
•Jász ifjusági vezetők színe előtt tett 
társai nevében hitvallást az áldozat-
kész hazafiságról, majd ezt követő-
leg öt magyarruhás, pártás iskolás 
leányka egy-egy csokrot nyújtott ál 
a vendégeknek, amit azok kedves mo-
ollyal megköszönve vették át és a 
nagyar Névtelen Katona szobra elé 

helyeztek. 

Ezután a leventék a zenekar hang-
jainál díszlépésben vonultak el a ven-
dégek előtt, majd a Himnusz hangjai 
melleit véget ért a szép és lélekemelő 
ünnepély. 

Az olasz kiküldöttek ezután tisz-
telgő látogatást tettek Feketehalmy-
Czeydner Ferene hadtestparancsnok-
nál, dr. Tukats Sándor főispánnál és 
dr. Pálfy József polgármesternél. 

Kitűnően sikerült a tápéi harcá-
szati gyakorlat. Tápérői a mintegy 
J000 levente bevonult a Pálfy József-
leventepályára, amelyet ebből az al-
kalomból fellobogóztak a magyar, a 
német, az olasz és Szeged zászlóival. 
A sporttelepen ünnepélyes zászlókö-
szöntés volt. A lelátó előtt felállított 
diszemelvényen helyet foglalt G l a t t -
f e l d e r Gyula megyéspüspök, gróf 
S t o m m Marcell vezérőrnagy, vitéz 
K a n i z s a v-K a r g Károly ezredes, 
levcntedandárparancsnok és a város 
képviseletében dr. T ó t h Réla helyet-
tes polgármester. 

Az ünnepélyes zászlóköszöntőt az 
egyik levente mondta el. majd egy 
másik olasz nveiven üdvözölte a ven-

dégeket Az olasz és a magyw> Him-
nusz elhangzása után a 2000 levente 
zenés szabad- és puskagyakorlatokat 
mutatott be, majd egyéni és zártrendi 
katonai kiképzés következett. Ezután 
játékot mutattak be a leventék kor-
csoportonkint külön-külön és a játé-
kok műsorán az összes sportok sze-
repeltek. Amikor a korlát- és a lő-
gyakorlatok a közönség nagy tetszése 
közben folytak a pályán, piros-fehér-
zöld kerékpáron leventék vonullak he 
a pályára és diszköröket írtak le. A 
talajtorna után harcászati gyakorlat 
volt. A leventék 150 méterről roham-
távolságig közelítették meg a géppus-
kával és golyószóróval védekező 'el-
lenséget*. majd rohamot intéztek' állá-
saik ellen. Mind a harcászati gyakor-
latokat. mind a sportgyakorlatokat tö-
kéletes pontossággal. kitűnően végez-
ték el a leventék A/ ünnepélyen köz-
reműködött a leventék fuvószenekara 
és cigányzenekara. Nagv sikerrel sze-
repelt az ünnepségen az iparostanonc-
iskola leventeleánycsapata, amely né-
pi énekeket adott elő és népi játéko-
kat mutatott be. 

Az ünnepség befejeztével fohászt 
mondtak a leventék, majd dtazmenct-
ben elvonultak a diszemelvénv előtt. 

A kitűnően sikerült ünnepséget vi-
téz Berthv János ezredes, ieventepa-
ranesnok irányitotta és a leventéket 
Szilágyi Gyula vezető levenlefőoklató 
irányításával az összes levcnt'-'oktatók 
készítették elő. 

