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í m oiflfos 4. DELMAGVARORSZAG 

M Marót&y—Sscucs porben 
a Kúria feloldotta a tábla ítéletét 

Meg Kell állapítani a befektetések értékét 

(A Délmagyarország munkatársától.') Ma 
tárgyalta a Kúria Marót hy Ferenc és Szűcs 
Béla közti pört, amely már régóta foglalkoz-
tatta a szegedi bíróságokat. Mint ismeretes, a 
város az egyetemi építkezések céljára kisajá-
tította a Vénus-cipőgyárnak a Tiszaparton 1 vő 
épületét. Az épület a kisajátítás idején Ma-
róthy Ferenc tulajdona volt, aki azt négy 
évvel ezelőtt két és félmillió koronáért vette 
meg a Szánthő Mihály és társai cégtől, amely 
viszont 1922-ben 240.000 korona vételár mel-
lett vette meg Szűcs Bélától. Az első adásvételi 
szerződés idején kikötötték a szerződő felek, 
hogy az ingatlan vételára csak őt év múlva 
lesz fizetendő, a pénz értékének változására 
való minden tekintet nélkül. Szűcs Béla ugyan-
is akkor adta el a házat, amikor Hegedűs 
Lóránt volt a pénzügyminiszter és amikor 
mindenki a magyar pénz vásárló erejének 
megjavulását várta. Az eladó tehát ugv gon-
dolta érdekei megóvását, ha a pénz értékvál-
tozásának következményeit kizárja, mert a 
vételár összegéhez akkor is jogot formált, 
hogyha a magyar valuta olyan mértékben 
javult volna, amilyen mértékben romlott. 

A fizetési idő elérkezvén, Martóhy Ferenc 
átírásra alkalmas okiratot követelt Szűcs Bélá-
tól és a szerződéses vételárat száz százalékig 
valorizálva birói letétbe helyezte. A vételár 
százszázalékosan valorizálva hetvenmillió ko-
ronát tett ki. Szűcs Béla azonban a telek-
könyvi átírásra alkalmas okirat kiszolgálta-
tását megtagadta, mondván, hogy gazdasági 
lehetetlenülés folytán az ingatlan értékében 
beállott rendkívüli áremelkedés következtében 
őt szolgáltatásra kötelezni nem lehet. Viszont-

keresetet támasztott Maröthy Ferenccel szem-
ben a vételi ügylet érvénytelenítése iránt. 

A szegedi törvényszék Maróthv Ferencet el-
utasította keresetével, Szűcs Bélát pedig vi-
szontkeresetével; a keresetet azért, mert a 
gazdasági lehetetlenülést megállapította, a vi-
szontkeresetet pedig azzal az indokolással, 
hogy Szűcs Béla nem Maróthy Ferencnek 
adta el a házát, tehát vele szemben az ügylet 
érvénytelenségére nem hivatkozhat. 

A szegedi Ítélőtábla mindkét fél felebbezése 
folytán megtartotta a tárgyalást. Időközben 
azonban a házat Szeged város kisajátította, • 
le is rombolta és a ház vételárát, hétszáz- í 
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millió koronát letétbe helyezte. A pörös fő-
lek azért kijelentették a táblai tárgyaláson, 
hogy most már nem az ingatlan, hanem annak 
vételára képezi a pör tárgyát Előadta Ma-
róthy Ferenc azt is, hogy az épületben nagy 
átalakítást végeztetett, ami jelentékeny mér-
tékben emelte az ingatlan értékét s az ingat-
lanért erre való tekintettel állapították a hét-
százmilliós becsértéket. A tábla a megtartott 
iárgvalás után helvbcnhagyta a törvényszék 
ítéletét. 

Mind a két fél felülvizsgálati kérelmet adott 
be a táblai itélet ellen. A fölülvizsgálati ké-
relmet ma tárgyalta a Kúria. A Kúria a 
táblai ítéletet föloldotta, további eljárást ren-
delt el és arra utasította az Ítélőtáblát, hogy 
állapítsa meg a. Maróthy által eszközölt be-
fektetések értékét. 

A nagy érdekességii pör iratai így újra 
lekerülnek a szegedi táblához. 

Súlyos kardpárbaj miatt: kétnapi államfogház 
(A Délmagyarország munkatársától.) A! 

