernség" ellen, afféle magyar kinai falat. 
Ezzel szemben azt olvassuk, hogy Anatole 
Francénál, az ősz nagy francia költőnél meg-
jelent a francia munkások küldöttsége és 
kérte, hogy vállalja el a szocialista-párt kép-
viselőjelöltségét a közeledő választások alkal-
mából. Mert a nagy nemzeti költő, Anatole 
Francé nagy szocialista, aki nem átall fulmináns 
cikkeket irni a Jaurés lapjába. Anatole Francé 
olyan jó elvtárs, akár egy vas- és fémmunkás, 
csak még őntudatosabb és céltudatosabb. 
O irta a Pingvinek szigetét, a Fehér kövön 
cimü szocialista utópiát és nagy beszédeket 
tartott a munkásság érdekében. És Anatole 
Francénak nem ártott meg ez a meggyőződés, 
ez a színvallás és hitvallás, egyetlen müveit 
francia sincs, aki őt ezért rossz franciának 
tartaná. A müveit nyugaton ez rendjén van, 
ám a müveit keleten, nálunk ? Nálunk Anatole 
Francé lett volna az első, akit hűvösre tettek 
volna. Hiszen igaz, Móricz Zsigmondot hűvösre 
is tették. 

Gyalu. 

Kiss D. paloía ~ 
Tőfh Péterrel szemben. 

Valódi Colty, D'orsay Houbigani Arys 

gen—Galíei & P a r f ü m ö k 
kimérve é s eredeti üvegekben. — HQU-
bjgant- p o u d e r e k 

és illatban. Roger Gallet-féle fogkrémek és 
s z a p p a n o k S f f ^ ; 
ápo ló szerek. Borotva és manicür-kész-
lelek ízléses kivitelben. Hajvíz, Menthol 
szájvíz eredeti kölni vizek, mindezekből 

dus választék. 
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Bársony kalap különlegességek, veolur és filzkalapok. Alakitások modellek után. Lehető leg-
olcsóbb árak. Tisztvise lőnőknek 10% árengedmény. Szőrmeátdolgozást vállalunk. 315 

F A Z E K A S NOVEREK 

Már didergiink . . . 
- Ki kapjon legelőször tűzifát. -

Itt a tél . . . itt a tél, mi lesz az idén ? Ezt 
halljuk uton-utfélen. Már megjelentek az égen 
az ólomszürke szinü fellegek, előhirnökei a tél-
nek, már bizony megdidergünk, mikor kime-
gyünk az utcára. És a tél előhírnökeivel meg-
ujult a nyoporgás előhírnöke is, a sorbaállás. 
Legaktuálisabb ezek között a fáért való álldo-
gálás. Fa alig van, de reggelenként hosszú 
sorban állanak az elégedetlenkedő emberek. Nem 
okulhatunk fahiányért senkit, hisz nélkülözni 
megtanultunk már a hosszú ötéves háború alatt, 
ezt is besoroljuk a többi közé, eggyel több 
yagy kevesebb, nem sokat számit.'Mégis fel-
emeljük a szavunkat, ugy hisszük, sok száz 
szegedi család érdekében és nevében, hogy fel-
hívjuk a város hatóságának a figyelmét egy 
körülményre, melyet feltétlenül figyelembe kell 
vennie. 

A mult évben, mikor nagy volt a petróleum-
és cukorhiány, a hatóság nagyon helyesen első-
sorban azoknak biztosította ezen cikkekből a 
fejadag mennyiségét, akiknek kis csecsemőjük 
volt. Ezt az intézkedést meg kellene haladék-
talanul ujitani a fautalványokra is. Határozot-
tabban szükség van erre, m-int volt az elmúlt 
évben a cukornál és petróleumnál, mert az 
apró csecsemők már a mostani hűvösebb idő 
befolyása alatt is a fűtetlen helyiségekben el-
csenevészednek, sőt elpusztulnak. 

Örömmel olvashattuk az elmúlt napokban az 
anyakönyvi hivatalnak nyilvánosságra hozott 
szeptemberi • statisztikáját a születésekről és 
halálozásoktól. Ez volt a legelső, amely na-
gyobb születébt, mint halálozási számot muta-
tott fel. Gondoskodjunk tehát ró lvhogy e z a z 

arány legalább is meg ne csappanjon. Nem 
kívánhatjuk, hogy a szegény anyák 200 kgr. 
.fáért ragéi öt órától késő délelőttig varjanak 
az utalványokra s később másik félnapiga 
fára. H.i nem fogunk gondoskodni a csecse-
mős at yák részére fáról, ugy nagyon sok mo-
solygó, gügyögő ajkacskát fog a dermesztő 
hideg örökre lezárni. Állapítsa meg tehát a 
városi hatóság ezeknek a fej .da^ot és az ér-
kező fából adjanak elsősorban a csecsemős 
anyáknak. A felnőttek majd csak elkinlódnak, 
mig lesz kellő mennyiségű tüzelőapyag, ha 
egyáltalán lesz. D. 

