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erre levelet irt a francia kormánynak és sürgő-
sen ujabb pénzt kert tőle. A francia kormány 
azonban megtagadta a kérelem teljesítését, j 
Mulej Hafid azóta visszavonult szobájába és i 
senkit sem bocsát magához. 

Adatok a szegedi j 
jogakadémia jövőjéhez. i 

i 
(Saját tudósítónktól.) Pozsony megkapta, ; 

amiért talán kisebb áldozatkészséggel, de min-
denesetre kevesebb jogosultsággal küzdött, 
mint Szeged : falai között nagyban folynak j 
már a harmadik egyetem fölállítására vonatko- j 
zó előmunkálatok. Az uj egyetem működésé- j 
nek megkezdésével bezárulnak a tanulmányi ! 
alapból föntartott pozsonyi jogakadémiának ka- { 
pui. Mi, szegediek, ugy hisszük, hogy nem 
végleg, mert a legkevesebb, amiben bizhatunk, 
hogy sikerre vezet Lázár polgármester életre-
való akciója és amikor Pozsonyban az uj 
egyetem kapui megnyílnak, Szegeden a délvi-
dék ifjúsága számára nagy reményekkel kezdi 
meg működését a jogakadémia. Az ország j 
nyugati határán működő főiskola Szeged uj I 
aspirációival nagyon közel jutott hozzánk és 
igy alapítása, helyzete, mai működése fölöttébb 
érdekkel van ránk. 

A prépostság épületével szemben, a Káp-
talan-utcában van a pozsonyi jogakadémia, 
egy régi 1633-ban épült házban, amely előbb 
a jezsuitáké volt. Ebben a házban 1858. óta 
van a jogakadémia. 

1899. óta, amikor Fésiis György dr-t ne-
vezték ki az akadémia igazgatójává, évről-évre 
jelentésben számolnak be az év eseményeiről. 
Ebből a 110 oldalas évkönyvből megtudjuk, 
hogy a jogakadémia most töltötte be 128. évét, 
1784-ben helyezték át Nagyszombatból Pozsony- ; 
ba és előbb a Klarisszák épületében, a régi 
gimnáziumban volt A jogakadémia eleinte két 
karból, a jogiból és bölcsészetiből állott, 1850-
ben az utóbbi megszűnt, illetőleg a gimná-
ziummal egyesitették, régóta császári és királyi 
jogakadémia volt a cime, 1874-ben négyévi 
tanfolyammal ellátott jogi és államtudományi 
karrá lett és 1875-ben külön bölcsészeti tanfo-
lyamot állítottak föl rendszeresítettek oly módon, 
hogy mindazok, akik ezt szabályszerűen elvé-
gezték, a bölcsészeti szigorlatok letevésére jo-
got nyertek, illetőleg az itt töltött éveket beszá-
mították a középiskolai tanári vizsgálatnál. En-
nek a tanfolyamnak azonban csak 1882-ig vol-
tak hallgatói, mert eredetileg tervbe vett szer-
vezete befejezetlen maradt. Az akadémiának 
gazdag könyvtára is van, amely körülbelül 
22.000 kötetet tartalmaz. 

A tanártestület negyvenkétszer tanácskozott 
a kari dekanátus életbeléptetése, üresedésben 
levő tanszékek betöltése, helyettesítések, lecke-
látogatások stb. dolgában. Közli ezután az aka-
démia uj szervezetét. A tanári testület — élén 
Fésiis György dr, udvari tanácsos, igazgatóval 
— 11 nyilvános r. tanárból áll, úgymint (Fésűs 
György dr, ifjú Vutkovich Sándor dr, Mandello 
Gyula dr, Falcsik Dezső dr, Oberschall Pál dr, 
Kováts Ferenc dr, Pázmány Zoltán dr, Katona 
Mór dr és a bölcsészeti karon Wertheimer Ede, 
Pauler Ákos dr és Hodinka Antal dr, Mandello 
Gyula dr, a kultuszminisztérium főiskolai osz-
tályába van beosztva szolgálattételre. Pauler 
Ákos dr pedig a kolozsvári egyetemre van már 
kinevezve ny. r. tanárnak. Van azonkívül öt 
előadó; Fischer Jakab dr, Zsigárdy Aladár dr 
és Pávai Vajna Gábor dr, kir. tanácsos, főor-
vosok. Illés Imre dr, akadémiai titkár és Erdősy 
János hitszónok. Közli ezután az évkönyv, hogy 
mely tanárok milyen kötelező tárgyakat, speciál 
kollégiumokat és publikumokat adtak elő, 
mennyi heti óraszámban és mily nagyszámú 
hallgató előtt. Részletesen ismerteti az egyes 
vizsgálatok rendjét és névszerint felsorolja az 
egyes évfolyamok hallgatóit. Volt 89 első, 83 
másod, 64 harmad és 65 negyedéves jogász. 
Az államszámviteltani tanfolyamot 9-en hallgat-
ták. Az első félévben 17, a másodikban 26 

