
T934 szeptember 14.' D E r . M A G Y A R O R S Z A G 3 

400 somogyitelepi telektulajdonos ellen 
indított pert a város 

a bértartozások miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Monstre 
per tárgyalását kezdte meg tegnap a községi bi-
róság. A város tiszti ügyészsége négyszáz So-
mogyi-telepi telek- és háztulajdonost jelentett 
tel azért, mivel bér hátralékukat nem fizették 
mer. A községi biróság valamennyi Somogyi-
telepi bérhátralékos ügyében tárgyalást tűzött 
ki és mindegyiküket külön-külön beidézi. 

Az első tárgyalást csütörtökön tartották meg 
és erre ötven telektulajdonost idézett meg a 
községi biróság. A legtöbben egyévi telekbérrel 
tartoznak» mely már február elsején lett volna 
esedékes, de vannak sokan, akik két. sőt három 
esztendei bérrel tartoznak• A tárgyalás alkalmá-
val a telektulajdonosok nagyrész« azzal véde-
kezett, hogy olyan csekély a keresete, nem 

(A Délmagyarország munkatársától) Április 
28-án a törvényhatóság közgyűlésén vihar tört 
lei egy inrterpeiáoió miatt. Szűcs Imre törvény-
hatósági bizottsági tag interpellálta meg a pol-
gármestert amiatt, mert a kisgyűlés az tron-
nan alakult görögkeleti magyar egyháznak az 
Oroszlán-uocai városi bérházban háromszobás 
lakást utalt k! díjtalanul. Az interpelláció miatt 
oly heves volt a vihar, hogy az elnöklő főispár 
az ülést feilfüggesztette. Többen sértő kifejezése-
ket kiáltottak Szűcs felé- Az interpelláló 1-ftgy 
városatya-- Meskó Zoltán ny. orvostábomok, 
ifj- dr. vitéz Gárgydn Imre borkereskedő, vitéz 
Mdriatöldi Márton tanár és Török Béla 1 ->r-
máryfőtanácsos ellen egy-egy rendbeli rágalma-
zás vétsége miatt feljelentést tett- Szűcs felje-
lentésében előadta, hogy a négy városatya a 
következő szavakat kiáltotta felé: ..Hazaáruló, 
renegát, szégyelje magát, pfuj. menjen Szer-
biába, kivele." 

A feljelentés a járásbíróságra került, ahol dr. 
üjváry Zoltán járásbiró csütörtök déli 12 órára 
tűzött ki az ügyben tárgyalást. A tárgyaláson 
megjelent mn'nd a négy vádlott, megjelent Szűcs 
Imre fómagánvádló is, valamint nagyszámú ér-
deklődő. A tárgyalás 

izgalmas hangulatban, túlfűtött at-
moszférában 

zia.ilott le. A bíróságnak nem egyszer kellett 
figyelmeztetnie a vádlottakat, hogy őrizzék meg 
higgadtságukat- Elsőnek 

Meskó Zoltán ny- orvostábornokot 

hallgatta ki a biróság. Kijelentette a tábornok, 
hogy nem érzi magát bűnösnek- Habár az inkri-
minált kifejezéseket használta, sőt azokat most 
Is fenntartja. Kötelességének érezte, hogy eze-
ket a kifejezéseket megtegye, mert Szűcs Imre 
interpellációja miatt a legnagyobb mértékben 
fel volt háborodva. Szűcs Imre kifogásolta, hogy 
a görögkeleti egyháznak 3 szobás lakást adtak 
és olyanféle kijelentést tett, hogy „a város rem 
prédálhatja ingyen javait egy olyan egyháznak, 
amely ninos is elismerve". Aki így beszél et.-y 
Olyan mozgalomról, melynek a célja a magyar-
ság megmentése és kiegyensúlyozása — mon-
dotta —, az hazaáruló- A tábornok azt mondotta 
még vallomásában, hogy Szűcs Imre felszólalá-
sa annál is inkább felháborította, mert Szűcs 
otthagyta az egyházi adó miatt a katolikus val-
lást és a szerb egyház kötelékébe lépett. 

