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Az egyetemi fölvételek.
A központi egyetem (Ítélőtábla 

épülete) előcsarnokában kifüggesz
tették a már eddig fölvett hallgatók 
névsorát. Az orvostudományi kar 
dékánja az elutazottak neveit is 
közli.

A kimutatás szerint a bölcsészet, 
nyelv- és történettudomány karán 
fölvettek 32 rendes hallgatót, akik 
közül 18 nő. Rendkívüli hallgatót 
fölvettek hetet, (öt nó). Az 1921/22. 
tanévre az orvostudományi karon 
fölvettek az első félévre 138 hall
gatót (32 nő), 98 másodéves (9 nő), 
80 harmadéves (8 nő), 53 negyed
éves (4 nő), 45 ötödéves (4 nő) 
hallgatót. Helyhiány miatt elutasí
tották 15 második féléves (6 nő), 
60 másodéves ( i  nő), 43 harmadéves 
(4 nő), 12 negyedéves (3 nő), 8 
ötödéves (1 BÖ) hallgató fölvételi 
kérelmét. Hiányos fölszerelésü ok
mányok miatt még függőben van 
az orvostudományi karon 52 másod
éves, 59 harmadéves, 48 negyed
éves és 30 ötödéves hallgató föl
vételi kérelme.

A jogi és államtudományi karon 
fölvettek összesen 328 rendes és 
rendkívüli hallgatót. Ebből az első 
évfolyam első félévére 100 rendes 
hallgató esik.

A rektor közli, hogy miután az 
egyes karok iratai a szállítási 
nehézségek miatt késedelmesen 
érkeztek meg, a beiratások határ
idejét október 15-ig meghosszabbítja. 
Azontúl október 30-ig csak a leg- 
kivételesebb esetekben intéznek el 
fölvételi kérelmeket.

Az előcsarnokban tömérdek föl
hívás, értesítés van kifüggesztve. 
Szervezkednek a keresztény hall 
gatók, tánctanfolyamot rendeznek a 
székelyek, megnyílik a Menza, föl
tételeit közli az egyetemi internátus, 
egyes professzorok tudatják az elő
adások megkezdését, lakást és kosz* 
tot kínálnak a hallgatóknak és még 
sokféle Írás tarkítja a táblát.

A pénzszűkének eny^hülését 
lehet várni. A pénzügyi válságról 
Popotics Sándor a következő kije
lentést tette : A pénz elértéktelene
dése európai válság. Az influkció- 
nak olyan elmérgesedésétől azon
ban, amely Bécsben bekövetkezett, 
nekünk tartam nem kell. A vagyon- 
váltságot az állam folyó kiadásokra 
használja föl, ez előnyösebb, mint 
a kölcsön formája, mert az állam 
saját anyagi erejét veszi igénybe 
kamatmentesen. A pénzszűke enyhü
lésére lehet számitani. Az őszi pénz
ügyi nehézség és annak elkerül
hetetlen számos következménye 
miatt még nem kell sötét színben 
látni az elkövetkezendő telet. A 
gazdasági élet meg fog ujhodni és 
ez kivezeti az országot a pénzügyi 
válságból.

Dühöng a felebaráti szeretet 
a kiskertek bérlői között.

Súlyos visszaélésekkel vádolják a felebaráti szeretet szövetség vezetőségét.

ABelvárosl Mozi Igazgatósága
tisztelettel felkéri a közön
séget, hogy az

ctSjegyzett jegyeisct
az ' előadás kezdete előtt 
fél órával előbb elvinni 
szíveskedjenek, mert nem 
áll módjában azokat to
vábbra is fentartani.

Egyetemi t a n k ö n y v e k  összes fakultásra

m e^ér k eztek
Kovács Henrik könyvkereskedésében
Kölcsey-u. 4. — (1780) — Telefon 10 -48 .

X Balázs Jenőnél a legjobb és 
legújabb férfi ruhák és női felöltők 
készen kaphatók Széchenyi-tér 2.

X Tört aranyát ezQstjét adja el Tóthnál, 
Kölceey-u. 7. 1771

Az egyetértés nem volt nagy 
erényünk sohasem, de szinte ko
mikusán hat a nagy viszálykodás 
egy egyesület kebelében, amely a 
felebaráti szeretetről nevezte el 
magát.

Ez a szövetség mintegy kétszáz 
hold földet bérel a várostól és kis
emberek között osztotta föl és né
hány év óta műveli is. A bérföldek 
különböző lejáratúak, vannak kö
zöttük egyévesek, ötévesek, sőt 
egyik 75 holdas összefüggő rész 
tízéves bérletben a szövetség ke
zelésében. A társulás természete
sen miniszterileg jóváhagyott alap
szabályokkal működik és maga 
osztja szét tagjainak az apró par
cellákra föltagolt birtokot, 100—400 
négyszögölig terjedő nagyságban.

