
9 n e m A G Y A R O R S Z X G 

Egy-egy hónapra Ítélték a sofffört és a kalauzt, 
mert az autébusz halaira gázolt egy asszonyt 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Az elmúlt év őszén tőrtént, hogy Szőreg közelében 
a szegedi autóbuszüzem egyik kocsija elütötte 
Razein Józsefné szőregi lakost, aki azonnal meg-
halt. Az autóbusz Szegedről ment Szőregre és 
amint beérkezett a községbe, azonnal megállt. 
Utasai kiszállottak, mire az autó fordult, hogy 
azonnal visszatérhessen Szegedre. A fordulás köz-
ben történt azután, hogy az autóról leszálló Ruzsin 
Józsefné tejes köcsögjeit rendezgette. Ekkor tör-
tént a szerencsétlenség. 

Az elgázolás után az ügyészség gondatlanság-
ból okozott emberölés cirnén emelt vádat Daka 
Lajos soffőr és ifj. Pintér Antal kalauz ellen. 

A törvényszék ez ügyben egyszer már tartott 
tárgyalást, amikor a védelem kérésére tanuk ki-
hallgatását rendelte el. A főtárgyaláson kihall-
gatott vádlottak tagadták bűnösségüket és elmon-
dották, hogy az elgázolást az asszony gondatlan-
sága okozta. 

A csütörtöki tárgyaláson a törvényszék több 
tanút hallgatott ki, akiknek vallomásából bebizo-
nyítva vette, hogy az autó vezetője nem tül-
költ. Amint megállt és leszállottak, már fordult és 
meg sem várta, hogy az utasok elhaladjanak. 
A törvényszék bebizonyitotlnak vette a vádlottak 
bűnösségét és ezért Daka Lajost és ifj. Pintér 
Antalt egy-egy hónapi fogházra itélíe. 

1928 április 13. 

OFB-nál egy nagyobb emberem, akinek kezö 
Szentesre is elér. Ennek azonban az OFB-nál 
sokat kell fizetni... 

A törvényszéki tárgyalás alkalmával dr. ö r e 
Gyula tagadta a vádat. Elmondotta, hogy iro-
dájában tényleg megjelent két személy, akik 
közbenjárását kérték, hogy az OFB minél 
kevesebb földet vegyen el tőlük, ő erre kije-
lentette, hogy Budapesten van egy embere, aki 
jártas az OFB ügyeiben, akinek azonban sokat 
kell fizetni. Tagadta azonban, hogy ő az OFBI 
tagjait megrágalmazta volna, mert kijelentéseit 
nem a biróság tagjaira értette. 

A törvényszék több tanút hallgatott ki, ami 
után bebizonyítva látta a vádlott bűnösségét 
és ezért Í4 napi fogházra itélte. A csütörtöki 
felebbezési tárgyalás alkalmával dr. öre Gyula 
képviseletében dr. Széli Gyula a bizonyitásl 
kiegészitését indítványozta A biróság azon^ 
ban nem adott helyt a védelem kérésének* 
A perbeszédek elhangzása után a tábla a fel* 
hatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségé 
alól felmentette a vádlottat. 

A felmentő itélet indokolása kimondotta, 
hogy a törvényszék csak a két érdekelt tanú-
vallomása alapján tekintette beigazoltnak a 
vádat. Más bizonyíték pedig nem merült fel 
a tekintetben, hogy dr. ö re Gyula tényleg az 
OFB tagjaira értette kijelentéseit és igy a vád-
lottat felmentette a vád alól. A felmentő íté-
letben dr. Papp Sándor ügyész is megnyu-
godott és igy az jogerőssé vált. 

megteszi az OFB-nek, mely azután meghozza 
döntését. 

A földbirtokbiró az ujszegedi igénylések 
ügyének elintézése után a város mezőgazda« 
sági müvelés alatt álló ingatlanaira bejelent 
telt igényeket vizsgálja meg. Most azokról a 
bérletekről lesz szó, amelyeknek bérlői nem 
hivatásos földművesed, hanem más, megél-
hetést biztosító foglalkozásuk is van. Ezeket 
a bérleteket az OFB valószínűleg elsősorban 
a rokkantaknak utalja ki, másodsorban pedig 
az igényjogosult földműveseknek. 

Vásárhelyi Béla ezenkívül befelezi a város 
belterületén a házhelyigénylő közalkalmazot-
tak számára igénybevett házhelyek értékének 
megállapítását, amellyel azután a tisztviselők 
dolga végképen el is intéződik. A tárgyaló* 
biró munkája előreláthatólag őszig tart é s 
addig kisebb-nagyobb megszakításokkal állan-
dóan Szegeden fog tartózkodni. 

R siepeÉ iiélotáliBa (elmentette 
az OFB megrágaimazásával váilolt szentesi íigy védet 

(A Délmagyarország munkatársától) A' ) 
szegedi ítélőtábla Kovács Rókus-tanácsa csü-
törtökön délelőtt tárgyalta dr. öre Gyula szen-
tesi ügyvéd felhatalmazásra üldözendő rágal-
mazás! pőrét. A szegedi törvényszék dr. Öre 
Gyulát annak idején bűnösnek mondotta ki 
ré> lí- napi fogházra itélte. A vád szerint dr. 