joghallgató kapott abszolutoriumot. Ösztöndijat 
az első félévben 7, a mázodikban ugyanannyi 
élvezett. Volt 97 első, 75 második, 28 állam-
tudományi és 15 jogtudományi vizsgálat. 

Volt 235 rendes és 12 rendkívüli joghall-
gató; 241 magyar, 4 osztrák és 2 külföldi; 234 
magyar, 5 német, 4 román, 4 tót, 165 római 
katolikus, 4 gör. kel., 33 ágost. hitv., 15 ev. 
ref., 1 unitárius és 29 izraelita; 30 volt 20 éven 
alul, 181 husz-huszonnégy között, 36 nagykorú. 
Az ezután következő fejezet a könyvtárról szól. 
A könyvtár értékét százezer koronára becsülik. 
Ez azonban minden valószínűség szerint a 
pozsonyi egyetemé lesz. 

Van az akadémiának segélyző egyesülete 
60,220 korona vagyonnal és öt vizsgáló-bizott-
ság működik. 

Ezekkel a markansabb adatokkal igyekez-
tünk megrajzolni a pozsonyi jogakadémia msst 
már nekünk is érdekes képét. Az elhelyezke-
dés, az erőviszonyok itt minden bizonnyal 
mások lesznek. Talán nem minden alap nélkül 
hisszük, hogy a szegedi jogakadémiának 235-nél 
több rendes hallgatója lesz és hogy egy-egy 
félévben nemcsak 17. vagy 26 hallgató fog ab-
szolutoriumot kapni. Ezzel a bizakodással ter-
mészetesen nem akarjuk lebecsülni a pozsonyi 
intézet múltját, de a szegedi jogakadémia min-
den bizonynyal jóval nagyobb népessége talán 
meggyőzi azokat is, akik ez ideig nem akarták 
elhinni, hogy tudományos és országos érdekek 
egyaránt Szegedet predentiválják az ország 
harmadik egyetemi székhelyévé. 

Politikai hirek. 
(Ki mond igazat? — Batthyány meglepő beszéde. 

— Cuvaj kihallgatása.) 

(Saját tudósítónktól.) A galántai népgyü-
lésről szóló tudósításban általában föltűnt, hogy 
mig a Kossuth-pártnak a szónokai a harc riadó-
ját tele tüdővel fújták Lukács László és Tisza 
István gróf ellen, addig a Justh-párt szónoka, 
Batthyány Tivadar gróf, a jelentések szövege 
szerint igen békés és mérsékelt hangon emléke-
zett meg a politika őszi kilátásáról. 

A beszédek sok megjegyzésre adtak okot 
politikai körökben, s igy kelt lábra az a hir, 
hogy Batthyány gróf is igen harcias beszédet 
mondott a Lukáccsal való együttműködés lehe-
tetlen voltáról, de utóbb megkérte az ott jelen-
lévő hirlapirókat, hogy elmondott szavait a 
mérséklet irányában változtassák meg. 

A Justh-párt lapja a beszédet igy is kö-
zölte, a Kossuth-páit lapja ellenben nem hall-
gatta el a beszédnek, ugy látszik Batthyányra 
nézve kényesebb részét sem. A Kossuth-párt 
lapja azonfölül megjegyzést is fűzött ahhoz a 
furcsa jelenséghez, hogy a Justh-párti tudósitás 
a mérséklet jegyében cenzúrán ment keresztül. 
Erre vonatkozóan aztán ma a Justh-párt kő-
nyomatosa a következő nyilatkozatot adta ki: 

Battyhány Tivadar gróf galántai beszédére 
vonatkozóan egyes lapokban megjelent „ki-
egészítéssel" és az azt kisérő kommentárokkal 
szemben megállapíthatjuk, hogy Battyhány 
gróf beszédét á Politikai Híradónak a gyűlésen 
jelenvolt gyorsíró tudósítója stenogram alapján 
teljes hűséggel közölte, abból részleteket ki nem 
hagyott és kérést sem intéztek hozzá olyan 
irányban, hogy bizonyos részletek közlését 
mellőzze. 

