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Kecskemétre akar j ák áthelyezni a 
Ítélőtáblát. 

idi 

(A Dilmagyarerszég munkatársául.) Az el-
múlt napokban városszerte megdöbbenést kei-
tett az a hivatalos helyekről származott híradás, 
hogy az Jgizságögyminiiztérium a szegedi i t i l f r 
t d M t i l akarja helyezni Szegedről, azzal az 
indokolással, hogy 

a város nem teljesiti kötelességét a 
táblával szemben. 

A hirek szerint ez igazságűgyminiszter terve 
annyira gyors léptekkel halad a megvalósulás 
stádiuma fe!é, hogy a napokban már Szegedre 
érkczk a minisztérium kiküldöttje, aki a tábla 
ügyében tárgyalásokat fog folytatni a város 
hatóságával. Értesülésünk az, hogy az igazság-
flgyminiszíer terve nem uj keletű és már régóta 
tersezik a szegedi tábla áthelyezését. A meg 
ssonkitott szegedi tábla fennhatósága alá akar 
Iák vonni a szolnoki és a kecskeméti törvény-
székeket, hogy ezáltal a budapesti táblát teher-
mentesítsék. A minisztérium állásfoglalása sze-
rint a szegedi tábla a Jelenlegi Tisza Lajos 
ktratl épületbe* nem tudná lebonyolítani a 
nagyobb munkaanyagot. Ez as épület jelenleg 
is szük és a céloknak nem megfelelő. Ax 
igazságBgyminisztérium megbízottja a város 
hitóságávai folytatandó tárgyalás folyamán álli 
tólag a tábla Dugonics-téri épületét kérné visz 
8za, ha ez nem történnék meg, mondja hír-
forrásunk, a minisztérium 

Kecskemétet felilni ki a tábla aj szik-
helyinek, 

ahol a város hajlandó egy modern, birói Iaká 
sokkal ellátott uj táblai epületet kiépíteni. 

Es a hir bizonyára a legnagyobb megdöb-
benést és megbotránkozást fogja kelteni. Az 
Ítélőtábla hivatalai részére tudvalévőleg kényel-
mes és minden tekintetben megfelelő helyisé-
gek álltak rendelkezésre a régi épületben, ame-
lyet nz igazságügymtnisztirlummal vali egyet-
irtissel, hosszas tárgyalás után, provizórikusan 
engedett át a város az egyctemnsk, Hogy a 
tásia mai épülete nem teljesen megtelelő, aszal 
mindenki tisztában van. A város segileni is 
akar ezen, hiszen megvalósulás előtt all az » 
terv, hogy még egyemeletet építenek a tábla 
mostani épületére. 

Enyhén szólva furcsa lesz, ha egy szép 
nspon elviszik Szegedről mindazokat az intéz-
ményeket, amelyeket ideiglenesen más épület 
ben helyeztek cl, mint ahol az egyetemi terv 
megvalósításáig voltak, vagy egyáltalán nem tud-
tak elhelyezni. A filsöípariskola például meg 
sem nyili, ott most a sebésze i és belgyógyá-
szati klinika van. Holnap Jöhet léhát a keres-
kedelmi miniszter és azt mondhatja, hogy vagy 
ideadjátok szeptember végéig a faltőípariskois 
épületéi, va»y viszem — Kecskemétre. Mer 
hát Kecskemétnek bizonyára vannak Jó protek-
torai. De Szegednek megsértett és semmibe 
vett méltósága egéss ereiével kell matjd tilta-
koznia, ha es a kombináció esetleg komolyra 
fordulni, hogy elvegye a kormány egfík bal 
keze, amit a másik balkés adott. 

Biw-'^SB 

Borzalmas szerencsétlenség a drótkötélpályán. 
* kocsi lezuhant , 15 halotr, 40 sebesült . 

(Budapesti ludósttónk telefonjeleniise.) Ntw 
yorkból jdentik: Colortdó állam Denwer köz-
ségénen borzalmas szerencsétlenség történt, A 
város feleid hegyre hosszabb drótkötélpálya 
vezet, amely tegnap délben elszakadt, éppen 

akkor, amidőn azon egy kirándulókkal meg-
rakott kocsi siklott. A kecü 60 miter magas 
Ságból egy sziklára zrhani is izsi-porrá zuzó 
dotl. Az utasok közöl 15 szörnyethalj 40 sú-
lyosan megsebesült. 

