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Csók festfimüvészifí főiskolai tanár, Fényes <. Magyar-Mannheimer 
itsitmoftsiek kjá||jfása a Kárpáti képszafoBiii2ii JSffSm&a nyitva egész nap 

A részvényjog reformja 
Előadás és rlía az egyetemen 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Szerdán este az egyetem aulájában dr. Turi Sán-
dor egyetemi tanár a részvényjog reformjáról tar-
tott előadást. A professzor az igazságügyminisz-
tériumban a törvényelőkészítő osztályban abban 
a bizottságban dolgozik, amely a részvényjog ké-
szülő kodifikálásainak előmunkálatait végzi. Az 
előadáson a szegedi pénzügyi és jogászvilág sok 
képviselője megjelent. 

Dr. Buza László egyetemi tanár nyitotta meg az 
dlést, majd dr. Turi Sándor tartotta meg előadá-
sát, bevezetőjében hangsúlyozva, hogy az utóbbi 
időben a részvényjog reformjának a problémája 
rendkívüli mértékben foglalkoztatja a közvéle-
ményt. 

A kérdés lényege — ai előadA szerint — as, 
hogy a tőke kisebbségét is bizonyos befolyáshoz 
kell juttatni a vállalat vezetésében. A kisebb-
ségnek meg kell kapnia azt a hatalmat — leg-
alább is közvetve —, amivel bizonyos befolyást 
nyerhet a tőketöbbséggel szemben. A plurális sza-
vazatij részvények majorizálhatják a kisebbséget 
Ez a kérdés is lényegbe vágó, mert arról van szó, 
hogy a jövőben is a tők** jbl>séget illesse meg 
a döntő szó. A reform célja az is, bogy a bizalmi 
válságot Is megszüntesse, amivel ma sok rész-
vényes egyes vállalatokkal szemben viseltetik. Ez 
csak ugy érhető el, ha a résrvény hatalmi té-
nyezőjévé válik és biztosítja ac Irányítást n vál-
lalat vezetésében. 

Az előadót megtapsolták, majd az előadót ki-
vető vitában először Kozma Ferenc, a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár vezérigazgatója szólalt 
fel és azt mondotta, hogy elsősorban a vállal-
kozási szellem szabadságát kell biztosítani, mert 
egész világon az a legfontosabb, hogy az embe-
rek minél szabadabban merjenek vállalkozni. Eb-
ben a tekintetben a készülő törvényjavaslat sem-
miféle korlátokat ne állítson fel. Nehéz kérdés 
a kisebbségnek olyan befolyást biztosítani, amit 
az előadó felhozott, mert annak a tőkeérdskelt-
ségnek, amelyik 1 millió p^ngö részvénytökéből 
050 ezer pengőt jegyez, mégis csak nagyobb be-
folyást keil biztosítani, mint annak, amelyik csak 
50 ezert. Szerinte ez a kérdés most nem JS ak-
tuális. Lehet beszélni róla, de a kérdéshez nyúlni 
nem szabad. 

Dr. Pap Róbert, az ügyvédi kamara alelnöke 
ellenkező véleményen volt. Szerinte nagyon Is 
gzlikség van a reformra. 1874. óta vajúdik ez a 
kérdés — mondotta dr. Pap Róbert. A vezér-
igazgatói állásokat is meg kell reformálni. Szólott 
még az osztalékpolitikáról és a részvénytársaságok 
ellenőrzésének a kérdéséről. 

Ezután még több felszólalás hangzott el. 

Egy cselédlány 
rejtélyes öngyilkossága 
(A Délmagyarország murkitársától.) Ungi Fran-

ciska 25 éves cselédlány a Petőfi Sándor-sucnrut 
1. száma házban szolgált Kedden estefelé elment 
hazulról és eltűnt. Ungi Franciskát igen rejtélyes 
körülmények között találták meg szerdára virra-
dóra az Angol-Magyar Jutafonógyár előtt a dorozs-
mai országúton. A gyártelep portása észrevette, 
hogy az úttesten egy élettelen test fekszik. Nagy 
megdöbbenésére a sárban egy eszméletlen nő fe-
küdt. A portás azonnal értesítette a mentőket, akik 
az eszméletlen nőt beszállították a kórházba. Itt 
megállapították, hogy et lány sósavval mérgezte 
meg magát. 

A rendőri nyomozás során azután azt is megállapí-
tották. hogy az öngyilkos lány eltűnt Ungi Fran-
ciskával azonos Kihallgatni azonban nem lehetett, 
még mindig eszméletlen. Egyelőre azt kutasa a 
rendőrség, hogy Ungi Franciska miképen jutha-
tott a Petőfi Sándor-sugárucról a dorozsmai or-
szágútra. 

