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„A társadalmi béke ellen vét az, 
aki egy büntetését kitöltött ember régi bűnét 

újra nyilvánosságra hozza." 
Becsületsértés! §ör egy tízéves apagyilkosság miatt. 

Dr. Vájd* Anti i sitnfesi ügyvéd 1925 Julinsá-
ban a szenteli Aliildl Újság-ban Asszony cím-
mel vixércikket irt, amelyben Szépe Sándorról, 
akit tiz évvel axelőtt négyévi fegybáira Ítéltek, 
a következőket irta: 

„A Sienteien elkövetett gyilkosságok köxött 
a legjellemzőbb volt Szépe Sándor esete, aki a 
nagyapját ölte meg. Szépe mészáros volt, amit 
a leghflebben igazol az a gyilkossági mód, ahogy 
nagyapját megölte." 

Szépe Sándor, aki már évekkel ezelőtt kitöl-
tötte büntetését, a cikk megjelenése után btcsi-
Ms/rlit cimén sajtópört indított a cikk szerzője 
ellen. • 

Vajda Antal a szegcdi törvényszék előtt meg-
tartott főtárgyaláson azzal védekezett, hogy cik-
kében tudományosan foglalkozta Szépe Lajos 
gyilkossági tsttivtl, anélkül, hogy személyes-
kedni akart volna. Előadta, hogy valótlant nem 
irt, mert Szépe tényleg elkövette a gyilkosságot 
és a tényből szubjektív következtetéseket vont 
le, anélktU, hogy Szépét becsületében sérteni 

akarta volna. 
Beszerezni kérte Szépe Slndor gyilkossági 

ügyének iratait, amelyekből megállapítható, hoiy 
igazat irt. A törvényszék a kirt bizonyítási nem 
rendelte el. Dr. Vajda Antalt becsületsértés vét-
légiben bűnösnek mondotta ki és hatmillió ko-
rona pimbinietésre Miit. 

A biréiág indokoláiában kimondotta, hogy 
Vajda Antal téteti a társadalmi tikit együt-
tlét ellen, amidőn egyezer már ilitilt és bűnit-
tis/É kiiiltiit embernek régi Unit ismét a nyü-
vánosságra hozta. 

Vajda Antal felebbezése folytán az érdekes 
sajtóper csütörtökön került a szegedi ítélőtábla 
elé. A törvényszéki iratok és az ítélet ismerte-
tése után dr. Filip Zsigmond Vtjda Antal vé-
delmében bizonyitáskiegészitésf indítványozott. 
Igazolni kívánja, hogy védence a való igazat 
irta és kérte Szépe Sándor bünügyi iratainak 
beszerzését és felolvasását, amit a tábla hosszas 
tanácskozás után ti is rtndelt és a tárgyalást 
elnapolta. 

Magánjogi bonyodalmak egy palánki ház tűzfala körül. 
A csákányi már belevágták a halálraítélt 

Palánk egyik-másik öreg házába, mert kell a 
hely az egyetem klinikáinak, még pedig sürgő-
sen. A város nagy energiával forszírozza a pa-
lánki telkek kisajátítását, ahol lehet, ott béké-
sen kiegyezik és készpénzül kártalanítja a tu-
lajdonosokat és ha lehet, a megvásárolt háza-
kat azonnal birtokba is veszi. A tulajdonosok-
kal kötött egyezségek nagyon eltérnek egymás-
tól. A város többet ad a házért, ha a tulíjdo-
nos üresen adja azt át, ha azonban a váróira 
bizza a lakók elhelyezését, kevesebbet kap érte. 
Kevesebbet kap akkor is, ha a telket üresen 
sdja át a városnak, vagyis ha a ház lebontását 
és az építkezési anyag elftzállitását magának 
tartja fenn. 

Pnrcsa bonyodalom keletkezett most egy ilyen 
egyezséggel megvásárolt ház körül. A tulajdo-
nos, aki ugy adta el a telkét a városnak, hogy 
a rajla levő házat maga bontja le és az anya-

got saját javára éríékesiti, a szerződés meg* 
köféie uian megkezdte az öreg ház lebontását. 
Egymásután omlottak a földre a falak, amikot 
aztán a szomszédos házhoz értek a fal-
bontó munkások, kiderült, hogy a kit hát-
nak kizSs a tizfala. Ha tehát ezt a falat is 
lebontják, a másik házban lévő szobák kinyíl-
nak a szabad ég felé, pedig ennek a tulajdo-
nosával még nem egyezett meg a város. 

