
TOTí október 24. D E I M A G Y A R O R S Z A G 5 

Szeged környékén folytatják 
a Calmette-oltásokat 

4 vidéki városok egymásután érdeklődnek a Szegeden 
először alkalmazott oltások iráni 

(A Délmagyarország munkatársától.') Ma-
gyarországon először a szegedi közegészségügyi 
intézetben alkalmazták a Calmette-oltásokat. 
Pár évvel ezelőtt, az emlékezetes lübecki eset 
után idegenkedtek ettől a védekezési módtól, 
a szegedi egyetem azonban hozzákezdett a cse-
csemők Calmette-féle oltásához. Dr Tomcsik Jó-
zsef egyetemi tanár irányításával másfél év le-
forgása alatt Szegeden és a környéken több, 
mint ötszáz csecsemőt oltottak be, ebből Szeged 
belterületére esett 220, a röszkei tanyakerü-
letre 110, Kiskundorozsmára 80, Dorozsma-
Kistemplomtanyára 30 és szétszórtan a tanyák 
kőzött 55 csecsemőt oltottak be a Calmette-
féle szérummal. 

A Kecskemét-vidéki Orvosszövetség legutób-
bi ülésén figlalkozott az oltások alkalmazásával 

és felkérte dr. Tomcsik József professzort, hog 
az oltások gyakorlati alkalmazásáról és azo! 
eredményéről tartson Kecskeméten előadást. 
Tomcsik professzor az Orvosszővetségben a na-
pokban előadást tartott erről a kérdésről és 
ezzel kapcsolatban rövidesen Kecskeméten is 
meghonosítják a Calmette-oltásokat. 

Arról értesülünk, hogy Szegeden és környé-
kén is tovább folytatják a csecsemőknek Cal-
mette-szérummal való beoltását és a tanya-
világban, a tuberkulózissal fertőzött területe-
ken, szélesebb körre is kiterjesztik az oltást. 
Más vidéki városok is érdeklődnek ezen vé-
dekezési mód iránt, valószínű, hogy rövidesen 
számos helyen a szegedi közegészségügyi in-
tézet irányítása mellett hozzákezdenek a Cal-
mette-oltásokhoz. 

M alkalmazottak fizetéses szabadsága 
A szakszervezeti bizottság beadványa a szegedi kereskedelmi 

és iparkamarához 

(A Délm&gyarórszág munkatársétól) A sze-
gedi szakszervezeti bizottság szerdán femtos 
beadványt intézett a kereskedelmi és Iparkama-
ra ipari osztályához az alkalmazottak fizeté-
ses szabadsága ügyében- A levél a következő-
ket mondja: 

»Mint a hírlapok közléséből látjuk, a Nemzet-
közi Munkaügy» Hivatali az alkalmazottak 
(munkások• tisztviselők) fizetéses szabadságá-
nak nemzetközi szabályozása oéljából a kor-
mányhoz .kérdőiveket küldött széjjel- Ezeket a 
kérdőiveket az iparügyi minisztérium véle-
ményadás végett megküldötte az érdekképvi-
seleteknek és igy a kamarának is- A szegedi 
szakszervezeti bizottság 19-én tartott ülésében 
foglalkozott a fizetéses szabadság szabályozá-
sának kérdésével és. ugy határozott: felkéri a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara ipa,rí osz-
tályát. annak minden egyes tagját, hogy az 
alkalmazottak fizetéses szabadságára vonatko-
zó kérdések tárgyalása alkalmával méltóztassék 
a 20 század korszellemének megfelelően ked-
vező véleményadással a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivcial törekvésének válóra váltását elősegí-
teni. 

Legyen szabad az alkalmazottaik fizietéses 
szabadságának rendezésével kapcsolatban csu; 
pán arra utalni, hogy nemcsak számos külföldi 
államban gyakorlat már az alkalmaeottak fize-
téses szabadságra való jogos igényének elisme-
rése. hanem itthon is gyakorlattá vált a köz-
üzemeknél számos magdrivállcjatnál és a nyom-
daipar egész területén• Csak fennálló igazság-
talanság megszüntetése lesz tehát, ha ez a 
szociális követelmény ki fog terjesztetni min-
den munkáskategóriára ós az e elmen nyúj-
tott elismerés bőségesen meg fog térülni a 
munkakészség és teljesítőképesség automatikus 
fokozóáásában• 

Abban a reménybem. hogy a tekintetes Ipari 
osztály állásfoglalása kérésünknek megfelelően 
kedvező lesz, vagyunk kiváló tisztelettel Mttl-

Mélyen szomorodott sziwel jelent-

jük, hogy a legjobb anya, nagyanya 

és dédanya 

űzii. rolifzer MM 
f. hó 22-én vallásos jámbor életének 

88-ik évében elhunyt. 

Temetése 24-én délelőtt fél 11-kor. 

