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A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könj\tárb«n vasárnap es 
ünnepnap kivételével kói'y v tarS/ol-
ialat. 

A városi múzeum egész évben 
•vitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körűt 29, 
Mnldnván Lajos Újszeged. Vedres-
utea t, Selmeezi Béla Somogyitelep 
IX. utca 4«9, Nagy Gy. örök. k. Han-
giig Levente dr. Boldogasszony-su-
gáriit 31, Zakar örök. k. Mdlhé Mi-
hály Valéria-tér 1. 

Várost Színház: A imée . 
Mozik mtisora; Belvárosi Mozi: 

A m e g v á d o l t a s s zony . Korzó 
Mozi; F e h é r embe rek . Széchenyi 
llozi: T i l o s a s z e r e l em . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE KILENC ÓRAKOR. 
VÉGE REOGF.L ÖT ÓRAKOR. 
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— Fegyelmi vizsgálat Endre László 
pestmegye) alispán ellen. Budapestről 
jelentik: Pest vármegye törvényható-
sági bizottsága május 11-én, kedden 
délelőtt 10 órakor a vármegye szék-
házának dísztermében közgyűlést tart. 
Szerepel a tárgysorozatban: a m. kir 
belügyminiszter 39.000—1943. III. a 
számú leirata vitéz dr. E n d r e Lász-
ló alispán és dr. P á l h á z y Endre 
vm. másod,jegyző elleni fegyelmi 
vizsgálat elrendelésének bejelentése 
tárgvában. A tárgysorozat 3. és 4. 
pontja a belügyminiszter további ké' 
leirata dr. Kadirsfalw József szolga-
id ró és dr. Takáls Albert vm. aljegy-
ző. főszolgabíró elleni fegyelmi vizs-
gálat elrendelésének bejelentéséről. 

— Egy szegedi leventeoktató 400 
pengőt keresett harminc nap alatt se-
i.vfiuhernyólvnjésztésset. Az Orszá-
gos Selyem tenyésztési Felügyelőség 
községi megbízottai az egész ország-
ban megkezdték a selyempete kikel le-
sét, sől a Délvidéken mar a kis her-
iivok kiosztása is megkezdődött. A 
kormánynak az az intézkedése, hogy 
az I. osztályú sclyemgubó beváltási 
érái a tavalyi 3.50 pengőről 5 pengőre 
emelte fel s a tenyésztők a 20 kilón 
IVIiiJ beváltott elsőosztályu gubó min-
den kilójáért 7 pengő beváltási árat 
kapnak, a selyemtenvésztésscl foglal-
kozó lakosság körében rendkívül ked-
vező balást váltott ki Az eddigi je-
lentkezések »/.t mutatják, hogy a rend-
kívül jó gubóárak mellett sokan igye-
keznek a selyemtenyésztésből jelentős 
keresethez jutni. A tavalyi gubóárak 
mellett Ábel Béla mezőkeresztesi ci-
pészmestpr 621.62 pengőt, Bigyicski 
/.dravó csurgói földműves 507.69 pen-
gőt, é>zv. Sztauyik Jancsné ctgledi ta-
nítónő 490.48 pengőt, Hajdú Ferenc 
szegedi leventeoktató 414.47 pengőt 
keresett a 30 napig tarló selyeinte-
n\észlesen s ezenfelül 100—100 pengő 
ju'almat is kaptak. Rajtuk kívül is 
sok tenyésztő ért el hasonló keresetet, 
süt egyes iskolák közös tenyésztésű 
gubáikért FJOU-l-iOO pengőt is kaptak. 
Az 5, illetve 7 pengőre felemelt gubó-
árak mellett az idén még nagyobb ke-
resethez. juthatnak a szorgalmas te-
nyésztők s igy érthelő a selvemher-
nyókiosztáS iránti érdeklődés. Az idén 
R tavalyinál fokozottabb mér.ékben 
kapcsolódnak be a tenyésztésbe az. is-
kolás gyermekek és leventék is. sőt a 
MAV déli iizletvezeiöségéliez tarbizó 
vasutassá? is részlvesz a selvem'er-
meleslu-n, hogy ezáltal hazafias köte-
lességet teljesítsen a termelés brisö 
frontján. A tenyésztésre vállalkozók 
még jelentkezhetnek a községi kikel-
teiknél, akiknek nevét és lakcímét az 
elöljáróságokon megmondják. 

