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íaerk im& fuialékot leér 
azokért a wmkMítt Is, — amelyeke! mm £ tervezett 
„Ha a város egy Muriltó-képet vásárol a fogadalmi femDíom számára, a professzor azután is 

felszámítja a jutalékot ?" 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

csütörtöki tanácsülésen érdekes vita kereke-
dett a körül a probléma körül, hogy mi 
után jár és mi után nem jár Foerk Ernő pro. 
fesszornak, a fogadalmi templom építőjének 
tervezői jutalék. A professzor és a mérnöki 
hivatal között ugyanis az utóbbi időben bizo. 
nyos ellentétek éleződtek ki, amikor a tervező 
olyan belső berendezési munkálatok után is 
felszámította a maga tekintélyes jutalékát, 
amelynek megtervezésében semmi része sem 
volt. A mérnöki hivatal ugy látta jónak, hogy 
a vitás kérdés tisztázását a város tanácsától 
kérje, igy került ez az ügy csütörtökön a nyil-
vános tanácsülés elé. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos a 
tanács előtt kijelentette, hogy megítélése sze-
rint Foerk Ernőnek csak azok után a rrtütár-
gy\ak után jár tiszteletdíj, amelyeknek elkészi. 
tésénél tervezőként közreműködött. így pél-
dául az orgona építésében semmi része sem 
volt, de ő ezután is felszámította a jutalékot 

A polgármesternek más "volt a véleménye. 

Kijelentette, hogy a szerződés értelmében 
Foerk Ernőnek joga van a tiszteletdíjra min-
den, a templom belső berendezéséhez tartozó 
darab után, mert nélküle a templomban sem-
mit sem lehet elhelyezni, amennyiben »a 
stílért ő felelős«. 

— Ilyen körülmények kőzőtf megtörténhe-
tik — mondotta Berzenczey Domokos —, hogy 
Ha a város egy Murillo-képet vásárol a fogetr 
dalmi templom számáta, az után is felszá,-
mit ja Foerk professzor a maga jutalékát 

Dr. Tóth Béla főjegyző: Annyi bizonyos, 
hogy Foerk Ernő ragaszkodik mindenhez. 

Kiderült ezután, hogy az építő professzor-
nak a szerződés szerint a templom belső 
kiképzéséhez tartozó munkálatok után hét szá-
zalék jutalék jár, a külsők után pedig három 
és félszázalék. 

A tanács a vitát nem döntötte el, mivel 
nem volt kéznél a Foerk Ernővel kötött szer-
ződés pontos és hiteles szövege. Ezért ugy ha-
tározott a tanács, hogy kiadja ezt a problémái 
a tiszti ügyészségnek véleményezés Végett. 

lett neki. Elmondotta, hogy birtokán 'épít-
kezni akar és ezért tizenkétezer pengőre volna 
szüksége. Az ügyvéd egyik szegedi banknál 
megszerezte a tizenkébezerpengős kölcsönt. A' 
kölcsönt bekebelezték az ingatlanra Amint 
Német Antal megkapta a pénzt, sietve bucsu. 
zott el Lévaytól és azóta nyoma veszett 

Junius első napjaiban történt azután, hogy; 
Iaz igari Körmöczy Ferencnek meghalt a fele-
sége. Körmöczy szerb megszállott területen la-
kott. A birtokot Körmöczy gyermekei kezelték 
és ezért a haláleset után a két Körmöczy fiu 
bejött a városba, hogy a leltárbiztosi hivatal-
ban eljárjanak. A hivatalban tudomásul vették 
a halálesetet A hagyatékról jegyzőkönyvet vet-
tek fel, majd a jegyzőkönyvet átküldték a 
telekkönyvi hivatalba. A Körmöczy fiuk itt 
nagy megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy 
édesapjuk birtoka Német Antal alsólanyai 
gazdálkodó nevére van irva, pedig ők ugy; 
tudták, hogy atyjuk a birtokot senkinek sem 
adta el. A megdöbbentő felfedezés után a 
megszállott területen lakó Körmöczy Ferenc 
is bejött Szegedre, majd a rendőrségien beje-
lentette az esetet. 

A károsult gazdálkodó elmondotta a rend-
őrségen, hogy Német Antalt nem is Ismeri. 
Fiai évek óta kezelik a birtokot és azok nem 
tudnak arról, hogy az uj tulajdonos kezébe 
ment volna át a birtok. 

