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Három érdekes előadás 

Az Egyelem Barátai Egyesülete természettudo-
mányi szakosztálya szerdán tartotta szokásos heti 
szakülését nagy érdeklődés mellett. 

Dr. Á b r a h á m Ambrus főiskolai tanár meg-
nyitó szavai után dr. F a r k a s Béla egyetemi ta-
nár ismertette vizsgálatait a hallóesontocskákkal 
kapcsolatban. Ismertette a hallócsontocskák fejlő-
déstani niagyarazatában szereplő elméleteket, me-
lyek kőiül legnagyobb jelentőségű a Re ic f ter t-
félc tan Később ezt a tant G c g e n b a u r és 
II u x 1 e r kibővítették. Az előadó évek óta tartó 
vizsgálatai más eredményekre vezettek. 

A következő előadó dr. Z i 1 a h i-S c b e s s Gé-
za egyetemi tanársegéd volt. Ismertette a gyü-
mölcseink rovarkártevőiről szóló tanulmányát. A 
cseresznye kártevője a csercsznyc-cszclény nevü 
bogár cs a csercsziiyelégy lárvája. Az előbbi a 
zöld, az utóbbi az érett gyümölcsben található. A 
meggyben is megél,a cseresznyelégy lárvája s ez 
íkozza a uicggy férgesedését. Az alma fő kár-
tevője a lovéldarázs, az alma-eszelény és az 'alnia-
aioly Járvái. Az első kora tavasszal támadja meg 
az almát, a második április végén, a harmadik 
tavasztól őszig pusztit. Az alma felületét csufitja 
cl rágásával a „vörös-szipoly" és a bimbólikasz-
tó, mig kereskedelmi értékét csökkenti a kalifor-
niai pajzstetü. Az alma kártevői a körtét is pusz-
títják. Főleg a körlén él a körte-eszelény. A szil-
cafat a szilvadarazsak kezdik ki legkorábban, 
majd különböző eszclények csatlakoznak hozzájuk. 
Később, az érés elölt álló szilvában -a szilvamoly 
hernyói pusztítanak. A barackféléket az alma- és 
szilvamoly támadja meg, dc" specifikus molylepké-
jüh is van: a baraekmoly. 

Végül ifj. dr. S z a b ó Zoltán a vegykisérleti 
állomás vegyésze ismertette a kémiai harc anya-
gait. Az előadó szerint a természttudományok kö-
rül a legjelentősebb és legközvetlenebb hatása a 
hadiiparra és a h ulitevékenységre a kémia harc-
anyagainak van. Ezen hatóanyagok közül a ve-
gyészt leginkább a harcgázok érdeklik. 

A nagv érdeklődéssel kisért előadásokat élénk 
vita követte. 
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— „Asztali tehéntúró". Az elsőfokú közigama. 
fási hatóság a földmüvelésügyi miniszter rendele-
to alapján közli az érdekeltekkel, hogy a fogyasz-
tóközönség részére jobb minőségű és nagyobb táp-
ertekü tehéntúrót „asztali tehéntúró" elnevezés 
alatt hozhatnak forgalomba, melynek legalább 35 
százalék zsirt kell tartalmaznia. 

— A tisztaság és frisseség érzését első" rban az 
ápolt száj adja meg. A helyes szájápolás kelléke 
az Odol fogpép. 

— Svéd Sándor ária- és dalest ina, Tisza, 8. 

— Famunkások tisztújító közgyűlése. A Ma-
gyarországi Famunkások Országos Szövetsége 
szegedi csoporlja csütörtökön este fél 6 órai kez-
dettel a Munkásotthonban (Hélvezér-ucca 9.) tiszt-
újító közgyűlést tart, melyen a szakma gazdasági 
helyzetét L á j e r Dezső titkár ismerteti. 

— Stauffer dobozos Rochclortot kérjen! 

— Szenvedő, beteg asszonyok gyakran már 
egy kis pohár természetes „Ferenc József" 
kescrüvizzel is nagyan könnyű, lágy bélkiürü-
lést érhetnek cl, ami igen sok esc.tben rend-
kívül jótékony hatással van a beteg szervek-
re. Kérdezze meg orvosát. 

Ui KÖNYVEK 
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kölcsönkönyvtárában 
Simán Erzsébet: Gergely lányok V. emelet 

Itachmanova: Halhatatlan szerelmes. 

