
flz általános nyomorról és a segítés módjairól 
nyilatkoznak a szegedi nőegyletek vezetői 

(A Délmagyarország munkatársától.) Elha-
gyatott szegények mindig voltak és vannak 
még ott is, ahol tejjel-mézzel folynak az or-
szágban a bőség forrását Megszervezve oly 
mértékben azonban seholse volt a segítség, 
hogy jószívű assonyok és lányok által alapí-
tott és vezetett jótékony egyesöletek ne let-
tek volna nélkülözhetetlenek az államok gon-
doskodásának hiányossága mellett. 

Addig, amig a szegénység csak szorványos 
tünet volt, jólesett tudni, hogy a jótékony 
egyesületek talán sokaknak juttatnak vigasz-
talást, segélyt, ma azonban, amikor a szegény-
ség és jajkiáltás mint a prairie-égés per-
zseli és pusztítja az országot, egyik határtól 
a másik határig, a Jótékony egyesületek jelen-
tősége és kötelességei a veszély arányában 
megnövekedtek. A jótékonykodás amatőr örö-
méből az országos katasztrófára ébredtek-e 
a jótékonyság vezetői, hiszsn segítségüket és 
munkájukat már nemcsak kéri, de aggódva 
követeli a rettenetes nyomor, amely elnye-
r i ;sel fenyeget itt mindent, ami virágzó élet, 
szépség, boldogság és kultura volt. 

A közelgő tél előtt félelemmel gondolunk 
azokra, akik kicsi gyerekekkel, munkanél1-
kül, keresetképtelenül, hideg szobákban éhez-
ve várják a segítséget. Félelemmel gondo-
lunk a tragédiákra, amelyek megnyitják a 
gázcsapokat, halálraszántan merednek folyók 
sötét hullámaira, vagy éjszaka, álmukban bo-
rotvakéssel szabadítják meg gyerekeiket az 
éhségtől... 

Rettenetes tél jön és rettenetes a városok 
felelőssége. Hogy miképen és mennyire kap-
csolódnak a segités munkájába a Szegeden 
működő jótékonysági egyesületek, arra vonat-
kozólag kérdést intéztünk' a különféle nőegye-
sületek vezetőihez és a következő tájékoztatá-
sokat kaptuk: 

Dr. CSIKÓS NAGY JÓZSEFNÉ, 
• Katholflcus Nfivédö helyettes elnöknője a kővet-

kezőket mondotta: 

— A huszonkét éve fennálló Szegedi Katholikus 

Nővédő Egyesület munkáját a Leánykörrel kez-

dette meg. Azokból a serdülő leányokbői, akilk 

már az Iskola falai közül kinőttek, hogy a fel-

nőtték szórakozásait vasárnaponkint nekik meg-

felelöképen biztosítsák — alakította meg ezt a 

kört egyesületünk. Valláserkölcsi mesék, kézi-

munka, társasjáték, ének, majd egy-egy műked-

velői előadás a programunk. Leányok részére 

könyvtár áll rendelkezésre. 

— A Zsófia Napközi Otthonban 60—80 apró, 

2—6 éves, leginkább munkások gyermekeit magáiba 

fogadó, három terem áll rendelkezésre, hol ál-

landó felügyeletben, óvásban és tanításban van 

részük. 1912-ben begavári Back Bernát nemesszlvü 

adománya folytán áll a székház s benne folyik a 

sokágú, szociális, lelkes munka dr. Raskó Istvánné 

alapító elnöknsszony vezetése mellett. A kicsinyek 
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Sz.Zsögön Lenke 
a budapesti városi szinház érekmOvésznője 

Laurisin Lajos 
a m kir. operaház énekművésze 

ária és magyar nótaestje 
Zongorán kisér Á b r á n y i E m i l , 

a m. kir. operaház v igazgatója. 

A magyar dalokat Boldizsár Kálmán és 
cigányzenekara kiséri. 