A rendőrségi nyomozás során azután tisz-
tázták a bonyolult ügy részleteit. K i tűnt hogy 
a telekkönyvi hivatalban az átírásról végzést 
készítettek. Német Antal a végzést át is vette. 
A megszállt területen lakó Körmöczyt azon-
ban erről nem tudták értesíteni és igy a? át-
írásról szóló végzést nevére feltüntetve letétbe 
helyezték így történt azután, hogy a Kör-
möczy fiuk az adás-vételről nem szerezhettek 
tudomást 

Az áliiiólagos Német Antal alsótanyai gaz-
dálkodó tehát hamis személyazonossági tanuk 
segítségével félrevezette dr. Lévay ügyvédet, 
aki még tizenkétezer pengőt is szerztt a ra-
vasz tanyaiaknak. 

A valódi földtulajdonoson kívül a súlyosan 
megkárosított bank is feljelentést tett a csalók 
ellen. Dr. Lévay a csalási esetet, amelyben 
jóhiszeműen járt el, az ügyvédi kamarának is 
bejelentette. Egyben a rendőrségnek pontos 
személyleirást adott a csalókról, majd bejelen-
tette azt is, hogy az állítólagos Német Antal 
nemrégiben levelet irt neki, amelyben ke-
gyelmet és elnézést kér, mert ellenkező esetben 
öngyilkosságot követ el. 

A bűnügyi osztály két detektivje napok óta 
Alsótanyán tartózkodik és a megszerzett sze-
mélyleirások nyomán kutat a csaló tanyaiak 
után. 

Egymásba rohant a newyorki 
magasvasut két vonata 

Newyork, junius 20. A newyorki magasvasutnak 
a 112. és 113. ucca közötti megállóhelyén tegnap 
este egy fából készült kocsikból álló vonat bele-
futott az előtte haladó vonatba. Az elülső vonat 
utolsó és a hátsó vonat első kocsija egymásba 
fúródott Az eddigi jelentések szerint az összeütkö-
zésnél egy kalauz meghalt és az egymásba futott 
kocsik harminc utasa súlyosan megsebesült, hogy 
sokak felépüléséhez kevés a remény. Mindkét vo-
nat utasai között borzalmas pánik tőrt ki, ame-
lyet még növelt az a körülmény, hogy a romok 
égni kezdtek és hogy a szerencsétlenség a hete-
dik emelet magasságában történt 

Az égő vonattól kigyulladtak a pálya talpfái 
is, úgyhogy csak kevés utas igyekezett menekülni, 
míg a többiek hangosan jajveszékelve megvárták, 
amig a tűzoltók megérkeztek. A tűzoltók tolólét-
ráikkal csakhamar a szerencsétlenség színhelyén 
termettek. A tűz azonban közben annyira elhara-
pózott, hogy az égő romok az uccára hullottak és 
veszélyeztették az alul álló tömeget. 

Mindezek következtében igen nebéz volt a se-
besülteket a romok közül kimenteni. 
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Heg fogják rendszabályozni 
a ItflitérOlefi építkezéseket 

Ellenőrző mérnökökéi küldenek ki a tanyákra 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az Orszá-
gos Középitési Tanács legutóbbi ülésén — mint 
emlékezetes — azokkal a rendelettervezetekkel fog-
lalkoztak, amelyeket a kormány akar kiadni a 
falusi és tanyai építkezések szabályozása érde-
kében. A falusi és a tanyai építkezések körül 
ugyanis lehetetlen állapotok uralkodnak. Az épít-
kezési módszer olyan, mint századokkal ezelőtt 
volt, egészségtelen lakásokban lakik a magyar pa-
rasztság túlnyomó nagy része és ezekben a laká-
sokban valóságos melegágya van a ragályos be-
tegségeket terjesztő bacdllustelepeknek. 

A kormány rendelettervezeteit Berzenczey Domo-
fcos műszaki főtanácsos, a Középitési Tanács egyet-
len vidéki tagja ismertette és mindjárt saját elő-
adói javaslatát is előterjesztette. A Középitési Ta-
nács Berzenczey Domokos javaslatai alapján uj 
tervezetet dolgozott ki és azt javaslat formájában 
az illetékes szakminisztériumok elé terjeszti. 

