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A szegedi törvényszék egyrészét 
Szentesre helyezik át 

Somogyi polgármester: »4 város mindent elkövet, hogy a terv ne valósuljon 
meg« — Kibővítik a szegedi ítélőtábla területét? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 
ismeretes, régóta beszélnek róla cs most — 
mint budapesti tudósítónk jelenti — végleges 
az ai elhatározás, amely szerint a szeaedi tör-
vényszékrt megosztják. 

A törvényszék egyrészét áthelyezik 
Szentesre, ahol külön törvényszéki ki-

rendeltséget állítanak jel. 

Az erre vonatkozó intézkedés — hir szerint — 
rövidesen megtörténik és ezzel ismét szaporodik 
eggyel a Szegedet ért sérelmek sora. A tör-
vényszék megcsonkításának az lesz a következ-
ménye, hogy a szentesi kirendelt_éghez beosz-
tandó birák és ügyészek elköltöznek Szegedről, 
mert a szentesi kirendeltség egész körzetének 
jogkereső közönségét, amely eddig Szegedhez 
tartozott, Szenteshez csatolják. 

A terv már nem ujkeletü, de Lázár Andor 

igazságügyminiszter, Szentes országgyűlési kép-

viselője Szegedet is kárpótolni kivánja, még 

pedig 

a szegedi ítélőtábla területének kibőví-
tésével. 

Érdeklődtünk az ügyben dr. 
veszter polgármesternél, aki a 
mondotta: 

Somogyi Szil-
következőket 

— Arról a tervről, hogy a kormány a szegedi 
törvényszék egyrészét át akarja helyezni Szen-
tesre, én is tudok. A városnak mindent el kell 
követnie, hogy ez ne következzék be. Mi közbe 
is vetjük magunkat és layekeznl fogunk, hogy 
a Szegedre nézve feltétlenül sérelmes terv ne 
valósuljon meg. 

Dr. Berecz Jánosi választották meg 
a szegedi egyelem felsőházi képviselőjévé 

SÖLS 
I brassói kongresszuson 

isszeverkedtek a cuzista 
ts a vasgárdista diákok 

Határozat a revízió és a — zsidóság 
ellen 

(Budapesti tudósítónk telcfonjelcntése.) 
jftssóból jelentik: Szerdán csle véget ért a 
jdiTián nacionalista diákok három.iapos kong-
resszusa. Az utolsó ülés viharos botránnyal 
kezdődött, mert az antiszemita szervezetek 
i euzisták és a vasgárdisták vadul összevere-
kedtek. Félóráig állt a harc, amelynek során 
¡ff diák életveszélyesen megsebesült, több 
diakleány pedig ájultan esett össze. Este meg-
f á z t á k a határozati javaslatot, amely éles 
bircot hirdet a revízió és a zsidóság ellen. 

Belgrádban Is tüntetnek a diákok 
Belgrád, december 7. A belgrádi egyetemi 

hallgatók az egyetemen olaszellenes tüntetést 
rendeztek, amely azonban csakhamar a je-
líolegi rendszer elleni tüntetéssé változott át. 
A rendőrség megakadályozta, hogy a diákok 
kimen jenek az uccára-

Gömbös Gyula az u? «ispánok 
installációján 

Budapest, december 7. Gömbös Gyula minisz-
terelnök ma Marryaróvárra utazott, ahol Fri«yes 
főherceg vendége. A miniszterelnök pé.V. ken 
tér vissza Budapestre. 10 én a miniszterelnök 
leutazik Szolnokra, ahol Borbély György főis-
pán installációján vesz részt, 17 éo Győrben, 
18 án Szombathelyen. 20 án pedig Sze eden vesz 
részt az újonnan kinevezett főispánok installá-
dóján. 

B Kúria Is fiaiéira Ítélte 
i balmazújvárosi rablógyilkost 

Budapest, december 7. A Kúria ma tárgyalta 
l balmazújvárosi háromszoros rablógyilkos 25 
éves földmives bűnügyét. A legfelsőbb biróság 
helybenhagyta a debreceni tábh állal kiszabott 
halálbüntetést, majd az i'élct kihirdetése ulán 
kegyelmi tanáccsá alakult át. 

