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Kvarckezelésből súlyos festisérlés vádja 
Az orvos és asszisztensnője a vádloflak padján 

(A Dél magjfarország munkatársáról.) A 
szegedi törvényszék Vllrt-tanácsa pénteken ér-
dckes ügyet tárgyalt. Dr. Kertész József makói 
orvos és asszisztensnője, Várady Piroska ke-
rült a vádlottak padjára sulyoa testisértés vét-
ségével vádolva. Az ügyészség vádirata szerint 
ezt a bűncselekményt azáltal követték cl 1932 
április hó első napjaiban, hogy: az orvosi 
rendelőben Fekete Sándor beteget az'orvos 
kvarckezelésnek vetette alá és hivatásában oaló 
hanyagságából a szabályok megszegésével, a 
képzettséggel és szakértelemmel nem bíró Vá-
rady Piroskára bízta. Az asszisztensnő pedig a 
kezelést szakértelem nélkül foganatosította és 
ezáltal mindketten okozói lettek annak, hogy 
Fekete Sándor beteg nyolc napon tul gyógyuló 

égési sebeket szenvedett. 
A pénteki főtárgyaláson az orvos és asszisz-

tensnője tagadták bűnösségüket és azt állítot-
ták, hogy semmiféle gondatlanság nem terheli 
őket, Fekete Sándor égési sebei nem haladták 
tul a szokásos, első kezelésnél történni szokott 
égési sérüléseket. Arra hivatkoztak, hogy négy 
esztendő alatt közel húszezer kvarckezelést fo-
ganatosítottak és soha nem történt baj. Ki-
hallgatta a bíróság Fekete Sándort, aki menld-
vallomást tett és kijelentette, hogy a kórházban 
mondották neki, hogy égési sebeket szenvedett. 
Dr. Jankovlcs László orvosszakértő meghall-
gatása után dr. Balázs Sándor ügyész eleftette 
a vádlottak ellen a vádat, mire a bíróság a 
további eljárást megszüntette. 

Hindenburg diókoksz kapható 
HireK 

B A C H 
cégnél 

Telefon 11-26 

W fij Szombat Róm. kath. Imre herceg. 
p r o t A nap kél 6 óra 49 perc-

kor, nyugszik 16 óra 48 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 

Mg, a Várost Mnzenm mindennap, vasár- és ün-
nepnap ls, délelőtt 10-től fél l-ig van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-től fél 8-lg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot 
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér ti (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 8. (Tej 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sug irut 81. 
(Ttí. 1082.) Lőbl Imre dr., Glsella-tér 5. (TeL 1819) 
Moldván Lajos. Újszeged. Vedres-u. 1. (Tel. 1848) 
CserhaJmi Antal, Sárkány-ucoa 15. (TeL 32-61) 
Sclmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 
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— A 60 éves Ferene József Tudománvegye-
fem. A Szegedi Ferenc József Tudományegye-
tem szerdán ünnepli fennállásának CO-ik év-
fordulóját. Ebből az alkalomból szerdán dél-
után ö órakor, az aulában ünnepélyes közgyű-
lés lesz. A megnyitó beszéde* dr. Sehmldt 
Henrik rektor, az ünnepi beszédet dr. Imre 
Sándor dékán mondja. 

— A szombati rendkívüli közgyűlés napirendje. 
Szombaton délután 4 órakor rendkívüli klssyrtlés, 
.1 őrakor rendkívüli közgyűlés tárgyalja a kereseti 
¡»dó kétszázalékos megpótlékolásának az üg/ét A 
pénzügyi bizottság, mint ismeretes, nem javasolja 
a kereseti adó megpótlékolását, mert nagyon so-
kan vannak, a'dk a pótlékolás nélküli kieseti 
adót sem tudják fizetni. A bizottság azt javasolja, 
l:»gy n város az tnségm unkákhoz szükséges ki-
egészítést a gázgyár által fizetendő összegből ve-
gye kölcsön. 

