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Halotti bizonyítványok 
a keszthelyi petició tár-

gyalásán 
Budapest' október 8 A közigazgatási biró-

aág kieddein délelőtt folytatta a keszthelyi 
petició tárgyalását- Melzler Károly pótbizo-
nyitási kérelme kapcsán halotti bizonylatokat 
és hatósági okiratokat csatolt be. arra nézve, 
hogy régen elhunyt, vagy Keszthelyen évek 
óta nem járt választók nevében hamis szavaza-
tokat adtak le a Nep-párti jelöltre• Az okiratok 
becsatolásával egyidejűen elmondotta, hogy 
több irgalmas nővér. akik közül néhányan 
meghaltak, szintén mint Oelt Pálffy-párti sza-
vazó szerepel a választási kimutatásokban-
Ezekre vonatkozóan egyrészt halotti bizonyla-
tokat. másrészt hatósági bizonyítványokat 
nyújtott be- A továbbiakban eredeti katonai 
igazolványokat adott át a bíróságnak, amelyek 
azt bizonyítják, hogy katonai szolgálatot tel-
jesítő egyenek nevében is adtak le hamis 
szavazatokat 

Ezután bírósági jegyzőkönyveket Ismerte-
tett- A jegyzőkönyvekből kiderült, hogy tö-
megével szerepelnek a leszavazottak között 
olyanok, akik később bíróság előtt eskii alatt 
vallották- hogy április 3-án- tehát a választás 
napján egyáltalán nem jártak Keszthelyen és 
így nem is szavaztak- Ezután nagy köteg kór 
házi bizonyítványt mutatott föl Melzler- A 
którházak főorvosai igazolták, hogy azok az 
állítólagos választók, akik Oetl-Pálffyék sza-
vazatai között szerepelnek- a választás nap-
ján kórházban feküdtek és nem szavazhattak-
Ujabb okiratok arra vonatkoznak, hogy a 
osendőröktoeil eltávolított bizalmiak helyett is 
mások szavaztak-

Meizler Károly kétféle alapon kérte a vá-
fasotás kiigazítását- Oetl-Pálffy szavazataiból 
levonni kért 354-et. a beterjesztett okirati bi-
zonyítékok alapján- Ennek megtörténtével neki 
241-es többsége volna Kér ezanlkivüil hoz-
zászámítani saját szavazataihoz 4025 szava-
zatot> azon a címen, hogy ennyi választópol-
gárt nem engedtek leszavazni- Ha ezt is fi-
gyelembe veszi a bíróság, ugy 4266 szavazat-
többséget tud felmutatni-

Geöcze Bertalan, a Nep választásvédője kéri 
a petíció elutasítását- az ellenpeticióban felho-
zottaknak megvizsgálását és MeizleT Károly 
választól jogának felfüggesztését- Ha a biróság 
a kiigazításba belemenne, akkor Meizler 2625 
sízavazatának levonását kéri. mert ennyi vá-
lasztó jogosulatlan befolyás alatt szavazott-

Előadta Geöcze. hogy a keszthelyi választás 
eredménye »mindien jóérzésű és kapitalista 
gondolkodású magyar embert megnyugtatott-" 
A választók bizalma hozta meg a keszthelyi 
választás eredményét- Inkább akartak egy 

iparost, mint egy tehetséges népszónokot. A 
petició alaposnak látszó munka, amiből azt a 
következtetést lehetne levonni- hogy a válasz-
tásokon ázsiai állapotok uralkodtak Ez azon-
ban csak puffogó frázis, melynek a tények el-
lentmondanak-

A tárgyalást holnap folytatiák-
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lilább m o z g a l o m a no|al törvénptfkneh 
a szegedi táblához való csatolása erdekeben 

(A Délmagyarorszdg munkatársától) Né-
hány éwed ezelőtt Szeged és Baja — min* is-
meretes — erőteljes mozgalmat indított- hogy 
öajat és környékét igazságügyi szempontból 
a szegedi ítélőtáblához csatolják- Ezidőszerint 
az a helyzet, hogy a bajai törvényszék a pé-
csi ítélőtábla hatáskörébe tartozik és a védők-
nek. a feleknek, ha meg akarnak jelenni ügyük-
nek táblai tárgyalásán, a nehezen megköze-
líthető Pécsre kell utazniuk-

A mozgalom erős visszhangra talált nemcsak 
Baján, hanem Bácsalmáson és Kiskunhalason 
is. mert kétségteln. hogy a jogkereső közön-
ségnek fontos érdeke az• hogy olyan ítélőtáb-
lához tartozzék• amely könnyen megközelít 
hető Pécsett a bajaiak csak ugy intézhetik el 
a dolgukat, ha legalább egy éjszakát ott tölte-
nek- Ezzel szemben most. hogy Bajának. Bács-
almásnak és Halasnak autóbusz-összeköttetése 
van Szegeddel, gyorsabban és olcsóbban elin-
tézhetnék ügyüket-

A mozgalom pár év előtt sikerrel biztatott-
A két város polgármestere behatóan tárgyalt 
a kérdésiről, a bajai polgármester: Borbiró Fe-
renc többizben járt Szegeden és kijelentette, 
hogy Baja városa és környéke egyöntetűen 
kívánja• hogy minél intenzivebb összeköttetés-
be kerüljön Szegeddel- Altalános volt Baján 
kereskedelmi ós ipari körökben is a felfogás, 
hogy Bajának már csak azért is a szegedi ítélő-
táblához kellene tartoznia. mert rendszerint 
ott van egyes vidékek ítélőtáblája, ahol a ke-
reskedelmi és iparkamarának a székhelye van-

