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A Somogyi - könyvtárban és sz 
egyetemi könyvtárban vasárnap cg 
üBaapnap kivét cl éve) könyvtárszol-
gálat 

A rároti múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bar-
csa? Károly Tisza Lajos-körot 
Bujcsu Barna Kálvária-tér 7, dr. 
Lőbl Imre Grót Klebelsberg-tér 4, 
Moldovai* Lajos Újszeged, Yedres-u. 
1, Selmeczi Béla Somogvitelep IX, u. 
489. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A z e r é n y c s ő s z , Korzó Mozi: 
»A 28 -aSf , Széchenyi Mozi; Ha l á -
I o s t a v a s z. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE TIZ ÓRAKOR, 
VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 
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_ Ifj. vitéz Horthy Miklós elhagy-

ta a szolnoki kórházat. Ifj. vitéz Hor-
thy Miklós rendkivüli követ és meg-
hatalmazott minisztert autóbalesete 
utan a szolnoki kórházban ápolták, 
ahol az elmúlt napokban annyira ja-
vult az állapota, hogy kedden délben 
elhagyhatta a kórházat s Budapestre 
szállították további gyógykezelés vé-
gett-

— Budapestre utazott a helyettes 
polgármester. Dr. T ó t h Béla helyet-
tes polgármester szerdán reggel Bu-
dapestre utazott e a mai napot is a 
fővárosban tölti. Utazásának célja 
több Argős városi ügy elintézése. A 
helyetles polgármester távolléte alatt 
a polgármesteri teendőkei, miután a 
rangidős tanácsnok, vitéz dr. S z a b ó 
Géza szabadságon van, a raiigidöhen 
soron kővetkező tanácsnok, dr. K a -
10 n a István látja el. 

— Az OMTK közgyűlése. Budapest-
rőt jelentik: Az OMTK 20. évi rendes 
közgyűlésén bejelentették, hogy 1942-
ben a tejforgalom 104 és félmillió liter 
volt. A közgyűlés elfogadta az alap-
szabálymódositásokat, amelynek értel-
mében az OMTK cége megváltozik és 
a jövőben Országos Magyar Tejérté-
kesítő Központ mint szövetkezet lesz. 

<~> A szén árának megállapítása. A 
közellátási miniszter rendelettel álla-
pította meg a szén árát. A rendelet 
szerint a törvényhatósági és megyei 
városokban, valamint a nagy- és kis-
községekben a budapestinél alacso-
nyabb árak vannak érvényben. A vá-
rosokban a polgármester áilapitja meg 
a szén árát s az ármegállapításról 14 
napon belül jelentést kell tenni a bu-
dapesti országos közellátási hivatal-
nak. 

— RAcz Vall hangversenye a se-
besült honvédeknek. Kedden és szer 
dán este a Hungária-kávéház dobogó-
ján hangversenyezett Rácz Vali, a di-
vatos budapesti dizőz, akit a vidéki 
közönség eddig kisebb filmszerepeiből 
ismert. Szereplését élénk érdeklődés 
kisérte * kedden délután fellépett a 
Szegeden ápolt lábadozó sebesült hon-
védek nagyobb csoportja előtt is. A 
sebesült katonák ápolóik kíséretében 
érkeztek a kávéházba, ahol a szálló 
vezetősége sörrel vendégelte meg őket 
Rácz Vali repertoárjának legdivato-
sabb számait énekelte el s sebesült 
honvédeknek, akik legnagyobb tetszés-
sel fogadták a népszerű háborús slá-
gereket. A délutáni kávéház! hang-
verseny hálás közönsége sokat tapsolt 
az előadó művésznőnek. 

_ A hagymafélék forgalmának sza. 
bályozása. A közellálási miniszter 
rendeletben szabályozta a hagymafé-
lék forgalmát. A beszolgáltatás) kő-
t&lezeftscg teljesítésére szánt vörös-
hagmát és fokhagymát 1944 március 
31-ig, a dughagymát január 3].-ig kell 
felajánlani a kijelölt szövetkezetnek. 

