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Ujabb tanukat hallgat ki a törvényszék,
vagy rövidesen Ítéletet hirdet

1936 május 26.

ÜRDORUHAK

a Peltykó—Lázár perben
'(A Délmagyarország
munkatársitól.)
A szegedi törvényszék szombaton befejezte a Pettykó—Lázár ügy budapesti tanúinak kihallgatáeát és a tanács tagjai vasárnap visszaérkeztek
Szegedre. Kedden reggel kilenc órakor folytatják a tárgyalást. Szegeden. Az elrendelt tanuk
közül nem hallgatott ki a biróság három tanút. Ezek közül kettő keddre kapott idézést:
dr. Vidikovits
Kamill professzor és dr. Mészáros Gábor egyetemi magántanár, gyulai körházi igazgató-főorvos. A harmadik tanú, dr.
Fírcss Elemér egyetemi tanár, akinek a kihallgatására szerdán kerül sor. Dr. Veress Elemért már megkísérelte kihallgatni a biróság a
lakásán, ahol hosszabb idő óta betegen fekszik,
de nem volt akkor rendben a hivatali titoktartás alóli felmentése és az egészségi állapota
sem volt olyan, hogy kihallgatni lehetett volna. Szerdán valószínű már vallomást tehet és
ezzel a tanúkihallgatások egyelőre
befejeződtek.
A biróság közel ötszáz
tanú
kihallgatását

rendelte el, a mostanáig kihallgatott tanuk
az első csoportba
tartoznak. Ha mo«t a biróság ugy találja, hogy az első tamicsoport vallomása után további bizonyítás
felesleges, mert
az ügy már tisztán áll a biróság előtt, akkor
megtörténhet, hogy mellőzi
a további
bizonyítás
lefolytatását
is
Ítéletet
hoz.
Egyelőre
azonban
a
mostani
tanúkihallgatások befejezése után a biróság ismerteti a beérkezett iratokat,
majd határoz a tárgyalás alatt dr. Lázár Ferenc által előterjesztett különböző indítványok és kérelmek felett.
A tárgyalás alatt a vádlott járáshiró számos indítványt terjesztett elő, ezek legfőképen
a bizonyitáskíegészitésre vonatkoznak. Ha a
biróság helyet ad a kérelmeknek, akkor tovább
folyik az első csoport keretén belül a bizonyítási eljárás, ha azonban elutasítja, azokat, akkor határoznia kell, hogy a további tanuesoportokat kihallgatja-e, vagy pedig további bizonyítás mellőzésével Ítéletet
hoz-e.

A 78 éves alsótanyai napszámos
borzalmas öngyilkossága
felesége halála miatt
(A Bélmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn délelőtt az alsóközponti temetőben borzalmas módon kísérelt meg öngyilkosságot Bu*a
Gergely 78 esztendős napszámos. Az öregnek
nemrégiben halt meg a felesége és ez rendkívüli módon elkeserítette. Többször említette,
hogy nem tud egyedül élni, nem birja ki az életet felesége nélkül. Hátfőn délelőtt kiballagott
a temetőbe, megállt felesége sírjánál. Sokan
látták az öreget ott állani, de nem tűnt. fel
a dolcg, mert amióta felesége meghalt, gyakori
látogatója lett a f«metönek.
Amikor Busa Gergely egyedül maradt a

temetőben, bicskájával
harakirit
követett el
Csak jóval kőc<*l b fedezték fel a temetőben járó emberek a vérében fetrengő öreget. Azonnal
értesítették a mentőket, akik azután beszállították a szegedi közkórházba. Műtétet hajtottak ratja végre, azonban annyi vért vesztett
azalatt az idő alatt, amig rátaláltak, hogy nem
nagyon bíznak felépülésében. Beszállítása óta
nem tért eszméletre. Hozzátartozói bizonyosra veszik, hogy felesége utátai bánatában szánta rá magát az öngyilkosságnak erre a borzalmas módjára.

A szegedi mérnöki kamara
A vidéki mérnökök és építészek mozgalma
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes mozgalom van kialakulóban a mérnökök
és építészek körében. Régi panasz, hogy csupán egyetlen mérnöki kamara működik Budapesten és a vidéki mérnökök és építészek itt
nincsenek kellő aránvban képviselve. Most a
mérnöki rendtartásról szóló törvény revíziójával kapcsolatban azt a kívánságot fejezték ki
a vidéki mérnökök és építészek, hogy a fővárosi mérnöki kamara mintáiára. hat vidéki
városban is állítsanak fel mérnöki kamarát. A
hat város között szerepel Szeged is, sót itt volna a tervezet szerint a legnagyobb vidéki mérnöki kamara. Továbbiakban art kívánják a
vidéki mérnökök és építészek, hogy a kamarai
tagokai osztályozzák szabad pálván működő
és a közületeknél alkalmazott mérnökökre és
eszerint alakítsanak alcsoportokat.
A vidéki mérnökök és építészek rövidesen
valamelyik
vidéki városban, valószínűleg
Szegeden, összejövetelt tartanak és ezen beszélik meg a további teendőket, valamint a m«Tnöki kai; egyéb kívánságairól is tárgyalni föflnak. Az összejövetel legfontosabb tárgya a vidéki mérnöki kamarának felállítása lesz, a
mérnöki társadalom egységesen azt kívánja,
hogy az ügyvédi kamarák mintájára még ebben az évben állítsák fel a vidéki mérnöki kamarákat. Az a hat város, amely a mérnöki

