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/ZEGED XI). 16. 

Természettudományi 
előadások az egyeíemen 

kr. Egyetem Barátai Egyesületének Tcrmcszel-

tudoinányi szakosztálya szerdán délután tartotta 

ezév utolsó és egyben 212-ik előadói szakülé^ét. 

Dr. Druclcner Győiő egyetemi, főiskolai tanár, 

üléselnök megnyitó szavai után Riglcr József kisér-

letügyi asszisztens az amerikai mogyoró hazai 
termesztését és terméseredményeit ismertette, Az 

előadását érdekes bemutatások élénkítették. Elő-

adásának további részében egy érdekes rosliiö-

vénycek, a Luffa-töknek első évi terméseredmé-

nyeit ismertette. 

A következő előadó dr. Benedek László kir. 

vegyész a vcgykisérleti és paprikakiscrleti állo-

más munkaköréből főleg az clclmiszcrcllenőrző 

tevékenységet és rendeleteket ismertet'e, kiemelve 

a kísérleti állomás egyéb uíüs kutató,, fel világosit <4. 

a mezőgazdasági termelés érdekeit elősegítő mun-

kálatait. Az állomás működése lényege^ szerepet 

játszik a város élelmiszer rendészete szempontjá-

ból. 

A harmadik előadó ifj. dr. Vinkler Elemér egye-

temi asszisztens ismertet'e a molekulán belüli 

jgynevezett isomer átalakulásoknak egy általa ész-

lelt érdekes ese'ét, amelynek felhasználásával 

egy egészen uj uton olyan isochinolin-származé-

Kokat készített, amelynek gyógyászati szemponlhől 

figyelmet érdemlő spasmolytikug hatású anvagok 

csoportjába tartoznak. 

Végül dr. Fodor Gábor egyetemi gyaKornoK 

ismertette azokat a vizsgálatait, amelyek a pa-

paverinhez hasonló szerkezetű erősen spasmoly-

tikus görcsoldó gyógyszeiek előállítására vonat-

koztak. Az előadó által előállítót vegyületek közül 

számog fe.ülmulja a papaverin hatását anélkül, 

hogy az a mérgező hatás növekedésével járna. 

A nagy érdeklődéssel kisért előadásokhoz töb-

ben hozzászóltak figyelmet érdemlő vita keretében. 

Az előadágok dr. Bruckner Győző üléselnök záró-

szavaival értek véget. 
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— Ezer gyermek ingyenebédje. A szegedi jóté-
kony egyesületek szerdán délután a városháza 
bizottsági termében dr. I m e c s Györgyné elnök-
letével együttes értekezletet tartottak, a szegény 
gyermekek ebédeltetés! akeiója érdekében. Elha-
tározta az értekezlet, bogv januártól májusig mint-
egy ezer szegénysorsu elemiiskolás gyermeknek 
juttat ebédet és ehhez az akcióhoz a kormány tá-
mogatását is kéri. Belekapcsolódik az akcióba a 
népjóléti ügyosztály is. A tervek szerint a tiszti 
főorvos állal megállapított étrend alapján törté-
nik a gyerekek ebédeltetése és a jótékony egye-
sületek tagjaiból alakult bizottság ellenőrzi a le-
bonyolítást. 

— Aki friss és munkaképes akar lenni cs 

el akarja kerülni, hogy kemény legyen a szé-

ke, emésztése meg legyen zavarva, folyton 

fá j jon a feje cs a bőre tele legyen mindenfé-

le pattanásokkal, az igvék hetenként egyszer-

kétszer reggelizés előtt egy pohár természetes 

„Ferenc J ó z se f keserüvizet. Kérdezze meg 

orvosát. 
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS, Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 1 kö-
szörűs, 2 bádogos, 3 bognár, 1 kosárfonó, 2 hölgy-
fodrász. 2 kifutó. Nők: 2 hölgyfodrásznő, 1 do-
bozkészitőnő, 4 torontáli szőnyegszövőnő, 2 sző-
nyegcsomózónő. Hadigondozottak részére fenntar-
tott munkahelyek: 1 molnár, 1 takács vidéken. Ál-
lást keres: 1 mérlegképes könvvelőnő, 2 kiszolgá-
lónő, 1 ápolónő. ínséges favágók iránti tudakozó-
dús és megrendelés a munkaközvetítőben és a 
19-73. telefonszámon. 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ucca 7. 

— Tudományos előadás a Munkásotthonban. 

Pénteken este fél 8 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-ucca 9.) Pajor Rudolf (Budapest) „A 
szocialista kultura cimen tudományos előadást tart. 

Z Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— Benamy: ..Európától—Ázsiáig (Egy idegen 
hajóra száll) Henri Barimsse előszavával. A leg-
nagyobb siker! A legszebb ajándék! Kcrje minden 
könyvkereskedésben. 