— Filléres gyors Szegedről Debrecenbe. No-
vember 12-án legalább 500 utas Jelentkezése ese-
tén Szegedről — Cegléd—Szolnokon át — Debre-
cenbe flllí-res vonat közlekedik. A vonat Szened-
ről nov?mber 13-án 5 óra 30 perckor Indul, Deb-
recenbe érkezik 10 óra 52 perckor Debrecenből 
visszaindul november 13-án 10 óra 52 perckor, 
"¡•rgedre érkezik november 11-én 0 óra 58 perc-
kor. A -"iieltértl jegy ára 5 peng« 30 fillér. Ezer. 
a napon i Ferencváros—Bocskai labdarugó mér 
kőzést tarlják meg Debrecenben és ugyancsak ezen 
a napon nyilik meg a debreceni fedettuszoda or-
szágos úszóverseny keretében 

— OörŐR katolikus mise. Vasárnap délelőtt fél 
1') ór.ikor a Leehner-téri gör. kat. kápolnában gö-
rög szertartású katolikus misét mond dr. Torna 
László makói görög katolikus esperes-plébános. 

— Megkezdődött a j evangélikua főiskolások or-
szágos kongresszusa. Az evangélikus egyetemi és 
főiskolai hallgatók II. országot kongresszusa uagy 
érdeklődós mellett nyilt meg pénteken. A* isten-
tiszteletet Keken András budapesti lelkész, orszá-
gos közporrti főtitkár végezte Vitéz Kende Gusz-
táv ügyvezető igazgató nyitotta meg a kongresz-
siust a diákkérdós mélységeibe behatoló problé-
mák megvilágításával, majd dr. Polner ödfin egye-
temi tanár az egyház és egyetemes felügyelő ne-
vében, dr. Frita László törvényszéki bíró, az Or-
szágos Luther Szövetség elnöksége nevében, Egyed 
Aladár lelkész a szegedi egyház nevében üdvözöl-
ték a kongresszust. A délelőttöt a debreceni, pécsi, 
budapesti, soproni és szegedi egyesületele kikül-
dötteinek jelentése foglalta le, délután pedig a 
kongress.rus kiküldött tagjai értekezletté alakulva, 
megkezdték, az alapszabály módositá-sának részle-
tes tárgyalását. A kongresszus szombaton folytatja 
tárgyalását s vasárnap ünnepi Istentisztelettel 
fejezi be. 

— Tizenegy nap óta nem történt njabb gyer-
mekbénulásos megbetegedés. A gyermekparalizls 
járvány a hidegebb idő beálltával ugy látszik, 
vesztett erejéből. Október 20-e óta nem JelentOtek 
be njabb esetet a főorvosi hivatalban, de az ak-
kor bejelentett betegek Is még október 24-én be-
tegedtek meg, tehát 11 nao óta niabb megbetege-
dés nem fordult elő. 

— A jugoszláv királyné átutazott Budapesten. 
Budapestről jelentik: Mária jugoszláv királyné 
pénteken reggel átutazott Budapesten Karlsbad 
felé vezető ntjában. A budapesti jugoszláv követ-
ség ezzel kapcsolatban azt közli, hogy a királyné 
utazása semmiféle összefüggésben sincs a jugo-
szláv politikai eseményekkel. 

— Iparost estvérek! Vasárnap délután S öral 
kezdettel egy iparostársnő tartja szerzői estjét 
az ipartestület nagytermében. BelípSű'j nlnoal 

— Előadás az elektromos egységárakról. Pén-
teken délután György Vilmos gépészmérnök a 
kereskedelmi és iparkamarában tartott elő-
adást az elektromos egységár alakulásáról. Elő-
adásában alapos felkészültséggel kimutnttr». 
hogy az egységár kialakulása milyen sok té-
nyezőtől függ és hogv milyen sokféle szem-
pontot kell íigvelembe venni az egységárai; 
megállapításánál. Előadásának igen érdekes 
része az volt, amikor a hallgatóság előtt lev^ 
zette, hogy a villanytelepek egységáraikat mi-
ért állapít ják meg másként a' különböző fo-
gyasztóknak a fogyasztás mértéke szerint. A 
nagy szaktudással felénitett előadást a főleg 
szakemberekből álló közönség élvezettel hall-
gatta és fivörgy mérnököt előadásának befe-
jeztével melegen megtapsolta. 

