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Hoszományvalorizációs pör 
a szegett Felteie&ász Körül. 

GO ezer aranykorona — 51 ezer pengő. 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csé-

csi Nagy Imre altábornagy felesége nemrégi-
ben érdekes hozományvalorizációs pört indi-
lott meg a szegedi törvényszéken Brecher Al-
bert szegődi sörnagykereskedő örökösei ellen. 
A kereset szerint amikor Csécsi Nagy Imre 
l'elesége férjhez ment, szüleitől 60 ezer arany-
korona hozományt kapott, amelyet — mint 
kauciói — a Somogyi-uccai úgynevezett Fe-
keteházra, amely a A/ayer-család tulajdona 
volt, tábláztak be. A háború alatt a Mayer-
család Brecher Albertnek adta el a házat, aki 
a 00 ezer aranykorona levonásával ki is fizette 
a vételárat. Csécsiné a hozományához a há-
ború alatt nem nyúlt hozzá. Később, amikor 
a korona értéke zuhanni kezdett, Csécsiné 
elhatározta, hogy megvárja azt az időt, ami-

kor hozományát valorizálva kaphatja vissza. 

Csécsi Nagy Imréné nemrégiben azután be-
adta a valorizációs keresetét. A szegcdi tör-
vényszéken dr. Kelemen László törvényszéki 
biró tárgyalta az érdekes hozományvalorizá-
ciós pört és Ítéletében arra kötelezte Brecher 
Albert örököseit, hogy Csécsi Nagy Imrénének 
51 ezer pengői ¡izessenek meg. 

Az itélet indokolása megállapította, hogy 
Brecher Albert halála után Brecher örökösei 
kapták meg a házat. A házvétel alkalmával 
azonban Brecher nem fizette ki a házra betáb-
lázol I 60 ezer aranykoronái. Az 51 ezer pengő 
megállapitásánál egyébként figyelembe vette 
a biróság azt is, hogy a ház értéke a háború 
ulán tetemesen emelkedett. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vásár-
helyi Béla törvényszéki tanácselnök, az OFB 
Szegedre kiküldött tárgyaló birája, aki a sze-
gedi közalkalmazottak házhelyigényléseit bo-
nyolította le, hétfőn délelőtt bucsulátogatást 
lett a polgármesternél. Bejelentette, hogy ked-
den elhagyja a várost, Budapestre utazik, 
mert befejezte működését, az Országos Föld-
birtokrendező Bíróság számára előkészítette 
a döntési a szegedi közalkalmazottak házhely-
igénylése ügyében. 

A polgármesternél leli bucsulátogatása után 
a Délmagyarország munkatársa beszélgetett 
Vásárhelyi tanácselnökkel, aki elmondotta, 
hogv az OFB-nek szerdán referál és a föltl-
biriokbiróság szerdán le is tárgyalja a szegedi 
közalkalmazol lak házhelyigényléseil. A dön-
tés valószínűleg még szerdán megtörténik. 

— tíz a döntés azonban csak az igényjogo-
sullsáy végső elbírálására és arra vonatkozik, 
hogy a javaslatba hozott telkek és ingatlanok 
közül melyek azok. amelyeknek megváltására 
tényleg sor kerül és az igénylők közül ki. hol 
kap házhelyet. A megváltott lelkek árát a 
biróság valószínűleg csak az ősszel állapítja 
majd meg. 

Elmondotta még Vásárhelyi Béla, hogy a 
szegedi lapokban a magkisérleti állomás által 
használt városi ingatlan megváltásával kap 

¿1 tanács végleg lemondott 
a vásárhelyi nyári sszinUör bérletéről. 
„A Tótágas miatt vigyázni kell Szegedi erkölcsi érdekeire." 

Egész éven át tartó sziniszezon ? 
(A Délmagyarorszáy munkatársától.) Sze- j 

ged város tanácsa hétfőn isinél foglalkozott a • 
színház vásárhelyi pótszezonjának kérdésével I 
és most már visszavonhatatlanul elhatározta, 1 

hogy lemond á vásárhelyi nyári színkör bér-
letévül és átengedi a teret a bérletért versengő 
vállalkozó színigazgatóknak. 

