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Unaepu 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

sonlcs-ufcai általános iskola 
Fél évvel ezelőlt belört ablakok 

tátongtak, kopott, piszkos falak 
gondozatlan folyosók fogadták a 
látogatót a Dugonics-utcai volt le-
ánypolgári, ma pedig általános is-
kola épületébén. A tanulók nem 
is jártak ebbe az iskolába, hanem 
szűkös keretek között az ítélőtáb-
la épületében tartották meg szá-
mukra áz órákat. Ezzel szemben 
ma szépen kifestett, tiszta egész-
séges padokkal berendezett tanter-
mek, szépen kitakarított folyosók, 
beüvegezett, lemosott ablakok mu-
tatják, hogy újjáépítésünk ezen a 
szakaszon is eredményes volt. Nagy 
része van ebben annak, hogy a 
Délmagyarország már hónapokkal 
ezelőtt felemelte szavát az iskola 
rendbehozása érdekében, legutóbb 
pedig a Magyar Kommunista Párt 
k őzben j á rására kul tus zm inisz té-
rium által kiutalt összegen tulmég 
ötezer forint segítséget kapott. 

Hálásak az Iskola tanárai 
az MKP-nak 

Mészáros Júliával az iskola tevé-
keny igazgatónőjével látogatjuk 
sorra a tantermeket. Boldog öröm-
mel magyarázza, milyen nagyje-
lentőségű az iskola és ai1 gyermekek 
szempontjából egyaránt, hogy is-
mét régi helyén, arra alkalmas 
épületben folyhat a tanítás. 

— Igazán hálás köszönetemet fe-
jezem ki — fordult felénk — dr. 
Zöldi Sándor képviselő urnák és 
rajta keresztül a Magyar Kommu-
nista Pártnak nemcsak a magam, 
de az egész tanári testület nevé-
ben, hogy segítségünkre siettek. 
Nagyon megható, hogy ilyen fi-
gyelemmel vannak az iskola iránt 
és a párt érdeklődése valóban ko-
moly országépitő munkát jelent. 

A tanulók és a szülök is 
segítettek 

Elmondja még ezután Mészáros 
igazgatónő, hogy annakidején a be-
rendezés 60 százalékát sikerült át-
vinni a tábla épületébe ési igy most 
a régi helyen megfelelő felszere-
léssel indulhatott ismét a tanítás. 
Nagy szeretettel meséli, hogy ma-
guk a kislányok is önkéntesen be-
kapcsolódlak a visszahurcolkodás 
munkájába, sőt még a táblaépület 
kitakarítására ís vállalkoztak. 

— Becsülettel kell elhagyni azt 
a helyet, amely annyi ideig hajlé-
kot adott, — mondották —i_a kislá-
nyok is nekigyürkőzve takarították 
az épületet. 

Az iskola rendbehozásánál a szü-
lők is segítségre voltak. Adomá-
nyokból 500 forint futott be. ezen-
kívül 25 szülő önkéntes munkával 
vállalkozott a takarításra. 

— Köszönetet kell mondanom a 
város vezetőségének is, — teszi 
házzá Mészáros igazgatónő—, hogy 
a szemetet idejében eltakariltalta. 
Igen hálásak vagyunk Bitó Zol-
tánnak és a Magyar Kommunista 
Párt felsővárosi csoportjának, 
akiknek segítsége és közbenjárása 
révén az Orion bőrgyár is bekap-
csolódott a több kocsira való tör-
melék és szeméthulladék eltávolí-

tásába. Különösen nagy buzgalom-
mal és önzetlen munkával dolgo-
zott Molnár Mihály a bőrgyár ko-
csisa. 

