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Bárom aranydiplomát adott ki a szegedi egyetem 
Rz egyetem évzáró ünnepélye 

(A Délmagyarország namkatársáíól) Ked-
0BD d&előtt ünnepélyes keretek között zárolt 
b az egyetem tanéve. A központi egyetem 
Indája erre az alkalomra teljesen megtelt ün-
nepi/» közönséggel, amely meghatva állapí-
tott* meg, hogy az elhunyt professzorok port-
réjei közé odakerült már dr. Tóth Károlyé, a 
tragikus körülmények között elhunyt egyetemi 
(tanáré is. 

Az ünnepség az egyetemi énekkar himtm-
ttdftval kezdődött, majd dr. Tssektrtz rektor 
emelkedett szólásra és nagyszabású beszédben 
|Mi»ii li 11» az egyetem működését. Méltatta a 
BBp jelentőségét, amelynek dátuma egybeesett 
fez alapítás és a kiűzetés napjával. Majd át-
nyújtotta Aggagósi Károly, Jancsó Benedek 
05 dálnoki Kovács Áron doktoroknak ötven-
Üws működésűk emlékére kiállított arany ok-
leveleket. Jancsó Benedek az ünnepeltek ne-
vében könnyek kőzött mondott köszönetet az 
tgyetem kitüntetéséért és elmondotta, hogy 
fez egyetemnek ezelőtt mindössze 300 tanítvá-
ny* volt, ide azóta óriási fejlődésen ment ke-

resztül. 

Dr. Szabó József, az orvoskar dékánja tar-
totta meg ezután előadását az »Alvás és álomé-
ról, rendkívül hatásosan fejtegetve az álom 
problémáját Szabó professzor élvezetes elő-
adását percekig tartó tapssal fogadták. Az 
egyes karok jelentései után kiosztották a pá-
lyadíjakat Ezeket a. kővetkezők nyerték: 

Mnráti György, Wlasits Tibor, Fazekas 
Gyula, Braz Gyula, Lovász Tibor, Frankéi 
Laura (két pályadijat nyert), Кату István, 
Varga Aladár, Vincié Gyula, Turi Károly, 
Badag Kálmán, Ladócsi Károly, Forrd Te-
réz, Seheitz Antal, Gallag László, Horváth 
Péter. 

Százpengős külön pályadíjat nyert dr. Lu-
kács József egyetemi tanársegéd, a diákvédő 
iroda 20 koronás arany jutalmát Dömötör 
Gyula nyerte. 

Dr. Iesekntz Bék rektor végül megköszönte 
a város közönségének az egyetem irányában 
tanúsított szeretetét. A záróünnepséget az egye-
temi énekkar Hiszekegye fejezte be. 

Nagyon rövid és ~ 
oagyon szürke lesz a májusi közgyűlés tárgysorozata 

Interpelláció az erkölcstelen színdarabok ügyében 

'(A Dfhrtagyarország munkatársától.) rA! 
%6zgyülést előkészítő tanácsülésen Fodor Jenő 
poUgármesterhelyettes először a benyújtott in-
ffitványokat ismertette. Balogh Lajos három 
toötvánnyal szerepel. Indítványaiban a szén-
iftggytí, Berzenczey Domokossal és a foga-
Halmi templom szobrászmunkáival foglalko-
zik A tanács a három Balogh-féle indítványt 
jtfutasitő határozattal terjeszti a közgyűlés elé. 

Dr. Lippag Lajos indítványában azt kéri, hogy 
fe polgármesternek Esmond Harmsworth-hoz 
Intézett beszédét si&szerint örökítsék meg a 
|b&zgyülés jegyzökönyvében 
j — Mondtam én már ennél szebb beszédet is 

jegyezte meg a polgármester. 
' A tanács tagjai azonban újból felsorakoz-
tatták a beszéd értékeit és a polgármester 
tnpUulált. Beleegyezett abba, hogy a tanács 
fez indítványt pártoló javaslattal terjessze a 
Jjözgyülés elé. 