Jegg 90 murtm 4 pengőig 

reggeltől estig tartózkodnak a székház falai között, 

hol 10 órákor meleg tejet kenyérrel és 12-kor 

egy tál meleg ételt kapnak. Testi-lelki gondozás 

óvónői felügyelet mellett 

— A börtönmisszió nemcsak a kerületi fogház-

ban, de « törvényszéki fiókfoghózban is sikeresen 

működik. Leginkább a családdal való kapcsola-

tot tartja fenn. Karácsonykor karácsonyfaünnepély 

mindkét helyen, megfelelő szeretetcsomagok ki-

osztásával kapcsolatban. 

— A gyermekmisszió a gyermekkórház és gyer-

mekklinika beteg gyermekeivel történő foglalko-

zással enyhíti a betegek nehéz napjainak szomo-

rúságát Tanét, olvas, iraméi és a kézügyességet 

fejleszti. Minden karácsonykor ide Is bekopog*-

tat a Nővédő. 

— A Szent Eresébet Otthon egyetemi és közép-

iskolai hallgatók Internátus*. Mérsékelt díjért me-

leg, szerető otthont nyújt a családtól elszakadt 

tanulni vágyó leányoknak. Zongora, könyvtár, napi-

lapok állanak rendelkezésre és gondos felügyelet 

alatt állanak. 

— A szegényosztály 80 elaggottról gondosko-

dik. Szent Erzsébet napján megvendégelték őket, 

karácsonykor szintén kapnak szeretetcsomagot és 

vendégségben lesz részük. 

— A nővédelmi iroda a hozzáfordulókat nem 

hagyja támasz, tanáéi és segítség nélkül. Most 

fokozottabb munkát lát et 

Dr. CSERÖ EDÉNÉ, 

a Zsidó Nőegylet társelnöknője a következőkép 

nyi átkozik: 

— A szegény özvegyasszonyokat és leányokat 

rendszeresen segélyezi. Pénzzel, ruhafélékkel, télen 

fával. Egyes esetekben olyan művészeti, vagy Ipar-

ágakra kitaníttatja, hogy kenyérkeresetük legyen. 

A beteg szegény nőket látogatja és sorsukon 

mindenképen enyhíteni törekszik. A tanuló Ifjúságot 

tanulmányi segélyben részesiti, hogy vizsgázhas-

sanak, szigorlatozhassanak. 

— Hetenkint egyszer elnökségi ülést tart és 

itt vitatja meg a segélyezés módját és mértékét, 

különösen azokkal kapcsolatosan, akik nincsenek 

a rendes havi segélyezettek között. A rendes havi 

segélyben részesülök száma 110—120, akik minden 

hő elején kapják meg a havt segítséget. 

— Akárhányszor a férjhezmenő szegény leá-

nyok kelengyét és más kiházasitási tárgyakat kap-

nak. 

— Az elnökség rendsze-ssen és a tagok a 

szükség szerint kipuhatolják a szegények szemét 

lyét környezettanulmányokat végeznek és igy az 

elnökség körültekintéssel 1ár el az adományok 

kiosztásánál. 

— Mind e kiadások fedezete a tagdijakból, 

a heti hólabdák és más rendezéseken bei oly t 

jövedelmekből és egyesek jótékony adományaiból 

kerül kt 

BAKÓ LASZLÓNÉ, 

a Lorntft Zsuzsanna Egyesület ügyvezető elnök-

nőjének nyilatkozata: 

— A Lorántfy Zsuzsanna Egyesület célja: asz-

szony és leánytagjai által a keresztyén erkölcsi 

és hitélet fejlesztése, különösen a könyörülő és 

segítő szeretet gyakorlása által. 

— A szegedi egyesület 1925 óta igyekszik a 

nagy cél megvalósítására; évről-évre szélesebb kere-

tek között, aszerint, amint tagjaiban az egymásért 

való felelősségérzet, az egymás terhét-hordozás 

nagy elve válik öntudatosabbá. 

— A református egyház évek óta megszüntette 

a templom előtti koldulást s azóta ugy azokat, 

ldk koldulásra voltak kényszerítve, mint minden 

arra valóban rászorulót heti természetbeni segély-

ben részesítünk. Elemi iskolánkba járó szegény 

gyermekeknek egész éven át tízórai tejdijait fedez-

zük; a téli 5 hónapon át ugyancsak elemi isko-

lánkban Napközi Otthont állítottunk fel a mult 

évben 25 gyermekkel, ezt a számot az idén kb. 

