
H I R E K 
Siee«di utmutató 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A városi mnzenm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossntb Lajos-sugárut 59. Nyi-
lassy A. bérlő dr. Kiss Lajosré Ró-
mai-körnt 22, Salgó Péter béri. Ha-
lász Klára Mátyás-tér 4, Temesvéry 
József Klauzál-tér t. 

Városi gzinház: délotáii: M á r i a 
f ö b a d n a g y , este: J á n o s vi-
lém. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
V é r b o s s z ú . Korzó Mozi: Késő... 
Széchenyi Mozi: Egy b o l o n d 
ezázaa t e s t n é l . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE KILENC ÓRAKOR, 
VÉGE REOOEL ÖT ÓRAKOR. 

— Rávnay Tamás az orvoskar uj 
•ékánja. A Horthy Miklós-tudomány-
egyetem orvoskara péntek este ülést 
tartott, amelyen tnegválasz ották a 
kar jövő évi dékánját. A kar válasz-
tása dr. R á v n a y Tamás profesz-
szorra, a bőrgyógyászati klinika pro-
fesszorára esett. Kari jegyzővé dr. 
V e r e s s Elemér professzort válasz-
tották meg. 

_ A papa kihallgatáson fogadta a 
genovai hercegi párt. Vatikánváros-
ból jelentik: A Stefani-iroda jelenti: 
XII. Pius pápa pénteken kihallgatáson 
fogadta a genovai királyi hercegi párt. 

— Klubnap a kormánypártban. Bu-
dapestről jelentik: A kormánypárt 
akadémiautcai székházában csütörtö-
kön este mozgalmas klubnap volt, 
•melyen megjelent Kállay Miklós mi-
niszterelnök s a kormány tagjai közül 
Reményi-Scbneller Lajos pénzügymi-
niszter, Bornemisza Géza iparügyi mi-
niszter, valamint Fáy István kultusz-
államtitkár. A klubnap előadással 
kezdődött, amelyet Badics József, a 
Mezőgazdasági Muzeum igazgatója 
tarto't Vetített képes előadásban ki-
merítően ismertette a vezetése alatt 
álló kul'urintézményt A tetszéssel fo-
gadott előadás u án a párt helyiségei-
ben rendkívül élénk politikai megbe-
széléseket tartottak a kormány jelen-
levő tagjai, valamint a párt törvény-
hozói és a főispáni kar tagjai. A klub-
napot vacsora köve'te és a késő éj-
szakai órákig behatóan foglalkoztak 
időszerű bel- és külpolitikai kérdések-
kel. 

_ Alkalmi bélyegzőt használ a 
posta a Zrínyi Ilona-ünnepélyek al-
kalmából. Budapestről jelentik: A ro. 
kir. postavezérigazgatóság közli: Zrí-
nyi Ilona születésének 300 évforduló-
ja alkalmából rendezendő országos 
ünnepségekkel kapcsolatban máius 
23-án a munkácsi, junius 3-án a buda-
pesti 2. 4 62. és 72. számú postahiva-
talok a feladó levélpostai küldemé 
nvek egy részének lebélyegzésére 
• Zrínyi Ilona születésének 300 évfor-
dulója* feliratú alkalmi keletbélyeg-
zőt használnak. 

— Dr. Könyüky József rendőrfaná-
emm a nyíregyházi rendőrkapitányság 
hnnűeyt osztályénak vezetője. A bel-
ügyminiszter dr. Könyőky József rend-
őrtanácsost aki Szegeden is éveken 
át teljesített szolgálatot és értékes 
munkássásával. rokonszenves uri 
egyéniségével számos tisztelőt szer-
zett. Nviregyházára helvezte át. ahol 
a bűnügyi osz'álv vezetőié lett. Or 
Könvöfcv József legutóbb Újvidéken 
teljesített szolgálatot, ahol szintén ér-
tékes mnnkásságot fejtett ki, 

_ A fodrászüzletek hétfőn déli t 
órakor nyitnak. A fodrászinari szak 
osztály határozata értelméből máin® 
Sittől wisdöB hétfőn déli 1 órgjtor 
.wcínak *. sz£C£& íodrászfizkíeL 

Riv ellenőrző pénztárgép 
Y£g2!onáitah őre. 

