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Városok versengése a köz-
gazdasági egyetemért. 

Temesvár a Balkán-Akadémiáért törtet. 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy a 
Hangya szövetkezet milliós alapítványt aján-
lott fel a kormánynak egy Budapesten fel-
állítandó közgazdasági egyetem céljaira. A 
Budapesti Hirlap vezércikkben foglalkozva 
a Hangya alapítványával, lelkes szavakkal 
érvelt amellett, hogy a közgazdasági egye-
temet r.e Budpesten. hanem Szegeden állít-
sák íöl, hogy az intézményt a színmagyar 
szegedi nép hatása alá juttassák. 

Szegeden természetesen nagy örömet 
keltett ez a hitvallás Szeged mellett és a 
Déliy agyarország vezetőhelyen méltatta « 
Budapesti Hírlapnak cikkét, amely ebben a 
korszakos jelentőségű ügyben Szegedre te-
relte a figyelmet. Kifejtettük, hogy a ked-
vező alkalmat meg kell ragadnunk, a kezde-
ményező lépéseket haladéktalanul meg kell 
tennünk, nehogy más városok ébersége, mint 
annyiszor, ezúttal is megelőzzön bennünket. 
Megszólaltattuk Szeged vezető közéleti em-
bereit, a város polgármesterét, akik mind-
annyian nagy lelkesedéssel nyilatkoztak a 
tervről és annak a meggyőződésüknek adtak 
kifejezés:, hogy a közgazdasági egyetemhez 
elsősorban Szegednek van jussa nemcsak 
[magyarsága: hanem földrajzi fekvése és a 
Balkánhoz való közelebbi gazdasági kap-
csolata m'.-.tt is. 

A B. H. vasárnapi számában ismételten 
visszatér erre az ügyre és elégtétellel, öröm-
mel állapítja meg. hogy indítványa Szeged 
sajtójában visszhangot keltett és idézi a Dél-
magyarország vezető cikkének azt a részét, 
amely ujabb okokkal támogatja a B. H. .kez-
deményezésének helyességét. A közgazda-
sági egyetem ügye azonban nem kerülte el 
más városok figyelmét sem és a szegedi 
sajtó állásfoglalásának kapcsán megkezdték 
az agi'tációt, hegy Szegedet ismét .elüssék 
jogos törekvésének megvalósításától-

Az Aradi Közlöny nagy hévvel indul 
sorompóba a közgazdasági egyetemért, a 
melyet Aradnak követel már csak azért is. 
inert Szegednek már úgyis kilátásba helyez-
ték a Balkán-Akadémiát. Az egyik temesvári 
lap ezzel szemben pedig azt ifja, hogy jobb 
is, ha a közgazdasági egyetemet Szeged 
kapja meg. mert a Balkán-Akadémiára Te-
mesvár mellett úgysem lehet igénye. 

Hát ime: Arad ugy vélekedik, hogy 
Szegednek nincs jussa a közgazdasági egye-
temhez, inert mar megígérték részére a 
Balkán-Akadémiát. Temesvár pedig azt tart-
ja, hogy állítsák csak fel Szegeden a köz-
gazdasági egyetemet — amelynek a -meg-
valósítása amúgysem a közelebbi jövő kér-
dése miután, a Balkán-Akadémiát úgyis 
Temesvár kapja meg. Temesvár tehát elvi-
tatja Szegedtől a már megígért Balkán-
Akadémiát és kegyesen lemond -a közgazda-
sági egyetemről. Arad pedig arra hivatko-
zik, hogy a Balkán-Akadémia és a közgaz-
dasági egvetern egyszerre sok lenne -Szeged-
nek, amikor Aradnak állandó mellőzésben 
van része. 