Kedden délelőtt a 75 holdas 
birtoktest bérlőinek nevében husz- 
tagu deputáció kereste föl a pol
gármestert és Írásban is beadott 
súlyos vádakat emeltek a vezetőség 
három tagja ellen. A panaszok 
szerint a vezetőség az 1920—21. 
évben 100 négyszögölenkint 20 ko
rona haszonbért és 26 korona csősz
bért szedett he, három éven át 
pedig összesen 103 000 koronát, 
amelyből 31.200 koronáról nem tud 
elszámolni. A másik eulygs vád az, 
hogy 25—30 holdakat váltottak 
magukhoz a vezetőség tagjai és 
azokat feles albérletbe kiadván, 
nemcsak az egész bérleti rendszert 
változtatták meg, de elvontak sok 
szegény kisembert a területek élve
zetétől.

A panaszos küldöttség kérte a

polgármestert, hogy távolítsa el a 
visszaélő tagokat és ossza íöl a 
bérleteket a számtalan földre szo
ruló kisember között. A polgár- 
mester a deputáció tagjait a szö
vetség közgyűlésének összehívására 

i és az ügy ottani letárgyalására 
' utasította, miután az a véleménye, 
hogy a 709 tagot számláló szö
vetség nagy többsége megelégedett 
a vezetőség működésével. xMind- 
ameliett megígérte azt is, hogy a 
beadott panaszokat vizsgálat tár
gyává teszi és a visszaéléseket, ha 
ilyenek tényleg volnának, meg
szünteti.

A megvádolt vezetőségi tagokat 
is megkéídeztük a kérelmekre vo
natkozólag, akik a következőket 
mondották:

— Tizenkétezer parcellára van 
osztva a kertbérlet, ebből 794 
tényleg ki van osztva, azonban a 
többi v í z  alatt volt. A hirtelen szá
razságban levonult a földekről a 
v íz  és a gazdasági év végén a 
fölszabadult részeket értékesíteni 
akartuk annyival is inkább, mert a 
szövetség az egész területért fizeti 
a bért és a vizes években nagy 
veszteségeink voltak. Így történt 
aztán, hogy a területekről tényleg 
mi gondoskodtunk, a vezetőség, 
azonban csak átmeneti időre és az 
uj gazdasági évre már ki fogjuk a 
parcellákat osztani. A tagok nagy 
része nem azonosítja magát a pa 
naszosokkal és a közgyűléseken 
eddig mindig nagy kisebbségben 
maradtak.

Paprikainség lesz a jövő szezonban.
iVtncs vetőmag, mert beőrölték az idei magkészleteket.

A címben jelzett ínség termé
szetesen viszonylagos csupán, nem ’ 
is a kö^szükségletek hiányára vo
natkozik, hiszen belső forgalmunkra 
még a legkedvezőtlenebb esztendő 
is betermi a paprikát, hanem az 
export tekintetében állott be érde
kes változás.

Az idei termés, mint közöltük, 
rendkívül silány volt, katasztrális 
holdanként alig termett egy méter- 
mázsa, A minőség is rossz és a 
legnagyobb baj mégis az, hogy nem ! 
lesz vetőmag a jövő esztendőre. A ' 
tavalyi jó készletekből! ugyanis a 
paprikamagot mind beőrölték a ne
mes édes paprikába, mivel a mag- 
tartalom a legfontosabb része a ‘ 
növénynek és gyöngébb minőségű j 
paprikafajokból a kihasított maggal j 
még jobban föl lehet javítani az 
elsőrendű készítményeket. j

A rossz esztendő azután rossz ma- i 
got is hozott. Az idei magot nem ’ 
lehet majd elvetni és az árak már
is konjunkturálisán megváltoztak, a 
kalocsai paprikanemesitő állomás 
például, ahol már számítottak erre 
a körülményre és magtermelésre 
fektették a fősulyt, nagy jövedel
meket fog elérni. A szegedi telep 
nem terjeszkedik ki ily merkantilis 
szempontokra és kizárólag a telep 
magasabb rendeltetésének, a fajok 
kitenyésztésének és a nemesítésnek 
igyekszik megfelelni.

Érdekes a paprikával beültetett 
területek összeállítása is, amelyről 
most veszik föl a statisztikai ada
tokat a szegedi telepen. Ezek sze
rint a város környékén több mint

2000 holdnyi terület áll paprika- 
művelés alatt. A miniszteri rende
letek értelmében a termelőknek be 
kell jelenteniük a jelen gazdasági 
év adatait, a paprikaföldek nagy
ságát és a termést. Eddig mindössze 
235 holdról érkezett jelentés, az 
összes területek Vj részéről. A 
vegyvizsgáló állomás természetesen 
jelentést tesz a hatóságnak a mu
lasztásról és a késedelmezők ellen 
kihágási eljárás indul meg. _____

Pelvárosi-mozi
Pénztári telefon : 682.