Just Béla: Hajnali kettő. 

Török Rezső: Péntek Rézi. 

Therne Smith: A szőke kisértet. 

Wilhelm Weldin: Arthur fut az élet után 

Roberts: A bánya ördögei. 

Packard: A sárkány torkában. 

Mignon. G. Eberhardt: Az elhagyott va-

dászlak. 

E. S. Holding: Aki visszalép az cletbe-

Arthur Plummer: Arnyak a ködben. 

M U K Q in. 24. 

Meghalt a Rákosi Jenö-ucca állványösszeomlás 

áldozata. Megitta a Délmagyarország, hogy a 

Rákosi Jenő-ucca 1. számú ház átalakítási mun-

kálatainál az cpitőállvány leszakadt s az építési 

munkálat felelős vezetője és vállalkozója J o ó 

Dániel makói kőművesmester is lezuhant az ösz-

s/eomiolt állványtól. A 70 éves idős ember lezu-

hanását még súlyosabbá tette, hogy az építés alatt 

álló fallal összekapcsolt és letört állványgerenda a 

fal egy részét is leszakította s a lezuhanó téglák 

is Joó Dánielre estek. A szerencsétlenül járt idős 

kőművesmestert eszméletlen állapotban vitték a 

kórházba, ahol súlyos sérüléseibe ma belehalt. A 

kórházban még sikerült Joó Dánielt kihallgatni s 

miután az ő vallomása is megerősítette azt, hogy 

a szerencsétlenségért rajta kivül nem terhei mást 

felelősség, a temetési engedélyt kiadták. A ha-

lálos szerencsétlenséggel járt épitkezés halósági 

ellenőrzése tekintetében a polgármester állal el-

rendelt vizsgálat még tart. 

Ellopták a kerékpárját. Lökös István lakatos 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy ma délelőtt a 
városháza kapuja alól ellopták a kerékpárját. 

IY. PRPHASZKA O . U . 8 . 
VI.TERÉZ-KRT.8. 

GYAR BUDAPEST, XI. LEMKE UT 117, 

Március 29-én indul az első 400 csanádmegyei 

munkás Németországba. A németországi mező-

gazdasági munkásszcrzödtelésck Csanádban vége 

felé járnak. Az idén ezer munkás visznek ki Csa-

nádtnegyéböl s az első munkástranszpoi'. márc.'us 

29-én indul Békéscsaba állomásról. Enh'ri az első 

csanádi munkáslraus sportban 400 munkást visz-

nek ki, akik közül 100 makói lesz. 

Külpolitikai matiné Makón. Március 27-én dél-
előtt fél 11 órakor a Külügyi Társaság a városhá-
za nagytermében matinét rendez, amelyen dr. Eöl-
tovényi Olivér, a társaság ügyvezető elnöke „Eu-
rópe és Európán kívüli' külpolitika", gróf Zichy 
Ernő pedig „A kisebbségi kérdés lényege és meg-
cit'ási módja" címmel tartanak előadást. 

A kczilabdasport ismertető bemutatója Makón. 
A Magyar Kézilabdázó Egyesület megkereséssel 
fordult a polgármesterhez azirányban, hogy a ké-
zilabdázó sport ismertetésére Makón mérkőzést 
rendezhessen. Egyben felhívta a város sport iránt 
érdeklődő közönségét, hogy április 17-én rendezi 
meg Budapesten a magyar-osztrák válogatott fér-
fi- és hölgycsapatok kézilabda mérkőzését. A pol-
gármester az uj labdasportbenmluló megrendezése 
tárgyában kedvező váliszt kü 1 cl. 

Vöröskeresztes kitüntetések. A kormányzó a 
miniszterelnök előterjesztésérc a Magyar Vörös-
kereszt érdekében kifejlett értékes tevékenységük 
elismercseképen dr. K á s z o n y i Richárd főis-
pánt. dr. Y i n t z e Sándor mezőkovácsházai fő-
szolgabírót és N a g y Gyula ny. főszlogabirót a 
Vöröskeresztes érdemkereszttel tüntette ki. 

