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II Szegedi Katolikus 
Növédö 9 szociális 

intézménye 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-

gedi Katholikus Növédö Egyesület szerdán 
délután fél öt órai kezdettel túrija meg hu-
szonnyolcadik évi rendes közgyűlését egyesü-
leti székházának dísztermében alapító elnök-
asszonyának, dr. R a s k ó Istvánnénak elnök-
ielével. A közgyűlésre szóló ineghivó beszédes 
tömörséggel ismerteti ennek a nagyszerűen 
működő jótékonycélu egyesületnek jól elgon-
dolt és felépített szervezetét, amely nemes, em-
beri célok szolgálatában áll 

Ezl a régi szegedi egyesületet dr. R a s k ó 
Sándorné agilitása hivta életre 1909-ben. Cél-
ját az ismertető igy határozza meg: a katho-
likus nők védelme, hitvédelem, szociális és 
karitatív tevékenység. A nővédelem intézmé-
nyes megoldása céljából fennállása óta egész 
sor karitatív intézményt szervezett és elérte, 
hogy ma már intézményes védelemben része-
sítheti a nőt csecsemőkorától aggkoráig. 

Nem kevesebb, mint kilenc önál ló intéz-

ménnyel működik, de ezek az intézmények 

mind központi irányítás alatt ál lanak és cél-

tudatosan dolgoznak a közös cél elérése érde-

kében. A Palronesse Testület az egyesület 

munkás szerve, amely minden intézménynél 

belekapcsolódik az egyesület munká jába . A 

Leánykor az egyesület megalakítása óta meg-

szakítás nélkül működik. Célja a vallásos élet 

ápolásán kivül a serdülő leányok oktatása. A 

Zsófia Napközi Otthon, amely begavári Back 

Bem át né bőkezű adományából 1912-ben nyilt 

meg és azóta megszakítás nélkül fennáll. 

Évente átlag hetven-nyolcvan leánygyermek 

neveléséről, gondozásáról és a legtöbb esetben 

élelmezéséről is gondoskodik. A gyermekeket 

karácsonykor felruházza, a rászoruló szülőket 

csctenkint segélyezi. A Nővédelmi Iroda a női 

éi gyermekvédelmi szempontból szociális és 

karitatív munkát igénylók részére áll fönn és 

:i szemérmes szegények segélyezésének dolgát 

' " t 'U i .iz 1212 működő börtönmisszió és 

nz 1030 óta működő fogházmisszió összekötte-

tést tart fönn az elitéltek és családjuk között 

é» arra törekszik, hogy szabadulásuk után is-

mét megtalálják helyüket az életben. A kór-

házakban és a klinikákon ápolt l>eteg leány-

gyermekeket a huszonöt év óta fennálló gyer-

mekkórház-misszió és a <iz év óta működő kli-

r ikai misszió tagjai keresik fel, szórakoztatá-

sukról. nevelésükről és oktatásukról gondos-

Kodnak. 1921-ben nyilt meg a Szent Erzsébet 

Leányinternátus és otthoni nyúj t a főiskolás 

vidéki leányoknak. A Laboratóriumi Asszisz-

tensnő-képző tanfolyam 1935 szeptembereben 

alakult, az egyetemen működik egyetemi ta-

nárokból alakított szakbizottság felügyeletével 

és célja, bogy u j kereseti lehetőséget nyisson 

a nők számára. Végül szépen működő intéz-

ménye az egyesületnek a népiskolai ebédelte-

lési akció, amely a mult tanévben a m ó r a ^ -

rosi, az idén a szjlléri elemi leányiskolában 

indult meg és célja, bogy a rosszul táplált, le-

gvöngült szervezetű iskolásleányok jobb táp-

lálásáról gondoskodjék. 

A Szegedi Katholikus Nővódő Egyesület 

egyike Szeged legnépesebb egyesüleleinek, 

tagktszáma megközelíti az ezret. Az egyesület 

igen nagy költségvetéssel dolgozik, mult évi 

zárszámadásának tanúsága szerint 31,44359 

pengő volt a bevétele, a kiadása pedig 30.451.30 

t*ngó. 
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hajat. Minden eddig használatban levö 
készüléket felülmúl. Szeiredou kizárólaar az 

20 TORNADO" haiszáritó-készülék {TSSFS&i.. 
99 E L I T E i i hölgytodrászszalonban van 

haszaáiatban. Széchenyi tér 2. 

