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Elfogták 
Hajtó rendőrtirmester 

merénylőit 
Budapest, február 19. Hosszú betek lázas 

nyomozása után elfogták Hajtó Anta l randőr-
fötörzeőrrnester egyik rovolvcros merénylő-
iét. 

Néhány héttel ezelőtt — mint ismeretes — 
Haj tó Antal rendói-főtörzsórmoeterre szolgá-
lat i utja közben rálőttek, a rendőr életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett. Azóta tnár tul 
van a veszélyen. A rendőrhatóságok nagy ap-
parátussal nyomoztak a vakmerő támadók 
után . A nyomozás most eredményre vezetett, 
mert a detektívek Kispesten álmában meglep-
ték egv régóta körözött fiatalembert, akinek 
a párnája a lat t két tö l töt t revolvert találtak. 
Az egyik Steyr-pisztolv volt, éppon olyan, 

min t amelyikkel Ha j tó Anta l t haebalőttók. 

A fiatalember a rendőrségen beismerte, 
bogi- őket leplezte lo Ha j tó Antal , a lövést 
azonban nem. ő. hanem egv barátba adta le. 
Barát jának a nevét nem tudja. Pontos szer 
mélyleirást adott társáról, a rendőrség ennek 
a birtokában a másik merénylő után vetette 
magát. Minden rcménv megvan rá, hogv hama-
rosan elfogiák. A rendőrségnek az ? feVrése, 
hoev az elfogott betörő lött rá Hajtó An-
talra. 

A debreceni rendőrség délután értesítette a. 
főkapitányságot, hogv ott elfogtak egy Pon-
gor László nevü embert, akinél templomi 
kegyszereekt találtak. Pongor bevallotta, 
Hajtó rendőrre S adta le a két lövést. 

BELVÁROSI MOZI Mától keddig 

A szezon kimagasló alkotása. 

MARLEXE DIETTRICH czidei egyetlen filmje 

Hirtir asszony 
Szerelmi regény a vörös pokolból. 

KŐitZÓ MÖZÍ Ma~7a mindennap! 

Családi oótlék 
Vígjáték. Gycrgyai István, Mály Gerő stb. 
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ásványvíz 
a szegedi hőforrás szénsavval te-

,itett gyógyvize 
Minden fQszerOzletben kapható. 

*/a literes üvegben 12 fillér 

1-5 „ „ 30 „ 

(palackbetét 30 és 50 fillér) 

Kitűnő borvíz 

Kanada-Németország 1:0 
Prága, február 19. A jégkorong vi'ágbajmoki ver-

eény ncgyes döntődének e'.sö mérkőzérát szombaton 

délután bonyolították le. Kanada győzött Német-

ország ellen 1:0 arányban. (Tegnap a magyar csa-

pat l:l-es döntetlent éjt ol Kanada ellen.) 

Ang'ia l.-0-ra győzött Csehország clen. 

Vasárnap Kanada és Ang.ia méri össze erejét 

a világbajnoki címért. Anglia szombati győzelmei 

alapján Európa-bajnok lett. 

A Mcteorologiai Intézet jelenti 
este 10 órakor. I d ő j ó s l a t : 
Az északi szél gyengül, erős éjjeli 
fagy, túlnyomóan derült, néhány 
helyen reggel köd, a nappali hő-
mérséklet alig változik. 

Nagy 
jellemzi ez Aspirin-tablettákat Ellentétben sok után* 
zattal, a legkisebb véredényre is tágitóan hatnak és 
ezzel elősegítik a vérkeringést. Ez különösen fon* 
tos náthaiáz és meghűléses betegségek eseteiben. 
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> A nyáron megkezdik 
az egyetemi Idegklinika építését 

Vitéz dr. Shvoy Kálmán tárgyalása! a kultuszminisz-
tériumban az egyetemi építkezések folytatásáról és a 

lezárt klinikai ágyak megnyitásáról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vitéz 

Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő a napokban 

a kultu6zminisz;ériumban több fontos szegedi ügy-

ben illetékes körökkel tárgyalásokat folytatott. 

Shzoy Kálmán tárgyalásaival kapcsolatban a. kö-

vetkezőket mondotta: 

— Az elmúlt héten a tápokból jutott tudomá-

somra, hogy 

a szegedi városi közkórházban és 
a sebészeti k l in ikán 

az összes ágyak el lévén foglalva, a sürgős operá-

cióra szoru ó betegek nem voltak felvehetők. Ez a 

körű mény arra késztetett, hogy az ügyben a kul-

tuszminisztériumban sürgősem eljárjak és kérjem 

a takarékossági okokból jelen'eg használaton ktvtll 

álló ágyak sürgős üzembohslyezését. Hóman kul-

tuszminiszter úrtól és Sztly államtitkár úrtól ígére-

tet kaptam arra, hogy az 1938—1939. évi állami 

költségvetésbe megfelelő összeget vesznek fel azért, 

hogy a szegcdi egyetemi klinikákon takarékossági 

okok miatt haszná'cton klviL't ágyak, vagy azoknak 

legalább is je'antékeny része betegek felvételére 

ismét használható legyen. 

-— Szily állam ti.kór ur megbeszélésünk során 

közölte azt is, hogy a szegedi egyetemet dologi 

kiadások tekinletébpn <f Jövő költségvetési évben 

magasabb összeggel kívánja a kultuszkormdny do-

tálni azért, hogy az egyetem helyzetén könnyítsen. 

