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Átszervezik 
Szeged egészségügyi szolgálaiát 
Húsz hatósági orvos kinevezését várják — Reformok a főorvosi 

hivatal adminisztrációjában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
S a j ó Lajos, Szeged tiszti főorvosa és helyet-
tese dr. J u n g Sándor, kedden délben fölke-
resték dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettest, 
hogv megbeszéljék vele az egészségügyi szol-
gálat átszervezésének kérdését. A polgármester-
helyettes a következőket mondotta erről a 
megbeszélésről, amely két órakor ért véget: 

— Az újonnan kinevezett főorvos rövidesen 
konkrét előterjesztést tesz a főorvosi hivatal 
adminisztrációjának átszervezésére. Ezt az át-
szervezést az u • közegészségügyi törvény vég-
rehajtása teszi szükségessé. A főorvosi hivatal 
ennek kövekeztében kibővitésre szorul, mert 
ugy az adminisztrációt, mint a rendelést köz-
pontosítjuk. A főorvosi hivatalban a királyi 
főorvoson kivül még négv tiszti orvos teljesít 
majd szolgálatot, tehát több hivatalos helyi-
ségre lesz szüksége a hivatalnak. Az egész-
ségügyi szolgálat központosítása viszont je-
lentékeny megtakarítást jelent, mert kevesebb 
vizsgálati eszközre és felszerelésre lesz a hiva-
talnak szüksége. 

— A hatósági orvosok száma nem sokat vál-

tozik; ha megtörténnek az uj kinevezések, Sze-
geden lesz egy királyi tiszti főorvos, öt kirá-
lyi tiszti orvos és 14 városi orvos. A városi or-
vosok közül ötnek a kinevezése már megtör-
tént, kilenc állásra kiírtuk a pályázatot, 
amelynek határideje augusztus lő-én jár le. 
Utána a pályázatokat hivatalos ajánlással föl-
terjesztjük a belügyminiszterhez, aki a városi 
orvosokat hir szerint elsejéig ki is nevezi. A 
kinevezések megtörténte után Szegeden össze-
sen husz hatósági orvos lesz az eddigi tizen-
kilenc helyett. 

— A városi orvosok közül nyolc kerül ki a 
tanyákra, még pedig öt Alsótanyára, három 
Felsőtanyára. Hat a városban látja el a kerü-
leti szolgálatot. A tiszti főorvos rövidesen elő-
terjesztést tesz a város u j kerületi beosztására 
is. A belügyminiszter rövidesen kiadja a tiszti 
orvosok szolgálati ügyrendjének szabályozásá-
ra vonatkozó rendeletét, amelynek megjelené-
se után a város főorvosa megteszi a szükséges 
további intézkedéseket. Most kijelentette előt-
tem. hogy mindenben a legmesszebbmenő ta-
karékosság fogja irányítani ténykedését. 

Ki lesz a dómtéri Lucifer 
Janovfcs Jenő jelentése a polgármesterhez a Törzs-ügyről — Fan-
tasztikus híresztelések — Szerdán uiabb tárgyalások kezdődnek 

Budapesten 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szar 
badtéri játékok rendezőségét, kellemetlen hely-
zet elé állította az az ismeretes váratlan bo-
nyodalom, amely Törzs Jenő szereplége körül 
keletkezett. A Magyar Színház igazgatósága 
— mint tegnap jelentettük — értesítette a 
város hatóságát, hogy Törzs szegedi játéká-
hoz nem járulhat hozzá, mivel a szinház sze-
zonja a tervezettnél korábban kezdődik és igv 
Törzsnek a szabadtéri játékok idején már Bu-
dapesten kellene lennie, hogy eleget tehessen 
a Magyar Színházzal kötött szerződésének. A 
hir kipattanása éta a nyilatkozatok valóságos 
sorozata, jelent meg és ehhez a sorozathoz 
csatlakozik most az a jelentés, amelyet dr. 
Janovics Jenő, a szabadtéri játékok rendezője 
terjesztett a polgármester elé. 