Felhőszakadásszerű zápor vo-
nult át ezerdán délután Szegeden. A 
fülledt és már-már kánikulai arányo-
kat öltő nyári meleg, amely néhány 
nap óta tikkasztotta az embereket, 
szerdára meghozta a várt nagy ziva-
tart. A Eora reggeli óráktól kezdve 
megujuló szél roham hullámok söpörték 
végig az utcákat, délre felhőkkel füg-
gönyözték á nyári eget és délután há-
rom órára már befejeződött az égi 
háború sötét felhőse regeinek gomoly-
gó felvonulása. Kevéssel három óra 
eután eldördült az első égzengés és 
erre, mint jeladásra, megkezdődött az 
elemek csatája a juliusi firmamentu-
mon. Pillanatokon belül már ugy zu-
hogott az eső, hogy annak érzékelte-
tésére gyöngének bizonyul az az el-
koptatott frázis, hogy »mintha csöbör-
ből öntötték volna*. A szél sebessé-
ge elérte a maximumot, percenkint 
ujabb és ujabb felhőhadosztályok csap-
tak össze és az utcákon patakokban 
folyt a viz. Közben egyik csattanás a 
másik után hangzott el; a villám 
több ízben becsapott a villamosvasút 
vezetékébe is. A rókusi állomásnál és 
a Dugpfiics-tér környékén néhány per-
ces kényszerszünet állott be a forga-
lomban, de semmi nagyobb baj nem 
történt, mert ugy az áraravezetékek, 
mint a villamoskocsik el vannak látva 
villámhárítókkal. Alig negyedóráig 
tartott á kisebb felhőszakadásnak is 
beillő' zápor, majd félórás szünet Után 
ujabb szélroham szárnyán friss attak 
következett. Az eredmény: a gazdák, 
különösen a kapásnövényeket és pap-
rikát térmeszfők szemének felragyo-
gásá: ez a kis zápor áldás vol'.l Hálá-
sát a városi polgár is kellemesen 
érezhette abban, hogy Jónéhánv fokkal 
lejjebb süllyedt a hőmérő higanya és 
az esti órákra már hűs szellő lengede-
zett a száritkozó lombok között. 

— A TISZA VÍZÁLLASA, A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága Je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

julius 7-én reggel 7 órakor 352 cm, 

a levegő hőmérséklete 20 fok t> l 

zius volt. 

_ Szabályozták a gyógyszerészek 
munkadíját. A hivatalos lap közli a 
belügyminiszter rendeletét, amely a 
gyógyszerészek munkadiját szabályoz-
za. Este 9 óra után reggel 7 óráig or-
vosi rendeletre kiszolgáltatott gyógy-
szerekért a megállapítod munkadíjon 
felül a gyógyszer árának 25 száza-
léka számitható fel A kézi eladásban 
történő kiszolgálásért 80 fillér k ü lÖD 

pótdíj számithaló fel. 

_ Hirtelen halál. Hegyi Endre 56 
éves hódmezővásárhelyi kirakatrende-
ző kedden látogatóba érkezeit Singe-
den élő leányához. Szerdán a délutáni 
órákban elbúcsúzott a családtól és el-
indult a nagyállomásra, hogy vissza-
utazzék. Útközben hirtelen rosszul 
telt és az alsóvárosi gyógyszertár sar-
kán összeesett. A kihívott mentők esz-
méletlen állapotban beszállították a 
közkórházba, ahot ápolás alá akarták 
venni, azonban az orvosi vizsgálat 
közben kiszenvedett. Halálát az or-
vosi megállapítás szerint hirtelen fel-
lépett agwérzés okozta. Az ügvészség 
csütörtökön intézkedik afelől, hogv el-
rendeli-e a boncolást, vagy megadja a 
temetési engedélyt. 

— Rádiókörözést adtak ki a kolozs-
vári vjllaniosmüvek titkara ellen, A 
kolozsvári rendőrkapitányság orszá-
gos rádiókörözést adott ki Lonkay 
László, a villamosmüvek 30 éves tit-
kára ellen, aki-52.000 pengő vállalati 
pénzzel ném tudott elszámolni s a ro-
vancsolás után nyomtalanul eltűnt Ko-
lozsvárról- Az eddigi megállapítások 
szerint a titkár a hiányzó összeggel 
sertéshizlalási spekulációba kezdett. 

