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3© fokos fagy a Balkánon 
B e f a g y o t t a F e k e t e - t e n g e r — A f a g y b u l l á m e n y h ü l é s é i 

v á r j á k 

'(Budapesti tudósítónk lelefonjelcntése.') 
Pécsről jelentik: A fagy hullám súlyos zavaro-
kat idézett elő Pécs közmüveiben. A víz- és 
gázvezetékek csövei igen sok helyen megre-
\pedtek. Egy istállóban megfagyva találták 
Jakab Konrád munkanélküli napszámost 

Bukarestbdi 

jelentik: A fagghullám egyre terjed. Pénteken 
a legnagyobb hideget Besszarábíából jelen-
tették, ahol 28—30 fok minust mértek. Buka-
rest déli hőmérséklete 22 fok volt 

Belgrádból 

jelentik: A szokatlan nagv hideg még mindig 
tart, de Hercegovinában és Dalmáciában már 
enyhült az idB. A legnagyobb hideg — 27 
fok — pénteken Kragujevácban volt. 

Grácből jelentik: A Tagespost belgrádi ielentése 

szerint 

- Boszniában 

a tartós hideg miatt éhínség tőrt ki, mert az élelmi-

szerszállítást egyes vidékekre nem lehet lebonyo-

lítani. Egyedül Sarajevóban több. mint I5W csa-
lád éhezik. ' - *" __ 

Szórtából 
jelentik: A hőmérő Szófiái >m pénteken mi-
nus 29 fokra sülyedt A Fekete-tenger Várna 
környékén több kilométer szélességben befa-
gyott. A Várna környékbeli faliakban farkas-
csordák jelentek meg, egy papot, több parasz-
tot széjjelszaggatott Tarnow mellett a jeges 
országútról a szakadékba zuhant egy autó-
busz, hat utas meghalt, többen súlyosan meg-
sebesültek. 

Biztosítás spanyolnáíha ellen 
Londonból jelentik: Miután a spanyol járvány 

mindinkább erősebb, a Lloyd biztosító társaság 
egész Anglia influenza elleni bizotísitását elfogadja 
és heti 5 fontot ajánl a spanyolnátha miatti mun-
kaképtelenség esetére összesen 4 heti időtartamra. 
A kötvény időtartama legfeljebb 3 hónap. A biz-
tosítási dij 2 silling 6 penny. De lehetséges, hogy 
a járvány erősbődése esetén emelik a dijakat is, 
miután ez az üzlet eddig csak kisérleti stádium-
ban van. 

A szegedi személyvonat kisiklott 
a vásárhelyi pályaudvaron 

Sebesülés nem történt 

(A Délmagyarország munkatársától.") Sze-
rencsés kimenetelű vonatkisiklás történt teg-
nap reggel a hódmezővásárhelyi állomáson. 
A Szegedről reggel 4 órakor elindult csabai 
személyvonat két kocsija ugyanis, amikor el-
hagytaa a vásárhelyi állomást, a bejárati vál-
tóknál kiugrott a sínekből. A kisiklást az 
idézte elő, hogy a gördülő vonat alatt a be-
állított váltó hirtelen átfordult. A mozdony és 
az utána következő szolgálati kocsi még a 
rendes vágányon haladt át, míg a két első 
személykocsi az átfordult váltó következté-
ben a másik vágányra futott. A mozdonyve-
zető nem vesztette cl lélekjelenlétét, azonnal 
lefékezte a vonatot ós igy elejét tudta venni a 
nagyobb katasztrófának. 

A vonat hatalmas zökkenéssel megállott, a 

kisiklott kocsikban az utasok egymásra es-
tek, de szerencsére komolyabb baja senkinek 
sem történt. Vásárhelyről azonnal telefonáltak 
Szegedre segélyért, ahonnan megfelelő sze-
mélyzet indult a baleset színhelyére. Kétórai 
munka után sikerült a kisiklott kocsikat vísz-
szaemelni a sínekre, a vonat kétórás késéssel 
érkezett Békéscsabára. 

