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K A R Á C S O N Y R A 
ajándékozeon 

HA-HA cipőt! 
Hócipőié, ööcaixmMc, uccat cipötc, estélyi c i p ó k j><tzfcJp«fc, papncaoU. 
meleg Cipők nagy választékban. 

» « A i a . M M W W B B H W B M H B M 

Befelezték Dorozsmána fegyelmi vizsgálatokai 
a felfüggesztett községi orvos ügyében 

Másfél-két hónap múlva lesz elsőfohon döntés 

fl felsőház megkezdte 
az orvoskamarai javaslat 

vitáját 
Budapest> december 19- A felsőház mai ülésén 

y'ta nélkül elfogadta az igazolóbizottság jelenté-
sét- Nagyobb vita fejlődött ki a legfelsőbb álla-
mi számszéki elnöki állásra történt jelölésről 
szóló képviselőházi üzenet tárgyalásánál-

A vitában Balogh Jenő a képviselőházi tize-
dei elfogadása mellett szólalt fel- Csatlakozott 
a. felszólaláshoz gróf Károlyi C.yula volt mi-
niszterelnök- Simonsits Elemér azt az 'ndit-
Támyt terjesztette elő. hogy a felsőház álla-
pítsa meg a rangsort a három jelölt közölt A 
felsőház végül 75 szavazattal 51 ellenében Ba-
logh Jenő álláspontját tette magáévá-

Ezután az orvosi rendtartásról szóló törvény-
javaslatot tárgyalták- Berecz János előadó is-
mertette a j avas l a to t . Az orvosi hivatás ne-
mes. önzetlen emberszerető — mondotta- Rá-
mutatott arra. hogy az utóbbi időben, bár az 
orvosi működés anyagi ellenértéke mindinkább 
csökken, mégis sokan mennek orvosi pályára-
Szükség volt a kamara felállítására, ami azon-
ban csak keret és amit tartalommal az orvosi 
karnak kel! kitölteni- Berecz János előadó be-
széde után Nékdm Lajos, báró Korányi Sándor 
és Papp József szólalt fel- Az orvosi rendtar 
tásról szóló törvényjavaslat vitáját a felsőház 
pénteken délelőtti ülésén folytatja-

A csütörtök* ülés két iSra előtt néhány perccel 
ért véget-

Benes : 
„Jogosnak ismerem el 
a magyar kisebbség 

követeléseit" 
Prága- deoember 19- A magyar kisebbség kő-

ében nagy visszhangot keltett Benes magatartá* 
sa az elnökválasztás során- A választások előtt 
két> nappal ugyanis Benes meghívta Prágába 
Esterházy János grófot és arra kérte, hogy a 
magyar ellenzéki pártok adják rá szavazatai-
kat• 

Esterházy kijelentette, högv ő nem tehet 
kötelező igéreie*. de az ellenzéki pártokkal kö-
zölni fogja a külügyminiszter kívánságát- Ezek 
alapján látogatta meg a választást megelőző 
napon Benest Szüllő Géza- Jaross Andor és Es-
terházy János gróf- A három kénviselő kijelen-
tette. hogy hajlandók pártjaikkal Benesre sza-
vazni. ha Benes a magyarok kívánságait telje-
síti-

Benes kijelentette, hogy jogosnak ismert el a 
magyar kisebbség minden követelését. amelyek 
a békeszerződéseken alapulnak 

A magyar képviselők ezután megbeszélést 
'nr'ottak pártjaikkal és elhatároznák, hogy Be-
nesre adják le szavazataikat Amikor az elnök-
választásra virradó éjszaka Hlinka András ál-
lásfoglalása köve'keztében a helyzet megválto-
zott. a magyaT pártok néhány szavazata már 
nem bírt különösebb jelentőségeiéi- Annál na-
gyobb meglepetést keltett, amikor reggel 10 óra-
kor- egy órával a választás előtt, levelet kapót1 

Benestől Esterházy János- A levél a következő 
volt: 

..Esterházy János képviselő urnák- Annak el-
lenére. hogy az éjszaka folyamán a ljelyzet 
megváltozott és ,a koalioió egységesen jelölé-
sem me'lett foglalt állást- az önnel és.társai-
val folytatott tárgyalásaim során teíit i<"*rete-
met fenntartom és azokat állom- Az urak min-
dig számíthatnak a támogatásomra a magyar-
ság ügyen illető kérdésekben• Súlyt helyezek 
arra. hogy a magyar pártok kénviselői jelölé-
sen mellett foglaljanak állást- Tisztelettel Be-
nrs 

A magyar ellenzéki pártok ezután Benssre 
adták le szavazataikat- A délutáni órákban 
Benes személyi titkárja telefonon hívta fel a 
magyar ellenzéki párlok klubját és a követke-
»•'5ket közöl *e: 

— Benes elnök ur köszönt a magyarok lova-
Kasságfit, őszinteségét és egyenes magatartá-
sát 

(A Distmagyarország munkatársától) Négy 
napon át tartottak Kiskundorozsmán a kihallga-
tások dr. Korom Ernőnek, a felfüggesztett köz-
ségi orvosnak fegyelmi ügyében- Az első napon 
dr- Korom Ernő orvost hallgatta ki dr- Pany'k 
Tó'h Demeter, a fegyelmi ügy vizsgálóbiztosa-
majd ujabb két tanú kihallgatására kerül» sor 
és ezzel el is telt az első nap- A következő na-
pokon a megvizsgált kisleányok szülei köziü 
hallgatott ki néhányat a vizsgálóbiztos. főkénen 
azokat ak'knek neve az orvos ellen3' feljelentés-
sel kapcsolatban szerepelt- Kihallgatták a Föld-
munkások Vállalkoző Szövetkezete helyi ve-
zetőjét ós az orvosi vizsgálatnál jelenlévő ta-
n'tánőt, valamiint a másik asszisztáló gondoző' 