LÉGOLTALOM 
Mit kell ludn< az 
elsötétitési gyakorlatról 

Amikor háború veszélye fenyeget és légitáma-
dás is várható, a város légoltalmi parancsnoka 
„csökkentett világítást" rendel el. A légi riadó 
jelre pedig a város „teljes elsötétitése" felől in-
tézkedik 

A csökkentett világítás a háború egész tarta-
mára szól, a teljes elsötétítés pedig csak a légi-
támadás idejére. Csökkentett világítás elrende-
lése esetén csak a fölösleges fényforrásokat kell 
eloltani. Az uccák, terek, épületek megvilágítását 
a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ugy hogy a 
lámpák a legkisebb gyertyafénnyel világítsanak. 
Azonkívül felülről és oldalról el kell takarni a 
lámpákat azért, hogy csak lefelé világítsanak. 
Célszerű az uccai lámpákat kék üveggel ellátni, 
mert a kék fény nehezebben vehető észre. Bizo-
nyítják ezt a Berlinben tartott elsötétitési pró-
bán szerzett tapasztalatok, mely szerint kékfé-
nyü lámpák fénvköro 800 méterről már nem 
volt látható. A jármüvek világítását 
a lecsökkentett közvilágításhoz hasonló módon 

kell szabályozni. Kirakatokat és reklámokat el 
ktli sötétíteni. Minden ablakot el kell függönyőzni 
u?» nogy ínég a pidlágablakok, üvegtetők, fo-
lyosók utján sem szűrődjék ki a szabadba semmi 

y. 

Teljes elsötétítés elrendelése esetén minden 
külső világítást azonnal és teljes mértékben be 
kell szüntetni. Uccák, terek, épületek megvilá-
gítására szolgáló fényforrásokat egy percen belül 
kell eloltani. 

A jármüvek álljanak meg és oltsák el lámpái-
kat. A lakásokból, üumekből és általában bár-
mely helyi: ég'jől niég az aitók nyito-atása által 
se jusson kí semmi fény. Minden lakásban a légi 
riadó jelre olyan gyorsan oltsanak ki minden 
szabadba sugárzó fényt, amilycu gyorsan csak 
lehet 

Szegeden a Nagykörúton belül eső részben a 
villanyvezeték olvan berendezésű, bogy a közvi-
lágítás vezeték nincsen elkülönítve a maginvHá 
gitási vezetéktől. Ennélfogva külön és csak a 
közvilágítás központilag nem oltható el. A teljes 
elsötétítés tehát ezidőszerint csaVi" ugv történhet, 
hogy a villanygyár az áramszolgáltatást köz-
pontilag az egtsz város területére megszünteti. 
Elalszanak tehát ugy a közvilágítási, mint a >na-
ganvilágitási lámpák, valanvnt megállanak a vij-
lanymotorok-

A junius 14-én tartandó elsötétitési gyakorlat 
alkalmával a város elsötétitését az elmondottak 
szerint hajt'ák végre. 

Ez a gyakorlat junius 14-én 11 óra 10 perckor 
kezdődik és 11 óra 40 perekor ér véget a követke-
ző beosztással: 

11 óra 10 perctől 11 óra 15 percig a légi riadó 
jelek leadása. 

11 óra 1G perctől I I óra 25 porcig csökkentett 
világítás 

11 éra 26 pcrctől 11 ó^i 35 percig teljes elsö-
tétítés. 

11 óra 36 perctől 11 óra 40 percig a légi vé-
széig elmúlt jelek leadása. 

A légi riadó jeleket már ismertettük a két gya-
korlat alkalmával: szaggatott szirénabugás és a 
harangok félreverése. . g 

A csökkentett világítás |er«sztülvitek tulajdon-

képen a gázlángok és a vfllaáyégők legerjesztéie 

által történik. 