J*nkA Lajos agy » mag*, valamint gyermekei: 
l»lo« Aa Ilonka nerében MJdalomm»l jelenti, bogy « 
legjobb felegég éi anyu 

Jankó Lafosné . . V á r a d ! Vlkíórfá 
tobnxir 2+-én. 89 óvea koriban hirtolen elhunyt. 

TemetéM 26-in Ml 4 úrikor len & kSikórhis b v 
lettan h4ztb<M 4 rdÍrtul temetőbe. 
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4 szegedi tábla kétévi fegyházra Ítélte 
a sikkasztó endrődi végrehajtót 

(A Délmagyarország munka!ársától.) Viiosits 
Jenő Endrőd község végrehajtója volt. Egy rovan-
csolás alkalmával kiderült a végrehajtóról, hogy 
több, mint 135 életben sikkasztotta el a község 
pénzét. A végrehajtásokat lelkiismeretesen elvé-
gezte, a pénzeket felvette, azonban nem fizette be 
a pénztárba, hanem zsebrevágta. Ilyen módon több-
ezer pengővet károsította meg Endrőd községet. Le-
tartóztatása után valóságos fejetlenség uralkodott a 
községházán, mert a végrehajtó, hogy manipulá-
cióit leplezze, teljesen összezavarta az ügyeket, 
nyugtákit hamisilott, helytelen tételeket veze-
tett be, ugy, hogy alig lehetett megállapítani ki 
fizetett és mennyit a végrehajtónak. Működésének 
eredménye: tiz kiló akta, amely magában foglalja 
a községi végrehajtó működésének minden fázi-
sát. 

A végrehajtó letartóztatása után mindent luis-
mert. Előadta, hogy sikkasztásait nagyban meg-
könnyítette az a körülmény, hogy korlátlanul dol-
gozhatott, senki nem ellenőrizte,, azt csinálhatott, 
ami jól esett. A pénzek egyrészét családjára for-
dította, másik részéből mulatós, uri életet élt. Sik-
kasztásait egy esztendőn keresztül, 1929 őszétől 

Felesége védelmében össze-
szurkálta a kocsmai vendéget 

E g y h ó n a p i f o g h á z r a itéilók 

(A Délmagyarország munkatársától.) Algyő egyik 
kocsmájában a mult év őszén Gáli Pál földmű-
ves feleségével, apósával és anyósával iddogált. A 
másik asztalnál Bakos Elek mulatott a cigánnyal. 
GáU ugyancsak húzatni akarta a feleségének, azon-
ban Bakos megtiltotta a cigánynak, hogy másnak 
is játszón. Gáli mégis elcsalta a prímást és több 
nótát játszatott vele. Később felszedelőzkődtek 
Gáliík és hazaindultak. Bakos Elek utánok sietett 
és — Gáli szerint — biciklijével nekiment Gáliné-
na*. Ebből veszekedés keletkezett. Gáli kikérte 
magának, hogy, feleségét molesztálják. Szó, szót 
követett, végül Gáli előkapta zsebkését és azzal 
össze-vissza szurkálta Bakos Eleket, aki a sérülé-
sek következtében hetekig feküdt a kórházban 

Az ügyet szerdán tárgyalta dr. Apczy Ernő tőr-
vényszéki egyesbiró. A férj arra hivatkozott hogy 
feleségét védelmezte, mert Bakos Elek gorombás-
kodott vele. A kihallgatott tanuk közül egyedül 
Gál! Pálné igazolta férje védekezését, a többi tanu 
Gáli ellen vallott 

A biróság bűnösnek mondotta ld a földművest 
súlyos testi sértés bűntettében és egyhónapi fog-
házra ítélte. Az Ítélet jogerős. 

R halott KakuÜT Pálné Ugye 
a tSrvényszék előtt 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) özv. Kakuk 
Pálné, a tanyaiak szülésznője — mint jelentettük 
— a mult héten öngyilkosságot követett el. A szü-
lésznőnek az utóbbi időben többszőr meggyűlt a 
baja a rendőrséggel, valószínű, hogy emiatt mér-
gezte meg magát. 

A szegedi törvényszék WW-tanácsa előtt szer-
dán egy bünpernek kellett volna lezajlania, amely-
nek fővádlottja özv. Kakuk Pálné volt Kivüle 
még négy vádlott: a fiatal anya, a nagyanya, az 
apa és még egy férfi ellen indult meg a bűnvádi 
eljárás. A szolga kikiáltotta a tárgyalás megkezdése 
előtt a neveket, a halott szülésznőét Is, azután 
jelentette az elnöknek, hogy az elsőrendű vádlott 
nem jelent meg. Ekkor felállott dr. Mihályffy Ist-
ván ügyész és elmondotta, hogy a lapokból ugy 
értesült, hogy a mai per elsőrendű vádlottja meg. 
menekült az igazságszolgáltatás elől, a mult héten 
megmérgezte magát. Azt indítványozta, hogy a bi-
róság szerezze be a halálesetre vonatkozó halotti 
anyakönyvi kivonatot és ennek beérkezése után 
özv. Kakuk Pálné elten szüntesse meg az eljárást. 
A per többi vádlottjának az ügyét pedig csatolják 
ezeknek egy másik vádirat alatt folyó hasonló 
ügyéhez. 