A hódmezővásárhelyi városi tanácsnak azt 
a határozatát, amelyben a nyári színkör bér-
letét Szeged városnak, illetve a szegedi szín-
társulatnak adta oda, mint arról a Délmagyar-
ország beszámolt már, a szinügyi bizottság 
tagjai és egy vásárhelyi földbirtokos külön 
megl'elebbezték. Amikor a szegedi tanács érte-
süli a határozat megfelebbezéséről és arról is, 
hogy Vásárhely határozatának több olyan te 1 -
létele is van, amelyről az előzetes tárgyalások 
során nem is volt szó, igy például az is, hogy 
Szeged városnak a nyári színkör használatáért 
bért kell fizetnie, kialakult a szegedi város-
házán az az elhatározás, hogy Szeged város 
hatósága ne is törekedjék a vásárhelyi szinliáz 
elnyeréséért, hanem kezelje az egész ügyet 
presztízs-kérdésként. Csak akkor fogadja el a 
színkört, ha feltétel és bonyodalmak nélkül 
megkaphatja. A tanács ezért kimondotta, hogy 
abban az esetben, ha a vásárhelyi tanács hatá-

rozata ellen tényleg befutottak a felebbezések, 
visszalép. 

Megtörtént a hivatalos érdeklődés, amely 
azután igazolta a híreket. Igaz ugyan, hogy 
Vásárhely tanácsa sietve közölte Szeged város 
tanácsával, hogy a színkör használatáért való 
bérfizetés tévedésből csúszott az eredeti hatá-
rozatba, mert Vásárhely nem kíván bért Sze-
gedtől, de a felebbezések valószínűleg egyik-
másik érdekeli igazgató közvetett agitációjára 
— befutott a vásárhelyi városházára. 

A vásárhelyi tanács hivatalos értesítéséről 
Fodor Jenő tanácsnok, a szegedi színház ad-
minisztratív vezetője hétfőn számolt be a ta-
nácsnak. Elmondotta, hogy az egyik felebbezés 
aláírói azzal indokolják meg felebbezésüket. 
hogy a tanács a szinügyi bizottság javaslalát 
mellőzte, a másik felebbezésnek pedig az az 
indokolása, hogy 

Vásárhely színpadán nem rendezhet 
előadásokid az a színtársulat, amely 
előadta Szegeden Mészöly Gedeon kis-
gazdaellenes darabját, a Tótágast. 

— Ez a körülmény megdönti korábbi el-
határozásunkat — mondotta a polgármester 
—, mintán megl'elebbezték a vásárhelyi la-

Szerdán tárgyalja asz OFB 
a szegedi tisztviselőin fiáz&elyigényeii. 

Vásárhelyi Béla tanácselnök befejezte szegedi működését. 
csolatban téves közlemények jelentek meg. 
Ezt a területei ugyanis az OFB még nem vál-
totta meg, csak a tárgyaló biró hozta javas-
latba, tehát a földmivelésügvi miniszter nem 
rendelhette el a lelek visszaadását. 

Megemlítettük az OFB biró előtt a tápéi 
esetei is, amellyel szintén foglalkoztak alapok. 
Tápén az történt, hogy a község azt a 300 
holdat, amelyet az OFB utján a város bir-

tokából kifejezetten közlegelő céljaira kapott, 
felparcellázta és bérbeadta. Emiatt a város 
tanácsa felterjesztést is intézett az OFB-hez 
és visszakérte a földel. 

— Tévedés történt ¡11 is — mondotta Vásár-
helyi tanácselnök , Tápé község elöljárósága 
nem követelt el szabálytalanságot. A földet 
lénvleg bérbeadás utján hasznosította, de 
ehhez joga volt. Felhatalmazást kapott arra 
az OFB-től, hogy egy-két évig, amig a lakos-
ság össze nem gyűjti a megfelelő mennyiségű 
állatállományt, a kérdéses földet bérbeadhassa. 
A félreértést az okozta, hogy a tápéi jegyző 
egyik beadványában a föld »értékesítésé -rőt 
volt szó. A dolog különben már rendben van. 

Elmondotta végül Vásárhelyi Béla, hogy ősz-
szel ismét Szegedre jön. hogy a tisztviselő-
házhelyek megváltási ára ügyében beszerezze 
a szükséges adatokat. 

j nács határozatát, mi nem mehetünk át, mert 
| sem városunkat, sem egyetemünket, sem szfri-
| társulatunkat nem leheljük ki holmi tüntetés-
| nek. Nekünk nemcsak a város anyagi érdekeit 

kell megvédelmeznünk, hanem vigyáznunk kell 
a város erkölcsi érdekeire is. 

