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Miieleszé&i csalási pör 
a kény s&eregy esség után 

Délmagyarország munkatársától.) Hite-
lezési csalással terhelten állott pénteken a já-
rásbíróság előtt Somló Mór szegedi fanagyke-
reskedő. A feljelentést Berger Adolf nagyvá-
radi fakereskedő tette meg ellene, még pe-
dig azért, mert oly időben vette át a részére 
küldött egy vagon fát, amikor már tudatában 
volt fizetésképtelenségének és ez által érzé-
keny kárt okozott. 

Julius 7-én érkezett meg a vagon fa, ame-
lyet Somló át is vett. 12-én azonban már kör-
levélben értesítette hitelezőit, hogy fizetéskép-
telen lett és 50 százalékos egyességet ajánl. A' 
hitelezők Berger kivételével el is fogadták 
az egyességet, Berger azonban feljelentést tett, * 
mivel csalást látott fenforogni. 

A pénteki tárgyaláson dr. Hajnal járásbiró 
ismertette a vádat, azután a sértett képvise-
lője terjesztette elő bizonyítékait. Eszerint 
Somló Mór 30 ezer pengős passzívával lett 
fizetésképtelen. Ilyen összeg kizárttá teszi, 
hogy Somló ne tudta volna a fa átvételekor, 
hogy már nem tud fizetni. Somló Mór az-
zal védekezett, hogy nem volt szándékában 
megkárosítani Bergert. Tényleg 7-én vette át a 
fát és 12-én értesítette hitelezőit a fizetéskép-
telenségéről, de ez olyan hirtelen jött, hogy 
7-én nem számithatott még a fizetésképtelen-
ségre. 

A bíróság a felek kérelmére elrendelte a 
bizonyítás kiegészítését Somló Mór fizetéskép-
telensége körülményeire. 

Tilfesértékü valorizációt ítéltek meg 
a báró Gerliczy-fivérek egymillió pengős pőrében 
Budapest, november 15. Ismeretesek arok a 

polgári pörök, amelyek a Gerliczy-fivérek, illetve 
Gerliczy Félix báró és nővérei között folynak. A 
törvényszéken dr. Marczellg Béla tanácselnök a 
Gerliczy bárónők javára már régebben Ítéletet 
hozott, mig a Gerliczy István báró által indított 
valorizációs pörben ma volt a döntés. 

Gerliczy István báró fivérétől, Félix bárótól 
valorizálva kérte azt az összeget, amelget még 
a szülők életében megállapodás biztosított szá-
mára. Az örökösödési szerződés szerint, amely 
még 1914-ben kelt, Gerliczy Félix báró a hagyatéki 
vagyon tiszta értékének a felét tartozott kifizetni 
István bárónak. 

A fizetések teljesítésére bizonyos határidőket 
jelölt meg a szerződés. A fivérek között később 
ujabb tárgyalások indultak s ennek eredménye-
képen Félix báró háromszázharmincezer koronás 
teljes kiegyenlítésben állapodott meg István báró-
val. A fizetés körül azonban nézeteltérések kelet-
keztek, úgyannyira, hogy István báró választott 
bíróság elé vitte az ügyet. A választott bíróság 
Ítéletében arra kötelezte Gerliczy Félix bárót, hogy 
a. 330 ezer koronát 1918. évi koronaértékben fi-
zesse meg fivérének. 

Az Ítélet tehát mintegy 38 százalékos arany-
koronás alapon Ítélte meg István bárónak a valo-
rizációt 

Ilyen előzmények után Gerliczy István báró 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a törvény-
szakasz értelmében neki nem az 1918-as, hanem 
az 1914-es koronaárfolyam szerint jár a hagya-
téki átértékelés és követelése érvényesítésére a 
törvényszékhez fordult keresetével. A kereset hi-
vatkozik a valorizációs törvény 15. szakaszára, 
amely ugy rendelkezik, hogy az örökösödési viszo-
nyon alapuló pénztartozás esetében teljes átérté-
kelésnek van helye. 

Dr. Marczelly Béla tőrvényszéki tanácselnök mai 
Ítéletében helytadott a felperesi érvelésnek és a 
hivatkozott törvényszakasz alapján megállapította, 
hogy mivel az örökösödési szerződés, amely még 
a szülők életében jött létre, 1914-ben kelt, Ger-
liczy István bárónak eddig az időpontig vissza-
menően teljesértékü valorizációra van jogosultsága. 

