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házi asszony Miért használ a gondos szegedi 
„HÁPÉ" SZAPPANT? 
MERT 
minden igénynek megfelel! 

(volt hus-i 
pénztári/ 

a fehérneműt nem rongálja, 
nem tartalmaz fölösleges lúgot, 
vizben könnyen oldedik, tehát h a b z i k és e z á l t a l 

liéii a kúria 
a Kup-család perében 

a szatymazi szőlői az özvegy tarthatja birtokában, de Kup 
Béla kártérítési követel. — Hz özvegyi haszonélvezet kérdé-

sében további eljárásra utasította a kúria az Ítélőtáblát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retes az a por, mely a .szatymazi Kup-szőlő 
birtoka felett a legnagyobb elkeseredéssel fo-
lyik a Kup-család tagjai között Néhai K'ip 
Gyula 6s neje tizeinkét évvel ezelőtt vették a 
szaésmad ingatlant, ami akkor jobbára telepi-
teflon. üres föld vojt. Az ingatlanon a gaz-
dálkodást rábízták katona fiukra, Kun Béla szá-
zadosra, aki nem sokkal előbb jött haza az 
orosz fogságból. Kun Béla százados a tizhol-
das földön kiváló eredményeket ért el. min-
tatelepet varázsolt a szatyimazi szőlők közé s 
a Kup-szőlő egyik legszebb és legszakszerűb-
ben vezetett gyümölcsöse lett Szatymaznak. 

Annikor l'alála előtt Kup Gyula megalkotta 
végrendeletét vagyonát felosztotta gyerme-
kei között s ugy rendelkezett, hogy örökösei 
flgyiittesen birtokolják a szatymazi szőlőt. A 
hagyatéki tárgyaláson Kup László szegedi 
ügyvéd képviselte Kup Béla századost is, szá-
zados fivére nevében az ügyvéd-testvér tette 
oneg az örökösödési nyilatkozatot s az örö-
kösök Kup Ilona kivételével el is fogadták a 
végrend alerti intézkedést. Ekkor még Kup Béla 
gazdálkodott a szatyimazi szőlőbein. 

Egy családi összezördülés után azonban öz-
vegy Kan Gyuláné felhivta Béla fiát arra, hogy 
hagyja el a szatymazi szőlőt, költözködjön 
be a városiba s a szőlő birtokát adja át neki. 
Kup Béla százados megrettenve vette tudomá-
sul anyiánaik kívánságát és ellene szogtiVt az 
anyja akaratának. S megindult a par az anya 
és a fia között. 

Kup Béla azzal védekezett a perben, hogy az 
apai végrendelet együttes és közös birtoklást 
rendelt el. őt tehát a birtokbófl kizárni nem le-
het. Elmoaidoitta azt Is, bogy közte és szülei 
között az a megállapodás jött létre, hogy 5 
menjen nyugdíjba s vegye dt a birtokon a gaz-
dálkodást. amivel szemben szülei azt Ígérték 
neki. hogy a gazdálkodás folytatásával gon-
doskodni fognak nl exisztenridjáról. ö eleget 
is tett ennek a megállaoodásnak. nyugdíjba 
imént s nyolc éven keresztül példátlan szorga-
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lommal és emedményosséggeí gazdálkodott, jog-
talan volna, ha akkor, amikor ő a megállapodás 
minden terhét teljesítette, a (megállapodásból 
származó előnyöktől el lehetne őt ütni. Kérte 
viszontkeresetében a bíróságot, hogy korlátoz-
za az özvegy haszottélvezeti jogát. 

A 
törvényszék 

belyt adott a keresetnek, megállapította, hogy 
a birtoklás az özvegyet illeti meg. ímert a vég-
rendelet igy intézkedett s a dr. Kup László ál-
tal képviselt Kup Béla a végrendelet intézkedé-
sét elfogadta. Megállapította azonban a tör-
vényszék azt is, hogy Kup Bélának joga van 
az özvegyi haszonélvezet megszorítását kér-
ni, e tekintetben azonban a törvényszék szerint 
addig rnem lehet határozni, mig a hirtokpar 
befejezést nem nyer. 

Az 
ítélőtábla 

résziben megváltoztatta a törvényszék ítéletét 
s helybenhagyva azt a rendelkezést, amely 
szerint az özvegynek joga van a birtokhoz, ki-
mondotta azt is, hogy az özvegyi haszonélve-
zet megszorítását Kup Béla nem kérheti, mert 
az anyja haszonélvezete alatt álló házban neki 
ingyen lakása van s ez a köriilmény az özve-
gyi haszonélvezet megszorítását jelenti. 

Most tartotta meg ebben az ügybon 

a kúria 

efső polgári tanácsa a felülvizsgálati tárgyalást. 
Ezen a tárgyaláson az özvegy képviseletében 
dr. Türr Madár, Kup százados képviseletében 
dr. Dettre János jelent meg. A 'curia előtt belé-
pett a perbe dr. Kup László és 'r . Kup Gyula 
is, kérve azt, hogy a kúria az özvegy kerese-
tét ismerje el jogosnak s utasítsa el Kup Bé-
lát viszontkeresetéve.l 

A nagy érdeklődést kettő ügyben a kúria 
részitéletet hozott, részben eldönitve a vitás 
kérdést, részben azonban további eljárásra uta-
sítva az ítélőtáblát. A k u r r szerint az özvegy-
nek joga van a végrendeletben biztosított ha-
szonélvezeti joga alapján a birtoklást igényelni. 
A kúria nem ment annak a kérdésnek vizsgá-
latába, hogy Kup Béla és szülei köaött jött-e 
létre megállapodás, kimondotta azonban, hogy 
ha ilyen megállapodás valóban jött létre a 
szülők és Kup Béla között s ha e megállapo-
dás ellenére zárják ki Kup Bélát a birtokból, 
akkor Kup Bélának kártérítés jár. Kimondotta 
a kum'a azt is, hogy a lakás átengedése az 
özvegyi jog korlátozását nem jelenti s azért az 
özvegyi jog korlátozása iránti kereset eldön-
tésére utasította az Ítélőtáblát. A kúria ítéle-
tében feloldotta az ítélőtáblának a perköltsé-
gekre vonatkozó ítéleti rendelkezését és az Íté-
lőtáblára bizta, hogy a per végleges befejezése 
után döntse el: melyik félnek kell viselni a 
perköltségeket. 

