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Kos hagyatékában találták meg.'aki 1906-ban 

meghalt. Örökösei voltak: özv. Miiller Adolf-

"é, továbbá gyermekei: Kohn Rezsőné, özv. 

Kalmár Arnoldné, Löwy Hermamné, • Selrach-

otz József né és az örökhagyó elibalt fiánialk, 

Miiller Árminnak özvegye. A főn ye remén y-
nVel kihúzott sorsjegy tulajdonosa, Miiller 

Adolf fia, Miiller Ármin is meghalt és a sors-

jegy feleségének birtokába jutott, aki tagja 
V(»lt a Miiller és Marberger cégnek és igy a 

""kor a cég 1913. december 10-én csődbe 

; Jutott, bevonták a csődtömegbe. Közben a 

sorsjegyet kihúzták a főnyereménnyel, a 

"]fclyre, illetve az abból való részesedésre 

igényt tartottak az örökösök vall a mennyien: 
tiZv< Miiller Adolfné, ennek gyermekei és dr. 

Miiller Károly óbeesei ügyvéd, csődtömeg-

gondnok is. A törvényszék ugy Miiller Adolf-

"k-'t. mint a leányörölkösöket 'keresetükkel el-

utasította. Felebbezés utján a pör a szegedi 

Líbiáihoz ikerült- A szegedi -tábla özvegy Mal-

ter Adói-inéra vonatkozólag a törvényszék 

•tél-étét helybenhagyta. Ellenben a lányürökö-

Síikre vonatkozó részében megváltoztatta ős 

Muller és Mulirberger cég csődtömegét kö-
telezte, hogy a hiny-örökösöknek 732.000 
körömit, 6236 kor. 30 fill. pörbeli költséget 
(s 1192 korona föl ebbezési költséget meg-
fizessen. A pervesztes tömeggondnok föleb-

kezése folytán a Kúria fog dönteni vég-érvé-

"Vesen az érdékes pönben. 

— Kétszáz kihágás! ügy a cukor ára miatt. 
Szab. Okáról jelen tik: íA -cukor maximális 
"rának Ive nem tartása miatt, minit minden 
rérosban, Szabadkán is történtek kibágA-ok. 
'/ r- Krizse József rendőrkapitány kétszáz 
'Ijfen Ik ihágás i ügyben Ítélkezett. |A ny i l vá-

nos rárgyaláson dr. Biró Károly polgármes-
ter is jelen volt. 

— A tábla is felmentette az izgatással 
vádo!t szegedi rendőrt. A Délmagyarország 
részletesen beszámolt arról az izgatási por-
ról, amely Stefán István szegedi rendőr ellen 
folyt ti szegedi törvény-széken. A 'törvényszék 
huivalevőleg fölmentő Ítéletet hozott. Csütör-
tökön tárgyalta az ügyet a szegedi Ítélőtábla 
t s — dr. Balassa Ármin védőbeszédé.tek 
meghallgatása után — lielybenllragvta a tör-
vényszék Ítéletét. 

— Csónakok rekvirálása. A hadiigyminisz-
rcTidelcte éi'telmólxm a kőt- vagy többszc-tf-r 

férje ordítozva és -szitkozódva berontott a 

szobába és ökölbe szorított kezekkel rávetette 

magát, fején és arcán ütlegelte, majd kita-

szította a szobából a korcsmába és ott csiz-

más lábbal rugdosta. Végre nagynehezen ki-

szabadult férje kezei közül és elmenekült. Ek-

kor újra lefeküdt és csak későbben tudta 

meg, hogy meggyilkolták a férjét. Az orvos-

szakértők vallomása szerint a vádlott idiilt 

alkoholista ugyan, de nem beszámíthatatlan. 

A vádlott tagadásával szemben ia tanuk nagy 

része terhelöen vallott. Lénárt György a 

meggyilkoltnak öccse -előadta, hogy Lénárt 

Andrások józan állapotban ige? jól éltek, de 

ha valamelyikök be -volt rúgva, folyton vere-

kedtek és egyszer — 7 évvel ezelőtt — ék 

asszony baltát is dobott a férje felé, egyszer 

meg késsel oldalba szu-rta. Különösen súlyos 

volt a vádlottra Bezzeg Péter rendőr és 

Buchmunn Ferenc rendőrvezető vallomása. 

Márciu 15-től kezdve 

egész héten 

A legmagyarabb film. 

A szezon legnagyobb 
— eseménye. — 

mélyes csónakokat ős a 3(15 centiméternél neln 
szóJosehb ős vianton. száliltbatő hajókat nnir-
""19 QO-án reggel fél kilenckor kikötőhelyei-
ken az utászzászlóaij kiküldött tisztje meg-
v,zsgálja. tA tulajdonosokat figyelmezteti a 
ré'iidői-ség, liogy a vizi jármüvek megtekintő 
©nő] a saját érdi kükben személyesen jelenje-1 

nek .meg. 

— Öt évi fegyház hltvesgyilkosságért. 

V/vidékről jelentik: Az újvidéki törvényszék 

büntető tanácsa hétfőn szenzációs büniigyjet 
l"r gy alt. A bűnügy előzménye a-z, hógy 

'"ült év december 1-én szobájában bezárva, 

©Mtroncsolt agygyal és "átvágott nyakkai 
v'érbeíagyva találták ágyában Lénárt András 

óbeesei korcsmárost. A nyomozás -során a 

gyilkosság gyanúja azonnal Lénárt András-

i r a , a meggyilkoltnak feleségért irányult, 

"Kit az újvidéki királyi ügyészség előzetes 

tetartóztatásba helyezett és szándékos em-

berölés büntette miatt emelt vádat ellene. A 

birgyalás megnyitása után a vádlottat hall-

gatták iki, aki tagadta a reá rótt büncselek-

ményt. Vallomásában elmondja, liogy -a gyil-

kosságot megelőző este ittas állapotban volt, 

hiert férjének névnapját ünnepelték. Nyolc 

órakor erősen ittas állapotban hazavitték ós 

^fektették- l l órákor mélyen.aludt, amikor 

Drámai életkép 3 felvonásban. 