A tiszta tantermekben 
szorgalmas munka folyik 

Hatalmas munkát végeztek az is-
kola helyreállításáért, de meg is 
volt az eredmény. Ma már fertőt-
lenített, háromszor is feslett tan-
termek állnak a tanulók rendelke-
zésére ésl a szeriári holmiWiis hasz-
nálható állapotban vannak. Megte-
kintettük az iskola saját szövőmü-
helyét is, amelyben a diákkaptár 
mozgalom utján maguk a kislá-
nyok dolgoznak. Éppen egy liz éves 
kislány: Renkó Matild1 ült a szövő-
szék mellett az iskola legfiatalabb 
kis »munkása«. A két szövőszékes 
műhelyt egyébként Benkóczy Ró-
zsa tanárnő vezeti és jelenleg len-
ből készítenek szalmazsákokat, ab-
lakra való vászont, konyharuhát, 
piaci táskákat és egyéb hasznos 
apróságot. Ezeket azulán eladják 
és részben a tanulóké lesz a be-

folyt összeg, részben pedig az 'is-
kola megsegítésére fordítják. A leg-
utóbbi budapesti tanügyi kiál-
lításon szép munkájukért egy rok-
kát nyertek és dicséretben része-
kültek. Még pyáron is dolgoznak 
a kislányok nagy szorgalommal, 
mert a Diákkaptár Központ ren-
delt zsákokat tőlük. 

Újjáépítés, munka,, rend, tiszta-
ság képe látszik mindenfelé az is-
kolán. Reméljük, hogy mindez 
ujabb eredmények eléréséhez ve-
zet. Ez az iskola egyébként Felső-
város egyetlen általános állami is-
kolája, igy megérdemelné, hogy az 
uj tanévben alsó tagozatát is egyen-
lő elosztással jobban benépesítsék 
a felettes hatóságok. Amikor elbu-
csuzunk az igazgatónőtől még utá-
nunk szól: 

— Megírhatja, hogy az enésű tan-
testületet örömmel töltötte el dk az 
ujabb segítség és erőteljes lökést 
adott további munkánkhoz. 

Hisszük, hogy igy lesz és mii is 
őrömmel láttuk, hogy az MKP ak-
ciója nem érdemtelen helyre ju-
tott. 

Felhívás Szeged gazdatársadalmához 

B e f ő t t e s és uborkásüveg 
megérkezett 

T ó t h 
Tisza La*os körút 45 sz. 

Befőző kellékek 
legolcsóbban 

WefszfeilerTestvéreknéi 
S Z E G E D 

Kölcsey u'ca 2, 

Folyó hó 9-én, szerdán este Sze-
ged város halárában évtizedek óta 
nem tapasztalt óriási erejű, jégesővel 
párosult orkán lombolt és a mezőgaz-
dasági épületeken kivül a gazdasági 
növényekben tettemes károkat oko-
zott. 

A vihar és jég Fehértó, Felsőköz-
pont, Szaíymaz, Baktó, Szentmihály-
telek, Röszke, Szeged város belterü-
lete és Alsókőzpont határában mint-
egy -'40.000 kat. hold területen 10— 
lOOdg terjedő, átlagosan 60 százalé-
kos Jkárt okozott. A szegedi állami 
gazdasági felügyelőség, növényter-
mesztési kísérleti intézet és a "köz-
ellátási felügyelőség vezetőinek hely-
színi tapasztalatai szerint a jég kü-
lönösen a még lábon álló zabban, ku-
koricában napraforgóban, burgonyá-
ban, répában, paprikában, maglucer-
nában, lenben, kenderben, szőlőben 
és gyümölcsösökben okozott óriási ká-
rokat. 

A szakértők megállapítása szerint 
igen sok táblában a kultúrnövény tel-
jesen tönkrement, úgyhogy csak a 
csonkok merednek az égnek. 

A borsónegyságtóllyuktojásnagysá-
gig váltakozó és sűrű tömegben hulló 
jégeső Szeged már eddig is, az aszály-
tól igen nagy kárt szenvedett újon-
nan földbözjuttatottjai, parasztjai és 
kisgazdái termését lette tönkre. 

Az orkán nem csupán a lábonálló 
vetésekben, hanem még az asztagba 
nem rakott és keresztekben álló ter-
ményekben is óriási károkat lett, 
mert azokat széjjeldobálva saószoro-
san kicsépelte. 