Szécijenyi Moxi 
Csütörtökön, december hó 8-áu utoljára 

Kadettek 
Rogónyos dráma 10 felvonásban. 

Főszereplők: 

Albert Bessermann Franx Frledlnr, Trude 

Előadások vasárnapon 3, 5. 7, 9. 
hétköznapokon K. 7, 0 órakor 
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i a berlini Chat Noir és a \ 
i wieni Simplicissimus Cabaret \ 
• v. tagja \ 

jSzamossi Klári 
ti Jazz é5 dalénekesnö. \ 

í:Hanau?afos esték l \ 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi Ferenc József Tudományegyetem tanárai 
szerdán délután választották meg az egyetem 
uj felsőházi képviselőjét, mivel az eddigi felső-
házi tag, dr. Menyhárt Gáspár egyetemi tanár 

(A Délmcggarország munkatársától.) Min-
denütt nagy feltűnést keltett a városi kihágási 
bíróságnak az az ismeretes ité'.eíe, amellyel 
dr. Wolff Ferenc tiszti főorvost közegészség-
ügyi kihágás címén öt pengő pénzbirsággal 
sújtotta. A főorvos ell^n — mint jelentettük — 
feljelentést tett a rendőrség, hogy nem tartja 
be az ebzúrlat szabályait és hatalma's kutyájá-
ra, amely állandóan kiséri biciklin közlekedő 
gazdáját, nem tesz srájkosorat. A kihágási bí-
róság btlntetfíparaws formájában közölte íté-
letét a főorvossal és mindenki azt hitte, hogy 
a főorvos az enyhe bírság kifizetésével igyek-
szik elintézni ezt a kéiyclme'len ügyet. 

A főorvos azonban vem nyw.jodolt meg az 
ítéletben. A büniotöparancs szelvényét azzal 
küldte vissza u ki.iágási bíróságnak, hogy ügyé-
ben tárgyalás kitűzését kéri, mert a kiluigási 
vád ellen védekezni kiván. 

A kihágási bi; óságnak igy nyilvános tárgya-
lást ke'l tartania a főorvos ügyében. Erre' a 
tárgyalásra a főorvoson kívül beidézik azt az 
ezredorvost is, aki az eredeti feljelentést meg-
ette, azt a ruhioi', aki szintén tanuja volt és 
jelentésében igazolta a főorvos ..hibását, de 
valószínűleg beidéz a kihágási biróság más 
szemtanukat is, akik igazolni tuújuk, hegy Src-
god egészségiigr ! hatóságának verctőjc a leg-
szigorúbb eb: ¡rl.it itic.éu sem tartotta be a 

mandátuma lejárt. A szerdai választáson a több-
séget dr. Berecz János professzor, a nőgyógyá-
szati klinika igazgatója kapta, felsőházi pót-
taggá pedig dr. Issekutz Béla professzort, a 
gyógyszertan tanárát választották meg. 

kötelező szabályokat, hanem szájkosár és póráz 
nélküli kutyájával biciklizte végig a város leg-
forgalmasabb uccáit. 

A tárgyalás iránt, amely valószínűleg január 
5-én, vagy 6-án lesz, mindenütt nagy az érdek-
lődés. 

Hasznos ajándék 

K a r á c s o n y r a 

Hazai textiláru 
u m.: burafoki lenvésznak, nszialnemüek, lörQtkö-
zők, törlőruhák, pamutlepedők, sitfonok. damasztok 
kis végekben, színes Jour és kávézó terítékek mér* 

sékelt alkalmi i rban 

Wagner F, II, és Fia cégnél. 
IMT Megnyílt "VI az 

(volt Royal) t<* 

Esténként az url közönség kedvence, 
B é l a dobos jazz-bandfa muzsikál. 

Dl »'-nemt lf|. Horváth Ferenc kávés | 

.. A TISZTIFŐQRVOS 
ES A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KIHÁGÁS 

A főorvos tárgyaláson kíván védekezni a vád ellen 


