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— Erről meglát nem nyilatkozom. Ha tudni 
akarja, olvassa el az akkori beszédeimet. Más 
terveim vannak, nem politikaiak. 

— Mik ezek a tervek, Kegyelmes uram, 
gondolom ez is élénken érdekli azokat, akiket 
ma Kegyelmes uram képvisel. 

Teleki elmosolyodik. 

— Ez már interjú lenne. Erre nem felelek. 
Engem nem lehet megfogni. Én nem kivánok 
versenyezni Peidl Oyulával, én nem nyilatko-
zom, mondottam, nem vagyok politikus. 

A gróf ekkor kezet nyújtott. Következtek a 
kihallgatások. 

Vir György. 

Csupán hu s zonhá romma l van 
kevesebb hal lgató ja a szegedi egyetemnek . 

A szegedi Frenc József-tudományegyetemen 
a mai nappal teljesen befejeződlek a behatá-
sok, ugy hogy az egyetem népességére vonat-
kozó statisz ika már összeállítható. A beiratko-
zás legvégső terminusa is lejárt már, amennyi-
ben azok a hallgatók is beiratkoztok, akiknek 
a rektor haladékot adott erre az aktusra. A 
kveszturában Összeállított statisztika rendkivQl 
örvendetes Jelenséget mutat a szegedi egyetem 
szempontjából: a Ferenc József-tudomány-
egyetem hallgatóságának a száma egészen lé-
nyegtelen visszaesést mutat az elmúlt tanévvel 
szemben, pedig ugy a fővárosi, mint a többi 
vidéki egyetemeken nagyméretű létszámcsökke-
nést hozott az uj félév. Ezt a jelenséget egye-
temi körökben azzal magyarázzák, hogy a volt 
koloszvári főiskola talaja évről-évre erősbödik 
a csonkaország határain belül és egyre nagyobb 
az a terület, amelyről magához vonzza a ta-
nulni vágyó ifjúságot, különösen a komolyabb 
elemeket, akik súlyt helyeznek a nyugodt ta-
nulás lehetőségére is. A lelépő rektor be-
számoló jelentésében az egyetem megnyitó 
ünnepélyén örömmel bivotkozott arra, hogy az 
elmúlt tanévben az egyetem belbékéjét semmi-
sem zavarta meg és az ifjúság egyetlen eset-
ből eltekintve — sohasem lépte át a fegyelmi 
halárakat. A kivételes eset akkor volt, amikor 
a szegedi egyetemen működő bajtársi szerve-
zetek központi parancsra egynapos sztrájkot 
rendeztek a soproni főiskolában történt 
zavargásokkal kapcsolatosan. OUT mi botos iga-
zoltatás sohasem volt a szegedi egyetemen, 
ahol ennek tulajdonítják a főiskola állandóan 
fokozódó népszerűségét. 

Az idei tanév első felére az egyetemi kvesz-
tura kimutatása szerint 1067 hallgató iratkozott 
be, mindössze 23-al kevesebb, mint az elmúlt 
tanév első felére, de 33-al több, mint ahány 
hallgatója az egyetemnek a második félévben 
volt. A most beiratkozott hallgatók száma az 
egyes fakultásonként a következőképen oszlik 
meg. A jogtudományi fakultásnak 493, az or-
vostudományinak a másodéves gyógyszerész-
hallgatókkal együtt 412, a matematikai fakul-
tásnak az elsőéves gyógyszerészekkel együtt 
104, a bölcsészeti karnak pedig 58 hallgatója 
van. Az 1924-1925. tanáfcir első felében a 
következő volt az arány: Jogász 504, orvos 
443, matematikus 93, bölcsész 50. Eszerint a 
legnagyobb visszaesés Szegeden is az orvosi 
karon mutatkozik, meglepő azonban, hogy a 
matematikai és a bölcsészeti fakultásokon emel* 
kedett a hallgatók száma. 

