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törését. A kisgazdapárt tagjai azt hangoztat- l kevés kilátás van — ebben az esetben viszik 
.iák, hogv előbb a párton helűl szeretnék tisz- i nyilt kenyértörésre a dolgot, aminek következ-
tázni a kérdéseket. Ha azonban nem sikerűi niénye lesz a párttagok nagyobb részének a ki-
elsimitani az ügyet, — amire a jelek szerint | lépése. 

A közigazgatási bíróság döntése szeriní 

a város másfélmillió dolláros 
Speyer-köScsönét be kell kebelezni 

a telekkönyvbe 
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 

kérelem érkezett a város hatóságától a telek-
könyvi hivatalhoz. A Speyer-kölcsönt kell a 
városnak jelzálogilag bekebeleztetni éis rangsor-
birtosltás bevezetését kérte a telekkönyvi hiva-
taltól. A rangsorbiztositás érvénye egyelőre 6 
hónapra szól, ezután a Speyer-kölcsön össze-
géig eszközöltetni kell a bekebelezést. 

A bekebelezési eljárás megindítását érdekes 
körülmények előzték meg a városnál. 1,500.000 
dollár értékű Speyerkölcsönre kérték most a 
rangsorbiztositást- Nemrégiben a belügyminisz-
ter arra utasította a polgármestert, hogy jelzá-
logilag kebeleztesse be a Speyer-kölcsönt- A 
többi városok vezetői is hasonló felszólítást kap-
tak, amelynek azonban nem akartak eleget ten-
ni, A Spcyer-kölcsönben részesült városok ék-
kor a belügyminiszter rendelkezésével szem-
ben a közigazgatási bírósághoz foráultak• A 
biróság most a városok panaszát elutasította és 
megállapítja ítéletében, hogy bár az eredeti 
kölcsönkötvényben nincs szó jelzálogbiztositás-
ról, a belügyminiszternek jogában áll ezt utólag 
is elrendelni. A közigazgatási biróság döntése 
következtében a vidéki városok, köztük Szeged 

is most egyelőre rangsorbiztositást kértek, majd 
jelzálogilag is biztosatatni fogják a Speyer-
kölcsönt. 

A rangsorbiztositási eljárás lefolytatásával a 

polgármester dr. Szekerke Lajos tb. tiszti fő-
ügyészt bizta meg. Szekerke főügyész a követ-
kezőket mondotta: 

— Az eredeti kötvényben nem volt sző a jel-
záilogtoiztosátásról és bizonyára máskép alakul-
tak volna a kölcsönügyeink, ha erről a feltétel-
ről már a kölcsön felvétele előtt tudtunk volna. 
A jelzálogbiztositás nem jár nagyobb költséggel, 
hanem inkább folytonos kellemetlenségeket okoz. 
A jelzálogbiztosítással ugyanis állandó telek-
könyvi ügyek merülhetnek fel és a város nem 
rendelkezhetik szabadon azzal az ingatlanával, 
amely jelzálogilag le lesz kötve- Megtörténhetik, 
hogy valahol utat akarunk kihasítani, akkor a 
hitelezőhöz kell majd fordulnunk, hogy a szó-
banforgó területet oldja feL 

— A jelzálogbiztositás sérti a város auiónom 
jogait is, — mondotta Szekerke főügyész. Kü-
lönben is ez csak látszólagos biztosítékot jelent, 
mert hiszen a Spever-kölasönökért a város feli-
je$ vagyonával felel 

Németország moratóriumot kér 
külföldi tartozásaira a világkereskedelem 

felélénkitése érdekében 
A Némeí Birodalmi Bank elnökének érdekes előadása 

Badeilsen, augusztus 30. Dr. S c H a c h t , a 
Német Birodalmi Bank elnöke, a mezőgazda-
sági tudományok nemzetközi értekezletén a 
nemzetközi adósságok és a nemzetközi hitel 
kérdéséről tartott előadást. Többek között eze-
ket mondotta: 

— A nagy jegybankok helyzete nem nehezíti 

Felmentették 
a gondatlanságból okozott emberölés 

vádja alól a vásárhelyi orvosnőt, 
aki a Csillagbörtönben tölti féléves büntetését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csiitör 
tök délelőtt a szegedi törvényszék Gömöry-ta-
rlósa előtt érdekes vádlott állott: dr. Erdélyi 
Mária vásárhelyi orvosnő. Dr. Erdélyi Mária je-
lenleg a Csillagbörtön lakója. a.hol tiltott műtét 
miatt kapott hathónapi börtönbüntetéséi tölti a 
múlt hónap óta. A 40 éves orvosnőt körülbelül 
három évvel ezelőtt itélte el a szegedi törvény-
szék. Az Ítélet a mult esztendőben lett joeerős 
ós az orvosnőnek meg kellett volna kezdenie 
büntetése letöltését. Dr- Erdélyi Mária a fegy-
házbavonulás helyett megmérgezte magát• Sú-
lyos állapotban a szülei vitték a szentesi kórház-
ba. Felgyógyulása után ismét idézést küldtek, 
hogy jelentkezzék a büntetés kitöltése végett, 
mire ismét öngyilkosságot kísérelt meg. A mult 
hónapban azután, még mindig betegen, jelent-
kezett a szegedi ügyészségen -.honnan azután 
beutalták a börtönbe, illetve a rabkórházba. 

