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Tiz évre ítélték másodszor is 
Kotroczó Gézát, aki hatévi fegyház után 

folyamodott ujraf el vétel ért. 
A ktvsrmtsi fácánvadászet epilógusa a Tábla előtt. 

Jogászi körökben, valamint a nyilvánosság 
széles rétegeiben is feltűnést kellett az a szo-
morú végd fácánvadászat, amely még az 
1918 as forradalmi időkben játszódott le Ke-
vermes község határában. Ez a bünügy külön-
böző bíróságok elé került már és a szenvedő 
szereplő Kotroczó Qéza hat ivet töltött már a 
Csillag börtönben, amikor büntetése végén újra-
felvitelért folyamodott a törvényszékhez. Ennek 
a bűnügynek epilógusa került pénteken dél-
előtt a sregedi Ítélőtábla elé. 

Mint ismeretes, 1918 végén Kotrccző Qéza 
sógorával, Kiss Károllyal együtt vadászatra 
indult. Nem jártak messze az állami vadas-
kerttől, amikor egy gyönyörű fácán bukkant 
fel előttük. A vadászok célba vették, a fácán 
lebukott és utolsó zuhanásában behullott széles 
ívben az állami vadaskertbe. A vadászok 
utánna mentek és mivel a fácán még csapko-
dott a bokrok között, egyet mig rálőttek. 

A lövés zajába ekkor sietve előbukkant két 
nemzetőr: a Czeglédi fivérek. A nemzetőrök 
felelősségre vonták Kotroczóékat, hogy miitt 
vadásznak az államkertben, belőtt ez stigo-
ruan tilos. Szóváltás kezdődött meg erre, majd 
a szóváltás dulakodássá fejlődött, vig&l tövisek 
hangzottak el is Czeglidl Albert holtan maradt 
a földön. 

Szándékos emberölés büntette miatt vádol-
ták meg ezután a szerencsétlen vadászokat. 
Kotroczó Qézát tizennégy évi fegyházra, sógo-
rát pedig kit ivre Itélte a törvényszék. A Tábla 
ezt az Ítéletet megváltoztatta és tiz évre eayisi-
tette Kotroczó büntetését. A Kúria ezt az íté-
letet változatlanul hagyta. 

Kiss Károly rövidesen kikerült a börtönből, 
míg Kotroczó csendesen, szinte teljes nyuga-
lommal töltötte az egyik évet a másik után a 
fegyházban. Közben pedig egyre hangoztatta 
rabtársai előtt, hogy ártatlanul sógora miatt 
szenved. Hat év mult el azu án, ugy bogy 
már alig volt valami hátra a büntetésből, 
hiszen Kotroczó nagyon jól viselie magát a 
fegyházban. Ekkor történt azután, hogy várat-
lanul u|rafelvéleii kérelmet nyújtott be a tör-
vényszékhez és hangsúlyozta, hogy ártatlanul 
szenvedi sulyos büntetését — sógora miatt. 

Hosszas tárgyalások ulán az uj bizonyítékok 
alapján meg is tartották a főtárgyalást. Kotroczó 
Itt arra hivatkozott, hogyha bűnös volna, most 
már semmiféle lélektani motívum nem magya-
rázná meg azt, bogy sulyos büntetése végén 
folyamodik ujrafelvételért De a lélek nem 

igodott, ártatlannak érzi magát és csak nyűg 
sógo ora miatí hallgatott eddig. A törvényszék 
azonban nem fogadia el az uf bizonyítékokat 
is a tiz ivre szótő Ítéletet hatályában fen-
tartotto, Kotroczó a Táblához felebbezett. 

A Tábla Csonka Elemér-tanácsa pénteken 
délelőtt tartotta meg a felebbviteli főtárgyalást 
Reggel kilenc órakor kezdte meg az iratok 
ismertetését Meszlényi előadó és csak órák 
múlva ért vécét a referáda az óriási nagy 
anyag miatt. Dr. Eisner Manó védő ezután a 
bizonyítás kiegészítésére tett inditványl. Fegy-
verszákértők kihal gatását kérle arra, hogy 
milyen fegyvertől származott a halálos lövés, 
mert szerinte az semmiesetre sem származ-
hatott Kotroczó fegyveréből. A Tábla azonban 
ezt a kérelmet elutasította. 