Az érdekes per tehát a kúria ítéletével még 
rnem ért végiét. A kúriai fté!et még egyéb perek 
forrása ás a latija is lesz. 

A Középeurópai Kupa szombati ered-
ményei 

flz Újpest győzelme Bécsben, 
a Hungária veresége Budapesten 

Sparta—Hungária 5:4 (4:3) 
Budapest, junius 16. A Hungária a közép-i 

európai kupamérkőzések első fordulójának el* 
ső mérkőzésén gyengén játszott nagynevű el-
lenfele ellen. A Spárta már a kezdés után gól-
hoz jutott: jobbszélsője, H r u s k a közveflen 
közelről a kapuléc alá tette a labdát. 1:0. A 10« 
percben T i t k o s kiegyenlített. 1:1. Nemsokn 
kai később F a c i n e k éles lövése a kapu el^ 
lenkező oldalának felső sarkában kötött ki. 2:1. 
A 20. percben a Hungária csatársora szép tá-< 
madást vezetett, Turai éles lövése perdült a há-i 
lóba: 2:2. A 23. percben a félpályáról induló 
Titkos szerezte meg a vezetést: 3:2. F a c i n c K 
a 26. percben kiegyenlített: 3:3. A 34. percben 
N e j e d 1 i lövése Dudáson irányt változtatya 
jutott a hálóba: 4:3. 

A második félidő Hungária-támadásokkal 
kezdődött. Az 5. percben Facinek H r u s k a elé 
adta a labdát, aki ötre szaporította a Spárta 
góljait. Ezután a játék ellaposodott. A 28. perc-
ben T u r a i szabadrúgását Dudás a felső sa-
rokba lőtte. Ezután szépen felépített Hungária-? 
támadások következnek, de lövőhelyzetben a 
Hungária-csatársor sokat rontott. 

Újpest—Austria 2:1 
Bécs, junius 16. Az Újpest labdarugó csapa-

ta a középeurópai kupamérkőzések során aa 
Austria csapatát 2:1 arányban megverte. Aa 
Újpest győzelme teljesen megérdemeli volt 

A magyar csapatból K o c s i s ós P. S z a b S 
valamin! S t e r n b e r g és F u t ó hátvédpár 
játszott igen jól. Az osztrák csapatban S i n a e-> 
1 á r gyenge játékot mutatott. 

Az Újpest góljait K o c s i s és P. S z a b ó lőt-
ték. Az osztrák csapat gólját S i n d e 1 á r jut-
tatta 1 l-esből az Újpest hálójába. A 11-est elő-
ször Hóri kivédte, de a biió ú j ra rúgatta. 

15 millió mázsa búzát 
várnak Romániában 

(Budapesti tudósítónk telefonjelcntése.) Ba^ 
karestből jelentik: A földművelésügyi minisz-
térium legújabb termés jelentését most adta ki. 
Eszerint Románia búzával bevetett területe 2 
millió 800.000 hektár, amelyen hektáronkint 
6—7 mázsás termés várható. Ilyenformán Ro-
mánia ezévi búzatermése összesen 15 millió 
métermázsára tehető, ami igen gyenge ered-
mény és még a belső szükségletet is alig fedezi. 

Az i d é 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Északkeleti légáramlás, 
változó felhőzet, esetleg egy-két helyen 
még kisebb záporeső. A nappali hőmérsék-
let némi emelkedése várható. 

A kisanfantkonferencia 
Belgrád, junius 16. A bukaresti kisantant-

értekezleten hir szerint főként gazdaságpoliti-
kai kérdések kerültek megtárgyalásra. Szóba 
kerül a Mussolini—Hitler találkozó után ke-
letkezett középeurópai politikai helvzet is. 
wt&mmiammnarmamnmmBmmjmmmmm^^mmmmmm 

A vidéki rendőrfőkapitány helyettese. Buda-
pestről jelentik: A belügyminiszter É l i á s y 
Sándor dr. vidéki rendőrfőkapitány állandó he-
lyettesítésével dr. Z a n k ó Géza rendőrfőtaná-
csost nevezte ki. Dr. Z a n k ó a szegedi, leg-
utóbb pedig a szombathelyi kerület főkapitány-
helyettese volt. 

Clpőpasxtagyár 
létesítéséhez iijryes, agilis Hatalember !»•-
restatik. Szükséges töke 60̂ —600 pengő. 
„Biztos megélhetés" jeligére Blocknsr hir-
detőbe, Bupapest, Erzsébet krt. 14. Bs 

Trencsénteplicz 
fürdő hét évszázad óta bevált módszerrel 
gyógyít: reumái, köszvényt, ischiászt, nen-
ralgiákat Olcsó pausálkurák. 
Prospektus, felvilágosítások: a Színházi Élet 
utazási irodájában Budapest .VII., Erzsébet-
körűt 7. Telefon: 41-9-50. 