— Ujabb kerékpárlopás. Dienes An-
tal Polgár-utca 4. szám alatt lakó ka-
tonatiszt feljelentést lelt a r>ndőrsé-
gen, mert ismeretien tettes kedden 
délután lakásából ellopta kerékpárját. 
Kára 500 pengő. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított a kerékpártolvaj 
kézrekeritésére.; 

Két hajó összeütközött 
a kanadai part előtt 

Ottava, julius 7. A Budapesti Tu-

dósító jelenti: Ottava közelében 

egy parti hajó tehergőzössel ütkö-

zött össze. A parti hajó elsüllyedi 

a tehergőzös pedig súlyosan meg 

rongálódott 110 tengerész a hullám 

sírban lelte halálát. A két hajó le-

génységéből csupán 12 embert si-

került megmenteni, (MTI) 
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— Lopás. Vajda- Imre Csemegi-ut-
ca 3. szám alatt lakó fakereskedő fel-
jelentést tett a rendötségen ismeret-
len, tettes ellen, mert 5 érői 6-ikára 
virr.adó éjszaka üzlethelyiségéből 30 
pengőt érő töltőtollat ellopta, A iend-
őrség a 'feljelentés alapján megindí-
totta a nyomozást. 

— Hathónapi börtön lopáséit, Bar-
csa Gyula 28 éves és öccse Barcsa Jó-
zsef 24 éves szegvári gyári munkások 
lopás miatt kerültek szerdán dr. Koz-
ma Endre törvényszéki hüntcLŐ egyes-
biró elé. A vádiraIbói kiderüli, hogy 
a két testvér az elmúlt év folyamán 
és a folyó év elején 40 kiló kendert 
lopkodtak, el. Dr. Kozma Endre egyes-
biró bűnösségük megállapítása után 
Barcsa Gyulát lopás hünteiie miatt 8 
hónapi börtönre, Barcsa Józsefet pe-
dig lopás 'vétsége mlalt 4 hónapi fog-
házra itélle. A vádlottak az ítéletben 
megnyugodtak,-így azok jogerősek. 
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Ufaxásnáf 
a villózó tlatmód javasa a rende* 
emésztést. Ez émelygést, fajtáján 
okoz. No folaitje, hogy utazáshoz 
azúktéges a 
jó hashajtó. 
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, — Uj rendezőt szerződtetett a bu-
lapesíi Uj Magyar Szinház. A vitéz 
B á n k y Róbert igazgatása alatt, ál ló' 
budapesti Uj Magyar Szinház" rende-
zőnek szerződtette S z ú c h y Emilt, 
aki Kárpátaljáról került a fővárosba. 
A kitűnő képzettségű színházt és film-
rendező Prágában, .Moszkvában • és 
Varsóban végezte szinpadművészieti 
tanulmányait s nem régen lérf haza 
a frontról, ahol a haditudósító század 

kötelékéhen teljesített szolgálatot. A 
tehetséges fiatal rendező yalószinüleg 
be fog mutatkozni a szegedi színház-
ban is. 

- o O o -

A színházi irora közleményei 
Állandóan fokozódik az érdeklődés 

az uj szinióvad bérletei iránt, A vá-
rosi házikezeiés emfékezefes színházi 
fellendülése óta nem nyilvánult meg 
olyan hatalmas érdeklődés színházi 
bérletek iránt, mint jelenleg. A szín-
ház gazdasági hivatalában nap-nap 
után jelentkeznek olyan bérlők, akik 
már évek óla nem kötötték le. magu-
kat egy sziniévadra. A Bánky-vezsim 
múlt évi teljesítménye olyan volt, 
hogy az uj bérlök tömeges jelentkezé-
se mindenképpen érthető. Az uj bérlők 
mellett azonban a régi bérlők is úgy-
szólván teljes számban megtar'ják 
bérleteiket. Az érdeklődés olyan nagy 
hogy a szinház titkársága most. mára 
második előadásra szóló operával bő-
vített A- és R-bérle|ekie is megkezd'e 
a tömeges bértetjegvzéseket. Valószi-
nű. hogy ez a második A- és B bérleti 
előadássorozatot olvan széleskörű ér-
deklődés kiséri majd, hogv ezek az 
esfék külsőleg és hangulaTan szinte 
második premieresléknek számítanak. 
Függetlenül, ettől, általános az érdek-
lődés a már nagv népszerűségnek ör-
vendő és 'igen nagv kfdvezménv) je-
lentő tisztviselői bérlet iránt is. A 
szinház gazdasági hivatala naponta 6 
—fél 9 óra közöM áll a bérlőközönség 
rendelkezésére Telefon: 25-99. 