A porig sujtott gazdatársadalom 
megsegítése érdekében a helyi ha-
tóságok mindent elkövetnek. Szeged 
város főispánjának, polgármesterének, 
gazdasági ügyosztályának, pénzügy-
igazgatóságának és közellátási fel-
ügyelőségének segilő támogatása kö-
vetkeztében minden intézkedés meg-
tétetelt és remény van ahhoz, hogy 
az azonnali közbenjárásra a földmű-
velésügyi kormányzat köles-, mohar-
és kukoricavetőmag kiosztásban ré-
szesiti az arra rászorult kisembere-
ket. 

A jég- és viharkárt szenvedett gaz-
dasági növények felhasználása érde-
kében a kisérletügyi intézet vezető-
sége és a gazdasági felügyelőség az 
alábbiakra hívja fel a gazdatársada-
lom figyelmét. 

Kívánatos, hogy a gazdatársadalom 
a tarlókat mielőbb szántsa fel ós 
a köles-, mohar- és kukoricavetés-
hez a talajt készítse elő. Ez nem 
csupán azért kivánatos, hogy a tarló-
hántás előnyeit biztosítsuk, hanem 
azért is célszerű, hogy a remélhe-
tőleg mielőbb rendelkezésre álló ve-
tőmag földbe kerülve gyors fejlődés-
nek indulhasson. 

Az alacsony Inoernatartóka! a le-
hullott nedvesség megőrzése és az 
uj sarjadzás könnyebb megindulása 
érdekében szintén mielőbb ajánlatos 
alaposan megfogasolni. 

A leveleitől megfosztott fakarmány-
é» cukorrépatábhík lehetőleg lókapá-
val szintén mielőbb felporhanyitan-
dók, hogy a nedvesség megőrzése ré-
vén a levélzet uj sarjadzasa megin-

duljon és erőteljesen fejlődhessen. 
Az indájától és levé/getótől meg-

fosztott bnrganya további növekedé-
sére számítani már nem lehet, az 
ilyen burgonyatáblán csak a gumók 
felszedése jöhet számba, mielőtt azok 
a forró talajban megfőnének vagy 
megsülnének. 

A jégverte paprikánál gondosan 
megfontolandó, hogy abból, hosszú 
őszt feltételezve, lehet-e még leg-
alább részbeni termésre számítani. 
Ahol a levélzet egy része ós a föld-
feletti rügyek részben épek marad-
tak, olt a jégesővel lehullott csa-
padék hatásara gyors sarjadzásra és 
még egynegyed termés beérésére 
hosszú ősz esetén számítani lehet. 
Az ilyen paprikának sürgős kapá-
lása szükséges a nedvesség megőr-
zése és a gyökérzet fevegőzése szem-
pontjából. Ahol a paprikának csak 
puszla szárcsonkjai maradtak meg és 
a földfeletti rfigyeket is szétzúzta 
vagy agyonverte a jég, ott sarjadzás 
már csak a földalattitól indulhatna 
meg és ez esetben a késői időpontra 
való tekintettel értékesíthető ter-
mésre már nem lehet számítani. Az 
ilyen paprikának kiszántása és utó' 
vetemények 3zám 
dokolt. 

A fenkarícátíban a szakértői bizott-
ság a kártétel különböző fokozatait 
észlelte. A fiatalabb korú, fejletle-
nebb kukoricák a jégtől aránylag ke-
vesebbet szenvedtek és n a g y o b b ujra-
fejlődőképességük maradt. Ezek gon-
dos és sürgős" kapálásával még tűr-
hető termés érhető el. A már csö-
vet fejlesztett, fejlettebb kukoricák, 
ha azok levéízetet a jég csak fel-
hasogatta, de nem tördelte le tőből, 
a megmaradt levélnyelek és levél-
lapok áthasonitó működése folytán 
még szorult, de beérett csőtermést 

hozhatnak. Ahol a teljes érésben levő 
csövek mellett levélzet egyáltalán nem 
maradt, ott a száraknak csövestől 
történő mielőbbi levágása, feltépése 
vagy felszecskázása és íelctetése vagy 
venneléso célszerű. 

