
A Délmagyarorsság akciója 
a gyermekekért 

fifíkulds-napl a / d n d é k o k és maílnéR az Ínséges gyermelíelcneK 
Vasárnapi számában közölte a Délmagyarország 

azt a beadványt, amit a polgármesterhez intézett 
a Délmagyarország igazgatósága, és amelyben kö-
zölte a város hatóságával, hogy november 29-től, 
vasárnaptól kezdve tizenkét héten minden vasár-
nap száz ínségest lát el ebéddel a menzán. 

Hétfőn az akció technikáját megtárgyaltuk dr. 
Szabó Géza tanácsnokkal, a népjóléti ügyosztály 
vezetőjével és a megállapodás alapján közöljük, 
hogy azok, akik a Délmagyarország által óhajta-
nak ebédjegyet igénybevenni, csütörtök estig je-
lentkezzenek kiadóhivatalunkban és ugyancsak a 
kiadóhivatal fogja kiadni az ebédjegyeket péntek 
délután és szombat délelőtt. A jelentkezés és az 
ebédjegyek kiosztása hétről-hétre igy fog történni. 

Megkezdett akcióját a Délmagyarország a mai 
nappal kibővíti. Uj akciójával 

kizárólag a gyermekekre gondol, 

akik körül sokra köszöntött rá a tél, ugy, hogy a 
legkezdetlegesebb módon sincsenek ellátva. 

Az akciót a Délmagyarország a következő uj 
tárgyak felajánlásával kezdi meg: 11 darab szwet-
ter, 38 darab gyermek trikóöltöny, 6 darab mackó-
nadrág, 3 darab nadrág, 9 darab hósapka, 15 darab 
sapka, 12 darab sál, 20 pár keztyü. 10 pár ka-
másni, 34 pár harisnya. 

Felkérünk mindenkit, szíveskedjék a legkisebb 
természetbeli (uj, vagy használt tárgyakat), illetve 
pénzadományt Aradi-uccai kiadóhivatalunkba be-
küldeni, ahol azokat átveszik, az átvételről el-
ismervényt adnak és ahol gondoskodnak, hogy 
másnap megtörténjék a nyilvános nyugtázás is. 

Az egész akció lebonyolításának élére szükkörü 
bizottságot szervezünk. A tagokat a Délmagyaror-

szág szerdai számában közöljük. Az adományokat 
elraktározzuk és 

december 5-én, szombaton délután meg-
történik a kiosztás. 

Gondoskodunk azonkívül arról is, hogy 

a munkanélküliek kicsínyfei Mikulás-napi 
szórakoztatásban részesüljenek. 

és ennek érdekében 

gyermekmatinékat rendezünk. 

A matinék műsorát egy-két nap múlva hozzuk 
nyilvánosságra. A belépés teljesen díjtalan. Azok-
nak a gyermekeknek a szüleit, akik a legkisebb 
összeget is megfizethetik a jegyért, felkérjük, hogy 
a jegyálvételkor bármilyen csekély összeget fizes-
senek le, mert az igy befolyó pénzt is a szegény 
gyermekek Mikulás-napi ellátására is örömeire for-
dítjuk. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy a Délmagyar-
országnak ez az akciója is rokonszenvvel és meg-
értéssel találkozik. A nyomor nagy, az Ínségesek-
nek étellel való ellátása érdekében megmozdul 
a társadalom. A téli hónapokra biztosítani kell 
legalább azoknak a felruházását, akik a legártatla-
nabbul szenvedik meg az Ínséget, a gyermekekét. 

Megemlítjük még, hogy cipőadományokat nem 
veszünk át, vagy ha átveszünk, mingyárt továbbít-
juk a főispáni hivatalhoz, ahonnan dr. Aigner 
Károly főispán hosszu-hosszu évek óta indítja, 
irányítja és vezeti a legteljesebb sikerrel a kis-
rongyos-akciót, a szegény gyermekeknek cipővel 
való ellátása érdekében. 

! 
Szeged társadalmának tiltakozása a trianoni diktá-

tum ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.') Impozáns 

módon nyilatkozott meg vasárnap Szeged társa-
dalmának tiltakozása a trianoni béke ellen. A til-
takozó gyűlés a városháza közgyűlési termében 
folyt le, amely zsúfolásig megtelt közönséggel. A 
nagygyűlésen megjelentek dr. Glattfelder Gyula püs-
pök, dr. Aigner károly főispán, dr. Pálfy József 
pelgármesterhelyettes, valamint Szeged társadalma 
minden rétegének képviselői. 

A gyűlés a Himnusz elénekfésével kezdődött. Dr. 
Kogutowitz Károly egyetemi tanár, a Revíziós Liga 
elnöke volt az első felszólaló, aki kijelentette, 
hogy Szeged népe megérti az idők szavát és 
sürgeti a revíziót A mozgalom érdekében a leg-
nagyobbfoku agitációra van szükség. 