Éjjel-nappal dolgoznak 

a betörők 

és besurranó tolvajok 
(A Délmagyarors/.ág munkatársától) 

Néháay nap óla megint meglehetős 
élénkség tapasztalható a betörők és 
tolvajok frontján. Ujabbagismét egész 
sor betörést cs besurranolopást kö-
vettek cl. Az előbbieket főként az éj-
szakai órákban, az utóbbiakai inkább 
nappal követik el. A csütörtöki nap 
folyamán a következő ujabb ügyekben 
indult nyomozás: S á n t h a Pál Rösz-
kei-utoa 33. szám alatti lakos felje-
len'ésf telt a rendőrségen ismeretlen 
tettes ellen, aki a lakásába besurran-
va. az ágyra helyezett táskából 100 
pengő papírpénzt ellopott. 

Cseh István Boldogasszony-sugár-
ut 6. szám alatti lakos bejelentette, 
hogy lakásából szerdára virradó éj-
szaka ismeretlen besurranó tolvaj e.sy 
>Ormó* gyártmányú, 100 pengőt érö 
krómnikkel karórát fekete bőrszíjjal 
ellopott. 

Konc z Albert Nemestakáes-ulca 
1. szám alatti lakos panaszt tett « 
rendőrségen, hogy n baktói kertt há-
zában éjszaka betörők jártak, akik 
feltörték a lakás ajtaját és a szobá-
ban levő divánvról a plüsshuzatot le-
fejtették, majd a kamraajtó lakatjának 
lefeszitése után oda behatottak és 100 
pengőt érő kerti szerszámokat ellop-
tak. 

Dr. K o v á c s Lászlóné Pusztaszeri-
itten 7 szám alatti lakásának mosó-
konvhniábn ez. éjszaka ismeret-
len tettes behatolt és az ott talált 1t 
ásvlepedőt , 6 pnplf in lrpedőf , R párna-

huzatot. 1 házivászonlepPí lőf és 4 al-

sónadrágot el lopott . A fphérnomüek-

ben S. S monogram vott. A kár meg-
haladj;! a 800 pengőt. 
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Három hónapot kapott, mert az 
apjára ütött. A bajai törvényszék Ja-
nuár 30-án hozott itélefet ifjú Simon 
Sándor 19 éves szeremlei napszamos 
felmenő ágon elkövetett súlyos testi 
sértés vétségének bűnügyében. Ifjabb 
Simon Sándor borozgatás közben 
arcul ütötte apját és ezenkívül is több 
izben tettlegesen bántalmazta. Ezért a 
bajai törvényszék ifj. Simont 3 hóna-
pi fogházra ítélte. Fellebbezés folytán 
került az ügy csütörtökön a tábla 
Csillag-tanácsa elé. A tanács az első-
fokú biróság iféletéf. nem látva fenn-
forogni enyhitö körülményeket, hely-
benhagyta. 

— A Délvidéki Sporfrepülő Egyesü-
let felhívása. A Délvidéki Sportrepülő 
Etrvosület elnöksége azzal a kéréssel 
fordul tagjaihoz, hogy a tagtoborzás 
céljából náluk levő és már kttöltött 
belépési nyilatkozatokat posta utján 
az egyesület elnöksége cimére minél 
előtt szíveskedjenek beküldeni. Az 
egyesület elnöksége tagjainak felké-
résére körlevelet és belépési nvilatko-
za'okaf küldött azoknak, akik a repü-
lés iránt érdeklődnek és akiket egye-
sületünkbe meghívtak, illetve őket a 
magvar repülés ügyének niegnverfek 
Mivel na evőn sok a kérf. de még he 
nem küldött belénési nyilatkozat, ez-
úton kérjük tel jövendő tagtársainké* 
a repülés lelkes barátai', hogv kttöl-
tött belépési nyilatkozataikat minél 
előbb szíveskedjenek az eevesülef el-
nöksége rimére megküldeni. 

