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Ujabb pályázat 
a tanácsnokválasztásra 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Csütörtö-

kön ismét megszaporodó!t a Renlcey Lipót nyu-
galombavonulásával megüresedett tanácsnoki ál-
lás pályázóinak száma: dr. Páuő Ferenc és dr. 
Pálfy György után szerdán dr. Rőth Dezső th. 
tanácsnok is benyújtotta pályázati kérvényét a 

íöjsp'áni hivatalban. . 
\ 

A pályázók száma most már három, de va-
lószínű, hogy november 22-ig, a haláridőig, még 
betűt egy-két ujabb pályázat is. A főispán a ta-
nácsnokválasz'ó közgyűlést november 27-re hivta 
egybe. A közgyűlés napirendjét valószínűleg 25-
cn, szerdán délután késziti elő a kisgyűlés. 
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Érdekes felmentő itélef 
a legújabb csongrádi 

„Bomba"-perben 
„Dr. Bentsik Zoltán bizonyitolla, 

hogy a „Tiszavidék" szemrebbenés nélkül 
hazudik" 

(.A Délmagyarorsiág munkatársától.) Csütörtö-

kön ismét „Bomba"-pert tárgyalt a szegedi tör-
vényszék Mofncir-tanácsa. Ezúttal is dr. Bentsik 
Zoltán, a csongrádi villanytelep volt igazgatója 
tilt a vádlottak padján. A „Tiszavidék" cimü lap-
ról a „Bomba" cimen megjelent röpiratában azt 
irta, hogy az szemrebbenés nélkül hazudik és hogy 
ez az egységcspárti lap — „lapocska" és hogy 
„tiszavirág élelü". A vád'lott a mult tárgyaláson 
elismerte, hogy mindezt ó irta, kijelentette 
azonban, hogy állitásait az első betűtől az utol-
sóig bizonyítani kívánja. Előadta, hogy a Piroska 
György szerkesztésében megjelenő lapban több 
hazug cikk jelent meg és hogy ezek hajugok vol-
tak, azt eg^sz sereg tanú igazolni fogja. 

A biróság közérdek cimén helyet adott dr. 
Centsik ZoRán kérelmének és lefolytatta a bízó-
nyitási. A mult tárgyaláson kihallgatott tanuk 
szinte egyöntetűen igazolták dr. Bentsik állitá-
sait, rámutattak azokra a cikkekre, amelyek ten-
denciózusan állítottak be bizonyos dölgokat. 

Csütörtökön ismét három tanú tett vallomást, 
ezek közül elsőnek dr. Csergő Károjy Csongrád-
megye alispánja, aki elmondotta, hogy a lap egy-
izben azt irta, hogy a belügyminiszter csak je-
lentéktelen módosításokat' eszközölt a költségve-
tésen, holott valójában sokezer pengőt törölt. Köz-
pénzt illetően pedig még száz pengőre sem lehet' 
azt állítani, hogy az jelentéktelen volna. A lap azt' 
'is irta egyizben, hogy Piroska János polgármes-
terségét megelőző időkben sógor-koma alapon 
ment az állás betöltése. Ez sem felel meg a va-
lóságnak, mert mindenkor csak a rátermettség 
volt az irányadó. Kihallgatta a biróság Táborosi 
Vilmos számvevőt és Forgó Ferencet, az utóbbi 
niegcske'ését azonban mellőzte a biróság a vád-
lott kérelmeic, mert a biróság megítélése szerint 
is a vádlottal ellenséges viszonyban van, külön-
ben is a „Tiszavidék" egyik-másik cikkének 6 
volt a szerzője. 

A perbeszédek" elhangzása után a törvényszék 
itéleliet hozott, amelyben a vádlottat az ellene 
emelf vád alól felmentette. A biróság az Ítélet 

indokolásában többek között a következőket mon-
dotta: 

— A' vádoltt azt állította a „Tiszavídékről", 
hogy „szemrebbenés nélkül tud hazudni". A vád-
lott ezt az áljitását bebizonyította, becsatolt 
öt közleményt, amelyekről kiderült, hogy azok 
valótlanságokat tilalmaznak, még pedig kétség-
telenül a lap jobb tudomása ellenére, pártállására 

való tekintettel irddtak ezek a cikkek. Ijyen kö-

rülmények mellett az a kifejezés, hogy „szem-
rebbenés nélkü| tud hazudni", egyáltalán nem túl-
zott. A „lapocska" és a „tiszavirág" életű kife-
jezés nem sértő arra a lapra, amely valótlansá-
gokat ir, az ilyen lapról meg lehet Írni, hogv 
lapocska és hogv tiszavirágélctü, mert az ilyen 
lap más korrekt lapokkal szentben kétségtelenül 
nern [ehet hosszuélctü. 

