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falinak nagyköveteivel a holnapi fogadás 
folyamán fogja közölni. 

Tsesme, április 21. 
Két olasz hadihajó tegnap bombázta a kö-

zeli Lacsatát, de jelentéktelen kárt tett csu-
pán. Senfcisem sebesült meg. A makri-i drót-
nélküli táviróállomásokat is bombázták az 
olaszok. 

Konstantinápoly, április 21. 
A Dardanellák mindáddig elzárva piaiad-

nak, amig az olasz flotta az Archipelagos-
ban cirkál. A török lapok jelentése szerint 
a hajózási társaságok Olaszországtól kár-
térítést fognak köivetelni az olasz akció ál-
tal okozott forgalmi pangás miatt. 

Konstantinápoly, április 21. 
A „Tanin" értesülése szerint Szászonov 

külügyminiszter azon híreszteléseket, mint-
ha Olaszország és Oroszország között a 
Dardanellákra vonatkozólag megegyezés ál-
lana fenn, kategorikusan megcálíolja és ki-
jelenti, hogy Oroszország a háború végez-
téig semleges magatartást fojg tanúsítani. 

Konstantinápoly, április 21. 
A lapok jelentésé szerint az olasz flotta 

folytatja cirkáló útját az Archipelagosban, 
különösen Chios környékén. 

Don-Rostow, április 21. 
A gabonakereskedők tanácskozásán azzal 

a kérdéssel foglalkoztak, 'hogyan lehetne a 
Dardanellák elzárásából származó károk-
nak elejét venni és elhatározták, hogy a mi-
niszterelnök utján a török kormánytól a sza-
bad fotgobm hely ráállítását kérjék, mert 
nem lehet a drágán vásárolt gabonarakomá-
nyokat elszállítani és mert ezért sokan sú-
lyosan károsodnának. Egyidejűleg arra kér-
ték a kormányt, hogy a hitelt ne szüntessék 
be, mert különben általános pangás állana 
be a kereskedelem térién. 

Az ország Jogászai Szegeden. 
— Szászy-Schwartz Gusztáv előadása a jövő 

jogáról. — 

(Saját tudósítónktól.) A Magyar Jogász-
egyesiilet szegedi vándorgyűlése a várako-
zásnak megfelelően impozáns volt. Az or-
szág jogászvilágának kiválóságai adtak egy-
másnak találkozót ebben a városban, amely 
méltóan fogadta vendégeit. A jogászgyülés 
kimagasló eseménye Szászy-Schwartz Gusz-
táv előadása volt. 

A vasárnapi program reggel nyolc órakor 
kezdődött. A vendégek nyolctól-tiz óráig kü-
lön csoportokban a városi muzeumot, a So-
mogyi-könyvtárt, a Csillagíbörfönt, az ál-
lamfogházat és az ujszegedi ÁrpádLotthont 
tekintették meg. 

A gyűlést tiz óra után tartották meg a vál 
rosháza dísztermében. A terem zsúfolásig 
megtelt az ország minden részéből összese-
reglett jogászokkal és az érdeklődő előkelő 
közönséggel. A szegedi jogászegyesület ne-
vében Kray István Ítélőtáblai elnök, a város 
nevében Lázár György 'dr polgármester üd-
vözölte a vendégeket. Nagy Ferenc nyugal-
mazott államtitkár elnöki megnyitója után 
Szászy-Schwartz Gusztáv tartotta még 
nagyértékü előadását a „jövő jogáról". A 
közönség élvezettel hallgatta az európai hirói 
jogtudós előadását. 

A gyűlés után a Kass-vlgadó Otthon ter-
mében diszebédi volt, amelyen száhios föl-
köszöntő hangzott el. A vendégek délután 
három órakor utaztak el Szegedről. 

A jogászok gyűléséről szóló részletes tu-
dósításunk á következő] 

NAGY FERENC DR ELNÖKI MEG-
NYITÓJA. 

