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féf UélmagyaroTszág munkatársától)
Sze8®»<SsétIeit Külamösgázolás történt hétfőn délBtán 2 órakor a Tisza Lajos-körűt ós a Fodorttt
«a sarkán. Egy a Tiszapart felé haladó villamos elütötte a Tisza Lajos-körűt 27. szám
alatti lakása felé tartó Laczkó-Fistfier József
dinert szegedi ékszerészt. A szerencsétlenséget
a
villamos vezetője még idejében észrevette és
a
villamost sikerült azonnal megállítania.
Eaczkó József, aki csak a véletlennek kÖ^Snhette, hogy nem került a villamos kerekei alá, a szerencsétlenség következtében a fej
jobboldalán a csonthártyáig hatoló zúzott sé-
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. Ci Délmagyaröftszág munkatársától) NagyWentőségfi megbeszélések kezdődtek hétfőn
Sí
egeden. Mint vasárnap jeleztük, Szily Kál"téa kultuszminisztériumi államtitkár,
az
^Setemi osztály főnöke Szegedre érkezett,
itt a helyszínen folytasson előkészítő
btégbeszéléseket az illetékes faktorokkal mindhtokról a nagyfontosságú
és halaszthatatlan
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£t rektort kereste fel az egyetemen, akivel
rad- '°sszabb, részletes megbeszélést folytatott. A
^gyal'ásökba bevonták az egyetemi taná'ös tag3
í
is. Az első megbeszélések befejezése után
sóról *
^ államtitkár a városházára hajtatott, ahol
J^h orás tárgyalás kezdődött Tukats Sándor
k ^páimál. Pálfy József polgármester 12 óraN átment a főispáni hivatalba, ahol fél 2
^áig tartottak a megbeszélések. Értesülésünk
110
a tárgyalásokba bevönták
Fálkay
Ry
>tíát, az ítélőtábla elnökét is, tekintettel arhegy a Délvidék visszatértével igen jelenöméltój
,6lí®Dyen kibővül a szegedi tábla területe és
* szegedi felsőbíróságnak mulhatatatlanul
.^öisóge van korábbi széképületóre, ahol jea központi egyetem működik. A megberozas®,
' 2e«sek után Szily államtitkár részt vett azon
! ®héden, amelyet Glattfelde* Gyula megyés5
adott. Az államtitkár, a rektor, a főa polgármester és az ítélőtábla elnöke
nindsj
,®tegyésfőpásztorral együtt folytatta megbeelésait,
' .
ívu" ^ r Kyalások részleteiről egyelőre nem
^^latkoztak illetékesek. A kiszivárgott hírek
j,
elsősorban a jogikar megszervezéséről,
v ssza
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állításáról volt szó s olyan elvi
^Pöntra sikerült jutni, amelyből remélhehogy
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már az őszre ismét megkezdheti
működését az egyelem jogikara,
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tyre azért is igen nagy szükség van, Kogy
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szenvedeti

rülést, a jobbarwn könnyebb sérülést szenvedett, ezenkívül a balkéz kulcscsöntja eltörött,
A mentők Laczkó ékszerészt a Tóth-szanatóriumba vitték.
A szerencsétlenség színhelyére kiérkezett
rendőrségi balesetjárőr megállapította, hogy a.
szerenSsétleniil járt ékszerész a szerencsétlenséget megelőzően valószínűleg másfelé tekintett és ezéiet nem vette észre a közeledő villamost. A rendőrség megindította a nyomozást
annak megállapítására, hogy a szerencsétlenség előidézéséért terhel-e valakit felelősség.

Szily államtitkár Szegeden tárgyal
a szegedi egyetem
jogikarának visszaállításáról
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^ m d é k fiatalságának képzése halasztást ne

Belvárosi nozi
Kedden és szerdán is az
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Pík, Metró-filmgyár grandiózus filmremcke.
szereplői
JÍ«HETTE MAC DONAID

