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Ruhagyűjtés 
az Ínségesek részére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Most 
lettek készen a népjóléti hivatal által vasár-
nap rendezett népünnepély elszámolásával. 
Kszerint a Szabadság-tén "népünnepély 350 
pengőt eredményezett a szegények téli felruhá-
zására. Ebből az összegből a népjóléti ügyosz-
tály rendbe fogja hozatni azokat a ruhadara-
bokat, amelyeket egyes családok adományoz-
tak az Ínségesek céljaira. A társadalmi ruha-
gyűjtés különben már hat hét óta van folya-
matban és ezen idő alatt összesen 1200 ruha-
darab gyűlt össze, köztük legtöbb a kabát és a 
nadrág, de sokan adományoztak fehérneműt és 
cipőt is. Százötven embert fel lehet majd öl-
töztetni az adományokból, a cipőtől kezdve a 
kalapig. 

A gyűjtési akeiót még két hétig folytatják és 
október elsején már hozzá is fognak az ado-
mányozott ruhafélék kijavításához. Ezzel a 
munkával több héten át legalább ötven iparost 
foglalkoztatnak, természetesen azok közül, akik 
keresetnélkül állanak. A ruhajavitó műhelyt 
a cserepessori kislakások egyikében rendezi 
be a város, a kijavított ruhákat pedig a Belvá-
rosban egy üres üzlethelyiségben raktározzák 
el és itt történik majd a kiosztás október fo-
lyamán. 

A ruhagyűjtés ióval kisebb eredményű volt, 
mint azt az illetékesek várták. Érdekes körül-
mény, hogy kevésbé tehetős családok több ru-
hafélét adományoztak a szegények segítésére, 
mint a jobbmóduak. 

16 mázsás rekord búzatermés 
Mezőhegyesen 

Elkeseredett hangulat Csanádmegyében 
az értékesítési nehézségek miatt 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Most kerültek nyilvánosságra a csanádmegyei 
terméseredményekről szóló hivatalos jelenté-
sek. Ezek szerint a vármegye termésátlaga bú-
zában 9 és félmétermázsa.' A legnagyobb ter-
mésátlagot Mezőhegyes érte el: 16 mázsa hol-
dankint. utána Meágvesbodzás és Magyarbán-
begyes következnek 12 mázsás átlaggal, a legki-
sebb volt a termés Ószentiván községben 6 
métermázsa hoidankinL A makói termésátlag 
9 métermázsa. A vármegye területén összesen 
1.100.000 métermtizsa buza termett, 6300 méter-
mázsa rozs és 170.000 métermázsa árpa. 

A terméseredményekről szóló jelentés előter-
jesztése kapcsán a közigazgatási' bizottság ülé-
sén Tarnay Ivor alispán rámutatott arra, hogy 
az aránylag kedvező adatokkal szemben vigasz-
talan kép és sötét háttér gyanánt mered min-
denki elé a terményárak zuhanása, a hagyma-
értékesités csődje és az u j tengeri alacsony 
ára. Az állam és önkormányzat a jó terméstől 
várta a közterhek fokozott beszolgáltatását, ez 
a remény azonban nem vált be. aminthogy 
nem vált'be az adógabona kisegítő eszköze sem. 

— A lakossághan — mondotta az alispán — 
erős az elkeseredett hangulat. A súlyos viszo-
nyok közepett azt is meg kell állapítani, hogy 
az adóigazgatásban is hibák vannak. A hely-
zet valóban válságosnak látszik és megköveteli 
állam és egvéb hatóságok részéről a legnagyobb 
figyelmet. 

Egy 77 éves gazda 
rejtélyes halála 

(A Délmagyarország munkatársától.) A se-
bészeti klinika szerdán délelőtt jelentette a 
rendörségnek, hogy a klinikán rejtélyes körül-
mények között meghalt Király Sándor 77 éves 
szegedi lakos. A klinika javasolta a rendőrség-
nek, hogy rendelje el a holttest felboncolását, 
mert nem lehetett megállapítani a halál okát. 

Király Sándort nemrégiben szállították be 
hoazátartozói a sebészeti klinikára azzal, hogy 
az idős férfi lezuhant a lépcsőről. A klinikán 
kezelték, szerda reggelre váratlanul meghalt, 
azonban nem a zuhanás okozta sérülés követ-
keztében. A rendőrség intézkedésére a holttes-
tet átszállították a törvényszék orvostani inté-
zetébe, ahol felboncolják. 