Nagy Ferenc elnök a következő szavakkal 
nyitotta meg az ülést: 

A magyar jogászegyletnek és a szegedi jo-
gászegylet együttes teljes ülését van szeren-
csém ezennel megnyitni. Amikor célul tüz-
tük volt ki, hogy nemcsak az ország főváro-
sában tartjuk a mi egyes felolvasó gyűlé-
seinket, hanem hogy kirándulunk a vidékre 
is, a vidéknek főbb gócpontjaira, akkor az a 
remény kecsegtetett, hogy ezáltal egy lénye-
ges kiegészítést fog kapni a magyar jogtu-
domány és a im'agyar jogélet, mert tisztán a 
fővárosra koncentrálva az egy hiány, mert 
hiszen a magyar jogélet sokkal változato-
sabb országos elterjedésében, hogy csak a 
főváros szemüvegén keresztül lehessen azt 
látni és nézni, más felől az ország különböző 
részeiben oly értékes elemei vannak a ma-
gyár jogéletnek, amelyeket bevenni a mi 'kö-
zös munkákba egy feltétlenül szükségesség, 
hogy ha azt akarjuk, hogy csakugyan na-
gyobb haladás, emelkedettebb fejlődés mu-
tatkozzék jogtudományunk terén. Meg va-
gyunk győződve arról, hogy Szeged városa 
és kcrriyéke nekünk igen sokat fog hozzá-
járulni az ő értékes szellemi tőkéjével a ma-
gyar jogtudományok továbbfejlesztésével és 
ebben a reményben nyitom meg ezt a mai 
gyűlést, előre is köszönetet mondva a szép 
megjelenésért és kérve önöket, hogy a ,mi 
mai tárgysorozatunk iránt meleg érdeklő-
déssel szíveskedjék lenni, ugy hogy remél-
jük azt, hegy a mai nap azután tartós em-
lékeket fog hátrahagyni és állandó hatás-
sal is lesz a mi további együttműködésünk 
szempontjától. (Lelkes éljenzés). Az ülést 
megnyitom. 

LÁZÁR GYÖRGY POLGÁRMESTER 
BESZÉDE. 

Lázár György dr polgármester, Szeged 
város közönsége nevében a következő üd-
vözlő beszédet mondotta: 

Méltóságos elnök ur! Mélyen tisztelt 
Nagygyűlés! Mielőtt, igen tisztelt uraim, 
önök a Szeged város életében és történeté-
ben mindenesetre megemlítésre méltó és 
fontosságára nézve első helyre igényt tartó 
programjuk megoldásához fognának, enged-
jék meg nekem, aki ezidő szerint Szeged 
város közönségét vagyok hivatva képviselni, 
hogy szives türelmüket és szűken szabott 
idejüket egyetlen pillanatra igénybe vegyem. 
Szeged város közönsége és lakossága min-
dig igaz lelkesedéssel, jóindulattal, sőt am-
bícióval engedett tért a köz és társadalmi 
élet faktorai minden olyan megnyilatkozásá-
nak, amely végeredményében akár az anya-
gi, akár az intellektuális kulturána'k emelé-
sét célozza és hogy ha Szeged város közön-
sége ezen álláspontot foglalta el a köz és 
szociális élet minden nemes evolúciójával 
szemben, akkor kétszeres öröime van a vá-
ros közönségének a mai napon, amikor Ma-
gyarország jogászvilágából összegyűlve 
látja a magyar intelligens középosztály azon 
rétegét, amely a mult században a köz és 
társadalmi élet terén vezetőszerapet ját-
szott. Fokozza Szeged város közönségének 
örömét és lelkesedését az, hogy olyan fé-. 
fiu értekezését voltak kegyesek felvenni pro-
gramjukban, amely férfiú úgyis mint ősi tu-
domány egyetemtünk dísze, de úgyis mint 
jogfilozófus hirneve immár áttörte Magyar-
ország határait és a messze terjedő világ 
perifériáin becsületet szerzett a magyar név-
nek, tiszteletet és elismerést a magyar jog-
tudománynak. (Éljen Schwarcz!) 

Ezen kettős öröm hatása alatt szivem 
igaz me'egével üdvözlöm önöket uraim Sze-
ged város ne\ében akkor, amikor teljes ülé-
süket a város falain belül tartani szívesek, 
megköszönöm, hogy ezen teljes ülésükei 
Szegeden raríották és ezáltal városunk köz-
pontiságát emelték. Óhajtom, hogy azon — 
fájdalom csak néhány órára is, amit az urak 
Szeged város laíain 'belül eltölteni fognak, — 
magukat jól érezzék és a jogtudomány fej-

lesztésére irányu'ó feladataikat az eredmé-
nyesség áldása Kísérje.. Uraim: az isten hoz-
ta önöket! (Lelkes éljenzés.) 

