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A Takarékossági Bizottság 
meg akarja szantetni a szegedi 

postaigazgatéságot ? 
A kereskedelmi kamara fölterjesztéssel fordult a kereskedelmi 

m i n i s z t e r h e z . 
Nemrégiben sokat foglalkozott a 

nyilvánosság azzal a hírrel, hogy a 
Takarékossági Bizottság meg akarja szün-
tetni a szegedi egyeteme*. Különböző 
erélyes akciók után ez a veszély el-
múlt és ma már ismét szilárdan áll s 
Ferenc József-tudományegyetem. Most 
pedig beavatott körök azt az értesülést 
kaptak, hogy a Takarékossági BUott-
tdg Isméi halálos ítéletet mondott ki 
egy másik szegedi intézményre. Ez al-
kalommal a szegedi postaigazgatóság 
megszüntetéséről van szó. 

Szeged közönsége, törvényhatósága, 
ipara és kereskedelme éveken át küz-
oött azért, hogy az orazág második 
legnagyobb városában állítsanak fel 
postsigazgatóságot. Ez azonban csak 
akkor történt meg, amikor az ösaze-
omlás bekövetkezett. A szegedi posta-
igazgatóság pedig 1920 óta működik 
és sokszor előnyére van az egész sze-
gedi iparnak és kereskedelemnek. 

Szegedi il elékesek s napokban sze-
reztek tudomást a Takarékossági Bi 
zottságból kiszivárgó hírre és azonnal 
értesítették a kereskedelmi és ipar-
kamarát A kamara fölfogva a azegedi 
postaigazgatóság jelemőségét, ma az-
után alaposan megindokolt és terjedel 
mes tötterjesziéssil fordult a posta-
igazgatóság érdekében a kereskedelem-
é i miniszterhez. 

A fölterjesztés elsősorban vázolja azt 
a nyugtalanságot és megdöbbenést, 
smit a Takarékossági Bizottság terve 
támasztott. A fölterjesztés a egem iti, 

hogy nem lehetne egy szót sem szólni, 
ha az összes postaigazgatóságok meg-
szüntetéséről volna szó, de most csu-
pán a szegedire mondtak Ítéletet. Éppen 
azt a legnagyobb várost aksrják ismét 
megfosztani egy intézménytől, airelyel 
leguóbb amúgy is igen lelentős vér-
veszteségek értek. Szinte elképzelheti 
len, hogy a legnagyobb magyar vidéki 
városnak, amelynek van katonai körltt-
parancsnokfága, csendőrkerWetl pa-
rancsnoksága, rendőr- főkapitánysága, 
egyeteme, püspöksége, vcsutl üzlet-
vezetősége. pénzügy igazgatósága, Iskolai 
főigazgatósága stb. —, ne legyen első-
fokú postai hatósága. 

Debrecennek, Pécsnek és Sop ónnak 
van Szegeden kivül még postaigaz-
gatósága. A fölierjesz'és kiemeli, hogy 
egyik megszüntetését sem kívánja, 
hi nem kért az egyik budopesti Igaz-
gatóságnak megszüntetését, hiszen a 
fő «árosban a vezérigazgatóságon kivül 
három Igazgatóság is van. Ezek az 
igazgatóságok fölösek a fővárosnak, 
így ha mindenáron redukálni kell az 
igazgatóságokat, szüntessék meg az 
egyik budapestit Az intézmények ctntra-
lizáása ugy sem helyes, igy a szegedi 
igazgatóság működése indokolt. 

A kamara ezírt arra kéri a minisz-
tert, hogy nyugtassa meg a szegedi 
iparosokat éa kereskedőket és aka-
dályozza meg a szegedi p staigazgató-
ság megszüntetését. Érdekelt körök iz-
gatott érdek ödésaíl várják a miniszter 
válaszát. 

Egy szogodi ügyvéd ellen 
ügyvédi kamara meginditotta 
fegyelmit megelőző eljárást . 

