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szüntetés előtt álló pesti katedra hírneves
professzorát hivja meg a szegedi egyetem.
— Az előadások tizenhetedikén megkezdődnek minden fakultáson — mondotta végül
Dézsi rektor —, addig is összeállítjuk majd a
beiratkozott hallgatók végleges statisztikáját
Az idén különben érdekes ujitást vezettünk
1«. A statisztikai hivatal kívánságára minden
felvett és minden visszautasított hallgatóról
statisztikai lapot állítunk ki, amely feltünteti
a folyamodók személyes körülményeit, vagyoni
helyzetét, előmenetelét, szüleinek foglalkozását, családi körülményeit Ezekből a statisztikai adatokból a statisztikai hivatal bizonyára
érdekes kimutatást készít majd, amely hü képet ad az ország intelligenciájának helyzetéről.

Hz egyetem néhány kiváló professzora
eltávozik Szegedről.
Kolozsváry Bálint professzor távozása már befejezett dolog, már ebben az évben elfoglalja
uj tanszékét a budapesti egyetemen, most
pedig
szó vOfi Szandtner Pál professzor távozásáról is,
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aki szintén Budapestre
kap meghívást
Szandtner professzornak igen nagy érdemei
vannak a Kolozsvárról száműzött egyetem elhelyezése körül, ő volt Szegeden az egyetem
szálláscsínálója, a végleges elhelyezkedés után
pedig a diákjóléti intézmények élén fejtett ki
igen eredményes munkálkodást Távozása, ha
tényleg bekövetkezik, bizonyára érzékeny veszteséget jelent majd a szegedi egyetem számára.

adta oda egy másik gyereknek a krajcárt hanem visszatette a pénztárcájába.
Irgalmatlan mennyiségű por lenyelése után
érkeztek vissza a városba a kongresszus tagjai,
Legvégül sajnálkozva emlékezett meg a rekakiknek tiszteletére a város díszebédet adott
tor arról, hogy
a Kassban. A banketten megjelent dr. Aigner
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Károly főispán és dr. Somogyi Szilveszter
"
" " "
polgármester is. Számos köszöntő hangzott el,
amelynek sorát dr. Aigner Károly főispán nyitotta meg, aki a kormányzóra ürítette poharát.
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Majd dr. Somogyi Szilveszter polgármester nagyobb beszédben üdvözölte a város vendégeit
Nem.
nősülök
és a magyar paprikára, mint közgazdaságunk
jI
3» FoMratart N o l l K á l m á n irt*.
Péntektől bemutatásra kerül a Széchenyi Módban. „. jelentékeny tényezőjére hívta fel a kongresszus
figyelmét.
Wasiczky professzor, a kongresszus elnöke
köszönte meg az üdvözlést. Érdekes felszólalás
volt Mr. Perrot tanáré, aki a francia akadémia
40 halhatatlanjának egyik tagja. A francia tudós bámulattal adózott a magyarok értékes
kulturmunkájának és rendkívül hízelgőén nyilatkozott a szegedi paprikáról. Az olasz Móri
Alessandro, a lengyel Musuczky és a holland
Látogatás a hasitóüzemekben, malmokban, ültetvényeken
Graaf professzor, az utrechti egyetem tanára
beszéltek
még, azonkívül a kongresszus egyet(A Délmaggarország
munlcatársától.) Az
kitűnő háziasszony figyelmességéből még finom
európai gyógynövényérdekeltségek II. nemzet- tepertyüspogácsa is került az asztalra, a vil- len angol résztvevője, aki Ígéretet tett, hogy
hazájában mindenütt propagálni fogja a szeközi kongresszusának tagjai közül szerdán
lásreggeli szervirozásának eme részében azonmintegy százan Szegedre érkeztek a paprika ban hamar kimerültek, mert nem volt az a gedi paprikát.