Az itélet ellen a főmagánvádló képviselője 
[fellebbezést jelentett be. 

A jövő hét péntekén 
a második elsöiiíésí gyakorlatot 

rendezik meg Szegeden 
Egy óra hosszai lészleges, félóráig íeljes söíéíség lesz 

(A Délmagyarország munkatársától.) Au-
gusztusban tartották Szegeden az első elsöté-
litési gyakorlatot. November 26-án, a jövő hé-
ten, pénteken a második gyakorlatra kerül sor. 
A gyakorlat minden részielét kidolgozták és 
előkészületek történtek arra, hogv azt másod-
percnyi pontossággal végrehajtsák. November 
26-án este 10 órakor kezdődik az clsötétilési 
gyakorlat. Tiz órától egy teljes órán át, rész-
leges elsötétitést hajtanak végre a városban 
és éjféli 11 órakor veszi kezdetét a teljes elsö-
tétítés, amely ezúttal fél óra hosszáig tart cs fél 
12 órakor ér véget. 

Mielőtt a részieges sötétségből a teljes sötét-
ség állapotába borul a város, megszólalnak a 
vészszirénák, amelveket a város kilenc tornyá-
ban piár felszereltek. A jövő liét péntekjén, éj-
szaka 11 órakor kerül sor a kilenc sziréna ki-
próbálására. 

A mostani gyakorlat sokkal nagyobbszabásu 

lesz, mint az augusztusi volt. Á jelentőségét 
emeli az a körülmény is, hogy erre az alka-
lomra Szegedre érkezik vitéz F á b r y ezredes, 
az országos légvédelmi parancsnok teljes ve-
zérkarával és az egyik toronyból figyelik ma jd 
az éjszakai légoltalmi gyakorlatot. A többi to-
ronyban a légvédelmi szervek helyi vezetői fi-
gyelik az elsötétitést. A gyakorlatot repülőgép-
ről is ellenőrizni fogják. 

A szirénák megszólalása után semmiféle 
fényt, világitást nem szabad használni és a 
lakásokból sem szivároghat még a legcsekélyebb 
fényforrás sem az uccára. Megtörtént minden 
rendelkezés arra is, hogy a gyakorlat sikerét, 
tekintetlel annak fontosságára, semmi ne ve-
szélyeztesse. Rövidesen megjelenik a polgár-
mester hirdetménye arról, hogy az elsötelitésj 
gyakorlat idején mi a lakosság kötelessége. Aki 
a szabályok ellen vét, kihágási eljárás .Megin-
dításának teszi ki magát. 

S Z E G E D XI. 19. 

Kovács Rókus fanácselnök 
búcsúja a szegedi Ítélőtáblán 

Jelentette a .Délmagyarország, hogy a sze-
gedi ítélőtábla régi, érdemes tanácselnöke, Ko-
vács Rókus eltávozik Szegedről és a budapesti 
táblán folytatja birói működését. Tegnap dél-
előtt tárgyalt utoljára a szegedi ítélőtábla fa-
lai között. Az utolsó ügy letárgyalása után — 
felmentéssel végződött az utolsó ügye — ülve 
maradt magas támlá jú székében és amikor a 
felek elhagyták a termet, csendesen beszélni 
kezdett. Meghatottságtól remegő szavakkal je-
lentette be, hogy annyi esztendő után ez volt 
utolsó ténykedése a szegedi táblán. Elbúcsú-
zott tanácsának tagjaitól, a főügyészségtől és 
beszéde közben bizony előkerült a fehér zseb-
kendő is és sürün törölgette szemeit. Szavai el-
hangzása után néma csend borult a teremre, 
ma jd felállolt S á f á r táblabíró és az eddigi 
„Kovács-tanács" tagjainak nevében bucsut vett 
a távozó elnöktől; beszédében azt hangoztatta, 
hogy soha sem fogják elfeledni volt elnöküket, 
aki nemes példáját adta az igazi bírónak. Dr. 
Z o m b o r y Jenő főügyész az ügyészi kar ne-
vében búcsúztatta a távozó tanácselnököt, ma jd 
a soros közvédő, dr. R a p c s á n y Árpád az 
ügyvédi kar nevében mondott rövid búcsúbe-
szédet. Kovács Rókus tanácselnök a közeljövő-
ben már megkezdi működését a budapesti íté-
lőtáblán. 

