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& MANSz-szekrények ismét 

kint az utcán . . . 
(A Déteagy&ror&zag munkatársától; 

* várat araképéhez már hozzátarto-
zott u a piros-fehér-zöld szinü, sok 
Jrtoot kit szekrény, amelyeket a 
MANSz helyezett ei a főposta előtt, a 
Dóm előtt, a korzó sarkán s más for-
galmas helyeken s amelyek hangos 
«óval s mégis némán kértek pénzt, ci-
garettát, könyveket és másféle adomá-
zyokat hadbavonult hőseink számára. 
A szekrényeknek olyan hatalmas si-
kerük volt, amilyenre még a lelkes 
MANSz-bőlgygárda népszerű elnökasz-
szonya: dr. S z é c h e n y i Istvánné 
sem számított, pedig ő nagy reménye-
tet fűzött ahhoz, hogy ezek a szek-
rénykék megszólaltatják majd a város 
lelkiismeretét 

A város lelkiismerete csakugyan 
Várakozáson felöl megszólalt I Több 
mázsára tehető azoknak az ajándékok-
nak a tömege, amelyeket ezekbe a 
szekrényekbe hordtak az elmúlt két 
hónap alatt Szeged város polgárai 
Többezer könyv, sok-sok meleg téli ru-
hanemű, 11 mázsa folyóirat, harmad-
Mlezernyi pengő készpénz és 10.000 ci-
garetta vándoralt be a szekrények 
Oyü&saln a távoli orosz mezők zord 
telében harcoló honvédeink számára. 
A szekrények tehát rendkívüli népsze-
rűségre tettek szert igen rövid idő 
alatt s hogy a MANSz mégis elhatá-
rozta bevonásukat, arra csak a beál-
lott nedves, téli idő adott okot 

A MANSz szekrénykéi azonban a 
minap ismét megjelentek Szeged ut-
óéin. A lelkes nőegyesölet vezetősége 
ugyanis garmadával kapta a felszólí-
tásokat, hogy állitsák vissza helyükre 
a szekrényeket amelyeket a város pol-
gárai annyira megkedveltek s ame-
lyek megkönnyítették adakozásaikat 
Dr. Széchenyi Istvánné tehát kiadta a 
parancsot hogy a szekrényeket is-
mét helyűkre szállítsák s egyidejűleg 
gondoskodott róla, hogy az idő vi-
szontagságainak kevésbé kitett helyet 
keressenek számukra. Igy például a 
főpostán belül, a forgalmas csarnok-
ban állították fel a szekrényt úgy-
szintén a Dóm előtt is a templom be-
járatánál helyezték el. 

Hogyan válik a szekrények tartal-
ma hasznossá hadbavonult honvédeink 
számára? Erre vonatkozóan felvilá-
gosítást kaptunk B MANSz elnök nőjé-
től, aki elmondotta, hogy a folyóirato-
kat, könyveket és meleg holmikat rész-
ben már elküldőtték a frontra, rész-
ben most várnak elszállításra. Leg-
utóbb is kót hatalmas láda meleg hói-
n k küldött a MANSz a harctérre — 
karácsonyra. A pénzt pedig szintén 
nagyon ötletes módon használják fel. 
A« iparostanonciskolában berendezet! 
A-csoportbeli hadikórházban központi 
rádióberendezést szereltetnek fel. Min-
den teremben beszélő készülék közve-
títi majd a központilag felállított és 
kezelt rádiókészülék műsorát s ugyan-
ez a készülék közli azután az utasítá-
sokat is az egyes kórtermeknek. Ez a 
költséges és célszerű készülék most 
áll beszerelés alatt a hadikórházban 
és valószínű, hogy karácsonyra el Is 
készül. 

Itt irjnk meg meg az! is, hogy a 
MANSz január Űrén tombolával egy-
bekötött teadélutánt rendez a Hungá-
ria-szállóban ugyancsak fronton szol-
gáló katonáink javára A tombolához 
már hordják össze a magvar asszo-
nvok. leányok a tombolatárgvaka] 
disztárgvaktól kezdve az éléskamrák 
kincseiig minden szerepel a tombola-
tárgvak között. Már előre is bizo-
nyosra vehető, hogv a tea'délntSnnflk 
nagy sikere lesz 

