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Xáborszky államtitkár Szegedre jön, 
Qogy a város hatóságával tárgyaljon 

az Ítélőtábla épületének ügyében. 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gődi Ítélőtábla mini ismeretes vissza-
követeli régi épületét, amelyben jelenleg az 
egyelem dolgozik. Az egyetemnek Szegedre 
helyezésekor ugyanis a kultuszminisztérium 
kijelentette, hogy a tábla épületét csak ideig-
lenesen foglalja le és a legelső alkalommal 
visszaadja rendeltetési céljának. Közben azon-
ban teltek-multak az évek. A tábla a Tisza 
Lajos-köruti városi felsőkereskedelmi iskola 
épületében talált elhelyezési, i'./. az épület 
azonban már kezdettől fogva sem felelt meg 
a tábla céljainak. A tárgyalótermek szűkek, 
az irattárnak nincs külön helyisége és ami 
a legfőbb követelmény, a táblabirákal nem 
tudták külön irodahelyiségekben elhelyezni. 

A tábla még az elmúlt évben mozgalmat 
inditolt. hogy régi épülőiét visszakapja. Az 
egyetemi építkezések programjában azonban 
a Dugonics-téri épület kiürítése, amelyben 
jelenleg a központi egyelem székel, csak négy-
öt év eltelte után van lervbevéve. A váras 
hatósága, hogy a tábla kérésének elegei te-
gyen, még régebben elhatározta, hogy tavasz-
szal még egg emeletet huz a tábla jelenlegi 
épületére. 

A lábla elnöksége azonban már az első pil-

lánál tél kezdve ellenezte az építkezést, mert 
szerinte ez a megoldás nem szünteti meg a 
tábla elhelyezésének problémáját. Az uj eme-
leli helyiségekben nem tudnának annyi szo-
bát elhelyezni, mint amennyi kellene és igy 
a lábla elnöksége a leghatározottabban ellenzi 
a lorvbevett épitkezést. 

A tábla elnökségének tiltakozását a napok-
ban dr. tlamza Géza, a tábla elnöke személye-
sen is eljuttatta az igazságügyminiszternek. A 
bizalmas tanácskozások eredményeképen a 
tábla elnöksége értesülésünk szerint, a legha-
tározottabban és a legrövidebb idő alatt vissza-
követeli régi épületét, vagy pedig egg aj tábla-
épület ¡elépítéséi kéri a várostól. 

Az igazságügyi miniszter rendeletére a na-
pokban dr. Záborszky István igazságügyi ál-
lamtitkár Szegedre érkezik, hogy tárgyalá-
sokat, kezdjen a város hatóságával. Az igaz-
ságügyi államtitkár, értesülésünk szerint, ra-
gaszkodni fog a lábla régi épületének záros 
időn belüli átadásához és egyben hivatalosan 
is bejelenti, hogy nem fogadja el a térvbevett 
emeleti épitkezést. 

Bírói és jogászi körökben nagy érdeklődés-
sel néznek az igazságügyminiszler kiküldöttjé-
nek szegedi tárgyalásai ele. 

A makói képviselőtestület háborúskodása 
a vármegye törvényhatósági bizottságával az építészeti bizottság 

összetétele miatt. 
(A Délmagyarország makói munkatársától.) , 

Makó város képviselőtestülete a mull év nva- j 
rán újjáalakította bizottságait. Amikor azépi- j 
tészeti bizottság megalakítására került a sor, j 
dr. Könyves-Kolonics József városi képviselő | 
kifogást emeli az ellen, hogy Pa/ip József 1 

építőmestert válasszák meg a bizottság elnö- | 
kének, méri összeférhetetlenséget látott fen- s 
forogni abban, hogy egy gyakorló építőiparos 
legyen ennek a bizoltságnak az elnöke. A j 
képviselőtestület nem osztotta Kolouics aggá- j 
lyail és isinél csak Papp Józsefet választotta 
meg a bizottság elnökéül, sőt magái a bizott-
ságot is ugv állította össze, hogy Papp Józse-
fen kivül még három építőiparost és további 
három olvan iparosi, illetve kereskedőt Válasz-
tott be a bizottságba akik hivatásuknál fogva 
szoros érdekeltségijén állanak az építési ügyek-
kel. 

A bizottság összeállítása, de különösen Papp 
Józsefnek elnökké választása ellen Teszlíng 
József és Lőwenbach Benedek városi kép-
viselők folebbezésl nyújtottak be a vármegye 
törvényhatósági bizottságához, mely elfogad-
ván a felebbezők indokait, feloldotta a kép-
viselőtestület határozatni és az építészeti bi-
zoltság ujabb összéállilására utasította a város 
képviselőtestületét. Kimondotta indokolásában 

a törvényhatósági bizottság, hogy kívánatos-
nak tartja az építészeti bizottság oly iránvu 
összeállítását, hogy abban a ténylegesen mű-
ködő építőmesterek túlsúlyban ne legyenek, 
meri ezáltal elkerülhetők volnának az érde-
keltségi alapon támasztható panaszok. 

A város tanácsa a közgyűlést előkészítő 
tanácsülésen foglalkozott a törvényhatósági bi-
zottság határozatával és javaslatában nem tar-
totta szükségesnek az építészeti bizottság ujjá-
alakilását, csupán azl javasolta, hogy Papp 
József helyett, aki időközben megkapta a vá-
rosi bérpalota épiléscl és érdekeltsége már 
ezen az alapon is kétségbevonhatatlan, vá-
lasszon uj elnököt a bizottság és Károlgi Mi-
hály képviselőtestületi tagot hozla javaslatba 
erre a tisztségre. 

