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0 halálos műtét miatt 
egyévi fcirtwre Ítélték a vásárhelyi orvost 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Vaday-tanácsa most hirdette ki a 
kúria jogerős Ítéletét a vásárhelyi orvosok bün-
perében. Dr. S. K. éa dr. H. L. 
vásárhelyi orvosokat az ügyészség annakidején 
magzatelhajtás bűntettének kísérletével és gondat-
lan emberöléssel vádolta, Sebők Dezsőné vásár-
helyi asszony tragikus halálával kapcsolatban. Se-
bókné egyizben felkereste dr. S.-t. Az orvos vál-
lalkozott a műtétre, de súlyos hibát követett el. 
Műszerével behatolt a szerencsétlen asszony tes-
tébe, átszúrta a hasfalat és abban a biszemben volt, 
hogy valami érdekes, speciális esettel áll szem-
ben. Később, amikor rosszra fordult a dolog, se-
gítségül hívta dr. H. L.-t, aki szintén átlukasz-
totta Sebőkné hasfalát, mert a műszert túlságos 
mélyen alkalmazta. Sebőkné beleit is megsértet-
ték, zsirdaxabokat választottak le a hasfaláról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A buda-
pesti tavaszi vásár igazgatósága még októberben 
értesítette Szeged hatóságát arról az újításról, 
amelyet az idei vásár alkalmával kiván bevezetni 
és amely közvetlenül érdekli a jelentősebb vidéki 
városokat, így elsősorban Szegedet. Arról van 
szó, hogy a fiemzetközi vásár ideje alatt a Buda-
pestre érkezők számára a nagyobb vidéki váro-
sokban idegenforgalmi napokat kiván rendezni, 
ezért már jóelőre felkérte az érdekelt városok 
vezetőségét, hogy közöljék, tudnak-e ezekre a 
napokra olyan idegenforgalmi programot össze-
állítani, amely alkalmas lehet a külföldiek érdek-
lődésének felkeltésére és kielégítésére. 

Dr. Pálfy József polgármester a „szegedi nap" 
előkészítésével az idegenforgalmi hivatalt bízta 
meg, amelynek kezdeményezésére kedden f '.ben 
dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes elnökletével 
bizottság ült össze, hogy letárgyalja a májusi „sze-
gedi nap" programtervezetét. 

A tervezetet Berzenczey Domokos műszaki főta-
nácsos, az idegenforgalmi hivatal főnöke ismer-
tette. A tervezet szerint a szegedi nap vendégei 
kora délelőtt érkeznének Szegedre, fogadtatásuk-
ról az idegenforgalmi hivatal gondoskodna. Meg-
érkezésük után a pályaudvarról a Templom-térre 
' isérnék őket, ahol megtekintenék a Nemzeti Em-
léke .araokot, a fogadalmi templomot, majd át-
mennének a kultúrpalotába, ahol a Móra-féle 
ásatások régészeti kincseit néznék meg. Jó idő 
esetén szórakoztatásukra tiszai halászatot rendez-
nének és a friss halászzsákmányból a Tisza páti-
ján, szabaátüzön hatászlét főznének. Ha kedvei 
zőtlen lenne az időjárás, akkor a halászlét zárt 
helyen, valamelyik erre a célra alkalmas étterem-
ben szolgálnák fel. Délután az ujszegedi parkban 
rendeznének ünnepséget a tápéi ..Gyöngyös bok-
réta" bevonásával. Lenne természetőrén autóbusz-
körséta a városban, orgonahangverseny a foga-
dalmi templomban, az érdeklődőknek megmutat-

nának néhány paprikamalmot, kivezetnék őket 
a v;lros fehértói halgazdaságához, esetleg bemu-
tatnák a jellegzetes szegedi tanyákat ís. 

A programtervezet előterjesztése után megindult 
a bizottságban a vita, amelynek során dr. Kogu-
towitz Károly egyetemi tanár azt javasolta, hogy 
a program snlvpontjánnk a város a tiszai halá-
unlot tépve nvg, építtessen a Tisza partjának va-
lamelyik alkalmas ^pontján halászkunyhót ren-
dezzen ..halászversenyt" és vonultassa fel eredeti 
viseletükben erre a helyre a tápéiakat. A javas-
lathoz hozzájárult a bizottság. 