Öre 1924 január 24-én Szentesen az irodá-
jában megjelent Buday Ferenctől ügyvédi 
munkadijával arányban nem álló díjazást kö-
vetelt. Az ügyféllel folytatott tárgyalás során 
pedig a következőket mondotta: 

— Én tudok magukon segíteni, ha nagyobb 
áldozatot hoznak. Van nekem Budapesten az 

? 535358523 
Hiúság, szerelem, 
JÖJJ vissza egy sz6ra! Bucsu karfa Uane Hald és Villy FrUsch 

hétfő, szerda a Belvárosiban 

Baleset a traktorral 
Чада alá temeíte a vezetőiét 

(.A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Néhány nappal ezelőtt jelentették a szegedi ügyész-
ségnek, hogy Kiskunmajsa—Kömpöc-pusztán trak-
torszerencsétlenség tőrtént. Tóth József gazdál-
kodó traktorával a tavaszi szántást \égezte. A 
traktor menetközben orral belevágódott egy árok-
ba. Tóth Józáef, hogy a traktort kivezesse kényel-
metlen helyzetéből, leszállt a kormánykerék mellől 
és igy próbálta tovább vezetni a gépet. Eközben 
tőrtént azután hogy a traktor felborult és a sze-
rencsétlen embert maga alá temeite. Tóth József 
elvesztette eszméletét és csak órák multán tudták 
kihúzni a gép alól. A jómódú gazdálkodót hoz-
zátartozói azonnal autóra telték és beszállították 

a szegedi k özkórházba. 
A szerencsétlenség után megindult csendőri nyo-

mozás megállapította, hogy Tóth Józsefnek nem 
volt traktorvezetői igazolványa, a szerencsétlen-
séget igy saját gondatlansága okozta. 

A szegedi ügyészség a rendőri jelentés alapján 
megállapította, hogy a szerencsétlenség színhelye 
már nem a szegedi törvényszék területén fekszik 
és igy az ügy iratait áttette a kalocsai tőrvény-
székhez. 

Tóth József sérülése életveszélyes. Első kihall-
gatása csak csütörtökön délelőtt történt meg, ami-
kor ís Tóth részletesen elmondotta a traktor 
felborulásának részleteit. 

tíz OFB tárgyalóbirája megkezdte 
az ujszegedi villabérlttk igényléseinek tárgyalását 

Négyszáz telekbérlő igényli SrSktuiajdonul a város villatelkeit 
(A Délmagyarország munkatársától) Vá-

sárhelyi Béla törvényszéki tanácselnök, az 
Országos Földbirtokrendezőbirósóg tárgyaló-
birája a húsvéti ünnepek után ismét Sze-
gedre érkezett és elfoglalta régi hivatalos 
helyiségét, amelyet a város hatósága a vá-
rosháza bizottsági termében rendezett be szá-
mára. A tárgyaló biró most huzamosabb ideig 
marad Szegeden, mert három, különböző irá-
nyú ingatlantgénylés ügyét kell a döntésre 
előkészítenie. 

Először az ujszegedi telekbérlők ügyének 
eíbirálásához gyűjti össze a szükséges ada-
tokat Mint ismeretes, az ujszegedi Főfasor 
és az oldalfasorok telekbérlői, akik bérle 
tükre lakóházat, vagy nyaralót építettek, kö-

Ozv. Eelgl Gyuláné ugy a maga, műit Iván 
fla nevében fájdalomtól megtörten tudatja, 
hogy a legjobb férj és apa 

FEIGL GYULA 
f. hó 12-én rövid szenvedés után 58 éves 
korában elhunyt. Temetése e hó 13-án, pén-
teken délután 8 órakor lesz a Kölcsey ueca 
11. ezám alatti gyásí liánból. '-'tío 

zös beadványban azt kérték az OFB-től, hogy 
az általuk bérelt telkeket nyilvánítsa örök tu-
lajdonukká. Mintegy négyszáz telekbérlő irta 
alá ezt a kérvényt, amely a városházán a leg-
nagyobb visszatetszést keltette és a város 
hatósága el van szánva arra, hogy a tervet 
minden rendelkezésére álló eszközzel meg-
hiusítja. Abban az esetben ugyanis, ha az 
OFB teljesiti a telekbérlők kívánságát és a 
villatelkeket a bérlők öröktulajdonává nyilvá-
nítja, egyszer és mindenkorra lehetetlenné 
válik az ujszegedi népliget kibővítése, amire 
pedig előbb utóbb feltétlenül szüksége lesz 
a fejlődő városnak. A város hatósága külö-
nösen a Főfasor villatelkeinek megváltása 
ellen küzd, mert ez a terület odatartozik a 
ligethez, e telkek nélkül a ligetet soha nem 
lehet majd kibőviteni. A polgármester már 
közölte is az OFB tárgyalőbirájával, hogy a 
telekigénylők számára szívesen ad házhelye-
ket a népligettől jobbra és balra eső terü-
letekből, amelyek most mezőgazdasági müve-
lés alatt állanak. 

( Vásárhelyi tanácselnök az összes telkekre 
és a telkek bérlőire vonatkozó adatokat ösz-
szegyüjti, személyesen meghallgatja az igény-
lőket és amikor már minden szükséges adat 
rendelkezésére áll, jelentését és javaslatát 

Ernyők gyári 
lerakata' 

női, férfi és gyermek 
ernyők 

minden minőség és kivitelben 
eredelt gyári árakon 
l-a kloth 7 ' — , l a félselyem divatos 1Q•— 
Kereskedőknek megtelelő engedmény. 

Nagy választék fél és egész selyem 

divat ernyőkben 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi tér és CseKonics ucca. 


