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— Halálos korcsolyázás a Sajón. Miskolcról 
jelentik: A Sajó-hid közelében gyermekek kor-
csolyázlak a jégen. S o l t é s z Zoltán 11 éves 
tanuló alatt a jég beszakadt-és a kisfiú a víz-
be fulladt. Holttestét délután fogták ki a Sa-
jóból. 

— o Q o — 

/ Z E G E D I. 20 
Ax idő 

A " Meteorológiai Intézet jelenti 
este 10 órakor. I d ő j ó s l a t : Is-
mét élénkebb szél, változó felhő-
zet. főként nyugaton és északon 
cső, a hegyeken éj jel néhány he-
lyen hó. A hőmérséklet alig vál-
tozik. 

— Szent-Györgyi Albert előadása Az Egye-
temet és Főiskolát Végzett Nők Egyesületének 
szegedi csoportja felkérte dr. S z e n t-G y ö r-
g y i Albert professzort, hogy a Nobel-dij át-
vétele alkalmából szerzett benyomásairól elő-
adás keretében számoljon be. A kiváló tudós 
készséggel tett eleget a felkérésnek és 21-én, 
pénteken este 6 órakor tartja meg előadását a 
Ferenc József Tudományegyetem bölcse szetl 
karának auditórium makimumában „A Nobel-
dij kiosztása" cimen. Ez lesz az első alkalom, 
hogy a Svédországból hazatért világhírű pro-
fesszor személyesen szól Szeged közönségéhez, 
amely igy magától a kitüntetett tudóstól érte-
sül a nagvszerü esemény végbcmoneteléről. Az 
előadás díjtalan, csupán a ruhatár megváltása 
kötelező. 

— Halálozás. Szerdán este hosszú ideig tar-
tó betegség után elhunyt B e r e g i Béla nagy-
kereskedő felesége, Beregi Camilla. Az elhunyt 
úriasszony mintaképe volt a csaladjáért ön-
zetlenül, odaadóan tevékenykedő hitvesnek, 
akinek egy célja volt: hozzátartozóiért élni. 
Visszavonultan élt, nem kereste a külső sze-
repléseket; egyszerű lényéért, gondos egyéni-
ségéért mindenki becsülte és tisztelte. Életé-
nek utolsó idejében betegség támadta meg, 
nem tevékenykedhetett tovább régi aktivitásá-
val hozzátartozóiért, de továbbra is szeretettel 
kisérte övéinek munkáját. A hosszabb ;deig 
tartó betegség felőrölte szervezetét és hiába 
volt a figyelmes, gondos ápolás, hétfő estére 
legyőzte. Pénteken délután fél 3 órakor kisérik 
el utolsó útjára Hódmezővásárhelyen. Halála 
iránt általános őszinte részvét nyilvánult meg. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 

Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 1 kö-
szörűs, 2 bognár. 1 kifutó, 1 nőtlen gazdasági 
mindenes. Nők: 1 kalaposleány, 2 szőnycgszövőnfí. 
Hadigondozottak részérc fenntartott munkahelyek: 

1 molnár. 1 takács. Állást keres 1 könyvkötőnő, 
2 gyors- és gépírónő, 2 kiszolgálónő, 1 ápolónő. 

— Svéd Sándor ária- és dalest február 
ö-án (nem ma). 

SíinliAzt 
e l ő a d á s o k r a 

femek 
aDfltnagijarország 
j e g y i r o d á b a n . 

— Meghűlésnél és nátl i a láznál , torokgyulla-

dásná l cs mandola lobná l , i degfá jda lmakná l és 

szaggatásnál reggelenként egv pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz nagyon jót 
tesz, mert a gyomorbclcsatornát alaposan ki-
tisztltja és n^éregtcleniti, azonkivül pedig jó 
emésztést és fokozott anyagcserét biztosit. Kér-
dezze meg orvosát. 

— ELŐADÁSOK. Pénteken este fél 8 órai kez-
dettel a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) Csa-
pó Sámuel, a Magyarországi Vas- és Fémmunká-
sok Központi Szövetségének főtitkára „A párisi 
világkiáll ítás" cimen vetitettképes előadást tart. 