V i l á g o s n a p p a l mx u t c á n 
agyonvertek egy embert 

Sándorfalván 

Uj közjogi munkán dolgozik 
Polner Ödön, 

akit diszes külsőségek között avattak 
a debreceni egyetem díszdoktorává 

(A Dólnragyururszág munkatársától) 
Röviden már beszámolt róla a lfél-
uiagyarorazúg, hogy dr. P o l n e r 
Ödön nyugalmazott egyetemi tanárt, a 
Ferenc Jozsef-tudoniúnyegyetem volt 
kiváló, tudós professzorát a debreceni 
Tisza István-tudományegyetem disz. 
doktorává avatta. Az a megtisztelte-
tés, amely a tudós professzort dísz-
doktorrá avatásával érte s amellyel a 
deb'oceni egyetem is önmagát tisztelte 
meg, megtiszteltetést jelent Sízegcd szá-
mára is, hiszen P o l n e r Ödön tulaj 
dobképpen a szegedi egyetem tanára 
volt, jelenleg is szegedi lakos és igy 
egészen magunkénak mondhatjuk öt. 
Polner ödön a magyar jogászélet ki-
magasló alakja 1865-ben született. 
Harmincéves korában egyetemi ma-
gántanár, 1906-ban táblabíró, 1910-ben 
|>cdig miniszteri tanácsosi cimei és jel. 
tagét kap s az igazságügy-miniszté-
riumban a nemzetközi szerződéseket 
előkészítő oszlálv főnöke lesz Az 
Az 1907-es kiegyezési tárgyalások, va-
lamint több nemzetközi szerződés elő-
készítése körűit érdemeiért többszö-
rösen kitüntették. 1914-ben a pozsonyi 
egyetem tanára. 1918—19 ben a pozso-
nyi egyetem rektora. Amikor a csehek 
Pozsonyt megszállták, letartóztatásba 
került. A trianoni Magyarországra 
jött és 1023-ban a szegedi egyetem 
tanárául hivták meg. Polner. ödön 
akadémiai tag. Szaktárgyának a ma-
gyar kc/jognak csaknem minden ré-
szét felöleli Irodalmi tevékenysége. 
> - met nyelven ntegirta a magyar köz-
jogot. 

Dr. Polner ödön pénteken és szom-
baton Debrecenben volt, ahol pénte-
ken diszes külsőségek között Antal 
István nemzetvédelmi miniszter jelen-
étében történt meg díszdoktorrá ava-

tása. A Délmagyarország munkatársa 
hétfőn meglátogatta Lechner-téri há-
zában a debreceni ünnepségről haza-
tért ősz magyar tudóst. Polner ödönt 
a kertben találtuk, ahol éppen dolgo-
zott: kefelevonatokat javít. A kertből 
dolgozószobájába tessékel, ahol az ár-
nyas falak között, mennyezetig érő 
könyvespolcok között emlékezik a deb-
receni ünnepségről. 

_ Magam i« meglepődtem — 
mondja szerénven —, amikor arról ér-

tesültem, hogy a debreceni egyetem 
díszdoktorává óhajt avatni. A debre-
ceniek nagyon kedvesen csinálták az 
ünnepséget és büszke vagyok rá. hogy 
olyati fiatal egyetemtől kaptam a ho-
noris causa diplomát, amely örököse 
egy több évszázados főiskolának. 

Elmondta ezután az ősz tudós, akit 
n szellem frissessége szinte fiatalossá 
tesz. hogy nyugalmának éveiben sem 
vonult teljesen vissza, kapcsolatait el-
sősorban a szegedi Horthy Miklós-
egyetemmel és a Ferenc József-tudo-
mánvegyetemmel. amelynek nyugal-
mazott tanára, továbbra is fenntartot-
ta és élénk figyelemmel kispri a ve-
lük kapcsolatos eseményeket 

— Nagy érdeklődéssel olvastam — 
mondja a legutóbbi szegcdi egyetemi 
ünnepséggel kapcsolatban a kultusz-
miniszter ur beszédét, amelyben a 
Horthy Miklós-tudományegvetfm jogt 
karának felállításáról beszélt. A jogi 
kar felállítását magam is melegen 
óhajtom és szükségesnek lartom is 
igyekszem is minden tőlem telhetőt 
megtenni megvalósulása érdekében. 
Nemrégiben illetékes helyről kérdése-
ket intéztek hozzám és adatokat kér-
tek tőlem a jogi kar feállitásnt ille-
tően s én készségesen adtam meg a 
szükséges felvilágosításokat, hiszen 
Szeged megérdemli, hogy teljes egye-
teme legyen, ezenkívül szűkség is van 
Szegeden jogászképzésre. A legutóbbi 
nyilatkozatokból usrv látom s magam 
is ugy értesültem, hogy a jogi kar 
megvalósulása most már jó uton halad 
és ha a következő tanévben nem is. de 
az azután következőkben feltétlenül 
tető alá kerül. 

