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teljesíteni. A különböző törvények annyi in-
gyenes jogvédelmi kötelezettséget rónak az 
ügyvédekre, hogy az országos ügyvéd-szö-
vetségnek is egyik legfontosabb föladata az 
ügyvédi ingvenes munkálatok megszünteté-
sének a kérdése. 

A bűnvádi perrendtartás módot nyújt a bí-
róságoknak, hogy majd minden főtárgya-
láshoz védőt rendelhet kii, aki köteles a vád-
lott védelmét akárhányszor egvéb ügyeinek 
sérelmére is díjmentesen ellátni. 

A fiatalkorúak fölött való speciális bírás-
kodás a szegedi büntetőtörvényszéknél már 
oly nagy arányokat ölt, hogy hetenkint két, 
sőt három napon keresztül csak ilyen ügye-
ket tárgyal az illető tanács. Mindenkor nyolc-
tiz ügy van kitűzve, amelyhez mindeniké-
hez védőt kell kirendelni. S nehogy nyolc-
iiz ügyvéd hiábavaló várakozással töltsön 
el egy egész délelőttöt, — akárhányszor 
azonban még délután is kell tárgyalni — a 
kamara a kirendelést soros ügyvédekkel 
látja el aként, hogy egy-egy napra más-más 
védőt rendel ki, aki azután valamennyi arra 
a napra kitűzött ügyben teljesiti a védői tisz-
tet, természetesen ingyen. A bűnügyi ingye-
nes védelmeken kivül számtalan más ma-
gánjogi ügyben köteles az ügyvéd munkáját 
a szegényjogon pörlekedő feleknek rendel-
kezésére bocsátani ügygondnokságok, házas-
ságvédelimek és pártfogói tisztségek ellátá-
sával. 

Az ügyvédek megunták ezt az állapotot és 
mozgalmat indítottak a megszüntetésére. 
Szabadkán már megkísérelték az ügyvédek 
a sztrájkot, most pedig a szegedi ügyvédek 
egy csoportja inditott sztrájkmozgalmat. 

A Délmagyarország munkatársa megin-
tervjuvolta ebben az ügyben Hevessy Kál-
mánt, a szegedi törvényszék helyettes elnö-
két, Zombory Jenő dí királyi ügyészt és 
Reiniger Jakab dr ügyvédet. Elitélőleg nyi-
latkoztak az ügyvédek sztrájkmozgalmáról, 
amelyről a Délmagyarország cikke utján ér-
tesültek. Azt elismerik, hogy az ingyenes 
jogvédelem talán túlságosan igénybe veszi 
az ügyvédek munkásságát, de ezt a hirtelen 
állásfoglalást alkalmatlannak tartják a hely-
zet javítására. Az ingyenes jogvédelem tör-
vényes állapot, amelyen csak törvényes uton 
lehet változtatni. Memorandummal kell föl-
hívni a törvényhozás és az igazságügymi-
mszterium figyelmét, ha sérelmesnek tart-
ják az ingyenes jogvédelmét. Az ügyvédi ka-
marának nem volt tudomása az ügyvédek 
sztrájkmozgalmáról, a kirendelt ügyvédek 
maguk között hozták meg a határozatot a 
törvényszék pertárában. 

Hevessy Kálmán ezeket mondotta: 
— Az ügyvéd urak tudják, mit csinálnak. 

A törvényes következményeik természetesen 
nem maradhatnak el. Ha más védő nem je-
lentkezik, a tárgyalást el kell napolni, amely 
esetben a költségeket az ügyvéd urak vise-
lik. A mozgalomról különben nem nyilatkoz-
hatorn. 

Zombory Jenő dr: Meglepett az ügyvéd 
urak elhatározása. Lehet, hogy az ingyenes 
jogvédelem túlságos terhet ró reájuk, de a 
helyzet javitására a mozgalmuk nem alkal-
mas. A biróságok is túlterheltek a munkával, 
milyen lenne a helyzet, ha a biróságok is 
csak ugy hirtelenében bejelentenék a sztráj-
kot. Más módja van annak, ha javitani aka-
runk a helyzetünkön. Kriminális következ-
ménye nem lehet, ha tényleg beváltják az 
elhatározásukat, fegyelmi uton torolhatják 
meg az eljárásukat. 

Reiniger Jakab dr: A mozgalomról nincs 
tudomásom. És ebben a formában nem is 
helyeslem. A kamarában sem volt még szó 
a dologról Az eljárásukért feleljenek a moz-
galom inditói. 