Ellenőrzi minden bevételét, hitelféfelét, igv Önnek évente so''ezer nenoöt 

takirit me?. Felvilágosít*ssal készségnél rend Ik-zésére áll 

BRUCKNER ELEMÉR KES^7ortvá,,a,at' 

Olaszország és Németország 
nemzetközi sporttilalmat rendelt el 

Az OSK nyolc vidéki körzeti sporltitkcrt nevez ki — Fon-
ios üc,yek a Nemzeti Spoit Bizottság ü.ese előtt 

Budapest, május 21. A nemzeti leti megbízott működött, most pedig 
spor bizottság május 20-i ülésén dr, 
Misángyj Ottó elnök ismertette azt a 
rendelkezést, amely szerint Németor-
szág és Olaszország nemzetközi sport-
tilalmat rendelt eL Olasz részről kez-
deményezés tör ént, bogy katonai és 
főiskolai versenyzők szerepelbesseneK 
magyar válogatottakkal szemben. Az 
ifjúság országos vezetője nem tartja 
sportszerűnek az ilyen találkozásokat 
és felfogásának ellenőrzése végeit 
szükségesnek véli az NSB véleményé-
nek meghallgatását. 

Több felszólalás után az NSB ha á 
rozafként kimondta, hogy azokkal az 
országokkal, amelyek a nemzetközi 
sporttilalmat kimondták, a sportérint 
kezés csak a sportfőhatóságokon ke-
resztül annak hozzájárulásával le-
he'séges. Ez a határozat azoriban 
zárja ki azt, hogy az országos SDorf 
központ ha idején valónak látja, az 
általános sportérintkezés ujrakezdé 
sét ne szorgalmazza. 

Dr. Misángvi Ottó elnök bejelen 
teffe. hogy a rokon bolgár nemzet e! 
szoros sportkapcsolatokat kíván az 
ÍOV létesíteni Máius 22-én a bolgár 
lestnevelési főiskola megnyitására 
Szófiába utazik. ahol meghívásra elő 
adást 'art Ezt az alkalmat használta 
fel arra. hogy az emiitett tervet meg-
valósítsa 

Az NSB jóváhagyólag tudomásul 
vette a bejelentést 

Utána az OSK vidéki szervezetével 
kapcsolatos kérdéseket ismnrteltp Fo-
kozatosan történik a vidéki spor'«zer-
vezet kiépítése. Először kilenc kerü-

8 körzeti sport itkárt neveznek ki. 
Győr, Újvidék. Kecskemét, Saigolar-
ján, Gyula, Ungvár, Nagybánya és 
Marosvásárhely székhellyel, de rövi-
desen még ujabb 5—6 városban fog 
működni körzeti sporttitkár. Távo-
labbi célként már most megvalósítják 
azt az elgondolást, hogy az OSK ke-
rületi szerveit a szövetségek kerületi 
szerveivel az önkormányzat sérelme 
nélkül összekapcsolják. A székhelye-
ket akarják áttelepíteni az OSK kerü-
leti székhelyeihez és csak azu'án ala 
kitják meg a kerületi nemzeti sporlbi 
zottságokat. 

Dr Misángvi Ottó elnök ezután Be-
felentette a honvédség sportjával ősz-
szefüggő ujabb intézkedéseket, A non-
véd vezérkar főnőké elrendelte, hogv 
a honvédség sportbéli kiképzése a jö-
vőben az egvéh katona? kiképzéssel 
teljesen egyenlő elbírálás alá esik és 
mindenképp hiztositta««ék Arról is in-
tézkedik. hogv a tisztek és altisztek 
részére honvéd testedző egvlet létesít-
tessék ot'. ahol nincs alkalmas sport-
egyesület. de ahol van. ott a tisztek-
nek és altiszteknek a polgári egyesü-
letekben kell sportolniok. 

Az NSB a vezérkar főnökének 
őszinte köszönetét fei°z'e kl. 