_ Bocsánatot kert Karády Kata-
lintól a Royal Revüszinház igazgatója. 
Budapestről jelentik: 'Csütörtök del-
előtt Nagy György büntetőjárásbiro 
előtt állott mint vádlott Heinemann 
Sándor, a Royal Revüszinház igazga-
tója, valamint két színész, Lugosi 
György és Szendrői József. A bírói 
eljárás Karády Katalin feljelentésé-
re indult meg, aki rágalmazásért be-
perelle őket. A Royal Revüszinház 
egyik előadásán ugyanis Lugosi 
György és Szendrői József Karádv-pa-
ródiát adtak elő, amelynek szövegét a 
művésznő magára nézve sértőnek ta-
lálta. Heinemann Sándor a tárgyalás 
során vedekrzésében előad (a, hogy 
nem érzi magát bűnösnek, mert ugyan-
ezt a paródiát a Pommeiv-bárban már 
azelőtt többször előadták. Lugosi 
György és Szendrői József ugyanígy 
védekezett. A tárgyalás végén Heine-
mann Sándor, valamint Lugosi György 
és Szendrői József bocsánatot kért 
Karády Katalintól, ezzel a bírósági el-
járás befejeződött. 

— Egy icgj színész halála. Kecske-
métről jelentik, hogy olt 75 eves kora-
ban meghalt Szigeii Andor színmű-
vész, vilez Zempléni Zolán színigaz-
gató társulatauak tagja, özigeti Andor 
iiatal korában a vidéki színjátszás 
egyik legnépszerűbb komikusa vott, 
népszerűségét később sem veszítette 
cl, amikor már mint színházi hnalal-
nok cs tttkar működölt. Szigeti An-
dort Szegeden is ismerték és becsül-
ték. Legutóbb Kardoss Géza igazga-
tósága idején volt Szegeden mini gaz-
dasági titkár. Halálát özvegye, Mé-
nesi Emília gyászolja és az egész szi-
ricsztáisadalorn. 

_ A tábla helybenhagyta a tenge-
ridrágitó büntetését. A bajai törvény-
szék uzsorabirája március 9-én ilj. 
Munkás István 34 éves csávolvi nap-
számost árdrágító visszaélés vé'ségé-
ert egyhónapi fogházra és egyévi hi-
vatalvesztésre ítélte, mert a tengeri 
mázsáját özvegy Szvalka Anlalné ba-
jai lakosnak 40 pengőért adta el. A 
szegedi ítélőtábla Csillag László ta-
náesvezeiő elnöklésével esü'örtökön 
vizsgálta felül a vádlott által megfel-
lebbezett Ítéletet és azt indokaival 
együtt helybenhagyta. 

Kétévi fegyház után jogerős fel-
mentés. A bajai törvényszék március 
5-én Badzsula István 39 éves felsö-
szentiváni földművest közokira thami-
sitás bűntettéért kétévi fegyházra és 
ötévi hivatalvesztésre ítélte, ezenfelül 
Ö00 pengő mellékbünte ést is rótt ki 
rá. A vád szerint Badzsula 1911 jú-
niusában eladta a lovát 360 pengő vé-
telárért Romák József bácsbokodi la-
kosnak, aki csak azzal a feltétellel 
vette meg, ha a ló nem idősebb 11 
évesnél A passzuson valóban 1927 
szerepelt születési évnek, a biróság 
azonban megállapította, hogy eredeti-
leg 1924 vott beírva és az évszámot 
kijavi'ották. Ezen az alapon állapítot-
ta meg a bűncselekményt tagadó vád-
lott bűnösségét és hozta meg ilélcléb 
amely ellen a vádlott fellebbezés' je-
lentett be. Az Ítélőtábla az elsőfokú 
Ítéletet a csütörtöki fellebbviteli tár-
gyaláson megsemmisítette és Badzsu-
la* a vád és következményei alól fel-
mentette azzal az indokolással, hogv 
tagadásával szemben nem merült fei 
bűnössége mpllett megnyugtató bizo-
nviték. Az ítélet jogerős. 

Északolaszországban meg-
rövidítették az elsötétitési időt 

Milánó, május 6. Északolaszor-
szagban az elsötétítés időtartamát 
hét és fél órára rövidítették meg. 
Az elsötétítés este 21 ora 30 perckor 
kezdődik és reggel 5 órakor végző-
dik-
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ör.v. Lévai ITenrikné szül. Engelsmann Ilona, valamint távollevő 

Ferenc fia. menye. szül. Reck Zsuzsa. Miklóska. unokája fájdalommal 

megtört szívvel tudatja, hogy imádott jó férje, apa, após, nagyapa, 

tesivér és rdkon 

L é v a i H e n r i k 
posztókQreskecSö 

hosszú betegség után 71 éves korában elhunyt. Pénteken délután fél 5 

órakor leme'jiik a cintereiiiből. 