Felmerült az a kívánság is, hogy a külföldieket 
ne csnk egv napra hozzák Szegedre. hanem ugy 
állítsák össze az inditandó különvonat menet-
rendjét. hogy a vendégek előző nap délutánján 
érkezzenek meg és csak másnap este utazzanak 
vissza. Ez a gondolat csak akkor valósítható meg, 
ha a vasút hajlandó kétnapos különvonatot indí-
tani. A bizottság számolt azzal a lehetőséggel is, 
hogy a nemzetközi vásár vendégei nemcsak azon 
a j egy napon látogatnak el Szegedre. amelyet a 

és amikor látták, hogy baj van, beszállították a 
kórházba, ahol műtétet kellett az asszonyon végre-
hajtani, de segíteni így sem lehetett rajta, nyolc 
nap múlva meghalt. 

A szegedi törvényszék dr. S. K.-át tiltott műiét 
kísérlete és gondatlan emberölés vétsége miatt S 
hónapi börtönre ítélte, társát glondatlan 
emberölés címén í hónapi fogházra ítélte. Az íté-
lőtábla dr. S. K. büntetését súlyosbította egxjeszten-
áei börtönre és 100 pengő pénzbüntetésre, mert 
befejezett tiltott műtétben mondotta ki bűnösnek. 

Végső fokon a kúriához került az ügy. A leg-
felső bíróság nyilvános tárgyaláson tárgyalta le 
az ügyet, elutasította a semmiségi panaszokat és 
a másoáfoku Ítéletet jogerőre emelte. A két orvos 
előtt a törvényszék kihirdette a jogerős Ítéletet 
azzal, hogy ez ellen további jogorvoslatnak helye 
nincs, a kiszabott büntetést meg kell kezdeniök. 

nemzetközi vásár rendezősége „szegedi nap"-nak 
fog minősíteni, hanem kisebb-nagyobb csoportok-
ban lerándulnának más napokon is, ezért gondos-
kodni kell arról, hogy a vásár egész iáeje alatt 
találjanak Szegeden látnivalót és szórakozási le-
hetőségeket. 

Megállapodott a bizottság abban is, hogy május 
6-át jelöli ki a szegedi nap számára. A nemzet-
közi vásár május harmadikán kezdődik és így 
a külföldiek mindjárt a vásár ebő napjaiban el-
juthatnak Szegedre, ha jól érzik itt magukat, még 
a vásár közönsége körében is propagandát vé-
gezhetnek Szeged érdekében. 

Berzenczey Domokos bejelentette a bizottság-
nak, hogy tárgyalások indultak Szeged és Bécs 
között egy húsvéti cserekiránduldsi akció lebonyo-
lítása érdekében. Arról lenne szó, hogy a szege-
diek Bécsbet a bécsiek Szegedre rándulnának ki 
3—3 napra! A kirándulás költsége szeanélyen-
kint kölcsönösen, a vasúti költségeken kívül 30 
pengő lenne. Junhjs 10-én, pünkösd napján pedig 
a Rózsák ünnepét Irivánja az idegenforgalmi hi-
vatal megrendezni. 

Bejelentette Berzenczey főtanácsos azt is, hogy 
a város igen nagy hiányát érzi a megfelelő ide-
genforgalmi propaganda nyomtatványoknak. a 
többnyelvű prospektusoknak és az alkalmas pla-
kátoknak. Felmerült az a terv, hogy a hivatal 
amatőr fényképpályázatot ír ki abból a célból, hogy 
propaganda eszközül felhasználható képanyaghoz 
jusson, de gondoskodni kell megfelelő és hatásos 
Szegedet propagáló színes plakátokról is. 

H Mmmi foSvosék 
(A Détmagyarország munkatársától.) A járásbiró-

sági folyosó a törvényszék épületének leglátoga-
tottabb helye, még mostanában is, amikor a gaz-
dasági válság a perek számát is erősen lecsök-
kentette. A sötét, hideg járásbirósági folyosókon 
naponta többszáz ember fordul meg és ahány 
ember ott jár, annyi panasz hangzik el. 

Először is a folyosók egyrésze olyan sötét, kü-
lönösen a Szíc'ienyi-tér felé eső oldalon, hogy az 
emberek világos nappal összeütköznek legymás-
sal. De ez volna kisebb baj, mert elvégre nem 
okvetlenül szükséges, hogy az emberek kivilágí-
tott folyosókon közlekedjenek, fiókkal nagyobb 
baj az — és ezt panaszolja mindenki —, hogy a 
folyosókon farhtsorditó hideg uralkodik. A csapó-
ajtók nyitásakor, csukásakor sivítva tódul be a 
hideg és a folyosón várakozók topogva melenge-
tik magukat. Nem egy ember szerzett a járásbi-
rósági várakozásban hülést, náthát, m?rt a hideg 
kőkockákon felfázik. Nem szabad elfelejteni, hogy 
a beidézetteknek a legtöbb esetben órákig kell 
tanyázniok a fűtetlen folyosókon. 

