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R kereskedelmi miniszter mérnökei szeüÉatess 
ffelüIvEzssélfák a kiépitesüdS szegei teákat 

Miaián 82 uSak kiépítése föltétlenül szükséges, javasolni fosiák az államsegély kiutalásé! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

útalap jövő évi költségvetésének tárgyalása 
alkalmával, mint emlékezetes, elhatározta a 
közgyűlés, hogy száznyolcvanezer pengő ér-
tékű ut építésére ad fölhatalmazást a polgár-
mesternek. Az uj útügyi törvény értelmében 
a közérdekű utak épitési költségeinek egyhar-
madát a törvényhatóságnak, egyharmadát az 
érdekeltségnek kell magára vállalnia és ebben 
az Cselben az állam is hozzájárul a harmadik 
harmaddal. Mivel az érdekeltséghez tartozó 
polgárok anyagi helyzete nem birná el a na-
gyobb megterhelést, a közgvü'ér, elhatározta 
azt is, hogy a rájuk eső egyharmadot az út-
alapból előlegezi és majd később, a viszonyok 
javulása után, szedi be az érdekeltektől mél-
tányos részletekben, a harmadik harmad, hat-
vanezer pengő kiutalása iránt azonban felter-
jesztést inléz a kereskedelmi miniszterhez. 

A kereskedelmi minisztérium műszaki osz-
tályának két mérnöke érkezett ebben az ügy-
ben szombaton Szegedre. A mérnökök meg-
tekintették azokat az utakat, amelyek szere-
pelnek az útalap épitési programjában, hogy 
megállapítsák, vájjon tényleg a közérdek ki-
vánja-e azok sürgős kiépítéséi. De megtekin-

tették a mérnökök azokat a helyeket is, ame-
lyeknek úttal való összeköttetése a város na-
gyobb, négyszázhuszezerpengős útépítési prog-
ramjában szerepel. Ebbe a programba vették 
fel a Klebelsberg-teleppel, a Somogyi-telep-
pel és az Aigner-teleppel összekötő utak ki-
építését, valamint az ujszegedi tanítóképző in-
tézethez vezető utat is. 

A helyszini szemle után a kereskedelmi mi-
niszter megbízottai látogatást tettek dr. So-
mogyi Szilveszter polgármesternél, akivel kö-
zölétk, hogy a programokban szereplő utak 

szükségességéről meggyőződtek és javaso ln i 

fogják a kért államsegély kiutalását, Arra 
kérték a polgármestert, hogy a kérdéses utak 
épitési terveit és költségvetéseit sürgősen ké-
szüléssé el és azl még januárban küldje föl a 
kereskedelmi miniszternek aki az egész ors ág 
területéről beérkező igényeket együtt kívánja 
letárgyalni, hogy megállapíthassa, vájjon a 
rendelkezésére álló összeg keretében egy-egy 
törvényhatóságra milyen arányban jut az ál-
lamsegélyből. 

A polgármester azonnal kindta az utasítást 
a mérnöki hivatalnak a szükséges tervek és 
kölíccgvetések elkészítésére. 

Nényszázolven rongyos kisfiú 
és száz kislány arcán rapyogoft az orom 

Szétosztották a kisrongyosakció karácsonyi ajándékait 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 

szegedi »kisrongyosakció«, amely évek óta 
látja el cipővel, ruhával a szegedi elemi is-
kolák szegénysorsu növendékeit, a didergő, 
mezítlábas, kiéhezett kisrongyosokat és amely-
nek élen dr. Aigner Károly főispán áll, az 
idén is alaposan kivette részét a legszebb, 
legcélravezetőbb jótékonyságból. Nem keve-
sebb, m i n t négyszázötven fiút tátott el jó, 

meleg cipővel és száz kislányt ujegész ru-

hápal. 

A karácsonyi ajándéknak szánt ruhaneműt 
szombaton délelőtt osztotlálc szét ünnepélyes 
keretek között a belvárosi elemi iskola hatal-
mas tornatermében, amelyet szinte zsúfolásig 
megtöltöttek az ajándékra váró gyermekek, 
a jótékonysági akció szervezői és végrehajtói. 
A terem közepén hatalmas, csillogó kará-

csonyfa állolt, alatta halmozták fel az aján-
dékok tömegét. Az ünnepségen megjelent dr. 
Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester, dr. Glatt/elder Gyula me-
gyéspüspök, dr. Buócz Béla főkapitányhelyet-
tes, Back Bernát felsőházi tag, dr. Berecz 
János egyetemi tanár, dr. Tóth Béla főjegyző, 
Fekete Ipoly piarista tanár és még siámosan 
a város társadalmának vezetői közül. A höl-
gyek kőzött ott volt dr. Aigner Károlyné, dr. 
Kószó Is tvánné, dr . Kováls Ödönné . Gárauán 

Imréné és még számosan. 

Az ünnepély a gyermekek énekével kezdő-
dött. .A Mennyből az angyal... kezdetű kará-
csonyi énekkel fogadták az akció vezetőségét. 