Próhaénrklés a Városi S/tnhdsrban 
A Városi Szinház 'gar.galósága va-
sárnap délelőtt 10—11 óra közöl! a 
színpadon próhaéneklésf tart A bevált 
jelentkezők n jövő évi opera- ér ope-
rett kórosban n v c r n e V f e l v é t e l i , h a v i 

200—800-pengő fizetéssel. A 10 órakor 
kezdődő pröbaéneklés're -pontos meg-
jelenést-k'ér'az igazgatóság. • 

BUDAPEST L 
5.40: Üzen az otthon. A Vöröske 

reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15: 
A Mária Terézia í . honvéd gyalogez-
red zenekara. Vezényel Seregi Artúr. 
11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. 11 
óra 15: Olasz népdalok és katonanó-
ták. Előadja az Olasz Ifjúsági Szer-
vezet budapesti csoportjának énekka-
ra és a Savoyai Jenő herceg olasz 
kir. középiskola énekkara. Vezényel 

j Ernesto Maoler. 11.40: Látogatás a* 
j ősi Sárváron. Irta Fónyad Ernő. Fel-
| olvasás. 12r Harangszó. Fohász. Him 
i laisz. 12.10: Országos Postászenekar, 
Vezényel Eördögh János. 12.40: Ifi-

i rek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés 
jl.30: Honvédeink üzennek. A Vöröske 
j reszt bajtársi rádiószolgálata. 2: Rá-
| diózenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 
(2 30: Hirek, műsorismertetés. 3: Szó-
rakoztató zene. 4: Mit köszönhet Gár-

jdonvi a magyar falunak? Dr. Bory 
'István előadása. 4 20: Hirek német, ro-
mán, szlovák és ruszin nyelvin. 4.45: 
Időjelzés, hirek 5: Fazekas Mária és 
Magyar Ferkó magyar nótákat éne-
kel, kísér Bura Sándor cigányzeneka-
ra. 5.50: A magyar irodalom regén ve. 
Ar irodalmi nagyüzem. Juhász' Géza 
előadása a multszázadvégi irodalom-
ról. 6.15: Furka Gizella hangverseny-
eKidöket zongorázik. 6.35: Puszta Sán-
dor verseihői ad elő. 6.50: Hirek T: 
Tánczene. 8: Előadás a debreceni Nyá-
ri Egyetemről. 8.15: Brahms-est. Az 
Operaház zenekarát Dohnányi Ernő 
vezénvli. Közreműködik Znthureczky 
Ede (hegedű) és Kerpely Jenő (gor-
donka) 940: Hirek, löversenveredmé-
nvek 10.10: Szendlav László cigány-
zenekara muzsikál a Baross-kávéház-
hót. 10 50: Magyar operettrészletek I I 
óra 45: Hirek. 

FERENCJQZSEF 
K E S E R Ű V Í Z 

BUDAPEST II, 
7: Zsámboki Miklós gordonkázik, 

zongorán kisér Zsámboki Margit. 7.25: 
Muzsika. Szombathy Viktor elbeszélé-
se. 7.40: Hanglemez. 8: Ápoljuk a 
magyar nyelvetl A szép magyar kiej-
tésverseny első helyezettjeivel beszél 
Budinszky Sándor. 8.15: Késő esti ven-
dég. Jelenet. Irta Komáromi János 
Rendezi Barsi Űdön. 8.20: Fái>ry Eva 
énekel, kiséri a Malcsiner-hármas 
Utána hirek. 9.30: Lóversenyeredmé-
nyek. * , 
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Uj rádióállomás 
Hontecarioban 

Vichy, julius 7. Montecarloban u j 

rádióállomást épitettet, amely ju-

lins 17-én meg is kezdi már. adá-

sát. (MTI) 

8-as MÁV huzatós és 8-as liSCS 

m a g á n j á r ó l o k o m o j t U o ü t 

e l a d ó k . 
Megtekinthetők Zelensky orailatóru 
ban, Békéssámson, 