A jelentés részletesen ismerteti a 

Törzs .Jenővel folytatott tárgyalások 

egész történetét. A jelentés szerint Törzs szer-
ződtetése ügyében a budapesti Réti színházi 
ügynökség kezdte meg a tárgyalást még má-
jus 23-án. Röviddel ezután meg is állapodtak, 
fixirozták az anyagiakat, is. Törzs vállalko-
zott arra, hogy a szegedi Dóm-téren augusz-
tus 1-én, 2-áo és 4-én eljátsza Az ember tra-
gédiájában Lucifer. 8-án, 9-én és 11-én pedig 
a Bizáncban Lali a Kalil szerepét. A tárgyalá-
sok során felmerült az a kérdés, hogy mi lesz 
Törzsnek a Budai Színkörrel kötött korábbi 
nyári szerződésével, amelv szerint abban a szín-
házban operettszerepet kellene játszania. Meg-
állapodtak abban, hogy Törzs ezt a szerződé-
sét felbontja, kárpótlásul azokon a napokon, 
amelyeken a Budai Színkörben játszhatna, kü-
lön megkapja ottani fellépési diját,. 1040 pen-
gőt. Szegeden különben előadásonkint 250 pen-
gő fellépti dijban állapodott meg vele Janovics, 
Törzsnek a próbákat julius 24-én kell megkez-
deni Szegeden. 

A tárgyalások junius 8-án fejeződtek be. 
amikor Janovics azzal vált el a művésztől, 
hogy minden rendben van. csupán a polgár-
mester formai hozzájárulása kell még. 

Alig tíz nap múlva jelentkeztek először 

a komplikációk 

A Réti-ügynökség értesítette Janovicsot, 
hogv Törz6 elégedetlenkedik, mert informá-
ciói szerint a múlt évi szabadtéri előadások 
főszereplői lényegesen többet, kaptak játékuk-
ért, mint amennyiben ő állapodott meg. Fel-
léptidijuk szerinte 400 pengő volt, ezenkívül 
e próbákért külön — 3000 pengő tiszteletdíjat 

kaptak — mondta tovább az ismeretlen és lel-
kiismeretlen informátor — és a szabadtéri já-
tékok rendezősége elsőrendű szállodában teljes 
panziót is biztosított számukra. Janovics 
sürgősen közölte az ügynökséggel, hogy Törz6 
információi teljesen helytelenek. Valóságos 

táviratváltás 

kezdődött az akkor Kolozsváron tartózkodó 
Janovics, Törzs Jenő és aa ügynökség között, 
végre junius 28-án Janovics Pesten a Réti-ügy-
nökség irodáiéból lanuk jelenlétében felhívta 
Törzs Jenőt, aki közölte vele, hogy a téves 
adatokat Sándor Zoltántól, a Szmészszövelí-
ség titkárától, kapta. Amikor Janovics kijelen-
tette, hogy a város Törzs számára is biztosít-
ja az elsőrendű panziót Szegeden, a művész 
ugv n.\ ilatkozott, hogy igy rendben van a do-
log, 

ürömmel vállalja a szerepek elját-
szását. 

A Réti-ügynökség vezetője ekkor beleszólt 
a telefonba és arra kérte Törzs Jenőt, hogy 
küldje el aláirta szerződését. 

— Az adott szavam annyi, mint az aláírá-
som,, — mondta, a telefonba Törzs, amiben 
ugv az ügynökség, mint Janovics megnyugo-
dott. Janovics julius elsején el is küldte Luci-
fer szerepét a. művésznek, aki julius 4-én vá-
laszképen elküldte azt a levelet Janovicsnak, 
amelyet a Magyar Színháztól kapott és amelv-
ben a szinház igazgatósága közli, hogy 

nem járul hozzá szegedi szereplé-
séhez. 

