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vl*tt >h*rúilU! a rl'sg'lMrő 

nak A bíróság elrcívlfl'e. hogy n vlzs-
CáUV'itrt IwAv'r .V kihaltgitdsi utiiiu állapítsa 
rr.eg: mikor leli a cég fiTtésképtc'e i, n pnts/i 
vitás keidet én miUM Állott a vagvon. nwinyi 

volt n vagyon forgalmi 'ériéke, mrRáll.ipIl-
hatóe gondatlan üzletvitel, a kl'i e éseknél 
ragasrkodoll-e bankszerű fedezethez 

Az el járás lefolytatásáig a főtárgyalás! a tör-
vényszék elnapoítal 

Véres harc Királyhalmán 
Ittas legények és rendőrök közöli 

(A flélrragyar^r'.-dt munkatársától.) Vére* le 
üényhtboru '{átszódolt le Királyhilmán a Sch3f<T-
»frdéglőt'fn. Mintrcy 40-50 legény jelent meg 
•fgnap e«te a kocsmában abban a hiszemhen, hogy 
-"»tt szüreli muNtság le*r. A hál elmaradt, a 
legé.ivek azonban nem akarlak visszafordulni és 
duh>| mulatozásba kezdtek. Felugráltak az asztalak 
tetejére és belekötöttek a kocsmában tartózkodó 
vendégekbe. Nemsokára rendőrör|ár«t érkezett a 
k H-Moába. Figyelmeztették a legényeket, hogy 
hív? a-'a'» fet » duhajkodá'sat. A legények egyrésze 
szót fogadott, többen rá swi hederítettek az Intő 
•¡zóre és tovább duhajkodtak. A rendőrök ekkor 
lefonták a két tegduhaiabb legényt és kituszkolták 
őket a vendéglőből. l.árár Antal azonban nem tivo-
jott el a kocsmából, hanem visszaszaladt az ivóba 
és bekiabált a társainak: 

— Gyertek segiteni, mert a rendőrök meg akar. 
nak verniI Cssük agyon őkelt 

A rendőrök ekkor Lázár Antalt be akarták kí-
sérni az őrszobára. Lázár ellenkezett és 
Aktéiel fíarst rendőrlórisőrme-tter arcába »ojtott. 
A másik rendőr ak| l ázár Antal bátyját, Istvánt 
kisérte, szorongatott helyzetben levő társa segítsé-
gére sietett, kardjával Lázár Antalra akart suftant. 
Ebben a pillanatban Láxár István Lázár Antal 
el« ugrott, 'ity, hogy a rendőr kardcsapOga fejét 
érte. Véresen, eszméletét vesztve zuhant a földre. 
A verekedésbe beleavatkozott Császár Antal is. A 
súlyosan sérült Lázár Istvánt a mentők beszállítót, 
ták Szegedre, Lázár Antalt és Császár Antalt le-
tartóztatták és kihallgatásuk után mindkettőjüket 
átkísérték az ügyészségre. Hatáság ellent erőszak 
elmén indult meg ellenük az eljárás. 

Steinerné modellkalapokkal megérkezett. 
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AZ ÖZVEGY ÉS A TESTVÉREK HARCA 
NÓGRÁDI GYULA ÖRÖKSÉGE KÖRÜL 

A törvényszék özvegy Nógrádi Gyulánénak megítélte az özvegyi 
haszonélvezetet 

,Az özvegyi haszonélvezet jogához nem szükaéges a házassági élet-
közösség megkezdése, elegendő a házasságkötés" 

(A Déhnagyarország munkatársától.) A mult 
év novemberében tragikus haláleset történt Sze-
geden. Az egyik orvosnál meghalt Nógrád) Gyu-
la ismert hentesmesler. A vizsgálat során ki-
derült, hogy Nógrádi súlyos betegségben szen-
vedett és halála előtt Injekciót kapott az orvos-
tul. aki azonban nem volt felelős a halál bekö-
vetkezéséért 

Nógrádi Gyula a halálát megelőző napokban 
kötött házasságot polgárilag és egy-két nap múl-
va készült az egyházi házasságkötés a 17 eszten-
dős Fischof Ilonkával. A polgári házasság meg-
«•gyházi házasság után foglalták volna el laká-
kötése után még nem éltek házaséletet, csak az 
sukal Nógrádi Gyula hirtelen halála lehetetlen-
né tette az egyházi esküvőt, de Fischof Ilonka 
özv N6gr*dl Gyuláné lett anélkül, hogy a há-
zasélet megkezdődött volna. 