A jelek szerint a szegedi egyelem hallgatói-
nak létszáma meglehetősen stabil. A Ferenc 
József-tudományegyetem négy évvel ezelőtt, 
1921 szeptemberében költözködött Szegedre és 
hallgatóinak száma már a következő évben 
1139 volt, csakhogy akkor az 580 orvostan-
hallgatóval szemben a jogászok létszáma csupán 
407 volt 

Két évvel ezelőtt szervez'e meg az egyetem 
keretében dr. Szandtner Pál egyetemi tanár a 
Diákjóléti és Diákvédő irodát, amely a sze-
génysorsu egyetemi hallgatók anyagi és er-
kölcsi támogatása terén nagyon szép ered-
ményeket ért el- Az elmúlt évben 376 hallgatót 
tartott közvetlen védelme alatt és közel más-
félezer kölcsöntankönyvet osztott ki. 221 hall-
gató közölt 73 és félmillió korona tandij- és 
vizsgadijsegélyt osztott ki, nyolcvanmillió koro-
nát költött 103 szegény diák élelmezéssel is 
lakással való ellátására, ruhasegél yei 15 és 
félmillió korona ériékben 30 hallgatót támoga-
tott és a diákjóléti intézményeket, valamint 
206 arra szoruló hallgatót kétszázmillió korona 
értékű kamatmentes kölcsönnel segített ki és 
az egye'emi diákasztalt közel ötvenmillió koro-
nával támogatta. 

Az egyetemi diákasztal 300 hallgatónak ad 

havi 300.000 koronáért reggelit, ebédet és 
vacsorát és 100 hallgató kap ingyenes, vagy 
kedvezményes élelmezést. 

Az egyetemi Horthy Miklós-lnternátus 150 
hallgatónak és 35 hallgatónönek ad lakást 
havi 450 ezer koronáért. A szegénysorsu hall-
gatók támogatásához a város társadalmán kívül 

a város hatósága is kiveszi részét, amennyiben 
tíz hal'galó élelmezési költségeivel járul hozzá 
a Menza fenntartásához és a városi Menza 
külön éttermében hivi 150 ezer koronáért ad 
az egyetemi hallgatóknak ebédet. A szegedi 
zsidó hitközség külön Menzát tart fenn a zsidó 
hallgatók számára. Ezen a Menzán 40—50 
szegénysorsu diák kap ingyen, vagy nagyon 
kedvezményes áron ebédet és vacsorál. 

A diákvédő hivatal évi jelentéséhez érdekes 
statisztikát is mellékelt, amely szerint a segély-
ben részesült hallgatók tanulmányi eredménye 
vallás szerint csoportosítva a következő kepet 
mu'atja. A katolikus hallgatók közül 304 vizs-
gázott, ebből 265 (87.1 százalék) eredménye-
sen; 141 reformátusból sikerrel 123 (87.2 szá-
zalék); a 7 görögkeletifcől 6 (85.7 százalék); a 
14 unitáriusból 14 (100 százalék) és az 57 
zsidóból 54 (94.3 százalék). 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 
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Anton Koschier és Bindermayer Mária regénye. 
Világ vándor Iái Damaszkuszon, Bagdadon, Angorán, Rómán keresztül — 

esküvő Szegeden. 

Három nappal ezelőtt rövid cikk jelent meg 
a Délmagyarország hasábjain. A cikk arról 
szól!, hogy a sok világjáró autósember, bicik-
lista, gyalogvándor között egy nap Szegedre 
érkezett széles és begyürött cserkészkalapban 
Anton Koschler huszonöt éves vig legény, aki 
három év előtt elindult Athénből, hogy körül-
gyalogolja a világot. Hogyha majd hazaér, 
megkapja az ötezer font sterlinget. 

Anton Koschier egy napon Szegedre érke-
zett angorai kutyájával és bagdadi szamará-
val és tegnap délelőtt megjelent a polgár-
mester előtt. És szőke leány is megjelent itt 
félénken és csöndesen. A vllágvándor meg 
akar nősülni Szegeden . . . Elveszi a szőke 
leányt, aki itt dolgozott Szegeden és aki most 
neki akar indulni Anton Koschierrel bejárni 
a világot, azt, ami még hátramaradt. Egymáséi 
akarnak lenni, Anion Koschler és a szőke 
szegedi leány, holott nem irttk egymás szavát... 

