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H Mégy halálos tiltott műtét miatt 
négyévi börtönre ítélt a kúria egy kispesti orvosnőt 

BudapesH jkilius t i Kispesten rendkívül 
feltűnést kelteti as « lotartóslatis, amelyet 
annakidején foganatosított a rendőrség. Dr. 
Kókler Hüdegard kisparti orvosa« tartóztat-
ták le és rövid kihallgatás után a pestvidéki 
törvényszék fogházába szállították. 

A rendőrségi eljárást egy bizalmas bejelen-
tés előzte meg. A bejelentés szerint az orvosnő 
üzletszerűen foglalkozott tiltott pttétek végre-
hajtásával . A, 

A rendőrség arankáját várátfcnesemény 
vitte előre és tejexte be «ikerrel: bejelentés 
érkezett az orvosnő ellen, hogy egy fiatal-
asszony, akin dr. Köhisr Hüdegard tiltott mű-
tétet hajtott vigre, meghalt. A rendőrség to-
vább nyomozott és megállapította, hogy az 
orvosnő még három olyan tiltott mQlétet vég-
zett, amely halállal végsődőtt 

A súlyos bizonyítékok terhe dalt végül is 

megtört az orvosnő, bevaHo^a, hoc? több tá-
tott műtétet követett el. _ , 

Dr. Kóhter Hildsgard azzal védelmeit a bí-
róság előtt, hogy valóban tiltott műtéteket 
követett éL azonban minden ««étben magnk 
'a paciensek könyörögtek nála, hogy b a j t » 
végre rajtuk a tiltott műtéteket A pestvidéki 
törvényszék négyrtndbeH emberölés vétségé-
ben mondotta kl bűnösnek dr. Köhler HUdjh* 
yardot, ezért négyévi börtönbüntetésre itatei 
Az orvosní ájultan esett össze» amikor «U 
ítéletet kihirdették előtte a íogbázorvosnak 
kellett eszméletre térítem. 

A tábla helybenhagyta a törvényszék Kő-
letét 

A Kúria szünet! tanáeea sserdán foglalko-
zott a bűnüggyel és a négyévi börtönbünte-
tést helybenhagyta. Ew*l a sulyoa ítélet jog-
erőre eméilladett 
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tmtarUblllMbb u4U°4AJt, AMwk 
•i 1lV «rdö.jobávrt, — Tl—Ili — Qmi«. - 1 
W » riUtán n n r t <1 pfflflOlfll > oUtrlnr ntMe 

m r cetttórlók 
M*M*I Mmm mnimm. fiutestám Eőrs. Nap kél 

4 óra 17 perckor, nyugszik 19 óra 54 patkom 
Szegeden a gyógyszertárak kőzűi szolgálatot tar-

tanak: Baresay Károly, Szécheoyi-lér 12. (Tele-
fon 127a) Franki Antal, Szeotgyörgy-tér g. (Tat. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárul 81. 
(Tel 1063.) LőM Imre drn Gizella-tér S. (Tel 1819) 
Moldván Lajos. Újszeged, fedres-n. t (Tel 1846.) 
Cserhalmi Aatat, SárVány-occ* 15- (Tel M ) 
«Hmscta Béta. Somogyi-telep. (TsL 34») 

Á s T m ö 
A Szagedl »meonologtai Obszervatórium Menti: 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 318 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 18.8 fok Celsius. A ba-
rométer adata Bulitokra ás tengerszintre redő-
kálva reggel 799.0 ram., este 796.4 mm. A levegő 
párttartalma reggel 04 százalék, délben 41 száza, 
fék A SS« trfaya délkeleti, erőssége 2—3. 

tflMéitat a DéTrtdékre: l g « meleg, száraz idő. 

Mno^A'STVTES^ míoiMtar̂ S! 
G ő l l n e r Lajos <*y«tam| tanársegédnek a »Sto 
«atetogta« dmü tárgy körbőT és dr. J e n e s é 
Miklós egyetemi adjunktusnak >A chemotherapia és 
tnáragtam dmü tárgykörből a szegedi Ferenc Jó-
asef Tudományegyetem ont»»tudományi karán 
egyetemi magántanárrá történt képesítését jóvá-
hagyótag tudomásai vette és a minőségükben meg-
erősítette. __ _ • . 
Lé a á r t József pestafőfelügyeiőt, » szeged-pálya-
udvari postahivatal vezetőJát hivatak igazgatóvá, 
S t i « b e l József forgalmi dijaokot II-od osztálya 
postatisztté, O l á h János, M i k l ó s Menyhért és 
V á r s d t József II-od osztálya postaeltiszfceket I-ső 
osztályú postaaltisztekké nevezték ki. 