A szerencsétlenséggel kapcsolatban Hód-
mezővásárhelyen, Békéscsabán, sőt később 
Szegeden is fantasztikus hírek kerültek forga-
lomba, amelyek azonban túlzottaknak bizo-
nyulták, amennyiben a balesetnél sérülés sem 
történt. 

A Máv. megindította a vizsgálatot annak fel-
derítésére, hogy mi okozta a balesetet és ter-
hel-e érte valakit felelősség. 

Ünnepélyes keretek között mutatták be az egyetem 
tanácsának a 450 személyes dfákinternátust 

Dr. Oézsi Lajos rek'or beszéde 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagyjelen-

tőségű ünnepség szinhelye volt tegnap délután a 
Horthy Miklós-internátus Boldogasszony-sugáruti 
épülete. Az újonnan felszerelt és kibővített interná-
tust dr. Szandtner Pál professzer, az intézet agilis 
igazgatója bemutatta az egyetem tanácsának és 
tanári karának. A professzorok Szandtner Pál 
igazgató és dr. Bobula Ida tanárnő, a női inter-
nátus vezetőjének kalauzolásával végigjárták a ha-
talmas épületet, megtekintették a legmodernebbül 
felszerelt és berendezett lakószobákat tanulószo-
bákat társalgókat, könyvtárat, konyhákat élés-
tárakat, mosókonyhákat és a tornatermet Az inté-
zetben négyszázötven egyetemi hallgató és hall-
gatónö kap hajlékot és teljes ellátást a hozzátar-
tozó menzán. A bennlakók egyrésze a polgári ta-
nárképző intézet növendékeiből kerül ki mind-
addig, amíg az intézet külön internátusa fel nem 
épüL Az épület egyik szárnyában van a diákok 
osztálya, a másik szárnyán a hulhjatónőké, de 
van közös társalgóterem, ahol ugy a férfiak, mint 
a nők megjelenhetnek. 

Az egyetemi tanárok a legnagyobb elismeréssel 
néztek meg mindent és azután a hatalmas tár-
salgóban gyűltek össze, ahol Szandtner profesz-
szor üdvözölte az egyetem rektorát tanácsát és 
tanári karát. Vázlatosan ismertette a Horthy-inter-
nátus keletkezésének és fejlődésének történetét 
majd kijelentette, hogy az internátus mai veze-
tője sokteil könnyebb helyzetben van, mint dr. 
Kolozsváry Bálint professzor, az első vezető. Ma 
ugyanis az állam és a vái-os szinte karöltve ver-

senyeznek, hogy ezt a diákhajlékot minden szük-
ségessel ellássák és igy biztosítsák a hallgatóság 
számára a zavartalan tanulás lehetőségét 

Szandtner professzor beszédére dr. Dézsi Lajos 
professzor, pz egyetem rektora a kővetkező be-
széddel válaszolt: 

— Kedves kollégáim, Szeretett ifjúság! Az őröm 
és meghatottság vesz erőt rajtam, midőn e szép 
főúri kényelemmel berendezett internátust és men-
zát szemlélem. Lelki szemeim előtt elvonul a 
régi, Ínséggel küzdő menza képe s megjelenik 
annak a férfiúnak alakja, ki az ifjúság szere-
tetétől áthatva önfeláldozóan intézte ennek ügyeit 
szinte összekoldulta a fentartásához szükséges ösz-
szegeket, sőt volt idő, mikor ezüstjeit tette zá-
logba, hogy ne dideregjen az ifjúság és ki ne hűl-
jön a menza tűzhelyei Az internátus és menza 
élvezői mindig hálával emlegessék Kolozsvári7 Bá-
lint ncvétl 