Mi más véleményen vagyunk és Szege-
det iartjuk az állandóan mellőzött legnagyobb 
•magyar városnak, amelynek sok jogos vágya 
és törekvése maradt kielégítetlenül. Nem 
mondhatunk le tehát arról, ihogy a közgazda-
sági egy etemre való igényünket fentartsuk 
és nem riadunk vissza a versenytől sem. a 
mikor arról van szó. hogy végre-valahára 
Szeged is oly intézmény birtokába jusson, 
amely gazdasági kifejlődésének Ehetőségeit 
növelné. 
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DÉLM AGYARORSZÁG 

Példának okáért.. . 
. . . 'Plébláriak ókáént. gimnazista korom-' 

ham ia szeplős Eisienhuit kalimpált miinddg <az 
ujaival szaporán1 dörzsölgetve i egy,máshoz 
[mutatóujját ia középsővel, mikor a -tanár ur, 
pápakzemét. végighordazva az osztályon k-un-
kogó onrbainigion- kérdezte,: Példának okáért ?... 
Biiseiiülniit 'ai csodlagyeirm-ek rákit,árból szedte 

Ttlő ia feliríiefót, ő volt <az egyetlen, okit .soha-
sem ént váratlaimul ia kérdés, lehelt, miiaitta 
és érett; ' találták Iki a pél'dláitiiaik .(Jká'ént-ot, 
marit, meg métázás, dó.lézás, 'fultballotzás, .rovar-
és ,oijganetitlavágy ü jtés, gl.ikskerezés, h-óbem hú-
zás és gummipuskfázás közben ás csak ugy 
szórta -a példákat. lEiisenhut mindpn.rt tudott 
kádenciát, Eisieinhultínak nem ;is kellett -tótéi, 
ő iipiiUídijárt ia példán kezdte, lEisein huton raj ta 
is ragadt a péUdáinialk dkáérit, s igy irtuk a 
•nevét: Pl. Eislpmbut, vagy Z. iB. Ertem-bilit, — 
egy vásiorttt tonomlfáli gyerek ia Magyar iro-
dalmi dolgozatában) a „például" utáni csilla-
got telit ás alul megjegyezte: lásd; lEásenhuit 
gyűjteményéit, mászor pedig: v. ö. Eisianhnt 
kjndlatliam mii veivel. 

. . . Példának okáért az élet is ilyen. 
Mindnyáj imifcuak vannak válságos perceink, 
elménk tétován keresi a helyes uitiat és ép-
pen a biztos példa mlnos (kéznél, az az {Eisem-
hut, iak,i feílnyüjt j<a ujjait- az emibeirremigiateg-
heiu, hogy ráismerhetnénk, cdninvehetn.énk 
hozzá és 'megkérdeznénk: nos kedves Eisein-
hut UJ-, imondjoiu egy példáit, — teszem azt, 
miit csináljak: haltom, a legjobb ibiarátam, 
akit. esztendők óta miniden d-olg-omba beavat-
tam. iai hátam mögött borzasztókat .monid ró-
lam, — megjegyzem, sriiagyotn nehéz a. helyze-
tem, ment anmieik .a l a rátámnak valóságglail ki 
vagyok szolgál,tátva, nieni is szólva, iámról, hogy 
a fétesóge azzal kérkedik, hogy viszonya vau 
vetem, — én tudniillik a. főnöke vagyok ez 
urának ennek ia, (kellemetlen fráter nék, akihez 
az undor eltéphetetlen köteléke fűz. Drága, 
Ertenhutam, mondj valamit. lExempli grat.ia. 

. . . Példának okáért rohamok az utcán, 
.luaillaisathiaitatília-n teendőim vannak, améllyek 
nem tiirnelk (közelebbi körilMróst, űomtokoin-
ról csurog a verejték, az arcom é,g, kezeim-
mel anint pattot kereső eive-zől apátokkal; iidie-
gi; -imi dobálódzom . . . Ab, jónapoit, kedves 
barátom! •— kiáltja felém egy kiortesbang —• 
ós már- Befogja xniindákét kiaroiniialt,, átölel, be-
lém csimpaszkodik, vonszol, nagyokat 'mond,' 
ia legfrissebb pletykáiklka 1 traktál és rágyúj t 
arra. laz adomára, laimiely „ül egy zsidó a ku-
péban"-arai keizdődik és „hja, wzit már isme-
reim"->mel végződik . . . én pedig lüktető ha-
lántékkal támctlygók imietleitrte, jobbra-balra 
•kémlelek, hátha most esiap le a tüzes Meteor 
és icLszakiitjia mellemről ezt ia v.iizilé-tapáinkaku 
barátiamat, hátba megnyílik a föld, de pon-
tosan az ő llábai lallatt, mert nem szeretteim 
dlvasnii az „Együtt, a halálba" című újság-
híreket . . . hátha . . . IMondd, mit csinálsz 
hasonló helyzetiben, kedves Bisenhnit? Példá-
inak okáért. 

