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— Indítvány a kecskeméti jogakadémia 
Szegedre helyezése ügyében. Újlaki Antal 

'törvényhatósági bizottsági tag. az alábbi fi-
gyelemreméltó indítványt nyújtotta be az áp-
rilisi rendes közgyűlésre: „A szomszéd Kecs-
kemétről olyan hir érkezett hozzánk, amelv 
Szeged városát a legközelebbről érdekli. 
Arról van sző, hogy a kecskeméti jogakadé-
miát annak egyik (fentartója, az ottani refor-
mátus egyház sok gondja-baja miatt, nem 
hajlandó tovább támogatni s igy a legkomo-
lyabban beszélnek arról, hogyha az egyház 
mem fedezi azokat a kiadásokat, amelyeket 
eddig folyósított, a jogakadémia bezárul. 
Azoktól a cikkekből, amelyek a kérdésről 
a kecskeméti helyii lapokban olvashatók, arra 
nézve, hogy Kecskemét városa miiven állást 
fog foglalni, tehát a kívánt költségeket elvál-
lalja-e, nem lelhet következtetéseket vonni. 
Abban az esetben persze, ha Kecskemétben 
meglesz a hajlandóság az akadémiának ott 
tovább Ifentartására, minket, szegedieket, az 
ügy nem igen érdekelhet. De fordulhat a 
kocka amúgy is és megeshetik, hogv a kecs-
kemétiek lemondanak -az akadémiáról. Ebben 
az esetben Szegednek kell sarkára állani. 
Most könnyűszerrel el lehetne érni azt, vagy 
annak legalább egy részét, ami után Szeged 
már régóta vágyakozik. Annák ideién el-
estünk az egyetemtől. Abból a tervből nem 
lett semmi, hogy a Pozsonyba felállított 
egyetemmel olt felszabadult jogakadémia 
jöjjön legalább hozzánk. Azzal is tisztában 
kell lennünk, hogy a háború után lóidéig gon-
dolni sem lelhet majd egy uj állami egyetem 
vagy műegyetem felállítására, amely majd 
esetlég Szegedre kerülhetne. Ellenben most 
egv jogakadémiára könnyen és a minimális 
költséggel tehetnénk szert; ezzel elérhetnénk, 
hogv városunkban egy több száz ha liga táj u 
főiskola működnék, a szegedi és délvidéki jo-
gászifiuk nem volnának kénytelenek más vá-
rosok egyetemeire, vagy jogakadémiájára 
iratkozni be, ellenben hozzánk tódulnának 
egiész Délmagyarországnak joghallgatói. Ez-
zel a kérdéssel tehát Szeged intéző emberei-
nek foglalkozni kell. Ép ezért a legmélyebb 
tisztelettel kérem a tekintetes. Tanácsot, 
hogy Szeged sz. kir. város áprilisi közgyű-
lésén a következő tiszteletteljes indítványo-
mat pqrtolóan terjessze elő: „Szeged város 
hatósága kisérje figyelemmel a kecskeméti 
jogakadémia ügyét s alkalmas pillanatban, 
ha az ottani akadémia megszüntetését hatá-
roznák el, haladéktalanul kezdje meg a tár-
gyalásokat ez akadémiának Szegeden való 
felállítása iránt." — Tisztelettel Újlaki Antal, 
törv.-'hat. bizottsági tag." 

— Holzer Ede szabadlábon. Temesvárról 
jelentük: Holzer Ede, a temesvári milliomos 
hadseregszálUtó ellen — mint ismeretes — 
több rendbeli eljárás van folyamatban hadi-
szállítások 'körül elkövetett visszaélések mi-
att. legutóbb a temesvári törvényszék egyik 
ügybő l (kifolyólag felmentő ítéletet hozott 

Holzert illetőleg én a bíróság elrendelte sza-

badlábra helyezését. Az ügyész fel-folyamo-
dást jelentett be a bíróságnak ez ellen a ha-
tározata ellen, de a felfolyamodást közben 
visszavonta és igy a határozat jogerős lett. 
Holzer e hó nyolcadikán hagyta el az ügyész-
ség fogházát. 

— Száz vaggon kukorica Szegednek. Dr. 
Somogyi iSzilveszter polgármester (szerdán 
délután a fővárosba utazott, hogy a száz vag-
gon kukorica kiutalása ügyében a belügy-
minisztériumiban interveniáljon. A polgár-
mester egyúttal a város -részéue szükséges 
liszt kiutalása iránt is megteszi a lépéseket. 