Valószínűleg kapcsolatban van ezzel a határozat-
fal az a javaslat is, amelyet Berzenczey Domokos a i 
csütörtöki tanácsülésen terjesztett a város tanácsa ? 
elé Elmondotta, hogy a külterületi építkezések 
körül a legteljesebb rendszertelenség uralkodik, a leg- | 

több esetben az építtető gazdák alkalmatlan anya-
gokat használnak fel, aminek igen káros következ-
ményei lehetnek és vannak is. Éppen ezért igen 
kívánatos lenne, ha a város megszigorítaná a 
külterületi építkezések ellenőrzését, megfelelően mó- . 
dositaná az építkezési szabályrendeletet, előírna I 
néhány olyan szabályt, amelynek betartása minden 
külterületi épittetőre kőtelező lenne. Az ellenőrzés 
megszigorításának az lenne az egyetlen lehetséges 
módja, ha a város egy ellenőrző mérnököt alkal-
mazna erre a célra, aki azután állandóan járná 
a tanyákat és éppen ugy ellenőrizné a külterületi 
építkezéseknél a szabályrendeletek betartását mint 
ahogyan az a belterületen történne. Ennek a mér-
nöknek az alkalmazása nem jelentene külön anyagi 
megterhelést a városra, mert az építési engedély-
dijak lényegtelen felemeléséből bőségesen meg-
térülnének a költségek. 

A tanács tagjai helyesléssel fogadták a műszaki 
főtanácsos előterjesztését de a tanács egyelőre 
nem hozott határozatot ebben az ügyben, hanem 
kimondotta, hogy a kérdést előbb alaposan letár-
gyaltatja az illetékes bizottságokkal és azok véle-
ményének meghallgatása alapján hozza majd meg 
határozatát 

Vakmerő tanyai gazdák csalása 
földáílrással és 12 ezer pengős kölcsönnel 
A lanyai csaló, hamis tanukkal a maga nevére Iraífa 61 egy szerb területen élő 

gazda földfél — A rendőrség keresi a vakmerő csalót 

(A Délmagyarország munkatársától) A 
szegedi rendőrség bűnügyi osztálya napok óta 
nyomoz egy rendkívül érdekes csalási ügy-
ben. A fondorlatos ügy. előzményei 1928 októ-
berébe nyúlnak vissza, amikor dr. Lévay Fe-
renc ügyvédnél megjelent egy magát Német 
Antalnak nevező alsótanyai gazdálkodó és be-
jelentette, hogy adás-vételi szerződést akar ké-
szíttetni. Német Antal egyszerű, józan felfo-
gású tanyai magyar volt Elmondotta, hogy 
dr. Lévayt már régen ismeri »és igen nagyon 
nagy bizodalma van hozzá«. A különben bő-
beszédű tanyai magyar hosszas kitérések után 
rátért arra, hogy ő Körmöczy Ferenc király-
halmi gazda 24 holdas rivóerdői birtokát meg-
vette és a tulajdonosnak foglalóul nyolcezer 
pengőt már ki is fizetett. Az adás-vételi szer-
ződés elkészítése azonban az ügyvédre vár, 
majd dr. Lévayval meg is egyezett, aki az 
előírásos honorárium ellenében ígéretet is tett 
arra3 hogy a szerződést elkészíti. 

— Hozza magával az igazoló tanúit — mon. 
dotta az ügyvéd —, akkor majd a telekkönyvi 
átírást is megcsinálják. 

Néhány nap múlva Német Antal ismét meg-
jelent dr. Lévay irodájában, de már tár-
saságban. Magával hozta tanúit Német Antal 
tanúi Somolya Pál és Rácz István voltak, 
akik először Német Antal személyazonosságát 
igazolták, majd kijelentették azt is, hogy ott 
voltak, amikor Német a 24 hold föld megvé-
telére Kőrmöczyvel megegyezett és látták, hogy 
Német nyolcezer pengőt adott át az eladónak. 
A Német társaságában levő állítólagos Kör-
möczy Ferenc mindenben igazolta az elmon-
dottakat amire dr. Lévay elkészítette a szer-
ződést Később azután a telekkönyvi hivatal-
ban is eljárt és Német nevére Íratta át Kör-
möczy 24 holdas földjét. 

Dr. Lévay már el is feledkezett az ügyről 
amikor hetek multán az állítólagos Német 
Antal ismét felkereste irodájában. Pénz kel-
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