Anyakönyvi hirek. Elhaltak: Szántó Pál 82 
éves (Türr-ucca 9), Jozó András 63 éves (Atlila-
ucca 23.). Földházi Imre 55 éves (Szende-ucca 17 ). 

szinház fr 
m ü v e m r • 

I I E T I M Ű S O R : 

Csütörtökön délután: Gül baba. Kalonaclöalás. 
Filléres helyárak. 

Csütörtökön este: Júlia. Opcrctlbemutaló. Pre-
mierbérlet 38. 

Perieken délután: Julin. Délutáni bérlel. Ren-
des helyárakkal. 

Pénteken este: Julin. Bérlctszünet. Kedvezi é-
ryek érvényesek. 

Szombaton délután: Hajnali vendég. Fii ér cs 
helyárak. 

Szombaton este: Júlia. Bérlelszünct. Kedvezmé-
nyek érvényesek. 

Vasárnap délután: Julin. Délutáni bérlet. Re i-
des helyárak. 

Vasárnap esle: Júlia. Bérlelszünct. Kedvezmé-
nyek érvényesek. 

Hétfő© este: Júlia. Bérleisz.üticl. Kedvezmények 
éi vényesek. 
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Nótabemutató délután. A felsővárosi Katolikus 
Népkör a Dankó Pista-Társaság közlönyének, a 
Dalos Világnak magyar dalaiból a Felsővárosi 
Katolikus Házban 1938. március 27-én, vasárnap 
délután 6 órakor nótabemutató délutánt rendez. 
Ezen a hangversenyen azok a dalok kerültek bc-
riuiatjisra. amelyek a Dankó Pista-Társaság köz-
lönyében. a Dalos Világban már megjelentek, 
vagy a dalpályázalok során felelnek meg. A beve-
zető beszédet dr. N é m e d y Gyula mondja. Dr. L u-
go s i Döme ismerteti az előadásra kerülő szerző-
ket és dalokat s Dankó Pista életéről és működé-
sétől beszél. A magyar dalokat részint B o l d i -
z s á r Kálmán cigányzenekara, részint pedig T ö-
r ök Mihály kiséri. A dalok legnagvobb részét 
László Mici és Győrik László adja elő. A Felső-
városi Egyházi Énekkar nagy vcsrveskara Pósn-
Szendrcy: ..Ősszel", valamint Némedy—Török: 
..Téli siralom — tavaszi remény", cimü kórusait 
adja elő. 
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Harmónia hangversenyek 

Ma Tisza S 
Harmónia IX. mesterbcrlct. 

Svéd Sándor ária- és dalest 
Hatalmas műsor, jegyek Harmóniánál és Dél-

magyarország jegyirodában. 
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A színházi Iroda hireí 

„Júlia". Az utóbbi évr'^egycdiil álló legnagyobb 
operettsikere a „Júlia" ma este kerül Szegeden be-
mutatóra. A szinház mindent elkövetett, hogy a ki-
tűnő operett méltó előadásban kerüljön szinre éa 
költségeket nem kiméivé, teljesen uj díszleteket, 
jelmezeket készíttetett az operettre. A szereposz-
tás a legkitűnőbb. Sz. Patkós Irma alakítja a cím-
szerepet és mellette a társulat legjobbjai mind fel-
vonulnak, bogy a legteljesebb sikert.biztosítsák. 

„Gül baba" ma délután katonaelőadásban fil-
léres helyárakkal kerül szinre. 

„Júlia" az az operett, amelyet mindenkinek' 
meg kell nézni. A „Júliát" Budapesten kivül egye-
lőre még csak Szegeden játszhatják és igy érthető 
az a nagy érdeklődés, amely a bemutató iránt meg-
nyilvánul. 

„Hajnali vendég". Fodor László nagv sikert 
aratott vígjátéka szombaton délután filléres hely-
árakkal kerül szinre. 

Lya Karina, a párisi Opera Cotniquc primabal-
lerinája és Millos Aurél, a nápolyi „San Carlo" 
opera első szólótáncosa 12 tagu balettkarával a 
..Babatündér" szenzációs előadását mutatják ba 
Szegeden. A Babatündcrcn kivül még szólók, 
duettek' és csoporttáncok gazdagítják a világhírű 
táncosok szegedi vendégjátékát, amelv jövő héten, 
kedden este és szerdán délután fog lezajlani. 

„Júlia" fővárosi előadására igyekezzen jegyét 
előre megváltani a szinház pénztáránál. 


