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Az esztek búzát akarnak 
exportálni Szegedről 

K!tttn# m i n ő s égű b i tument a j á n l ó i ! fel a z 
eszi kereskede lemügy i min isz ter a város-

n a k 

(A Délmagyar ország munkatársától.") A 
hét elején Szegeden {árt eszt vendégek 
bár csak néhány órát tartózkodtak a város-
ban, de a legkitűnőbb benyomásokkal utal-
tak tovább. Az esztek szegedi tartózkodásu-
kat arra is felhasználták, hogy 

bizonyos kereskedelmi kapcsolatokat 
teremtsenek 

a búzatermő Alföld és a búzában szűköl-
ködő Észtország között. Ez a kis balti állam 
jelenleg Amerikából és Romániából szerzi 
be baza szükségletének Jelentékeny részét 
és most az a terv merült fel, hogy buza, il-
letve Itsziszükségletiiket Szegedről, a Tisza 
vidékéről szerzik be. 

Johann Holberg eszt kereskedelemügyi mi* 
niszter nagy örömmel fogadta dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester ajánlatát és öröm-
mel várja a szegedi gabonakereskedők Je-
lentkezését. Ez annál könnyebben volna ke-
resztülvihető, mert a miniszter a kereskedők 
ajánlatát közvetlenül magához kéri és szíve-
sen Jár el kereskedelmi körökben a magyar 
búzának Észtországba való bevitele ügyében. 

Ezzel kapcsolatban Johann Holberg mi-
niszter felajánlotta a városnak, hogy 

Észtország oicsó bitument (aszfalt) 
száliit Szegednek. 

Az eszt miniszter ugyanis néhány órai itt 
tartózkodása alatt is megállapította, hogy a 
város tekintélyes része aszfalttal van boritva. 
Ezért közölte a polgármesterrel, hogy Észt-
ország viszont olcsó bitument szállíthat a vá-
rosnak. 

A polgármester már ulasitoüa is a mér-
nöki hivatalt, hogy a szükséges számításokat 
végezze el és annak alapján néhány vagon 
bitument rendeljen Észtországból próbára. 

Johann Holberghez, Észtország kereske-
delemügyi miniszteréhez német nyelvű levél-
ben ¡ehet fordulni Tallln, Estland címen. 

Az eszt vendégek szegedi látogatása tehát 
a Szeged—tallini gazdasági kapcsolatok meg-
teremtésének magvát hintette el. 

Fürié idényre 
trikó, ruha, köppenv, sapka és cipü 

I óriási választékban 
I r e n d k i v ü l i o i c s ó á r a k o n . 

amerikai trikók minden szín és nagyságban 
Harisnya-különlegességek 
minden létező szin és minőségben. 

Strand és divat napernyők, úgyszintén 
esőernyők nyári Arakon. 

Uri és női dlvalkfilőnlegességek, nyakken-
dők, ővek sfb. olcsó szabott árakon 

Pollál Testvéreknél 
Széchenyi tér 17. Csekonics ucca 6. 
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Elpusztulnak legyek, szuoyopk, hangyák, 
poloskák, sválsEiogarak, molyok, bolhák 8lb. 

Óvakodjunk az utánzatoktól! Csak eredeti plombált Flit-kannát fogadjunk ell 
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Dr. Tóth Imre ügyvédi gyakorlata 
és közéleti pozíciói 

Várfák a kormányfőtanácsos lemondását a Katolikus Kör és a TES?, 
elnöki tisztéről 

A Délmagyarország keddi számában négy 
kérdést intéztem dr Tóth Imre kormányfő-
tanácsos ur őméltóságához. Legalább erre a 
négy kérdésre határozott választ vártam, hi-
szen már kedden abban a helyzetben voltam, 
hogy sokkal több kérdés gondjaival tudtam 
volna terhelni őméltóságát, de figyelemből és 
tapinlalból tartózkodtam túlterhelésétől. Kér-
déseimre őméltóságálól nem kaptam választ, 
amit annak is tulajdonithalok, hogy megvet 
és lenéz, de tulajdoníthatom annak is, amit a 
latin mondás tudvalevőleg egyetlen rövid mon-
datba foglal össze, hogy t. i. aki hallgat, az 
beleegyezik. De most messze elkerülöm a ró-
maiakat, akik szintén erkölcstelenek voltak 
és először azoknak a figyelmeztetéseivel, hoz-
zászólásával, vagy kívánságával foglalkozom, 
akik a négy kérdés folytán jelentkeztek, holott 
hozzájuk egyetlen egy kérdés sem intéződött. 