Dr. Tóth Imre a polgármesterhez intézett 
Interpellációjában a városi kezelésben lévő 
Színház jö erkölcsökbe ütköző darabjainak 
tfőadás ellen tiltakozik. 

Az interpellációt Fodor Jenő ismertette-
— Ezek tönkreteszik még a hézikezelést is 

— szólt közbe ingerült hangon a polgármes-
ter. Az interpelláló személyéi nem kell érül-
teid és az interpellációt elutasító tanácsi ja-
vaslattal kell a közgyűlés elé terjeszteni. 

A tanácsi elutasító javaslat szövegét Pálfy 
József szövegezte meg. A tanács az interpel-
lálóval egyetért abban, hogy a városi keze-
lésben lévő színházban erkölcstelen darab nem 
adható elő. A tanács azonban kijelenti, hogy 
a városi színház műsorét megfelelő ellenőr-
zés mellett állítja össze a művezető-igazgató 
és így az ellen senkinek sem lehet kifogása 

A pénzügyi bizottság javaslata alapján a 
tanács előterjesztést tesz a közgyűlésnek, hogy 
a városi tisztviselők karácsonyi előlegét en-
gedje él a város. 

A szerdai közgyűlésnek ezek az érdekesebb 
és a fontosabb pontjai és — ha valami várat-
lan vihar közbe nem jön — bizony nagyon 
rövid és nagyon szürke Irec ez a tárgyso-
rozat. " A~ -t _ 

Llly DomUa 

Verebes E r n ő é , , 

Harry Lledtke 

.Utolsó éjszaká -ját 
ooftk felnőtteknek 

péntektől matatja be a 
B e l v á r o s i M o z i 

э Öngyilkosságok, 
vonaielgázolás, kocsmai verekedés, baleset 
a pünkösdi ünnepek rendőri krónikájában 
(A Délmagyarország munkatársától.) 'A' 

¡pünkösdi ünnepek igen sok munkát adtak a 
rendőrségnek és a mentőknek. Szerelmi bá-
bot kergetett a halálba egy szép, fiatal leányt, 
|l Boezorkányszigeten akasztott embert talál-
jak, a kisvasat elgázolta az első embert, de 
•em hiányzott az ünnepek szomorú króni-
kájából az oHikát kocsmai verekedés és egy 
golyós baleset sem. 

Zombori Márta 
ö n g y i l k o s s á g a 

Vasárnap délben megdöbbentő tragédia ját-
ÍSSödott le Szeged egyik leggazdagabb polgá-
nfnak házában. Zomborg Ferenc Maros-uccai 
Vendéglős szép fiatal leánya, a 21 éves Mária 
íőbelőtte magát és azonnal meghalt. 

Az öngyilkosság híre pillanatok alatt terjedt 
tí Pelsővároson és élénken találgatták, vájjon 
mi adhatta a feltűnő szépségű leány kezébe 
fe gyilkos fegyvert. 

Zombory Mária a közelmúltban jött haza 
jfitadapestről, ahol rokonait látogatta meg, Ha-

zaérkezése után boldogan mesélgette buda-
pesti tartózkodásának örömeit. A kedvesnek 
és vidámnak ismert leány kedélye néhány 
nappal ezelőtt megváltozott. Vasárnap is mé-
lyen elszomorodva merült imába a felsővárosi 
minorita templomba, ahonnan nagyon lever-
ten távozott. Az eddigi megállapítások szerint 
ekkor nem hazament, hanem nővérének, Ba-
logh Nándornénak a lakására, aki közvetlenül 
mellettük lakott. 

Mint utóbb kiderült, azért ment ide, mert 
Balogh Nándornak, aki tartalékos tiszt volt a 
háborúban, az ágyban volt elrejtve brow-
ningja. A halálraszánt leány az egész lakást 
átkutatta, míg végre az egyik ágyban meg is 
találta a revolvert. Hazament a lakásukra, 
megcsókolta szüleit, azután odaállott a tükör 
elé, a browning csövét odaszorította halán-
tékához és elsütötte a fegyvert. Egyetlen jaj-
kiáltás hagyta él ajkát és holtan terült el a 
szőnyegen. 

