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szerepét. Etlől eltekintve, Károlyi Iare sem vallomásának másolati, amelyet most tanul-
mondott semmiféle olyant, amelyből kOvetkez- mányoznak a rendörségen és 1—2 napon b:lül 
tetni lehe'ne bárkinek a bűnösségére is. eizközlik azt a pótnyomozísf, amely eszei a 

Teleki Pál gróf kihallgatása alig öt percig vallomással állhat összefüggésben. Ma már 
tartott. A rendőrségen töltölt további ideje utalnak azonban arra, hogy ebben a vallomás-
beszélgetéssel telt el. ban semmiféle ujabb dolog nincsen. 

Pénteken este megérkezett Berlinből Schultze 

A holland ügyészség felvilágosítást kér Budapestről. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ma [ Jankovich és társainak bűnügyét márc'us 4-én 

Sztrache főügyész expressz evelet kapott Hágá- tárgyalják és ezzel kapcsolatban nébány fel-
ből, amelyben a hágai flgyéBzaég közli, bogy | világosítást kér Silrachetől. 

Szabadlábra helyezték 
az elmebeteg Vannay Lászlót is. 

Gödöltőn éljenzéssel fogadták. 

(Budapesti tudósítónk tele fosJelentése.) A rend-
őrség Vannay Ldszlót szabadlábra helyezte és 
miután szülei és fivére garanciát vállaltak az 
elmebeteg Vtnnayér', az délben elhagyta a 
rendőrség épületét és Gödöllőre utazott, ahol 

barátai már váriák az állomáson és éljmzéssel 
fogadták. 

A vádfanács tudvalevően szabadlábra hê-
lyez e Vannsynak a Vázsonyi ellen elkövetett 
merényletben bűntársát, Molnárt is. 

mixminixsxni 

Titokzatos bonyodalmak a tanyai vasút körül 
Néhány nappal ezelőtt részletesen beszámolt 

a Délmagyarország srről s versenytárgyalásról, 
amelyen a tanyai vasút pályaépítési munkála-
taira beérkezett ajánlatokat bomolták fel és tár-
gyalták le. Megirtuk azt is, bogy a tanács né-
bány nap múlva a mérnöki hivatal összehason-
lító száatiiásai alapján ugy döntött, hogy a 
munkát körülbelül tiz és féimitliárd koronáért 
egy alkalmi társulatnak adta ki. Ebben a tár-
sulásban résztvesz bírom budapesti mérnök, 
Ácsády, Zstgmondy és Szentgdly, valamint 
Czlegler Arnold szegedi vállalkozó. Az egész 
város ugy tadta, hogy a tanács döntésével vég-
leg elintéződött ez az ügy, most azonban ugy 
értesülünk, hogy a város tanácsa tovibb alkuszik, 
mert — mint a polgármester mondotta szűk-
szavúan érdeklődésűnkre — ax eredeti vasut-
terveken bizonyos változtatások történtek. 

Az egész ügyet érthetetlen bomály takarja. A 
városházán pontos felvilágosítást senki sem ad 
róla, pedig nem ártana, ha részletesen tájékoz-
tatnák erről a nsgyon fonos kérdésről a joggal 
érdeklődő nyilvánosságot, fgy csak sugdosások 
történtek, pedig a sugdosásokből túlzóit rém-
hírek szoktak születni. 

A tanáci első döntése után mir általános 
feltűnést keltelt a városban, hogy a munkát 
nem a lego'csőbb ajánlatlevő kapta meg, ha-
nem a sorban a második. Az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet ajánlata volt a legolcsóbb, 
ba jól emlékszünk, nyolcmilliárd korons volt a 
végösszege, a Cziegler-féle alkalmi társulás, 
amely megkapta a munkát, félmilliárddal drá-
gább ajánlatot tett. 

A fantcs döntéséről a polgármester tájékoz-
tatta a nyilvánosságot, még pedig nagyon szűk-
szavúan. Arra a kérdésünkre, bogy mi volt a 
legolcióbb ajánlat mellőzésének oka, kitérő vá-
laszt kaptunk tőle. Csupán annyit mondott, 
bogy a tanács a második ajánlatot találta leg-
előnyösebbnek, de azért az OKH is réiztvesz 
a munkában, még pedig a földmunkákat kapja 
meg. 