— De hálával emlegessék a mostani vezető nevét 
is, aki már közel egy decennium óta viseli szivén 
a diákság ügyét, kinek atyai gondoskodása oly 
sok diákot mentett meg az elzülléstől s eddigi 
fáradozásai betetőzéséül az internátus ds menza 
ügyeit is elvállalta s viszi lelkes buzgósággal s 
ernyedetlen áldozatkészséggel. A régi lelkes ifjú-
ság kifogta becézett kedvence lovait s ugy vitte 
a m iga által húzott szekeren az ünnepeltet Ez 
a mi ünnepeltünk: Szrndtner Pál megérdemelné, 
hogy azért fogják ki lovait kocsijából, hogy el 
ne távozhasson körünkből. 

— l)e szeretettel és hálával kelt niccemlckeznünk 
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a miniszter ur atyai gondoskodásától, aki állan-
dóan rajtunk tartja szemét és azt akarja, hogy 
a szegedi egyetemi ifjúság gondtól mentesen él-
hessen. tanulmányainak. Hálásan kell megemlé-
keznünk az Alma Materről mely szintén nagy ál-
dozatot hoz kedves gyermekeiért s csupán annyi 
viszontszolgálatot kiván, hogy déréi: volgárai le-
gyenek e hazának. 

— Az őröm szavaival kezdtem s az öröm szavai-
val fejezem be beszédemet Az Egyetemi Tanács 
nevében örömünknek, hálánknak s elismerésünk-
nek adunk kifejezést a mostani vezetőségnek, első-
sorban Szandtner Pál kollégának áldásos és sike-
res működéséért 

A rektor nagy tetszéssel fogadott beszédével a 
kis háziűnnepség, amelyen a diákság is nagy szú in-
ban vett részt véget ért 

Városokat öntött el az 
amerikai felhőszakadás 
Newyork, február 8. Kentucky államban tegnap 

borzalmas felhőszakadás pusztított Az egekből 
leőmlő hatalmas vízmennyiség 20 várost teljesen 
elöntött. 

A lakosság ezrei hajléktalanná váltak. Az eddigi 
jelentések szerint az árvízkatasztrófának öt halottja 
és számos sebesültje van. 

Az anyagi kárt félmillió dqnárra becsülik. 

Isméi győzött 
az angol munkáspárt 

London, február 8. A bishop-eucklandi válasz-
tókerületben a pótválasztáson a munkáspárti Hugh 
Dalton asszonyt választották meg képviselővé 
14.497 szavazattal. A liberális jelöltre 7723, a kon-
zervatív jelöltre 3357 szavazat esett 

Letartóztatták Haitiuszobosztó 
főorvosát 

Debrecen, február 8. Mintegy két héttel ezelőtt 

a debreceni ügyészség névtelen levelet kapott, 

amelynek írója azt a vádat emelte Erdős Kálmán 

hajdúszoboszlói polgármester ellen, hogy 1919 már-

cius havában a Debrecenbe visszavonuló kommu-

nisták az 6 felbujtására végezték ki Kőrner rend-

őrkapitányt, Fekete polgármestert és Tokaji al-

kapltányt. A névtelen levél alapján elrendelték a 

vizsgálatot az ügyben. Preineszberger Jenő tanács-

elnök, törvényszéki vizsgálóbíró több napig Hajdú-

szoboszlón folytatott nyomozást ebben az ügyben 

és megállapította, hogy az Erdős polgármester 

ellen emelt vád teljesen alaptalan. 

A névtelen levél Írója után kezdett ezután 

nyomozni Preineszberger vizsgálóbíró. Kiderült, 

hogy a vádaskodó levelet dr. Balázs Endre, Hajdii-

szoboszló város főorvosa Irta, aki ellensége Erdc 

polgármesternek és a legutóbb ellene indított ak-

cióban is nagy tevékenységet fejtelt ki. 

A vizsgálóbíró parancsára tegnap éjjel detektí-

vek jelentek meg Balázs főorvos lakásán és közöl-

ték vele, hogy elrendelték letartóztatását. 
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