Művésztelepet létesít Makó városa a Marosparton. 
Két képet vásárolt a város a müvésznövendékektől, 

( A Diimagyarorszdg makói tudósitijátóL) 
Tegnap záiuii be Makón a Rudnay mester lét 
hónapon át itt dolgozó növendékei által rende-
zett képkiállítás éi a város vezetősége, mely 
minden irányban megértőnek és áldozatkésznek 
mutatkozott a müvésznOvendékekkel szemben, 
kés festményt vásárolt a kiállításon, még pedig 
Barcsay Jenő „Csordaku^ját éa Goldsand 
Fiigyes .Honvédkülvárosi résilei" él. Három ós 
félmillió koronát űzetett a város a két képért, 
amelyek csak egy hónap multa kerülnek a vá-
ros biriokábi, mert előbb még Budapesten 
fogják kiállítani és ccak ezután küldik le 
Makcra, ahol a városháza nagytermében nyer-
nek elhslyeiésf. 

Makó váioia elhatározta, hogy állandó ott-

hont nyújt a lehetséges saűvésznövendékek-
nek és 

müvisztetepet létesít a Marosparton, 
tágas műtermekkel, ®egf$lsiő lakószobákká', 
konyhával és közös étkezővel, melyben a vá 
ros látja majd el egész nyáron át fiatal művész-
vendégeid Amennyiben es a költséges építkezés 
a Jövö nyárig megvalósítható nem volna, ugy 
a Jövő nyáron még idiiglenesen a polgárt 
leányiskola helyiségeiben fogfa elhelyezni Í, 
r&űvéfiznövendé&afeei, ellátásukat pedig vala-
melyik vendéglőben fogja a város biztosítási, 
ellentélben az idei és mult esztendővel, amikor 
a társadalom gondoskodott erről és áldozat-
kész családok vállalták egy-egy művésznöven-
dék ellátáséi. 

Wimmer indítványa a szegedi közgyűlés 
felfrissítésére. 

(A Diimagyarorszdg munkatársától.) Wimmer 
Ffllop kamarai elnOk föltétlenül megvalósítandó 
indítványt Jegyzet! be a szeptemberi közgyűlés 
tárgysorozatába. Indítványozza, hogy a város 
hatósága gondoskodjon a megüresedett tör-
vényhatósági biíoltslgi tagsági helyek betölté-
séről és a víritis városatyák listájának revízió 
lórii. 

Winmer indítványának elfogidása és végre-
hatási feltétlenül üdvös lenne, hiszen a sze-
gedi közgyűlés tehetetlenséginek egyik legfon-
tosabb ois, hogy több, mint egy évtizede 
ugyanazok a városatyák intézik a viros sorsát 
és így nem lehet még ciudilkozni sem azon, 
hs beltláridifek é. megunták a közügyeket. 
A virilis dsta korrigálásé ós a megüresedett 
helyek betöltése hitetlenül frissitőieg hatna a 
közigazgatási éleire, ha nem is Jelentene radi-
kális megoldást, mert hiszen a közigazgatás 
reformja még mindig csak ígéret ós követetés, 
a keretek ugyanazok, amelyek voltak a háború 
előtt, püdig « élet azóta nagyon megváltozott. 

Wimmer érdekes indítványában egyébként a 
kőv«tkcxökit mondja: 

Mivel minden törvényes akadálya meg 
szűnt annak, hogy a törvényhatósági bi-
zottság tagjait, &ég p dig ugy a ssegvá 
lasztoétakat, mini a virilistákat a háború 
előtt fennállott, a háborúban felfüggesz-
tett, de most újból Jogerőre emelkedett 
1921. évi 86 ik törvény értelmében minden 
évben pótoljuk és különösen a virilis-
tákra nézve kiigazítsuk, icditvinyozoa: 

hívja fal a közgyűlés a tanácsot, 
hogy az ezt célzó áizűksegis intéz-
kedéseket azonnal éi ofy módon 
tegye meg, hogy az év végén a 
törvényhatósági bizottsági tagok-
ból akármily okitól kimaradt ta-
gok helyébe váimtes utján újból 
a megfelelő saáit&u törvényható-
sági biaotlfági tagosai m*g?é-
lisztatja és különösm a liiiiiiták 

listáját a most rendelkezésre álló 
helyes adatok alapján kiigazittassa. 

