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Lázár járásblró ujabb póíbizonyitást kért 
rágalmazási ügyének tárgyalásán 

(A Délmagyarország munkatársától) Dr- Lá-
zár István járásbi-ró Ismeretes perében, mely 
dr- Pettykó János egyetemi főtanácsos sérel-
mére induk a járásbiró ellen, hétfőn újból fő-
tárgyalást tartott a törvényszék Vadai-tanácsa-
Az eddig megtartott tárgyalások kivétel nélkül 
a bizonyítások körűi forogtak- A vádlott járás-
biró úgyszólván minden főtárgyaláson ujabb 
bizonyítási indítványt terjeszt elő. pótlólag-
Legutóbb Is ez történt és a hétfői főtárgyalás 
előtt is, Írásban, ujabb kérelmet terjesztett elő. 
A főtárgyalás megnyitása után az elnök is-
mertette az igazságügyminiszter átiratát, amely 
seerint az igazságügy-miniszter megadta a 

felmentést dr- Láng-Mittczky Ernő táblai el-
nöknek- dr- Rácz Andor járásbirósági elnöknak 
és Balázs Sándor voít szegedi ügyész- jelenleg 
győri főügyészhertyettesroek- aki ennek az ügy-
nek az ügyésze volt, hogy a biróság előtt tanu-
vaüomást tehessen- A szegedi pénzügyigazgató-
ság ellenben megtagadta az állítólagos adócsa-
lásra vonatkozó iratok megküldését azzal az 
indokolással, hogy azokat bírói tárgyaláson 
vaJó felhasználásra kiadni nem lehet- A bíróság 
ugy határozott, hogy a pénzügyminisztertől 
kéri az iratok kiadását. 

Ezután az elnök felszólította dr- Lázár Fe-
renc vádlottat, hogy azt Írásban előterjesztett 
pótibizonyitási kérelmeit élőszóval terjessze 
dő- Dr- Lázár a már beérkezett Iratokra ref-
lektált, ujabb iratokat kért beszerezni és ujab-
bi tanukat megidézni- Előterjesztette azt a ké-
relmét, hogy a b'róság az összes iratok beér-

kezte után kezdje meg a tanuk MtfelTrafását, 
azt is olyanképen, hogy először dr- Soóky Ist-
ván és dr- Németh Sándort hallgassa ki. de még 
előbb ismertesse az összes iratokat, mert az is 
lehetséges, hogy az iratok Ismertetése után a 
bíróság szükségtelennek fogja találni a tanuk 
kihallgatását-

Dr- Dettre János dr- Pettykó János főmagám-
vádló képviseletében szólalt fel ezután- Elmon-
dotta. hogy a törvény módot ad a vádlottnak 
arra- hogy ujabb és ujabb bizonyítékokat je-
löljön nveg. ha azok miatt nem válik szüksé-
gessé a tárgyalás elnapolása- Azonban a Lá-
zár-féle indítványokat mégis, elleneznie kell, 
ímert a vádlott a végtelenségig üzi ezt az eljá-
rást, szinte visszaél azzal a helyzettel, hogy a 
tárgyalás nem haladhat előre és maga is húz-
za az eljárást-

Dr- Lázár válaszolni akart dr- Dettre János 
felszólalására, de Vadai elnök ezt nem engedte 
meg, amiért a vádlott semmiségi panaszt je-
lentett be-

A biróság ezután határozathozatalra vonult 
vissza és ugy határozott, hogy egyelőre nem 
határoz a beadott négy darcb nótbizonyitási 
kérelem felett, hanem célszerűség okából majd 
együttesen dönt annakidején a kérelmek felett-

Dr- Lázár a kihirdetett határozat egyes ré-
szei ellen semmiségi panaszt jelentett be, majd 
megindokolta dr- Dettre felszólalása ellen be-
jelentett semmiségi panaszát-

A biróság a tárgyalást ezek után cinapolta 
és ujabb határnapot fog kitűzni-
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Hírek 
Az idő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
iáit» 96, a legalacsonyabb 3.6 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 755.3, este 748.7 mm. A levegő páratar-
talma reggel 86, délben 93 százalék. A szél 
iránya déli, erőssége 3—3. A lehullott csapa-
dék mennyisége 6.8 mm. 