Megérkeztek a legújabb és legjobb rádiók 
Standard—Orion, Philips-Union 
Díjtalan bamulatts Amerikai Írógépek raktáron 
M b S r » * ^ Kelemen Mártonnál 

Kadvazfi részlet 

Dival pullover 
szél «lilákba! 4*98 
m pénzt. l i | . T"50 

Fehércégtáblás 

Boros Miksa cég 
Széchenyi tér 15. 

Változtatások 
a vámőrlési rendszerben 

Budapest, november 4. (MTI.) A vámőrlő 
molnárság az idei boletta rendelet több irá-
nya megváltoztatását kérte. A malmok kíván-
ságaihoz mérten a tájékoztatóra vonatkozó sza-
bályokat a miniszteri rendelet lényegesen eny-
hiti. A jövőben • tájékoztatótól eltérő kiőrlést 
is végezhetnek, amelyekben a vámőrléssel kap-
csolatos megtakarítást a rendelet • vámkeres-
ménnyel vonja egyenlő elbírálás alá s ezzel a 
vámőrlést bizonyos mértékben jövedelmezőbbé 
teszi. Az úgynevezett csuvározást a . rendelet 
kereskedelmi őrlésnek minősiti és ezzel hono-
rálja a malmoknak azt a kívánságát, hogy a 
vámőrlésen való csuvározás megakadályoztas-
sák. A rendelet ezenkívül a könyvvezetés és a 
szállító bárca tekintetében tartalmaz könnyí-
téseket és a szállító jegy kezelésére vonatkozó-
lag kisebb változtatásokat tett. November 6-án 
lép életbe a rendelet, de módot nyújt arra, hogy 
a tájékoztatóval kapcsolatos könnyítések az el-
számolásban 1932 augusztus l-től kezdve vé-
tessenek figyelembe. 

KCSZIQIIK minden idényre és alkalomra leg-
olcsóbb II0IIC kesztyűsnél. Klauzál tár S m 

Kalaman 
u<ca 11. | 

— Előadás a Bethlen Gábor Körben. „A holnap 
református iljnsága" cimen tart előadást dr. Síig-
várt Béla, az egyetemi Bethlen Gábor Kör Solt 
Pe© Glória CoUégiuma szombat esti előadássoro-
zatában a központi egyetem II. emeleti IV. az. tan-
termében kivételesen fél 7 órai kezdetid. Az el», 
adás Iránt érdeklődőket szívesen látja a Bethlen 
Gábor Kór vezetősége. 

perec. Y O " Y O ! 
Kár minden JZÓ, <>>» 

K t e i ^ ? ! » ^ » 1 * n - S U 1 0 d e , Orpsalla oec». 

Kigyulladt a lidAi repOlőfefep 
Velence, november 4. Eddig ismeretlcr okból 

kigyulladt ma éjjel a Földközi tengeri légifor-
galmi társaság..dk a velencei lidói repülőkikö-
tőben elhelyezett telepe. Az egyik szin teljesen 
megsemmisült 5 egymotoros Junkers géppel 
együtt. A másik szin, amelyben a motoiokat 
javítják, súlyosan megrongálódott A tűzoltó-
ság és katonaság nagynehezen tudta megaka-
dályozni tűz továbbterjedését. 

TŰZIFA, SZÉN, KOKSZ 
minden mennyiségben háshoz szállítva 

legolcsóbb árért kapható » w 

Rókusi Fa- és Szénbeszerzési Vállalatnál 
Kossuth Lajos sugárut 70. szám. (Teréz ueoa sarok.) 

— A portóköteles hivatalos levelek. Buda-
pestről jelentik: A kereskedelmi miniszter 
megengedte, hogy a községek és megyei váro-
sok magánegyén cimére szóló levélpostai kül-
deményeket ¿z illető fél érdekében hivatalból 
portóköteles jelzéssel bélyeg nélkül postára 
adhassanak. Az ilyen levélpostai külaemény 
kézbesítéséért a postás a címzettől nem kétsze-
res, hanem csak egyszeres, pótdíj nélküli pos-
tadíjat fog beszedni. 


