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Csütörtökön is 

Kéthly Annára szavazz, 
támogasd a kisemberek harcosát ! 

Testvéri üdvözlettel 

a szociáldemokrata párt. 

HireK 
Hx idő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 18.0, a legalacsonyabb 5.2 C. A barometer 
adata null fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 754.5, este 753.3 min. A levegő páratar-
talma reggel 65, délben 38 százalék.. A szél 
iránya déli, erőssége 5—6. A lehullott csapa-
dék mennyisége 0.2 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénk és kelet felé ter-

;szkedő északnyugati-északi szél, még sok 
elyen eső, a hegyeken esetleg hó. A lehű-

lés szintén kelet felé terjeszkedik. 

— A Dugonics-Társaság Rákóczi-ünnepélye. 
Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulója al-
kalmából a Dugonics-Társaság a városháza 
közgyűlési termében április 7-én, vasárnap 
délután 4 órai kezdettel emlékünnepélyt ren-
dez. A műsor programja a következő: í . S z a -
l a y József: Elnöki megnyitó, 2. T i h a n y i 
Béla: II. Rákóczi Ferenc emlékezete, 3. Z o l -
ii a i Béla: Az író Rákóczi. 4. H a r m a t Artúr: 
Messze valahol, Rákóczi-karének, előadja a 
Máv. Hazánk dalköre, vezényli C s o r n á k Ele-
mér karnagy. 

— A közszállltások és társadalombiztosítói hát-
ralékok. A közszállitásokkal kapcsolatos társa-
dalombiztosítási rendelkezéseket módosították. 
Az ujabb rendelkezés szerint az olyan közszállitv 
táisra pályázó iparosok, akiknek 6 hónapnál ré-
gebbi OTI-tartozásnk van, csak abban az esetben 
vehetnek részt a kőzszállitásokban, ha az ebből 
eredő követelésükből az OTI-hátralékokat az in-
tézetre engedményezik. Ha a tartozás a vállalati 
ősszeg 15 százalékát meghaladná, ugy az enged-
ményezésnek csupán a vállalati összeg 15 száza-
lékárt kell szólnia. Ha több intézettel szemben 
van az iparos hátralékban, ugy az engedményezést 
minden intézet részére meg kell tenni, de az egész 
összegnek nem kell meghaladnia a vállalkozási 
érték 15 százalakát. Ilyen esetekben az intézetek 
egymás között megosztják a rájuk engedményezett 
összegeiket. 

— Svábhegyi Szanatórium (Budapes/) ki-
vizsgálja a székrekedés okait. Diétás eljárá-
sokkal (Bircher-Benner féle Rohkost) ivókú-
rákkal, subaqual bélfűrdövel, kézi és gépi mas-
sage-val gyógyítja azokat. 

— Felhívás a vitézekhez. A vitézi székkapitány 
közli: A Szegedi Rákóczi Egyesület 7-én, vasár-

jap délelőtt tfákóczi-ünnepélyt rendez, melyen a 
vitézek is résztvesznek. Gyülekezés délelőtt fél 10 
órakor a fogadalmi templom téren a nyolcszegletfl 
toronynál. 

— Éles Klára tanárnő Snevilkossága. Buda-
pestről jelentik: A.pilisszántói erdő ismeretlen 
halottjának rejtélve megoldódott. A hónapok-
kal ezelőtt öngvilkosságot elkövetett nő dr. 
É l e s Klára volt szegedi tanárnővel azonos. A 
fiatal tanárnő Éles Gusztáv ny. fővárosi fő-
számvevő leánva, aki Szegeden volt alkalma-
zásban. Szabadságot kért. elutazott Szegedről, 
u?rvanakkor levelet irt édesapjának, hogy ön-
gyilkos lesz, mert az életet nem bíría tovább. 
Éles Klára nemrég végezte el az egyetem böl-
csészeti fakultását, mindvégig kitűnő tanuló 
volt, a mult év szeptemberében Szeg°den ál-
lást kaoott. Éles Gusztávék elmondották, hogy 
« pilisszántói erdő halottía biztosan az ő leá-
nyukkal azonos. Csütörtökön hivatalosan is 
megállapítják, hogy a rejtélyesnek lálczó eset 
nem bűntény, hanem egy összeomlott lélek tra. 
gédiája. 

