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Megkezdték az előkészítő iratok ismertetését
az Ítélőtáblán a Holtzer-féle örökségi pörben
(A Dé'magyar ország munlza'.áraátó'.)
Ismeretes
az a pör, amely néhai Ho'tzer
Gyula dr., Szeged
egyik vo't c+ő viil is'.á.'ának hagyatéka körül kolctke ett. Amint emlékezetes: né'.iány esztendővel e előtt ha't meg Holtzer Gyula dr. Halála
ulán fivére: Ho'.tz*r
Dániel és két fia különböző
okokból pörrcl támadlak meg végrendeletét. A
törvényszék annakidején hónapokig tárgya'ta a
nagyarányú örökö.-ödéji pört, végül is a keresztet
c'u a i'otta.
Az indoko'ásban kimondotta a biróság, hogy nem merült föl bizonyíték arranézve,
hogy Holtzcr Gyula dr. r.c.n szabad akaratából készítette el végrend étét.

Ho'tzer Dánlel és fiai megfellebbezték a törvényszéki íté'c.et. Az ité'őtábla
Mtinfydn-tanácsa
a mult év oklóbarébei kezdte meg a fellebbezés
tárgya á á', majd többnapí tárgyalás után a tőrgya'á okat elnapolta, mert a feiek kérték, hogy
előkészítő iratokat nyújthassanak be. Az előkészítő
iratok b3nyujtása után kedden folytatták a tárgyalást és Marosváy
Ferenc dr. táblabíró előadásában megkezdték az e'őkészitő iratok Ismertetését. A pörben á'.ló felek képviseletében Széli Gyula
dr., Ei nzr Manó dr. és Dnschd'c László dr. ügyvédek je'cnlek meg. ítéletre előreláthatólag pár
nap múlva kerül sor.
,

Csendőrruhás szélhámos
ékszervásárlásai

Tömeges följolentések a szegedi csendőrkerületnél
és a rendőrségen
(A Délmagyarország munkatársától.) Furfangos szélhámosság ügyében fejezte be a
nyomozást a szegedi rendőrség. A nyomozás R ó n n Sándor debreceni ékszerész feljelentésére indult meg. Előadta feljelentésében az ékszerész, hogy a mult év szeptember 6-án «'gy csendőregyenruhás ember jelent meg üzletében: P á p a Ferenc ideiglsne>en Szegedre helyezett csendőrnek mondotta magát és két arany karikagyűrűt, meg
egy zafírköves aranygyűrűt vásárolt részletre. Róna a tulajdonjog fenntartásával át is
adta a 140 pengő értékű ékszert, miután a
csendőr fölmutatta igazoló iratait. Később
azonban hiúba várta a részleteket, azok nem
érkeztek meg. Az ékszerész erre megtette
feljelentését.
A szegedi rendőrség a csendőrkerületnél
tudakozódott az állítólagos Papa Ferenc
után, azonban azt a felvilágosítást kapta,
hogv ilven nevü csendőr nincs az egész országban. Közölte a körletparancsnokság,
hogy tudnak az álcsendőr szélhámosságairól,
mert tavaly május óta tömegével érkeznek
ellene panaszok az ország minden részéből.
Egyizben levelet is küldött Pápa a körletpa.
vuncsnokságnak Szegedre. Levelében azt bía, tudja, hogv szélhámosságokat követ el,
de nem sajnálja a károsultakat, mert azok
valamikor szállítói voltak a csendőrségnek és
— úgymond — kerestek a csendőrségen eleget.
Ugy sejtik, hogy a P á p a Ferenc álnev

Benzinkútkezelő
íclybeli kúthoz fölvétetik. Gyakorlattal birók
előnyben. Részletes ajánlatok garancia megjelölésével
„őskeresztény 26063" jeligére, —
BLOCKNKR hirdctöirodába, Budapest, Audréssy ut 4.
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özv. Vajda Vilmogné szül.
Politzer
Zseni és dr. Frank Vilmos ny. ezredesorvos fájdalommal tudatják, hogy szeretelt
édesanyja, illetőleg nővére

özv- Polftzer Samuné
szüL Frank Mária
'Jetének 03. évében f. h ó 13-án rövid
szenvedés ulán csendesen elhunyt.
Temetése folyó hó 15-én d. u. fél 3 órakor lesz a zsidó temető ejntermébői.
Vnjdn Imre és Klára férj. dr. Deutsch
fim éné unokái, Józser, .lános és György
dédunokái.

mögött egy elcsapott csendőr bujkál, aki Ka
volt is valaha Szegeden, hamar elszelelhetett innen, mert a detektívek semmi nyomot
nem találtak, ami arra engedett volna következtetni, hogy Szegeden is megfordult.

Görbe éjszaka"
Február 20
Tlsza-Káveház

Szerda.

dbqawhh.

Mvruár T5.

