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Szeliaslís Aroád 
a Munkásofih&nban 

Csütörtökön este tartolta meg a Munkás-
otthon téli e'őadássoroza!ának második előadá-
sát. Ez alkalommal Szakosíts Árpád, a neves 
költő, tartott rendkívül sikerű előadást: »Lé-
lektan a munkásmozgalmi. !>:n& címmel. 

Szakasits Árpád beszéde első részében az 
fisi fél elemérzésről beszéli, melyet az ember 
lévezredek óta hurcol m ^ á v a l . Ez vonul át 
az emberiség életén és cz a tömegfélelem 
hátráltatja a haladást. Apró tüneményekben 
jelentkezik manapság ez a félelemérzet. 
(Kuckó-ösztön.) Az előadó ezután beszélt a 
gyenge vonzódásáról az erőshöz, a hit kelet-
kezéséről, milyen legendája van a hitnek, 
az élet és halál eredetének. Precíz, világos 
modorban magyarázta el a korok hittartal-
mát. Beszélt a tudat alatt meghúzódó intuíció-
ról, később arról, hogy kisérti az emberisé-
get évezredek óta az aranykor legendája, mely 
a való élettől való menekülést foglalja ma-
gában. Ezután a gyönyör és fájdalomról, 
mint lelki alkotóelemekről szólott. A gyö-
nyörre való vágyakozás nélkül nem volna aka-
rat, igy a vágy: az akarat atyja. Foglalkozott 
az akaratszabadsággal, ami nincs, de meg-
állapítja ezzel szemben, hogy kialakulóban 
van egy uj, kollektív embertípus. Előadása 
végén a lelkiismeretről beszélt, amely féle-
lem a cselekedeteink társadalmi következmé-
nyeitől ; a megszokásról és a reményről, amely 
fentartója az emberiségnek, de egyik legna-
gyobb akadálya a haladásnak. Szakasits Ár-
pád azzal fejezte be előadását, hogy a haladó 
embernek arra kell törekednie, hogy kipusz-
títsa magából a haladást gátló érzeteket (fé-
lelemérzet), mert ezek a lelkiszabadságok leg-
nagyobb ellenségei. 

A Munkásotthon nagy előadótermét zsúfo-
lásig megtöltő hallgatóság lelkes tapssal kö-
szönte meg Szakasits Árpádnak az élvezetes 
előadást. 

— A MIEFHOE fculturestélye. A MIEFHOE 
t8-án, szombaton este fél 9 órai kezdettel, tánccal 
egybekötött kulturestélyt rendez a zsidó hitközség 
dísztermében. Külön meghívókat nem bocsájtanak 
ki. Vendégeket szívesen látnak. A tánchoz a zenét 
Goitein jazz zenekara szolgáltatja. 

X Piroskának olcsó virágok, Kigyő-u. 4. 293 

X Zwlckl-kölőde, kabát, mellény, sál stb. 56 
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Gé-Ef-Bé a világhír! 
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a kfivelkez* minőségekben kapható: 

Küzftp szálú, ezOsí fegyö . . P 3*80 
Közép szálú, arany feoyü . . P 4*50 
Finom szálú, ezüsí feqyfl . . P 4'30 
Finom szálú, arany feiiyü . . P 5*20 
Erős szálú, ezüst fegyü - . . P 5'— 
Er5s szálú, arany jeqyO . . P 6-— 
Divaíharisnyák, himzell és afour nyilas 

Minden párért szavatosságot vállalunk. 

Cé-Ef-Bé 
gyórtrnányu 188 

kötött áru fűífonlegességek 
g y á r i l e r a k n i a 

Pollák Tesívérek 

peniehi holestélu a 
Drenerbent 

Halpaprikás ¡nnn in^ 
Turóscsxs/a ám MCSSyy 

Mindenki szerezze meg 
választójogát 

A szociáldemokrata párt közli: Munkások! 
Polgárok! Asszonyok! Elvtársak! Szerezzétek 
még választójogotokat! 

A szociáldemokrata párt végrehajtó bizott-
sága felhívja mindazokat, akik az országgyű-
lési képviselőválasztók névjegyzékében eddig 
nem voltak felvéve, de a választójoghoz előirt 
feltételeik megvannak, továbbá mindazokat, 
akiknek ebben az esztendőben nyilik meg 
választójogosultságuk (2 éves helybenlakás, 
férfiaknál 24-ik, nőknél 30-ik év), vétessék fel 
magukat a kiigazításra kerülő választók név-
jegyzékébe. 