Dr. Tompa Oyula ügyész mondotta el ez-
után vádbeszédéi, hangsúlyozva, bogy semmi-
féle uj bizonyíték nem merült fel arra, amsly 
még ciak kétséget is támasztott volna Kot-
roczó bűnössége ellen. Dr. Elsner védőbeszé-
dében elsŐ80tban a lélektani motívumokra hi-
vatkozott, bogy Kotroczó már kitöltötte bünte-

tése javarészét és igy semmi sem indokolná 
meg azt, hogy most kérjen ujraíeivételt, illetve 
inost hangoztassa ártatlanságát, ha csak tény-
leg nem érezné azt. Ezután felsorakoztatta azo-
kat a bizonyítékokat, amelyekből Kotroczó ár-
taUan*ágára lehet következtetni. 

A Tábla hosszú ideig tanácskozott az itélet 

illelvs az alapper tízévi fegyházra szóló ítéletéi. 
A Tábla nem találta elfogadhatóknak az uj 
bizonyilékokat arra, bogy megváltoztasss az 
i'.éle'et. 

— Méltóságos elnök Uri — szólott alig 
hallható hangon Kotroczó Qéza —, én már hat 
évet töltöttem a fegyházban bűntelenül, most 
már nem tudok mit szólni... 

Végűi semmiségi panaszt jelenlett be védő-
lévai együtt a Kúriához. 

— Miért kértem volna újrafelvételi, amikor 
talán egy év múlva már kiengednek, mert jól 
viseltem magam — mondta csöndesen Kot-

fölött, délben tizenkét órakor hirdette ki az ; roczó, amikor a fegyveres börtönőr visszavitte 
ítéletei, amely helybenhagyta a törvényszik, ! a Csilíagbörtönbr. 

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

támogatása. 

19 /OT Szombat. Róm, kat. B. Báthory f Pro-
• testűm Ákos. Nap kel 6 ura 46 

Itretor, apegnik 17 óra 41 perikor 
Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban 

az ország nyagati felére kiterjedő e3ö esett. A mennyi-
ség számottevő volt és legtöbb helyen 6-10 milliméter 
üözőtt váltakozott. A hőmérséklet kissé alacsonyabb 
lett. Jóslat: inkább felhős idő, további hősülyedéssel 
és esetleg kevés csapadékkal. 

fcuBügyi-fiöayvtar nyitva a. e. 10—l-ig, d. n. 4-7-ig. 
táunsuiaa nyitva d. e. 10—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 
aytíva d. a. 8—iig , d. n. 3—7-ig. 

A szinházi előadások délután fél 4 és este fél 8 
Arakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Oyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), ijános 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Mddvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
tél 7 órakor. 

— Rendelet as átalányösszegben meg-
állapított általános forgalmi adó részletek-
ben váló lerovásáról. A pénzügyminiszter leg-
újabb rendelefével «ngedelyezte as átalány-
összegben i megállapított általános forgalmi adó 
részleteiben való Irrováfál. A rendelet egy-egy 
határhónaponkint engtdéiyexi a lerovást es 
kö eleii az i&dózót arra, hogy adóját bélyeg-
jegyekkel réja le. az adókivetési időszak eltel-
tétől számito t 24 óra alatt. Amennyiben pedig 
az adózd adóját készpénzben köteles befizetni, 
ugy az áfalányös *eg legkésőbb az adókivetési 
időszak eltedétől számított 15 nap alatt fizetendő. 
Ha az adózó as előirt határidőben az átalány-
összeg befizetését elmulasztja, ugy a késedelem 
minden megkezdett hónapjára a be nem fizetett 
adó három százalékát adópStlék cimén köteles 
fizetni 

— A vasutasok üzemi részesedés*. Buda-
pssíről jrlentik: Megjelent a vasutasok üzemi 
részesedért jutalék folyósításának engedélyezé-
séről szóló rendelet. A rendelet szerint az A) 
c oportba sorozott tisztviselők az évi fizetésük 
hat százalékát, a B) csoportba sorozottak évi 
fizetésűk ti* százalékát, mig a segédtisztek, al-
tisztek, havidíjasok és napidijasok as évi fize-
tésűt nyolc százalékát kapják üzemi részese-
désük Jutalékaként. 

— A bslügyminiszter megszüntette Makó 
főfigytizi «itáiat. Makóról jelentik: Ra-
kovszky Iván belügyminiszter Makó város fő-
ügyészi állását rendeletileg megszüntette és uta-
sította a várost, bogy a főügyészi állás be-
szüntetése után szervezzen két tiszteletbeli fő-
ügyészi állást, amelynek betöltését Purghly 
Emil, a vármegyei főispánra bízta. 