Angliában minden felnőtt választó. 
Londonból jelentik: Az angolországi szociá-
listák és a radikális polgárság régóta erős 
küzdelmet folytatnak az angolországi vá-

lasztói jog reformjáért. Az angol választói 
törvény bármily liberális is főbb rendelke-
zéseiben, egyes részletekben mégis tartalmaz 
konzervatív intézkedéseket, igy többek kö-
zött régi alapon megmaradt benne a többes 
szavazati jog is. A munkásság és radikális 
polgárság küzdelme most eredinénynyel járt. 
Tegnap egy küldöttség tisztelgett Asquih 
miniszterelnök előtt, aki válaszában ezeket 
mondotta: 

— A kormány a parlament legközelebbi 
ülésszakában törvényjavaslatot fog benyúj-
tani, amely minden felnőttnek megadja a 
választói jogot. Senki sem kap többet egy 
szavazatnál. A törvényjavaslat a nők válasz-
tói jogát nem tartalmazza, de az alsóháznak 
jogában áll ezt a választójogot a nőkre is 
kiterjeszteni. 

A miniszterelnök válasza nagy szenzációt 
keltett. A szufragettek most mindent elkö-
vetnek, hogy az alsóház többségét megnyer-
jék a nők szavazati jogának. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 

Színházi műsor. 
Nov. 9, csütörtök: Hit és haza, népdráma. Bemutató. 

(Páratlan a/s) 
„ 10, péntek: Hit és haza, népdráma. (Páros 5/s) 
„ 11, szombat: Hit és haza, népdráma. (Páratl. Vs) 
„ 12, vasárnap: délután: Cigányszerelem, operett 

este: Bánkbán, szomorújáték. (Pá 
ros »/,) 

* Z á t ony ha lo t t i beszéde. A Délma-
gyarország szerkesztősége a következő le-
velet vette: Igen tisztelt Szerikesztő Ur! En-
gedje meg, hogy én, aki előidézője vagyok 
annak a vitának, mely egy halotti beszéd 
körül történt Zátony Kálmán és az igazság 
érdekében nyilatkozok. Ugyanis egy tárcá-
ban foglalkoztam többek között egy modern 
ifjú modern halotti beszédével s ezt kiélez-
tem. Egyik helyi lap szórói-szóra igy kiéle-
zetten adta le ezt a beszédet, melyet a fővá-
rosi sajtó is átvett. Az igazság érdekében 
Iki kell jelentenem, hogy ilyen kitételeket, 
„pitiáner", „örezsem", „ilyen fiatal" tényleg 
nem használ. 

D'Elte. 

Zátony Kálmán beszédjét itt közöljük: 
„Valahogy igy kellene kezdenem, hogy: „el-
jöttünk" . . . de nem kezdem, mert hiszen 
itt vagyunk. Aztán meg igy kellene folytat-
nom: „hogy letegyük megemlékezésünk jel-
képét" . . . de ezt sem mondom, mert egy-
szerű akarok lenni és ember, mint amilyen 
te voltál! Nem is azért vagyunk itt, mert a 
direktor villanyosra rakott bennünket, ha-
nem, hogy szivünkből adózzunk a Te emlé-
kednek. 

Éltető Gyula, t n téged nem ismertelek. A 
kollégáim azt mondják, hogy derék, egy-
szerű ember voltál s mint italos ember: jó-
cimborája, hűséges bajtársa a szinészkollé-
gáidnak. Ennek a te emberiességednek adó-
zom én a megilletődésemmel, amikor meg-
emlékezem fölötted, mert a színpadon nem 
sok babért arathattál, hiszen díszleteket fös-
töttél és a kórust fújtad hűségesen. De ezt 
aztán becsülettel! És ilyen derékséggel vol-
tál a te publikumoddal szemben is, aki sze-
rény munkálkodásodat mégis értékelte. 

Isten veled te egyszerű, derék ember! Le-
teszem társulatunk koszorúját." 

* Tolstoj második hátrahagyott drámája. 
Sumbatow hercegnek, a moszkvai Kis Szin-
ház igazgatójának — mint Moszkvából je-
lentik — most adták át Tolstoj Leó második 
hátrahagyott darabjának a kéziratát. A da-
rab igazi népdráma és a cime Minden rossz 
ettől származik. Az iszákosság rettenetes kö-
vetkezményeit mutatja be és az orosz nép-
életből megrendítő képekkel szolgál. Tolstoj 
ezt a darabját néhány hónappal halála előtt 
irta huszonnégy óra alatt, egy Teljatniki ne-
vű faluban, ahol látogatást tett. Itt látott 

egy teljesen tönkrement falusi gazdaságot, 
melynek iszákos gazdája egész családját 
romlásba kergette. Tolstoj darabjából leg-
közelebb megkezdik a próbákat és december-
ben fogják bemutatni Moszkvában. 