Á felvétel számlálólapok kiállítása alapján 
történik. Számlálólapok kaphatók a városi 
főjegyzői hivatalban (városháza, 1. emelet, 8. 
számú ajtó), ahova a kitöltött számlálólapot 
legkésőbb január 31-ig vissza kell adni. 

Bővebb felvilágosítást készséggel nyújt a 
szociáldemokrata párt titkársága (Hétvezér-
ucca 9., Munkásotthon) mindennap 9—1 óra 
kőzött és az esti órákban. Ugyancsak felvilágo. 
sitással szolgálnak a hivatalos órák alatt a ke-
rületi pártszervezetek is. Felsővároson: Deb-
reccni-ucca 18. sz. vendéglőben (volt Csányi-
féle vendéglő^ minden este 7—8 kőzött és 
a Fö'-oeteg-vendé'f'őben (Sá^dor-ucca 32.N, szin-
tén minden este 6—8 között, Somogyi-telepen 
a IX ucrában levő Ipar-vigadóban minden 
este 7—8 között. 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
kőzveütő közli: Állást kaphat: 1 kéményseprő; 
1 Sziigyártő; 2 bognár; 8 cipész; 1 kovács; 2 ki-
futófiú; 30 rikkancs. 

* Rádió, villany. Deutsch, K5rász-n. Tel. 8-71. 

x Í2G-OS telefon, csak prima fa. szén, koksz. 124 

— Tizennyolc gyermeket megmérgezett a ta-
nl'ónö. Newyorkból jelentik: Szörnyű bűnnel vá-
dolják Montvale newverseyi városka fiatal tanító-
nőjét. A 27 éves tanítónőt, Pearl T o p p e r kisasz-
szonvt tegnap a rendőrségre vitték és letartóz-
tatták. Az a vád ellene, hogy megmérgezte as 
iskolásgyermekeket. A tanítónő néhány héttel ez-
előtt összeveszett az iskola szakácsnőjével és go-
rombáskodott vele. A városi hatóságok a vitá-
ban a szakácsnőnek adtak igazat és elbocsátották 
a tanítónőt Pearl Topper azzal akarta megbosz-
szulni magát, hogy arzénoldatot kevert a gyerme-
kek levesébe, abban a hitbe« hogy majd a sza-
kácsnői gyanúsítják a gyermekek megmérgezésével. 
Tizennyolc gyermek súlyosan megbetegedett, csak 
a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhető, hogy 
egyikük sem halt meg. Először a szakácsnőt vet-
ték gyanúba, ő azonban igazolni tudta ártatlan-
ságát. Végül bebizonyosodott, hogy a mérget a 
tanítónő keverte a levesbe. 

x Ha a J6 kávét szereti, fegyen kísérletet a 
Vincze-féle kávékülönlegességgel. Naponta friss 
pörkölés, villanyerőre berendezett uj kávépőrkö-
tőjén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 190 

— A kuíba eseti és megfulladt egy öregasszony. 
Budapestről jelentik: A kispesti Berzsenyi-ncca 
egyik lakásában ma reggel észrevették a lakók, 
hogy a hatvannyolc esztendős özvegy M a d 1 e r 
Ferencné nincsen a szobájában. Átkutatták a la-
kást, majd az egész házat, de az öregasszonyt 
nem találták meg. Már a rendőrségre akartak 
indulni, hogy bejelentsék eltűnését, amikor az 
egyik lakó rémült kiáltással verte fel a házat. 
A ház lakói az udvaron lévő kúthoz futottak és 
látták, hogy a kut mélyén egy női test fekszik. 
Azonnal értesítették a tűzoltókat, akik létrákkal 
és kötelekkel vonultak ki. A tűzoltók kötélen le-
ereszkedtek a kútba, majd felhozták a kut fenekén 
lévő asszonyt. Amikor kiemelték a kútból, a lakók 
rögtön felismerték benne az órákkal ezelőtt el-
tűnt özvegy Madler Ferencnét. Azonnal értesítették 
a mentőket ts, hátha még lehet segiteni az idős 
asszonyon. A mentőorvos azonban megállapította, 
hogy Madlerné részint azoktól a zuzódásoktól. 
amelyeket a kut falához való ütődéstől szenve-

j dett, részint fulladás következtében m e g h a l t . 
I Holttestét beszállították a törvényszéki orvostani 

intézetbe. A rendőrség megindította a nyomozást, 
J hogy Madlerné véletlenül esett-e a kútba, vagy j 
j pedig öngyilkosságot követett et ( 

SZEGEDI FARSANG 
A Szegedi Kőműves- és Ácsiparos Ifjúság ön-

képző és önsegélyző Egylete január 25-én, este 
8 órai kezdettel az ipartestületi székház márvány-
termében könyvtára és az elszegényedett tagtársai 
segélyezése javára zártkörű táncmulatságot rendez. 