Munkája titán érdeklődünk és el-
mondja. hogy jelenleg uj közjogi mun-
kán dolgozik. A könyv nemsokára 
megjelenik, most is éppen ennek levo-
natait javítja. Tudományos munkája 
mellett azonban a napi élet eseményeit 
is figyelemmel kiséri. A professzor ur 
rendszeres újságolvasó, a politika 
eseményei már csak azért is érdeklik, 
mert ez sznlctárgváboz tartozik. 

Igy él. igv dolgozik, a nyugalom 
napjaiban dr. Polner Ödön, az ősz tu-
dós. a debreceni egyetem u j díszdok-
tora. 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Vasárnap délelőtt a sándorfal-

vi csendőrség telefonon jelentette 

a szegedi ügyészségnek, hogy szom-

baton délután a fa luban gyilkosság 

történt. A telefonjelentés szerint 

Szili Pá l sándorfa lv i fö ldműves 

és vadházastársa, Gera Sándorné 

kapával és vasaltvégii bottal agyon-

verték az asszony férjét, Gera Sán-

dor földművest. 

Geráné m á r két éve kü lönvá l tan 

élt férjétől, ak i t azért hagyott ott, 

mert dnrva és összeférhetetlen ter-

mészetű volt. Gera többször hívta 

vissza feleségét, aki azonban nem 

volt ha j l andó Kelyeráll i tani a há-

zastársi közösséget és közben össze-

költözött Szil i Pá l la l . Gera elhatá-

rozta, hogy bosszút áll és többizben 

megfenyegette feleségét, hogy el-

teszi láb alól. Szombat délután Gora 

összetalálkozott feleségével és an-

A közigazgatási bizottság 
ülése 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Hét főn délután négy órakor 

nyitotta meg a városi közigazga-

tási bizottság j un ius hav i ülését dr. 

Tukats Sándor főspán. Dr . Pávó 

Ferenc tb. főjegyző beterjesztette a 

polgármester jelentését a közigaz-

gatás mu l thav i fo lyó eseményeiről. 

Ezu tán dr. Korpássy E lemér tí. 

árvaszéki elnök az árvaszék jelen-

tését ismertette, ma j d vitéz dr. Tóth 

Béla terjesztette be a város j un i us 

hav i egészségi á l lapotára vonatko-

zó adatokat, amelyek az egészségi 

helyzetről nagy jában kielégítő ké-

pet nyú j tanak . J á r v ányos megbete-

gedés a hónap fo lyamán nem volt, 

sem a tuberkulózis terjedésével 

kapcsolatosan nem észleltek nyug-

talaní tó jelenségeket. 

Az adatok ismertetése után vitéz 

dr. Tóth Béla ref lektálni k í ván t 

Tóth Tmre bizottsági tagnak az 

egyik legutóbbi ülésen a belvárosi 

elemi iskolában előfordult állítóla-

gos nagyobbarányu tuberkulót ikus 

fertőzés hozzá intézett felszólalásá-

ra. Sa jná la t ta l á l lap í tot ta meg a 

főorvos, hogy a felszólalótól ismé-

telt kérés ellenére sem kapta meg a 

bejelentése a lap j áu l szolgált adato-

kat és min thogy azokat az iskola 

sein tudta szolgáltatni , a h iva ta l 

kénytelen volt saját hivatalos vizs-

gálata i a l ap j án tiszta képet nyerni 

a szóvátett ügyben. Megállapította-

hogy a vizsgálat szerint mulasztás 

nein történt az orvosok részéről. 

Jelentóséhez még hozzáfűzte a 

tisztlfőorvos. hogy a szakrendelő 

által fertőzöttnek ta lá l t gyermeke-

ket á l landóan gondosan ellenőrzik 

és ha szükséges azonnal k i t i l t j ák 

az iskolából és kórházban helyezik 

el. Szinte az egész országban egye-

dülá l lóan Szegeden van csak mód 

erre, mort m in t ismeretes, itt a 

gyermekek számára elegendő tbc-

férőhely van. A város iskoláinak 

korszerű útépítését azonban, ami t a 

felszólaló javasolt, a tisztifőorvos is 

szükségesnek ítéli 

Tóth Imre felszólalás ntán a bi-

zottság a tisztifőorvosi jelentést 

egyhangú lag tudomásul vette, m jd 

dr. Buócs BtíJu főkapitányból) ottes 

a rendőrség. Sztoyka Miklós mi-

niszteri tanácsos a Dénzügyigazga-

nak vadházastársával az utcán fa 

r á j uk támadt . Sz i l i és az asszony 

éppen munkábó l jöttek, kapa volt a 

vál lukon, Sz i l iné l ezenkívül egy 

srófosvégü bot. Sz i l i ós az asszony 

ütlegelni kezdték támadójukat. aki-

nek fejét hamarosan elborította « 

vér. Gera eszméletlenül esett össze. 