Hétmillió pengsff emésztett fel 
a Kóros-Tisza-Maros közének 

árvízvédelme 
Budapest, december 16. A Magyar 

Mérnök- és Épitészegylet vízépítési 
szakosztálya filést tartott, melyen P a-
t aky Béla miniszteri osztálytanácsos 
a Tisza völgyében 1940—42. évben vég-
zett árvízvédelmi munkákat ismertette. 
Az 1940. évi árviz alaposan rácáfolt 
azokra, akik az Alföld kiszárításával 
vádolták a vizépitő mérnököket. 1940 

42. évben olyan nagy terület került 
viz alá, hogy komolyan veszélyezte-
tettnek látszott az ország közellátása, 
ha a vizet idejében le nem vezették 
volna. Közel 30 millió pengőt fordítot-
tak a Tisza völgyében vizrendező mun-
kálatokra, öt és félezer kilométer csa-
tornahálózat épült s több mint 30 uj 

szivattyútelep felállítása van munká-
ban. Rámutatott arra, hogy a Tisza 
völgyében az 1932. évi árviz óta az 
árvédelmi töltéseket a legmagasabb 
árvíz fölé emelték másfél méterrel. 

Vitéz P a t o n a y Ignác rámutatott 
arra, hogy a Kőrös—Tisza—Maros fo. 
lyók közében az árvizek elleni véde-
lem teljesen eredményes volt, de na-
gyobb károkat okozott a belviz. Az 
állam nagyarányú segítségével elvég-
zett munkálatok nagymértékben eny-
hítették a károkat. Á Kőrös—Tisza-
Maros folyók közének árvízi védelme 
és a belvizleivezető rendszer tökélete-
sítése több mint 7 millió pengő költsé-
get emésztett fel. 
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H A R M Ó N I A M A G A L O F F 3KGn«f®r«©sf 
MA Tisza fél 7 Műsoron: Bach, Beethoven, Brahms, Chopin 

Egy héttel meghosszabbított, 
rendkívüli karácsonyi szünetet tartanak 

a szegedi középiskolák 
A kultuszminiszter által engedélyezett több mint egy hó-
na pos szénszünetet egy iskola sem veszi igénybe — 
Az elemi iskolák vakációjáról a hét végén történik döntés 

(A Déhnagyarország munkatár-
sától) Amint ismeretes, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletet 
adott ki az iskolák szénszünetéről. 
A miniszter rendelete értelmében 
rendkívüli szünet engedélyezhető a 
tüzelőanyaggal el nem látott isko-
lákban. Azokban az iskolákban, 
ahol nincs elegendő tüzelőanyag de-
cember 20-tól január 24-ig engedé-
lyezte a karácsonyi vakációt a kul-
tuszminiszter. A Délmagyarország 
munkatársa érdeklődött a tankerü-
leti főigazgatóságon és a tanfel-
ügyelőségnél, hogy lesz-e a szegedi 
iskolákban szénszünet, és milyen 
mértékben? 

A tankerületi főigazgatóságon 
éppeD s jcrdán délelőtt történt dön-
tés ebben az ügyben. Mnnkatársun-
.kat úgy informálták, hogy a fő-
' igazgatóság részéről generális In-
tézkedés nem vált szükségessé a ka-
rácsonyi vakációnak a miniszter 
rendelkezése értelmében való meg-
hosszabbítására. Az egyes középis-
kolák igazgatói beterjesztették ja-
vaslatukat a vakáció időtartamára 
vonatkozólag, ezekből megállapít-
ható, bogy az idei karácsonyi va-
káció alig néhány nappal lesz hosz-
szabb a szegedi középiskolában, 
mint más esztendőkben. A minisz-
ter által engedélyezett több mint 
egyhónapos szünetet sehol sem ve-
szik igénybe. Az állami polgári is-
kolák december 20-tól január 10-ig 
tartanak szünetet, a Szent Erzsébet-
leánygimnázium december 20-tól ja-
nuár 6-ig. a Klauzál-gimnázium de-

cember 20-tól janilár 10-ig tart a 
karácsonyi vakáció. A főigazgató-
ság úgy intézkedett, hogy a szün-
idő tartama alatt is minden iskolá-
ban be kell fűteni egy tantermet. 
Azok a szegénysorsú tanulók, akik 
otthon, fűtetlen szobában nem tud-
nak tanulni, a vakáció alatt is be-
járhatnak az iskolába ée délelőtt 
8-tól l-ig tanári felügyelet alatt ta-
nulhatnak a befűtött termekben. 