A férj halála után ózv. Nógrádi Gyuláné el 
¿karta fozlalni az uj lakását, ennek azonban ská-
láival Veletkeztek, amennyiben a férj flrfikftsel 
nem Ismerték el a fiatalasszonyt Nógrádi Gyula 
<•< vegyének. rtzv. Nógrádi Gyuláné és az örökö-
sök között megkezdődött a harc. A fiatalasszony 
ugyanis flzvegyl haszonélvezetet követelt elhalt 
l*rje vngvona után Nógrádi Gyulának a zsebé-
ben, halála után találtak egy 5őÓ0 pengőről szóló 
!irfé:könyvet. volt üzlet»* és más ingósága Is. Ezek-
-.rk a vsgvontárgvaknak a haszonélvezetét követelte 
'z ózvegv, azonkívül az uj lakás berendezésé' 
teljes egészében Az örökösök: Nógrádi István, 
László. József. Béla. Ilona, Julianna, Géza és 
Lajos, hallani som akarlak arról, hogy az örök-
ség hí*/onélvezetet az özvegynek átengedjék A 

megindult harcot az ls komplikálta, hogy a ha-
lott zsebéből eltűnt as 5500 pengőről aaóló betét-
könyv. Később az örökösök erről a betétkönyv-
ről azt adták elő, hogy az tulajdonképen Nógrá-
di István tulajdona volt és az elhalt azt csupán 
kölesén kapU IstvántóL 

Az özvegy ezekután ügyvédje, dr. Sehwar* Ist-
ván utján a bírósághoz fordult és kérte, hogy a 
bíróság állapítsa meg részére as özvegyi haszon-
élvezet jogosultságát. Az örökösök az özvegy ké-
relmére azzal feleltek, hogy «Utasítani kérték a 
keresetet azon az alapon, hogy Fischof Ilonka 
nem is kezdte meg Nógrádi Gyulával a házas-
sági életközösséget, igy ő nem tekinthető Nóg-
rádi Gyula özvegyének, következésképem nem is 
illeti meg az özvegyi haszonélvezeti jog. 

Dr. Srhwepler János törvényszéki bíró több 
tárgyaláson foglalkozott ax érdekes keresettej. 
F.gy későbbi tárgyaláson az örökösök előadták, 
hogy nem csak azért nem illeti meg Fischof Ilo-
nát az özvegyi haszonélvezet joga, mert nem volt 
felesége az elhunytnak, hanem azért sem, mert 
időközben érdemtelenttette magát arrá. A bíró-
ság erre vonatkozólag kihallgatott két tanút 
Ar egyik tanú azt vallotta, hogy az özvegyet lát-
ta a fodrás'hálon táncolni. 

A tárgyaláson sok szó esett az 5500 pengős be-
tétkönyvről. nemkülönben a fiatal párnak ké-
szfiit lakásról és a lakberendezési tárgyakról. Az 
örökösök a betétkönyvről azt Igyekeztek igazol-
ni. hogy az István tulajdona volt. Egyik tárgya-
láson produkáltak egy levelet, amelyben az ál-
'-•tt. hogy a betétkönyv felett Nógrádi István volt 
jogosult diszponálni. Kihallgatták azonban Nóg-

Női mosó és glacékesztyü 3 . 7 0 
Selyemharisnya . . . . 1 . 9 6 
Fűző (minden méretben). 4 . S O 
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Csak HÖFLE kesztyűsnél Klauzál' tér 3. 