Tgen nagv jelentőségű volt az a vi-
lágos és egyszerű betelenté*. ametv 
szerint a leventpsnort tömegsport, a 
társadalmi sport pedig minőségi sport 
A levpn'esnorttól g társadalmi snort 
tolé állandó áramlásnak kell lenni 
Az OSK erre vonatkozó rendeletei 
már elkészültek. (MTI) 

O f f l M A G Y A R O R S 7 A O 

S Z O M B A T , 1943 m á j u s 22. 

mm 

Udvarhely megyében 
havazik 

Olasttelek. május 2L Udvai*h>1y-
megye hegyein megmarad a na-
ponként hulló hó, A fagypor.j fe-
letti hőmérséklet mellet.', pé.te-; 
reggel óta általános a havazás a iá 
pályokon is, (MTI) 
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_ A kereskedelmi és fparkamar;. 
felhívása a konfekriós iparosokhoz. A 
Textilközpont a textilkonfekciós ipar 
(tömegtermelők) áruellátásának bizto-
sítása céljából űrlapokat küldött az 
zal, bogy azt megfelelően kitöltve 
legkésőbb május 31-ig kell a Textil 
központhoz beküldeni. A kereskedelm' 
és iparkamara ezúton hivja fel a sze-
gedi konfekciósok figyelmét a fenitek 
re, egyben kéri. hogy a konfekriósok 
a kérdőiveket az ipartestületnél át-
véve mielőbb töltsék ki és olv időben 
adják vissza, hogv az ipartestület má 
ins 31-ig rendeltetési helvére futta' 
hasVa a kitöltött iveket. Felhívja a 
kamara a konfekriós iparosok figyel-
mét. hogy felhívásának késedelem 
nélkül tegyenek eteget mert anyagga' 
való ellátásukról van szó. 

Lóhuskiosztás. A közellátási 
szelvényiv >32* jegyére 50 dkg külön 
lóbusadag vásárolható bármelyik 16-
huscsarnokból. Ezt a külön lóhusadw 
got előzetes jelentkezés nélkül búi 
jti, jogosult jegyére megvásárolni* 

JA Ferencváros visszavonta 

panaszát az Ele! tromos ellen 
Budapest, május 2L 1942 őszén az 

Elektromos TE—Ferencváros FC 
NB I. labdarugómórkőzs 3:2 állás-
sal 12 perccel hamarabb fejeződő.t 
he botrányokozás miatt. A Ferenc-
város FC az országos fellebbviteli 
'íróság elmarasztaló ítélete miatt 

panasszal élt a legfelsőbb sport ke-
gyelmi bizottsága előtt A folytató-
lagos tárgyalások pénteken délután 
nirtelen befejeződ 'ek, mert a Fe-
rencváros visszavouta panaszát. igy 
léhát az MLSz országos feilebl,vi 
leli bizottságának az Ítélete jog-
erőssé vált, ami azt jelenti, hogy 
az őszi eredmény 3:2 maradt az 
Elektromos javára. (MTI) 
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— A Statisztikai Divatai márciusi 
gazdaságstatisztikai adatai. Budapest 
rőt jelentik: A m. kir Központi Sta-
ísztikai Hivatal a következő március 
havi gazdaságstatisztikai adatokat 
közli: A nagykereskedelmi árak index 
száma az 1929. évi árakat százzal vé-
ve egyen lŐDek, az előző hó végi 165.8 
cal szemben március végén 166.3 volt. 
A létfenntartási költségek indexszá-
ma a 13 év előtti árakat 100-zal véve 
egyenlőknek, lakbérrel együ f szá 
mitva 177 8-ról 178.—-ra emelkedett. 

Vigadóban tánc! Károlyi muzsikál jkivigsgálása fólyatuatban van. 

— Budapesten tovább csökkentik 
a villamosmegállók számát. Budapest-
ről jelentik: A BSzKBT igazgatósága 

főváros legutóbbi közlekedési bi-
zottsági ülésén azt a javaslatot tette, 
hogy a villamosforgalom gyorsítása 
érdekében szüntessenek meg 376 vil-
lamosmegállóhelyei. 60-a' pedig he-
lyezzenek át A bizottság a megálló-
helyek ilymérvü csökkentését túlzott-
nak találta, mire a BSzKRT ujabb ja-
vaslatot készite'f. Az uj javaslat sze-
rint a villamosvasúti megállóhelyek 
közül 240-et kellene megszüntetni és 
76-ot kellene áthelyezni. Javasolja a 
BSzKRT. hogv az autóbuszhálózaton 
16 megállót szüntessenek meg. 2 meg-
álló' helyezzenek át, a HÉV ep pedig 
egy megállóhelyet szűntessenek meg. 