— A szenvedő, beieg nőket reggel éhgyo-
morra egy kis pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz 2—3 óra alatt könnyű, lágy 
bélkiürüléshez segíti és ezáltal igen sok eset-
ben rendkívül jótékony hatással van a beteg 
szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudo-
mányos irodalom több nagynevű alapvetője 
irja müveiben, hogy a Ferenc József vízzel el-
ért kitűnő eredményekről saját kísérletei utján 
is alkalma volt meggyőződést szerezni. 

— Dr. Kecskeméti Ármin előadása. Szerdán 
este dr. K e c s k e m é t i Ármin makói főrabbi, 
egyetemi magántanár tartott a MIEFHOE meg-
hívására rendkívül érdekes, értékes előadást a 
800 éves Maimoni Mózesről. 800 éve annak, 
hogy a nagy tudós megszületett. Ebben az esz-
tendőben világszerte megünnepelték születé-

sének évfordulóját különösen hazájában, Spa-
nyolországban. Dr. Kecskeméti Ármin nagy 
hozzáértéssel és elmélyüléssel foglalkozott á 
nagy vallásbölcsésszel, tudóssal és iróval. Ismer-
tette híres valláshölcsészeti művét, a „Tévelygők 
utmutatóiát" és megállapította, hogy Maimoni 
volt a középkori zsidóság legnagyobb vallás-
bölcsésze. Kiváló orvos is volt, akinek orvosi 
munkája kora legértékesebb munkája. Az elő-
adó ismertette részletesen Maimoni bölcseletét 
Az értékes előadást a közönség lelkes tapsokkal 
köszönte meg. 
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Európa gazdasági problémái Kozma Marcell előadása 

A Ferenc József tudományegyetem gazdaságpo-
litikai szemináriumának szerda délutáni ülésén 
Kozma Marcell közraktári igazgató tartott nagy 
érdeklődéssel kisért előadást Európa gazdasági 
problémáiról. Előadásában a búzát vette kiindulási 
alapul, mint a legnagyobb exportcikket, ecsetelte 
a háború előtti és utáni 15 esztendő gazdasági 
helyzetét és arra a megállapításra jutott, hogy 
csak hatalmas ipar, gyáripar és kereskedelem ké-
pes a mezőgazdaságot megfelelő hullámmagas-

ságra hozni. 
Utalt arra. hogy az Ausztriával való békebeli 

vámközösség hozta meg az eredményeket és most 
miután Ausztria kicsiny a megfelelő eredmény el-
érésére, nagyobb vámközősségben remélhető a 
gazdasági problémák megoldása. Azon államok, 
amelyek a vámközösség megoldására alkalmasik 
volnának: Olaszország, Ausztria, Cseh-, Lengyél-
és Magyarország. Véleménye szerint az öt állam 
94 milliót kitevő lakosságával, a termékek és ter-
meivények kicserélésével a legalkalmasabbnak 
mutatkozik. Annak a reményének adott kifejezést 
az előadó, hogy a vámkőzösségben lévő öt állam 
pénzének külső és belső értéke feltétlen emelkedni 
fog a megnyilvánuló bizalom folytán. Más kiút, 
mint a vámközösség, nincs a magyar és az euró-
pai gazdasági problémák megoldására; ugy véli 
— folytatta —, hogy az első vámközösséget további 
hasonló vámuniók fogják követni. 

