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KÉT ÜGYVÉD FILLÉRES PERE 
A törvényszék felmentette dr. Léderer Lászlót — Végrehajtás 6 fillér erejéig 

(A Délmaggarorstáft munkatársától.) Két kis-
telek! ügyvéd: dr. Faj ka Kálmán és dr. l.éderer 
1 ászló kő/öl| érdekes becsületsértés! per keletke-
zett ? fillér miatt. Dr. Fajkának -t<) pengő körüli 
követelése voll I.édercrtől. Dr. Léderer clküMötlc 
az ösfteget, hozzácsapva • kamatokat és a költ-
ségeket és má$ kél fillérrel többet. A postai fel-
adóvevényre a következőket irta: 

•Éltre nem látott kölW.oekrc és felszólításokra 
2 fillért is küldök.* 

Dr. Fajka a pénz átvételekor konstatálta, hogy 
dr. Léderer a neki járó ósazegen felül tényleg 
két fillérrel többet küldött. Fajka ezt magára nézve 
olyan durva sértésnek tartotta, hogv emiatt bűn-
nádl feljelentést tett Léderer ellen a jár''«bíróságon, 
ezenkívül bepanaszolta a kamaránál is. 

A járásbíróság tárgyaláson dr. Léderer isrv vé. 
dekezett: 

— Semmiféle sértést nem látok abban, hogy 
a feladóvevényre azt • szöveget írtam. A szövegből 
világosan kitűnik, hogy nem azt állítom, hogy 
dr. Fajka jogtalan felszámításokat szokott esz-
közölni. Eljárásomnak az a magyarázata, hogy 
fól Ismerem kollégámat, aki eggizoen fi fillér ere. 
jélg végrehajtást vezeteti valaki  ell en. foggal tar-
tottam tehát attól, hogyha esetleg egy fillérrel is 

ívesebbet küldőt', részlettörlesztésnek fogja teJcln-
t<Mi a küldeményt és végrehajtást vezettet ellenem. 

A tárgyalás heves jelenetek között folvt le. DT. 
tjéderer László annak a bizonyítását ajánlotta fel, 
hogy dr. Fajka fi fillér miat| végrehajtást vezet-
tetett, hogy 4 fillér miatt már irt levelezőlapot 
slb. Dr. Olasz Hcla, a sértett képviselője elismerte, 
hogy dr. Fajka egyizben 6 fillér miatt pert indí-
tott, azonban a valódiság bizonyítását ellenezte. 
A bíróság mellőzte a vádiolt ügyvéd kérését, bű-
nösnek mondotta k| becsületsértésben és 100 pen. 
qö pénzbüntetésre ifí peng/J kö'tsca mrgtizetésére 
ítélte. 

Pénteken volt a fílléres.per fellebbviteli tárgya 
lása a törvényszék flahermanntanácsa előtt, A 
vádlott ügyvéd védője, dr. Dettre János kérte dr. 
Deutsch Imre ügyvéd kihallgatását a 6 filléres 
végrehajtást illetőleg. A bíróság h'lyt adott a kére. 
lemnek és kihallgatta dr. Deutsch Imrét, aki elő-
adta, hogy egyik ügyfele néhány éweí ezelőtt 
elküldött egy összeget dr. Faj kának és mivel a 
pos*a ebböÍ6 fillért levont, dr. Fajka az ügyfél 
ellen megkérte a végrehajtást « fi fillér erejéig. 

A biróság ezután az etsöfnku Ítéletet megsemmi-
sítette, dr. Léderer Lászlót felmenteié és köte. 
lezte dr. Pafkát a költségek viselésére. A bíróság 
nem látott bűncselekményt fennforogni, mert ugv 
találta, hogy indokolt volt az Inkriminált kifeje-
zések használata. 

Hindenburg híőkoksz kapható 
Hírek 
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364 cégnél 

Telefon 11-26 

X1 Q Szombat. Róm. katb. Nárcisz pk. 
A Prot. Zenó. A nap kél 6 óra 39 pere-

kor. nyugszik 16 óra 47 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 

l-ig, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ün-
nepnap Is, délelőtt 10-töl fél l-ig van nyitva. Fo-
lyólratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-töl fél 6-ig. 