Az ügyvédi kamara megvédi 
Alig néhány nappal ezelőtt került a 

nyilvánosságié egy törvényszéki tár-
gyalás kapcsán az a nagy port lölvert 
ogy, amelynek középpontiéban egy is-
mert volt szegedi táalabiró, jeteuleg 
aktív ügyvéd áh és amely még nem 
tudni milyen követketményekkd fog 
Járni. Egy egyazerfl és szegíny tör-
vényszéki szolgának feleségétől volt 
szó a törvény« zéki tárgyaiáa során, 
akinek az flgyvéd-fáblabiró mintegy 
kétmlliló koronát adott kölcsön és hó-
napok múlva tízmillió koronát kért 
tök vissza. Amikor pedig a szegény 
törvényszéki szolga ezt az öiszeget 
nem fizette vissza, az Bgyvéd-táblabiró 
csalás miatt eljárást indított eUene. 
Amikor ezek a dolgok a tárgyaláson 
kidéi ültek, a királyi ügyész azonnal 
elejtette a vádat, mivel azonban az 
ügyvéd tovább is ragaszkodott a vád-
lott megbüntetéséhez, ítéletre keiült a 
sor. A törvényszék kimondotta, hogy 
ez ügyvéd erkölcstelenül magas kama-
tot kíván szedni, amit pedig a törvény 
mm részesíthet védelemben. 

Ez az ügy napok óta 
nem csak a azegedi ügyvéd 
mat, hanem az igazságszolgáltatási 
laktorokat is. Amint az ügy nyilvános-
ságra ketült, mindjárt olyan hangok 
baaatazottaa illetékeseknél, hogy ez az 
igy nem egyeztethető össze sem az 
ügyvédi tevékenységgel, sem pedig az 
ügyvédi rendtartással. így most az agy. 
vedi kamara ia meglette a szükséges 
lépéseket az ügyvéd ellen. Az ügy 
részlet fi r í 1 egyébként a Délmagyar-
•rszág a következőket Jekntbeti: 

Egy iötvényazéki szolga felesége a 
nebez gazdasági viszonyokban nem 
tudott megélni férjének sovány f i ieé-
aéböl. 1 » néhányszor apróbb kölcsö-
nöket vett lel ismerőseitől. Amikor 
pedig legutoljára egy félmilliós köl-
csönt nem tudott visszafizetni, dr. 
Márton József ügyvéd, volt itéiöiáblai 
biró segi ette ki. Ez alkalommal mint-
egy kétmillió korona kölcsönt adott át 
a törvényszéki szolga feleségének heti 
hét sznzutikos kosztkumatra. Az asz-
azony egy ideig fizetgette a magas 
kamato, ajd nemsokára kijelentette, 
hogy a magas kamntet férje kicsiny 
fizetéstől k'ptelen tovább fizelní. Az 
ftiyvéd e.koi kötelezvény! Íratott vele 

foglalkoztatja 
édi társad ti-

azegedi ügyvédek intaktságát 
alá, amelyben az állott, hogy az asz-
szonyltitmUlió koronával tartozik. Mikor 
pedig a törvényszéki szolga felesége 
a szerződés aláírása után hosszabb 
ideig megint csak nem tudott fizetni, 
dr. Márton csalás miatt tett ellene fői-
je entést A főtárgyaláson azu'án a vád-
lott asszony kétségbeesetten adta elöt 
hogy a tízmilliós kötelezvényt csak 
azért Irta alá. mert a volt táblabíró 
azzal jenyegette meg, hogyha nem írja 
alá, kidobatja állásából férjét. 

Dr. Gömöry, a tárgyaást vezelö 
táblabíró kérdésére ezután dr. Márton is 
elismerte, hogy ténylegesem aak másfél-
millió koronát adott át, de ss összeg 
az idöközben fölszaporodott kamatok-
kal tízmillióra emelkedett föt Amikor 
ez a kijelentés elhangzót', fölállott a 
vádat képviselő ügyész és kljelentd'e, 
hogy elejti a vádat. Dr. Márton azon-
ban még ezek után is ragaszkodott a 
vádlóit aaazony megbüntetéséhez. 

Néhány perc múlva Oömöry tábla-
bíró kihirdette a törvényszék ítéletét, 
amely szerint az asszonyt fölmenti a 
vád alól, mivel az erkölcstelenül hor-
ribilis kamatot a törvényszék nem ho-
norálhatja. Az ité'et indokolása szerint 
a tárgyaláson kitün*, hogy ravasz fon-
dorlat nem történt, dr. Márton pedig 
a tulmagas haszonszerzés reményében 
sdott kölcsön kétmilliót a azegény 
asszonynak. 