Pénlek délelőtt érdekes beszélgetésnek vol- . 
tunk fültanúi. Karácsonyi Guidé lelkész, a sze- I 

gedi keresztényszocialista mozgalmak egyik 
exponált vezére ifj. ÖJeges Kálmán keresztény-
szociálista titkár társaságában küldöttséget ve-
zetett a polgármester elé valami levente-ügyben. 
A kívánságok előterjesztése és a polgármester 
válasza utan a küldöttség eltávozott, a vezetők 
azonban ottmaradtak éi Karácsonyi Gtiidő 
apprehendáló hangon kérdezte meg a polgár-
mestertől hogy miért mellőzték az OKH égisze 
alatt működö, keresztényszociállsta alapon meg-
szervezett földműves-szövetséget a tanyai vasút 
épilésérel kapcsolatos földmunkák kiadásánál. 
Egyelőre nem közöljük a rendkivül érdekes 
párbeszédei, mert reméljük, hogy a polgármes-
ter meggondolva a dolgot, mégis esik infor-
málni fogja a nyilvánosságot valamivel részlete-
sebben, mint ahogyan a kereszténysiociálisták 
távozása után tette. Amikor ugyanis Karácsonyi 
Gnídóík eltávoztak, a polgármester érdeklődé-
sünkre mindössze a következőket mondotta: 

— A tanács még nem döntött véglegesen. 
Ax alkut folytatjük. Az történt ugyanis, hogy a 
munka kiadasa után megváltozott a vasulierv. 
Az átrakodó állomást nem a rendező-pályaudvar 
mellé, banen a Tisza pályaudvar és a személy-
pályaudvar között épitjük fel. Ez a megoldás 
drágább. Nem döntöttük el végleg még azt 
sem, hogy a pályaépítésnél milyen kavicsot 
használjunk. Az OKH azért nem kapta meg 
eredetileg a munkát, meri a számításnál kide-
rült, hogy drágább. De azért még leiiet, hogy 
megkapja, ha az alkudozások eredményre ve-
zetnek. Egyelőre alkudozunk, döntés azonban 
még nincs. 

A polgármester semmitmondó nyilatkozatából 
természetesen nem tudunk meg semmit. Nem 
tudjuk meg, hogy mit követett el az OKH, 
hogy mi köze az OKH-hoz a keresztényszocia-
listák szegedi exponenseinek, hogy miféle be-
folyások akarnak érvényesülni és milyenek ér-
vényesülnek, végül, hogy miért semmisítette meg 
a tanács a korábbi döntését? 

Ezekre a kérdéaekre várjuk a polgármester 
válaszát. 

Hz Országos Hitelvédő Egylet működése. 
Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár nyilatkozata. 

Mint már megiriuk, a Hivatalos Lap szerdai 
száma közölte a ciődönkivüli kényszeregyezségi 
eljárásról szóló rendeletet, amely az Országos 
Hitelvédő Egylet megalakítására vonatkozó in-
tézkedésekel is tartalmazza. Ennek a rendelet-
nek megjelenését már hetek óta a gazdasági 
élet összes tényezői nagy érdeklődéssel várták, 
mert ennek alapján kezdődnek meg «z úgy-
nevezett magánegyezségi eljárások. Az Orszá-
gos Hitelvédő Egylet működésének megkezdé-
séről és a vidéknek az országos szervezetbe 
való bekapcsolásáról dr. Tonelli Sándor kama-
rai főtitkár a következőképen nyilatkozott : 

— A rendelet lényege; mint ismeretes, az, hogy 
a jövőben minden kényszeregyezségi eljárást 
magánegyezség megkísérlésének kell megelőzni. 
Ennek célja egyrészt az, hogy azok a körök, ame-
lyek az egyezséget kérő félnek a viszonyaival 
ismerősek, ingerenciát nyerjenek az egyezség le-

bonyolítására, másrészt pedig, hogy a költséges 
kényszeregyezségi eljárás elkerülésével a hitelezők 
kedvezőbb kielégítését biztosítsák. Mind a két 
szempont kétségtelenül olyan, hogy az érdekelt 
kereskedők és iparosok teljes elismerését érdemel-
heii meg. A rendelet kibocsátására az okot a 
jelenleg nyomasztó gazdasági viszonyok adták 
meg. Magam részéről teljesen biztosnak tartom, 
hogy a rendelet a hitelviszonyok egészséges me-
derbe való terelésére igen jó hatással lesz, bár 
teljesen osztanom keli Székács Antalnak, az Or-
szágos Hitelvédő Egylet elnökének azt a kijelen-
tését, hogy csodákat sem a rendelettől, sem az 
Országos Hitelvédő Egylet működésétől várni nem 
lehet. 

— A rendelettel tegnap foglalkozott a Szegedi 
Kereskedők Szövetsége is. Sajnálom, hogy ugyan-
akkor a városi közgyűlésen voltam elfoglalva és a 
Szövetség tárgyalásaiban nem vehettem részt. Ez 
esetben ugyanis bizonyos felvilágosításokat nyújt-

hattam volna a rendeleten kívül az Q. H. E. alap-
szabályaira és ügyrendjére is, amelyek nélkül ter-
mészetszerűleg semmiféle határozatot hozni nem 
lehet. Az alapszabályok és ügyrend ugyanis a ren-
delet értelmében szerves részét teszik az eljárási 
szabályoknak. Az ügyrendnek pedig ezldőszerint 
még C3ak a tervezete van meg, azt péntek délután 
fogják Budapesten letárgyalni és az igazságügy-
miniszter jóváhagyása után lép életbe. 