S olvassa eí « Kaes-kavéhez hirdetését. 

— Borzalmas szarencsétieoség egy soproni gyár 
b*c» Győrből jelentik: Borzalmas szerencsétlenség 
történt a soproni textfl- és szőnyeggyárban. Az 
egyik teremben dolgozott a szaggatógép mellett 
He lm György 42 éves bánfaival munkás, aewdön 
a gép óriási lenditőkereke elkapta Jobbkarját és 
annál fogva a levegőbe dobta. \ menyezetről 
visszavágódó munkás a gépek közé esett vissza. 
Velőtrázó sikoltásaira leállították a gyártelep gé-
peit és kiszedték az addigra rrftr eszméletlen em-
ber összeroncsolt, véres testét a kerekek közül. 
Eszméletlen állapotban vitték kórházba, ahol meg-
állapították. hogy mindkét karja és bordái tel-
jesen összetörtek, azonkívül súlyos belső sérülé-
seket is szenvedett Állapota reménytel«. 

x Ma tebelségveretuy a Kassbuu. 

— lla'áirs ítélték Varsébco M Capooe egy« vo/t 
munkatársát. Varsóból jelenük : P a c h o l e k e t A l 
Cayone bandájának noít tagját aki több gyil-
kosságot és rablást követett el, gyorsított eljárással 
halálbüntetésre ítélt/k, két cinkostársa életfogytig 
tartó «egyházat kapott 

x Ha szenzációs Ffiiére* Esi a K**baa. 

S M , or. KaoAneaa György tankerületi lő igaz-
gató a következő hívetek* nyilatkozat kózsétó-
tatat kérte: »A vallás- ás köaoktatásQgyi 
tártam junfas U n kett 0 M 7 t / i m ss. rende-
letévet Tungcgi Csapi János oki. középiskolai Mtár* 

takowtak a nftjUnMlUtBtiíTiflTi megnyi-
ttat ergsdélyeete. TekMttU arsa. hogy BS*j 
as 1881—31 takoW évben több imtski aK-

foglalkozott s est tóhussmtüeg abban 
a Mtevésban tattá, hegy as intézet Márnára u»-

en^edájyt fog nyerhetni a vaflás. és 

«a általa és tanártái—1 áltat s*ő tanulók 
részére a tankerületi főigugatóSág a sstgedi Ottan* 1  

reáfgimnáziambtm a fövi iskolai «m elejére S** 
gánvixegátat« engedélyt adtasson. As • tárgyba« 
a tankerületi kir. főigazgatóságba* tetézendő ké« 
rések a szegedi átf. reálgimnázium iaaaratósáfH 
has nyújtandók he« ^ 

litván halála alkalmából looazorunttgváltá» 
7> penget küldött a D é l m e g y a r e r s s á g 
malmyareltatáed akciójára. 

Agyonverte felesége udvaiiöláf: 
ötéTi fegyházra ítélték 

Kecskemét, Július U A kecskeméti törvényszék 
szerdán érdekes bűnügyben hozott ítéletet Csáki 
László 08 éves gyárimunkás pünkösd vasárnap-] 
Jé»ak éjszakáján bezörgetett Dobos Vilmos 28 éves 
kertész lakására és bebocsátását kérte. A kéri-
tést döngette, fenyegetőzött mire beengedték. Bennt 
a házban azt mondotta Csáki, hogy Dobos engedfe 
át neki fiatal feleségét, aktnak mv régóta udva-
rol. Amikor Dobos erre nem volt hajlandó, Csáki 
elővett« az óráját és felszólította az asszonyt, 
hogy öt percen betűt válasszon közt« •» ¡}rja 
közt. Akit választ, az a házban marad, a másik 
pedig elmegy. AZ asszony rövid gondolkozás után 
CsáMt választotta. 