— Születésnapra. Az alábbi, poétikus hangú, 
meleg szívről tanúskodó levelet egy apa 
küldte a harctérről kis leányához, aki Szege-
den az alatt az idő alatt született, amig ő az 
ellenséggel küzd véres harcokat. A megható 
sorokat itt közöljük: 

Drága kiesi Klárikám! Megint megvir-
radt egy reggel és a Föld anyuka legbájo-
sabb gyermeke, a friss, üde Tavasz egy szép, 
álmot visszatükröződő ékes mosollyal nyitja 
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fel ragyogó szemét. Föld anyuka túláradó 
örömlmel emieli le pelybes takaróját, iiniely 
alól kacagva! virulón huvil'k ki legkedvesebb 
gyermeke. És ugyanezen a napon, a tavasz 
újraéledésének napján, ébredt egy uj, a ta-
vaszi napsugárnál is ragyogóbb, virág nyí-
lásnál üdébb éle: Te ragyogó, szép tavaszom 
kiesi leányom! És bár .a Te (hívásod meleg-
sége, a Te szemeidnek ragyogása 'az én szi-
vemben a!, remény és boldogság csiráját hív-
ták életre, mia mégis megtört reménnyel és 

egy régi boldogság elhervadt füzérével ál-
lok születésnapod második évfordulójánál 
És amig akkor 'el .sem tudtam hinni, hogy 
volt valaha tavaszi napsugár a Te mosolyod 
nélkül és remény tlhozó virágnyilása a Tv 
drága életed nyilasa nélkül, most 'egy végte-
lennek látszó rideg tél közepén le kell min-
denről mondanom. Tavasz nélkül, virágtalan 
gályáikkal, zimankós hangulattal 'köszöntlek 
én. édes kicsikém! Ha közeledben éltem vol-
na, a Te ragyogó életednek fénye távol tar-
tott volna minden nidegeéget fölein és most 
egy mindent kifejező forró csókkal hidalnám 
át a Te szép tavaszodat a magam nyarával-
Dn az átmenet —• 'a 'magam életének nyara — 
eltűnt a Te tavaszodnak napsugara meg 
gyenge a zord tél jegéhez. Apai szeretetem 
száraz galyai virág nélkül, ta. hangulatom zi-
mankóval maradt. 'A kemény téltől csak azt 
tudtam megmenteni és épen azért teszem n 

Te tavaszod, életet fakasztó nap-ugarának 
légkörébe, hogy ott a száraz ág rügyet ha.it-
„enn, i8 zimankó ragyogó harmattá váljon-
Te meg édes kiesi lányom vedd el apukádtól 
e szerény ajándékot, amit én nehéz napok ke-
serves perceiben könnyeimmel: tartottam va-
lahogy életben, ápold gondozd szivöcsked 
minden melegével. Ha majd ved a miikor a 10 

isten szerető apukádat visszavezérli Hozzád, 
az egykori száraz .gallyat, viruló rózsával 
telve fogod nékem visszaadni. És a már ak-
kor őszbenyiuló nyarat csak a Te virágaid 
fogják széppé, kedvessé tenni. Tartan meg a 
Mindenható éltéül tavaszát- késő evek múlva 
is, melybe a virágot angyali jó anyuskád 
példátlan nemes lelke és kiváló egyénisége 
plántálja. Isten legyen veletek és az én soha 
n:m szűnő szeretetem, forró csókjaim. 

Apukád. 

— A szegedi rendőrség márciusban. A 
rendőrfőkapitányi hivatal a rendőrség mult 
ha'vi működéséről terjedelmes statisztikai je-
lentést adott ki. A l-iinügyi osztályhoz 286 
följelentés érkezett magánosok, ,115 ped^g 
hatóságok részéről. A följelentett bűncselek-
mények elkövetői közül 160 volt ismeretlen, 
akik közül 90-et kinyomoztak-. 70 ellen a nyo-
mozás eredménytelen maradt. A bűncselek-
mények átül okozott kár összesen 14.685 ko-
rona, amiből megtérült 6341 korona. A be-
jelentő hivatalban a bejelentések összes szá-
ma 12.665. A rendőrkapitányi hivatalhoz a» 
elmúlt hóban 16 hírtelen haláesőtet jelentet-
tek, amelyekben orvos-rendőri boncolást, ren-
deltek el és foganatosttotttak, azonkívül volt 
még 1 öngyilkosság is. amiben boncolást 
nem rendeltek el. Villamos szorefateétlensésy 
nz elmúlt hónapban összetsen egy volt, ami 
halálos kimenetelű volt. Szeged város terü-
letén az elmúlt hóban 4 tüzci-et fordult elő, 
amiből! 1 szoba-, 1 pince-, 1 szahnakazulHiz, 
1 pedig vaklárma volt. Szeged sz. kir. város 
mentőállomását az elmiult hóban 117 esetben 
vették igénybe, amiből 76 beteg- és hulla-zál-
litás, 41 pedig segélynyújtás volt. 

— Négy kilométeres levezető csatorna. 

. A város dorozsmai miiut mellett levő akol-
tetepi szennyvizek levezetésére négy kilomé-
ter hosszú csatornát készíttet. A inuinkálatok-
nál 64 katonai munkás. 76 kubikos és 50 'ha-
difogoly dolgozik. A csatorna május végén 
lesz készen. 

— Nem csinálnak uj átjárókat. A ház-
tulajdon,os ok egyesületének elnöke bead-
ványt. intézett a tanácshoz, amelyben a. kül-
városi nyitott árkok tisztántartását sürgeti. 
Ezenkívül az átjárók létesítését javasolja. A 
tanács a mérnökség javaslatára elhatározta, 
hogy uj átjárókat nem készíttet. 


