
Rassay Károly 2500 pen-
nőt adományozott a nyo-
morgó tanyai Ínségesek 

gyermekei részére 
j rA Délmagyarország munlcatársától.) Rassay 

Károly pénteken a következő levelet intézte dr. 
Pap Róberthez, a Szegedi Független Balpárt 
elnökéhez: _ 

»Tisztelt Barátom! Karácsony ünnepe kö-
zeledik. Amilyen mélységes részvéttel gon-
dolok minden nélkülözőre és elhagyatottra: 
ugy száll érzésem a lesújtott és Ínséges tanyai 
lakosság felé, amelynek nyomorúságát fájdal-
masan volt alkalmam közvetlen közelből látni. 
Ugy érzem, hogy a mai rendkívüli nehéz vi-
szonyok között a minden polgárra h í ru lő 
súlyos közterheken és áldozatokon kivül és 
túlmenően is kötelessége annak, akinek bár-
mily szerény módja és lehetősége van rá, 
hogy a maga részéről társadalmi uton is 
hozzájáruljon a nyomorúság envhítéséhez. 

Ezért tisztelettel arról értesselek, hogy a 
mai napon 2500 pengőt elmeire átutaltam 
azzal a kéréssel, hogy ezt az összeget a telje 
sen elhagyatott, szegény tanjni lakosság gyer-
mekeinek a felruházására szíveskedjetek for-
dítani Az akció lebonyolítását teljesen a Ti 
belátástokra bízom. Mégis felvetem azt a gon-
dolatot, hogy talán legjobban szolgálná a célt. 
ha ezen az összegen az amúgy ls mnnkanélkiú 
'illő szegedi kisiparosság bekapcsolásával az 
erre leginkább rászoruló tanyai lakosság gyer-
mekeinek lábbelijéről gondoskodnátok. 

Szivesen üdvözöl őszinte hived, Rassay Ká-
roly.* 

A csongrádi Sági Jánosi 
(elmenlellék a választási 

vétség vádja alól 
(A Délmagyarország munkatársától.') A csongrádi 

bombaperből ismert nevü Sági János csongrádi 
földműves állott pénteken vádlottként a szegedi tör-
vényszék V/M-tanácsa előtt. Sági János a kénvise'ö-
vátasztások alatt a Csongrádon feltépett fajvédő-
jelöltnek volt a kortese. A fafvéd«Jdöl»te! sremben 
Krüger Aladár voll az egységes párt hivatalos je-
löltje. A két jelölt között etkeseredett küzdelem 
indult meg a mandátumért. A küzdelem az aján-
lások megszerzésének ideje a!a!t érte el tetőpontját 
Junius 8-án Krüger egyik kortese és ajánlási gvüj-
tője feljelentést tett Sági János ellen választási 
vétség cimén. A kortes, László József előadta, 
hogy Sági János azzal az ürüggyel, hogy ő Is alá-
írja Krüger Aladár ivét, elcsalta öt udvariba, ott 
kiragadta kezéből az ivet és darabokra tépte. 

Sifj Jánost akkor Tétaífór.tatták "és h^záflitották 
a szegedi ügyészség fogházába, de csaRhamar sza-
badon engedték. A pénteki tárgyaláson Sági azzal 
védekezett; hogy az err£?z d n iVW eir sző sem 
igaz, ő sohasem bántotta László Józsefet és igy 
nem követett ef választási vétségei 

A biróság kihallgatta László Józsefet, aki hatá-
rozatlanul ugyan de terhelően vallott. A biróság 
Sági Jánost az ellene emelt vád alól felmentette, 
mert bűnösségét nem látta megnyugtatóan bizo-
nyítva. Az ügyész az itélet ellen fellebbezést jelen-
tett be. 

S Z É C H É N Y I MOZI 
Szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, 

december hó 12., 18., 14., 15 ég 16-án 
Az első Ízig-vérig tökéletes 100 o/o-os magyar filmremrk 

Hyppolif, A lakái 
Pesti komédia, pesti emberekről nyolc felvonásban. 
Rendezte: Székely István. Zenéjét szerezte: Eisemann 
Mihály. Zágon István regényből filmre átdolgozta: 

Nótl Károly. 

Előadások, hétköznap 5, 7, 9, ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor 

Karácsonyra 
280 

GFB harisnyál vegyünk 
ajándék babával, vagy labdával 

Pollák Testvéreknél 

HAHA 
C I P Ő Á R U H Á Z 

Rendkívüli árajánlata 
Gyermekhócipők 3"—P-től 
Női hócslzmák 11 " 5 0 
Legdivatosabb boka hócipők 11 " 5 0 
Férfi cipők (ê s 10*50 
Férfi dlvatdpők szines és feketében 14*50 
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Kérjük áras kirakatainkat megtekinteni! 