"frrye^mi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnnpok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol 
tanak: Grünwald Imire örök., Kálvária-u. 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes, Petőfi SándoMugárut 41. (Tel. 
1777.) Temesváry József, Kelemen-u. 11. (Tel. 1891.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 184« ) 
Sclmeczi Bála, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) Török 
Márton. Csongrádl-sugárut 14 (Tel. 1364.) 

— A hősök emléke. Néhány hónappal ezelőtt 
vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy kezdeménye-
zésére akció Indult meg a református temetőben a 
hősi halottak emlék müvének felállítására. Az em-
lékmű felállítási költségeihez a protestáns egyház 
háromezer pengővel járult hozzá és az akció, amit 
üéczy János alezredes irányított, sikerrel befe-
jeződön A református hősök emlékművét október 
30-án délután félháromkor leplezik le a református 

Vékás András és gyermekei: Sándor 
nej» Lengyel I lonka, Mariska és 

i n" Bayer József, Plreske, Aranka 
férje Emüdl Ferenc, valamint I lona 

fájdalom telt szívvel jelentik, hogy fe-
lojthototlen legjobb feleség, édesanya, nagr-
snya, anyós és rokon 

Vékes ündrásné 
szül. Konecz Paula 

hosszas szenvedés után f hó 27-én reggel 
fel hat órakor, életének hatvanadik évében 
nem*» lelkét visszaadta teremtőjének. 

Feledhetetlen halottunk földi maradványalt 
szombaton, f. nó 29.én d u. 2 órakor fogjuk 
* N>m»>»taVács ucca 39,T> számú gyászház-
hól a íclsöv.lrosi .Oyevi'-temetőhen örök 
nviiRalomra helyezni. 

Az engesztelő szentmise-áldozatot október 
reggel hét órakor fogjuk a móravárosi 

Kálvária kípolníban bemutatni 
igárJUk, hocpy köstUnk ö rökké élni 
fogsz és feledni nem fogunk soha ! 
Nyugodjál békében jó feleségem, szeretett 

jó Anyánk. 

temetőben. — Emlékmüvet állítanak fél a görög-
keleti temetőben is. Ennek az emlékműnek a le-
leplezése november 6-án délután 3 órakor lesz. 
Mint minden évben, ugy az idén Is kegye1"! cs 
gyászünnepély lesz a belvárosi temetőben a „llö- l 
sók slrjá"-nál november 1-ée, kedden délután 3 
órakor. A London 29-esek november 1-én délelőtt 
testületileg vonulnak ki a levente-sporltelepen ül-
tetett emlékfákhoz, ahol gyászünnepélyt tartanak 
Gyülekezés 11 órakor a református palota előtt. — 
A volt haditengerészek II. divíziójának parancs-
noksága értesíti tagjait, hogy a hősi emlékűn-
lyekre testületileg vonul ki. Gyülekezés vasárnap 
délután félháromkor a református temető bejára-
iánál. november 1-én délután félháromkor a belvá-
rosi temető bejáratánál, 6-án délután félháromkor 
a görögkeleti temető kapuja előtt. — A vitéz! szék 
testületileg résztvesz a Hősök sírjánál rendezendő 
ünnepélyen. Gyülekezés 1-én a belvárosi temető 
előtti villamosmegállónál. 

lampel-Hegyi kötött-szövött \ 
Fogalom a hölgyek között. o 

¡us • 

x Hideg, nedvesség ellen biztos védelmet nyújt 
Oel-Ka jómlnöségü hó- és sárcipője. 459 

— 90 könyvet cserélhet havi egy pengőért a 
Délmagyarország kölcsönkönyvláráhan. 

