
A polgármester 
és az egyetem rektora szerdán 

fel a kultuszminiszterhez, 
akitől nyilt felvilágosítást kérnek 

az egyetem ügyében 
(A Délmagyarország munkatársától.) X 

Dclmagyarország részletesen beszámolt -vasár-
napi számában azokról a riasztó hírekről, ame-
lyek dr. S z i 1 y Kálmán kultuszminiszteri ál-
lamtitkár legutóbbi látogatása óta terjedtek el 
Szegeden az egyetem integritását fenyegető ve-
szedelemről- Közöltük azt is, hogy az elterjedt 
hirek szerint 

vagy a jogi, vagy pedig az orvosi 
fakultást 

fenyegeti a megszüntetés, illetve a más egye-
tembe való beolvasztás veszedelme a kultusz-
miniszter egyetemi reform-tervezetében. Ezek 
a hirek az egész városban rendkívül nagy 
nyugtalanságot és elkeseredést keltenek és az 
elkeseredést fokozza még az is, hogy H ó m a n 
Bálint kultuszminiszter eddigi nyilatkozatai 
szerint a kormány az egyetemi reformot „az 
egyetemi városok sérelme nélkül" kívánja, il-
letve kívánta végrehajtani. 

Dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester er-
ről a rendkívül súlyos kérdésről a következőket 
mondotta a Délmagyarország munkatársának: 

— Most érkezett értesítés Budapestről, hogy 
a szegedi küldöttséget szerdán délben fogadja 
H ó m a n kultuszminiszter, — mondotta a pol-
gármester. A küldöttség csak kéttagú lesz, dr. 

S z é k i Tibor egyetemi rektorral keressük föl, 
a minisztert, akit megkérünk, 

mondja meg nyiltan, hogy ml a 
szándéka és a célja a szegedi egye-i 

temmel kapcsolatban. 

Közölni fogjuk a miniszterrel, hogy Szegeden 
a legnagyobb nyugtalanságot kelt az egyetem 
megcsonkításának a terve. Ismertetni fogjuk 
a város helyzetét, amely rendkívül romlott az-
óta, mióta egymásután fosztották meg fontos 
intézményeitől. 

— A vasúti leszámoló hivatal elvitelével 300 
hivatalnok hagyta el a várost, a nagy vasúti 
műhellyel együtt 700 munkást helyeztek el 
Szegedről, de rendkívül káros volt ránknézve a 
vasúti műhely feloszlatása és a csendőriskola, 
továbbá az erdőigazgatóság elhelyezése is. Rá-
fogunk mutatni arra, hogy az egyetemünk 
esetleges megcsonkítása nemcsak a legnagyobb 
elégedetlenséget keltené a város lakosságában, 
de sorvasztólag hatna Szeged helyzetére is, 
ezért mindent elkövetünk, hogy ettől a csapás-
tól megmentsük Szegedet. 

Kijelentette a polgármester még, hogy szer-
dán csak megnj'ugtató felvilágosítást kíván-
nak kapni a kultuszminisztertől, ha azonban 
ez nem sikerül, akkor más módon kísérlik 
meg a súlyos veszedelem elhárítását. 

Jogi bonyodalmak egy csőtibejufott 
kereskedelmi kertészet cégtársas perében 

a szakértői vélemény körűi 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ítélőtábla Muntyán-tanácsa hétfőn érde-
kes kártérítési pert tárgyalt.A keresetet Halápy 
József volt szegedi kertész indította vitéz Ve-
kes Sándor törvényszéki könyvszakértő ellen, 
aki Mayer János tanár ellen indított perben 
szakértői véleményt adott. A szakértői véle-
mény alapján az ítélőtábla annakidején Mayer 
Dezső tanárnak adott igazat. Halápy József a 
szakértő elleni keresetében, a szakértő vétkes 
gondatlanságára hivatkozva 6000 pengő kár 
megítélését kérte a szakértő sérelmére. 

A hétfői pernek az előzménye evekre nyúlik 
vissza. Halapy József és neje még 1928-ban 
társult Mayer Dezső tanárral kereskedelmi ker-
tészetre. Halápy képesítése és Mayer befolyása 
alapján sikerült a társaknak a belvárosi temető. 
majd a felsővárosi temető virágozását és gondo-
zását megkapni. Ahogy Halápyék keresetükben 
többizben is előadták, az üzlet jól vrosperált. a 
bevétel meghaladta a húszezer pengőt is. De 
1929-ben — amint Halápyék állítják — Mayer 
tanár azzal állott elő, hogy számoljanak le, 
mert megbuktak az üzlettel. Halápyék erősítet-
ték, hogy az üzletmenet ellen nem lehet kifo-
gás. Végül is peres útra került az ügy és a 
társak kiegyeztek W00 pengőben, amely össze-
get Halápyéknak kellett kapniok Mayer Dezső-
től. A tanár lefizetett készpénzben 100G pengőt, 
a többiről pedig váltót adott. Mayer tanár ké-
sőbb arra'való hivatkozással, hogy őt az egyez-
ségről megtévesztették, nem váltotta be az ese-
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dékes váltót, hanem pert indított és kérte az 
egyezség hatálytalanítását. Váltópert is tett fo-
lyamatba Halápyék ellen. A tanár keresetét 
a törvényszék is, a tátyla is elutasította. Ezután 
perújítással élt, azonban ezt is elutasította az 
elsőfokú bíróság. Az ítélőtábla etőtt szakértő 
meghallgatását kér'e és ezt a bíróság el is ren-
delte. Az ítélőtábla ezután ugy ítélt, hogy az 
egyezség hatálytalanítása iránti keresetének 
helyt adott. Az ítélet érelmében Halápyéknak 
vissza kellett fízetniök az 1000 pengőt és vissza 
kellett admok a 3000 pengőről szóló váltót. 