Indokolásul csak röviden rámutatok arra, 
bogy — mivel az 1912. évi 63 ik, a kor-
mányt rendkivüli intézkedésekre felhatal-
mazó törvény hatálya már megszűnt és 
ennélfogva azon a háborúban megjelent 
rendeletek, amelyek szerint minden válasz-
tás fellűggessfetett, iivhyüket vesztették, 
a törvényhatósági bizottsági tagok idő-
közönkénti pótlására vonatkozó fenti tör-
vény ujbói teljes érvényre jutott, e>en tör-
vény nem teljesítőie már eddig Is a ta-
nács egy mulasztását Jelenti. Az ország 
számos törvényhatósága a törvényhatósági 
bizottság minden évben történendő kiiga-
zitátát már hosszabb idö óta keresziül-
vlszí. Semmi akadálya nincs és nem lehet 
annak, hogy Szeged ezt a törvényes intéz-
kedést szintén teljesítse és mivel kétség 
nem férhet ahhoz, hogy törvényhatósági 
bizottságunk ily módon való kiegészítése 
és helyesbítése feltétlenül szükséges, de 
különösen a törvényhatósági bizottság vi-
rilista tagjainak helyesbítése elkerülhetetlen 
fontosságú, mert a 15 év előtt behívott 
virilis ás vagyoni állagában a bábom alatt 
oly lényegei változások állottak elő, bogy 
ott a mai helyzetnek megfelelő intézkedés 
leginkább szükségének mutatkozik, ngy 
vélem, joggal és helyesen teszsm meg 
indítványomat. 

Windischgraetz 
továbbra is fogságban marad, 

Budapest, szeptember 6. A tábla ma délelőtt 
foglalkozott Windischüraetz herceg védőjének 
azsal a kérelmével, amelyben a herceg házi-
őrizeibe helyezésének elrendelését kérte. A tábla 
elutasította a védő kérelmét és igy a hstteg 
továbbre is fogságban marid. 

A szociálisták Herriot ellen. 
Páris, szeptember 6. A siociálieta pírt azt 

az ulasiíást adta Lyon szociálista városi képvi-
selőnek, hogy szavazzanak bizalmatlanságot 
és kényszerítsék, hogy mondjon le a polgár-
mesteri állásról, 

Románia és Lengyelország 
véd- és dacszövetséget kötött? 

Newyork, szeplember 6. A Newyork Americm 
sajtóügynökség gecfi keltezéssel azt a szenzá-
ciós jelentést aözii, hogy Románia is Lengyel-
ország kaíosel vid- és dacsxóvstsiget kilétlek 
s bogy a szövetséghez Franciaország is jóaka-
ratú támógstását bztositoíta. A véd- és dac-
szövetség poitosín megállapítja mindazokat az 
eseteket, amelyekben Lengyelország és Románia 
egymásnste kölcsönös katonai segítséget adnak. 
Az egyezmény értelmében Románia teljes ka-
tonai Mderejivel támogatja Lengyelországot 
nimei vagy orosz támadás i sstiss. viszont 
Lengyelország hasonló segítséget ad Romániá-
nak bolgár, vagy magyar katonai támadás 
esetén. ^ 

A numerus clausus miatt 
öngyilkos lett a fiu és az anya 

Budapest, szeptember 6. A numerus clausus 
második áldozatát követelte ma egy pesti uri 
családban, Még juniusban történt, hogy * vasút 
elé vetett* «*gát Ranschkurg Pál 18 éves 
fiatalember, Ranschburg Pál a mult évi kbzip-
iskolai tanulmányi vertenyen dijat nyeri, ennek 
dacára nem vttiik fel a budmsti egyetem 
orvosi fakultására. Ranschburg Pál így kény-
telen volt buctut mondani a tudományos pá-
lyának és tisztviselő le t. Temi megsemmisü-
lését azonban nem bírta túlélni és ezért msnt 
a halálba. 

Ma délelőtt bejelentették a főkapitányságon, 
hogy Ranschburg Pál idesanyja, Ranschburg 
Stmonné ijszaím a konyhában nyitva hagyta a 
gázcstepoi is gázmirgetisHn elhunyt. A sze-
rencsétlen asszony, fia öngyilkossága óta rend-
kivü? levert volt és válósággal búskomorságban 
szenvede t. Ranschburg Simonné éjszaka ki-
szökött a háóizobájábó: és a konyhábin el-
követte az QngyiUoiságot. 


