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/ZEGED xi. 11. 
— Az angol munkásjóléti szövetség igazgatója 

Ff/egeden. Mint tegnap jelentettük. Reverend Ro-
llert R. Ihjde, az angol Industrial Welfare So-
ciety (Ipari Jóléti Szövetség) igazgatója, aki ez-
időszcrint a munkásjóléti intézmények tanu ,m5-
nyozása céjjából Magyarországon tartózkodik, 
csütörtökön Szegedre érkezik és délután 6 óra-
kor angol nyelvű előadást tart a kereskedelmi és' 
iparkamarában „Miként lett a munkásjólét ter-
melési tényező1' cimmel. Áz előadásnak szemé-
lyi kapcsolatainál fogva különös érdekességet ad 
az előadó személye. Reverend Róbert H. Ilyde az 
egyik londoni anglikán egyházközségnek a plébá-
nosa, aki mindenkor igen nagy érdeklődést ta-
nusitolt a munkásjóléti kérdések iránt és a yorki 
herceggel, a jelenlegi angol királlyal együtt ala-
pította meg a szövetséget, melynek herceg korá-
ban a mostani király aktiv enlöke, ő pedig ügy-
vezető-igazgatója volt. A szövetségnek az angol 
király ma is védnöke, aki személyi kapcsolatait 
a szövetség igazgatójával továbbra is fenntartot-
ta. Reverend Róbert R. Ilydc kisére'.ében Szeged-
re érkezik dr. Lukács György v. b. t. t>, nyűg, 
kultuszminiszter, székelyhídi Ilammer Géza ipar-
ügyi miniszteri osztályfőnök, Sellő Miksa főmér-
nök. a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szö-
vetség igazgatósági tagja, dr. Baloghv Mária, Bu-
dapesti gyárgondozó női tanfolyamának igazga-
'tója. Az előadás megkezdése előtti Reverend' R. 
Ilydc működését magyar nyelven Lukács György 
ny. kultuszminiszter ismerteti, a befejezés után 
az előadás tartalmát) magyarul dr. Szántó Jolán 
tolmácsolja. Pcntekn délelőtt Reverend R. Ilyde, 
mint a kormány vendége, Mezőhegyest látogatja 
meg. R. Ilydc szegedi tartózkodása alatt elsősor-
ban a Magyar Kender-, Leu- és .Tutaipar Rt. uj-
szegedi telepének szociális berendezkedéseit nézi 
meg. Az ujszegedi kendergyár szociális intézmé-
nyei az országban egyedülállóan a családvédelem-
re vannak felépitve. A gyárban foglalkoztatott 
munkások gyermekeinek gondozását a csecsemő-
kortól a 1G éves korig a vállalat jóléli intézmé-
nyei látják el. A gyári kolónián munkúsfürdők 
létesültek1, a munkatermek modern egészségügyi 
berendezkedésekkel vannak ellátva az ipari higié-
niának cs az esztétikai szempontoknak figyelem-
bevételével. Ezeket a berendezkedéseket részlete-
sen kivánja tanulmányozni az angol munkásjó-
léli szövetség igazgatója. — R. Hyde előadása 
ulán a vendégek tiszteletére a Magyar Kender 
igazgatósága este vacsorát ad. 

— A sütőipari munkások legkisebb inunkn-
Tiére. Budapestről jelentik: A munkások szer-
vezetei legutóbb azzal a kéréssel fordullak az 
iparügyi minisztériumhoz, hogv az alföldi vá-
rosok sütőipari munkássága részére sürgősen 
állapítsa meg a legkisebb munkabéreket. Dr. 
Simav Gvula táblai tanácselnök Szegedre ösz-
szeliivta a munkaadók és munkavállalók kép-
viselőit, akikkel történt tárgyalás után Sze-
ged. Hódmezővásárhely, Baja, Makó, Szentes, 
Gyula. Szarvas, Dorozsma, Szőreg, Tápé, 
Csongrád, Orosháza, Bácsalmás, Gyoma és 
Jánoshalma, valamint a kerületen kívüli köz-
ségek részére a budanesti munkacsoportnak 
megfelelően a legkisebb munkabéreket meg-
állapilotta. A rendelet kibocsátása a napokban 
megtörténik. 

