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ítéletét helybenhagyta. Az itélet a töb-
bek között a következőket tartalmazza: 

»Felperes előadása nem hagy fenn 
semmi kétséget a szegedi mozgókép-
szinházvállalatok között létrejött 
megegyezés tekintetében, aminek lé-
nyege az volt, hogy a három azonos 
tárgyú üzem a jövőben ne egymással 
szemben, hanem egymás mellett mű-
ködjön, vagyis, hogy az üzleti ver-
senyt közös elhatározással korlátoz-
zák. Ez pedig a kar teliszerződésnek 
lévén ismertető jellege, a fellebbezé-
si biróság alperes perbeli álláspont-
jának megfelelően ezt a megegyezést 
kartell jellegével bírónak találta.« 

Ebből az álláspontból folyóan a tör-
vényszék csak azt vizsgálta, hogy a sze-
gedi mozik bevételei együttvéve hogyan 
alakultak s miután megállapította azt, 
hogy, 

a bér megállapítása óta a sze-
gedi mozik bevétele nem esett, 

hanem emelkedett, 

a gazdasági lehetetlenülés fennforgását a 
biróság megállapíthatónak nem találta s 
ezért felperest keresetével a tőrvényszék 
is elutasította. 

Az érdekes perben bizonyára a Kúr ia 
fogja kimondani a döntő szót. 

Revolverrel főhelőtte magát 
egy 19 éves fiatalember 

(A Délmagyarország munkatársától.') 
Szerdán reggel a Délibáb-ucca 31. szá-
m ú házban öngyilkosságot követett el egy 
19 éves fiatalember, Ruzsávy Antal. A 
házbeliek tompa dörrenésre lettek figyel-
mesek, amikor berohantak n lakásba^ott 
találták a fiatalembert vérző fejjel, esz-
méletlenül a szoba padlózatán. Ruzsávy 
Antalt a mentők beszállították a sebészeti 
klinikára. 

A szerencsétlen fiatalember a Pálfy-uc-
ea 1. szám alatt lakott édesanyjánál. 
Szerdán kora reggel eltávozott hazulról 
és a Délibáb-ucca 34. számú házba ment, 
ahol nővére lakik. Itt egy darabig elbe-
szélgetett nővérével, de ne'm látszott raíta. 

hogy milyen gondolatokkal foglalkozik. 
Vidáman elbeszélgetett a gyerekekkel, ké-
sőbb a nővére a kútra ment vízért. Ezt 
az alkalmat használta fel Ruzsávy Antal 
az öngyilkosság elkövetésére. Resietett a 
szobába, elővette az éjjeliszekrény fiók-
jából sógora revolverét és főbelőtte ma-
gát. A golyó a jobb halántékon hatolt a 
fejbe és sulvos roncsolásokat idézett elő. 

A hozzátartozók szerint a fiatal-
ember túlságba vitt önérzetessége miatt 
követte el tettét. Édesanyjával szó-
váltása támndt. édesanyja megdorgálta és 
ezt vette annyira szivére, hogy öngyilkos-
ságot követett el. 
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Egy törvényszék, amelynek nincsen dolga... 
Pár lépésnyire a vatikáni állomás gyönyörű 

pályaudvarától díszes uj palota emelkedik: az 
igazságszolgáltatás palotája. Ez a Vatikán-ál-
lam törvényszéke. Hivatalos nevén: Tribunale 
Di Prima Instanca. De ebben az épületben van 
a pápai csendőrség parancsnoki hivatala is. 
Fötárgyalási termek húzódnak meg az emele-
teken, ezekben a termekben azonban alig tar-
tanak bírósági tárgyalásokat. És a helyiségek 
legnagyobb részéből lakás lett. 

A Vatikán-állam törvényszékének nagyon 
kevés a dolga . . . 

Az Olaszországgal kötött szerződés értelmé-
ben a pápa birodalmában a bíráskodást bűn-
ügyekben a törvényszék, közigazgatási és ki-
há'gási ügyekben pedig a pápai állam kor-
mányzója látja el. Azokban az ügyekben, ame-
lyekre nézve az egyházi törvénykönyv nem in-
tézkedik, az olasz törvények alapján hoznak 
Ítéleteket. A szerződés szerint a Vntikán-állam-
ha menekült, vagy ott elfogott bűnösöket a 
pápai hatóságok kiszolgáltatják az olasz ál-
lamnak, de ott elkövetett bűncselekmények fö-
lött, ha bűnösök a Vatikán területén kerülnek 
az igazságszolgáltatás kezére, a pápa törvény-
széke Ítélkezik. A pápának azonban megkegvél-
mezési jogn van és abban az egyetlen esetben, 
amikor a vatikáni biróság szabadságvesztést 
mondott ki, XI. Pius nyomban élt is ezzel a jo-
gával . . . 

A pápai tőrvényszék, amelynek elnöke Pe-
r i c o l i Pál lovag, két szavazó bíróból és há-
rom törvényszéki jegyzőből áll. Tárgyalásai 
nyilvánosak. ítéletei ellen a szent rótához le-
hét fellebbezni. Az Ítéleteket a segnatura — 
semmitőszék — megsemmisítheti. Kihágási 
ügvekben a törvényszék «»Inöke a fellebbezési 
fórum. 

Fennállása óta eddig mindössze négy iigyet 
tárgyalt a vatikáni törvényszék. 

Egy kardinális lakásán elromlott a villany-
vezeték. A cselédlány szerelőt hivott fel, a sze-
relő elvégezte dolgát, amikor azonban eltávo-
zott, a haz népe eszrevette, hogy egy igen ér-
tékes, arannyal befuttatott ezüst kehely eltűnt. 
A szerelőt letartóztatták. Nyilvános tárgyalá-
son tagadta tettét és mivel bizonyíték nem volt 
ellene, felmentették. 

