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Kegyetlen rablógyttko&s&tf 
Mi&l&olc melleit 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) 
Miskolcról jelentik: A! miskolci ügyészség uta-
sítására a sajóbábonvi csendőrség titokzatos 
rablógyilkosság ügyében nyomoz. Tóth Já-
nosnét, aki több hold földnek a birtokosa, 
lakásán fejszecsapásoktól elborítva holtan ta-
lálták. A meggyilkolt asszony négy-öt napja 

feküdt már a lakásban, amelyet feldúlva és 
kifosztva találtak, hiányoztak az értéktárgyak 
is. A csendőrség széleskörű nyomozást indí-
tott. Megállapították, hogy az asszony rossz 
viszonyban élt a családfával és most ebben 
az irányban dolgozva próbálnak világossá-
got deríteni a rejtélyes rablógyilkosságra. 

Színházi olimpiász Szeged és Debrecen kőzött 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tar-

nay Ernő, a szegedi házikezcléses színházigaz-
gatója és Kardoss Géza dcbrcccni színigazgató 
között érdekes affér támadt. Tarnay ugyanis a 
szinügyi bizottság legutóbbi ülésén foglalkozott 
Kardoss Géza debreceni színigazgató működésé-
vel és társulatával is. Kardoss erre éleshangu 
nyilatkozattal válaszolt, amelyben egészen kü-
lönös párviadalra hívta ki szegedi kollégáját. 
Azt kívánta, hogy a két direktor bizza a két 
város közönségére az ítéletet. Menjen cl Tar-
nay a szegedi társulattal Debrecenbe és ja. 
debreceni színházban adjon elő néhány dara-
bot, viszont a debreceni társulat ugyanakkor 
a szegedi közönségnek mutatkozna bc. 

Az érdekes és a magyar színészet történeté-

ben eddig páratlanul álló kihívás hétfőn a vá-
ros tanácsát is foglalkoztatta. A kérdést a 
polgármester vetette fel, kijelentve, hogy neki 
nagyon tetszik az ötlet és szívesen belemegy 
a párbajba. Nem bánja, ha Tarnay egy egész 
hétre elviszi Debreceni« a szegedi társulatot 
és a debreceni társulat egy teljes hétig ját-
szik a szegedi színházban. ötlet minden-
kinek tetszett a tanácsban, Pálfy József inten-
dánsnak is. Az érdekes szellemi torna még 
nevet is kapott: színházi olimpiásznak keresz-
telték el. 

Értesülésünk szerint Tarnay Ernő a kihívás 
elfogadásáról nyílt levélben fogja értesíteni 
Kardoss Gézát. 

Nem adtak kártyát, hasbaszurfa partnerét 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

utóbbi hetekben nem mult el egyetlen ünnep-
nap sem, hogy kocsmai duhajkodók vad mu-
latozásaikat ne bicskázással, vagy verekedés-
sel fejezték volna be. Vasárnapra virradóra is 
történt egy ilyen eset. A Londoni-körut és a 
Kálvária-ucca sarkán levő Szélpál-vendéglő-
ben mulatozott két társaság, amikor Bózsó 
János kendergyári munkás kártyát kért. Mi-

után be volt rúgva, kérését megtagadták. Bó-
zsó elkezdett káromkodni, mire a másik tár-
saság tagjai kidobták a kocsmából. 

Amint Bózsó kiért az ajtón, előkapott a nad-
rágzsebéből egy disznóölő kést és hirtelen for-
dulattal markolatig a hozzá legközelebb álló 
Fcke István kocsis hasába döfte. Fékét beszál-
lították a közkórházba, azonnal megoperálták. 
Állapota súlyos. Bózsó Jánost letartóztatták. 

Az egészségügyi bizottság elé kerül 
a gyermekkórház ügye 

A gyermekklinika rövidesen véglegesen álköUőzik u| helyiségébe 

('A Délmagyarország munkatársától.) A 
¿étfői tanácsülésen ismét napirendre került a 
gyermekkórház átvételének problémája. Az 
egyetem tanácsa ugyanis értesítette a város ta-
nácsát, hogy a gyermekklinika néhány héten 
belül végérvényesen átköltözködik tiszaparti 
uj hajlékába és igy a Gréf-féle gyermekkórház 
épülete felszabadul, azzal a város ismét sza-
badon rendelkezik. Az átköltözés, illetve az 
épületátadás pontos dátumát az egyetem ké-
sőbb fogja közölni a várossal. 

Az egyetem átiratát dr. Szabó Géza kultur-
fanácsnok ismertette a tanácsülésen és azt 
javasolta, hogy a tanács rendelje el a köz-
egészségügyi bizottság összehívását és a bi-
zottságtól kérjen javas'atot a gyermekkórház 
további sorsának eldöntésére. A' polgármes-
ternek tetszett a terv: 

— Nagyon jó lesz igy — mondotta —, a bi-
zottsági ülésen legalább összemérkőzhelnek 
az ellentétes vélemények. Éppen ezért meg 
kell hívni az ülésre dr. Hainiss Elemér pro-
fesszort, dr. Darányi Gyula professzort, dr. 
Dcbrc Pétert, a közkórház igazgató-főorvosát 
is. A professzorok azt szeretnék, hogyha a 
gyermekkórházból kizárólag a tüdőbeteg gyer-
mekek számára rendezne be kórházat a vá-
ros, viszont a kórház igazgatója a közkórház 
gyermekosztályát kívánja benne berendezni 
általános jelleggel. Az egészségügyi bizottság 
ülésén megvitatják majd ezt a kérdést. 