Délmagyarország annak idején beszámolt 
Hervay Kálmán és Széli András Joghallga-
tók véres párbafáról, amelynek során Széli 
András a balkarjára súlyos kardvágást ka-
póit. A fiatal joghallgató olyan súlyosan se-
besült meg a párbajban, hogy hetekig kellett 
ágyban feküdnie. A párbaj után mindkét el-
lenfél ellen párbafvéiség elmén indult meg 
az eljárás. 

A szegedi törvényszék Oö/nőr/'-lanácsa csü-
törtökön délelőtt tartotta meg a fötárgyalást 
ez ügyben. A tárgyaláson azonban csak Her-
vay Kálmán Jelent meg, Széli András levél-
ben jelentette be, hogy tanulmányait külföl-
dön folytatja és igy nem Jelenhet meg a bí-
róság elóll. Széli András bejelentése után 

ügyét a bíróság elkülönítette és csak Hervay 
Kálmánt vonták ez alkalommal felelősségre. 

A vád szerint 1927 április 26-án Hervay 
Kálmán és Széli András súlyos feltételű hard-
párbaft vívtak. A sértett Széli András volt, 
aki mint kihívó szerepelt az eljárás során. A 
párbaj során Széli András súlyosabban sebe-
sült meg. 

A főtárgyaláson kihallgatott Hervay nem 
tagadta a vádbeli cselekmény elkövetését 
Védekezésében a társadalmi szokásokra hi-
vatkozott. A párbaj előzményeiről és annak 
lefolyásáról azonban minden felvilágosítást 
megtagadott. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki Hervajt 
és párbajvétség cimén kétnapi államfog-
házra ítélte. Az Ítélet fogerős. 

Tilos a flört PUTTY 
REGINALD 

LIAVAL 
DENNIVEL és hétfőim szerdáig 

a Belvárosi Moziban. I 
Viharos és izgalmas ülésen 

teljes győzelmet arattak a baloldali iparosok 
4 faipar! szakosztály ülésén súlyos vereséget szenvedtek Körmendy Mátyás és 

párthívei 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Viharos ülés volt csütörtökön délután az ipar-
testület faipari szakosztályában. Rövid idő alatt 
már másodszor ült össze a szakosztály, hogy 
újból megejtse a jelöléseket az ipartestület tiszt-
újí tó közgyűlésére, mert az első választás ered-
ményét, amely teljesen szabályszerű lefolyású 
volt. bizonyos hátsó célzattal egy Kormányos Já-
nos nevű asztalos megfelebbezte. 

Nyomott atmoszférában nyitotta meg az ülést 
G'zeglédi Lajos. De még ei sem kezdhették a 
napirend tárgyalását, amikor ingerülten felpat-
fc»nt Körmendy Mátyás szakosztályi tag: 

— Kérdőre vonom az elnökséget, hogy miért 
engedi megjelenni a lapokban nap-nap után azokat 
a cikkekel, amelyek meghurcolják egyikünket-má-
slfeunkat, kérdem, azonosltja-e magát az elnök-
ség ezekkel a cikkekkel és továbbra is megen-
gedt-e ilyen cikkek megjelenését? 

Körmendy szavait nagy felzudulás követte: 
— Ml köze hozzá, mtt személyeskedik, mindenki 

ízt ir, amit akar, ne terrorizáljon. — Ilyen és 
ehez hasonló kiáltások röpködtek Körmendy felé. 

Czeglédi elnök azt felelte Körmendynek, hogy az 
elnökségnek semmi inuerenciája nincsen a cikk-
íróra. 

— Éljen Dobay, — kiáltja el magát az egyik 
asztalos. 

Körmendy most már nyiltan kirohan Dobay 
ellen és azt mondja, hogy nem lehet elválasztani 
az alelnököt a cikkirótól. 

A hangulat egyre izzóbbá válik. A közbeszólások 
özöne zudul Körmendy felé: 

— Maga akarja kitanítani Dobayt, hogy mit 
irjon? ' 

— Nincsen gondnokság alatti 
— Éljen a sajtószabadság! 
A teljesen személyes térre terelődött vitában 

most már Dobay is felszólalt. Megtapsolják, amikor 
kijelenti, hogy ö maga szabja meg azt, amit 
imi akar! 