Dr- Olasz Pál védő terjesztett elő ezután in-
dítványt. Az inkriminált kifejezésekre vonatko-
zólag 

a valódiság bizonyítását 

kérte elrendelni közérdekből. Bizonyítani kíván-
ja. hogy Szüos Imre „hazafiatlan és renegát". 
Szűcs olyan mozgalmat támadott meg, amely 
tz egész Magyarország szimpátiáját élvezi. Kér-
te az ügyre vonatkozó városház» iratok beszer-
zését. amelyekből kiderül, hogy a sérelmezett 

képes törleszteni a telekbért. Valamennyien 
vállalták, hogy meghatározott időn belül meg-
fizetik tartozásukat Mintegy harmincan köz-
vetlen a tárgyalás után a városi főpénztárban 
le is fizették tartozásuk egyrészót, amelyhez 
már a bírósági költség is — tárgyalásonkint 90 
Mér — járult. 

A jövő héten ujabb ötven bérhátralékos ügyét 
tárgyalja a községi biróság- Ha a Somogyi-
telepiekkel elintézik a bérdifferenciát, akkor a 
város pert Indít mindazon teleplakók ellen, akik 
nem fizetik rendesen telekbérüket. Arra való te-
kintettel, hogy a tartozások jóval száz pengőn 
alul vannak — némelyikük 7—10 pengővel tar-
tozik — a tiszti ügyészség a községi bíróságnál 
indított eljárást. 

kifejezések Indokoltak voltak. Kérte tanúként 
kihallgatni P- Bulymovszky -\urél minorita plé-
bánost. aki előtt Szűcs bejelentette a katolikus 
egyházból való kilépését azzal az indokolással, 
hogy „talált egy olyan vallást, amely nem nínr 
é:"t üdvözít". A görögkeleti szerb egyház ugyan-
is gazdag és ott nem kell egyházi adót fizetni. 

Ezután a második vádlottat. 

Máriaföldi Márton tanárt 

hallgatta ki a biróság, aki elismerte a sérelme-
zett kifejezések használatát- Ezeket azonban — 
mondotta — jogos felháborodásában tette- Szűcs 
magatartása — mondotta — hazafiatlan volt, 
mert magyar ügyet akart elgáncsolni. 

Hasonló vallomást tett 

dr. vitéz Gdrgyán Imre 

is, aki kijelentette, hogyha akkor nem fügpesz-
tik fel az ülést, még tettlegességre is elragad-
tatja magát- Előadta ezután, hogy neki is tu.lo-
másá volt arról, hogy Szűcs hitét hagyta ott 
és tudomása szerint nevét is szerbre cserélte 
fel. 

A negyedik vádlott, 

dr. Török Béla 
előadta, hogy ő csak két kifejezést has un ált: 
.»szégyelje magát" és ..kivele". De a többi kife-
jezést is jogosnak tartja- Kérte beszerezni a 
kisgyülési határozat ellen beadott Szücs-féle fel-
lebbezést. Előadta, hogy az iskolaszék behívta 
tagjai sorába dr. Dákl'.s-Doroszlay Mihályt és 
a szerb egyház tiltakozott ez ellen-

A vádlottak kihallgatása után Gárgyán Imre 
védője, dr. Tóth Imre terjesztett elő bizonyítási 
indítványt. Kérte többek között P- Schneiáer 
Vencel kihallgatását, kérte az iskolaszéki irato-
kat beszerezni, kérte a Belgrádban megjelenő 
..Glasznik" ömü szerb lap beszerzését- Ebből 
az tűnik ki, hogy a szerb püspökök, köztük 
Zul'kcvics budai püspök is. örömüket fejezték 
ki Magyarország megcsonkítása felett Elekkel 
azit akarja igazolni, hogy Szűcs csupán anyagi 
okoktói egy nemzetellenes egyházba lépett. 

Szűcs Imre 
beszél* ezután. Kijelentette, hogy áilépett a szerb 
egyháziba, de akkor még nem volt magyat egy-
ház. Ezután dr. Burger Béla, Szűcs képvuelője 
elvi okokra hivatkozva ellenezte a kért valóság 
bizonyítását- Doroszlay-Dákicsnak 3 szobái, la-
kás* utalt ki a város díjmentesen. Szűcs inteir-
ptllációjábafl rámutatott ennek a kisgyülési ha-
tározatnak a jogtalanságára. A bizonyítást két 
okból is ellenzi: egyrészt a 'tifeitzésik túlsá-
gosan súlyos, inparlamentáris volta miatt, más-
rész' pedig azért, mert ezekkel a kifejezésekkel 
a főniagánvádlóoak törvényről folyó jogát akar-
ták e'háritani. Arra az esetre, ha a bíróság még-
is elrendeli a bizonyítást, a maga részéről ellen-
bizonyítást ajánl f e l Előadta, hogy a görögkeleti 