Szili és azasszony még akkor, is 

ütötték. A házakból kiszaladtak a 

szomszédok és azok akadályozták 

meg a további vérengzést. E kko r 

azonban má r késő volt. mert mirif 

az orvosi vizsgálat később megálla-

ni totta. Gera az ütések következté-

ben koponya törést, m i a t t meghalt , 

Negyven sulyos ütést, mértek fá 

Szil i és az asszony a kapáva l , illető-

leg a vasaltvégii bottal. 

A csendőrök letartóztattál? a gyil-

kos férfit és nőt. hétfőn délután 

pedig bekísérték őket a szegedi 

ügyészség fogházába. 

tóság, vitéz Nagydghy Géza ügyész-

ségi alelnök a kir . ügyészség. Nagy 

Sándor tanfe lügyelő az iskolai ok-

tatás és Göllner Ká ro ly az á l lam 

építészeti h ivata l hav i jelentéseit 

terjesztette be. 

A gazdasági felügyelőség jeier.té-

se szerint, az al fö ldi mezőgazdasági 

intézet má j u s hónapban mindössze 

25 centiméteres csapadékot mért. Á 

tavaszi mezőgazdasági munká la tok 

igen megkésve, Csak má j us 5 ével 

indu lhat tak meg, ugy, hogy ennek 

megfelelően má j u s végén a termé-

nyek fejlődése á l ta lában még rend-

kívül e lmaradt volt. A buza, a ten-

geri késői beérése m ia t t az ősz fo-

l yamán rendkívü l későn került a 

földbe és ezenfelül a tavasz folya-

m á n a belviz is sokat ártott . Ugy 

a buza. m i n t a rozs jelentékeny ré-

szét ki kel] szántani . A megmarad t 

buza és rozs fejlődésére a m á j u s 

hav i hűvös idő járás á l ta lában ked-

vező volt. A máskor árpáva l heve-

tett területek felét sem tud t ák s 

gazdák az idén bevetni, a zab veté-

sére és fejlődésére á l ta lában ked-

vező volt. az időjárás, bár elkésve 

került a zab is a. földbe, de fejlődése 

ehhez képest kielégítő. A burgonya, 

takarmányrépa és tengeri á l ta l ában 

mindenhol elkésve kerü l t a földbe, 

a burgonya kivételével ezek a növé-

nyek a fejlődésben e lmaradtak. x 

A szegedi ketrészeti felügyelőség 

közlése szerint a nyul . a belvizek 

és a fagykárok következtében a fa-

iskolákban elszenvedett k á r értéke 

meghnladjn az egymilliókétszáz-

negyvenezer pengőt. E z a j övő évi 

gyümölcsös telepítéseket is hátrá-

nyosan fogja befolyásolni, mert a 

kétéves facsemetékből k iadható 

részlet igen kevés lesz. Végiil dr 

Gergely József állategészségügyi 

tanácsos referálta, hogy vasúton el-

szállítottak Szegedről 140 lovat. 

325 szarvasmarhát , 144 borjut , 2 3 " 

juhot. 36 kecskét és 626 sertést. Köz-

fogyasztásra levágtak 539 szarvas-

marhá t 1227 sertést. 752 bor ju t . 151 

lovat. 48 juhot- 27 bárányt , 5 kecs-

két. Elkobozták 2 szarvasmarha h'fi-

sát, 4 szarvasmarha és 3 setrés bu-

sát pedig a hatósági husszékben 

mérték ki. Máshonnan közfogyasz-

tásra behóztak 2 szarvasmarha, 286 

borjú, 1 iuh. 1 sertés és 4 ló húsát, 

va lamin t 154 q kisebb darabolási! 

sertéshúst. 