3! na sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— Suiyos szerencsétlenség munkaközben Su-
fvos szerencsétlenség történt szerdán délelőtt az 
ujszegedi kendergvárban. Jioktor Mária 34 éves 
munkásnő, aki a Hétvezér-ucca 51. szám alatt la-
kik. a gépeknél dolgozott, közben az egyik gép 
elkapta a kezét és három ujját összeroncsolta. 
Doktor Máriát a mentők részesítették első se-
gélyben, majd beszállították a közkÓJ'házba- Ál-
lapoté súlyos, de nem életveszélyes. 

— Perzsa láb bundák 200 pengőtől, háromne-
gyedes bundák 80 pengőtől nagy választókban 
Jílau IiuuUziwil Kclemcn-ucca 5. 

— Számos női ba jnál végtelen nagy meg-
könnyebbülést szerez reggel éhgyomorra fél-
pohárnvi természetes „Ferenc József" keserű-
víz azáltal, hogy a belek tartalmát gyorsan 
felhígítja és akadálytalanul kiüríti, azonkívül 
pedig az emésztőszervek működését lényege-
sen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. 

— Nyolcnapi fogházra Ítélték egy kisteleki fog-
technikust. Szerdán tárgyalta dr. R á d a y László 
járásbiró S e i dtó 1 Ottmár 42 éves kisteieki fog-
technikus kuruzsjási ügyét. Seidelt a szegedi Or-
voskamara jelentette fel kuruzslás cimén, mert 
tudomására jutott a kamarának, • hogy Seide] 
nemcsak technikusi munkát végez, hanem a 

szájban is dolgozik. Á szerdai tárgyaláson Seicfel 
tagadta a vádat és azt állitotta, hogy csupán 
technikusi munkát végzett, amit pedig szabad. A 
biróság tanukat hallgatott ki, olyanokat, akiket 
a vádlott kezelt. Ezek a tanuk igazolták, hogy 
Seidel meg nem engedett munkát is elvállalt és 
ejvégzett. A biróság az ügyészi megbízott vádbe-
szécfe után nyolcnapi fogházra Ítélte Seidelt, aki 
az Ítéletben nem nyugodott meg, hanem fellebbe-
zést jelentett be a törvényszékhez. 

X Cserép Sándor .szűcsmester, Horváth M. neca 7. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Eéifiak: 2 ko-
vács, 1 fiatal lakatos; 1 villanyszerelő, 1 köszö-
rűs, 3 asztalos, 5 kosárfonó, 1 kárpitos, 5 szabó, 
7 cipész, 2 csizmadia, 1 magyar szűcs, 2 borbély, 
t szíjgyártó, 15 kövező, 2 papucsos, 15 kövező, 5 
ügynök, 12 répaszedő napszámos, 4 kifutó. Nők: 
1 hölgy fodrásznő vidéken, 1 dobozkésziiőnő, 2 
képkeretcsiszolóleány, 2 gép- és kézikötőnő, 10 
szönvegcsomózónő, 1 kifutóleány, 2 ügynök. Ha-
digondozottak részére fenntartott munkahelyek: 
1 lakatos, 5 posztógyári munkás, 2 nio'nár, 4 
koppasztónő. Munkát keres: 20 Ínséges favágó és 
í ápolónő. Tudakozódás és megrendelés a mun-
kaközvetitőben és a 19-73. számú telefonon. 

Molyrágás ellen teljes bistonságot ryajtsnak 
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védjeggyel ellAtotl, mér gyéi t isn i l eulánozott 
(molynientesitett) bútorszövetek. — Ezen szö-
vetek és esetleges telvil&gositások minden bú-
tor- és jobb kárpitosüzletben beszerezhetők. 