Zágrábból jelentik : A Cuvaj királyi biztos 
tegnapi kihallgatásáról szóló kommüniké 
unionista körökben a legkitiinebb hatást tette. 
Az audiencia hosszú tartama, a bán előterjesz-
tésének ő felsége részéről való kegyes fogadása 
és a bánnak adott megbízás, hogy a horvát 
kérdés végleges rendezésére annak idején a 

magyar kormánynyal egyetértésben javaslato-
kat tegyen, mindenütt megszilárdították azt a 
meggyőződést, hogy a királyi biztos a válságot, 
mely az országra nehezedik, sikerrel megfogja 
oldani. 

Szegedi cégtáblák. 
# 

(Saját tudósítónktól.) Régi, ódon német 
i városkákban ha jár az ember, ahol legendák 
i fűződnek az évszázadok előtti kereskedők, ipa-
i rosok, korcsmárosok és szállodások életéhez, 
i rég mult időkből visszamaradva, családról-

családra szállt hagyományképpen még ma is 
láthatunk naiv, furcsábbnál furcsább cégtáblá-
kat babonás jelmondatokkal és kezdetleges ké-
pekkel. Ezek a naiv, kezdetleges táblák a rég-

! mult idők kedves émlékeit idézik fel bennünk. 
Érdekes, hogy Magyarországnak épen a 

' legnagyobb városaiban utánozták régi „meste-
I reink" és kereskedőink a németes és kissé ro-
| mantikus cégtábladivatot. 

Magyar városainkban ebből a cégtábla-
korszakból még ma is maradtak fenn hagyo-
mányos és a mai modern üzleti világban kis-
sé komikusan ható üzleti táblák. 

Még Szegeden is megtalátjuk őket és pedig 
szokatlanul és feltűnően nagy számban. Az 
igaz, hogy a belvárosban modern kereskedők 
laknak, akik egyszerűségre törekszenek és a 
modern üzleti elveknek megfelelően inkább a 
hatalmas kirakatok csinjével igyekeznek hatni, 
de kifelé, Szeged külvárosaiban mintha éppen 
forditva lenne a dolog. Minden harmadik lé-

! pésre találunk egy-egy cégtáblát, /amely sok-
j szor nemcsak megmosolyogtat, de meg is ne-
| vettet benünket 

Kis, alacsony, árviz előtti földszintes ház 
i oromzatán látjuk e felírást: 

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA A FEHÉR 
BÁRÁNYHOZ. 

És a kapu felett ott fityeg a cégtábla: egy 
! vörös szinüre festett borzos szőrű bárányka 
! szamár-fejjel és lólábakkal. De ez nem a tulaj-
: donos, hanem a cimfestő hibája. 

Nem messze innen láthatjuk a 
| BOR ÉS SÖRMÉRÉST A KÉT KOMÁHOZ. 

A két koma ott áll egy tábla közepén. Az 
j egyik koma gatyában van, a másik csizmában, 

'j Éppen kezet fognak egymással. Az egyik ko-
mának a keze, nem tudni mi okból, a hasá-

| ból nőtt ki. Ezzel a hasából kinőtt kézzel fog 
kezet a másik komával. 

Tovább sétálgatva megtaláljuk a 

VEGYESKERESKEDÉST A KÖLCSÖNÖS 
RÓKUSHOZ. 

A Kölcsönös Rókus ezüstzsinóros fekete 
i 
| zakóban kalapját megemelintve köszönti a ke-
: reskedés ajtaján belépő kuncsaftot. 

Aztán elmegyünk a 
BARÁTSÁGHOZ 

cimzett vendéglőbe. Itt is lóg egy cégtábla, 
: amelyen két kéz van ábrázolva, amint éppen 
| megfogják egymást. Ez a barátság jele. Ebben 
| a korcsmában valamikor régesrégen nagyon sokat 

verekedhettek a vendégek és azért nevezték 
el a helyet A Barátsághoz-nak. 

Találunk pékmühelyt is 

AZ ARANY PERECHEZ. 
És még egy vendéglőt 

A VASÚTHOZ. 
A vasút ott van lepingálva a cégtáblán. Elől 