A Meteorologfa! Intézet jelenti este 10 
órakor. Időióslat: Erős északnyugati szél, 
változó felhőzet, főleg az ország keleti felé-
bén záporeső. A magasabb helveken hó is 
lehetséges. A hőmérséklet sülved. 

késrít̂Bö 
éi javítása Elsőrendű kárpitosmunkák 

S Z E D R E S I N É L 
Szent Mihály ucca 1. (Fodor u. sarok.* 

— Az adóhivatal a j főnöke. A kormányzó 
Csetneky Árpád állampénztári főtanácsost, a 
szegedi adóhivatal főnőkévé nevezte ki- Cset-
wky Árpád éveken keresztül mint helyettes 
főnök működött a klr- adóhivatalban és a fő-
nöki állás betöltésénél a választás kiváló szak-
férfiúra esett- Munkatársai az uj adóhivatali 
főnököt meleg ümeo'ésbem ré«zes't-tté\--

— Megoperálták Sík Sándort. Dr. S i k Sán-
dor professzort, a kiváló kő'tőt hétfőn cUleíőtt 
megoperálták- A kisebb műtétet a legteljesebb 
sikerrel hajtották végre és remélhető, hogy a 
professzor néhánynapon belül téliesen vissza-
nyeri egészségét és folytathatja előadásait az 
egyetemen-

— Választási gyűlés a nyolcadik kerületben. 
Mint ismeretes- november 24-én tartiáik mee a 
nyolcadik kerületben az uj törvényhatósági 
választást- A! választisi előkészületek télies 
erővel megkezdődtek: az egyesült ell&nzéki 
balpárt csütörtökön este fél 8 órai kezdettel 
tartja első választási gyűlését a Brüsszeíi-kfrut 
5- szám alatti Kovács-fél« vemdéglőben- A 
gyűlés szónokai: dr- Palócz Sándor- Lájer De-
r%5< dr- Kersch Ferenc és Dobó ignic- A vá-
lasztói gyűlés iránt a felsővárosi polgárok kóré-
ban nagy érdeklődés nyilvánult meg-

— Graves: Én Claudius — Délmagyarország 
kölcsönkönyvtár. 

X Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-u. 7. 

— Emésztési nehézségek, gyomorfájás gyo-
morégés, csalánkiütés, rosszullét, fejfájás, 
idegizgalmak, álmatlanság esetén a természe-
tes „Ferenc József keserűvíz megszünteti az 
emésztési zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és 
a beleket, a vérkeringést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet. Az egyetemi klinikákon 
végzett kísérletek bizonyítják, hogy alkoho-
listák a Ferenc József viz használata folytán 
étvágyukat majdnem teljesen visszanyerik. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigvó-ucca. 

— Felhívás az asztalosmunkásokhoz. A Ma-
gyarországi Famuokások Szövetségének szegedi 
csoportja közli, hogy 30-án, szerdán este 6 
órakor kell megválasztani azokat, akiket a sze-
gedi kamara területére alakítandó legkisebb 
munkabérmegállapítandó bizottságba az aszla-
losmunkásság részéről javaslatba hoznak. Fel-
hívnak ezért minden Szegeden élő asztalos-
munkást (épületasztalos, bútorasztalos, gép-
munkás, stb.), hogy 30-án, szerdán este 6 óra-
kor az ipartestületben feltétlenül jelenjen meg 
és a megejtendő választáson vegyen részt. 

— A kiskundorozsmai képviselőtestület n j 
tagjai. Most választották meg Kiskundorozs-
mán 6 évre a képviselőtestület tiz tagját. A 
választás iránt nagy volt az érdeklődés, amit 
a szavazatok száma is bizonyít. Az egynapos 
választás során 800 szavazatot adtak le. A 
legtöbb szavazat a következőkre esett ós így 6 
évre a képviselőtestület tagjai lettek: K i s s 
Ferenc, vitéz S z e ke r e s János, dr. S z t r iha 
István, G y ő r v Jenő, L a j k ó György, Ben-
k e Gedeon, S i m o n József, H o r t i Mátyás, 
Z á d o r y Károly és D u d á s Imre. 

— Egészségvédő testnevelési tanfolyamok. Sze-
ged város Népművelési Bizottsága azok részére, 
akiknek nincs alkalmuk testedzésre (tornázásra) 
testnevelési tanfolyamot rendez. A tanfolyamokat 
testnevelési főiskolát végzett tanárok vezetik. 
Tanfolyamok lesznek férfiak, nők, gyermekek ré-
szére és a testi hibában szenvedők részére külön 
speciális tanfolyam. A tanfolyamok sportorvosi 
ellenőrzés alatt állanak. Beiratási dij 50 fillér. 
Tandíj havonta 2 P 50 fillér. A sportorvosi vizs-
gálat dija a tanfolyam tartamára 3 P., amely 
azonban nem kötelező. A tanfolyamok tart ima: 
1935. november 1-től 1936. május l-ig, hetenkint 
kétszer másfél óra. este fél 8 órától 9 óráig. Be-
iratkozás október 28, 29., 30., 31-én este l—S óra 
között a belvárosi fiúiskolában. Bővebb felvilá-
gosítást ad a Nénmüvelési Bizottság titkára. Te-
lefon: 27-96. 336 

