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A szegedi ügyvédek 
és a háború. 

Az ügyvédi kamara a gyorsított eljárásról. 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt 
tartotta a Szegedi Ügyvédi Kamara dr. Rcsa 

Izsó elnöklete alatt 41-i'k évi rendes közgyű-
lését. Dr. Végman Ferenc titkár a mult évi 
zárszámadás és a jövő évi költségvetés elő-
terjesztése után az évi jelentést mutatta be, 
amelyet fel terjesztenek az igazságügyimi-
niszterbez. A jelentés sok érdekes adatta! 
szolgál a szegedi ügyvédség háborús helyze-
téről és foglalkozik a gyorsított eljárással.: 
Ezeket a részeit a következőkben közöljük:* 

— Kamaránknak ezidősze.rmt 360 ügyvád" 
tagja van. Ezek közül most 160 teljesít ka-
tonai szolgálatot. 160 bevonult ügyvéd .közű! 
80 szolgál tiszti minőségben. A legközelebbi 
jövőben, amidőn a 43—50 évesek bevonul-; 
nak, körülbelül további 50 ügyvéd lesz köte-
les bevonulni és ebben az esetben a 360 ügy-
védi létszámból 210 lesz hadi szolgálatban. 

A 'hadba szállt kaftársaink közül eddig 
9 ügyvéd és 2 ügyvédjelölt áldbzta fel életét, 
és vérét a haza szent oltárán. 'Hadifogságba 
jutottak 10-ea. Elesett hőseink a követke-
zők: 

1. Hősi halált halt 1914. 'év szeptember 
23-án a Zaszavice (Szerbia) mellett vivotí 
véres ütközetben dr. Martinovocs Endre 
nagyszentmiklósi ügyvéd. Torontál megye 
tb. főügyésze, mint tartalékos hadnagy, éle* 
tének 39-ik és' ügyvédesikedéséírák 10-ik évé-' 
ben. Boldogult kartársunkat gyászolja öz-
vegye és négy gyermeke. 

2. A gorbcei csatatéren 1914. október hó' 
15-én hősi halált halt agg szülei egyetlen re-
ménysége és büszkesége, dr. Rntics Péter 
szegedi ügyvéd mint tartalékos hadnagy, 30. 
életévében és ügyvédeskedésének 2-'± évé-
ben. 

3. Az uzscki harcmezőn 1914. október 
1-én hősi halált halt dr. Szőri József szegedi 
ügyvéd, festőművész, mint népfelkelő főhad-
nagy 36 éves korában, ügyvédeskedésének 
2-ik évében. Gyászolják özvegye és fia. 

4 A harctéren szerzett sebesülés foly-
tán 1914. december hóban hősi halált halt 
cl Búzás Imre .nagykikindái ügyvéd, 32 éves 
ko t . , ügyvédeskedésének 2-ik évében. 
Gyászolja özvegye. 

Az északi 'harctéren 1914. szeptember 
8-án történt súlyos .megsebesülése 'következ-
tében 1914. szeptember 13-án; hősi halált ihali 

.-•<».« Lajos ügyvédjelölt mint cs. és kir. 
- " k o s zászlós, élete tavaszán, 27 éves 

korában. 
(>. A harctéren szerzett betegség folytán 

1915. március 27-én a volóczi kórházban 
meghalt dr. Prokopp Jenő battouyai iigvvéd, 
mint népfölkelő főhadnagy, életének 34-ik és 
ügyvédeskedésének 7-i'k évében. 

7. Janov melleit (Galíciában) vívott csa-
li an snivos sebesülés folytán. Przemysl 

hadi .kórházában 1914 szept. 12-én meghalt 
dr. Miskolczy Ferenc csongrádi ügyvéd, mint 
honv-écV;r:dn: gv életének 30-ik és ügyvédes-
kedésének 3-ik évében. 

8. A dobé-dói Husikon vívott csatában 
1915. nyarán hősi halált halt dr. Sisák Ben-
jámin ügyvédjelölt, mint hadnagy, élete ta-
vaszán, 25 éves korában. 