és EODY NELSON
f
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'/PnlJ. oézze meg ezt a csodálatosan szép,
o ^ ^ a s filmremcket.
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Egészen jelentéktelen
vesztesége volt a honvédségnek
a délvidéki harcokban
Budapest, április 28. A MTI jelenti: Eddig
beérkezett adatok szerint a Délvidék visszafoglalására irányuló április 11-től 20-lg vívott
harcokban a m. kir- honvédség veszteségei a
vetkezők voltak;:
Hősi halott: 5 tiszt, 60 legénység.
Sebesült1 3 tiszt, 231 legénység.
Sérült; 5 tiszt, 6t legénység.
Eltűnt: Semmi tiszt, 15 legénység.
Beteg• 8 tiszti 328 legénység.
A névszerinti veszteséglajstromöt a legközelebb teszi^ közzé—oOo—»

szenvedjem ÍSs biztosítsa szamukra a kultuszkormányzat a legmegfelelőbb és legcélszerűbb
jogi oktatást A most folyó előzetes tájékozódások után remélhető, hogy ennek nem lesz
semini akadálya és egyéves szünet után szeptemberre ismét megnyílik a szegedi egyetem
a jogi és államtudományi kar, a Délvidékre
való tekintettel kibővítve. Ugyanekkor megbeszélések kezdődtek az egyetem központi épületének ügyéről, amelynek megoldása azzal kapcsolatban merült fel, hogy a kibővített ítélőtáblának vissza kell kapnia eredeti épületét.
Bár a kezdetkor talán lehetne ,megoldást találni, felmerült annak szükségessége, hogy
(14 Délmagyarország
munkatársától)
Df.
amint Csak lehetséges, azonnal hozzá kell kezdeni a félbehagyott szegedi egyetemi építkezé- Tukats Sándor főispán szerdán délután 4 órásek befejezéséhez és ennek során először a köz- ra összehívta a törvényhatósági kisgyűlés .ápponti épületet kell felépíteni, ahol kényelmes rilisi rendes ülését-. A kisgyűlés tárgysorozaelhelyezést nyerhet nemcsak a jogikar, de az tát hétfőn • délelőtt készítették elő tanácsülés
egyetem hivatalai is. A szegedi nyilvánosság keretében. A kisgyűlés igen rövidnek ígérkezik,
a legnagyobb érdeklődéssel várja a megbeszé- mindössze 18 pont szerepel a napirenden, azok'
lések részleteit, amelyek remélhetőleg már kon- között is a legtöbb kisebb jelentőségű és szekrét megállapodást és az építés megindítását mélyes természetű. Az ülésen adják vállalatba!
fogják bejelentenia belterületi úták burkolásához szükséges kőanyag szállítását Ez igen fontos kérdése a vá*
rosnak, mert a város belterületén sok helyett
megint igen megromlott állapotban
vannak
különösen egyes forgalmas kocsiútak és számítani kell aíra, hegy ha sürgősen rendbe
Budapest, április 28. Charonóv Nikola buda- nem hozzák a kátyúkat, még további gyors
pesti szovjetorosz követ, aki mint emlékezetes, romlásra van kilátás. Egyes utcák úttestei
április 8 án Moszkvába utazott, hétfőn a me- máris úgy néznek ki, mint a húszas években,
netrendszerű moszkvai gyorsvonattal vissza- amikor a járművek alig tudtak közlekodni életveszély nélkül néhány forgalmas útvonalon.
érkezett Budapestre.
Mielőtt tehát bekövetkeznék ezek az ismert ál—oO»—1
lapotok, a „szabadalmazott szegedi hullűmvasútak", gondoskodni kell a megrongálúdot úttestek mielőbbi kijavításáról.
A kisgyűlés elé kerül Farkas P á l és Hajas
Budapest, április 28. A Budapesti Közlöny Sándor altisztek nyugdíjazási ügye, több inlegközelebbi száma közli a minisztérium rende- gatlanvétel! ajánlatot, építési engedély ügyét
letét, amelybon a minisztérium közhírré teszi, tárgyalják és határoznak: a Filharmonikusok'
hogy az országgyűlés hozzájárulásával a kivé- vigalmi adójáról, illetve a befizetett vigalmi
teles hatalmat egyelőre 1911. évi szeptember adó összegének megfelelő segély engedélyezéséről. Több köztórhasználati engedély és beteg2-ig továbbra is igénybe veszi.
szabadság engedélyezést tárgyal még az áprilisi kisgyűlés.
Korzóban
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Szerdán ülést tart
a törvényhatósági kisgyűlés

1 bndatiesti szovjetkövet
visszaérkezett Moszkvákéi

Szeptember 2-sg meghosszabbították a kivételes hatalmat

Ma utoljára
A vérfagyasztó dzsungelfilm!»
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