Csáki ét Dobos ezután még borozgattak, az 
asszony ennivalót is hozott, majd Csákit Dobosnő 
levetkőztette és lefektette az ágyba. Később a 
férj felelősségre vonta az asszonyt és amikor > 
az hallgatásával Csáki iránti szerelmét erősítette 
meg, Dobos Vilmos téglát ragadott és azzal a 
szó szoros »rteimébcn szétverte az atvó Csáki 
fejit. Dobónt szándékos emberölésért ötévi fegy-
házbüntetésre ítélte a kecskeméti tőrvényszék. 

ítélet a belgrádi 
„kémkedési^perben 

(Bmáspsm tadátifónk tetefonjelentésej Belgrád-

bót Jetabitki A rendkívüli álamvédelmi törvényszék 
ssardáa este hirdetett itétatat Jfe/tfa András aya-
fjahnazott magyar százados ás ayole kémkenássel 
vádolt társa ügyében. A törvényszék Majtáat nyotf 

fegyházra ttUU és ugyanilyen büntetést va-

bott mkottts Jován volt pénstÉd ettaoőrra te 
Honáth Imr* magyar alattvalót migtivi fegyházra 
ttstték, három vádlott 1—4 évi fegyházat kapott, 
három vádlottat felmentettek. •» 

I péazlifl szakértő nkiza 
a román karmáaybaz 

Bukarest, julius 18. iáaMn, a Nemzeti 
Bank francia pénzügyi szakértője, mint a hi-
teltnyujtó bankok megbízottja tevelet intézett 
Mironesea pénzügy miniszterhas éa Angsles-
cuhoz, a Nemzeti Bank kormányzójához érte-
veiében megtUtht hogy a kormány a Weirs» 
zen Bank alapjaiból további tUkgehtt ve-
gyen fel is felszólllfa a kormányf9 hogy a már 
fölvett összegeket bfílgdéktolftnvd térit** Pist-
im. Auboin levelében követeli as adóbeszedés 

iditását a késedelmes adózók végrehaj. 
i t Megtíltja a kormánynak, hogy a Jövő. 

ben a különböző pénzatapok rendeltetését 
megváltoztassa éa as eddigi módszert sajná-
latosnak éa tűrhetetlennek mondja. Végül a 
küllőid! bankok nevében parancsoló módon 
követeli a kormánytól, hogy a konverziós és « 
likvidálás törvényjavaslaton módosUsa meg-

I bécsi klubok kártyaboMura 
a bíróság olitt 

Juhos 13. Kedden kezdte m*g « bécú 
bíróság a nagyszabású kártyabotrány ügyének tán. 
gyalását Szerdán báró gsbwl Guttmann Ottót b*U> 
gatták ki. A báró «mondotta, hogy a Lábors 
alatt a közös huszárok főhadnagya volt, megkapta 
as östzts kitüntetéseitől Vagyoni viszonyait üle-
tőén olyan vallomást tett, hogy évente kőrütbdül 
15a000 schillinget kapott hazulról Előadta, hogy 
több bécsi klubban szokott Játszani, főleg écarte-ot 
és baccaret-t 192S 200.000 schJUtng kártyaadóv 
ságot csinált. A klubokban váltakozó szerencsével 
játszott Bsrzevlctgvel 1923-ban Ismerkedett meg 
Berzavlczy egyik nap félrehívta és kitűnő nyereséggel 
kecsegtető tranzakciót ajánlott Körülbelül 800000 
schillinget adott ekkor kölcsön Berzevlczynek, azotv 
ben tagadja, hogy Berzeviczyvel összejátszott volna 
és üy«n módon hárem év alatt. 343.000 schillinget 
nyert volna. 

Délután negyedháromkor kezdték meg báró 
Menams Henrik kihallgatását. Előadta élettörté-
netét 1906-ban tékozlás miatt gondnokság aiá he-
lyezték, gondnoka dr. Kienbötk Viktor volt pénz-
ügyminiszter, az Osztrák Nemzeti ank Jelenlegi 
kormányzója volt A háború alatt ordonánctiszt 
volt Sslatin pasa oldalán A háború alatt elkobozták 
családi vagyonát Egyiptomban, de ismét vissza-
adták Még most is van családjának nagy gyapot-
ültetvénye, de ebből most nem kap pénzt 

Az elnök: Hát akkor miből él? 
A vádlott: A családom támogat Van egy csa-

ládi alapunk, «mely a bajbajutott családtagokat 
segélyezi __ 

Tagadja, hogy Berrevicxyvel és báró"™Guttman-
nsl összejátszott volna. 