Kijelentette még azt is a polgármester, hogy 
véleménye szerint u tüdőbeteg gyermekek kór-
házára feltétlenül szükség van a tuberkulózis 
ellen indítandó harcban. Ezzel szemben dr. 
Szabó Gc?a ismét a Gr.éí-téle alapítólevélre 

hivatkozott, amely világosan kimondja, hogy 
az épületet általános jellegű gyermekkórház 
céljaira használhatja csak a város, ennek a 
kórháznak tehát minden beteg gyermekit fel 
kell venni és működését nem korlátozhatja 
csak a tüdőbeteg gyermekek ápolására, meri 
különben az alapilók leszármazottjai az épü-
letet visszapörölhetik a várostól. 

Értesülésünk szerint a polgármester pén-
teki-e összehívja az egészségügyi bizottság ülé-
sét. 

M é g m i n d i g a m o n o g r á f i a 

Tekintetes Szerkesztőség! A Magyar Városok 
Monográfiája című vállalkozástól én is meg-
rendeltem Szeged monográfiáját. Miután a 
könyv nem tetszett, nem tartalmazta az én 
adataimat sem, nem vettem át, mire bepöröl-
tek. Nem akartam pörösködni, kiegyeztem az 
ügyvéddel, a huszonnégy pengős vételár he-
lyett negyven pengőmbe került a monográfia. 
Ez azonban ugv látszik nem volt elég. Most 
még őt pengőt kérnek tőlem, de a könyvet 
annak dacára, hegv már negyven pengőmbe 
van, még mindig nem kaptam meg. Ezzel 
szemben újból foglaltak nálam az egész kö-
vetelés, 24 pengő erejéig és kitűzték ellenem 
az árverést. Tehát a negyven pengőn felül 
újból meg kell fizetnem a szegedi monográ-
fiát, amit nem kaptam meg cs ami nem is 
kell nekem. Tisztelettel: B. I. 

Az influenza 
Budapest, február 25. A népjóléti miniszté-

riumnak az influenza elterjedéséről ma közzé-
tett kommünikéje szerint a február 17—23-ig 
terjedő héten az ország területén 936 szövőd-
ményes (súlyos) injluenzás megbetegedés for-
dult elő. Az előző héten 579 ilyen megbete-
gedés történt. A betegek közül február 17— 
23-ig terjedő héten 203, az ezt megelőző hé-
ten 103 halt meg. 

toosec — vatikáni feiívet 
London, február 25. A Daily Telegraph 

diplomáciai levelezője jelenti, hogy Korose-
cet a jugoszláv kormány vatikáni követté ne-
vezte ki. A lap szerint szokatlan, ha nem is 
éppen példanélküli állónak találja, hogy kato-
likus papot biznak meg valamely idegen ál-
lamnak a Szentszék melletti képviseletével. 
Ha ugyanis differencia támadna saját kor-
mánya és a Vatikán között, akkor az ilyen 
főpap számára a legsúlyosabb kötelesség-
összeütközés áll elő. 

— a sofHrt 
Budapest, február 25. Az Erkel-ucca 17. 

számú ház előtt hétfőn délután Szabó József 
45 éves soffőr gépkocsija előtt állva be akarta 
gyújtani a motort. Az autó, mielőtt a soffőr 
felülhetett volna, nagy sebességgel megindult 
és Szabót elütötte. A soffőr agyrázkódást, 
csonttörést és belsővérzést szenvedett. Vál-
ságos állapotban szállították be a Rókus-kór-
házba. 

E l i n t egy szegeiig autótaxi 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi rendőrség krónikájában a közleke-
dési eszközök körül eddig legfeljebb biciklik 
eltűnését jelentették be. Hétfőre azután eltűnt 
egy autótaxi. 

Műller Béla gépkocsitulajdonos jelentette 
be a rendőrségen, hogy S. 219—49. számú bér-
autója, amelyet Kardos László soffőr vezetett, 
ismeretlen körülmények között eltűnt. A soffőr 
még szombaton fuvart vállalt, el is ment Sze-
gedről, azóta azonban nem jelentkezett és 
nyoma veszett. A rendőrség megindította a 
nyomozást és értesítette a vidéld rendőrsé-
geket, hogy az eltűnt szegedi autótaxi után 
kutassanak. 

S e h o l o l csóMbau* ! 
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most megjeleni kBlelét 

| M o l n á r JT&raos 

Siíbateesés és 
késziiflékkarbantartís 
könyvéi megveszi. 

Ki 

Ez ar elaö teSjea kCnyv, mely rendszert« taglalta » htte-l 
keresés). 160 oldal, több rotnt máz ábra. számos táblázati 
Magyarország tísö teljes Rádiót&tfipe. me'ybOl megtudja, 1 

hogy hol, milyen magas antennát kell építeni. 
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