KRAY ISTVÁN BESZÉDE. 
A szegedi jogászegyesület elnöke: Kray 

István, a szegedi királyi Ítélőtábla elnöke, a 
következő szavakkal tolmácsolta a vendégek 
iránt üdvözletét: 

— Mélyen tisztelt teljes ülés! A mai, bár 
sokkal szerényebb keretbe foglalt ülésünknek 
külső képe abból az okból is, hogy a mind-
nyájunk, az egész hazai jogászság által annyi-
ra tisztelt Nagy Ferenc ur őméltósága sze-
mélyében ugyanaz az elnök vezeti ülésünket 
most, mint akkor is, lelkembe idézi a néhány 
hónappal ezelőtt Budapesten megtartott or-
szágos jogászgyülés emlékét, mely' az 
elért nagy siker gazdag fényében még oly 
élénken ragyeg előttem. Ezen a gyűlésen 
résztvett a hazai egész jogászközönség és 
rósztvett a magas kormány, résztvettek a szé-
kesfőváros és a tudományos intézetek képvi-
selői és résztvett az ország legtávolabbi vi-
dékeiről is egybesereglett nagy magyar jo-
gászközönség. Ez a hatalmas érdeklődés bizo-
nyítja leginkább, hogy a gyűlések megtar-
tása szükségesség, melyet az ezeken megvita-
tott jogi és ezekkel szorosan kapcsolatos böl-
cseleti és társadalomtudományi kérdések 
mindenkit egyaránt érdeklő főfontosságai 
voltak. Az emberek legbecsesebb problémáit: 
az állampolgárok legerősebb jogait a tudo-
mány és gyakorlat eszközeivel meghatározni 
és biztositani csakugyan közszükség, kivált 
napjainkban/amikor oly irányzatok és esz-
meáramlatok merülnek föl, amelyek eddigi 
egész jogéletünket alapjában ostromolják és 
ezzel a bizonytalanság kinos érzelmeit idézik 
fel. örömmel és mély tisztelettel üdvözlöm 
jogunk egységes irányának egyik leghivatot-
tabb vezéremberét: Nagy Ferenc ur őméltó-
ságát, a mi illusztris elnökünket, aki veziető 
szép hivatását olyan fáradhatatlan buzga-
lommal és azzal a nemes ambícióval, amely 
szabad országban a közerények közt a leg-
első, magára vállalni szíveskedett. (Lelkes él-
jenzés.) 

Utána Nagy Ferenc dr elnök megköszönte 
az üdvözléseket, ismertette a Magyar Jogász-
egyesület célját és működését s végül felkérte 
Szászy-Schwartz Gusztáv dr egyetemi tanárt, 
hogy a Jövő jogáról szóló előadását tartsa 
meg. 

SZÁSZY-SCflWACZ GUSZTÁV ELŐ-
ADÁSA. 

Feszült érdeklődés mellett, a nagyszám-
ban megjelent előkelő, díszes közönség előtt, 
melyben nagyszámban voltak a nők is kép-
viselve, kezdte meg SzászLSchwacz Gusz-
táv előadását a Jövő jogairól. 

Ezúttal a kiváló jogtudós nem a tételes 
jogtan szemléletével foglalkozik, hanem a 
jövő jogának anyagi eMöltételeit iparkodott 
megjósolni a következőkben: 

— A jövő jogának megállapításánál a 
fönnálló jognak leghatalmasabb tényezőjét: 
a jog kötelező erejének okát mutatta ki. A 
konzervativizmus, a jognak Legértékesebb 
alapja, mert ez tartja szabadon a jog fejlő-
désének helyes és egészséges pályáját. A 
jogszabályok csak akkor lépnek be az élet-
be, ha azok nemes patinával, az idővel be-
vonódnak. Ezért pedagógiai szempontból 
leghelyesebbnek tartotta hallgatóit a római 
joggál megismertetni, mert az elmúlt idők-
nek szelleme tiszteletet és nemes megnyug-
tatást, törvényibecsülést von ki az emberek 
lelkéből. Egész másképen fest az a torvény, 
melynek kötelező ereje századokra nyúlik 
vissza, mint amelyeknek szerzőire ujjal le-
het rámutatni. .. 

Szerinte tehát a jog fejlődésének alapfol-
tétele egy egységes, konzervatizmus, ame/y 
ép biztositéka a jog életrehivásanak, k o t e j w 
hatásának. A szellemi ökonómia ^ v e n y e 
kívánja meg, hogy minél ^evesebb eszKo^ 
változtatással, thát mupkamegtaK^Uassai 
alkossunk törvényeket. W F á r , g o l o k 