A tárgyalásokat majdnem mind 9 órára és 10 
órára tűzik ki és a beidézetteknek több mint a 
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fele 11—12—1 kőzött kerül be a terembe. Csupán 
egyetlen várószoba van, az is a büntető járásbíró-
ságon, két bíró» szobája között. Az a várószoba 
azonban oly kicsi, hogy a tárgyalási napokon 
zsúfolva van. Ott sem fűtenek azonban, de még 
sincs az a csontig hatoló hideg, mint a folyosó-
kon. 

Valamikor pedig fűtötték a folyosókat, legalább 
ís volt ilyen elgondolás. Erről tanúskodnak a fo-
lyosókon elhelyezett kályhák, amelyek hosszú évek 
óta hidegen ásítoznak. Ha a budapesti bíróságok 
jól fűtött, világos, tiszta folyosóira gondolunk, 
akkor igazán szégyelnünk kell a szegedi viszo-
nyokat. Beszélgettünk egy ügyvéddel, aki a kővet-
kezőket mondotta: 

— Egyelőre abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy legalább naponta egyszer meg kell je-
lennem a járásbíróságon. Mondhatom, neon szí-
vesen megyek oda, mert a jdrásbirósági folyosók-
nál kellemetlenebb, hidegebb, visszataszilóbb 
helyet el sem tudok képzelni. A büntető járásbíró-
ság túlzsúfolt várószobája a betegségek melegágya. 
Ezen az állapoton végre változtatni kellene, a j 
igazságszolgáltatás érdekében is. 

— Nem lehet kívánni például a beidézett tanuk-
tól, akik állampolgári kötelességüket teljesitik, 
sokszor efíektiv veszteséggel is, hogy órákig ácso-
rogva a fűtetlen folyosón, betegséget is szerezzenek 

Hasonló a helyzet a törvényszéki emeleti folyo-
sókon is- A jogkereső közönség joggal kér változta-
tást ezen a lehetetlen helyzeten. 

A LEMEZJÁTÉKOS 
ÉS A SZÉP IRÉN 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
rendőrség tegnapelőtt este lemezjáték miatt őri-
zetbevett egy Filó nevű fiatalembert, aki ismert 
alakja az éjszakai életnek. Filó sohasem volt le-
mezes, elfogatásakor először játszotta a veszedel-
mes játékot és máris lebuktatták. A jóképű csiz-
más, bekecses fiatalember egy másik fiatalember 
társaságában jutott a kékkabátosok karjába. Filót 
és Korényi nevű társát el sem engedték a rendőr-
ségről, átszállították az ügyészségre, másnap reg-
gel pedig dr. Ráday járásbiró elé állították. A 
teremben sokan jelentek meg Filó barátjai közül 
Tárgyalást azonban nem lehetett tartani, mert 
iratok hiányozlak. Közben az egyik barát odacsu-
szott Filó közelébe és suttogva a következőkel 
mondotta: 

— Baj van, az Irén az éjjel megpucolta. 
Az Irén, akit „szép Irén" néven ismernek, a 

menyasszonya volt Filónak. 
— Hová? — súgta vissza Filó. 
— Csabára... 
— Kivel? 
— Egy ügynökkel— 
Filó arca sápadt let t Hirtelen hátrakapta a fe-

jét, mintha azt nézné, merre lehet elfutni, de meg-
látta háta mögött a rendőr fenyegető alakját 
Arca halálsápadt lett. 

A bíró a tárgyalást elnapolta és Filó letartóztat^ 
sát továbbra is fenntartotta. 

— Tessék a tárgyalást megtartani — könyörgött 
Filó. 

— Nem lehet fiam — válaszolta a bíró. Nin-
csenek itt az iratok. Maga most nyolc napig még 
letartóztatásban marad, azalatt az iratokat be-
szerezzük, majd azután kerül sor a tárgyalásra. 
Addig magát nem lehet elengedni-. 

— Nagyon fontos dolgom van, birő ur — fe-
lelte Filó elkeseredett hangon. 

A barátok helyeslően bologattak. A birő nem 
tudta, de a barátok tudták, hogy Filó Csabára 
utazna az első vonattal a „szép Irén" után. NyoLr 
nap múlva hol lesz már a megszökött menyasz-
szonyl S az sem biztos, hogy az Ítélet után sza-
badlábra helyezik. 

Filó nyugodtan hajtotta le a fejét. Távozóban 
odasúgta a barátjainak: 

— Keressétek meg az Irént... 
A barátok bátorítólag integettek: meg fogják ke« 
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Május 6-án: „szegedi nap" 
Idegenforgalmi kirándulás tiszai halászattal, halász-

versennyel és tápéi bokrétával 