Szegedi piaci Arak 
A szerdai hetipiac kis forgalmú volt. Arak * 

következők: 
Jószág. Az ál latrásárra felhajtottak 37 d a n b 

borjút, 238 hizott, 128 sovány sertést, 6 juhot. Az 
árak a következőképen alakullak: borjú kilója 90 
—J05, hízott sertés 90—lOti, éves sovány darabja 
00—70, féléves 40— 45, választási malac párja 25 
—30, juh 00-02 fillér. Hus. Marhahús: I. rendi: 1 
-1.80, II. r. 1.00-1.80, I I I r, 1.20-1.80, borjú 
comb 2.10—3.00, eleje 1.00—2 40, pörköltnek l.Co— 
1.8o, oldalas 1.40—1.60, zslrszalonna 1.50—1.60. háj 
1.66—1.80, zsir 1.70—180. Buromti: csirke párja 
120-3.40, kilója 90-1.00, tyúk párja 2.80-4.80, k i . 
lója 1—1.2o, sovánv Ind párja 7—13 pengő, hizott 
kilója 1.10-1.30, gyöngyös párja 1.80—3.00. kilója 
1,03—1.15, pulyka párja 6—11, kilója 83-1,Q0, to-
jás kilója 1.70—2.20. Gyümölcs: alma nemes fajla 
kilója 70-1.40. közönséges 40-60. szőlő csemege 

1—1.60. kevert 13—80, birsalma kilója 50—80, nas-
polya 40—60. szép körte 80—1,10, közönséges 60— 
80, "uj dió 50—80. citrom darabja 4—10. narancs 
61-96 fillér. Zöldség: burgonya nyári rózsa 6—8, 
őszi rózsa 5—7, Ella 4—5, Gülbaba 6—8. ótott 6— 
8. takarmánynak való 3—1, vöröshagyma kilója 
6—14, fokhagyma kilója 10—20, petrezselyem ki-
lója 14—20. sárgarépa kilója 8—1 i. vöröskáposzta 
20-30, karfiol darabja 10-60 fejcskáposzta 10—16," 
karaláb téli kilója 6—10, tök főzni való kilója 8— 
14, snenót kilója 10—16. sóska 40—60. torma 10— 
60, füzércs paprika ui füzérje 60 —220. Gabona. 
Buza mázsája 19,10 20.00. rozs 18.20 -18.10, ár-
pa 14.20—14.60. zab 15.20—13.60, uj lengeri szc-l 
mes 11.20-11.50. 
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— Másfclcsztendei börtön ulán felmentés, A bi-
róság most tárgyalta S c h m i d t Gcza budapesti 
gyári művezető újrafelvételi ügyét. A vádlott as 
egyik magánnyomozó iroda alkalmazottja volt cs 
itt áll itólag elsikkasztotta volna az egyik fél ál-
ta! adott 133 pengőt. A törvényszék Schmídtet más.* 
félesztendei börtönre itélte és a volt magándetek-
tív a büntetését ki is tültüttp. A börtönből azután 
újrafelvételi kérelmet nyújtott be, amelynek helyt, 
is adott a biróság. Az uj adatok alapján a tör. 
vényezék Schmídtet felmentette a sikkasztás Vád. 
ja alól. 

— „Macskazene" a legszebb magyar operett 
pénteken Szegedről indul el a világsiker felé. 

— Tüzclháritó szerkezet. Érdekes tüzelháritö 
szerkezetet szabadalmaztatott ifj. V a r g a József, 
a szőregi Otthon Mozi gépésze, amelyet szerdán 
mutatott be a nyilvánosságnak. Az elmcs kis auto. 
maiakészülék lényege az, hogy olyan esetekben, 
amikor a mozigépekben a filmszalag megáll és 
ezáltal lángot foghat, a tűzveszélyt tökéletesen 
elháritja. A filmtekercs sem géphiba, sem pedig 
szakadás folytán nem gyulladhat meg, mert a k i . 
sugárzó hősugarakat az automata megszünteti. 
Szakemberek véleménye szerint a találmány igen 
hasznos, 

— Magas vérnyomásnál és vérkeringési za* 

varoknál reggel éhgyomorra egy kis pohár ter* 

mészeles „Ferenc József" keserűvíz nagyot! 

jót tesz, mert a beleket minden megerőltetés 

nélkül kiüríti , az emésztést előmozdítja, aa 

anyagcserét felfrissíti és igen kellemes közcri 

zetet teremt. Kérdezze meg orvosát. 

— Perzsa láb bundák 200 pengőtől, háromne-
gyedes bundák 80 pengőlől nagy választékban 
Blau Ignát/nál Kelemen-ucca 5. 

— „Macskazene"! Mindenkinek látni kel l ! 

— Megjelent a Színházt Élet Karácsonyi Albrt. 
ma. Herczeg Ferenc vezércikke, Zilahy Lajos, Mó« 
riez Zsigmond, Babits Mihály, Hunyadi Sándor és 
Földi Mihály nyilatkozata. Szép Ernő cikke, Incze 
Sándor revüje, Bethlen Margit tiagy karácsonvl 
beszámolója a budapesti szinpad és a külföldi sit 
kcrdarabjairól. A díszes album ára 1 pengő, 

x Uj Pozzi-szalámi mindenütt kapható! 

— Szobatüz a Kis Ií.-paiotában. A Kis Dávid' 
palota tr.ásodik emeleti lakásában, amely V a « | 
Gyula alezredes tulajdona, szerdán délután tü» 
ulölt ki. A kivonult tűzoltóság a tüzét percek alatt 
eloltotta, a kár inéíri* 1OU0 penaő. Megállapították, 
hogy az áttüzesedett káiyhacsötöl kigyúltad! a v»« 
'usztófaiha kevert nád. 

— Karácsonyi népszokások. A Szegedi Keres, 
kedelnii Alkalmazottak Egyesületében deccmbcf 
18-án, szombaton este 9 órai kezdettel dr. Bi-
l i n t Sándor egyetemi magántanár „Karácsonvi 
népszokások" cimmel előadást tart. 

Cegsszebb ajándéK 
Standard, Orion, R&ilips, TelejunKen, 
£ k a 

összes nyári rádiók d i j i a lan bemutatása, I 
réni rádiófát magas árban becseréle m. 
Írógépelt, csillárolt, gramofonok kedvexö 
résxlelíixelésre besxerexlfeiö. Javítóműhely 
Kelemen Már ionná J, Keiemen-u. n. 