A Fehértó madárvilága 
Az Egyetem Barátai Egyesületének természet-

tudományi szakosztálya szerdán délután előadó-
ülést tartott nagyszámú közönség előtt. A szak-
ülésen Szanyi István ülésclnök mondott bevezető 
szavakat, majd dr. Berctzk Pcter főorvos „Ma-
dárátvonulási megfigyeléseim a Fehértón" cim-
mel ismertette érdekes tapasztalataik Kifejtette, 
hogy a mad'árátvonujás kérdésében a legtöbb or-
szágiján elvégzett gyüriizés utján tiszta képet 
kapunk, azonban a vándorlásra való ösztönzés 
és tájékozódás kérdése megoldhatatlannak látszik, 
mivel vannak fajok, amelyeknek fiataljai egyedül 
indulnak útnak, d'c vannak éjszakai vonulók is. 
A szegedi Fehértó megfigyelési szempontból ki-
váló hely, ba van vize is. Jellegzetes madarai a 
gojzerek, a cankók, a lilék, dc előfordulnak igen 
ritka vendégek is, mint a kócsagok, vagy mint 
az idén megjelent nagy Iócsér is, amelyből a 
harmadik hazai pé]dánv most került a fehértói 
gyűjteménybe. Áz előadás alapján érdemesnek 
taiija az egyetem bevonásával a Fehértavai, mint 
megfigyelő cs kutatómunkaterületet felhasználni. 

A következő előadó Rigfer József kisérletügyi 
asszisztens a fümagtermcsztés történetét ismer-
tette és részletesen fogadkozott a fűmag ter-
mesztési jövőbeni tennivalókkal és rendszabályok-
kal. Végül dr. ifj. Szabó Zoltán olvas|a fej a 14-
voJjevő Sarudi Imre tanulmányát, melyben a bro-
mát és arsenessav közölt lejátszódó vegyfolya-
matol) használja fej a bromátok meghatározására. 
!fz általa megadott meghatározási módszer a la-
boratóriumi gyakorlatban jól bevált. 

Az előadásokat számos velitett képpel élénkí-
tették az előaejók és többen szójtak bozzá, igy dr. 
Győrffy István egyetemi tanár és Obormaver Ká-
roly igazgató, majd Szanyi Jslván üléselnök mon-

i doll köszönetet az előadóknak előadásukért. 

— Pythia ittlétét meghosszabbította. A vi-

lághírű pszychografologa a jövő héten is fo-

gad Kálvária-ucca 2. alatti lakásán. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete ma este fél 7 óra-
kor az egyetem bölcsészeti karának I. szanm tan-
termében (auditórium maximum, Baross Gábor-
ucca 2.) vetitett képek kíséretében szabadegyetemi 
előadást tart. Előad K e l e m e n Pál művészei-
történész (Newyork) „A maya- és aztékniüvészet" 
cimmel. Belépés díjtalan. 

— Székszorulásnál, felfúvódásnál, légzési 
zavarnál, szivdobogásnál, szédülésnél és fiil-
zugásnál a belek működését egy-két pohár 
természetes „Ferenc József" keserűvíz csakha-
mar elrendezi, az emésztést előmozdítja, a vér-
keringést felfrissíti s tiszta fejet és nyugodi 
alvását teremt. Kérdezze meg orvosát. 

Erdélyi írók Szegeden. Az Erdélyi Helikon 
a jövő hónapban hat kitűnő erdélyi írót ma-
gyarországi fclolvasókörutra küld. A körút 
során az erdélyi irodalom kiválóságai tcíbb vá-
rost meglátogatnak és december 10-én Sze-
gedre érkeznek, ahol szintén előadást tartanak. 
Ebben az ügyben a Dugonics-Társaság, amely 
az erdélyi irók felolvasását rendezi, szerdán 
délután a városházán dr. P á l f v József pol-
gármester elnöklésével ülést tartott es azon 
megállapították az ünnepség műsorát és kül-
sőségeit. Dr. T o n e l l i Sándor ismer letté a 
terveket, felszólalása után az értekezlet ki-
mondotta. hogv az erdélyi írókat nagv őröm-
mel és szeretettel fogadja. A felolvasó ülés de-
cember 10-én lesz a városi szinházban dél-
után öt órai kezdettel. Erre az előadásra fil-
léres jegyeket borsájlanak ki, hogy az elő-
adást nagv tömegek számára is hozzáférhetővé 
tegyék. A Dugonics-Társaság az előadás si-
kere érdekében nagv propagandát kczcL 
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MAKÓ xi. ii. 
Közigazgatási bizottsági iilés a vármegyén. 