A pénteki főtárgyaláson civilruhás börtöntiszt-
viselő vezette elő az orvosnőt- Ezúttal gondat-
lanságból okozott emberöléssel volt vádolva. Ezt 
a bűncselekményt a vádirat szerint azzal követte 
el. hogy Fomai Eszter vásárhelyi le ínyt nem 
utalta be a megvizsgálás után azonnal a kór-
házba, hogy ott adjon életet gyermekének, ha-
nem hazaengedte a tanyára. Ezúttal okozója lett 
annak, liogy a gyemnek meghalt- Útközben 
ugyanis a gyermek megszületett, de ápolás és 
kezelés hiányában megheát. De még előbb Forraí 
Eszter ellen is vádiratot adott ki az ügyészség 
és így a pénteki főtárgyaláson — mert a két 
ügyet egyesitették — együttesen kerültek a vád-
lottak Tjadjára-

Forrai Eszter a gyermek halálával kapcso-
latban gyermekölés bűntettével vádolta a vád-
irat. A leány ugyanis áldott állapotát az utolsó 
pillanatig eltitkolta és csak a szülés napján, a 
mult év februárjában tett említést szüleinek. 
Forraiék kocsiba fektették leányukat és bevit-
ték dr. Erdélyi Máriához, aki a leányt megvizs-
gálta és utasította, hogy ne a tanyára, hanem 
városi lakóházába menjen- A leány azonban 
mégis a tanyára indult. Útközben azután a szülés 
megtörtént anélkül, hogy a kocsiban elől ülők, 
a leány szülei, tudomást szereztek volna a do-
logról. A gyereket Forraí Eszter subával leta-
karta és a gyerek a kocsiban, ánolás hiáryában, 
elpusztult• A vádirat szerint Forraí Eszternek az 
volt a szándéka, hogy a gyermekét megölje. 

A főtárgyaláson az orvosnő azzal védekezett, 
hogy a leányt a városi lakásába i.'asitotta- Ezt 
tanúval is igazolta. Forrai Eszter azt vallotta, 
hogy az orvosnő azt mondotta, hogy mehet a 
tanyára is. Tagadta, hogy szándékában lett 
volna a gyereket megölni. Kihallgattak orvos-
szakértőket is, akik azt vallották, hogy a leány 
az orvosnő rendelőjében olyan állapotban volt 
még, hogy az orvosnő bátran kiengedhette a 
tanyára- A gyűrnek halálát illetőleg az orvosod 
nak az volt a véleményük, hogy a halált nem 
Forrai Eszter okozta, az rajta kívülálló okokból 
következett be és akkor is megtörténhetett vol-
na, ha orvosi felügyelet mellett történik a szü-
lés. 

Dr. Liszkay Loránd ügyész vádbeszéde után a 
biróság mindkét vádlottat felmentette az ellene 
emelt váá alól. 

meg a gazdasági fellendülést és a meglevő pénz 
mennyisége elegendő, csupán hasznosításra 
vár. Á túlságos magas tőkekamat magyarázata 
végeredményben abban található, hogy a poli-
tika még nem teremtette meg a nemzetközi bi-
zalomnak azt a légkörét, amely a hosszúié iá-
ratu tőkebefektetéshez szükséges. 

Ezután a jóvátételi rendszerrel foglalkozott 
beszédében. 

_ Németország arra hivatkozhat — mondot-
ta —, hogy külföldi kölcsöneit az elhibázott jó-
vátételi rendszer kény szerhatása alatt vette 
fel. Németországnak azonban a külföldi tőke 
nem vált hasznára, mert Németország három 
esztendő alatt 11 milliárd márkát törlesztett, 
vagyis többet, mint amennyit nem politikai 
adósságai kitesznek. 

Szembeszállt azzal a váddal, hogy Németor-
szág maga egyáltalán nem, vagy nem megfe-
lel őképen járult hozzá ahhoz, hogy a külföldi 
adósságok ügyét megoldják. A megoldásnak 
két lehetőségé van: vagy mentesitik a német 
árut minden olyan rendszabálytól, amely for-
galmát nehezíti, vagy pedig eltörlik a német 
adósságokat. Nem marad más hátra, mint az, 
hogy Németországnak több esztendei morató-
riumot adnak és eavuttal a kü'földi tartozások' 
terhét olvan mértékre szállítják le, amelv a 
moratórium lejárta után tartósan elviselhe-
tő s ekkor megszűnik a világkereskedelem 
felélénkülésének akadálya. 

Ax Idő 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Délnyugati-nyugati szél, 
változó felhőzet, helyenként eső, vagy zi-
vatar, a hőmérséklet nyugat felől csökken. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy felejthetetlen jó édesanya, nagy-
anya, dédnagyanya, üknagyanya, 

özv. Murka Andrásné 
rövid szenvedés után életének 98-ik esz-
tendejében f. hó 30-án elhunyt. 

A megboldogult hűlt tertemeit szep-
tember 1-én délután 4 órakor a Dugo-
nics-temető halottas házából iogják örök 
nyugalomra helyezni 

A gyászoló család. 