Villamos 10-kor Dugonics-térről 

ler Dezső elnök. Lájer Dezső titkár-" 
A kamara — értesülésünk szerint — legköze-

lebbi értekezletén foglalkozik az alkalmazot-
tak számára rendkívül femtos kérdéssel-

láuoli 
tengeri madarak 
— a de^értónál 

Az Egyetem Barátai Egyesületének természet-
tudományi szakosztálya szerdán délután szakülést 
tartott a vegytani tanintézetben. Az ülést dr. Ge-
1 e y József egyetemi tanár szavai vezették be. Az 
első előadó dr. B o t á r Gyula magántanár volt, 
aki a nyelőcső és a gyomor beidegzéséről a bolygó 
ideggel kapcsolatban tartott előadást. 

Dr. F a r k a s Béla egyetemi tanár „A erista 
acustica szerepe a halak hallásában" cimmel tar-
tott előadást. Vetitetlképes előadásában bemutat-
ta a guppi halakon végzett rendkívül érdekes és 
fontos vizsgálatait. 

Ezután dr. Be r ec zk Péter tartott előadást. 
„Érdekes fajok Szeged madárvilágában" címen 
Bevezetőben elmendotta, hogy Szeged a madárvi-
lág szempontjából előnyös helyzetben van. A lá-
pok és mocsarak lecsapolása előtt sok külföldi 
madarász látogatott el Szegedre, hogy az átvonuló 
madarak életét tanulmányozza. A vándormadarak 
most Is nagy előszeretettel keresik tel a tehírtói 
halastavai Bemutatott néhány olyan madarat, 
amelyek csak igen ritkán láthatók az Alföldön, 
különösen Szegeden. Az első ilyen madár a kacagó 
csér volt, amelynek a hazája Észak- és Délameri-
ka. Hasonlít a sirályhoz, 1911-ben láttak legutol-
jára ilyen madarat Magyarországon. Az ezüst si-
rály északról látogatott el Szegedre, a vékony-
csőrü gojzemak és a kis godának a tundrák vidé-
ke a hazája. A kavic«torgató a kavicsos tengerpar-
ton él. Kis madár a sarják, hasonlít a szalonkához, 
negyven évvel ezelőtt lőttek utoljára Magyaror-
szágon Ilyen madarat. Tengeri madár az izlandi 
partfutó. Gvüjteménvének legértékesebb példánya 
a nyílfarkú halfarkas, amely az Északi Jeges-ten-
geren él. Előadásának befejeztével dr. Beretczk 
hangoztatta, hogy szükséges volna a Fehértrtn nia-
dArvárta felállítása, rendkívül érdekes megfigyelé-
seket lehetne tenni a vándormadarak életéről 

A közönség melegen megtapsolta a h-̂ rm elő-
adót értékes előadásukért. 

A legujabb 
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díjtalanul házhoz szállítva készséggel bemutatja 
és régi készülékét becseréli 
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Rádió- és villamossági szaküzlete, 
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cég, Kelemen u. 11. 83» 
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A Meteoro'ofial Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Változó felhőzet, sok he-
lyen újból eső, délen, vagy délnyugaton 
egy-két helyen esetleg zivatar. A hőmérsék-
let kissé emelkedik, a fagyveszély megszű-
nik 

Vételkényszer nélkül bemutatja 
és raktárról szállítja 

Csury Ferenc 
óra-, ékszer- és rádiószaküzlet, KARASZ U. 16 

Borotválás közben . . . 
(A Délmagyarország munkatársától.) Mózes 

Imre 40 éves sarkadi borbély mester a ma-
gyar tisztikar sérelmére elkövetett becsület-
sértés miatt került szerdán a szegedi törvény-
szék elé. A vád szerint a borbély reprodukál-
hatatlan kifejezésekkel illette a tisztikart a 
múltév decemberében, miközben T a s k ó nevü 
határőrtizedest borotválta. 

A szerdái tárgyaláson Mózes elmondotta, 
hogy abban az időben történtek a szerb ki-
utasítások és ezt a témát mindenütt beszélték. 
Taskó határőrtizedes azzal ment be az üzle-
tébe, hogy az őrnagynak 100 töltényt kell ké-
szítenie, mert vadászni megy, arra mondotta 
ő, hogy „ahelyett, hogy vadásznának, inkább 
a határra vigyáznának." Kijelentette a bor-
bélymester, hogy egyébként is ittas volt. 

— Hogy lehetett ittas, amikor borotvált? — 
kérdezte csodálkozva az elnök. Tudtommal 
részeg borbély nem tud borotválni. . . 

— Vannak borbélyok méltóságos uram, — 
felelte a vádlott, — akik ittasan kitűnően bo-
rotváinak, — mint például én is, de hogy mit 
beszélnek olyankor, azt nem tudják. 

A biróság több tanú kihallgatása után a 
tárgyalást ujabb tanuk kihallgatása végett el-
napolta. 