— Az egyetemi építkezések 

ügyében te fo'ytattam tárgyalásokat, örömmel hal-

lottam, hogy a kultuszkormány az 1939—39. évi 

költségvetésbe a szegedi egyetemi építkezésekre 

olyan nagy összéget vesz fel, amely az 1987— 

38-as folyó költségve.fai évben felvett összeggel 

együtt elegendő lesz arra, hogy az tdegkltnlkg rég-

óta vajúdó kérdése az uj építkezéssel vegéroényty. 

sert fe'építhető legrjen és megfelelően be legyen 

rendezve a meglévő klinikai épületekhez ha-

sonlóan. 

— A ku'tuszkármány tehát azon régi tervét és 

ígéretét, hogy a szegedi klinikai épitkezé:eket 

fa'yta ja, a folyó év nyarán a tervek végrehajtásá-

val be kívánja váltani. A kultuszminisztérium költ-

ségvetés tervezetében az anyagi eszközök e'őL-ány-

zala már szerepel, kérdés azonban, hogy a pénz-

ügyminisztérium magáévá teszi-e azt 

— Köte ességemr.ek érzőm — mondolts a továb-

biakban Shvoy KA mán — , hogy ezlránybsn a 

pénzügyminiszter urnái is még'egyem a szükséges 

lépéseket és bizton remélem, hogy a pénzügymi-

niszter ur 8 múlttan. Szeged részé-e edott igéretét 

be fogja tartant A pénzügyminiszter ur ugyanis 

arra tett határozott ígéretet, hogy a i 1938—39. évi 

költségvetésbe be fog ál'itani olyan összeget, amely 

lehetővé teszt az' épltkcézek folytatdzát, illetve a 

szükségessé vált építkezések lobonyolitását Az uj 

költségvetés julius ltévoi lépvén életbe, 

előreláthatólag az építkezési mun-
ka csak a nyár folyamán indulhat 

meg. 

A munkának nyáron leendő megfoditását Szeged 

városa szempontjából nem tartom hátrányosnak, 

mert az építkezés bele fog nyalni a késő őszi idő-

sza'.ba is és kü öabözö foglalkozási ágak még a tél 

beállta elölt-megkereshetik azt az összeget, ameny-

nyire az tlyen nagyobb építkezések alkalmából kilá-

tásuk lehet. 

— Az idegnüniKa — mondotta á továbbiakban 

— a volt régi közös asapatkórház telkén, a jelen-

legi ideiglenes elhelyezésű idegklinika területén fog 

felépülni. 

— örömmel közölhetem azt is, hogy megnyug-

tató kije entéséket kaptam arról, hogy a kultusz-

kormánynak terve és szándéka az, hogy a jövö 

költségvetési évben az 1939—1S40. költségvetés ter-

hére további jelentós összegeket vesznek fel az 

egyetemi építkezések folyatására, amikorra a Ta-

nítók Háza melle t je'enleg üresen a'Hó, valamint 

a Templom-téren lévő plébánia meJjelti üres telek 

beépilétét vették tervbe. 

— A fent elmondo.tak megvalósítása tekinteté-

ben a magam részérő, nyugodt vagyok, mert azok 

teljesité;ére a leghatározottabb igéteteket kaptam. 

Meg vagyok győződve róla — fejezte be Shvoy 

Ká mán — , hogy a kultuszkormány törekvéseinek 

és terveinek megvallósulása elé Szeged közönsége 

hozzám hasonló jogos megnyugvással tekint 

Dühöngő részeg legény 
botrányos uccai támadása 

Brommer Ödön maliéi 
járásbirésági elnök ellen 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Megdöbbentő uccai támadás játszódott le 
szombaton este fél 7 órakor a Lonovics-sugár-
ut sarkán. A sugárut és a Tinódi-ueca sarkán, 
a Tinódi-uccából két lakodalmas legény jótl 
ki akkor, amikor arra haladt B r o m m e r 
ödön , a makói járásbíróság elnöke. Az egyik 
legény ezekkel a szavakkal: „Na, ebbe bele-
kötök", nekiugrott a járásbirónak és öklével 
többször az arcába csapott, ugy, hogy Brom-
mer ödönt elöntötte a vér. A legényt társa 
visszarántotta, hogy elejét vegye a további in-
zultusnak, igyekezete azonban eredménytelen 
maradt, a részeg legénv tovább dühöngött . 
Megfékezni a dühöngő legényt sem a csend-
őröknek, sem a Járókelőknek és a MF.TFSz kö-
zeli raktárházából elősiető munkásoknak nem 
sikerült. Végül is a rendőrök a csendőrökkel 
karöltve mertkötözték, de igy is csak a Hold-
uccáig tudták vezetni, mert a leeény itt a föld-
revetette magát és csak kocsin lehetett bevinni 
a rendőrség-e. A rendőrségen megállapított'>k. 
hogv a garázda legény T a k á c s Ferenc, Ta-
vasz-uccai lakos. 

A iárásbiró az inzultus után a rendőrségre 
sietett és feljelentést fett támadója ellen, a 
rendőrorvos részesítette első segélyben. Ak 
rendőrorvos kötözte bc Takács Ferenc sérülé-
seit is, amit a legény a dulakodás közben szer-
zett 