Az erdélyi magyar Irodalom 
reprezentánsai Szegeden 

Az erdélyi magyar Irodalom reprezentánsai 
gróf Bánffy Miklós és báró Kemény János ve-
zetésével előadó-körutra indultak Magyarorszá-
gon. Sorra látogatják a városokat és céljuk az. 
hogy irodalmi kapcsolatot teremtsenek Erdély 
és Cscmkamagyarorszá'g magyarsága között 
Kőrútjuk sorári ellátogatnak Szegedre is- No-
vember 13-án érkeznek meg, másnap átrándul-
nak Hódmezővásárhelyre é® november ÍS én 
délután 6 órakor a Hungária nagytermében 
tartják meg kultirrdélutánjukat a szegedi k'il-
turá,i& irodalmi és társadalmi egyesületek ren-
dezéseben- A nagyjelentőségű irodalmi esemény 
előkészítése céljából hétfőn délben dr- Pálfv 
József polgármester elnökletével megbeszélés 
volt a városházán- A megbeszélésen resztvet-
tek az egyesületek vezetői- Az egyetemet dr-
Ditrói Gábor rektor képviselte- Az irodáim! föl-
olvasó körút célját dr- Szalctv József ny- fő-
kapitány. a Dugonics-Társaság elnöke ismer 
tette c közreműködésre kérte fel a megjelente-
ket- Az irodalmi délután programjáról Éckó 
László lelkész adott tájékoztatót- A műsort 
szegedi bevezető előadás nyitja meg, uttna 
gróf Bánffy Miklós tart előadást Erdély Irodai-
mi életéről, azután Kós Kíiroly. Molter Károly, 
Szemlér Ferenc, Tamási Aron és bárd Kemény 
János ad IzeÜtőt Erdély irodalmából- Az iro-
dalmi délutánt társasvacsora követi-

A megbeszél fis résztvevői nagy lelkesedés-
sel vállalkoztak a nagyjelentőségű kulturese-
mény előkészítő munkájára-

Wirc-na^ygyiilés Szegeden 
Nagyszámú közönség Jelenlétében tartotta meg 

vasárnap délután a szegedi WIZO első nagygyűlé-
sét a zsidó hitközség nagytermében. Erre az alka-
lomra megjelentek a gyűlésen dr. L«*r Immánuel 
főrabbi, felsőházi tag, dr. B i e d l Samu, dr. 
F r i e d m a n n Ignácné a budapesti WIZO elnök-
nője, dr. R ó t h Dezsőmé Temesvárról, mint az er-
délyi föderáció elnöknője, dr. T o r d a i Izsóné, a 
szabadkai Wlzo elnöknője, dr. K a h n Ntszonné, 
a budapesti WIZO alelnöknöje, B » r * c i Károly-
né, a budai zsidó nőegylet elnöknője, dr. D ó i a a 
Simonné, a Makói Nőegylet elnékasszonya éa dr. 
W a i s Pál vásárhelyi főrabbi. A WIZO — Wo-
mens Internacional Zioniste Organlsatiow — Ma-
gyarországon is megkezdte azA m munkát, hogy 
kórházakat, esecsemőgondozókat, napközi ottho-
nokat,, háztartási iskolákat, kertészeti farmokat 
rendezzen be azok számára, akik uj otthont keres-
nek Palesztinában. 

A gyűlést a szegedi elnök asszony, Rosen-
s tock Salamonné nyitotta meg, vázolva az egye-
sülés célját. Utána dr. F r i e d m a n n Ignácné 
tartott érdekes előadást a WIZO propagandájáról 
ismertetve iái mozgalom Jelentőségét. 

A következő szónok dr. B i e d l Samu volt. Be-
szédében többek kőzött kifejtette, hogy a Palesz-
tina-mozgalom nem áll ellentétben a haza fia »Ms-
gal. Nagy fájdalom elhagyni a szülőföld határait 
— mondotta —, buosut mondani a szeretett or-
szágnak és nem könnyű dolog uj viszonyokban, is-
meretien világban újra kezdeni az éüetet. 

A tapssal fogadott beszéd után dr. R ó t h De-
zsőmé emelkedett szólásra. Fordulatosán, szelleme-
sen beszélte el személyes tapasztalatalt a palesz-
tinai WlZO-intézményekről, a városok fejlődésé-
ről, arról a SZÍVÓS munkáról, amely Palesztiná-
ban mindenkit eltölt. Nagy tapssal kisért előadása 
után az utolsó szónok K á r á s z Jóasefné volt, 
aki a beteg Berger Vilma, a budapesti WIZO tit-
kárnője helyett a WIZO szeged! programját Je-
lentette be, majd meleg, közvetlen saavakkal kér-
te az egybegvfijteket. ne tévesszék ÖS&Z6 <8. WIZO-
mnnkáit a jótékonyság munkájával és ne vonják 
meg obulusaikat a WIZO pártolásával a tsegedi 
szegényektől. 

x Vigadó ebédet 1 pengőé* házban MUt. 
x Beiratkozás uj gyorsirási és gép irá *1 tul«< 
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