(A Détmagyarország munkatársától) A csü-
törtöki postával végre visszaérkezett a bel ügy-
minisztertől a közgyűlés által legutóbb módosi-
tott múzeumi és könyvtári szabályrendelet, 
amelyet a város hatósága .még hónapokkal ez-
előtt terjesztett föl jóváhagyás céljából- A sza-
bályrendelet módosítását főkéoncrn az tette 
szükségessé, hogy Móra Ferenc halálával meg-
üresedett a kultúrpalota igazgatói állása, ameily-
nek betöltését a régi paragrafusok ugy szabá-
lyozták. hogy az az uj közigazgatási rendszer-
ben lehetetlenné vált- A muzeumigazp-aitót ugya-
nis ezelőtt a város tanácsa választotta- A ta-
nácsi intézményt viszont az uj közigazgatási 
törvény megszűntébe, a tanács egykori hatás-
köré1 a kisgyűlés és a polgármester kőzött osz-
totta .meg- Ahhoz tehát, hogy a váras betölt-
hesse Móra Ferenc örökét» szükséges volt a 
szabályrendelet módosítása, illetve annak meg-
állapítása. ho«ry ki választhatja- vagv nevez-
het' ki az intézet uj igazgatóját? Az ujominton 
elkészített szabályrendelet-Éervezeit. amelyhez 
a közgyűlés i* hozzájárult, az igazgatóválastást 
a kisgyűlés hatáskörébe utalta 

A belügyminiszter .most arról értesitete a vá-
ros hatóságát, foogy a hozzá felterjesztett sza-
bályrendeletet nem hagyhatja jóvá. mtvel az 
több pontjában nem egyezek a muzeumok és 
könyvtárak működésének generális szabályzá-
sa cédából kiadott kormányrendelettel. Hogy 
megkönnyítse a váró' dolsrát és mero-vorsitsa 

Belvárosi Mezi Póntelc 

ELNÖK KISASSZONY 
MURÁT! LILI ée JÁVOR PAIÍ 

Széchenyi Mozi Péntektől vasárnapig 
ÓRIÁSI NEVETŐ MŰSOROK! 

STAN és PAií urak főszereplésével n 

A két skót 
a két világhírű komikus minden eddigit felül-
múló pazar bohózata és a kitűnő vidám kísérő 

l műsor 

nőt is- Dr- Korom Ernő. aki ©gy szegedi ügy 
védet bízott meg képviseletével, a védőjével 
együtt állandóan a községházán tartózkodott a 
kihallgatások idején és a kihallgatások végén az 
egyes részletekre megtehette észrevételen! 

Csütörtökön, négy nap után. a fegyelmi vizs-
gálóbiztos befejezte K i f ;kundorozsmdn a ¿'hall-
gatásokat Az iratokat most felterjesztik a vár-
megyei alispánhoz, de a felfüggesztett községi 
orvos megteheti még észrevételeit, sőt az 
ügyészi indítványra is észrevételt telist és ez-
után hozza csak meg elsőfokon a döntését a 
dorozsmai fegyelmi ügyben az alispán- Erre elő 
reffá'batőlag másfél» legfeljebb kért! hénapon 
belül kerül sor 

az ügy elintézését- a miniszter maga dolgoz-
tatott bi Szeged, illetve a szeged' múzeum és 
könyvtár számára szabályrendelet-tervezetet 
még pedig a régebben kiadok kormányrende-
letnek megfelelően és azt küldte le Szege dra 
közölve, hogy abban az Cetben• ha azt a köz-
gyűlés elfogadja, fel sem kell küldeni ismét 
jóváhagyás céljából, hanem azonnal életbe 
léptetheti a város-

A miniszter leiratát és az általa küldött sza-
bályrendelet-tervezetet a legközelebbi közgyű-
lés napirendjére tűzik k5-

0z ui matiyar követ 
Hitlernél 

Berlin, december 19. H i t l e r vezér és 

kancellár csütörtökön délelőtt N e u r a t b bá 

ró birodalmi külügyminiszter jelenlétében ün-

nepélyes kihallgatáson fogadta S z t o j a v Dö-

me altábornagyot, Magyarország újonnan ki-

nevezett berlini követét, aki átnyújtotta meg-

bízó levelét és egyben előd jének, M a c h i r e -

v i t s Szilárd eddigi berlini követnek vissza -

hivó levelét. 

Bíboros-avatás 
Vatikánváros, december 19. A székesegyház-

ban ma délelőtt ünnepélyes nyilvános konzisz-
tórium volt, amelynek során a pápa akineve; 
zett uj bíbornokoíínak átnyújtotta a bíbornoki 
kalapot. Ez az első eset az egyháztörténetein -
ben. hogy a Szent Péter székesegyházban tar-
tottak könzisztóriumot. Az ünnepélyen jelen 
volt spanyol király, a máltai lovagrend nagv-
volt panyol király, a máltai lovagrend nagy-
mestere, a római nemesség sok kiválósága és a 
Szentszéknél akkreditált követek. 

A belügyminiszter nem hagyta jóvá 
az uj muzeumi szabályrendeletet 

A minisztérium dolgozol* ki Szeged számára szabályrendelet-tervezetei 