A bírói itélet általánoa megnyugvást 
keltett s nyi vánosság előtt, sz ügyvéd 
követelése pedig annál inkább feltűnést 
keltett, mivel szt egv volt táblabiró 
követte el. Az ügyvédi kamara azoo-
nal'megtetle a szükséges lépéseket, 
mert az ügyvédi rendtartás 68-ik parag-
rafuta azerint ilyen eljárás nem egyez-
tethető össze az ügyvédi működéssel. 

A kamara azonnal felszólította dr. 
Márti nt, hogy tegyen Igazoló Jelentést 
az ügytől és egyben a bűnügy irstait 
beszerezték s törvényszéktől. Az iga-
zoló jelentéa beérkezése után a sze-
gedi ügyvédek többségének az az ál-
láspontja, hogy az ügyvédi rendtartás 
szerint meg kell Indítani dr. Márton 
ellen a fegyelmi vizsgálatot, természe-
tesen erről az iratok beérkezése után 
dönt a fegyelmi bíróság. A szegedi 
ügyvédi kamarának ugyania, értesülé-
sünk szerint, az az áiáspon'j«, hogy 

minden körülmények között megvédi a 
sz'gedl ügyvédek reputációját és intakt-
ságát. Ilyen mü/elet pedig nem egyez-
tethető össze — többek véleménye 
szerint — az ügyvédi működéssel, 

mert a követelt összeg túlhaladja 
annak a haszonnak mértékét, amelyet 
a törvény megvéd. Az érdekes űgy 
fejleményeit az egész nyüvár.yoss&g 
fokoiott érdeklődéssel várja. 

Egyideig még elhúzódik 
a városok beruházásának megkezdése. 

Budapest, augusztus 1. Mivel tegnap 
a kormány Is hozzájárult a miniszter-
tanácsot a városok kölcsönszerződésé-
hez és a pénzösszeg fo'yósitátának a 
módjához, az amerikai Speyer-bank-
ház auguiztus 7 ére minden nehéziég 
nélkül fo'yósithatja a 39 magvar vi 
déki vároa számára szóló 10 mi lió 
dollároi kölcsönt. 

Ez azonban még nem jelent annyit, 
hogy a beruházásokat a városok 7-én 
mindjárt meg is kezdhetik. A városok-
nak a beruházási tervekre vonatkozó 
határozatai ugyanis még nem étkeztek 
Jel teljes számban az illetékes hatósá-
gokhoz, azonfelül be kel tartani a vá-
rosoknak a hivatalos utat is a felter-
jesztésükben, hogy a kölcsönt kézhez-
kaptiassák. Ez pedig még a mai 
nap ói azámitva is jelent pár hete', 
ugy hogy augusitus 7-ike után is még 
néhány napba belektrűl a legiobb 
esetben, amig az Amerikából átutalt 
pénzöaazeg a beruháiásokat végző vá-
rosok kezéhez jut 

Várhidy Lajos gazdasági főlanáctoi», 
a Városok Kongtestzusának igazga-
tója ezeket mondotta a kölcsön folyó-
sítása körűi vátható helyzetről: 

— Rendezett tanácsú városok és 
törvényhatósági várotok vesznek részt 
tudvalevően az akcióban, de a városok 
csak ugy kaphatják meg a kölcsönt, hs 
betartják a hivatalos utst s különböző 
fórumokon keresz űL A rendezett tsnácsu 
városoknál először a megyéhez megy 

s felterjesztés és az igénylés. Azután 
15 napos közszemlére teszik ki a tör-
vény azerint a város felterjesztését és 
ezután kerül a dolog a megyétől a 
belügyminiszterhez, aki azt közli a 
pénzügyminiszterrel ia és erre megtör-
ténhetik az intézkedés a minísttétium 
réstéről az illetO várót kölcsönének 
lóváhagyáaa iránt. A miniszterhez való 
felterjesztésre természetesen s törvény-
hatósági városok is kötelesek. Ilymó-
don a hivatalos ut betartása miatt 
előreláthatóan még az augusztus 7-iki 
terminui után is belekerülhet pár nsp, 
amig az átutalás megtörténtével a rsűk-
séges jóváhagyások esetén s kötvény-
kibocsátó bizottság sz ejyes városok 
rendel kealaére bccsáthstja éa szétoszt-
hatja a kölcsönt 

A kötvénykibocsátó bizottságban külön-
ben a Városok Kongresszusán ik elnök-
ségén kivfll három tag foglal helyet. 
Aa egyik tagot a belügyminiszter, s 
másik tsgot s pénzügyminiszter nevezi 
ki. Ezek a kinevezések azonban eddig 
még nem történtek meg, legalább is 
nem publikálták a két kinevezett tag 
nevét. A harmadik tagot a vidéki vá-
rosodnak kell meg választan iok a bizott-
ságba. 