Szerdán és csütörtökön 2 napig.

üliiók a hó alatt.
Alaska! történet 6 felv. — Főszereplő: 
Ruth Rolland. Az amerikai fiimtechnika 

bravúros alkotása. — Azonkívül:

Ä fliozicsitlag
kitűnő amerikai burleszk vigj. 2 felv. 
Főszerepben : őimbő és Jumbó, a két 

csodamajom.

Péntek, szombat és vasárnap.

jfingeia öröksége.
Regény 6 felvonásban. Rendezte; Joe 
May, a „Cezarina“ rendezője. Főszereplő;

L e n k e f f y  I c a
Az évad legújabb Lenkeffy Ica filmje.

Előadások köznapon fél 5, fél 7 és fél 9, 
vasárnap fél 3, fél 5, 6 és fél 9 órakor.

Megmozdalt a gazdakör.
Szeged igazi szive, a gazdatársadalons 
iizkoronánként adakozik az egyetemi 

ifjak részére.
Amikor a polgármester elhatá

rozta azt az igazán nemes és al
truista tervet, hogy gyűjtést indít 
az egyetemi ifjak fölsegitésére, az 
optimista megjegyzésekre azt mon
dottuk neki, hogy kevés a remé
nyünk Saeged polgárságának áldo
zatkészségében. Csalódtunk. ,A föl
hívás utáni napon 12 egyetemi hall
gató teljes egy évi ellátását vállal
ták: Back Bernát, Wimmer Fü'öp, 
Holtzer 8. és Fia (három), Hol.'zer 
Tivadar, Szegedi Kereskedők Sző- 
vétségé (öt) és az újszeged! ken
dergyár.

Hirtelen számítjuk csak össze 
ezt az eredményt, amely máris 
majdnem eléri a 200.000 koronát. 
Hétfőn azután megkaptuk a polgár- 
mesteri hivataltól a szenzációt is 
ebben az ügyben. A kisgazdák sein 
akarnak hátramaradni. A szüret 
úgyis milliós hasznokkal zárult, 
legendákat beszélnek a tanyavilág 
kisgazda vagyonairól, a napokban 
voltunk tanúja annak, hogy a száz
koronás hoidankénti haszonbér he
lyett 5000 koronát ajánlottak meg 
néhol, szóval azt hittük, hogy ennél 
a nemes célnál gazdáink igazi me
leg, hazafias és emberszerető, rom
latlan magyar szive megmozdul.

Hát megmozdult. A városi gazda
kör lezárt gyűjtőivé összesen 2658 
koronát tartalmaz! A híres nagy
gazdák 100 koronákkal járultak az 
adakozásokhoz. Ilyenek: Csányi 
Pál, Vetró B. Lőrinc, Kiss Sándor, 
Korom Mihály, Újvári József, Ko
pasz Antal, Farkas János és még 
többen. Ez azonban a nagyja. Mit 
Írjunk azok nevei mellé, akik nem 
átadottak tizkoronás koldusalamizs
nát odadobni menekült székely vé
reink fölsegitéséhez ? Csak a ne
veiket közölhetjük ismét annak bi
zonyságára, hogy nemzetfönntartó 
„zsírrétegünk“ a kisgazdaréteg is
mét tanúságot tett arról méltó
ságról, amely áthatja őket h. haza
fias kötelességek teljesítésében.

A tizkoronás adakozók névsora a 
következő: Kertész János, Tóth 
Sándor, Lippai János, Csányi Jó
zsef, Szekeres János. Egy ismeret
len, alighanem a legjózauabb kis
gazda fajtából, előre látta a bajt 
és 8 koronás adománya mellé az 
N. N. betűket irta.

Szeged 126,000 főnyi lakosságának 
zöme, az anyagi jólétben úszó me
zőgazda-polgárság Íme ily nemes 
és elérzókeuyitő áldozatkészséggel 
mutatta meg, hogy méltó az egye
temre és a szebb magyar jövendőre.

wiesbadenl egyesség.
London, október 10. (MTI) A 

Westminster Gazetta párisi tudósí
tója a Wiesbaden! egyességet a 
legfontosabb intézkedésnek mondja 
a versaillesi szerződés óta. Minden 
kilátás megvan arra, hogy a jó- 
vátételi bizottság végül is elfogadja 
az egyességet. A helyzet egysze
rűen az, hogy Németország nem 
fizethet készpénzzel, Franciaország 
ezért úgy egyezett meg Német
országgal, hogy fizessen áruban. 
Németország áruban nem általá
nosan fizetne, nem a szövetsége
seknek, hanem csupán Francia- 
országnak. A versaillesi szerződést 
eltemették, Franciaország a legfel
sőbb tanácson és a jóvátételi bizott
ságon kívül jár el. A jóvátételi 
bizottság kénytelen jóváhagyni saját 
halálos Ítéletét. Mindent tudja.