A revolverdörrenésre és a 'jajkiáltásra befu-
tottak a szülők és a házbeliek a szobába, ahol 
döbbenetes látvány tán*» eléjük Zombory Má-

ria ekkor már halott volt. A golyó agyát 
fúrta keresztül és azonnali halálát okozta. Le-
velet nem hagyott hátra és igy csak sejtik, 

hogy a gazdag, szép leányt valami mélységes 
szerelmi bánat vitte a halálba. A mélyen súj-

tott szülők iránt általános a részvét Szege-
den. 

Aka&sstott ember 
a Sosxorkánysssigeten 

A boszorkányszigeti járókelőknek pünkösd 
vasárnapján borzalmas látványban volt ré-
szük. Délután félnégy tájban a sétálók egy 
akasztott ember hullájára bukkantak, amely 
meglehetős magasról csüggött alá. Balog Illés 
folyamőr értesítette a rendőrséget és a men-
tőket. A rendőrség megállapította, hogy ön-
gyilkosság történt és hogy Szendrey Ferenc 
27 éves ácssegéd minden valószínűség szerint 
nyomora miatt követte el végzetes tettét, mi-
után már hosszabb idő óta nem tudott munkál 
kapni. Holttestét a törvényszék orvostani in-
tézetébe szállították. 

A kisvasút 
előssör gásol embert 

Amióta a kisvasút megindult, súlyosabb sze-
rencsétlenséget még nem okozott, vasárnap haj-
nalban azonban az egyik város felé haladó 
személyvonat elütött egy embert. A szeren-
csétlenség a széksóstói kanyarodónál történt, 
ahol a síneken Drágos János mozdonyvezető 
valamilyen mozdulatlan fekete tárgyat pil-
lantott meg. Először állatnak vélte, de mikor 
a mozdony már egészen közel ért hozzá, ak-
kor látta, hogy ember Drágos gyorsan féke-
zett, de a mozdonyt nem tudta megállítani 
és igy a vonat Hűtötte a nyilván alvó em-
bert. 

A vonat azután megállt. 'A fején erősen 
vérző embert először dr. Havat Béla része-
sítette első segélyben. Megállapították, hogy 
Kocsis Savanya Antalnak hívják, aki ittas 
állapotban feküdt a sínekre. A súlyosan sérült 
embert feltették a kisvasúira, amely behozta 
Szegedre első áldozatát. A Rudolf-téren már 
várták a mentők, akik a közkórházba szállí-
tották. Állapota súlyos, de nem életveszélyes 

Véres verekedés egy 
Mars-téri kocsmában 

A hétfő sem múlhatott el baj nélkül. Egy 
Mars-téri kocsmában ugy fejbeverték a csa-
poslegényt, hogy az alighanem életével fizeti 
meg a duhaj kocsmázók garázdálkodását. A 
szerencsétlen áldozat Tamás János 23 éves 
csaposlegény, aki a kocsmában rendre intett 
egy ittasan garázdálkodó társaságot. Az inte-
lemből szóváltás keletkezett, az egyik isme-
retlen felkapott egy botot és ugy vágta fejbe 
Tamást, hogy az eszméletlenül esett össze 
A részeg verekedő elmenekült. Tamást beszál-
lították a közkórházba, az ismeretlen vereke-
dőt pedig keresi a rendőrség. 

"Ráesett a fégsxekrény 
Súlyos baleset áldozata lett tegnap Ladányi 

Péter 49 éves autófuvaroző. A Csekonics-ucca 
3 .számú házból egy jégszekrényt akart ko-
csira tenni, amikor a kocsi a nehéz teher alatt 
megbillent és a jégszekrény ráesett Ladányira, 
akit maga alá temetett. A kihívott mentők La-
dányit súlyos belső sérüléseivel a köikór-
házba szállították. 

| J ö n Salamon Bélai • f 