Janovics értesítette az ügynökséget, hogy 
ebből súlyos kellemetlenségei, lesznek, mert, a 
város követelni fogja kárának megtérítését. 
Azt ajánlotta, hogy Törzs csak Lucifert ját-
sza el, a Bizáncban való szerepléséről lemon-
danak, igy augusztus 5-én már ismét Pesten 
lehet. 

Végül azt közli még a polgármesterhez inté-
zett jelentésében Janovics, hogy abban az eset-
ben. ha Törzs nem állná mégsem a megálla-
podást, uj Lv/nferre tesz rövidesen javaslatot. 

Kedden megérkezett Szegedre 

a Szinészszövetség 

levele is, amely szerint Szeged jogtalanul, hir-
dette a szabadtéri propaganda során Törzs 
Jenőt, mert nem volt a birtokában a művész 
által aláirt, szerződés. 

Kedden különben arról Í6 érkezett hiradáe. 
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Prospektus és előjegyzés 

Neu Ernő utazási irodája, m 

hogy Törzs Jenő Budapestről el is utazott. 
egyes verziók szerint külföldre, más verzió 

szerint valamelvik közeli magyar fürdőhelyre 
Janovics Jenő kedden délután Bu-

dapestre utazott, 

hogy megkísérelje az ügy békés elintézését 
Szerdán délben közli utjának eredményét, 
hogy sikerült-e közmegelégedésre, békésen el-
intézni az ügyet, vagy pedig a városnak meg 
kell tennie az összes rendelkezésre álló lépé-
seket a kártérités érvényesítésére. Amennyiben 
Törzszsel nem sikerülne elintézni a szereplést. 
Janovics több ismert színésszel folytat tárgya-
lásokat Lucifer és Lalla Kalil szerepének el-
játszására. 

Elfogták a tótkomlósi 
gyilkost, aki ujabb rabló-
merényletet követett el 
Szentendre, julius 7. A szentendrei rendőr-

ség veszedelmes bűnözőt fogott el éppen ak-
kor, amikor rablógyilkos merényletet követett 
el. A bűnöző Albert József 26 éves suhanc, 
akinek lelkiismeretét több lopás, rablás és egy 
gyilkosság terheli. 

Albert nemrég szabadult ki a fegyházból, 
ahol lopás miatt ült, hazament Tahitótfaluba. 
A faluban felkereste volt ideálját, a 42 évee 
Szűcs Mariskát, aki azonban nem akart vele 
szóbaállni és elutasította. Albert eltávozott, 
majd megbújt a kertben és amikor látta, hogv 
a lakásban eloltották a lámpát, bemászott as 
ablakon és megfojtotta a szerencsétlen leányt. 

A rendőrség előtt azt vallotta, hogy szere-
lemféltésből ölte meg volt ideálját, nem ra-
bolt el • a lakásból semmit. A gyilkosság miatt 
akkor letartóztatták Szűcs Mariska húgát, 
Mredicska Gvulánét és férjét. 

A bestiális gyilkosság tettese most megke-
rült éppen akkor, amikor Szentendrén, a Valé-
ria-ucca 8. szám alatt lévő fatelep irodájába 
betört. Albert József hozzá akart kezdeni a 
Worthcim-kassza felfeszitéséhez. amikor belé-
pett az irodába Hermann Ernő tisztviselő, 
Albert fejszével leterítette a tisztviselőt, aki-
nek még volt annvi ereje, hogv segítségért ki-
áltson. A segélykiáltáeokat meghallotta a 
cirkáló rendőrjárőr és abban a pillanatban 
fogta le Albert karját, amikor a magával tehe-
tetlen tisztviselőre halálos csapást akart mérni. 

Albert a rendőrségen bevallotta a gyilkos-
ságot. a. kiszabadulása óta elkövetett lopáso-
kat és rablásokat. A rendőrség Alberttel el-
játszatta a fatelepen elkövetett rablógyilkos 
merényletet, majd megbilincselve Tahitótfalu-
ba kisérték helyszíni szemlére. 
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