— A szegedi kereskedelmi és iparkamara az 
O. H. E. alapító munkáiban kezdettől fogva részt-
vett és az alakuló közgyűlés Wimmer Fülöp ka-
marai elnököt választotta meg egyik társelnökévé, 
én pedig, mint a szegedi kamara kiküldötte, a 
végrehajtó bizottságnak vagyok a tagja. Ennélfogva 
tehát a szegedi kereskedelmi és iparkamara kerülete, 
mint azt az elnökválasztás alkalmával már a 
lapokkal közöltük, az O. H. E-be már az alapí-
tástól kezdve be van kapcsolva. Azt viszont az 
alapszabály mondja meg, bogy az O. H. E. az 
alapításban résztvevő vidéki kamarákkai együtt a 
kamarák székhelyén a kamara mellett kamara-
kerületi hitelvédő szervet tartozik létesíteni. Ez a 
kamarakerületi hitetvédő szerv a szükséghez képest 
állithat fel még a kerület székhelyén kivül is 
vidéki expoziturákat. Ettől az eljárástól eltérni csak 
akkor szabad, ha valamelyik alapító, vagy tagul 
belépett kamara a közreműködést többizben indo-
kolatlanul megtagadná. 

— Más alakulások beléphetnek ugyan az O. H. 
E.-be, de az alapszabály szerint csakis az illetékes 
kamara előterjesztése alapján, ha azoknak az igaz-
ságügyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel 
egyetértöleg a tagsági jogot megadja. 

— A jóváhagyandó ügyrend szerint a kamará-
nak lesz a feladata, hogy a kamara mellett fel-
állítandó kamarakerületi szerv mellé végrehajtó 
bizottságot létesitsen. Ezt a végrehajtó bizottságot 
természetszerűleg a kamara a szegedi, illetve a 
kerületében levő többi kereskedelmi és ipari érdek-
képviseletek bevonásával fogja megszervezni. A 
végrehajtó bizottságnak a kerület székhelyén kivül 
levő tagjai szükség esetén mint helyi bizottságok 
működhetnek. Értesülésem szerint az ügyrendet a 
sürgősségre való tekintettel az igazságügyminisz-
térium a jövő hit első napjaiban már jóvá fogja 
hagyni és akkor megtörténhetik a kamarakerületi 
szervnek és a végrehajtó bizottságnak a megala-
kítása. Külön szegedi hitelvédö egyletet tehát 
alakítani nem lehet, mert ez ellentétben volna a 
kamara közbenjöttével létesült 0. H. E alapsza-
bályaival és ügyrendjével, tehát annak megalakí-
tását az igazságügyminisztérium nem is hagyhatná 
jóvá. 

Péntek délelőtt a Szegedi Kereskedők Szö-
vetsége képviseletében Vértes Miksi ügyvezető 
elnök és dr. Kertész Béla ügyész fentjártak a 
Kereskedelmi és Iparkamarában, hogy a Keres-
kedők Szövetsége csütörtöki határozatához 
képest a hitelvédö szervben való együttműkö-
dés módozatait megbeszéljék. Ez alkalommal 
Wimmer Fülöp elnök és dr. Tonelli Sándor 
főtitkár a Szövetség képviselőit tájékoztatták az 
alzpszabályok és a már kész, de még jóvá 
nem hagyott ügyrend intézkedéseiről és közöl-
ték mindazokat a módosításokat, amelyek az 
alipszabályokban és az ügyrendben a vidéki 
kereskedelem és ipar érdekeinek védelme szem-
pontjából felvétettek. Egyúttal elmondották azt 
is, hogy rögtön az ügyrend jóváhagyása után 
a kamarakerüleli hitelvídő szerv léesitésére és 
a végrehajtó bizottság megszervezésére a szük-
séges intézkedéseket a kamara meg fo£|a tenni. 

A jövő héten írják alá a magyar-
osztrák kereskedelmi szerződést. 

(Budapesti tudósítónk teletonjeleatése.) Bécs-
ből jelentik: Hosszú tárgyalisok után ma véget 
értek a magyar-osztrák kereskedelmi szerző-
dések megkötésére irányuló tárgyalások. A 
szerződéseket a jövő héten irják alá. 

Svájci zsebórák, S E f Ü S T S 
arany szelencék, evőszerek, tálcák stb. 
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