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— >A hazai textilipar racionalizálása.t Nemcsak 
a textilipart, de valamennyi iparágat ma leginkább 
a több és olcsóbb termelés problémája foglalkoz-
tatja. A Tayk>r-rend»zer a gyakorlatba való át-
ültetésének klasszikus iskolapéldáját látni a Ford-
müvek fejlődésében, a fordizmusban, mégis: a 
modern gyáriparnak talán egyetlen ágában sincsen 
mag az a világversenydiktálta intenzív törekvés 
a racionalizálás iránt, mint éppen a textilipar-
ban. Különös súlyt kap azonban • kérdés abban 
a beállításban, amelyben dr. T h i e r i n g Oszkár 
iparoktatási főigazgató, az egykori késmárki tex-
tiliskola vezetője fog beszélni »A hazai textil-
ipar racionalizálásai ömü előadásában, melyet 4. 
én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tart meg a 
kereskedelmi és iparkamara termében a Magyar 
Textil technologusok Egyesülete szegedi fiókja fel-
olvasó ütéséo, melyre vendégeket is szívesen 
látnak. 
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FéJdaJomifl megtört sziwel, de Isten aka-
ratában megnyugodva jelentjük. hogy a leg-
hőbb térj és gondos, szerelő atya 

Mellis Ferenc 
éleiének 82 ik, (raás-;dik) házasságénak 3Mk 
étében az Úrban elhunjt. 

Temetése 3 ¿0« szombaton délután 4 érakor 
less a rém. kath. anyeszentegyház szertar-
tásai szerint a belváros! temető halottas-
házából. 

an$eszielő szent mise áldozat lelkiüdvéári 
5-én, hétfőn déietőtt 10 órakor le?; a Foga-
dalmi temölomban 

Nyugodjék foéké&eii! 
Gyászolják: Neje: szül Fazekas Elei, fia: 
Melűs Lajos és neie. szii Kopasz Julianna, 
unokái, Taiamtnt ÍZT. Bója Jánosáé <-zii; 
MeBte Anna, Bori Józaetné S/0i. Mellis 

Ágnes ¡estvérei és rokonsága. 

Külön villamos a Dugonics térről. 755 
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1 szegei egyetem 

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem 
rektora pénteken a kővetkező táviratot intézte 
Horthy Miklós kormányzónak: 

»A m. kir. Ferenc József Tudományegye-
tem hódoló tisztelettel köszönti Főméltóságo-
dat, amikor országmentő kormányzói műkö-
désének nyolcadik évfordulóját ünnepli a 
nemzet. Szeged egyeteme az elsők között óhajt 
lenni a hála és hódolat lerovásában, mely 
városból Főméltóságod magas hivatására el-
indult, amely elhivottság eredményeképen 
bölcs kormányzatával helyreállította kint a 
nemzet megtépett becsületét, bent biztosította 
a konszolidációt, a rendet, a lelkek nyugalmát, 
ezael a nemzet létét jövőjét, hsekatr, rektor « 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: Á l l á s t k a p h a t : 1 fa-
sarok gépmunkás, akkord; 1 vona'ozómestpr 35— 
40 pengő hetibér, í papirszipkasodró és égető 
30—35 pengő hetjbér; 8 jutatenónő 20—25 pengő 
heti, akkord; 4 kjfntó 25—30 pengő havifizetés; 1 
német nevelőnő a dé!uláni órákra Tanonchelyek: 
1 lakás, élelmezéssel): Kovács, műszerész, asztalos, 
kelmefestő, vegytisztító, cipész, kalapos, borbély, 
füszerkereskedő, villanyszerelő. Á l l á s t ke res : 
Min de D ipari szakmában, kereskedelmi, irodai, in-
tézeti alkalmazott, gyári munkás, szolgák, őrök, 
háztartási alkalmazottak, gazdasszony, vasalónő, 
mosónő, napszámosnők. ipari munkásnők. Tanon-
cok: Takács, nyomdász, szabó, cipész, géplakatos, 
faesztergátyos, faszobrász, órás. 

— Harsányi Zsolt iskolát nyitott. Az emberi 
élet legnagyobb problémái közé tartozik önma-
gunk megismerése. Harsányi Zsolt érdekes mód-
szert talált fel arra, hogy ki hogyan ismerheti 
meg teljesen önmagát. Ennek módszerét közli a 
»Színházi filetc legújabb száma. A mély nyomásos 
melléklet kiemelkedő cikkei és képei: Gőrlszép-
ségverseny, Le a báli ruhával stb. Legkiválóbb 
íróink cikkei és a szokásos hatalmas anyag mel-
lett közli az uj szám az »öpagysága őrangyala« 
teljes szövegét és Putty Lia regényét. 

Ujabb botránypör 
a meabffi flinrényszék etött 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n je len-

tése.) Berlinből jelentik: A moablU törvényszék 
előtt ma a Krantz-perhez hasonló ügyet tárgyal-
tak, amelynek középpontjában egy 16 éves leány 
állott. A vádlottak Petpe Miksa állásnélküli ember 
és 25 éves caelédleány szeretője voltak, A cseléd 
hajlékot adott Peipének, aki amikor szeretője és 
annak gazdái nem voltak otthon, merényletet kö-
vetett el a család 1« éves teénytagje elleo. Napo-
kon át azzal fenyegette a leányt, hogy lelövi, 
de az végül is elmondotta szüleinek az esetet, 
akik Peipe keresésére indoltak és egy ágy alatt 
megtalálták. Amikor Peipét felszólították, bogy 
jőjjön ki, azzal válaszolt, hogy kilfftt az ágy alól. 
Még az elősiető rendőrökre is leadott két lövést. 
Az ügyet nagy érdeklődéül tárgyalták, egyes ré-
szeket zárt ajtók mögött. 

— Legújabb tavaszi divat a kótótt mstöw, nagy 
választék Lampel és Hegyinél. 536 

x Bárányi Lili hangversenye március 8-áa a 
Tiszában. Jegyek я rxMmagyarország Jegyirodá-
jában. 

— Egy berltei színésznő oogyilkoesága. Berlin-
ből jelentik: H i 1 d e b r a n d t Hilda berlini szí -
nésznő a mult éjszaka lakásán öngyilkosságot akart 
elkövetni, de még idejében észrevették. Látogatóba 
ment hozzá egy színésznő-barátnője, Neuhoff 
Hedda s társnőjét a fürdőkádban találta. Mindkét 
csuklójából ömlött a vér, mert felvágta ütő?reit. 
A gázkályha nem égett, de csapja nyitva volt. 
A látogató színésznő fellármázta a ház lakóit, 
hamarosan megérkeztek a mentők, első segítségben 
részesítették Hildebrandt Hildát és beszállították 
a kórházba. Az orvosok ucy találták, hngy nem 
fenyegeti éietveszedelem. 

x Villannyal varr Ön? A Singer-motor megkíméli 
Önt a fáradtságtól, hogy varrógépét lábbal hajtsa! 
Szíveskedjék valamelyik Singer fióküzletben я Sin-
ger-motor bemutatását kérni. Vételkényszer nincs. 

Ora ^karbantartás bavf 50 fillér 
EteO szeged i ó r a tókerbeníort--. v«l>a1nt 
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