9. A szerb harctéren, a Raskov-hegyen 
vívott v.'.kőzetben1 1915. november 9-én hősi 
halált halt dr. Kiss Pál imáikéi ügyvéd, Csa-
n'id vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja, városi képviselő és lapszerkesztő mint 
• épfölkelő főhadnagy, a közélet fáradhatat-
lan harcosa, munkás életének 43-ik s ügyvé-
töskedés#.v< 13-ik évében. Szerettei: özve-
sportegyesiiletek kiváló bajnoka, életének 33. 

10. A doberdói San-Micbelen 1915. de-
cember 4-én hajnalban vívott véres ütközet-
ben hősi halált hali dr. Gönczy Lajos szegedi 

ügyvéd mint tartalékos főhadnagy, a szegedi 
spar{egyesületek kiváló bajnoka, életének 33 
'és iigyvédeskedésének 5-ik évében. Gyászol-
ja özvegye. 

11. Przemysil várának hősi védőivel 
jyiitt orosz fogságba jutott és Szimbirszk-

ben 1915. augusztus 1-én hősi halált halt dr. 
Vértes Imre nagybecskereki ügyvéd' mint 
hori véd főhadnagy, életének 30-ik és ügyvé-
deskedésének 2-ik évében. 

Az Országos 'Hadsegélyző Bizottság 
1915. év folyamán, még pedig 1915. év már-
cius havától kezdve .kezdetben 4 hónapon át 
havi 2490 koronát, majd később 6 hónapon 
át havi 2700 és igy ösnzesen 26160 koronát 
juttatott kamaránkhoz a hadbavonult, eset-
leg pedig a háborús viszonyok folytán meg-
szorult kartársak és családjaik segélyezé-
sére. Ezen adományból eszközölt segélye-
zésben havonkint váltakozva 20—25 kartárs 
ügyvéd, ügyvédjelölt és illetve ezek családjai 
50—150 korona összeg erejéig részesültek. 
Kamaránk pénztárából a inuilt év folyamán 
395 kor. 66 fillér összeg jutott segélyezésre. 

A büntető igazságszolgáltatán terén egye-
dül és kizárólag a gyorsított eljárás alá tar-
tozó büntető ügyek körüli bíráskodás kiván 
figyelmet. Háborús időket élünk és igy na-
gyon is megértjük, hogy azt, akii a hadviselés 
érdekeit sérti, sújtsa kíméletlenül a bün-
tető megtorlás. Ez a szigor azonban csakis és 
egyedül a törvény helyes alkalmazásálban 
álljon és a törvényben gyökereződjék, .ne pe-
dig a törvény alkalmazására szolgáló eljárás 
fonákságában és érthetetlen formaságaiban. 

Hiszen úgyis egyike-másika a imai bii-
nös közül tulajdonképen némileg áldozata a 
békeidőben eltűrt fonák rendszernek. Ámde 
mindegy, ne lássuk a mult tűrt hibáit, vegye 
el csak büntetését a mai szigorú szempontok 
szerint a bűnös, azonban ne legyenek ezek 
esetleg áldozatai, akár a bűnösség, akár a 
büntetés mérve tekintetében, ujabb fonáksá-
goknak. 

Azt kívánják, 'hogy e tekintetben bíráink, 
|elesül pedig hogy a kir. Kúria, nyitott szem-
mel és ne bekötött szemmel szolgáltasson 
igazságot. 

M i pedig ezt teszi a kir. Kúria, amikor 
az elsőfokon ötös tanács elé kerülő ügyekre 
nézve magára kényszerit a gyorsított eljárás 
rendelkezéseiből merített oly felfogást, hogy 
az e'ébe korülő ilynemű ügyekben az első 
fokú biróság ténymegállapításaihoz nem 
nyúlhat és ennélfogva azt feszegetni a véde-
lem szempontjából sem engedi meg. 

Kéri a jelentés az igazságügyminisztert, 
hogy az ügyvédi kar bevonult tagjai — mint 
az orvosok és a mérnökök — állásuknak 
megfelelő katonai elbánásban részesüljenek 
és hogy a bírósági végrehajtók helyzetén 
provizórikusan segítsen a miniszter addig, 
mig helyzetük a háborít után véglegesén ren-
dezhető lesz. 

Kopző-mozl épületében 
1 kg. potyka K 3"B0, 
1 kg.-tól 5—6 ki-
lógrammig K 4-20, 
továbbá harcsa, süllő és cigányhal 

is kapható. 