A másik eset ez volt: Rájöttek arra, hogy a 
Szent Péter bazilikában egy milanói ember 
mágnessel szedi ki a perselyekből a nikkel-
pénzt. Letartóztatták. Ügyének főtárgyalásán 
arra a kérdésre, hogy miért tette ezt, igy felelt: 
„Szent Péter úgysem használhatja a pénzt, ne-
kem pedig szükségem volt rá." Az eljárást 
megszüntették ellene. Indokolás: „A vádlott za-
varos feleleteivel elmebeteg benyomását kel-
tette . . 

Egy ember hamisított ajánlólevelekkel kol-
dult a Vatikán területén. A biróság hat évre 
kitiltotta a pápa országából. 

Az ügy, amelyben a vatikáni biróság Ítéle-
tet hozott, egy évvel ezelőtt zajlott le. Rájöttek 
arra, hogy a vatikáni államban folyó nagysza-
bású építkezéseknél az egyik munkás — össze-
játszva egy teherautó soffőrjével — kátrány-
kockákat lop. Tetten érték és letartóztatták. A 
biróság hat hónapra ítélte el. Ügyvédje kegye-
lemért folyamodott a pápához és XI. Pius nem-
csak megkegyelmezett a tolvajnak, hanem öt-
száz lirát is ajándékozott neki. 

A börtönőri szolgálatot a pápai csendőrség 
tagjai látják el. Most épült fel díszes kaszár-
nyájuk a Vatikán-államban. A pápai csendőr-
ség a Vatikán-állam közbiztonsági szerve. A 
csendőrök uniformisa hasonlít az olasz cara-
binierek egyenruhájához, a különbség mind-
össze annyi, hogy amíg az olasz carabinierek 
feketenadrágot hordanak, a pápai csendőrök 

nadrágja kék és dolmányukat fehér zsinórzás 
disziti. Százötven főből áll a pápai csendőrség, 
amelynek tagjai kivétel nélkül hatalmas növé-
sű emberek, ök állnak őrt a bejáratoknál és 
civilben ők teljesítenek detektivszolgálatot is a 
Vatikánban. Ez a szolgálat abból áll, hogyj 
szigorúan igazoltatják a belépőket... 

Paál Jób. 

Költözik 
a Széchenvi-léri hársfa 
Feltöltik a kiskaszinó előtti telket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szé-
chenyi-téren nagy erővel folyik a munka. Az át* 

alakításra kijelölt parktükörben egymásután ás-

sák ki a fákat és a bokrokat, miután a vaskoro-

tokat már szétszedték és gúlákba rakták a város-

háza előtt. A munkának állandóan nagy a néző-

közönsége, különösen a városháza kapuja előtti 

gyönyörű hársfa áthelyezési munkálatalt kíséri * 

nézőközönség állandó élénk érdeklődéssel. A hárs-

fát a főkertész meg akarja menteni, ezért ugy ha-
tározott, hogy földestől és gyökerestől viteti el uj 

helyére, a Tisza-szobor mellé. A fa körül mély ár. 

kot ástak a szükségmunkások és azt a kerekre 

faragott földtömeget, amelyben a fa szerteágazó 

gyökerei kapaszkodnak meg, deszkadarabokkal és 
vasabronosokkal fogták körül ugy, hogy a ta most 

egyetlen hatalmas hordóban áll. A hordó alá erős 

deszkákat ásnak be és ha minden oldalról megrög-

zítették, a több tonna sulyu földtömeget a fával 

együtt egyetlen darabban emelik ki mély gödré-

ből és különböző ügyeskedésekkel guritják át uj 

helyére. 
Ha a fákat eltávolították, megkezdődik a föld-

munka. Az egyesítendő parktükröket — mint is* 

meretes —, lesüllyesztik és igy meglehetős nagy-

mennyiségű földtömeget kell eltávolítani. Ezért a 

földmennyiségért már meg is indult a versengés. 

Eredetileg ugy határoztak a városházán, hogy a 

tőidet a Nemestakács-ucca belső szakaszának fel-
töltéséhez használják fel, bár ide nem elegendő. A 

Széchenyi-tér mintegy 1200 köbméter földet ad, en-

nek az útszakasznak a feltöltéséhez azonban 8600 

köbméter föld kell. A különbözetet az ártéri bá-

nyákból kellene kitermelni. 
Most megváltozott a terv. A Nemestakáos-ucca 

nem kap a Széchenyi-tér földjéből, ezt a földet a kis-
kaszinó előtti mély telek feltöltésére használják 
Tel, hogy azután parkosítsák ezt a területet. Ami 
töld megmarad, abból az Erzsébet-rakpartnak azt 
a részét egyengetik ki. amely a régi Onozó-csárda 
körül terül el. 

Sceged, Csekonlcs- ¿1 Klss-ucca s a r a k 

J a n u S r i szenzáció! 
> X M ! SZEREK: 

1 kg valódi malátakávé 
10 dkg ostvepka füstölt sajt 
3 doboz egytizedes Portugál szardínia 
1 literes üveg oroszhal 16 drb (üveg-

betót —.20) 
ÜVEGÁRU: 

5 drb fehér boros pohár 
"1 drb színes vizes v. boros pohár 
1 drb metr-rtt, csiszolt vizes pohár, 

szőlős minta •—98 

PAPÍRÁRU: 
'00 lapos kockás fedelű füzet —.24 
3 drb kitűnő 2. sz. iron -—.24 

HÁZTARTÁSI CIKKEK: 
16 drb vaspor l:up dobozban w.24 

< 1 nyfa politúros fatálcai 
40 cm-es —.98 

—.24 
—.88 

i—.78 

«—.78 
— 98 