Esernyők gyári árakon Pollák Testvéreknél. 

Jlzz idei tanévben is 
azz ingyenief-ateciói 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
elmúlt tanévben — mint ismeretes — Szanyi 
István fővegyész kezdeményezésére eredmé-
nyes mozgalmat szerveztek, amelynek eredmé-
nyeképen az elemi iskolák szegénysorsu tanu-
lói minden nap ingyen tejuzsonnát kaptak. 
Szanyi fővegyész most beadványt intézett a 
polgármesterhez és kérte, hogy á város ebben 
az évben is támogassa a mozgalmat. 

A fővegyész beadványa alapján a polgármes-
ter határozatot hozott, amelyben megállapítot-
ta, hogy a most következő tanévben is folytat-
ni kívánják a mozgalmat a városi bevételek 
erős csökkenése következtében azonban a vá-
ros kénytelen csökkenteni az akció pénzbeli 
támogatását. A mult évben erre a célra 7000 
pengőt fordított a város, az idén azonban csu-
pán 5900 pengőt. Ez az összeg természetesen 
nem elég az akció lebonyolítására és azért az 
idén még fokozottabb szükség van a közönség 

hozzájárulására. 
A polgármester átirt a szinház és a mozik 

igazgatóságához és ismét megadta a felhatal-
mazást arra, hogy minden egyes szinház- és 
mozijegy után két fillért szedhessenek a közön-
ségtol tejfillérek címén. 

A mult évben a város támogatásán kívül a 
különböző gyűjtések eredményeképen még 
mintegy 4000 pengőt költhetett el az akció ve-
zetősége, amely a rendelkezésére álló 11.000 
pengőből az iskolaév alatt naponta 220 adag két 
decis ingyen tej-tízórait oszthatott szét a sze-
génysorsu elemi iskolás gyerekek közölt. 

A polgármester megállapít ja határozatában, 
hogy az idén még fokozottabb szükség van er-
re a gyermekbarát-mozgalomra, mert az ínsé-
gesek száma növekedett és a közeledő tél va-
lószínűleg még súlyosabb problémák elé állítja 
a hatóságokat 

HireU. 
A z i d d 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: A hőmérséklet kissé csökken; egyes helye-
ken, főként nyugaton és északon esők zivata-
rok. 

Csekey professzor kitüntetése. Budapest-
ről jelentik: A kormányzó a miniszterelnök 
előterjesztésére a Magyar Vöröskereszt Egylet 
országos szervezése és fejlesztése, valamint em-
berbaráti és szociális feladatainak megvalósí-
tása körül szerzett érdemei elismeréseül dr. 
C s e k e y István szegedi egyetemi tanárnak a 
magyar vöröskereszt érdemkereszt jét adomá-
nyozta. 

— Sziklai Jenő színigazgató gyásza. Szer-
dán délelőtt Budapesten 63 éves korában el-
hunyt őzv. Schwarcz Sándorné. Az elhunytban 
Sziklai Jenő színigazgató édesanyját gyászolja. 

— A dsemboriparancsnokság köszönő levele 
a városhoz. A gödöllői nemzetközi cserkészvi-
lágtáborozás táborparancsnoksága nevében gróf 
T e l e k i Pál táborparancsnok a következő le-
velet intézte dr. P á l f y József polgármester-
helyetteshez: „Abból az alkalomból, hogy a 
dsemborit Isten kegyelméből jó sikerrel befe-
jeztük, hálás köszönetet mondok mindazért az 
áldozatos segítségért és támogatásért, melyben 
a dsembori táborparancsnoksagát, — mint en-
nek a nemzeti feladatnak közvetlen lebonyolí-
tóját — a külföldi cserkészek kirándulásainak 
előkészítés^ és lebonyolítása során részesíteni 
méltóztatott. A külföldi cserkészek a legőszin-
tébb csodálattal eltelve hangsúlyozták azt a 
meglátásukat, l^Qgy a társadalom, a hivatalos 
Magyarország es a magyar cserkészmozgalom 
oly eredményi teremtett! mely meglepte őket és 
a legmélyebb nyomokat hagyta lelkükben és 
értékes kincse lesz hazánknak a jövőben. Ami-
dőn leghálásabb köszönetemet ismételten nyil-
vánítom, kérem arra, hogy ezt a kirándulások 
megrendezésében résztvevő valamennyi segítő-
társával is közölni méltóztassék, őszinte nagy-
rabecsülésem nyilvánításával vagyok hazafias 
tisztelettel: régi híved T e l e k i táborparancs-
nok." 