. . . Példának okáért fölszóliitjamak'iteléfor 
•non és öt percig kávánósiskodiniaik: liáMsuk csak, 
lássuk, megismein-e hangomat — mLközlíun a 
iKirotvaszappíiin, amelyet arcomra Ikemtem, 
báttiaitában megfagy és azon gondolkozom, 
hogy is vagyok ;a imiai T>óstám.inial, hány le-
vélre mim kel l válaszol nem s ez a bánig pön -
ttyög,. csobog csuröagál, a jó ég meg lEdisoa 
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•tudná imieigimian'diani, miről, .csak az első ner 
gyedóra 'jeteöftéviell •derül ki, hagy uiiiui, íbiszen 
•az ón drága, -egyetlen kis pintyőkém -beszél, 
most .már a kék blúzáról mag a lukas kesztyű-
jéről, iaimallyie! épp miosit vain utón a kétztyüs-
baz meinjeik él érte, ott vár a- boltban: jó, jó, 
[mondom, -mindjárt, csak előbb lekaparom a 
másik wrteomiait, main b a j — feleli ő és orvul 
•elhelyezi még .a szőke Nélly h gujabkaiu le-
leplezett há j fogyatkozásait . . . és ágy (szé-
pein elmúlik iaz a. félóra, amelyeit borotvál-
kozáará és átöltözésre fcirdithiaittaim volnia s 
óntofitt niiár .mindieniről leikéstem félórávail. te-
há t Ibiaanyós, lipgy ;az én drága, legyietlen ikis 
piiinityőkóm zaiviairtalamuI mdliet ötórai teázni 
» 'draigonyossail, mert ő uagyon jól tudja, mit 
jed&nt- az ón be-o-iztciítt. iéíleteinfen ifjg/'keM-ottan 
elrabolt félóra'. Kedves Eisenihnt, hogyan 
nyersz v'sszia egy ilyen félórát. — póblániak 
-okáéit. 

. . : Példának okáért iá gőzfürdőben, va-
gyok és imáikor a lsgfoi'róbh gőzből jövök ki, 
az a vörös Kicanény a föli.-marés boldog ötö-
imébe-n niagyckiait csáp jéghideg vizíból kihu-
zctit. tenyerével a hátain,rá. Példár.iak okáért 
illőik a .kávéházba,n, •. Imély• dve olviasok s va-
laki odaül mellém ós lopva felolvassa modt 
lefejezett nj dráanájáit. Példáinak okáért fel-
ülök ta. vonatra, hogy néhány óráiig egyedül » 
legyek ós .indulás után fiz perccel pontusan' 
elbődül fülkém a j ta jában a Whiisz ur: mélyen 
k Alvás véik tlen! — s mellém telepszik ós /mi-
kor két óráig' ült rajtin.m^szól széles röhejjel:: 
„pedig csak harmadosztályú jegyem volt, de 
tudtam, ihogy ön im'elleitt. nyugodtan ülhetek, 
nem doh -kli ia kialaaiz." 

. . . Pólalániaik okáért Ivivisziiieik a teirne-
tőbe és ia kapuban aat mondja egy fogorvos: 
pardou, ezt -az urait jón op-eu áltam meg egy 
liadiikéu házltaln és .'biztos ívlaigydk bonne, hogy 
sikerült iá iiiiütéf,fessék csak -megvizsgálni — 
és .megnéznek és ón 'fílkiálftcan magam: nem 
lig îz, ez a giazamlber ölt meg, t.ilt'aikazam ,a 
fölitámíasztás ellen, ez nem gitt, hazudik, — 
hagyjatok, j-lajtaim már nem teheib segitani, 
még a femietőben' sinics nyugta az -eniberndk, 
ladjiatck egy cigarettáit é- kóram. Gyula, szű-
réssé meg ia kávét, hozza; az .estilapokart ós 
fizstek is mindjár t , -a szetlőztaföt pedig csuk-
ja be, mert nagy a hozat és a temetkezési in-
tézet eztt külön fölsz-ámitj-a iniekom. Kedves 
Eisanhut, -mit. csináiliniál? . . . . 

Molnár Jenő. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 
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