— A nagvszéksó»l rablótámndó a* 
ügyészségen. Megírta a Délmagvaror-
szág. hogy a nagyszéksósi rablótáma-
dás tettesét a kiadott országos körö-
zés alanfán Mnnoron elfog'ák a csend-
őrök. Megírtuk az* is. horv a tettes 
Krizsa Ernő 31 éves hódmezővásárhe-
lyi kubikos akit a szegedi detektívek 
szállítottak Szegedre a rendőrkapi-
tányságra. Ttt Krizsát kihallgatták, 
majd amikor tagadta tet'ét. szembesí-
tették áldozatával. Grancsa Máivá® 25 
éves szegedi házaló texttlkerfskedő-
vel. aki rábizonyította. hogv ő vol' a 
támadó Kriz«á» pénteken délelőtt ki-
sérték át a rendőrségről az ügyész-
ségre. ahol dr Rónav Dezső vizsgáló-
bíró pira kihallgatta. A vizsgálóbíró-
nak Krizsa töredelmesen beismerte 
'eltét A másTálnrás kihallgatás során 
felvett jegyzőkönyveket áttették a« 
ügyészségre. Ennek a' jegyzőkönyvnek 
az alantén fogták elkészíteni a vSiti 
Iratot Kihallgatása után dr. Rónay 
Dezső vizsgélóhirő közölte a vádlot-
tól a letartóztatás? véezésf. A vádirai 
Mkésztté«e után rövidesen előállítják 
Kr'zsa Ernőt a tövrénvszík bűnügyek; 
<0! foglalkozó tanácsa elé. 

— KnSzfln Istvánnak tula ídonftofl 
osmlélntns „vócyidás a cá'nraltaníbe-
Ivi kórli-'zhsn. Sáterallanibelvröl je-
lentik: Csodálatos gvögvulás történt 
a mtnan a sfitoraliauíbelví Erzséhej-
kórház női belosztálván. R. Vilml 
bozsval fiatal urlleánv. aki a sátorai-
iatiíbelvl Carottnenm-in'éwtbep végez-
te tanu'mánvait. 15 éves knrábad. ez-
előtt négy évvel, rendkívül sulvosatl 
megbetegedett és elvesztette besréTÖ-
Vénességéf A megnémult leány testé 
'eltesen meírbénnlt ugv. -hogv fcénfé-
lenné vélt minden mozgásra. Négy 
évi? feküd! a fitó'nl leánv magával te. 
betetlenüj betegágyán Hiába vittél? 
budanestí orvostanárokboz. senki sem 
tudott rnita segíteni. sőt ínég azt sem 
ttidfák teljes biztonsággal megállapí-
tani. hogv az a?v vagv a háteerinc 
miiven természetű megbetegedéséről 
van szó A legutóbbi időben anivira 
snlvnshodott állapota, bogy ismét be-
vitték a séforalianihelvi ErzséV-t-
kórbázha .állapota a gondos kezelés 
ellenére Is fokozatosan romlott Rdes-
anvia. aki állandóan ágva mellett tar-
tózkodott. a szentéavatás e'őtt álló 
Kaszán Istvánhoz folvamodott segít-
ségért és az ő 'iszteletét szolgáló 
imádságokkal kérte leánva trvó<rvnlá-
sát A leánv állanota azonban tovább 
romlott, annvlra. hogv lemondtak éle-
téről és orvosi megállapítás szerint 
már csak egv-két nania volf hátra'. 
Dten.es Adoríán Pápai kamarás mnlt 
szerdán már fel is adto neki az utolsó 
kenefef. Az utolsó kenet felvétele után 
azonban a fiatal leánv. aki irtózatos 
faidalmakfól gyötörve, haldokolva, bé-
nán feküdt az ágvhan. hirtelen felug-
rott és ialveszékelni kezdett Három 
órai evfitrelem titán váratlanul kiszállt 
ágyából s a jelenlevők legnagyobb 
megdöbbanésére megszólalt és járni 
kezdett Azóta egészségesnek mond-
ható. Az orvosok megállanitása sze-
rint orvosilag meg nem magarázbafó 
gyógyulás för'ént. melynek felsőbb 