— Legfontosabb mégis az, hogy mindaz, amit 
írok: igaz, — folytatja Dobay egyre nagyobb 
helyeslés közben. 

Végül Dobay megnyugtatja Körmendyt, hogy 
a cikkezéseit folytatja és feltárja 

a nyilvánosság előtt mindazokat a bűnö-
ket, amelyeket a kisiparosság ellen elkö-

vettek a különböző iparoskörökben. 
Körmendy azután tudomásul vette Dobay vá-

laszát és megkezdhették a napirend tárgyalását. 
Az asztalosmesterek kongresszusáról szóló beszá-
moló simán hangzott el. Maguk a kiküldöttek 
hangoztatták, hogy kár volt minden fillérért, amit 
erre az útra kiadtak. 

— Tárgyaltunk az országos elnökkel, bizony 
nem érte meg a költséget, — mondja az egyik 
kiküldött. — Czeglédi Lajos elnök Frühwlrth Má-
tyással tárgyalt, az meg pláne nem érte meg a 
költséget. (Derültség.) 

Teljes erővel kitört a vihar az állandó iparos-
kiállítási csarnok ügyének tárgyalásánál. Dobay 
és Körmendy újból összemérték erejüket és Do-
bay Körmendy fejére olvasta, hogy 6 sem akarta 
az állandó kiállítási csarnokot: 

— Alávaló hazugság, — pattan fet Körmendy. 
— Bebizonyítom, 

— replikázik Dobav. 

— Arra nem vagyok kíváncsi, — mondja Kör-
mendy. 

Közbeszólás: Aha, aha, hát Itt van a ku-
tya eltemetve. 

Körmendy most megfenyegeti Dobayt, hogy 
hiába akar ja őt torkon ragadni, Dobay hamarabb 
fullad meg. 

A vihar elültével csak egy-két percig volt csend. 
Marosán Emil a dpészipari szakosztály tagja a kart 
felszólalni, azonban az elnök az egyre fokozódó 
zajban nem adja meg a szót Marosánnak. 

Az állandó kiállítási csarnokot sürgető memo-
randum szövegét azután elfogadták azzal, hogy 
annak tartalmát az összes szakosztályokkal közlik 
hasonló állásfoglalás céljából. 

Most már mindenki azt hitte, hogy nem lesz 
semmi baj. Amikor azonban 

a jelölések megejtésére 

hattagú jelölő bizottságot akartak kiküldeni, vá-
ratlanul újból kitört a zaj és a lárma. Kovács 
István tiltakozott a jelölő bizottság — ellen, Ko-
vácsnak nem tetszett, hogy az elnök ajánlotta 
a neveket. Sok mindenféléről beszélt, úgyhogy 
csak nagynehezen lehetett megérteni mit is akar 
tulajdonképpen. 

— Én nem tartozom se a baloldalhoz, se a jobb-
hoz, én középre estem! Harmadik osztályú jegy-
zőnek választottak meg. 

— Mi van a lipcsei ut két és félmilliójával, 
— kérdi egy Indiszkrél hang. 

Erre Kovács nem válaszolt. Az elnöknek alig 
sikerül rendet teremteni. Herczog Samu kap még 
rendreutasítást, mert azt mondja, hogy az elnök 

B E L V Á R O S I M O Z I K O R Z Ó M O Z I 
Május 4., 5., 6-án, pénteken, szombaton és vasárnap 

Liane Haiti s WiadSm!r Gaidarow 
nngy filmje: 

A fehér rabszolganő 
Keleti regény 11 felvonásban. 

Azonkivfit J i i r a d ó . 

Május 4., 5., 6 án, pénteken, szombaton és vasárnap 

Honolulu! pokol. 
A legizgalmasabb dráma szárazon, vizén és a levegóban S fc -
vonásban. Főszereplő Marcel la Dall> . 

AzonkivUi: 
flórt és az arany oroszlán t* Becsületes megtaláló 

Bur eszk 2 felvonásban. Burleszk 2 felvonásban. 
Előadatok kezdete 5, 7,9. vasár- é t ünnepnap 3,5. 7 és 9 órakor. Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3 5, 7 es 9 órakor. 