— Az Idegen követelések kiegyenlítése pengő-
ben. Az utóbbi időben sok esetbein előfordult, hogv 
külföldi cégek jogi képviselői belföldi adósokkal 
•szemben a követeléseket a fennálló devizarendel 
kezések folytán nem tudták érvényesíteni. Erre 
való tekintettel a Nemzeti Bank most az ügyvéd*"« 
által lgénybevehetö nyomtatványmintákat bocsá-
tott ki. amelyek a kliringforgalómban levő orszá-
gokból. továbbá a klíringen kivüli államokból ere-
dő követelések bejelentésére szolgálnak és ame-
lyeknek bemutatása mellett a külföldi követelés-
nek belföldi pengöszámlán való kiegyenlítése igé-
nyelheti Az erre szolgáló szahvámos nyomtat-
ványminták a kereskedelmi és ipmk.im • i-:»•«I -
rezfietftk meg és a megfelelően felszerelt kérelmek 
ugyanott nyújtandók be. 

— Telefonrendelésre házhoz küld! színház-
jegyét a Délmagyarország kiadóhivatala. 

x A Pzegedi Aruesereforgalml Társaság ms 
este 9 órakor tartja vacsoráját a Hágiban. 454 

— Havi 80 fillér és havi 1 pengő az előfize-
tési di j a Délmagyarország kölcsönkönyvtár*-
ban. 

Filléres ebédet 
Budapesten 
csak Lugosinál, Rákóczi ut 19 

a 

„Próféta" volt tulajdonosánál eket. 

Menü étlap szerint V20 P. 

A filléres gyors utasai vasár-

nap délben itt találkoznak. 

Az US 

Ostende kávéházzal szemben. 
— Evangélikus egyházi hírek. Istentiszteietek 

sorrendje: vasárnap délelőtt 9 órakor Ifjúsági bib-
liakór, 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, pré-
dikál Bakó László református lelkész, a reformá-
tus templomban pedig Egyed Aladár evangélikus 
lelkész. — A reformáció ünnepén, 31-én délelőtt 9 
órakor ifjúsági isten tisztelet, 10 órakor gyüleke-
zeti Istentisztelet urvacsorával egybekötve Vasár-
nap délután 3 órakor lesz a protestáns temetőben 
a hősök emlékének ünnepélyes felavatása. Este fél 
6 órai kezdettel a Tisza-szálló nagytermében kö-
zös protestáns rendezésben reformációi emlékün-
nepély, ünnepi beszédet tart dr. Polner ödón. «— 
31-én délután 3 órakor a templomban ifjúsági re-
formációi ünnepély, este a Kálvin Körben vacsn" 

Iskola és intézeti 

harisnyák, 
kötöttáruk 

wi legfőbbet a legolcsóbban 

Lnszftg Imre Kötöttáru aziefe 
Sztthenul ter 2. Tisza-szálló melled 

TŰZIFA, SZÉN, KOKSZ 
minden mennyiségben házhoz szállítva 

legolcsóbb árért kapható a us 

Rókusi Fa- és SzénbeszerzésI Vállalatnál 
Kossuth Lajos sugárut 70. szám. (Térés ucea sarok.) 

ISelQeratlflliSnuAK, selyemnadrágok leg- I 
olcsAbbak HÖI IC kesztyűsnél. Klauzál tér 3 

Sehol olcsóbban! R Á D I Ó 
és {«»linkek q a z d n g v M e s z ' é ^ b a n 

P H I L I P S «.STANDARD 
készülékek nálam kaphatók 50 

Szántó Sándor Bépk*reskedft Szene*. m«> ucca 2. 

Németh Mária 
á r l a e s t 

nov. 8. a Belvárosi Moziban. 

J e g y D É L M f l G Y A R - n á l 
E l « | e g y z e l l J e g y e n e l t e i é n l e g k O f t O b b 

a i v e e n d A k ' ! 

la diókoksz, hazai köfzén, tojásszén és évét száraz 
román bükkfa lego lcsóbban kapható 

nagyban és kiesiaybaa a 

F O D O R f a t e l e p e n 
Vasasscentpétar ucca 4. és Dugonics tér 4. szám. 
f F ó s p l n c e . ) Telefon: 21—72. 