Most aztán megindult a nagy vita, bogy kié 
a tűzfal és szabad-e azt lebontania a háztulaj-
donosnak, aki a ház Ubontására kötelezettséget 
vállalt. A tanáci pedig tehetetlenül statisztál a 
magánjogi bonyodalomhoz, pedig szeretné sür-
getni a kérdis eldöntését, amennyiben a meg-
vásárolt telekre hamarosan meg akarják kezdeni 
a sebészeti klinika építését. 

A döntést pedig előreláthatólag a birőság 
hozza majd meg, ha a város addig nem eiye-
zik ki a máaik háztulajdonossá is. 

I f l l /® Péntek. Mm. kai. Sarl. B.-A. f Pro-
Wii/dmW testűm Ottokár. Nap kel 4 éta 7 jwrc-

S C A nyugszik 20 óra 0 perikor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. a. 10— l-ig, d. n. I—Mg, 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

B/itva <L e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás th (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
161 8, zárás este fél 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, IL, 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
10—3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére: Wien, L, Wildpretmarkt 1. 
(Osterr. Anzeigen A.-Q.) Telefon; serié 62-5—%. 

— A belügyminiszter feloszlatta az oros-
házai fOldmunaáa szövetségei. Orosházáról 
jelenlik: A főszolgabiróságra a napokban ren-
delet érkezett a belügyminisztertől, amely el-
rendeli a fiidmankás szintiig orosházai cso-
portjának feloszlatását. A rendelet értelmében 
a feloszlatott csoport vagyonát 30 nap alatt be 
kell azolgáltalni a pesti központba. A főszolga-
bíróságon nyomban intézkedtek a rendelet 
végrehajtásáról. 

— Hegedűs Gyula — kormányfőtanácsos. 
Budapestről jelentik: A magyar színészet egyik 
legkiválóbb kipftlselőjét: Hegedűs G ju l á i a 
legutóbbi mínilrerHmácson kormánytőtaaácsossá 
nevezték ki. A kinevasés még ezen a héten 
megjelenik a hivatalos lapban. A művész a 
kitünteléit a Vígszínház legutóbbi jubileuma 
alkalmából kapta meg. 

— Sas Náci meghalt. Budipeifről jelentik: 
Sas Náci, az ismert nőtaszerző, aki hosszabb 
idő óta betegeskedett, szerdán este meghalt, 

— A szinház elleni caődnyitási kérelem. 
A szinház elleni ciődnyitási kérelem ügyében 
dr. Sáfár Sándor törvényszéki biró csütörtökön 
délelőtt kézbesítette ki a feleknek a biiouyitást 
elrendelő végzését. Andor Ziigmondnak eszerint 
nyolc nap alatt igazolnia kell, hogy Baróti és 
Kertész ciődnyitási kérelme előtt más hitelezőit 
már kielégítette és hogy vagyona elegendő arra, 
hogy a csőd összegére fedezetet nyújtson. 

— Halálozás, özv . Pillák Sslamonné, PtUák 
Manó és PtUák Gyula ismert szegedi kereske-
dők édesanyja szerdán este 88 éves korában 
meghalt. Az elhunyt mairóna élete derűs 
alkonyát nagy és szerelő csaiád gondossága 
aranyozta be. Halálát gyermekein, testvérein és 
unokáin kivül nagyocska dédunokák gyászolják. 
Temetése pénteken délu'án három órakor lesz 
a Somogyi ucca 12. számu gyászházból. 

— A cseh ünnepeken nem tart hivatalt a 
budapesti követség. Budapestről jelentik: A 
budapesti Csehszlovák követség közli, hogy te-
kintettel a cseh ünnepekre, julius 5-én és 6-án 
a követségen hivatalos munkaszünet van és fe-
leket nem fogadnak. 

AZ APOSTOLOK ÉTTEREMBEN 
Kossuth Lajos sugárut 4. Mhi 127 

D é l i e b é d m e n ü : leves, pecsenye, főzelék, 
Jészta vagy sajt vagy fekete kávé a már ismert minő-
ségben étlapról választva a kész ételekből K 15 000. 
E s t i m e n ü : finom előétellei stb. . K 18.000. 
Egy pohár 12 fokos friss kébányai sör . K 3.5«0. 
Egy korsó 12 , , „ . . K 5.500. 
Vegyes friss zóna adagja K 3.500. 

1 liter három éves ó-peesenye bor, különl. K 20.000. 

Állandóan friss halászlét Vidékiek találkozó helyet 
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