A szegedi aulósok, motorosok és repülők jauuár 
26-án rendezik mes báljukat az ÍDartestület már-
ványtermében. 

A Szegedi csónakázó Egylet bálja. A legrégibb 
szegedi evezős egylet február 1-én, szombaton 
tartja meg a Tisza-szállóban hagyományos regatta-
bálját, amely előreláthatólag az idei farsangnak 
is egyik legszebb és legsikerültebb estélye lesz. A 
rendező bizottság részére szóló értesítések, meg-
hívók kérése, stb., C senky Lajoshoz, a Sze-
ged—Csongrádi Takarékpénztár főtisztviselőjéhes 
küldendők, aki az l-es telefonon páholyok és 
egyéb tekintetben szívesen nyújt az érdeklődőknek 
felvilágosítást. 

A Szegedi Vasutasok Sport Egyesülete február 
8-án, este, a Kass-szálló nagytermében táncmulat-
ságot rendez. Felülfizetéseket az egyesület sport-
felszereléseinek feljavítására fordítják. 

A »Tisza* Szegedi Evezős Egylet február 8-án, 
a Kass-kávéház termében, teljesen zártkörű álar-
ooc-jelmpz-bálat rendez. 

„Uszodát Szegednek" 
Ilyen címmel az egyik budapesti sportlap 'ál-

landó rovatot nyitott hasábjain és ezt a követ-
kezőképpen jelenti be: 

Uszodát — Szegednek, ilyen dmmel ezen-
nel állandó rovatot nyitunk, mert mégis csak 
lehetetlen állapot, hogy a második legna-
gyobb magyar városnak nincsen nyitott uszo-
dája. Szeged városa azok közé a szerencsés 
városok közé tartozik, melyeknek van termé-
szetes melegvizű hőforrása és igy egy nyitott 
uszoda építése nemcsak sportszempontból, de 
üzleti szempontból is kívánatos, nem is szól-
va a közegészségről, mely uszodák nélkül 
el sem képzelhető. Higyjék el a szegediek 
•áros! vezetői, hogy hiába van Szegeden egye-
tem és hiába építenek még tíz egyetemet, — 
amig a kózel másfélszázezer lakosú városban 
nem lesz uszoda, addig nem fogják őket az 
igazi kulturvárosok közé sorolni. Tehát: Uszo-
dát SzegednekI 

Ugylátszik már Budapesten is tudják, hogy va-
lami nincsen rendjén a nagy garral beígért sze-
gedi uszoda körül. 

Gál Magda ellenfelel a plng-pong 
világbajnokságban 

Csütörtökön este kisorsolták Berlinben a január 
22-én kezdődő asztali tenniszbajnokság mérkőzé-
seit. Szegedről, mint ismeretes, Gál Magda indul 
a világbajnokságokban, aki ma indult el a ma-
gyar válogatottal Berlinbe. A női egyesben Gál 
Magda csoportjába igen erős ellenfelek kerültek, 
igy Karnatz (Németország) és Kolbe (Ausztria) 
ma az első klasszisba tartoznak. A vegyespáros-
ba még folyik a sorsolás, ott csak annyi bizonyos, 
hogy a Gál—Barna-pár a harmadik csoportba 
került. 

Kedden, szerdán és csütörtökön bonyolitják le 
a csapatversenyeket, amelyen Magyarországnak a 
kővetkező versenyeket kell lejátszani: 

Kedden délelőtt: Magyarország—Svédország, dél-
után: Magyarország—Lettország, este: Magyaron, 
szág—Anglia. 

Szerdán délelőtt: Magyarország—Németország, 
délután: Magyarország—Csehszlovákia, este: Ma-
gyarország—Litvánia. 

Csütörtökön délelőtt: Magyarország—India, dél-
után: Magyarország—Welsz, este: Magyarország-
Ausztria. 

ökölvívás. A budapesti Magyar Atlétikai Club 
és az igazságügyminisztériumi boxolók február 
2-án az ipartestület székházának dísztermében 
ökölvívó-versenyt rendeznek, amelyre több sze-
gedi boxoló is meghívást kapott. 

BRIKETT 1 9-58 és 11-181 
telefonrendelésre 
házhoz szállítja 57 1 

V é r l e s - c é g . | 

KOKSZ : 
9-58 és 11-181 

telefonrendelésre 
házhoz szállítja 57 1 

V é r l e s - c é g . | SZÉN 

9-58 és 11-181 
telefonrendelésre 
házhoz szállítja 57 1 

V é r l e s - c é g . | 