magyar egyház-akció Szentesről, Németh István 
ottani paptól indult ki- Németh Istvánról nem-
régiben furcsa dolgokat állapított meg a hivata-
los vizsgálat. Bizonyítani kívánja, hogy Dákics-
Doroszlay Németh István társaságához tarto-
zott. Dáklcs elcsapott szerb pap. aki igy nem 
fungálhat egyházilag- Bizonyítani kívánja, hogy 
Dákics évekkel ezelőtt felajánlotta magát a 
szerb hadsereghez papnak, bizonyítani kívánja, 
hogy fegyelmi vétségek miatt csapták el. a 
doktori diplomáját is megtévesztéssel szerezte. 

A védők az ellenbizonyítás elrendelését mel-
lőzni kérték a bíróságtól. 

A biróság ezután végzést hozott.. amelyben 
a védők által kért bizonyítást köz-

érdek címén elrendelte. 
Nevezeteseit bizonyitásrf: rendelt el a biróság 
arrü vonatkozólag, hogy Szüos tényleg anyaid 
okokból lépett-e a szerb egyházba, vagy sem, 
tanuképen kihallgatja P- Bulynovszky Aurélt 
és P. Schnader Vencelt, beszerzi a városházi 
iratokat és az isfcotafzéki iratokat. A főmagán-
vádló által kért ellenbizonyítás elrendelése fe-
lett a valóság bizonyításának felvétele után dönt 
a biróság. ^ m m ^ ^ » 

Emmerling Rezsőné 
tragédiája 

(A Délmagyarország munkatársától.) Részle-
tesen beszámoltunk a fiatal Emmerling Rezsőné 
tragikus halál ár óit- A 26 éves fiatalasszony 
tragikus öngyilkossága mély részvétet keltett 
mindenfelé a városban, ahol csak ismerték a 
filigrán termetű, csendes szőke asszonyt Az 
ügyészség a lefolytatott vizsgálat alapján, a bon-
colás mellőzésével kiadta a temetési engedélyt, 
mart nem kétséges, hogy öngyilkosság történt. 

Az elhunyt fiatalasszony Brünnben lakó szü-
leit még a szerencsétlenség napján táviratilag 
értesítették, a kétségbeesett szülők osütörtök éj-
szaka Szegedre érkeztek, hogy leányuk teme-
tése iránt intézkedjenek-

Emmerling Rezsőné holttestét pénteken dél-
után 4 órakor a belvárosi temetőben beszente-
lik, majd Budapestre szállítják és a kispesti te-
metőben helyezik örök nyugalomra. 

II kecsfeesnét—szegedi 
útépítés 

(A Délmagyarország munkatársától.) Augusz-
tus 14-én járt le a tranzkontmentális autóut 
kecskeinét— szegedi szakaszának átépitésére 
kiirt versenytárgyalást A többszáz beérkezett 
ajánlatok átszámításával szeptember első napjai-
ra elkészültek a kereskedelmi minisztériumban 
és eredetileg ugy volt, hogy már ennek a hétnek 
az elején döntenek a pályázatról. Fabinyi ke-
reskedelmi miniszter külföldi utja miatt azonbaii 
pár napos halasztást szenvedett a döntés. Érte-
sülésünk szerint szombaton, legkésőbb hétfőn 
nyilvánosságra kerül, hogy a több mint 6 millió 
pengő értékű útépítést a pályázó 35 vállalat kö-
zül melyikre bízzák. Valószínű, hogy a nagy-
szabású munkát több cég között fogják felosz-
tani és egyszerre több szakaszon kezdődnek 
meg az építési munkálatok- A versenytárgya-
lást feltételek szerint legkésőbb október elején 
hozzá kell fogni az útépítéshez-
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Viharos interpelláció uian 
izgalmas tárgyalás a biróság előtt 

Szűcs Imre rágalmazás! pere négy városatya ellen — A járás» 
biróság elrendelte a valódiság bizonyítását 