A biróság ezután elrendelte a halotti anyakönyvi 
kivonat beszerzését és ugy határoaott, hogy ennek 
a beérkezése után dönt az ügyben. 

1930 őszéig űzte. Először csak néhány pengős té-
teleket tüntetett el, később merészebb lett és az 
utóbbi időben semmit se fizetett be a pénztárba, 
hanem kizárólag a saját zsebére eszközölte a vég-
rehajtásokat. 

A gyulai törvényszék annakidején Endrődre szál-
lott ki. hogy az ügyet letárgyalja. Két hétig tartott, 
amíg a biróság annyira jutott, hogy tisztán lát-
hatott az ügyben. Vidositsot bűnösnek mondották 
ki 1S5 rendbeli sikkasztás, ötrendbeli hivatali sik-
kasztás, háromrendbeli csalás bűntettében és há-
romesztendei fegyházra Ítélték. 

A szegedi ítélőtábla Skultéty-tanácsa kedden 
kezdte meg az flgy tárgyalását. A 72 oldal terje-
delmű itélet és a többi irat ismertetése egész nap 
tartott. Szerdán hirdette ld a biróság Ítéletét Az 
elsőbiróság Ítéletét a tábla részben megsemmisí-
tette és folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűn-
tettében mondotta kí bűnösnek Vidosits Jenőt és 
büntetését három esztendőről két esztendőre szál-
lította le Az ítéletben dr. Zobay Ferenc ügyész-
ségi alelnök megnyugodott. A sikkasztó végrehajtó 
nem jelent meg a tárgyaláson. 

A járványokat csak erősen 
ellenállt szervezettel lehet 

elkerülni 
Aktuális sorokat Írni járványok idején: köz-

érdek. A' közönség pontos tájékoztatása 

az életbeléptetett óvintézkedésekről, a jár-

vány terjedéséről és szünéséről, felhívni 

figyelmét az ellenállásra, olyan közérdek, 

amelynek publ ikálása kötelesség De nem elég 

azt tudni, hogy mi t nem tanácsos fogyasztani, 

nagy fontossággal bir azoknak a szereknek 

használatát is megjelölni, amelyek a szervezet 

ellenállóképességét fokozzák és ahol ez nincs 

meg, ott kifejlesztik. Rengeteg betegség leküz-

dése, vagy egyenesen elkerülése mú lha t azon, 

hogy a szervezet hogyan van táplálva, mi-

lyen tápértékü élelmiszereket fogyaszt az em-

ber. Ma azonban akörül fordul meg minden, 

hogy amit elfogyasztunk, az olcsó és kevés 

pénzből előállítható és beszerezhető legyen. 

Az a háziasszony, aki ezzel az elvvel tudja 

vezetni háztartását: gondtalan életet biztosit-

hat családja számára. Kikeresni tehát, hogy 

melyik az az élelmiszer, amelyik alkalmas 

arra, hogy Ilyenkor, j árványok idején, a szer-

vezetet ellenállóvá tegye, de egyúttal olcsó és 

hozzá még jó és ízletes is legyen: minden 

háziasszonynak legfontosabb kötelessége kell, 

hogy legyen. Gondol junk gyermekeinkre, aki-

ket féltő gonddal óvunk és most ijedten néz-

zük a ' j á r v á n y híreit, — milyen elsőrendű 

feladatunk tehát, hogy fejlődésben levő szer-

vezetüket erősítsük és megóvjuk a járványtól. 

Az ut ki van jelölve. Azok az emberek, akik 

most házról-házra Hindu csokoládépor minta-

csomagokat a ján lanak fel a háziasszonyoknak: 

hivatást teljesítenek. Szinte el sem hiszi az 

ember: egy csészére való alig kerül többe, 

mint három fillérhf. A szakértői vélemények 

csak alátámasztják ennek a csokoládépornak 

a népszerűségét: több mint 4800 kalória táp-

értéke van. A közönség minden fűszer- és 

csemegeüzletben megkaphatja. 

Vigyázzon egészségére!!! 
.T4rv4oyo« Időben óvakodjon a kttI8mb»i« tejektől. Rendeljen 
naponta orroeUag megv wg'.lt, ti«it4n keielt, liletee, uradalmi, 

r illailJrian egyforma 
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