A teljes elsötétítés a gáz- és víllanyáramszolgál-

tatás teljes megszüntetése folytán következik be 

és n város egész területére kiterjed. 

A légi veszély elmúlt jeleket ugyancsak ismer-

tettük már: folytonos sziréuabugás és rendes ha-

rangozás. 

Az elsötétitési gyakorlat legfontosabb része a 

11 óra 26 perctől 11 óra 35 percig tartó teljes j 

elsötétitése a városnak, amikor is 10 parelj a I 

város teljes sötétségbe borul. 

Minthogy pedig a mindennapi élet az elsötétí-

tés tartama alatt is tovább folyik, ezért esetle-

ges zavarok, félreértések elkerülése, valamint bal-

e-setek megelőzési, stb. cél jóból fontos tudni a 

következőket: 

Ajánlatos, hogy mindenki gondoskodjék előra 

tarlulókmiágitdsról. Ennek olyannak kell lenni, 

hogy bent a lakásban a szükséges mozgáshoz, 

munkához kellő fényt szolgáitasson. Azonkívül 

kellő biztonságot nyújtson ne robbanjon, tűzet ne 

okozzon és könnyen legyen ke elhstő. Felhasz-

nálhatók ilyen szükségvilágításhoz a petróleum-

lámpák, valamint a gyertyák is, azonban legalkal-

masabbak a villamos kézi- vagy zseblámpák. 

Gyufát, gyújtót állandóan meghatározott helyen 

kell tartani, hogy szükség e:etén a sötétben is 

megtalálható legyen. Ezt a szükségvilágítást ugy 

kell elhelyezni, hogy ge n az ajtón, sem az abla-

kon, vagy egyéb nyílásoknál a-külső világba fény 

ne sugározzon ki- Ajtókat, ablakokat be keli csuk--' 

ni, redőnyöket, függönyöket leereszteni. Ha az 

ablakon függöny nincs, az ablaktáblára alkalma-

zott papirragasztással kell megszüntetni a belső 

világosságnak a szabadba való átszürődését. 

A nyitva lévő gázcsapokat és pedig ugy a vi-

lágítási, mint a főzőgázcsapokat el kell zárni. Ha 

a gázvezeték csapjait nem zárjuk el, akkor a gáz-

szolgáltatás megindulása után a helyiségekben 

gázömlés következik be, amelyet ha nem veszünk 

észre, mérgezést, vagy robbanást okozhat. 

Ugyancsak cl kell zárni a vízvezetéki csapokat 

is. A vízszolgáltatásban is állhatnak elő zavarok: 

és ha később, a sötétben ne:n tudjuk a vizcsapo-

kat elzárni, vagy elfelejtjük, a vízszolgáltatás meg-

indulása után a lakásban vizömlés kövclkezhetik 

ba, aaii a mennyezetet átáztatja és sulvos káro-

kat okozhat 

Lépcsőházak belső világításáról gyertya, vagy 

zseblámpa beszerzésével kell gondoskodni. Mintt-

hogy a kapucsengök a villanyáramszolgállatás 

megszünte'-ése folytán néni mükődrek az elsöté-

títés tartama alatt, a házmesterek bezárt kapu 

esetén a lakók bebocsátásáról megfelelő módon 

gondoskodjanak. 

Kórházakban, klinikákon, sulvos betegeknél a 

szükségvilágitó eszközök beszerzése feltétlenül 

szükséges. Ivóvíz tartalékolásáról is ajánlatos elő-

re gondoskodni. 

Azokban az ipari üzemekben, ahol éjjeli munka 

villanymotorral folyik, legkésőbb a légi riadó je-

lek leadásakor a motorokat ki kell kapcsolni. 

Erre azért van szükség, mert a légi riadóval egy-

idejűleg a csökkentett világítás végrehajtása in-

dul meg, ami a feszültségr.ek állandó leszállításá-

val jár és amit a motor már ne:n bir el. A mo-

tor újra csak akkor indítható meg. amikor a vil-

lanytelep a rendes feszültségű áramot szolgál-t 

tatja. Ezt abból lehet megállapítani, hogy a vil-

lanylámpák fokozatosan felerősödve teljes fény-

nyel éerrek. 
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