Férfi szabósegédek 
Jt A * _ t. hó 20 An, csütörtökön este 7 óra-

f p C / P r P k o r a Szegedi Iparostanonciskolá-
• " ban d i j l a l q n u i k s l ö a d i i lesz 
az uj divatról és a m e s t e r v i z s g a előkészítéséről. 

Ugrón Gftbor e!filíotta 
a Sfefón a Szövetség alkal-
mazottait a politikai és a 
felekezeti harcokban való 
részvételtől 

Az Országos Stefánia Szövetség vezetősége ne-

vében Ugrón Gábor titkos tanácsos, elnök és 

Keller Lajos országos ügyvezető-igazgató érdekes 

körrendeletét intézett a szövetség valamennyi 

alkalmazottjához. A rendelet első részében a ve-

zetőség arra kéri az országos szervezet minden 

munkását, hogy a legnagyobb gonddal kerüljenek 
nlindcn olyan állásfoglalást, vagy magatartást, 
amely a szövetség nemes célkitűzésével ncm 
egyeztethető Össze és óvakodjanak minden olyan 

lépéstől, vagy állásfoglalástól, amely az anya-

és csecsemővédő munka szellemével nem egyezik 

meg. Igy elsősorban a vezetőség fokozott súlyt 

helyez a védőnők életének és magatartásának 
tisztaságára, hangsutyizza, hogy a szövetség min-

den ilyirányu eltévelyedést a legszigorúbban meg-

torol és azokat a védőnőket, akik ebben a tekin-

tetben hibát követnek el, az anya- és csecsemő-

védőnői hivatásra méltatlanoknak tekinti és a 

védőnői karból eltávolítja. Ezután igy folytalja a 

rendelet: 

— Hanguslyozottan rá kell mutatni arra is, 

hogy a védőnőknek sem politikai, sem felekezeti 
harcokban semmiféle vonatkozásban és beállí-
tásban részt venniők nem szabad. Ar. anya- és 

csccsemővédőnőknck az a feladatuk, hogy békét 
és megértést hirdessenek, következésképen a napi 

politika és a felekezeti villongások fölött kell 

állania és a legszigorúbban távol kell magukat 
tartaniok minden clyan mozgalomtól, amely a 
társadalom, vagy egyes családok nyugalmát meg. 
bolygatni a'katmas. Különös nyomatékkal hívjuk 

fel tehát munkatársainkat arra, hogy a felekezeti 
villongásokban való részvételtől szigorúan tar. 
tózkodjanak, ilyen tekintetben mindennemű köz. 
vcllcn, vagy közvetett állásfoglalást kerüljenek cs 

ezeknek a kérdéseknek eldöntését bizzák az ar . 

ra hivatott lelkészi karra, amely okvetlenül meg 

fogja találni a jelentkező felekezeti harcok el-

simítására a leghelyesebb és legmegnyugtatóbb 

módot. Hasonlóképen ővakodmok kell politikai 
természetű kérdésben való állásfoglalástól, poli-

tikai összejöveteleken való megjelenéstől, vagy 
párttörekvések támogatásától: az anya- és cse-

cscmővédclem hivatásos munkásainak semmiféle 
agliációban, vagy pártszervezett akcióban részt, 
venmök nem szabad. A vallási és politikai har-

cokba való bocsátkozás a védenceknek az anya. 

és csccsemóvédclcm munkásaiba vetett bizalmát 

rontaná 1c és azt a látszatot kelthetné, hogy mun-

kájukban másirányu szempontok és érdekek ve-

zetik őket. 