A nagyfelkészültségü előadáshoz többen szóltak 
hozzá, kőztük Korányi Jenő, Pongrárz Albert, 
Akos György és többen az egyetemi hallgatók kö-
zül. Az előadást és a hozzászólásokat vitéz dr. 
Surányi.Unger Tivadar egyetemi tanár köszönte 
meg befejező szavaiban. 

TYÚKSZEMEK? 
BÖRKENÉNYEDESEK 

DUZZADÁSOK 
Egy csodálatos megkönnyebbülés áll azonnal 

elő, amint szegény, megkínzott, égő lábait olyan 
vizbe teszi, melyhez Saltrat Rodelt tetlt mig aa 
zsiros, tejszerű kinézóst nyer. Ezernyi kis oxigén-
buborék szabadul fel és vezeti a gyógyító és eny-
hitő gyógysókat minden egyes pórusba. A vérke-
ringés" ismét helyreáll. Tyúkszemek és bőrkémé-
nyedések megpuhulnak, ugy, hogy azokat ujjai-
val kiemelheti, a fájdalom, vagy érzékenység min-
den nyoma nélkül. Duzzadások lelohadnak s vé-
gül teljesen eltűnnek. Másnap egy teljes számmal 
kisebb cipőt viselhet, kényelmesen gyalogolhat, 
táncolhat, ugy, mintha soha sem fájt volna a lábai. 
Saltrat Rodellt minden szaküzletben kaphat Aa 
ára csekély. 

INGYEN. Egy kivétele» helyzet folytán • lap 
olvasója most elegendő mennyiségű Saltrat Rodell 
ingyen mintát kaphat kipróbálásra, valamint Dr> 
Catrin kiváló specialista értékes könyvét a tó»s/t-
nálat módjáról. írjon még ma: Mihály Ottó, oszt 
15. B. Budapest, VI. Podmaniczky u. 43. Pénz* 
ne küldjön. 

— A szegedi iparfelügyelői kerület a j veze-
tője. A kereskedelemügyi miniszter április 
1-tól kezdódőleg a szegedi iparfelügyelői ke-
rület vezetésével F e h e r Ernő iparfelügyelőt 
bízta meg. 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-
után hat órakor az egyetem II. számú Vegytani In-
tézete előadótermében (Templomtér) vetitettké-

pekkel szabadegyetemi előadást tart Előad Guidóf 
K. Brand irodalomtörténész „Deutscbes Rokoko" 
cimmeL Belépés díjtalan. — Az állami faipari 
szakiskolán (Szent György-tér 7.) április 5-én és 
6-án este 6 órakor N. C z i k e Gábor ipariskolai 
igazgató „Az iparosság szervezeteinek konkrét 
feladatai" és „A fa szerepe a magyar gazdasági 
életben" tárgykörből előadást tart. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben (Mórei-ucca, Mars-tér 
sarok): 2 kárpitos, 1 reszjelővágó, 1 kádár, 1 hőlgy-
fodrásznő, 1 cipész, 1 kovács, 1 gazdasági minde-
nes, 2 klfutófiu, 1 hadigondozott gyárimunkás. 1 
hadigondozott sütő. 

— Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők 
Egyesületének titkára, T o m o r i Viola, szerdán 
délutáfri előadást tartott a parasztság szemléle-
tinek alakulásáról. Kifejtette, hogy a parasztság 
lelkiről alkotott s oly ellentétes képek abban le-
lik magyarázatát, hogy mindég csak a momentán 
tulajdonságokat tekintették s nem azok végső lé-
lektani gyökerét. Ezért a történelem, szociologia, 
etnologia adatait lélektani módszerrel, a világgal 
szembenálló egyén szempontjából kell vizsgálni. 
Ismertette a vizsgálódáshoz szükséges tudomá-
nyos apparátust, a modern irodalom ismeretében 
egységbffoglalta a közösséglélektan, miliókutatás 
és fejlődéslélektan idevágó eredményeit. Az érde-
kes kutatás tárgyi eredményeit egy másik előadás 
kereteiben fosrin ismertetni. 
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