Előbb a Del-Ka-hoz 
azután az iskolába! 

— Halálozás. Bácz Gézáné hosszas szenvedés 
után elhunyt Temetés csütörtök délután 3 órakor 
a cinteremből. 248 

Magyar kombinál csapat 
győzelme Bukarestben 

Bukarest, szeptember 13. Zsúfolt nézőtér előtt 
szerdán az Újpest—Bocskai kombinált csapat 
a CFR csapatával mérkőzött. A mérkőzést az 
Újpest—Bocskai kombinált csapat 3:2 (3:0) 
arányban nyerte meg. Az első gólt M a r k o s 
rúgta. A magyar csapat igen szépen játszott és 
a közönség körében játéka nagy tetszést aratott 

— A polgármester köszönőlevele. l>r. S®-< 
m o g y i Szilveszter polgármester köszönök-! 
velet intézett L e n g y e l Vilmához a szabad-
téri játékok nagy sikere alkalmából. Lengyel 
Vilma vezette sok agilitással és lelkes körűlte-t 
kintő munkával a szabadtéri iátékok központi 
irodáját A polgármester levele a következőt 
„Nagyságos Lengyel Vilma úrnőnek, Szeged." 
A szegedi Szabadtéri Játékok városunkat aa 
országos érdeklődés középpont jába állították s ai 
nagy siker eljutott az ország határain tul is* 
Madách halhatatlan költői munkája u j megvi-» 
lágitásban, eddig még fel nem fedezett szép-» 
ségeiben bontakozott ki előttünk. A sikerben! 
.való törhetetlen hit s bizalom szép gyümólrsöí 
hozott s felejthetetlen órákat szerzett azoknak!) 
akik a szabadtéri előadás nézői voltak. E saépi 
siker és eredmény létrehozásában Nagyságos 
Asszonyom fáradliatatlan munkakedvvel és lel-» 
kes buzgalommal működött közre s a müvé-i 
szeti és adminisztrációs munka megalapozása-« 
val és vezetésével a rendező bízottság feladatát 
nagy mértékben megkönnyítette. Ezért az ér-* 
tékes, hasznos munkásságért ngv a város ha-
tósága, mint közönsége nevében őszinte hálán-» 
kat és meleg köszönetünket tolmácsolom. Sze-J 
ged, 1933 évi szeptember hó 9-én. Somogyi SziU 
veszter polgármester." 

— Valószínűleg meghosszabbítják' az autó-
vizsgáztatás határidejét. Juliusban — mint is-
meretes —, megváltoztatták-a szegedi autóké-» 
rületet és u j rendszámtáblát kaptak az autók. 
Két hónap óta tart a rendszámtáblák kicserélé-
se, dc meg most is sok autó van forgalomban, 
amelyeken a régi táblákat lehet látni. Arról ér-
fésülünk, hogy a régi rendszámtáblák kicseré-
lése szeptember 30-ig lehetséges, októbertől 
kezdve már csak u j rendszámtáblával közle-
kedhetnek a jármüvek. Szó van arról, hogy a 
határidőt esetleg meghosszabbítják, a szegcdi 
államrendőrség gépjármű osztálya errenézve 
felterjesztést lett a belügyminisztériumba. 
Ajánlatos, ha az u j rendszámtábláért azok is 
bejelentenék igényüket, akiknek autójuk, vagy 
motorkerékpárjuk ezidőszerint forgalmon kí-
vül van. A határidőn belül ugyanis ók is a re-
dukált vizsgadijat fizetik, szeptember harmin-
cadika után drágább a vizsgáztatás és nagyon 
hosszadalmas, mert a vizsgáztató bizottság nem 
tart állandó szolgálatot és esetleg liónajv>kig 
kell várni a vizsga napjának kitűzésére. 

J.atézetl, iskolai fyarlsnyáH 

gyermeK k'ótöttkabátok 

nagy v á l a s z t é k b a n , 

CUSSZIÍQ Imre 
SzécHenyl tér 2. Tisza szálló mellett. 