Mindebből az látszik, hogy a sze-
gedi középiskolák igazgatói köteles-
ségszerűen idejében gondoskodtak 
elegendő tüzelőanyagról, ennek kö-

! szűnhető, hogy nem lesz fennaka-
dás a tanításban. A > vakáció pár 
napos meghosszabbítás, körülbelül 
megfelel annak a közellátási mi-
niszteri rendelkezésnek, hogy az is-
kolák a tavaly felhasznált szén-
mennyiségnek csak egy bizonyos 
hányadát tüzelhetik el az idén. 

A Baross Gábor gyakorlógim-
náziumban, amely nem tartozik a 
tankerületi főigazgatóság hatáskö-
rébe, dr. Firbás Oszkár igazgató kö-
zölte velünk, hogy az iskolának 
megfelelő mennyiségű tüzelőanyag 
áll rendelkezésére, ezért a most va-
sárnap kezdődő vakáció esak Vízke-
resztig, január 6-ig tart és 7-én már 
újból kell isoklába menniök a diá-
koknak. 

A kegyesrendi városi gimnázi-
umban is körülbelül mintegy héttel 
meghosszabbított szünet lesz, 
amennyiben a rendtartás szerinti 
december 23-tól január 3-ig terjedő 
szünet helyett most december 20-

• tói január 8-ig szól a vakáció, íle 
úgy, hogy 8-án már kezdődik a ta-
nítás. 

A tan felügyelőséghez nyolc-tíz 
, iskolaigazgató kérleme érkezett be 
!a karácsonyi vakáció meghosszab-
bítására vonatkozólag, ezek azonban 
még nem kerültek feldolgozásra, 
így csak a hét végén dől el, hogy 
ezekben az iskolákban mettől med-
dig terjed a szünet 

Buíor imimi HWés! 
Beszerzés előtt tekintse meg 

szép és ióminőségü 

Kézműipari « m í 
1 Horváth Mihály utca 5. sst. 

I p a r e s a r a e k u 

B É L Y E G E I T 

ismét jól értékesítheti nálam, 
karácsony hetében. 

Béfyegkereskedés, 
fogadalmi templommal szem ben 

Özv. Vértes Józsetné Löwy Irma felesége, Gönczi Ernöné Vér-
tes ünlma leánya és távoiievő veje, Gönczi Ernő mélységes fájda 
lommal tudatják, idegenbe szakadt testvérek, sógorok nevében is. 
hogy a legjobb térj, 9 leggyöngédebb apa, após. testvér és rokon. 

Vértes József 
ól-ik életévében ! oo lá-én éjjel rövid id-?ig tartó betegség után 
családjának és baráti körének nagy fájdalmára, váratlanul elhuny! 

Temetése december 17-én délután fél 3 órakor tesz a cinterero 
WH 

Részvétlátogntások meilőrérét ' érjük. 

Őrséget szerveznek 

a íodorieiepiek 

az elszaporodott csirke-

lopások megakadályozására 

(A Délmagyarország munkatársa-
tói) A fodortelepi lakók népes kül-
döttsége kereste fel szerdán délelőtt 
dr. Büócs Béla. főkapitányhelyettest, 
a szegedi rendőrség vezetőjét, aki-
től engedélyt kértek arra, hogy sa-
ját kebelükben őrséget szervezhes-
senek az utóbbi időben nagymérték-
ben elszaporodott csixkelopásojs 
megakadályozására. Az őrségek, 
amelyek felállítására a főkapitány-
helyettes a hozzájárulást megadta^ 
a rendőrőrszemeknefe segítségére 
lesznek a vagyon- és közbiztonság 
megóvásában. A küldöttség felbivta 
a kapitányság vezetőjének figyel-
mét arra is, Hogy a osirkeiopáso-
kat jóformán kivétel nélkül cigá-
nyok követik el, ezért azt kérték, 
hogy a kapitányság fokozott erély-
lyel járjon el a kóbor cigányokkal 
szemben. A fodortelepiek ezzel a 
kérésükkel nyilt ajtót döngetnek, 
mert a kapitányság állandóan éber 
f'gyelemmel őrködik a közbiztonsá-
gon és preventív intézkedéseivel 
már eddig is számos bűncselek-
ményt hiúsított meg. A cigányok 
kóborlásának megakadályozására 
szintén megtörténtek a szükséges 
'ntézkedéseV és ennek eredményei 
npen az ub'bbí hetekben történt 

mrar«tos letartóziatásöisfinu mutat-
koznak 