- ; -»—"

1 mi

Magyar balsiker
Zakopanéban
Zakopane,
február 14. Kedden került sor a
mülesikló világbajnoki versenyre, amely 600 méteres pá'yán 185 méter magasságkü'önbözettel 35
kapun kerCiztül folyt le. A versenyt a svájci Rominger
nyerte 2:01.6 idővé', a csapatversenyt Németország nyerte. A három magyar induló közül
kettő már az első menetet
feladta,
Kővári
pedig
a második menetben az egyik kapu előtt méterrel
lecsúszott, nem tudott visszamenni a pályára és
igy ő is kivált a versenyből.

Árdrágítás miatt

1 évi börtönre és 4000 pengő
pénzbüntetésre ítéltek
egy szombathelyi téglagyárost
Szombathely,
február 14. A törvényszék uzsora*
birósága kétnapi tárgyalás után kedden délutáii
hirdetett Ítéletet Mayer
József dr. téglagyáros/
bünügyében, akit az ügyészség árdrágitási
visszaéléssel vádolt, mert az elmúlt év szeptember—•
november havában, a légoltalmi Intézkedések ide*
jén magánosoknak és intézményeknek
200—400.
száza'ékkal
drágábban
adta
el a
légoltalomhoZ
szükséges
homokot.
A biróság egyévi
börtönre,
ötévi hivatalvesz*
tésre, polgári jogainak felfüggesztésére, 2000
pengő
pénzbüntetésre,
valamint a kincstár javára 2000 pingó vagyoni
elégtétel
megfizetésére Ítélte és egybem
kötelezte, hogy az ítéletet az egyik lapban közzé*
tétesse és fé'éven át üzletének
ajtajára
kijüggesssze.
Az Ítélet ellen az ügyész és a védő semmiségi
panaszt je'cntett be. Az ügyész indítványára a bíróság elrendelte Mayer dr.
letartóztatását,
—oOo—

Megszűnt a ragadás
száj- és körömfájás

Életfogytiglani fegyházra
ítélték
a Ráday-ulcai gyilkosokat

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze*
ged város I. fokú közigazgatási hatósága*
mint I. fokú állategészségügyi hatóság, köz*
hirré teszi, hogy a ragadós száj- és köröm*
fájás megszűnt és már február 15-én a heti*
piac a szabadkai vámháznál és ugyancsala
február 18-án és 19-én a rókusi állatvásár*
Budapest,
február 14. Kedden tárgyalta a budatéren az országos vásárt a hatóság megtartpesti törvényszék Juhász Miklós 25 éves kifutó és
ja. Vészmentes helyről tehát hasított körnjU
ifj. Kirdy
István napszámos bűnügyét. A két állatok felhajthatók.
vádlott decemberben törülközővel megfojtotta és
kirabo'ta Erdői
Józsefné, született \Yeisz Gizellát.
Juhász beismerte, hogy a rablást előre
megbeszélték, de tagadta a gyilkosságot. Azt mondotta,
hogy amikor a lakásból elmenekültek, az asszony
még élt. Azért tömték be a 6záját az asszonynak,
hogy no kiabáljon.
A másik vádlott, Király
István ha onlóan mondotta el a bűncselekményt; bür.öirtek érzi magá', dc nem akarták megölni az
asszonyt. Juhász ötlete volt a rablás és társa volt
az, aki az asszony szájára kötözte a nedves
törülközőt,
'
Ezután Vittray
Antal dr. orvosszakértő terjesztette elő szakértői véleményét.
Megállapította,
hogy Erdőmé ha'á'át zsinegelés
következtében
biá lőtt fulladás
okozta.

Buzássy
Lajos dr. ügyész gyilkosság
címén
kérte kimondani bűnösnek mind a két vád'ottat,
akik munkakerülők, könnyen életi akarók és mint
ityer.ek, a: emberi
aljasság
legutolsó
fokán
állanak. Azzal fejezte be vádbeszédét, hogy
halált
kért ha diért. A védő könyörületes ítéletet kért.
A birórág hosszas tanácskozás után hozta m«g
itétetét; bünöspek mondta ki » védjotUkat, mint
t»tUk,tdr;<fkat szándékos emberölés,
rablás., továbbá lopás bűntettében és ezekért mindkettőjüket életfogytig
ani fegyházra
ítélte.
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Lopás ás orgazdaság miatti
elitéltek egy családot
(.4 Délmagyarország
munkatársától.)
Soroloix
György 20 éves büntetett e'öéletü fiatalember többrendbeli lopás és egyrendbeü orgazdaság bűntettével vádolva állott kedden a törvényszék
Sáraytanicsa előtt. Testvéreit: Sorolov
Sándort, Soroloi' Józsefe; és fe'eségét orgazdasággal vádolta aa
ügyészség/
Sorolov György Almosdl
Gábor nevü társával
álkulcs segítségével behatott Koitál
Gábor sofőí
lakásába és onnan ruhanemüeket és 60 pengőt
lopott. Bajnál
Szilvesztertől, Nagy
Józsefnétól
ugyancsak ruhákat loptak el. A ruhanemüeket testvérei értékesítették és elzálogosították.
A vádlottak részbeni beismerése után a töri
vényszék Sorolov Györgyöt 3 évi szigorított
dologházra.
Sorolov
Sándort, Józsefet és feleségéi
S—í hónapi görtönre
üé'te.
Mind a négy vádlott föllebfce.jeít.