Irta: Tömörkény István. 

A szezon legkimagaslóbb 
eseménye és pompás vig-

játék slágerek. :: 

A bizonyítási eljárás befejezése után a vád-

és védbeszédek következtek. Rövid tanács-

kozás után ,a bíróság kihirdette Ítéletét, mely 

szerint bűnösnek találta -vádlottat az erős fel-

indulásban házastárson elkövetett szándékos 

emberölés bűntettében és ezért 5 évi fegy-
házra és 10 évi hivatalvesztésre itélte. Az 
ügyész súlyosbításért, a védő felmentésért 

ielebbezett. A vádlottnak szabadonboesátta-

tási kérelmét -a törvényszék elutasította. * 

— Ha a gyerekek fegyverrel játszanak. 
Tavaly decemberben Herédy József né lAlsó-
tanyáról l>ejött a varosba bevásárolni. lAmig 
nem volt odahaza, a nyolc -éves kisfia levette 
a falról a töltött vadászfegyvert ős négy esz-
tendős Húgára irányította. .A fegyver elsült 
és a sőrétek a kislány fejébe fúródtak. lA sze-
gedi törvényszék csütörtökön gondatlanság 
miatt vonta az anyát felelősségre ős egy haei 
fogházbüntetésre itélte, de az itőlet Végrehaj-
tását a novella értelmében felfüggesztette. 

— Megszökött a gazdájától. Bozső Imre 
szegedi szabó-mester bejelentette a rendőrsé-
gen, liogy Vincéé Antal nevü tanonca, jnár-
eius tizenhatodikán eltüntet'"- azótn»ncm adott 
ől'.tijelt magáról. 

— Tüz az Etelkasoron. Sze.dán este tiz 
óra tájban- özv. Putzko Jancsiié JÉle-lkasor 
fi. szám alatti házá-nak udvarán esry 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

adatnak ki. 

Minden előadáson számozott jegyek. — Kedvez-

ményes és füzetjegyek nem érvényesek. — Jegyek 

előre válthatók 15-dikétőI kezdve mindennap az 

Uránia pénztáránál d. u. fél 3 órától. — Kérjük 

a t. közönséget szíveskedjék a lorlódás kikerülése 

végett jegyeit előre megváltani. 

boglya tüzet 
féktelen-. 

fogott és leégett. A kár 
szena-
jelen-

— Megölte a feleségét. Szarka Ferenc, 
szegvári iföldmivest a törvényszék házastár-
son elkövetett szándékos eml»erölé.s büntette 
miatt három éri börtönre itélte. iA Szegedi 
ítélőtábla csütörtökön foglalkozott a felehlie-
zéssel és a törvényszék ítéletét helyben-
hagyta. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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Az olaszok sikertelen támadásai. 

Sajtóhadiszállás, március 16. Az olasz 
harctéren karácsony óta többé-kevésbbé szü-
netelt a harc, miután az ellens-ég a negyedik 
isonzói csata után ujabb rettenetes vereséget 
szenvedett. A front egyes szakaszain ugyan 
gyakran kisebb előőrsi csatározás folyt és 
az ágyuk sem hallgattak mindig, ezek azon-
ban jelentéktelen események voltak, aminők 
az álló 'harccal együtt járnak. Fontosabb ese-
mény karácsony óta az olasz harctéren nem 
történt. Ujabb időben a hóviharok, amelyek 
különösen a tiroli és a karinbiiai szakaszon 
tombolnak, szintén akadályul szolgálnak na-
gyobb erők kifejlődésének. Mo-st az időjárás 
megjavult. Az Isonzó vidékén elolvadt a hó, 
a folyam azonban hatalmasan megáradt. 
A hegyek közt az olaszokat veszedelembe 
sodorják a lavinák, amelyek már sok kato-
nát 'temettek el. 

Az enyhe tavaszi időjárás, ugy látszik, 
bátorságot öntött az olaszokba. A vezérkar 
jelentése szerint az Isonzó-vidéken ismét el-
keseredett harc folyik. Az olaszok mindazok 
a helyek ellen, amelyek ellen a háború ki-
törése óta számtalan sikertelen támadást 
intéztek, igy a piával fensik, a görzi liiditó, 
a Podgora-magaslat, a Uj.cmicoi hiJsúnc, a 
doberdói fensik, a San martinói állás ellen 
ismét nagy tömegekkel támadnák. Az ola-
szok, ugy mint 'a korábbi.csatákban, most is 
siiriin egymást követő sorokban támadnak-

Az olaszok nem okultak az eddigi ta-
pasztalatokon és mindent elkövetnek, 'hogy 
a görzi és a toliríeini hídfőt 'hatalmukba ke-
rítsék. hogy onnét a meg nem váltott terü-
letekbe törtessenek be. A Podgora-magas-
latot kétszer támadták meg, anélkül, hogy 
az ellenség, amely véres veszteséget szenve-
dett, a legcsekélyebb eredményt is érhette 
volna el. , , , , . 

A kemény harc, amély az utóbbi napok-
ban a Kreuzberg mellett a karinti'ai határon 