\/IPUéller 
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flIL ra is-

Kéthónapra felfüggesz-
tették az aggol-ir tár-

gyalásokat 
London, január 19. Szerdán délután véget 

ért az angol-ir megbeszélések első fejezete. A 
kiadott hivatalos közlemény ezeket mondja: 

— Edd ig ncm jött ugyan létre semmiféle 
megegyezés az egymással szorosan összefüggő 
kérdésekben, de azt tartják, hogy a megbeszé-
lések eléggé messze haladlak, hogy indokolná 
tegyek az érintett kérdések beható megvizs-
gálását. A vizsgálat haladéktalanul megkez-
dődik és amig célját el nem éri, felfüggesztik 
a miniszterek közötti tanácskozást, de azonnal 
újból megkezdik, mihelyt rendelkezésre állnak 
az ujabb megélhetéshez szükséges adatok. Azt 
hiszik, hogy u j abb megbeszélések két hónap 
múlva kezdődnek. 

— o Q o — 

— Egy tanitó ünneplése. Az alsóvárosi községi 

elemi népiskola tantestülete, a volt tanítványok 

és Alsóváros közönsége B e nk ö János népiskolai 

tanitó nyugalomba vonulása alkalmával, hálaké-

pen négy évtizedes lankadatlan, fáradságos mun* 

kásságáért január 30-án, délután 5 órakor az al-

sóvároi egyházközség kultúrházában ünnepélyt 

rendeznek, majd társasvacsora lesz. 

— Uj Stauffer dobozos rocheíort jobb csemege, 

és szaküzletekben kapható. 

— Somerset Maugham : Sz inház — Délma-

gyarország kölcsönkönyvtár. 

— Perzsa láb bundák 200 pengőtől, háromne-
gyedes bundák 80 pengőtől nagy választékban 
lilau Ignátznál Ketemen-ucca 5. 

— Svéd Sándor ária- és dalest február 

8-án (nem ma). , 

Sok gyomorbajos ember nagy megkÖr.y-

nycbbülé'st ér el, ha félórával étkezés előtt há-
rom-négy evőkanálnyi természetes „Ferenc 
József" keserüvizet vesz bc. Kérdezze meg or-
vosát. 

— A SZEGEDI PIAC ARAI . Az állalvásárra 
zárlat miatt felhajtás nem volt. Arak a követke-
zőkép alakultak: Hus. Marhahús I. r. 1.70—1.80, 
kilója II. r. 1.60—1.70, II. r. 1.40—1.60, borjúcomb 
2.40-2.80, eleje 1.60-2.60, pörköltnek 1.G0-1.80, 
sertéskaraj 1.80-2.20, comb 1.60-1.80, oldilas 
1.40-l.So; zsirszalonna 1.50-1.60, háj 1.60-1.80, 
zsir 1.60—1.80. Baromfi: csirke párja- 1.20-3.60, 
kilója 1.00—1.10, tyúk párja 2.80—5, kilója 90-
100, sovány kacsa párja 3.50—5.50, hizott kilója 
1.05—1,15, sovány lud párja 6—11 péngő, hizott 
kilója 93-1.20, gyöngyös párja 1.80-3.00, kilója 
1.10-1.20, pulyka 6-12, kilója 83-1.00, tojás kt-
lója 1.35—2.0o. Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 
80—1.40 közönséges kilója 50—80, naspolya 40— 
65, uj dió 60—80, citrom darabja 4—10 fillér, na-
rancs 60—90 fillér. Zöldség: burgonna nyári rózsa 
7-8, őszi rózsa 5-7, Ella 4-6, Gülbaba 6-8, ótott 
5—8, takarmánynak való 3—4, vöröshagyma ktlója 
10—18, fokhagyma kilója 15—25, petrezselyem ki-
lója 26—36, sárgarépa kilója 10—24, zeller darab-
ja 4-14, kelkáposzta kilója 10-2O. karaláb téli 
kilója 10—16, spenót 15—35, torma 30—7p, füzéres 
paprika uj füzérje 1.00—2.60, fejcskáposzta kilója 
16—24. Gabona: buza mázsája 20.00-20.50, rozs 
18.30-18.50, árpa 14.50-14.70, tengeri 12.00—12.50. 
Takarmány: réti széna mázsája 3.50—450, lucer-
naszéna 5.00—6.50, alomszalma 1.80—2.00, tengeri-
szár kévéje 5—7 fillér, takarmányrépa 70—80. 

9 Korzó- jégpá lya 
ma este 8-kor nyitva. 