A perek azonban nem szűntek meg ezután 
sem. Most meg Halápyék éltek perújítással, de 
a pert elvesztették Mayer Dezsővel szemben. 
Lzulán történt, hogy Halápy József kártérítés 
iránti keresetet adott be a szakértő ellen, arra 
hivatkozva, hogy a szakértő gondatlan szak-
értői véleménye volt az oka annak, hegy Ma-
yer Dezsővel szemben elvesztette a pert. Halápy 
József ke: ecetében felsorolja azokat a tévedése-
ket, amelyeket a szakértő szerinte elkövetett, 
például nem számítolta be az egyes bevételi té-
teleket, rengeteg valótlan terhet tüntet fel, ez-
zel szemben vagyont semmit, holott vagyon 
is volt. Általában a szakértő eredmény-szám-
lát és nem mérleg-számlát készített és igy tör-
tént, hogy 8000 pengő nyereség helyeit 500 n  

pengő veszteséget tüntetett fel szakértői véle-
ményében. 

A szakértő ellen indított keresetet a törvény-
szék elsőfokon elutasította, mert — az ítélet in-
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dokolása szerint a szakértőt csakis vétkes gon-
datlanság esetében lehet anyagilag felelőssé 
tenni, de meg egyébként is, a pert nem a szak-
értő dönti el, hanem a hirósóg, a szakértői vé-
lemény csupán bizonyíték, amely ellen a felek 
megtehették észrevételeiket. Halápyék pedig 
az alappor ben nem tettek észrevételt a szakér-
tői vélemény ellen. 

A hétfői fellebbviteli tárgyaláson Halápy Jó-
zsef képviseletében dr. Jezerniczkrj Akos, vitéz 
Vékes Sándor képviseletében pedig dr. Lehel 
Pál ügyvéd jelent meg. Halápy József a felleb-
bezés indokolásában már vétkes gondatlansá-
got emlegetett a szakértővel szemben és azt 
állította, hogy birói tévedés is történt, mert a 
szakvéleményt nem vizsgálták felül. Halápy 
József szt kérte a táblától, hogy rendelje el a 
bizonyítást. 

Az alperes ügyvédié a bizonyítás elrendelé-
sét ellenezte. Az ítélőtábla végül is a bizonyi-
tási kérelem mellőzésével az elsőbiróság ítéletét 
indokainál fogva helybenhagyta és Halápy Jó-
zsef kerestét elutasította. 
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Interpelláció a magas 
zálogházi kamat miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Iritz 

Béla törvényhatósági bizottsági tag még a 
költségvetés tárgyalása alkalmával indítvá-
nyozta, hogy a városi zálogház kamatát és ke-
zelési költségét az elzálogosított ékszereknél 10, 
más ingóságoknál pedig 13 százalékra mérsé-
keljék. Az indítványt akkor az üzemigaz-
gatósághoz tették át döntés végett. 

Az üzemigazgatóság azóta már többizben 
tartott ülést, de nem határozott az indítvány-
nak megfelelően. Ezért Iritz Béla hétfőn az 
alábbi interpellációt intézte a polgármester-

„Tekintettel arra, hogy a városi zálogház a 
zálogkölcsönök után oly magas kamatlábat és 
kezelési költséget számit, amely a mai gazda-
sági viszonvokhoz mérten igazságtalan és elvi-
selhetetlen "és egyúttal Szeged megszorult, leg-
szegényebb rétegét sújtja, a jövő évi költségve-
tés tárgyalása alkalmával indítványt tettem, 
hogv ugy a kamatláb, mint a számított keze-
lési költség a mai gazdasági viszonyoknak 
megfelelően szállittassek le. Indítványomat pol-
gármester ur javaslatára a kpzgyülés az üzem-
igazgatóság elé utalta. Az üzeraúgaagatóság 
azonban a mai napig sem tett indítványomnak 
meefelclő intézkedést. 

Kérdem ezért a Polgármester fkát. feajian^ 
dó-e most már intézkedni, hogy fwIHványom 
sürgősen életbelépjen?" 

intézeti, iskolát harisnyák, 

gyermek kötöttkabdtok, 

nagy v á l a s z t é k b a n . 
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