200 ezer pengfi helyett - 18 ezer pengfi segélyt 
adott a kormány a szegedi szükségmunkákra 

Hétfőn megkezdődik a karácsonyelóttl szflksénmnnka — 1200 munkanélkülit fog-
lalkoztatnak — másfél pciijd napszámért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
elmúlt évben ilyenkor a város kétszázezer pen-
gőt kapott a karácsony előtti szükségmunká-
latok költségeire. Az idén a Budapesten tar-
tózkodó dr. Aigner Károly főispán pénteki 
telefonértesítése szerint a népjóléti miniszter 
mindössze tizennyolcezer pengőt utalt ki a 
városnak. Pedig tavaly aránvtalanabbul eny-
hébb volt a nyomorúság, kevesebb volt a mun-
kanélküli, több volt a jótékonysági lehetőség, 
mint az idén. Tavaly még a városnak is volt 
pénze, amelyből szintén csináltathatott vala-
mit, az idén viszont úgyszólván egyetlen fil-
lére sincs erre a célra. 

A népjóléti miniszter által kiutalt 18.000 
pengővel a város hatósága a legszegényebb 
és a legráutaltabb munkáscsaládoknak próbál 
némi kis karácsonyi örömet szerem! Dr Pálfy 
József polgármesterhelyettes pénteken dé'ben 
megbeszélte a szükségmunka-akció részleteit 
Somogyi polgármesterrel, aki az eléje terjesz-
tett javaslatot teljes egészében elfogadta és 
elrendelte annak végrehajtását A karácsonyi 
szükségmnnka hétfőn regtel Vrzdödlk mert. 
A hatósági munkaközvetítő hivatal össreál-
litja azoknak a muni-s"élküM',knek a kimu-
tatását, akiknek a legnagyobb csalid ^ t i l -

sáról kellene gondoskodnluK. Eaek közül ezer-
kétszáz névre szóló meghívót kap a szükség-
munkára. Hétfőn reggel hit órakor kell jelent-
kezniők a Lechner-téren, ahol turnusokba 
osztják őket és ahol kijelölik a csoportok 
munkahelyét. A város mérnöki hivatala a mun-
kanélküliekkel az accákat tikarit tat ja ki, be-
tömeti a nagyobb kátyúkat és kVlsztitMja az 
eliszaposodott nytlt csatorna-árkokat. 

A szükségmunkások' első turnusát karácsony 
hetének közepéig váltogatják', hogy minél több 
család jusson néhány pengő keresethez. A 
szükségmunkások másfél nengő napszámot 
kapnak 

Annyi munkást foglalkoztatna!?, Mennyi-
nek a napszámára fedezetet nyújt a kiutalt 
18.000 pengő segély. Valószínű', hogv kará-
csony után ujabb összeg érkezik, esetleg meg-
kapja a város azt a pénzt is, amely a Kis-
buvártó töltési munkálatainak folytatásához 
szükséges. Ebben az esetben kiszélesítik' a 
szükségmunkál átok programját és nagyobb 
munkásturnusokat állítalak munkába. A cél 
az, hogy a rendelkezési-* álló keretében 
lehetőleg minden szegedi munkanélküli hozzá-
jusson a néhány pengős segély-keresethez. 

Bezdán prelátus részletes tervet dolgozott ki 
az ínségesek téli segélyezésére 

A terv megvalósítására havonta Ötvenezer penqöt kellene összegyűjteni 

(A Délmagyarország mankatársától.) Szegeden 
a szegényügy mindaddig gazdátlan volt. amig a 
népjóléti ügyosztály felállítását el nem határozta 
a közgyűlés. Ez az ügyosztály néhánv hónap óta 
működik, munkáját a legnehezebb időben, a leg-
nagyobb Ínség idején kezdte meg. Már több terv 
merült fel ® szegényügy egvöntetü rendezésére, de 
a tervek megvalósítására eddig még sem elegendő 
pénz, sem idő nem volt 

A szegényügyet most Bezdán József pápai pre-
látus, belvárosi plébános egyetemes és részletes 
tervvel igyekszik megoldani. Bezdán prelátus ré-
gebbi idő óta tárgyal a szegedi egyházak lelké-
szeível, a karitatív intézmények vezetőivel és a 
tőlük nyert információk, adatok alapján nagysza-
bású tervet dolgozott ki. Ez a terv, amely ma már 
minden részletében kidolgozva várja a megvatósi-
tást, alkalmasnak látszik arra, hogy az inségfront-
nak a téli hónapokra segítséget adjon. 

Bezdán József terve a hatóság és a társadalom 
együttes munkájára van építve és vallási különb-
ség nélkül óhajtja a segélyezés ügyét elintézni. A 
segélyezés tehonyoliMsához szükséges körülbelül 
400 ezer pengőt tulajdonképen önkéntes adó formá-
jában tervezi megszerezni. A részletes terv a kö-
vetkező: 

A város területe és a telepek összeswa 

12 körzetre 
volna osztandó. A körzeteket egy már meglévő 
szerv adminisztrálná és pedig: 

az I. körzetet a Szent József akció, a II. körzetet 
a Szent Ferenc Harmadrendje, a III. körzetet a 
Szent Vincze Egyesület, a IV. körzetet a reformátu-
sok (Lorántfy Zsuzsana Egyesület), az V. kör-
zetet az Evangélikus Nőegylet, a VI. körzetet a 
Zsidó Szentegylet, a VII. körzetet a Katolikus Nő-
védő, a VIII. körzetet a Szent Rókus Egylet, a IX. 
körzetet a Szent Teréz Egyesület, a X. körzetet 


