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Budapest fő- és székváros munkásainak baleset elleni biztosí-
tása . A fő- és székvárosi pénzügyi bizottság egyik utóbbi ülé-
sében elhatározta, hogy a fő- és székváros szolgálatában álló 
munkásokat baleset ellen biztosíttatni fogja, illetve a fő- és 
székvárosi bizottságnak erre vonatkozó javaslatot fog előterjesz-
teni. A biztosítási dijak évenkint körülbelül 2000 frtot 'ten-
nének ki. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

t Iherincj Rudolf, a híres romanista, folyó lió 17-én Göttin-
gában meghalt. Ihering halála nagy veszteség a jogirodalomra, 
melyet sok kitűnő munkával gazdagított. A következőkben kö-
zöljük rövid vázlatban életrajzát: 1818. aug. 22-én született 
Anrichban; 1843-ban Berlinben a római jog magántanára lett; 
1845-ben Baselbe ment mint rendes tanár, innen 1846-ban 
Rostockba, 1849-ben Kielbe, 1852-ben Giessenbe, ' 1868-ban 
Bécsbe, 1872-ben Göttingába. F ő m ű v e : „Geist des römischen 
Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwickelimg." 
Ezenkívül tőle valók : „Abhandlungen aus dem römischen Recht." 
„Zivilrechtsfälle ohne Entscheidungen." „Das Schuldmoment im 
röm. Privatrecht." „Beiträge zur Lehre vom Besitz." „Die Juri-
sprudenz im täglichen Leben." „Der Kampf ums Recht." „Der 
Zweck im Recht." „Vermischte Schriften jurist. Inhalts." „Das 
Trinkgeld." „Scherz und Ernst in der Jurisprudenz." „Der 
Besitzwille." Í856 óta Gerberrel ós másokkal a „Jahrbücher für 
die Dogmatik des heutigen röm. und deutschen Privatrechts" 
ezimii folyóiratot szerkesztette és itt számos értekezés jelent 
meg, melyeket 1881—86-ban 3 kötetben összegyűjtve is kiadott 
„Gesammelte Aufsätze" czimmel. 

* 

Ä csődtömegek Szerbiában. A szerb igazságügyminiszter, 
Velicskovics, a bíróságokhoz rendeletet intézett, melyben őket 
figyelmezteti, hogy a csődügyeket a lehető legnagyobb gyorsa-
sággal vezessék keresztül, mert ez az ország tekintélyére és 
kereskedelmi viszonyaira nagy befolyással van, minthogy a 
hitelezők közt sok külföldi alattvaló van érdekelve. Eddig a 
csődügyeknél a legnagyobb halogatásokkal jártak, ugy hogy egyes 
ügyek tiz-tizenöt év alatt sem bonyolíttattak le. A népben ez 
nagy elégedetlenséget szül, mely a sajtóban gyakran kifejezésre 
jut. A z igazságügyminiszter a bíróságokat lustasággal vádolja 
és a törvényszéki elnököknek felelősség terhe alatt meghagyja, 
hogy a csődügyekben a hátralékokat a legrövidebb idő alatt 
elintézzék ós ezen czélból maga az elnök is az összes bírákkal 



so 

és jegyzőkkel együtt a csődügyeket munkába vegyék, a csőd-
tömeg közegeit kötelességeik teljesítésére szorítsák, a csődva-
gj'ont azonnal adassák el és a hitelezők közt haladéktalanul 
osztassák fel. Ha a követelések kifogásoltatnak, a vonatkozó 
perek azonnal tárgyalás alá vétessenek sürgős darabok gyanánt. 
Halasztások ne adassanak és a határozatok és elintézések azon-
nal kézbesittessenek. Ezenkívül az igazságügyminiszter a törvény-
széki elnököknek meghagyja, hogy az el nem intézett darabo-
kat személyesen vizsgálják meg és erről az okok megjelölése 
mellett szeptember 20-ig jelentést tegyenek. 

A csődügyekben az állapotok nálunk ugyanolyanok, mint 
Szerbiában, de azért nálunk az igazságügyminiszter azok javítá-
sára eddig semmit sem tett. 

Ingatlan és jelzálog forgalmi intézet. E lapok szerkesztője e 
napokban egy „bizalmi értesités"-nek jelzett levelet kapott, 
melyben a „budapesti hatóságilag engedélyezett ingatlan és jel-
zálog forgalmi intézet (tulajdonos: G-urré Ferencz)" értesíti, hogy 
a földhitelintézetek ós bankok a jelzáloggal megterhelendő ingat-
lanok becslésénél téves számításból indulnak ki, árterületen 
fekvő birtokra, valamint második helyre törlesztéses kölcsönt 
nem adnak, ugy hogy a birtokos a jelzálog hitelintézeteknek 
áldozatává válik. Ezzel szemben nevezett intézet egészen más 
módszer szerint jár el, kölcsönöket a valóságos érték 3/4-ed 
részéig ad 20—50 évi törlesztésre, de tetszés szerint kevesebb 
időre is. A z igazgatóság (?) havonta kétszer gyűlést tart és 
minden kölcsönügyet egy hónapon belül lebonyolít. A pénzt az 
igazgatóság (?) adja 5%-ra és a legszerencsésebb helyzetbe jut-
tatja a birtokost, ha bizalommal hozzá fordul, mert már milliókra 
naenő kölcsönöket convertáltak el eddig a kölcsönkereső föld-
birtokos megkárosítására és kifosztására törekvő földhitelintéze-
tektől és bankoktól. Mindezek után discretio és viszontszolgálat 
biztosítása mellett felkéri e lapok szerkesztőjót, mint ügyvédet, 
hogy birtokos ügyfeleit hozzá utasítsa. 

A z egész levél a legkülönösebb benyomást teszi ránk annál 
is inkább, mert nevezett intézet nem egyéb, egy egyes magán-
czógnél ós mégis igazgatóságról beszél. 

A hatóságilag engedélyezett (vulgo bejegyzett) nagyhangú 
zásu czóg tehát tényleg nem látszik egyébnek, mint — egy 
élelmes ügynök rafünirozott eszméjének, ki ilyen formán akar 
ügyfeleket szerezni, hogy legjobb esetben részükre a szidalma-
zott intézeteknél kölcsönöket közvetíthessen. 