| RAFFAY étteremben ma 
ha l p ap r i k á s 
Halzön 4 60 fillér 

— Kirakatversony. A szegedi kereskedelmi es 
iparkamara által rendezendő kirakatverseny 
előkészületei intenziven folynak. A rendezőbi-
zotlság elhatározta, hogv az eddig felajánlott 
di jakból nemcsak a versenyen résztvevő cége-
ket, hanem a kirakat rendezőjét is jutalmazza. 
A nagyarányú érdeklődés miatt fontos, hogy 
azok a cégek, amelyek még jelentkezni kíván-
nak, nevezésüket mielőbb ad iák le a kereske-
de lmi és iparkamaránál, dr. Landosherg Jenő 
titkárnál, vagv pedig a Szegedi Kereskedelmi 

Alkalmazottak Egyesületében, B l e v e r tit-
kár náL • 

— Epekő-, vesekő- és hólyagköbelegek, va-
lamint azok. akik hugvsavas sók tulszaporo-
dásában és köszvénvben szenvednek, a termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz használata 
által bélmiiködésük elrendezését, emésztésük 

előmozdítását és állapotuk javulását érhetik 
el. Kérdezze meg orvosát. 

— Előadás a Dopolavoro-r'ól. Az Egyetem 
Barátainak'Egyesülete csütörtökön délután az 
egyetem aulájában tartotta előadóülését, ame-
lyén dr. G z a k ó István kulluszminiszteri osz-
tálytanácsos tartott érdekes előadást az olasz 
Dopolavoro-ról. Kifejtette előadásában, hogy a 
Dopolavoro ma már 3 mil l ió tagot számlál és 
főcélja, hogy a munkás- és alkalmazottrétegok 
munka utáni szabadidejükben szellemi és fizi-
kai téren a társadalomra nézve leghasznosabb 
módon regenerálódjanak. A Dopolavoro-moz-
galom az állandó- szervezési tevékenységtől el-
tekintve, nagv területen fejt ki működést. A 
szellemi nevelés és továbbképzés, a sport, ki-
rándulás, utazás, szórakozás és szociális téren 
mutatkoznak eredményei a mozgalomnak, 

amelvnek számbeli adatait is ismertette az 
előadó. Az előadást dr. C s e k e v István egye-
temi tanár, üléselnök köszönte meg. 

— ELŐADÁSOK. D u l o v i t s Jenő tanár (Bu-
dapest) az EMAOSz meghívására szombaton estei 
7 órakor az iparoslanonciskola fizikai előadóter-
mében „Éjszakai felvételek" cimmel vetitettképcs 
előadást tart. Az előadás pontosan 7 órakor kez-
dődik és díjtalan. Az amatőrfe'nyképezö klub el-
nöksége meghiv minden érdeklődőt az előadásra. 

z Ila sajtot vesz, ügyeljen a StauIIer névrej 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 1 kö-
szörűs, 5 kosárfonó, 10 kövező, 4 szabó, 6 cipósz, 
1 csizmadia, 2 kifutó. Nők: 1 dobozkészitönő, 1 
képkeretcsiszolónö. Hadigondozottak részére fenn-
tartott munkahelyek: 2 molnársegéd, 4 koppasztó-
nő. Munkát keres: 20 ínséges favágó és 1 ápolónő. 
Tudakozódás, megrendelés a munkaközvetítőben 
és a 19-73. telefonszámon. 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ncca 7. 

— Öngyilkossági kísérlet mosószódával. 
Szerdán délután betért a Itudolf-téri Fülöp-
vendéglőbe H u s z á r István IT. éves kecske-
méti gazdasági iskolai tanuló. Bort rendelt és 
látszólag nyugodtan az ital elfogyasztásához 
kezdett. A vendéglős később észrevette, hogy a 
fiatalember előrebukott, segítségére sietett, a 
még eszméleténél levő diák elmondotta, hogy 
mosószódával megmérgezte magái. A vendég-
lős értesítette a mentőket, akik az öngyilkos-
jelöltet a belgyógyászati kl inikára vitték. 