Fodor tanácsnok ezután előterjesztette ja-
vaslatát, amelynek alapján a tanács elhatá-
rozta, hogy sürgősen értesíti Hódmezővásár-
hely tanácsai a következőkről: 

Szeged nem reflektál a vásárhelyi 
színkör bérletére, miután megtudta, 
hogy a vásárhelyi tanács errevonat-

kozó határozatát megfelebbezték. 

Szeged város tanácsa fenn kívánja tartani azt 
a jószomszédi viszonyt, amely eddig a két 
várost összekötötte, ez a törekvése diktálta 
azt az elhatározását is. hogy lemond a vá-
sárhelyi színkör bérletéről, mert nem akar 
ellentélek előidézője lenni Vásárhely társa-
dalmában, tehát a színkör bérletére ezúttal 
a inai viszonyok közöli nem reflektál. 

j Fodor tanácsnok bejelentette azt is. hogv 
Vásárhely közgyűlése a színházi i'elebbezésck-
kel harmincadikán foglalkozik. Ha tehát Sze-
ged azt akarja, hogy ezen a közgyűlésen ne 
kerüljön szóba a szegedi ajánlat, akkor a 
tanács lemondó határozatáról a lehető legsür-
gősebben értesíteni kell Vásárhely tanácsát. 

- Rá is írom az aktára mondotta Fodor 
Jenő —, hogy azonnal . mindjárt . rögtön , 
»ma « . 

Fodor Jenő ezután azt jelentette be. hogy 
megkísérli 

a makói nyári állomás megszerzéséi. 

A polgármester azonban ezt is ellenezte. 
Szeged város akkora, olyan nagy, 

végre meg kellene oldani az állandó, 
éven ál tartó színi szezon kérdését 
dotla . A szegedi közönség teljes 
kívánhatja, hogy nyáron is mehessen 
házba, ne csak a főszezon hónapjaiban 

A tanácsülés után beszélgettünk Fodor Jenő 
tanácsnokkal 

hogy 
egész 
mon-
ogga] 
szín-

ei nyárt szezon 

kérdéséről. Hivatkoztunk arra, hogy a színé-
szek nyári foglalkoztatását szociális szempon-
tok teszik kívánatossá, meri különben a sze-
gedi színtársulat tagjai egy teljes hónapig 
kenyér, keresel nélkül maradnak, mivel pe-
dig a színház városi szinliáz és a színészek 
a város színészei, ebből is csinálhat presztízs-
kérdést a város. 

Fodor tanácsnok kijelentette, hogy mivel 
a nyári állomásokról le kell mondania a 
színtársulatnak valamilyen formában gon-
doskodni fog arról, hogy a társulat tagjai az 
üres hónapban is kereshessenek. 

—Rendelkezésükre bocsájtjuk a szegedi 
színházat teljes felszerelésével' együtt mon-
dotta . juliuslnpi és augusztusban saját hasz-
nukra tarthatnak a színészek heten kint egy-
szer-kétszer, esetleg háromszor is előadásokat, 
így talán megoldhatjuk a kérdést. 

Egy újvidéki autótulajdonos 
elgázolt egy motorbiciklit. 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n-
t é s e. K i s s Károly újvidéki földbirtokos ma 
az Istenhegyi-utón autójával elütötte A r á n y i Jó-
zsef 38 éves könyvkölősegéd motorkerékpárját. 
Arányi és az oldalkocsiban ülő Majassics Sán-
dor súlyos sérüléseket szenvedtek és az Uj Szent 
János-kórházba szálliiolták őket. Kiss Károlyt kül-
földi voltára tekintettel a rendőrség őrizetbe 
vette. 

99 Királyi leszármazott v a g y o k ! " 
Budapest, junius 20. D a r v a s Vilma OUői-ut 

12!). szám alatti lak..»s. 18 éves háztartásbeli nő a 
kormányzósági kabinetirodát állandóan zaklatta az-
zal. hogy ő királyi leszármazott és a királyi 
palota egy része őt illeti meg. A kormányzóság-
hoz beosztott detektívek megfigyelték és a főka-
pitánysághoz előállították az elmebeteg nőt, akit 
a rendőrorvosi vizsgálat után a mentők az an-
gyalföldi elmeevógvintézetbe szállítottuk. 