Csanád vármegye közigazgatási bizottsága no-
vember havi rendes ülését szombaton délelőtt 10 
órai kezdettel tartja met: Kászonyi főispán elnök-
lésével. 

Biciklisták hn éjszaka találkoznak az orszác-
uton. C s e j t c i Ferenc 23 éves kiszombori le-
gény a mult hónap 3-án éjszaka Szegedről kerék-
páron igyekezett haza Kiszomborra. Útközben 
Klárafalva előtt szembetalálkozott három isme-
retlen fiatalemberrel, akik egyvonalban az egész 
országutat elfoglalva haladtak. Csejlei Ferenc 
csöngetett, az ismeretlen legények azonban erre 
sem adtak neki utat. hanem ehelyett lelökték gé-
péről. A szerencsétlen ember arccal egy útszéli 
kőrakásra cselt és arcát, kezét súlyosan össze-
zúzta, kerékpárja pedig az árokba zuhanva, sé-
rült meg alaposan. Antikor feltápászkodott és 
méltatlankodni kezdett, támadói nekiestek, alapo-
san összeverték s azután otthagyva elkarikáztak. 
Csejtci feljelentésére a csendőrség kinyomozta az 
éjszakai biciklis támadókat S z i r o v i o z. a Já-
nos és Miliály Klárafalvai. valamint D o k t o r 
Mátyás kiibekházai borbélvsogéd személyében.' 
Súlyos testisértés vétsége cimén ma vonta fele-
lősségre őket a makót járásbíróság. Mindhárman 
azzal védekeztek, bogy Csejtci Ferenc kerékpár-
ján nem volt lámpa s -ezért történt a véletlen és 
akaratlan összeütközés. Azt. hogy Cseitcit meg-
verték volna, kereken tagadták. A tanuk azonban 
a három legény ellen vallottak és a járásbíróság 
bűnösnek is mondotta ki őket és súlyos testi sér-
tés vétsége, cimén 8—8 napi fogházbüntetésre Ítél-
te őket. az ilélet végrehajtását azonban három 
évi próbaidőre felfüggesztette. 

Anyakönyvi bír. Elhalt Szlrbik Rozália 31' 
eves (Tanya 175.1. 

Munka sbatesetek. C s e r n a i Pál 52 éves tnt-
k'omlósi béres L e h o c z k i György gazdaságában 
csutkát hordott fel a padlásra. A létrát egy kn. 
csira állitotta. a kocsi megindult alatta s ő olyan 
szerencsétlenül esett le, hogv bordáját törte. Re-
szállitották a kórházba. — F o d o r József békés-
sámsoni csikós l f a s z Antal meMndamajori gaz-
daságában dolgozott. Az istállóban egyik csikó 
ugv homlokon rúgta, hogv súlyos koponya térés-
sel kórtiázba kellett szállítani. 

Elsikkasztotta a kölcsönzsákokat. M a r k i -
v i c s Ignác Deák Ferenc-uccai zsákkereskedő 00> 
zsákot adott kölcsön Szirhik Sándor makói nap-
számosnak. Szirbjk a zsákokat elsikkasztotta s 
emiatt a járásbíróság ma vonta felelősségre. 
Sikkasztás vétsége cimén 20 .pengőre, vagy 101 
napi elzárásra ítélték, az ítélet végrehajtását 
azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztették. 