— Ujabb adományok érkeztek az egyetemi 
meteorológiai obszervatórium céljaira. A Dana-
Ttszaközí Mezőgazdasági Kamara által megindí-
tott gyűjtési akció eredményeképen az alföldi vá-
rosok közül ujabban a következők küldtek be 
adományokat az egyetemi Földrajzi intézet ré-
szére: Békés r. t. város 500.000 korona, Kiskun-
félegyháza 1,000.000 korona, Hódmezővásárhely 
2,000.000 korona. Itt említjük, hogy ugyancsak az 
egyetemi Földrajzi Intézettel kapcsolatos földren-
gésmegfigyelő állomás alapozási munkálatai javá-
ban folynak a volt Leszámoló-palota udvarán. Az 
ásatási munkálatokat a katonai utászosztag 
végsi, jelenleg az öt méter mély gödör készül a 
földrengésjelző készülék betontömbje lesülyesztése 
céljából. Az ásatás az egykori koicsolyató körül-
belül háromméteres feltöltésén keresztül már el-
ér tê az eredeti tófenék agyagrétegeit 

— Hatrvbőjti scsntbeszéd. A Szegedi Ka-
tholikus Növédő Egyesületben szerdán délután 
5 órakor volt az ez évi második nagyböjti szent-
beszéd. Dr. Csaba Jenő piarista tanár, ismert 
hitszónok beszélt. Mély értelmű szavakksl ecse-
telte a gyermeknevelés fontosságát, megvilágítva 
annak mikéntjét. A szentséges litánia után 
Csornák Elemér belvárosi karnagy kíséretével 
Rapcsányi Sándorné Simon Mária és Simon 
Q tta meleg, szivekbe haló pompás hanggal 
énekelték el a „Nézz golgotára fel" című egy-
házi énefcet. Ugy a szentbeszéd, mint az ének, 
a zsúfolásig megtöltött házi kápolna előkelő 
ájiatoskodói lelkében mély nyomot hagyott 
maga u'án. 

z Vecsey március 8., Telmányi március 18. 
és Lindberg április 8. hangversenyek jegyei 
Harmóniánál. 

— Koó* Elemér Jobban van. Koós Elemér, 
a Szeged Csongrádi Takarékpénztár igazgatója 
néhány napja ágyban fekvő beleg. Az érdemes, 
ritka energiájú bankvezér állapotáról nénleken 
riasztó hirek terjedtek el a várcsban. Értesülé-
sünk szerint Koós Elemér betegsége komoly, 
de orvosai szerint kedvezően rövid és könnyű 
lefolyású leiz, ugy bogy néhány nap múlva 
elhagyhatja betegágyát 

x SzAK—KAC bajnoki mérkőzés Jegyei a 
Déimagyarország jegyirodájában kaphatók. 

— A kereseti adó bevallásának határideje. A 
kereset] adó, jövedelem- és vagyonadó bevallások 
határideje általában február hó 28 ika. Mivel azon-
ban m'jst február 28-ika vasárnapra esik, a vallomá-
sok határideje a törvény szerint automatikusan 
egy nappal eltolódik, vagyis március hó 1-én a 
vallomások még minden büntetőjogi következmé-
nyek nélkül beadhatók. 

x Tavas,! kalapmcdeliek megérkeztek. 
Bokor Antalné. városi bérház. (Károlyi ucca.) 

i irodifiUs. Belvárosi Mozi pénzen 5-82. ; ! Telefon 11-85. KorZQ MOZI Telefon 11-85. ; Széchenyi Mozi T,tT 
Február 27., 28-án, szombaton és vasárnap i 

: Hugó Belfauer S S B L É * - ; 

i Legszebb asszony. ; 
1 Regény 7 felvonásban. Főszerepben: LES PARRY. i 

Egyidejűleg: ( J ^ P ^ j 

Február 27., 23-án, szombaton és vasárnap 

: pf ed Thomson K 8 Z E R E P I É S ^ E I : 

i Bandita'banditája. S S S L ! 
! hitveaed'aaébébeo és a LeUfÖZOÍt Í O l l i P l l 
| Vígjáték 2 feiv.-ban Fairengető burlesik 2 fv. -

Február 28 án, vasárnap 

; Kaland az arany mezőkön... 
| Kalatdor dráma 7 felvonásban. 

:Fűszerepben: George O' Brien. 
Azonkívül: £ a v a r o s zűrzavar.; 

! Falrenaető amerikai burleszk 2 felv. | 

1 Előadások keídete 5. 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és b órakor ' | Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor ' 1 Rióadások kezdete 3 5, 7 és 9 órakor i 


