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Hogyan történt az algyői 
autószerencsétlenség 

lavulí a szerencsétlenség legsúlyosabb serülfgéneh, a 16 eves 
nammer FerihcneK állapota — Az csőben felázol! csúszós uf 

okozta a szerencsétlenséget 

(A 'Délmagyarorsz'ág munkatársától) Rész-

letesen beszámolt a bélmagyarország arról a 
sulyo-s autógzerCncsétlénségről, amely csütör-
tök délután Algyő közelébe" ért egy szegedi 
kirándulótársaságot, I>r. Simon György zálog-
háztulajdonos felesége a zálogház becsüsének, 
Weiler Bernátnak, valamint dr. Hammer Fi-
délné és 16 éves leánya, Hammer Ferike tár-
saságában Hódmezővásárhelyről Szeged felé 
igyekezett magavezette kocsiján. Az Algyő 
után következő éles kanyarban a kocsi ke-
resztbefordult a z úttesten, megcsúszott, neki-
vágódott egy fának, majd belezuhant az 

árokba. 

Az autó valamennyi utasa megse-
besült, legsúlyosabban Hammer 
Ferike, aki életveszélyes állapot-* 
ban került az esti órákban a kli-

nikára. 

Kihallgatni nem lehetett, mert a szerencsét-
lenség következtében eszméletét vesztette- A 
többi utas az autó üvegszilánkjaitól sé rü l t 
meg. 

A törvényszék vizsgálóbírója péntek délelőtt 
megkezdte a vizsgálatot a szerencsétlenség 
ügyében. A társaság tagjai mielőtt Vásárhely-
ről elindultak voJn", a

 n a gy melegben söröz-
tek, ma jd Algyőn is megálltak egy Vendéglő 
előtt szomjukat oltani. Az elfogyasztott sör 
egyik helyen sem v 0 l t n agvobb mennyiségű é s 

igy semmi szerepe ",em volt a szerencsétlenség 
előidézésében. 

Dr. Simon Györgyné, aki az autót vezette, 
elmondotta, hogy férje távollétében n ekj kel-
lett hivatalos ügyben' Vásárhelyre utaznia, 
maga m0Hé vette a becsüst, mint, aki a zá-
logház ügyeit jó l ismeri- Dr., Hammerékat 
megliivta a rövid kirándulásra. A szeren-
csétlenséget véleménye szerint az idézte elő, 
hogy 

a kocsiút erős csúszóssá vált az 
esőzés következtében. 

A kanyaj-ban egy kerékpáros jöt t szembe, 
akit ki akart ke rülnj r eközb6n történt, hogy 
a normális sebességgel és szabályos oldalon 

haladó autó meg farolt és nekivágódott az út-

széli fának, onnan pedig az árokba zuhant. 

Hasonló vallomást tett a z a u t ° többi utasa is. 

Hammer Ferike pénteken eszmé-
letre léit, állapota annyira javult, 
hogy őt is sikerült kihallgatni. 

A fiatAl leány kijelentette, hogy nem emlék-
szik semmire,  nem tudja, hogy miképen tör- \ 

tént a szerencsétlenség. Hammer Ferike álla-
pota javult, d e még mindig súlyos. A szerte-
hul ló szilánkoktól szenvedett az arcán ¿ s a 

homlokán sérüléseket, ' czppkivül sulyo™hb 
agyrázkódás is érte, nemkülönben könnyebb 1 

természetű idegmeqrjázleódtatás. Az orvosok 
remélik, hogy rövidese11 felépül sérüléseiből. 

A szerencsétlenség ügyébert az algyői csend-

őrőrs folytatja a nyomozást. l 

Egyetemi tanárok 
tudományos vitája és párbaja 

Zolnai Béla és rögei József professzorok kardpdrboff vívlak és 
ulöna kibékültek - Az ellenietek oka: legyen-e torok tanszék 
Szegeden — uontött a miniszter: nem a szegedi eguefemen, ha-
nem Dudapesten aifftfák fel a tanszéket — Lezáródott a bölcsész 

tanárok vitája 

(A Délmagya rör$zág munkatársától) A sze-

gedi lovassági laktanya vívótermében kard-
párbajra került a sor a szegedi egyetem két 
ismert professzora között egy tudományos vita 
folyományaként. 

Dr. Zolnai Béla a fr anci a nyelv ég iroda-

lom tanára. a kar prodékánja és dr. Fógel 

József történelem-professzor állottak egyuiás-

Be'vérost m o z í 
Szombattól keddig Óriási műsorok! 

K í i magyar vliágfilm egy műsorban 

Noszty ffiu esete 
a Tóth Marival 

Jávor, Szörénti, Rajnay slb. Azonkívül: 

¡S ió i diákok 
A boldog ifjúkor romantikája, Kabos, Jávor, 
Gózon, Gervay. Világszenzáció: 

Max Schmeling és Loe Louis 
világbajnoki boxmérkőzése 

vitéz IMRÉDY BÉLA miniszterelnök debrece-
ni seregszemléje. Fél 5, 7 és % 10 órakor. 

