
A város megszoriifa az inségfa kiosztását 
2400 ínséges család Jelentkezel! lüzifáéri — Állandóan nő az ínségesek száma 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két 

héttel ezelőtt kezdődött meg a faosztás, a nép-
jóléti ügyosztály kimutatása szerint eddig 960 
mázsa tűzifát osztott ki a város az ínségesek 

között. Ennek az akciónak a keretében két-
ezernégyszáz ínséges család jutott hetenlint 

husz kiló tűzifához. Az inség növekedését bizo-
nyítja, hogy az elmúlt évben mindössze 1100 
család vette igénybe a város tüzifasegélyét 
A jelenlegi forgalom lényegcsen meghaladja 
az előirt kereteket és igy a népjóléti ügyosztály 
most revízió alá veszi a fasegélyeket. 

A fasegélyt a város az alsótanyai városi 

erdőkben kitermelt akácfából adja. Az alsó-
tanyai akácosok friss fatermését a kisvasút 
állandóan szállítja a városba. Az akció le-
bonyolítására a közgyűlésnek az a határozata' 
nyújt lehetőséget, amely szerint az idén előre j 
kitermelnek két évi famennyiséget. 

Az elmúlt években Alsóváros lakosságának! 
nem volt nagy szerepe az inségakcióban. Azj 
alsóvárosi polgárság őrizte meg jómódját a 
legtovább. Ma azonban már — és ez szintén 
bizonyítéka az inség általános növekedésé-' 
nek — Alsóvárosról kerül ki aránulaa a lea' 

több segélyt kérö. 

N BÍZOL 

A Jobboldali városatyák 
kiválnak a kormánypártból éi kUlön 

kereszténypártot alakítanak 
A Gaál Gaszfon-párf Is megkezdte a szegedi szervezkedéséi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Azok 
a hullámok, amelyek a Bethlen-kormány bu-
kása óta nyugtalanítják a magyar belpolitikai 
életet és amelyek lassan, de biztosan meg-
indították az átcsoportositási folyamatot, egye-
lőre igen gyenge mértékben, de azért már 
érezhetők Szegeden is. Titokban, tapogatózva 
már folynak a tárgyalások, az átcsoportosu-
lás! tervezgetések és valószínű, hogy karácsony 
után Szegeden is megelevenedik a politikai 
élet, amely esetleg igen komoly meglepetéseket 
tartogat az uj esztendőre. 

A megindult bomlási folyamat következmé-
nyeképen — mint ismeretes — a budapesti 
keresztény párt, az úgynevezett Wolff-párt 
kivonult a 33-as bizottságból. Eleinte ugy lát-
szott, hogy a keresztény párt, amely eddig 
szinté fentartásnélküli támogatója volt a kor-

K é s z p é n z é r t 
veszek, eladok, cserélek mindenféle ara-
nyat. ezDstOt é.- brilliáns ékszert. — Zálog-
jenyet vásárlók. - Alkalmi vételből szár-
mazó aranv, ezüst, brilliáns .ékszrrek ol-
csón UapRatólx. — É k s z e r és 

órafavltös olcsó árban. 

Fisc&er Testvérek 
éksxerész-mOtfrda 

SZEGED. Karásx-u. ÍO. - Teie ton 20-65. 

— Hallotta_e már maga, mi az a muzeum? 
Nem hallotta soha. Nagy feneket kelleti kerí-

tenem a muzeum-isméne.k. 
— Érti-e most már? 
— Érteni értem, de nem hagyom helyben. 
— Mért? 
— Mert maga is csak ugy csinálja, mint az 

én kutyám. 
— Hát az hogy csinálja? 
— Ugy, mint maga. Mert az én földemen is 

van csont és a kutya először kikaparia. azután 
meg bekaparja. 

Ez már igen. Ez a képes beszéd már hajaz az 
otthonihoz. Jó szívvel mosolyodok rá Ví'usra és 
megkérem, hogy tartsa a csomagokat, miy ri juk 
irom a dátumot. Meg is teszi, ha netn egészen 
jő sziwel is. A harmadik csomagnál megszólal. 

— Sebesen szalad az urnák a palajbá-ZJ, pe-
dig nem is nyálazza*. 

— Ezt nem igen lehetne. — adom neki a ke-
zébe a töltőtollat. 

Megfogta, összetintázta magát vele, ennélfogva 
nem volt nehéz a következtetést levinni. 

— Nem palajbász. hanem kalamus. Hát akkor, 
az ur valami irnokféle, ugy-e? 

— Az igen, olyanforma. 
Most mutatkozott meg, milyen megértő ember 

ez a Vitus, mikor visszaadta a töltőtollat, igen 
óvatosan fogván a két ujja közé azt a végét, ame-
lyik nem harap. 

- Nono, annak is csak muszáj valakinek lenni. 
Nem is volna al az irnokság rossz mesterség, azt 
hiszem, csak irni ne kellene. 