A 39 vároa kiküldöttei ma délelőtt 
11 órakor jöttek üsste s központi vá-
totháza egyik III. emeleti termében, a 
kötvénykibocsátó bízottságba kijelölendő 
városi kiküldött megválaaztására. A vá-
laaztáa eredményét azután a városok 
felterjesztik a minisztériumhoz. 
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A Délmagyarország támogatja a munkásságot, 
a munkásság támogassa a Délmagyarországot. 
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Bús humorú zsarolás i manőverek 
oláh határon. 

s polinéziai szigeteket is raeguégye-
nitö állapotra, sraelybe s hajdan civi. 
lizált vidéket az oláh megszállás jut-
tatta a trianoni .béke" lóvoltábóL 

Alig lépte át dr. Loioncsy a . ro-
mán" határi, a halárrendőrség kapi-
tánya azonnal letartóztatta öt azzal az 
indokolásul, hogy 

Hódmezővásárhely, auguazlus 1. (A 
Délmagyarország tudósítójától.) Né-
hány nsppil ezelőtt érkezett v iuzs 
Hódmetörásárhelyre dr, Losonczy Endre, 
a zeneművészeti föiskols növendéke 
román megszállott területről, shol ro-
konait látogatta meg. Tapantalatai 
éles fényt vetnek arra a sűllöttségre és 

magyar színészeknek szigorúan tilos a Romániába való 
beutazáa. 

Hasztalan hivatkozott Losonczy arra, 
hogy az útlevélen mint a zeneművé-
szeti főiskola növendéke szerepel, ez 
pedig még korántsem jelenti azt, 
mintha azinész volna, a kapitány ur 
egyszerű kézlegyintésed intézte el a 
dolgo*. Arra a megjegyzésre pedig, 
hogy ha őt valóbtn u artisták közé 
sorolják t ha a tiltó rendelet valóban 
fennáll, akkor miért adott neki vízu-
mot a budapesti román követség ? — 
a kapitány fölnevetett és azt mondla, 
hogy nekt semmi kize sincs ahhoz, 

mit csinál, vagy mit nem csinál a kö-
vet ur. 

Dr. Loaonczyt elcipelték a közeli őr-
szobára, mialatt fiatal lányiokona — 
akivel egyedül ulazotl — egyedül ma-
radt a perronon, idegen emberek közt, 
a bizonytalanság kétségbeesésében. Lo-
soncry két napig volt a kapitány öti-
ze'ében s ezalatt férges, ronda prics-
csen, regáti mócok közöli kel ett alud-
nia s még az illemhelyre is ctak négy 
szurony között mehetett. A kapitány 
célozgatásé sói végre megsejtette, 

hogy csak egyszerű zsarolási manőverról van szó. 
gyorun alkalmazkodott tehát az olih 
néprajzi viszonyokhoz a 1200 lei árán 
iámét az uccára került . s n b a d ember-
nek." Az állomáson ujabb meglepetés 
érte. A vámőrség újból feltartóztatta 
azzd az ürüggyel, hogy átlépésekor 
nem mutatta be a podgyászát (persze, 
hogy a csodába mutatta volna be, mi-
kor a vonatról egyeneaen a kaszár-
nyába cipelték I) A vonat már induié-
félben volt, a vámőrség pedig vissza 
akarta klsémi Loaonczyt a parancsnok-
aágra. Már indullak, mikor a kísérők 
egyike —• aligha a u j á t kezdeménye-
zésére — megsúgta Losoaczynak, hogy 
.velük is lehet okoun beszélni". 

Ujabb 300 tei árán utaaunk végre 
kiuabiduli a nagyszalontai maffia kar-
maiból, még éppei el ludta érni a 
nagyváradi vonatot s tovább utazóit a 
három teherkocsival boldogított keleti 
.expres'zen . . Ugyanazon az ex-
presszen, amellyel egykor Scotni Víalor 

u'atolt az európai dvilizáció nagyobb 
dicsőségére. 

Nagy szerencsétlenség 
a londoni kózutt vasúton. 

London, auguszfua 1. Tegnap itt két 
közúti kocsi Összeütközött Huszonkét 
ember részben aulyoun megtebesüli. 
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