Tisztán és széles sorokba legépelve beküld-
ték hozzánk a Szegedi Katolikus Kör alapsza-
bályainak második és hetedik paragrafusát 
Ilyenkor az ember a rendesnél is óvatosabb, 
legelső dolgunk volt tehát, hogy a hozzánk 
juttatott két idézet megbízhatóságát az alap-
szabályokegy himtalos példánya alapján ellen-
őriztük. A beküldött citátumok kapcsán Sze-
ged egyik katolikus vezéregyénisége felhívja 
figyelmünket, hogy a kör célja a valláserkölcsi 
szellem terjesztése, hogy a kör tisztán társa-
dalmi és erkölcsi intézmény, amely anyagi és 
erkölcsi eszközökkel akarja elérni céljait. 
Ugyancsak a második paragrafus szerint a kör 
alapszabályszerü munkásságát mások vallásos 
meggyőződését érintetlenül hagyva köteles ki-
fejteni és a keresztény felebaráti szeretet éb-
resztésére, 

a tiszta ertíölcs terjesztésére 
társas összejöveteleket és felolvasásokat ren-
dez. A hetedik paragrafusnál a már fentebb 
emiitett katolikus vezéregyéniség arra a ren-
delkezésre hívja fel figyelmünket, amely sze- j 
rint az igazgató-választmány kizárhatja azt a } 
tagot, aki a becsületbe és jóerkölcsökbe üt-
köző cselekménnyel 

a közerkOicsiséget, 
vagy a kör tekintélyét, célját, anyagi és 
erkölcsi érdekeit sérti. Dr. Tóth Imre, 
mondja a levél, bizonyéra ismeri az 
alapszabályoknak ezeket a rendelkezé-
seit is, tehát nem fog késlekedni azzal, 
hogy lemondása folytán minél előbb kiszaba-

; dúljon mostani kinos helyzetéből Szeged leg-
í nagyobb katolikus erkölcsi testülete. 
• Jogászi körökből is sikerült érdekes adatot 
j kapnunk. Már napokkal ezelőtt felhívták fi-
Í gyelmünket arra a disztinkcióra, mely szerint 

ügyvédi kamarák és birói gyakorlat különc -
séget tesznek aközött, ha egy ügyvéd például 
büntető perben nyer és vállal megbízatást 
valamelyik nyilvános ház tulajdonosától és 
aközött, ha engedély kieszközlése, vagy meg-
hosszabbítása ügyében eljár. Most közölték 
velünk a Kúriának egy Ítéletét, amely szerint 
megbízatás elfogadása nyilvános házakra vo-
natkozó engedélyek megszerzése és lányok be-
jelentése végett 

fegyelmi vétség. 
Mindez azonban ma még nem tartozik ránk. 
Fellé élezzük, hogy az ügyvédi kamara ügyésze 
intézkedni fog, ha látni fogja, hogy elérkezett 
rá nézve a cselekvés elháríthatatlan szük-
ségessége. De változatlanul álljuk, amit ezzel 
kapcsolatosan az ügyvédi hivatásról előző szá-
munkban mondottunk. Engedély kieszközlése 
bordélyházak részére nem ügyvédi funkció 
Engedély meghosszabbításáért való talpalás 
és házalás, szemben a nyilvános házak meg-
szüntetését kimondó belügyminiszteri rende-
lettel, szintén nem ügyvédi funkció. A lakás-
ínség növelése, hogy virágozzék a bordély-
ipar, szintéu nem ügyvédi funkció- De ha 
már akad ügyvéd, aki vállalkozik ilyen, vagy 
hasonló teljesítményre, az ne akarjon a Kato-
likus Kör élén állani, vagy megmaradni, az 
ne funkcionáljon, mint a TESz elnöke és ne 
álljon oda vakmerően, mint a leghivatottabb, 
legfelsőbb és legrigorozusabb erkölcsőr, asziu-
házzal szemben. 

Ennek az ügynek az aktáit sem Tóth Imre 
kormányíőtanácsos ur őméltósága hallgatásü-
val, sem ezekkel a sorokkal nem lehet meg 
lezárni. Szeretnők azonban a nyilvánosságot 
megkímélni további izgalmaktól, ezeket a ha-
sábokat pedig attól, hogy olyan ügyekkel kell-
jen esetleg még napokon át foglalkoznia, ami-
nőkkel Tóth Imre kormányfőlanácsos ur őmél-
tósága foglalkozott éveken ál. 

relkertük tehát a hormanylO-
tanácsos ur őméltóságát, von-
la le azokat a konzekvenciá-
kat, amehjek ránézve már rö-
viden vázolt muittánok kipat-
tanása dfa feltétienOl előálltak. 

Azok az erkölcsi testületek, amelyeknek éléci 
áll, majd elintézik vele valahogy a dolgukat, 
ha végkép bizonyítékát szolgáltatná annak, 
hogy képtelen tapintatos lenni. 

Nem maradhat azonban tagia 
dr. Tóth Imre kormánufOtaná-
csos nr ftméltosága az iskola-
széknek. a szinügyi bizottság 
nak, a közigazgatási bizottság 

nak 