— Ki szöktet te meg Mikes püspököt? A 
proletárdiktatúra alatt Szterényi Józsefet, 
Wekerle Sándort, Mikes püspököt a véres-
kezű diktatúra a Park-szanatóriumba inter-
nálta. Ugyanakkor {vesebajjal ott feküdt 
Ináig Ottó, egy vagyonos kolozsvári zsidó-
család sarja. A kórházi ápolás alatt Indig 
Ottó bizalmas viszonyba került Mikes püs-
pökkel és fölajánlotta szolgálatait neki a cél-
ból, hogy Mikes püspök kiszabaduljon. A 
tervet ugy hajtották végre, hogy Indíg Ottó 
saját ruháját adta át Mikes püspöknek, aki 
abba öltözött át és hagyta el a szanatóriumot 
és ment Indig Ottó Aréna-utí lakására, aki 
ott két hétig, a diktatúra bukásáig bujtatta 
és látta el élelemmel és minden egyébbel. 

Indig Ottót a vörösőrök, miután a gyanú rá-
terelődött, elfogták s vallatták arra nézve, hogy 
mit tud Mikes püspök szökéséről, de ő ügye-
sen kivágta magát, ugy, hogy semmi baja 
nem történt 

— Lemondott pártszervezet! elnök. Dr. 
Kállai Emil ügyvéd, az elsőkerületi szociál-
demokrata-pártszervezet elnöke, a szerdai párt-
összejövetelen, rendkívüli elfoglaltságára hivat-
kozással, bejelentette elnöki állásáról való le-
mondását. A pártszervezet rendkívüli sajnálat-
tal vette tudomásul dr. Kállai Emil lemondá-
sát, aki a pártszervezet megalakulása óta elnöke 
az elsőkerületi szociáldemokratáknak és aki a 
legsúlyosabb viszonyok között, férfias eréllyel 
vezette a szervezetet, soha el netn térve a 
szociáldemokrata alaptól. A pártszervezet Áb-
rahám Mátyást választotta utódjául. 

— Az élesztőgyár épitése. A fogadalmi 
templom tégláinak egy részét a város eladta 
a Patzauer-cégnek élesztőgyár építésére, mivel 
a templomépitésnek sok szükséges anyag 
hijján bizonytalan ideig szünetelni kell. Az 
élesztőgyár t észére azonban csak föltételesen 
adja át a tanács a téglákat, arra az esetre 
ugyanis, ha a kereskedelemügyi miniszter az 
építéshez hozzájárul Ellenkező esetben a 
tanács a városi építkezésekhez tartja meg a 
téglákat. 

— Bevásárlás a város részére. Dr. Szalay 
József ny. főkapitány a város megbízásából 
pénteken ismét Budapestre és Bécsbe utazik. 
A város részére szükséges anyagokat fog 
bevásárolni. 

— A városi muzeuffi tárgyjegyzéke. Móia 
Ferenc, a városi muzeum igazgatója egy jelen-
tésében arról értesiti a tanácsot, hogy a mu-
zeum tárgyjegyzékériek költségére 7500 koronát 
adi'ak össze egyes mübarátok, akik ném akar-
ják magukat megnevezni, A szegedi városi 
muzeumnak ugyanis, amely már közel negyven 
éve áll fönn, még mindig nincsen tárgyjegy-
zéke, amivel pedig sokkal kisebb muzeumok 
is dicsekedhetnek. A tárgyjegyzék elkészítése 
és sokszorositása költséges munka s mivel 
erre most a városnak nem igen volna 
pénze, társadalmi uton indítottak gyűjtést 
Móra Ferenc és dr. Tonelli Sándor, a Keres-
kedelmi és Iparkamara titkára. Ha majd a 
nyomdai viszonyok is megváltoznok s a sok-
szorosítás költségei olcsóbbakká lesznek, meg-
valósítják a tárgysorozat elkészítésének és 
kinyomatásának tervét. A tanács tudomásul 
vette ezt a tervet és elismerését és köszönetét 
fejezi ki Mórának, Tonellinek s az adományo-
zóknak. — A muzeumi igazgató egy másik jelen-
tésében arról számol be, hogy a 8000 korona 
államsegélyt ebben az évben még nem kapta 
meg a muzeum, kéri a tanácsot, hogy az 
összeg felét előlegezze. A tanács teljesiti a 
kérelmet. 

— Vizsgálat a foglyok bántalmazó! ellen. 
A győri A Reggel c. lap írja: A nemzeti had-
sereg fővezérségétől nyert értesülés szerint a 
bolseviki uralom letörése után az első idők-
ben elkövetett erőszakoskodások ügyében a 
katonai bíróság már megkezdte a vizsgálatot. 

Munkásol 
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Kékpénzben előre fizetendő. 
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