* Novell! ezredik föllépése. Ermete No-
velli most Párisban vendégszerepel Réjane 
színházában. A nagy olasz színművész, mint 
Párisból jelentik, hétfőn a „Papa Lebonnard" 
címszerepében lépett fel és ez alkalommal 
különös ovációban részesült, mert az estén 
játszotta ezredszer Jean Alcard darabjának 
főszerepét. 

* Pierre Wolff uj darabja. Parisból jelen-
tik: Kedden este volt a Gymnaseban a főpró-
báj a Pierre TVolff „Tiltott szerelem" cimii 
darabjának. A „Bábjáték" szerzője ezúttal 
nagyon komoly témát dolgozott fel, magát a 
szerelmet. A törvényes szerelem konfliktus-
ba kerül a tiltott szerelemmel és ebben a 
harcban az anyai szeretet szenved. Az ösz-
szes személyek a legkomolyabb szenvedély-
nek engedelmeskednek. Ha a darab mély, 
azért nem nagyon szomorú. Egy mosolylyal 
kezdődik és melankolikusan fejeződik be. A 
cselekmény szinlielye a Riviéra. Cap Martin 
egyik villájának fényes szalonja és egy kert, 
mely a montekarlói öbölbe nyilik, a darab 
diszletei. 

Törökország visszautasítja 
az annexiót. 

- Ujabb olasz vereségek. — 

(Saját tudósítónktól.) Az a hivatalos dek-
retum, melylyel Viktor Emánuel olasz ki-
rály Tripoliszt annektálta, ugy látszik — 
csak elméleti annezió, mert a gyakorlat 
egész mást mutat. Az olaszok ujabb és ujabb 
súlyos vereségéről számol be a táviró. Igy, 
mint a törökök fényes nagy győzelmét jelen-
tik, hogy egy nagy ütközetben a törökök 
megverték az olaszokat, akiktől Dernát visz-
szahóditották és három olasz hadtestet el-
fogtak. A porta a nagyhatalmakhoz inté-
zett tiltakozó jegyzékében semmisnek és 
jelentéktelennek jelenti ki Olaszország an-
nexióját, ugy a jog, mint a tényleges viszo-
nyok szempontjából, mert ellenkezik a nem-
zetközi jog legelemibb alapjaival. Törökor-
szág és Olaszország még mindig ellenséges 
viszonyban vannak. A porta elévülhetetlen és 
elidegeníthetetlen szuverénjogait fegyverrel 
védi meg. A hatalmakhoz intézett jegyzék az 
annexiós dekrétumot ama szerződések hatá-
rozott megsértésének jelenti ki, amelyeket 
részint a hatalmak iránt, részint a portával 
szemben a párisi és berlini konferencián Tö-
rökország területi integritása ügyében vál-
lalt el Olaszország. 

Londonból jelentik: A Hamidie-erőd újból 
való megszállása az első jelentékenyebb si-
ker, amelyet az olaszok Tripolisznál tizen-
négy nap óta elértek. Ezt is csak az olasz 
ágyúnaszádok tüzelése tette lehetővé. A tri-
poliszi helyőrség helyzete azonban az élelmi-
szerek egyre fokozódó hiánya miatt nagyon 
aggasztó. A város a szárazföld felől teljesen 
körül van zárva, tehát nem lehet élelmiszere-
ket behozni, a kikötőben pedig olyan hiá-
nyosak a berendezések, hogy az olasz és 
semleges hajók csak rakományuknak egyré-
szét tudták partraszállitani és kénytelenek 
voltak a rakomány többi részével visszafor-
dulni. A Kyrenaikában levő olasz csapatok, 
hür szerint, két hadoszlopban megkezdték az 
elönyomulást az ország belsejébe. 

Konstantinápolyból jelentik: Teljesen meg-
bízható forrásból eredő jelentés szerint a 
Derna körül folyó harcoknál három olasz ez-
red a török fogságba jutott s ez alkalom-
mal Dernát a törökök visszafoglalták. 

Párisból jelentik: A Havas-ügynökség je-
lenti Tuniszból, hogy ott komoly összeütkö-
zések voltak arab csapatok és olaszok kö-
zött. A rendőrség csapatoktól támogatva, 
helyreállította a rendet. Mindkét részről több 