Ezután dr. Lukács György, a Revíziós Liga 
ügyvezető-elnöke mondott beszédet és a sulvos 
gazdasági helyzet okát a trianoni békediktátumban 
jelölte meg. A világháborút — úgymond — ugyanaz 
a szellem idézte elő, amely a mai gazdasági vál-
ságot okozta. Le kell tehát ülni az asztalhoz és 
el kell kezdeni tárgyalni a békeszerződések reví-
ziójáról, mert csak ez mentheti meg Európát a 
pusztulástól. 

Dr. Huntjadi-Vass Gergely Szeged csatlakozását 
jelentette be a revíziós küzdelemhez és azt mon-
dotta, hogy valahányszor nagy nemzeti célok meg-
valósításáról volt szó, Szeged népe mindig szívvel-
lélekkel vette ki részét a kötelességteljesilésből. 

Dr. Firbás Oszkár, a főreáliskola igazgatója az 
elszakított felvidék nevében mondott beszédet. Dr. 
Veress Gábor Máv. üzletigazgató Erdélyről beszélt, 
amely nem tud megmaradni idegen járom alatt. A 
légkör már kezd tisztulni, a jövőbe vetett hittei 
lehet várni a dolgok jobbrafordulását. 

Dr Winkler Elemér arról beszélt, hogy a le-
szakított Dél fiainak, egyben a szegedi végvár 
katonáinak még sokszorosan súlyos ügye a revízió. 

Lázár László bölcsészettanhallgató azt a vágyat 
tolmácsolta, ami az egyetemi ifjúságot áthatja a 
magyarság felszabadítására. 

Végül dr. Szécsényi István határozati javaslatot 
terjesztett be, amely a következőket mondja: 

•Szeged népe tizenhárom évvel az ország fel-
darabolása után ugy tátja és u'íy érzi, hogy nem 
birja tovább a trianoni szerződés okozta szenvedé-
seket elviselni s mert az a meggyőződése, hogy 
az egész világon tapasztalható gazdasági válság 
és munkanélküliség voitaképeni kiindulópontja a 
háborút követő páriskörnyéki, többek között a 
trianoni békeszerződés intézkedéseiből származik. 
Felirattal fordul a kormányhoz és kéri, hogy 
a trianoni békeszerződés revízió;lt a Népszövet-
ségtől, különös hivatkozással magára a szerző-

désre és az azt kisérő Millerand-féle kísérőlevélre 
és még inkább a szerződés 13 éves eredményére, 
hivatalosan minél előbb kérje és szorgalmazza.* 

— Ha nekem erőm volna hozzá — mondotta ez-
után —, bejárnám most ezt az országot és fellá-
zítanám ezt a népet, hogy szinte emberi formá-
jából kivetkezett, lázadó, őrjöngő tömeggé, egy 
hatalmas, egyet akaró, a hazájáért, a trianoni 
szerződés megváltoztatásáért meghalni és gyilkolni 
egyaránt kész tömeggé váljon az a nemzet, mely 
a maga tiz körmével, vagy a fogaival kész össze-
tépni, szétszaggatni mindent és mindenkit, aki út-
jába áll. Necsak mondjuk, hogy akarjuk, de való-
sággal akarjuk is egyszer, követeljünk végre. Nem 
törődnék vele, verjen szét bennünket a hivatalos 
rendet fenntartó hatóság, de jelentse a kormány a 
Népszővétségnek, hogy lázong az ország, hogy kép-
telen fékentartani a népet, hogy vagy revízió alá 
veszi a trianoni szerződést, vagy lángba borítja 
újra Európát ez a megcsonkított, nie?csu;olt ország-
roncs. 

A nagygyűlés a határozati javaslatot elfogadta, a 
gyűlés dr. Kogutowitz Károly zárószavaival ért 
véget. 

A szegedi tisztviselők levele 
Rassay Károlyhoz 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-

gedi Tisztviselők Otthona hétfőn választmányi 

ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a 

nyugdijasok érdekében Rassay Károlyhoz for-

dulnak. A választmány levelet intézett Szeged 

egyik ellenzéki képviselőjéhez, amelyben fel-

kérte, hogy kövessen el mindent a nyugdij-

csökkentési terv ellen. Felkérték a képviselőt, 

hogy járjon el a nélkülöző nyugdíjasok ér-

dekében, hogy a tervezetnél ne az 1924 juliusi 

állapotot vegyék irányadóul, mert ez a legsú-

lyosabban sújtaná a nyugdijasok összes kate-

góriáját. A levél még arra kéri Rassayt, hogy 

a progresszív megoldás érdekében emeljen 

szót minden illetékes helyen. A választmány 

határozatát Hauser "Rezső Sándor elnök és 

Hatz Elek jegyző irták alí 
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