kamarák létesítésével kapcsolatban számbajöhet, a következő: Szeged. Debrecen, Pécs,
Szombathely, Győr és Miskolc. Számítanak
arra is az érdekeltek, hogy maguk a városok
anyagilag is hozzájárulnak ahhoz, hogy a
fontos szerepet betöltő kamarákat felállítsák.

53 kfvéozés

flddisz-Jlbebában

Róma. május 25. Addisz-Abebából jelentik
hivatalosan: Az olasz csapatoknak
AddiszAbebába való bevonulásának napjától, május
21-ig összesen 53 embert végeztek ki. Ezek
közül 39 emberi sikkasztáson és fosztogatáson,
14-et pedig más súlyos bűncselekmény elkövetésén értek tetten.
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Feheienandornai^^í15-

és Hegyinél
II kormányzó beszéde
a vasárnapi
vitézi avatáson
Budapest,
május 25. Budapesten a Margitszigeten pompás külsőségek között 1239 vitézt
avatott fel a kormányzó. Az ünnepség alkalmából zsúfolásig megtelt a sporttelep közönséggel. Kürtszó jelezte a kormányzó érkezését, aki felesége és két fia társaságában jelent
meg az ünnepségen. A kormányzói párt, amikor a diszemelvénven elfoglalta helyét, a közönség lelkesen megéljenezte. Horthy
Miklósné mellett foglalt helyet Gömbös
Gyula miniszterelnök felesége, akinek fiát, Ernőt vasárnap avatták vitézi várományossá.
Az avatandók egyházi megáldása után a
kormányzó mondott beszédet. Hangoztatta a
vitézi rend jelentőségét és életképességét, majd
a várományosokhoz szólva ezeket mondotta:
— Legyetek méltók erre a ezép örökségre,
hogy majdan ti is 6zeplőtlenül és a régi fényben adhassátok tovább ivadékait oknak. Most,
amikor a bomlasztó
gondolatok
hordozói
és a
romboló
irányzatok
szálláscsinálói
csápjaikat
mind gyakrabban
nyújtják
ki az ifjúság
felé
legyetek kortársaitok körében mindenkor büszke hordozói
a nemzéti
eszmének, a keresztény
erkölcsöknek
és a hazafias
érzésnek.
Ezután az eskütétel következett, majd a
kormányzó felavatta a vitézeket.
A felavatott 1239 vitézzel a rend tagjainak
száma 14.702-re emelkedett.

Kedden Szegedre érkezik
a fiumei bizottság
'(A DSlm,agyar ország
munkatársától.J
X
fiumei kikötő forgalma fejlesztése céljából ft
magyar—olasz egyezmény alapján alapított
szakértő bizottság működését hol Budapesten,
hol Fiúméban folytatja. Ezidőszerint Budar
pesten dr. Senn Ottó államtitkár, Máv. elnök
vezetésével tartja üléseit. A bizottság a különböző szállítmányoknak Fiúmén keresztül való
lebonyolítása mikénti lehetőségéről tárgyal,
nevezetesen arról, hogy egyrészt milyen exportárak volnának Fiúmén keresztül irányithatók,
amelyeknek más kikötőkbe való
irányítása
kedvezőbb, másrészt arról, hogy a fiumei kikötő számára
hogyan
lehetne ujabb
szállításilehetőségeket
teremteni.
A bizottság kedden ülésen kivül az ország
második városának megtekintésére és közgazdasági életének tanulmányozására Szegedre
utazik az „Előd" sinautóval. A különvonat
délelőtt 9 óra 45 perckor érkezik Szegedre.
Dr. Senn Ottó államtitkár kíséretében lesznek dr. Veres Gábor, Máv. igazgató,
Knappo
miniszteri osztályfőnök, a fővámhivatal vezetője, Gerstenbcrger
főkonzul, Varga
miniszteri tanácsos, Deák Horváth Dénes ny. ezrede«, Oörgey
előadó a kereskedelmi minisztériumból, Bormeisza,
a Külkereskedelmi Hivatal igazgatója és mások. Az olasz vendégek
között Machali
vasutigazgató, Silippi
miniszteri osztályfőnök, MalUse vasúti osztályfőnök,
Sustell tartományi préaes, Borgotti
fiumei vezérigazgató, Bermuda
vezérigazgató,
Balbusa
fiumei közraktári ieazaató és Pedroli
ezredes.