Olcsó Látcső Vásár! 
Nagyobb lé id uj. gyári Márkás lét-
csövet sikerüli alkalmi áron megsze-
reznem és ezl a n. é. közönségnek m 

a legolcsóbb áron 
alkalmi vételként rendelkezésére bocsájtom. 
Tekintse meg fizletomben és kirakatomban 
d í jmen tesen kipróbálható látcsöveimet 

Okulárlum, 
Kellner Márton látszerész 

Kérész ucca 3. 

rádi Istvánt, akinek vallomása eldöntötte as 
ügyet - as özvegy Javára. Nógrádi István 
ugyanis vallomásában kijelentette, hogy a betét-
könyv tényleg Nógrádi Gyuláé volt 

A törvényszék pénteken ujabb tárgyalást tar-
tott a pórben. kihallgatott néhány tanút, majd ki-
hirdette Ítéletét, amelyben «Utasította as alperes 
örökötök kifogásait és ösvegy Nógrádi Gyaláné-
nak megítélte as özvegyi haszonélvezetet 

A biróság kimondotta, hogy az özvegy! ha-
szonélvezet jogához nem szükséges a házassági 
életközösség megkezdése, elegendő a házasság-
kötés, ami ebben az esetben megtörtént Nem 
látta a biróság a kihallgatott tanuk vallomásával 
igazolva az özvegy érdemtelenségét sem, illetve 
azzal, hogy a fodrászbálon táncolt, nem tette ma-
gát érdemtelenné a haszonélvezetre. A bíróság 
megállapította az özvegynek as elhalt lérj hen-
tesüzletéhez való Jogosultságát, megítélte az 5500 
pengős betétkönyv és az egyéb hagyatékra vo-
natkozólag a haszonélvezeti Jogát Megállapította 
ezenkívül a bíróság, bogy Nógrád! GyuU az uj 
lakásuk berendezésén még életében, teljes egé-
szében feleségének ajándékozta, igy tehát a la-
kás berendezése az özvegyet illeti meg. 

Iskola és Intézeti 
harisnyák, 
kötöttáruk 

«s legjobbat a legolcsóbban 

Lnszflg Imre Kötöttáru ozicie 
Sztthenql fér 2. Tisza-szálló mellett 

Ax idö 
A Szegedi Meteorologlai Obszervatórium 

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állasa 
13 6 C, a legalacsonyabb 10.6 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 766.5 mm, este 766.8 mm. A' levegő pá-
ratartalma reggel 95, délben 92 százalék. A > 
iránya nyugati, illetőleg északkeleti, erőssége 
1—2. A lehullott csapadék 0.8 mm. 

Időjóslat a Délvidékre: Változóan felhős, hü-
vös idő, valószínűleg az esőzések átmeneti szüne-
telésével. 

Hirtelen-halál 
a Társadalombiztosító 

rendelőlében 
(A Tiélmagyarorseág munkatársától.) Nagy ria-

dalmat okozott pénteken reggel a Társadalombizto-
sító Intézet épületében, hogy egy pénztáH tag az 
ellenőrző orvosi tálban hirtelen ósszees'tt H 
meghalt. 

Mondok István 22 év«» péksegédet régebbi Idő 
óta kezelték az Intézetben. Mondokot pénteken dél. 
előttre ellenőrző orvosi vizsgálata rendelték be a 
betegsegélyzőbe Dr Pogány István helyettes fő-
onoj végezte az ellenőrző vizsgálatot. Mondok be. 
pólyázott karjáról bontogatni kezdte a kötést 

e  s* v i h e'- kapott és hangtalanul el 
f ¿L l ° I d ? n ' A f 6 o m " « péksegédet a kerel 

vetne fektette és azonnal három injekciót adott 
neki. de már ne mlehetett rajta segíteni: Mondok 
néhány perc alatt meghalt. 

A Társadalombiztosítóból értesítették a rendőr-
dr- ^ fogalmazó veze. 

lésével bizottság szám ki a helyszínre. A rendőr, 
orvos megállapítása szerint Mondok halálát való-
színűleg szivbénulás okozta. Holttestét a törvény 
széki orvostani intézetbe szállították. 