50-re emelhetjük. Rendkívüli- és lakbér-segélyt s 

természetbeni ruhasegélyt állandóan adunk. Sze-

gényeink, s betegeink — klinikákon, kórházban, 

börtönben s magáncsaládoknál a diakonissza-test-

vér által látogattatnak. Az egyesület rendez idő-

közönkint ünnepségeket, szeretetvendégséget. Sze-

gényeinket minden ünnepben az egyház gyülekezeti 
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termében megvendégeljük, résztvevők száma eléri 

a lOO.at (október 31-én 95-en voltak). A karácsonyi 

ünnepek alkalmával a rendelkezésre álló összeg-

ből, valamint a karácsonyi gyűjtési akció ered-

ményéből iskolás gyermekeket lát el ruhával, cipő-

vel, iskolakönyvvel, szegény családokat élelmiszerv-

rel, tüzelőanyaggal. Karácsonyi ünnepségeket ren-

dez a kerületi börtönben, gyermekek és szegények 

részére. Állandóan van gyermekkelengye akció. Ház-

tartási alkalmazottak részére összejöveteleket retv-

dez. 

— A nyári két hónap kivételével hetenként 

kedden délután a leányok, csütörtökön délután j 

az asszonyok kézimunkaórára gyűlnek össze; itt 

készitik el a minden karácsony előtti időben egy 

hétig tartó nagy karácsonyi vásárra a szebbnél-

szebb kézimunkákat és itt nyerik a lelkikészséget 

Is nagy és felelősségteljes munkáikra. 

PAUL RÓZSI, 

a szegedi Zsidó Leányegylet elnöknője a köveé-

kező felvilágosítást adja: 

— A szegedi Leányegylet is kiveszi részét 

az általános nyomor enyhítésében. A legutolsó j 

közgyűlésen az egyesület elhatározta, hogy foko-

zottabb munkát fog kifejteni az önhibájukon ktvül 

szükséget szenvedők gyámoHtására. Elsősorban az 

ártatlan gyermeki Lelkeket óhajtja megmenteni az 

élet számára. Babakelengyét adományoz a szegénye-

sorban sinylődő családok újszülöttel részére. A fej-

lődésben visszamaradt iskolásgyermekeknek tej-; 

akciót létesít az elemi Iskolában és a rendelkezés, 

séne álló anyagi eszközök figyelembevételével beteg! 

gyermekeket gyógykezeltet. A hitközség által indí-

tott felruházás!-akciót anyagilag támogatja és aktív: 

is résrt vesz benne a Leányegylet A tehetséges, de 

szegénysorsu leányokat tanulmányaik végzése köz-

ben anyagilag segíti és tanácsokkal ellátja. Igy fád-

szik a reális élet kívánalmainak megfelelően az 

elhelyezkedés súlyos problémáit is megkönnyíteni 

azzal, hogy kenyérkereső foglalkozások megtanu-

lásához is segédkezet nyújt. A leányok kiházasii-

tásához anyagi hozzájárulást biztosit Igy módot 

ad az egyéni élet legszebb hivatásának a teljesitét-

sére. Hozzátartozóiktól elhagyatott, de jobb sorsra 

érdemes volt tagjait havi támogatásban részesiÜ. 

Emberbaráti támogatását a rendelkezésére álló 

anyagi eszközökhöz mérten, az arra érdemesektől 

nem tagadja meg és igyekszik a szenvedés köny1-

nyeat letörölni és a sors keserűségeit enyhíteni. 

— A súlyos gazdasági helyzet arra a belátásra 

birta az egylet vezetőségét, hogy a szokásos bélja 

helyett havonkénti teákat rendezzen. Igy kevesebb' 

költséggel nagyobb jövedelemhez jutva, továbbra 

is gondos szemmel kisérheti a segítségre érde-

meseket. 
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