Gyászolják még testvérei, sógorai, sógornői és rokonai. 

Külön villamos kocsi délután 4 órakor indul a Dugonics-térről. 

— Iratok hiányában nem tudort 
megházasodni; oUgyilkog lett. Debre-
cenből jelentik: Ltnieceuben litokza-
os koruiuicnycá suzoli öngyilkossá-

got követelt el egy ismerem u lerti, 
aki mint kiderült, nem volt debreceni. 
Nem sokkal az ongyiikossag utan je-
lentkezett a rendőrségen egy fiatul 
leány, aki elmondotta, uugy az on-
gyilkos az ö vőlegényé, Aiálchcr Mi-
hály vegyészeti gyári munkás Buda-
pesten. Alajus lú-cn akar uk megiai-
inni az esküvőt, a vőlegény azonban 
nem ludta megszerezni az okmányu-
kat-cs legutóbbi találkozásukkor han-
goztatta, hogy emJalt öngyilkos lesz. 
Nagyobb mennyiségű ciankálit is mu-
tatott a menyasszonyának, de a leány 
kérésére azt a szeiuetládába dobta s 
látszólag lemondott öngyilkosságáról. 
Másnap reggel a leány telefonon fel-
hívta a szallodábari vőlegényei, ak> 
mar ekkor halott volt. 

A vén cigány halaU. A cigány-
muzsika kivaiosaganak, harmiucha-
lodik Rácz Lacinak üalalhiret kö-
zölte csütörtökön a tadio. A hábo-
rú eseményeiről szóló legújabb je-
lentéseket leső emberek luiet meg-
ütötte a régen hallott es mcgis 
olyan ismerősen csengő név: har-
minchatodik Rácz Laci!. . . A ci-
gánykirály!... Es rögön utána fel-
ötlött az emberekben a csodálko-
zás; — Hát még élt? Bizony, a vi-
lág számára már régóta halottnak 
számított a szárazfa és lószőrvonó 
virtuóza, halott volt attól a perc ül 
kezdve, hogy melódiái az ő sajátos, 
egyéni cifrázásaival nem csendül-
tek fel többé az ezüst tükrös kávé: 
hazak és elegáns pesti vendéglők 
villanyfényes termeiben. Pedig va-
lamikor az egész ország ismerte a 
nevét és ha extravagáns szokásai 
olykor meg is mosolyogta luk az 
embereket, de még a táoycrozgs 
közben spóroiosnak mulalkozó ven-
dégek sem tudtak haragudni rá ér-
dekesebb kiszólásaiért. Ezek éppen 
ugy hozzátartoztak az ő egvénisé-
gehez, mint a minden rendű és ran-
gú urakkal való kedves komázásai, 
u szépnem felé megeresztett igéző 

j mosolyai a kétfelé pödört vas ag 
fekete bajusza alatt. A bajuszra 
lassan rátelepedett a dér, a cifrá-
zások leegyszerűsödtek, a mókák 
meggyérültek, a mosoly is fanyarrá 
vált és egy napon Rácz Laci. ezen 
a ncven a harminchatódik, csend-
ben, halkan letette a vonót és nem 
zendítette meg többé a szárazfát a 
nyilvánosság előtt. Azontúl már 
csak magának muzsikált. Érezlc, 
hogy megöregedett és öt,'aki a fin 
de siécle millénium: boldog má-
morának boldog korszakában tünl 
fel a pesti éjszakában elegáns 
frakkjával, elsodorta a rohanó tem-
pójú uj kor saját képére és arcu-
latára idomított uj muzsikája, a 
dzsezz. Eltünf örökre és visszavon-
hatalanul az a régi világ és mos' 
elment ö is. Vele ennek a régi vi-
lágnak egv jellegzetes alakja kettő-
zött el az élők sorából. Halálhíre 
egv pillanatra fellépte a feledés 
pókhálóját megfakult nevéről, az 
emberek egy pillana'ra megállnak 
a gyászhír né], azután továbblapoz-
nak. Az élet. a világ halad to-
vább.. . é? ez a világ már régen 
nem a harminchatodik Ráéz Laci 
világa.. . (k. h.) 
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