Most már aztán egészen megnyugodtam. Kgy 
vér ez a Vitus az otthonvaló Illésekkel. Ami pe-
dig az irnolu pályáról való fölfogáséi illeti, abban 
éa is egy vagyok vele. 

mánynak, ellenzékbe vonul. Mint annyi sok-
szor már, most is elmaradt az ellenzékbevonu-
lás, a párt továbbra is támogatója marad a 
kormánynak, de már kivül a 33-as bizottságon 
és a kormányon. 

A szegedi közgyűlésnek külön keresztény 
pártja eddig nem volt, a szegedi Wolff-párt 
törvényhatósági bizottsági tagjai a Nagyszie-
ged-pártnak elnevezett egységes pártban he-
lyezkedtek el és megalkották annak szélső-
jobboldali frakcióját Most, mint teljesen meg-
bizható helyről értesülünk. 

tárgyalások Indultak meg a vá-
rosházai kereszténypárt meg-

alakítása érdekében. 

A terv az, hogy a jobboldali városatyák for-
málisan ls kiválnak a közgyűlés kormánypárt-

jából és megalakítanák a maguk külön pártju-
kat, amely azután vagy támogatná tovább az 
egységespártot, vagy pedig nem támogatná. 
Ehez az uj párthoz tartoznának egyelőre a kö-
vetkezők: dr. Széchényi István, dr. Kelemen 
László, Karácsonyi Guidó. vitéz Bakonyi Imre, 
P. Schneider Vencel, vitéz Máriaföldy Márton 
és még mások. Az uj párt szervezői számíta-
nak olyan városatyákra is, akik eddig szintén 
az egységes pártban találták meg a helyüket, 
de jobboldaliságukat túlságosan nem doku-
mentálták. 

A napokban már értekezlet is volt ebben az 
ügyben, a tárgyalásokat és a terveket azonban 
diszkréten kezelik. A Délmagyarország mun-
katársa érdeklődött a pártalakitási tervek iránt 
több jobboldali városatyánál, akik azonban ki-
jelentették, hogy egyelőre semmi konkrétum-
ról sem tudnak. 

Beszélnek Szegeden arról js, hogy megindí-
totta a pártszervezési mozgalmat 

a Gaál Gaszton-féle kisgazda-
párt, 

amely szintén a közgyűlési pártfrakciót alaki- 1 

taná meg elsősorban. Ehez a párthoz tartoz-
nának a többi között a tanyai gazdaképvise-
lők, akik elég szép számban kerültek be a köz-
gyűlésbe és pártjuk lényegesen komolyabb ala-
kulat lenne, mint a jobboldali keresztény párt. j 
A Gaál Gaszton-párt, értesülésünk szerint, ter- ' 
jeszkedni óhajt a városban is. 

dfatutotá 
Gereafecii w 
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a legmegfelelőbb karácsonyi ajándék, 
meljet most te'lecen készen 

eddig nem létezett olcsó áron 
árusít n 

FischerKéZÍmunkaháZKülcseyu.10. 
Teljesen kész gobelin oárnalapok már P ••50-151 

. lerítok . P 30" - tói 

. foteulok . P 40 '— tői 
Oyeplufonalakban, Mez és D. M. C. árukban 

minden szin raktáron. 364 

SoVciS karácsonyi ajándékkal 
j akarja hozzátartozóját meglepni, csináltasson fény-

képet neki. Művészi kivitelű fényképeket és na-
gyításokat készit Iritz Rudolf fényképész, Somo-

gyi-ucca 21. 7 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Vasérnao, héttő. kedd. december hó 20, 21.. 22. 

A budapesti Omnia filmpalota szenzációs új-
donsága! 

Az évad legizgalmasabb és legtökéletesebb 
kémdrámája I 

Három ablak kelet felé 
Hangos filmdráma a riagy világégésből. Idő: 
1916. Főszereplők: ERiCH-VON STROHOIM, 

CONSTANCE BENNET. 

Klőadá ok hé'.köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. 

Külföldi szenet és kokszot 
tökéletesen pótolja 

Tatabánya korszakalkotó termék* i 

TATAI DJO 
H0HSZDRIKETT 
Nem hagy salakot, nem sfil össze, 

H?zlán hamuvá ég 

Ara : 

fuvarféfelben 100 ftg-hénf T 60 P 
zsáhohban !00 „ 8— „ 

A'landcon raktáron farija és szállítja: 

WFDTF& S z é n k e r e s k e d e l m i 

1 L K I 1 , 3 R é s z v é n y l á r s a s á g 

Szeged, Boldogasszony sugárut 17. 
Te le fon : ÍO—SS. 

Egyetlen kísérlet meggyőzi, hogy minden 
rendszert! kályhában a leggazdaságosabb 

tüzelőanyag 
BOB 