A mozgalom azonban egyszerre abbamaradt-
Most azután Baján fedéledt az akció és njból 
széleskörben szorgalmazzák, hogy a hét vá-
ros közös mozgalma végre a megvalósulás 
stádiumába juthasson Annál könnyebben ke-
resztülvihető ez. mert hiszen a Szegedet és 
Baját összekötő Horthy Miklós-állami közút 
teljesein kiépült és egymásután épülnek a kör-
nyékien a bekötő utak is-

Dr- Pálfy József polgármestert megkérdez-
tük az ügyben, akitől a következő nyilatkoza-
tot kaptuk: 

— Annakidején Lázár ieazságügyminiszter 
úrtól indult ki az az elgondolás, hogy a táblai 
kerületeket rendezzék Később azonban a ter-
vet összekapcsolták a járásbíróság! székhelyek 
ós a közigazgatás racionalizálásának kérdésé-
vel és ugy emléikszeim. ez a körülmény akasz; 
totta meg egyelőre a terv kivitelét- Szegedi 
vonatkozásban igen nagyjelentőségűnek tar-
tom a, bajai törvényszék Idecsatolását' annál-
inikább. mert most már tényleg elhalasztódott 
a közút kiépítésével az az akadály is. amely 
eddiig oknak számított-

— Örülök, hogy isimét megindulhat a kez-
deményezés a bajai törvényszéknek a szegedi 
táblához való csatoltatása érdekében- Mee 

vagyok róla győződve, hogy az igazságügy-
miniszter kitart eredeti terve mellett- M'.ndent 
elkövetünk Szeged részéről is. hogy az ügy 
újból napirendre kerüljön és most már ne ma-
radhasson d a megvalósulás-
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Jls olvasó rovata 
Szociálisabb oszlólysorsjáiékol 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Bevallom, nem 
régóta vagyok a Délmagyarország olvasója, 
de már e rövid idő alatt is többször láttam, 
hogy az olvasók panaszaikkal Önökhöz for-
dulnak és .megfigyeltem, hogy e panaszok — 
nem mindig —. de néha-néha orvoslást is 
nyertek- Ez bátorít fel arra. hogy én is avval a 
kéréssel forduljak az igen tisztelt Szerkesztő 
úrhoz, szíveskedjék e pár sor Írásomnak fa-
lapjában helyet adni. hátha eljut igy ez a pa-
nasz is az illetékes uraik fülébe-

Az osztálysorsjátékról volna szó- amelynek 
mi — szegény emberek — vagyunk a leghű-
ségesebb katonái és miután — sajnos — nap-
ról-napra növekszik a szegény emberek soka-
sága. napról-napra növekszik a játékosok tá-
bora is- Mégis azt látjuk, hogy a mi kívánsá-
gainkat ott fenn az igazgatóságban semmibe 
se veszik- Évek óta hangoztatjuk az elárusí-
tóknál. hogy nem jó ez a mostani játékterv, 
amely még mindig a régi jó időkre van szabva 
az ő 300 000. 200 000. meg ÍOO-Ô O pengős nye-
reményeivel. amelyekből a mai ne-
gyed vagy nyolcad sorsjegyeinkre 10 000től 
60°000 pengőié terjedő nyeremény esik- ha — 
nyerünk- Hát vágyakozunk m' ilyen óriási 
összegű nyereményekre? A mai nyomorúságos 
világban 1—2000 pengős nyeremény a ma-
gunkfajta szegény ember számára már mese-
beli kincs- Osszák tehát szét ezeket az óriási 
nyereményösszegeket tizlelé és jusson tízszer 
annyi embernek párezer pengős nyeremény-
ami egész életére boldoggá teheti- Annyiszor 
hallottuk már. hogy legközelebb megváltoztat-

ják a játéktervet, de mindig — s UTV mos* i s 
— minden marad a régiben-

Tessék ehinni. nagyon sokan vagyunk —« 
egész biztosan a szegényebb néposztály^ túl-
nyomó nagy része, akiknek ez volna a kíván-
ságunk s miután a játékosok 90 százaléka a 
magamfajta szegény embereikből verődik ösz-
sze. bizony méltányos volna, ha az igazgató-
ság a mi érdekeinkre is tekintettel lenne és 
kívánságainkat meghallgatná-

Előre is hálás köszönetet mondok a magam 
és társaim nevében soraim közíéséért-

Kváló tisztelettel: K J és társai 

Elfogták 
a röszkei támadókai 

(A Délmagyarország munkatársától) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a mult hét vé-
gén véres támadást követett el Ismeretlen tet-
tes Röszkén Megtámadta éjjel Lázár István 
gazdálkodót, fejbesujtotta és mikor a gazdál-
kodó eszméletét vesztette, kicipelte a röszlkei 
határ mellett elhúzódó árokba és beledobta-
Valószínűleg a tettes azt hitte, hogy végzett 
az öreg gazdálkodóval- Lázár Istvánt reggel 
találta meg a fia- Az orvosi vizsgálat során 
megállapították, hogy az öreg gazdálkodó 
rendkívüli súlyos sérülést szenvedett- A sebé-
szeti klinikán vették ápolás alá és csak nagy-
nehezen sikerült az életnek megmenteni- A 
rejtélyes támadás ügyében a szegédi detektí-
vek nyomoztak, keddre sikerült eMosrní a tet-
teseket Lázár régi haragosai személyébén A 
támadók egyelőre tagadnak, de máris rengeteg 
bizonyíték van ellenük- Szerdán a gyanusitót-
takaí beszállítják a szegedi kapitányságra-