Ezután dr. Aigner Károly főispán tartott 
a gyermekekhez beszédet. Hálás szavakkal 
emlékezett meg azokról, akik adományaikkal 
hozzájárultak a szegény kisrongyosok kará-
csonyi öröméhez, elsősorban a kultuszminisz-
terről , ak i négyezer pengő készpénzt adomá-

nyozott a jótékony célra, Glattfelder megyés-

püspökről, aki ajándékain kivül lelke egész 
melegével támogatta a mozgalmat és a város 

egész társadalmáról, amely nagy megértéssel 
adta össze a szükséges anyagiakat. Nagy meg-
nyugvással látia. hoTV az nknó azáltal. hogy 

A l á n d é k n a k ! 
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annak lebonyolítását a Vöröskereszt Egyesü-
let vállalta magára, intézményessé és állandó 
jellegűvé vált és amelynek hatása már is meg-
nvilatkozik, még pedig abban, hogy a szokásos 
cipőajándékokon kivül száz kisláng ruhát is 

kaphat az idén. Külön köszönet illeti meg a 
vöröskeresztes hölgyeket, akik nyolc nap alatt 
önfeláldozó munkával maguk varrták meg a 
kis ruhákat. 

A főispán után Glattfelder püspök mondott 
megható beszédet a gyermekekhez. Beszélt a 
karácsonyfáról, amelynek csillogó fénye azt a 
szeretetet, azt a meleget tükrözi vissza, amely 
Be'lehemből árad kar ácsonvünnepén az egész 
emberiség felé. 

— Ti azzal jöttök ide, a karácsonyfa felé 
— mondotta a püspök —, hogy ajándékot 
kapjatok alatta —, de ha erre a fára néztek, 
gondoljatok Jézus Krisztusra, aki mindenkitől 
elfogad ajándékot, aki bőségben él, de aki 
mindenét odaadja a szegényeknek. Lelki sze-
meinkkel most is látjuk az Ur Jézust, amint 
körüljár, hogy szeretetét, melegségét szélossza 
a szűkölködők kőzött azoknak a képében, akik 
teljesitik parancsát. Tanuljátok meg gyerekek, 
hogy nem olyan nagy baj az, ha rongyos 

a ruha, a cipő, mintha a lélek rongyos. 

A püspök ezután arról bőszéit, hogy a fő-
ispán beszédében mindenkiről beszélt, aki-
nek része van ebben a karácsonyi jótékony-
ságban, csak önmagáról és feleségéről hallga-

tott. pedig ők voltak azok, aldk a legtöbbet fá-
radoztak, hogy ne legyen karácsonyünnepén 
olyan gyerek Szegeden, aki ne érezze kará-

csöng örömét. 

A polgármester mondott ezután rövid beszé-
det és a város társadalma nevében megkö-
szönte a főispánnak és a főispánnénak azt a 
fáradságot, amellyel biztosították a nemes ak-
ció sikerét. 

Gombkötő Antal tanfelügyelő a gyerekek és 
a tanítók nevében köszönte meg az akció 
nevében az ajándékokat, majd a gyerekek ne-
vében Borbély István kis tanuló mondott 
talpraesett köszönlő beszédet 

Ezután kezdődött meg az ajándékok szét-
osztása. Négyszázötven kisrongyos kapott 

pompás uj cipőt és száz kisláng egész uj 

ruhát. A kicsinyek arca a boldogságtól, az 
örómiől ragyogott a karácsonyfa gyertyáinak ; 
s/.fiiid fényében. ' 
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Kspható drogériában, Ifafszer* 
tárakban és gyógyszertárakban. 
Ha rendes beszerzési helyén ne« 
kapna, forduljon közvetlenül a vezér-
képviselethez: KfRÜOÜ HÍKDQR naav-

pírouérlíh ^u-'anQst,IV.. KossuthLaios a.10-

A Vöröskereszt Egylet kisrongyos akciójá-
nak ruháit egyébként a következő hölgyek 
varrták: dr. Aigner Károlyné, Hausner Adolf-
tié, Pleplár Lajosné, Pleplár Ferencné, báró 
Maasburg Kornélné, Ascbenbrier Józsefné, 
Hermann Mihályné, Frint Antalné, Papp Ele-
mérné. A hölgyek az Osztrovszky-uccai leány-
iskolában a tanfelügyelő által rendelkezésre 
bocsájtott helyiségben 8 nap alatt varrtak 
100 ruhát, inget, nadrágot és kötényt, sokan 
közülük még haza is vittek munkát, hogy* 
kellő időben elkészüljenek. 

A már eddig közölt adományokon kivül ado-
mányokat adtak a következő kereskedők: Sin-
ger varrógép cég, Pollák Testvérek, Kék Csil-
lag. Wagner F. A. és Fiai, Lusztig Imre, 
Szabó L. és Társa, Lányi János, Kocsis Fe-
renc, Bőmer Miklós, Englender József Er-
dei Gusztáv. 

S i o m b a t i s g m r t 

Dany Baba győzelme Bécsben 
Bécs, december 21. Dany Baba, a volt ma-

gyar bajnoknő egy vivóakadémián mérkőzött 
Friedmann Anny osztrák bajnoknővel és-6:2 
arányban legyőzte. 

24 gólt dobolt az UTE 
Budapest, december 21. A cuú vízipóló Kupa 

mai mérkőzéseinek eredményei a következők: 

Beszkárt—MAFC 9:5 (félidő 4:3). Bíró 

Mérey. 

ÜTE—MUE 24:2 (félidő 13:i). A tél i kupa-

favorit UTE rekordgőlmennyiséget dobott a 
MUE kapujába. 

A Kupa jelenlegi állása: 1 UTE 4 pont, 2 
Beszkárt 3 pont, 3. FTC 1 pont, 4. MAFC 0 
pont, 5. MUE 0 pont. 

Decemcer 24-én, kedden csak 1 eMadás 
díiu'án 4 órai kezdet el a 

Belvárosi Moziban. 

É D E S P A P R I K A 
9 felvonásban - és a klSél'Ő mllSOr. 

A Korzó Mozi nem tar! előadást.j 
BBTSRSia 