K o r z ó M o z i 
Szombattól keddig: 

A LONDONI KURÍR 
a legizgalmasabb amerikai filmdráma, A FOX 
filmgyár- különleges tárgyú világfilmje. Fősz.-. 
Tyrone Powel, Madeleine Carrol és Fredie 
Barholomcw 

sal szemközt. A Párbajban mindketten köny-
nyebb sérüléseket szenvedtek, Zolnai proiesz-
szor az orrán, Fógel professzor a kar ján sé-
rült meg könnyebben. A két professzor, aki-
ket, régi barátság és tudományos együttmű-
ködés fűz össze, a párbaj befejezése után ki. 
békült és a legjobb barátságban hagyta el a 
vívótermet. Értesülésünk szerint lovagia3 

ügy keletkezett Horger Antal nyelvész pro-
fesszor és Zolnai Béla között, valamint dr. 
Mészáros Gyula egyetemi szakelőadó és Zolnai 

professzor között is , ezek a lovagias ügyek 
— értesülésünk szerint — békés elintézést 
nyertek. 

A feltűnést keltő párbaj előzménye nem mai 

keletű és tulajdonképen 

tudományos kérdések fölötti vita 
robbantotta ki. 

Az egyetemi köröket körülbelül másféleeztendő 

óta foglalkoztatja a z ügy é& nem egyszer dúl-

tak már körülötte szenvedélyes viták. Rövi-

den ari 'ól van s zó, hogy 

állitsanak-e fel a szegcdi egyete-
men török nyelvű tanszéket, vagy 
sem és ha igen, kivel töltsék be ** 

a tanszéket. 

Dr- Mészáros Gyula, már hosszabb ideje m i n t 

szakelőadó oktatja a töj-ök nyelvet a szegedi 

egyetemen és különösen a misszióra készülő 

jezsuita növendékek sorából kerültek k i *a nö-

vendékek. Mészáros Gyula hosszabb időt töl-

5 P-t kap 
1 gram színaranyra. Bárból levő 
tárgyúi így telemelem. Nagv k ö l -
c s ö n mindenre. D r SÍMtON Zálog-
&áx. Oroszlán u c c a 5. 

tött Keleten, keleti nyelvészettel foglalko-
zott és ebben a témakörben több tanulmánya 
is niegjele"t, Külföldi munkássága után ha-
zatért Magyarországra, ma jd később megbí-
zást kapott arra, hogy a szegedi egyetem böl-
csészeti karán török nyelvet oktasson. Később 
pedig felvetődött az a terv, hogy ál l i tsa"ak 
fel a szegedi egyetemen török nyelv U tanszé-
ket. Már magának 

a tervnek több ellenzője akadt, 
mert ugy találták, hogy nem vol-
na talaja az egyetemen ilyen tan-» 

széknek, 

hiszen elenyészően csekély azoknak a száma, 

akik török nyelvet óhajtanak tanulni. i n k ú b b 

Budapesten kellene a tanszéket felállítani — 
mondották —, ahol t»zezer. egyetemi hallgató 
között nagyobb számú hallgatóságra számít-
hat a tattszék. D a 

ellentétek merültek fel személyi 
kérdésben is. 

Egyesek azt kívánták, h 0 gy e ng ed jenek főbb 
időt Mészáros Gyulának a tudományos bú-

várkodásra, várják meg ujabb tudományod 

publikációt és csak ezek megjelenése után je-

löljék a tanári ál lás ra. Ezek a kérdések hosz-

szu időn keresztül vajúdtak, majd a legutóbbi 

kari ülésen és még inkább az ülés u t án vi-

tában robbantak ki. A kérdéshez pro és 

kontra hozzászóltak a tanárok. A kari ülés 

u t án a két ki tűnő professzor, Zo ln a j és Fó-

gel tovább védelmezte ál láspontját, ennek 

során történtek azután olyan megjegyzések, 

amelyek mia t t lovagiasi eljárás kezdődött, a 

megbízottak összeültek. Ugyancsak ezen a 

ka r i ülése" történtek miatt keletkezett lova-

gias ügy Zolnai Béla é s Mészáros Gyula, 

illetve Horger Antal között . 

Értesülésünk sze r int • 

az ügyek most má r elsimultak cs 
a legteljesebb mértékben helyre-
állott a i>ékc a bölcsészeti kar pro-

fesszorai között. 

Az ügyben — amint értesülünk — a minisz-

térium legutóbb döntött , még pedig ugy, 

hogy a szegedi egyetemen nem állítanak fel 

töröknyclvü tanszéket, dr. Mészáros _ Gyula 

számár a pedig, igy határozott a miniszter* 

Budapesten létesítenek egy tudományos áUásU 

ahol sokkaj jobban kifejtheti képességeit, 

m in t a csekélyebb hallgatólétszámu szegedi 

egyetemen. 

Ilyenformán a n agy port felvert ügy teljes 

egészében elsimult é9 elültek a z izgalmak is. 

Több párbaj t ermészete sen nem lesz, a n " á l 

kevésbe, rn0rt az izgalmas nap 0k után a Vr°-

fcsszorok vongtra ültek és elutaztak sZaFad-

ságra* 

Folytatódnak 
a véres zavargások 

Palesztinában 
Jeruzsálem, jul ius 15. A zavargások folyta-: 

tódnak Palesztinában. Haifában összeütközé-
sek voltak. Zavargásokat jelentenek az ország 
északi és nyugati részérői is. Sok helyen át-
vágták a távbeszélő vezetéket. Ramich közelé-
ben több községet megtámadtak. Pénteken rég-
gel a safedi arab negyedben bomba robbant; 
húrom arab megsebesült- Az arabok be akar-
tak nyomulni a zsidó negyedbe, de az angol 
katonaság út jukat ál lta: sortüzet adott a tö-
megre. Húrom arab megsebesült, egy belehalt 
sérüléseibe. Rendkívül feszült a helyzet Safcd-
ban. 