A korai fajtájú napraforgó magter-
mése a jégverés időpontjában már 
közel állt az éréshez. Ezek jégössze-
verte tányérjait legjobb a csövön be-
érni vagy száradni hagyni, még ak-
kor is, ha a jég a napraforgó egészí 
levélzctét elpusztította. 

A hullott és a fáján jégverte gyü-
mölcsöt legcélszerűbb konzervgyár-
ban értékesíteni, aszalni, vagy cef-
rézití. 

Gyümiitesfáfí ágja uralt sérüléseit 
gondosan figyeljük és azok jégverés 
utáni kezelésére ősszel a kertészeti 
felügyelőségtől kérjünk szaktanácsot. 

A károsult szőtök további kezelé-
sére pedig a helybeli szőlészeti és 
borászati felügyelőség adhat hasznos 
útbaigazítást. 

Az i f i ? k ö z b e n j á r á s á r a 
I n g y e n o l i j á k b e 

a s z e g e d i g y e r m e k e k e i 
Jelenteltük, hogy a paralizismeg-

belegedé* egyre kevesebb lesz a vá-
rosban. Af MKP nagyszegedi szer-
vezete ennek ellenére szükségesnek' 
tartotta, hogy a tisztifőorvosi hiva-
talban közbenjárjon azoknak a szü-
lőknek éraekében, akik a gyermekü-
ket be akarják oltatni a paralizis el-
len, de az futásra pénzük nincsen-
Az MKP közbenjárására a tisztifőor-
vosi hivatal a közeljövőben elkezdi 
az ingyenes oltásokat. 

lyek 3zámára előkészítése in-

NÉPI EST 
a munkás— paraszt— 
értelmiségi összefogás 
jegyében 

Az Ady-téri egyetem nagytermé-
ben,— ahol máskor, tudósjprofesa-
szorok tartanak előadást iroda-
lomról, művészetről, — ott pénte-
ken este csizmás fiatalemberek, 
egyszerű ízléssel öltözött lányok 
mutatták meg a gyakorlatban, hogy 
mit jelent az igazi művészet:,.a nép 
művészete, a magyar nép dallam-
és drámaalkotó ereje. A Munkás 
Kultur Szövetség és( a szegedi sza-
badművelődési felügyelőség rende-
zésében az egyetemi színjátszó 
munkaközösség jiépi estje gyö-
nyörködtette két órán keresztül a 
nagyszámú közönséget. Egymást 
váltották a szebbnél-szebb népda-
lok, a magyar nép örömét-bánatát 
elénk táró balladák, a legkitűnőbb 
baletthez hasonlítható népi táncok, 
a gazdag ötlet/i mesejátékok. A 
megjelentek valamennyien önfeled-
ten tapsoltak minden egyes mű-
sorszámnak és éreztük, hogy a gyö-
nyörködtetésen tul többet is je-
lentett ez a népi est. A munkásság, 
parasztság, értelmiség találkozása 
volt ez, mert értelmiségi fiatalok 
adtak parasztkultúrát, a munkás-
ság rendezésében és a minden tár-
sadalmi rétegből kikerülő közön-
ség egyöntetű tetszése mellett. 

Hazai Gépkereskedelmi R.T. 
árusítását újból megkezdte. 

A N I K vá l la la tokná l visszamaradt legkülönfélébb 

gyártási haszon-vasanyagok, lemezek, lemezhul-

ladékok, rudanyagok, stb. csavarok, szegecsek, 

golyóscsapágyak, különféle szelepek és szerel-

vények, vi l lamossági anyagok, mezőgazdasági 

és m indennemű gépalkatrészek, szeráruk, szer-

számok, szerszámgépek n a g y v á l a s z t é k b a n . 

BUDAPEST, X I I I . Váci at 47. 
Telefon i 200-264. 