így került a kérdés a képviselőtestület elé. 
A képviselőtestület még a tanács mérsékelt 
aggályain is lultellc magát és egyáltalán nem 
tartotta szükségesnek, hogy az épilészeti bi-
zottságot mai összeállításában megbolygassa. 
Még Papp József elnöki tisztségét sem találta 
összeférhetetlennek és ugy határozott, hogy 
maradjon minden a régiben. Mosl már csak 
az a kérdés, hogy mit szól a varmegye tör-
vényhatósága a városi képviselőtestület eme 
legújabb állásfoglalásához'/ 

6551 kihágás! eljárás indul meg azok ellen, 
akik nem szavazlak a képviselőválasztásokon. 

Panaszok a válaszlói névjegyzék összeírd biztosai ellen. 

a nem szavazók névjegyzékét és azt a választ-

mány átküldi most a rendőrkapitánysághoz 

a kihágási eljárás megindítása céljából. A nem 

szavazók 1 10 aranykoronáig terjedő büntető 

parancsol kapnak a rendőr bíróság tói, de jo-

guk van tárgyalást kérni és a, tárgyaláson pót-

lólag is igazolhatják távolmaradásukat. 

A rendőri kihágási bíróság tehát 65.) 1 
kihágási eljárást indit meg rövidesen. 

A beérkezett hatvankilenc igazolás felülbí-
rálására a központi választmány a polgár-
mester elnökletével kéttagú bizottságot küldött 
ki, dr. Gerle Imrét és dr. Menyhárt Gáspárt. 
A bizottság a választmány rövid lélekzetü 
plenáris ülése után azonnal letárgyalta ezeket 
az igazolásokat és mind a hatvankilencet el-
fogadta. 

Az ülés után beje}entelték még a polgár-
mesternek, hogy 

sok panasz merült fel a lakosság kö-
rében a választók összeírásával meg-

bízott biztosok eljárása ellen. 
Ezek ugyanis a rendelet értelmében délelőtt 
végzik házról-házra járva a választók össze-
irását, amikor a legtöbb kenyérkereső nem 
tartózkodhatik otthon. A panaszok lényege az, 
hogy a biztosok nem fogadják el a feleség, 
vagy más családtag által bediktált adatokat, 
csak azt veszik fel a névjegyzékbe, akit otthon 
találnak, a többiek, ha nem akarnak kima-
radni a névjegyzékből, csak ugy vetethetik 
fel magukat, ha a délutáni órákban felkeresik 
a választási biztosokat, ami nagyon sok időt 
rabol el mindenkitől. 

A polgármester megállapította, hogy ha a pu-
liasz alapos, akkor a biztosok szabálytalansá-
got követnek el, mert a rendelet értelmében 
el kell fogadniok a hozzátartozók által bemon-
dott adatokat is. 

Az olasz tanároknak is fel keli 
esküdni a fascizmusra. 

Róma, január 18. A közoktatásügyi minisz-
ter rendeletet készít elő, amely szerint az 
egyetemi tanárok is kötelesek esküi tenni arra, 
hogy tartózkodnak a jelenlegi rendszer el-
len irányuló tevékenységtől'. 

A Farkasréti temetőben föbelötte 
magát egy nyugalmazott ezredes 

( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e l e n-
l é s i Ma este 7 órakor a farkasréti temetőben 
öngyilkosságot kövelett el nagyszegedi T h u r y 
György 55 éves nyugalmazott ezredes, főtanácsos. 
Az öngyilkos ezredes fivére, Thury Zoltán köz-
igazgatási biró látogatására érkezett meg Bécsből. 
A család az öngyilkosság okát az ezredes idegba-
jával magyarázza. 

(A bclmagijarorszáy munkatársától.) A leg-
utóbbi közgyűlésen a lajstromos szavazás alap-
ján megválasztott uj központi választmány 
kedden délben tartotta első ülését a városháza 
tanácstermében dr. Somogyi Szilveszter pol-. 
gármester elnökletével. A választmány tagjai 
csaknem teljes számban jelentek inog ezen 
az első ülésen, csupán azok közül hiányoztak 
néhányan, akik tagjai vollak a legutóbbi vá-
lasztmánynak is. 

Dr. Tóth Béla fő jegyző, a választmány elő-
adója az ülés megnyitása után bejelentette, 
hogv a választmány tagjainak esküt kell ten-
niük a választási törvén v értelmében. Az es-

küi a választmány tagjai egyszerre tették le. 
Ezután a főjegyző bejelentette, hogy a polgár-
mester, mint a választmány elnöke őt bízta 
meg a jegyzői tisztség betöltésével és helyet-
tesévé dr. l'ávó Ferenc tb tanácsnokot ne-
vezte ki. 

Bejelentette ezután a főjegyző, hogy 
a decemberi választás alkalmával a 
város 31,151 választójából csupán 
2b,531 választó szavazott le, tehát 
6620 választó nem teljesítette alkot-

mányos kötelességét. 
Ezek közül hatvankilenc igazolta távolmara-
dását. A törvény értelmében összeállították 
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