DiVATOS férfi-, fíü- és női 

öltönyök, kalapok, sapkk stb. 
rendkívüli olcsón szerezhetők be 

K R É M É R iJgníi, Kouulti íilüMugírut g. Telelőim 

A képviselőház és főrendiház 
elnapolása. 

— Tudósítónk telefon jelentése. — 

Budapest, február 28. 
A képviselőház hétfőn formális ülést tar-

tott. Háromnegyed tizenegy órakor nyitotta 
meg Beöthy Pál elnök az ülést és a bejelen-
tések során közölte, hogy gróf Khuen-Héder-

vdry Károly a feldúlt kárpáti falvak újjáépí-
tésére alakult országos bizottság elnöke a 
Ház tagjainak nemeslelkü .adományaikért a 
legmelegebb köszönetét fejezi ki. Bemutatta 
ezután a főrendiház e'i nőkének átiratát az el-
intézett törvényi vasiatokról. Jelentette, mi-
szerint Sóghy Gyula az ülést megkezdésé 
előtt sürgős interpelláció előterjesztésére kért 
engedélyt a Szlavóniai Magyar Ujsag betil-
tása tárgyában a ir ít.iszierelnökhöz. Az en-
gedélyt azonban nem adhatta meg. 

Az elnök ekkor öt perese felfüggesztette 
az iilést, mert az egyeztetőbizottság ült ösz-
sze, hogy a képviselőház és a főrendiház ál-
tal letárgyalt tövvényja vasiatok szövegét 
összeegyeztesse. Ezen az ülésen Beöthy Pál 
elnökölt cs részt vett a főrendiház jegyzője 
is. 

Negyed tizenkettőkor újra megnyitotta 
az elnök az ülést és felolvasták a képviselő-
ház elnapolásáról szóló királyi kéziratot. 

A leirat felolvasása után a Ház tagjai 
lelkesen éltették a királyt, az elnök pedig 
a következőket mondotta: 

— A legkegyelmesebb kézirat hódo-
latteljes tisztelettel tudomásul vétetik és 
hasonló célból a főrendiházhoz küldetik át. 

A Ház ezután megadta az elnöknek a 
fczokásos felhatalmazásokat a megüresedő 
mandátumok betöltésére vonatkozó intéz-
kedésekre, mire az elnök a következő be-
széddel rekesztette be a képviselőház mos-
tani háborús ülésszakát: 

— Ezzel befejeztük tárgyalásainkat, a 
/melyeket november hó végén kezdtünk rneg. 
/Most ebben az ünuepies pillanatban, ami-
dőn széjjeloszlunk, bogy a képviselőknek 
egy része polgári munkakörében, másik ré-
sze pedig a harctéren teljesítse Hazafiúi kö-
telességét, ugyanaz a lelkesedés, az egy-
ségnek, az erős elhatározásnak, a szilárd-
ságnak ugyanaz az érzete hatja át nemcsak 
a Ház minden tagját, de a nemzetnek min-
den tagját is. 

Érezzük magunkban az erőt, az akara-
tot, érezzük magunkban a bizalmat a győ-
zelem elérésére és azt erőnkkel és szövet-
'ségestársáink Isegitségével, reméljük, ihogy 
mielőbb, de. mindenesetre ki fogjuk vívni. 

Ha megpróbáltatásokon kell is keresz-
tülmenniink, a magyar nemzetnek megvan 
az az erős elhatározása, liogy mindezeket 
a megpróbáltatásokat le fogja küzdeni és ki-
vívja azt a győzelmet és diadalt, amelv 
nemcsak ennek a nemzetnek, hanem a vi-

. lúg minden nemzetének a várva-várt békét 
jelenti. 

Ezeknek az érzelmeknek a kifejezésért 
juttatásával1 kérevn az ég áldását a mi jósá-
gos. bölcs öreg királyunkra (Lelkes 'éljenzés), 
szövetségeseink fejedelmeire, a saját, vala-
mint szövetségeseink vitéz hadse rege i re -
.(Éljenzés.)1 

A jegyzőkönyv hitelesítése után az üles 

íéltizenkettőkor .véget ért. 
9 