Anion Koschier vigan és virágosán indult el 
három év elölt karácsonykor Athénból, hogy 
fiatal feleségével körQlgyalogolja a világot, 
ötezer font sterling a jutalom I Egymilliárd-
kétszázmillió magyar korona . . . Es másfél év 
után, másfél évi vándorlásban Damaszkuszban 
meghalt fiatal felesége. Napszúrást kapott a 
vándorlásban. Azontúl Anton Koschier egyedül 
vándorolt és Angorában megjelent Kemál pasa 
előtt és Rómában Mussolini irta be nevét 
naplójába. Angorában egy kutyát kapott aján-
dékba, Bagdadban szamarat. Most igy járja az 
utakat, a bagdadi szamár viszi a poggyászt, 
Anton Koschier fütyürész, az angorai kutya 
vigan szalad előre, mint előőrs. 

Ci Románián keresztül Szegedre érkezett 
Anton Koschier. Az első magyar pénzért zabot 
vett a szamárnak és istállót keresett. Azután 
fölkutatta a szegedi nyomdászszervezetet, mert 
Athénben kitanulta a nyomdászmesterséget. A 
nyomdászok pecsétet teltek a naplóba — ime, 
itt is járt Anton Koschier — és sokáig el-
beszélgettek ott. A nyomdászok szervezete erős 
és internacionális, végig a világon segítenek 
és védnek minden nyomdászt. 

Akkor történt itt valami. A sok kérdezős-
ködő, a aok kíváncsiskodó köiött egy szőke 
leány állt. Bindermayer Mária, 21 éves, siöte 
és nyomdászlány a Városi nyomdában. Csak 
nézett a szőke lány, nézte a oegyűrt cserkész-
kalapot, meg a fehér liliomot a karima szélén. 
Aztán megállott előtte Anton Koschier és egy-
másra néztek. Sokáig nézték igy egymást és 
nem szóltak semmit. Nem ériették egymás 
szavát. 

An!on Koschier másnap is Siegeden ma-
radt. Sétáltak az uccén és este elkisérte a lányt 
a Tiszapartra, ahol lakott. £s másnap este 
moziba mentek, csöndben ültek egymás mel-
lett, nézték Caaanova szerelmeit és szenvedé-
seit. Nem értették egymás szavát. Ét amikor 

kijöttek a moziból, beszélni kezd ek. 
— Sze ret-iek, — tagolta Anion Koachier. 
— Ich-Ue-be Dlch . . . — mondta Binder-

mayer Mária. 
Es aztán megjelentek a polgármester előtt. 

Meg akarnak esküdni mindjárt. Holott rrég min-
dig nem értik egymás szavát. Bindermayer 
Mária otthagyja a gépeket a Viroai nyomdá-
ban és elindul Anton Koachierrel, legyalogolni 
a nagy világban azt az utat, ami még Anton 
Koschiernek bálramaradt. 

írások hiányzanak, az esküvő nehezen megv. 
Anton Koschier haragszik a polgármesterre. Ha 
nem adja össze őket hétfőn, akkor is meg-
lesz az esküvő. M;rt Bindermayer Mária vele 
akar menni. Majd Pesten meglesz akkor az 
eskütő a konzulátuson. £s kedden reggel ta-
lán tovább indul a pár, egy a'híni nyomdász-
legény és egy szegedi nyomdászlány. A Vá-
rosi nyomdából. Vidáman és virágosán indul-
nak, a bagdadi szamár viszi a podgyászt, az 
angorai kutya elöreazalad és Anton Koichier 
fűtyűrészik. Negyedik utas is van. Binderma-
yer Mária betűzi a németet: Ich-lie be Dich... 

Középeurdpa következik. : (v. gy.) 

F A R K A S O K C S O D Á J A 
(Mirakulum) Romuald Joube a „Sándor Mátyás* 
cimszereplőjével csütörtöktől a Belvárosiban 1 

földet, földbérletet, lakást, 
üzletet, pénzkölcsönt min-
denkor legelőnyösebben köz-
vetít P l E Z E R országos 
iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál 

M B G N Y I I i T 

KISS NŐVÉREK ~ 
NŐI DIVATTERME 
TISZA LAJOS KÖRÚT (GRÓF-PALOTA). 

hol kosztümök és köpenyek 300, ruhák 150 ezer 
koronától készülnek a legújabb modell 
lapokból, elsőrendű kivitelben Telefon 15 85. 

Hu M a p s t r e utazik 
keresse fel 

V a r g a 
B1 21 

kötött-, szövött és harisnya-
különlegességek üzletét 
B U D A P E S T . 

IV., Kossuth Lajos u. II. 
«»IV., Koronaherceg u. 6. 
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