Ezt a tényt nem befolyásolja az a körülmény, 
hogy a választott biróság csak az 1918-as alapon, 
tehát a második megállapodás időpontjától szá-
mított koronaértékben állapította meg az átérté-
kelést — szól a törvényszék érdekes indokolása. 
Marczelly tanácselnök az ítélet kihirdetésével egy-
idejűleg kimondotta, hogy az átértékelés mérvét 
és a fizetendő ősszeg nagyságát csak az elsőfoka 
Ítélet jogerőre emelkedése után fogja a törvény-
szék megállapítani. Gerliczy István báró egyébként 
1,133.08í pengőt kövelel. 

fl honvédéiul miniszter átengedte a Szokováthy-ieret 
a leszámolépalofa egyetemi kibivitésére, 

de cserébe kéri a Hunyadi-téri sporttelepet 
(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-

retes, hogy a kultuszminiszter már hónapok-
kal ezelőtt kijelölte a Szegeden létesítendő, 
illetve a tervezett leánykollégium helyét és 
kívánságára a város közgyűlése felterjesztést 
intézett a kereskedelmi miniszterhez, kisajá-
títási jogot kérve a Honvéd-tér és a Tisza 
Lajos-körut találkozásánál lévő Kovács-féle te-
lekre. Ezt a telket ugyanis a város magán-
egyesség utján nem szerezhette meg, mivel 
arra a szegedi református egyháznak opciója 
van. A reformátusok ide akarták felépíteni 
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második templomukat. A kultuszminiszter en-
nek a teleknek a megszerzésén kivül a Hon-
véd-tér egy részének átengedését is kívánta. 

Mivel azonban a Honvéd-tér katonai gya 
korlótér, azt a honvédelmi miniszter hozzá-
járulása nélkül beépiteni nem lehet. A város 
ezért felterjesztést intézett a honvédelmi mi-
niszterhez is és hozzájárulását kérte a ki-
szemelt térrész átengedéséhez. 

De a honvédelmi minisztertől kért enge-
délyt a város is a Szukováthv-tér átengedé-
séhez. Ezt a teret, amely, tulajdonképen a 
Korcsolyázó Egyesületé — itt van Szeged 
egyetlen elfogadható korcsolyapályája — a 
kultuszminiszter a leszámolópalota kibővíté-
sére kívánja felhasználni. Jelenleg a téren 
a katonai sporttelep körülkerilett hajléka van. 

A közgyűlés feliratát még gróf Csáky Károly 
honvédelmi miniszter kapta meg, de már 
Gömbös Gyula, az uj honvédelmi miniszter vá-
laszolt rá. A miniszter arról értesítette a vá-
ros hatóságát, hogy a kultuszminiszterrel foly-
tatott megbeszélések eredményeképen áten-
gedi a kollégiumépités céljaira a Honvéd-
tér egynegyed részét és átengedi teljes egé-
szében a Szukováthy-teret is, kiköti azonban, 
hogy a város az átengedett tporttdcp helyeit 
engedje át a katonai igazgatásnál hiányá-
hoz legközelebb eső sportpálufi'>^ 'a.é3. pedig 
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MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T. 
BKflnisest, IV . , V á c ' u w ® 24. ниг i 
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kizárólagos basználaii joggal. A kérdéses te-
rületek átadásával és a csereterület átvételé-
vel a honvédelmi miniszter a szegedi ve-
gyesdandár parancsnokságot bízza meg. 

Dr. vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok ér-
deklődésünkre elmondotta, hogy a honvédelmi 
miniszter leiratában minden valószínűség sze-
rint a Hunyadi-térre céloz, mert ez fekszik 
legközelebb a negyvenhatos laktanyához. 

— Ezt a teret pedig a város szerződésileg 
huszonöt évre átadta már a Szegedi Test-
gyakorlók Körének azzal a feltétellel, hogy, 
a sportegyesület köteles a város által megne-
vezett sportegyesületeket is megtűrni a téren. 
Az SzTK modern sportpályát építtetett igen 
nagy költséggel erre a térre, tehát a honvé-
delmi miniszter kívánságának teljesítése elé 
súlyos nehézségek kerülnek — mondotta Szabó 
tanácsnok. 

A Belvárost Moxi 
ma esti 9 órai előadása a 

Széchenyi Moziban 
less megtartva telfes zene-

kari Icisérettel. 

RENAISSANCE BAR 
( K a M ' S z á U d ) 

Szenzációs 

novemberi 
műsor! 

Kezdete színház után. 

Asztalrendelés telefon 15-50. 

Elsőrendű uradelmt 

Rózsaburgonya 
kUogromroonkint 18 filléres árban előjegyezhető a 

Belvárosi Mozi Irodájában. Telefon 2—58. 
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