Nagy tetszést váltott ki szavaival Spozair
termelésének és feldolgozásának tanulmányo- mennyiség a finom tepertyüspogácsából, ami
német birodalmi képviselő, Nürnberg polgárzására.
egy-kettőre fogyasztóra ne talált volna. A két
Tizonnyolc országból jöttek el messze föld- hordó friss sör is jótékony hatással volt a mestere, aki azt mondotta, hogy ha 18 nemről leginkább tanárok, orvosok és gyógyszeré- kongresszus tagjaira, akik most már határo- zet képviselői versenyeznek Szeged és a mazottan vígabb kedéllyel folytatták utjukat az gyarok dicséretében és elhalmozzák Magyarszek, hogy a paprikát aunak világszerte hires
őshazájában láthassák künn a földeken, fel- utolsó állomás: a nagyszéksósi kapitányság- országot szeretetüknek jelével, az üdvözlők
sorából Németország sem hiányozhat. Ö most
ban fekvő Mosa-tanya felé.
dolgozás alatt a tanyákon és megőrölve a malegész
terjedelmében látja azt az óriási veszmokban. A város nagy súlyt helyezeti arra,
Az országúttól a tanyáig vezető ut paprikateséget, amit ez az ország elszenvedett de
hogy e különleges produktum termelését és
földek között visz el és itt a vendégek nagy
látja és érzi azt is, hogy ezzel a munkával,
feldolgozásának minden fázisát megismerjék
érdeklődéssel szemlélték az ültetvényeket A
a külföldiek.
társaság tagjain meglátszott, hogy botaniku- ezzel a szorgalommal, ezzel a kitartással és
Némelyike
az öröm
felkiáltásával ezzel a bizakodással ez az ország vissza is :
Az érkező vendégeket a pályaudvaron a sok.
fogja szerezni régi határait.
város és a szegedi gyógyszerésztestület kikül- húzott ki valamilyen füvet, vagy virágot és
Végül a szegedi gyógyszerésztestület üdvözazonnal
alkalmi
előadást
tartott.
Mások
azon
döttei fogadták. Szeged város nevében Fodor
Jenő polgármesterhelyettes üdvözölte a kong- csodálkoztak, hogy hogyan teremhet meg a letét Temesváry József elnök tolmácsolta.
Délután 5 órakor az Alföldi Mezőgazdasági
paprika kőzött a dinnye, a tők, meg a zöldresszus dr. Tóth Jenő államtitkár és dr. RáIntézetben
dr. Obermayer Antal fővegyész tarbab?
day Gyula miniszteri tanácsos vezetésével Szeredre érkezett tagjait A pályaudvarról autóbuA Masa-tanya udvarán is vígan folyt a tott értékes előadást a paprika állami minősíszokon néhány perces körséta után a Petőfi munka. Éppen füzérekbe dolgozták fel a pap- téséről, majd este félnyolckor a vendégek
Sándor-sugáruton levő paprikakikészitőkhöz
rikát, amelynél szebbet az egész kirándulás visszautaztak Budapestre.
vonult a társaság. Fazekas Józsefné, Csamangó
alatt sehol sem láttak. Masa uram bemutatta
i
Illésnd és Kotogán Istvánné üzemeit szemlélték szép zöldpaprikáit, amelyek a külföldiek bámeg a kongresszus tagjai és nagy hősiesség- mulatát érdemelték ki, azonban a nagy kinálgel, teli könnyekkel a szemekben nézték vé- gatásra sem akadt jelentkező, aki megmerte
gig a hasitóasszonyok és leányok m u n k á j á t
volna kóstolni a szalonna és vajas kenyér ízeNem sokáig birták, hamarosan kifordultak az sítőjét.
udvarra, ahol azulán szégyen ide, szégyen oda,
Kedves epizód volt, amikor a kongresszus
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
megkezdődött a trüsszögés, köhögés...
legöregebb tagja, egy 74 éves hollandi millio- Kedden délután Vásárhelyen két súlyosabb kimeAz érdeklődés óriási volt, csattogtak a fény- mos megajándékozta a nagyszéksósi bámész- netelű motorkerékpárszerencsétlenség történt Mind
képező gépek és egy buzgó hollandus még a kodó gyerekeket A hollandi nem ment be a a kettőnek sebesültjei kivétel nélkül szegedi illetöbbiekkel a Masa-tanyára, hanem ott hüsült
földön száradó paprikát is lefotografálta.
tőségűek. Délután négy órakor Vásárhely közeléA látogatás, a trüsszögés azután a Tisza- az országút szélén egy nagy jegenye alatt
Közben odasereglett egy csomó gyerek és bá- ben az országúton felborult egy oldalkocsis mjlor,
gőzmalom paprikaőrlő üzemében folytatódott
Itt már a hölgyek és urak szabadfolyást enged- mészkodtak az öreg bácsira, aki elővette pénz- kerékpár, amelyben két szegedi kereskedő ült A
tek könnyeiknek. A paprika nem kímélte még tárcáját és krajcárokat kezdett osztogatni. De balesetet azonnal jelentelték a vásárhelyi rendőrcsak lányoknak adott, a fiuknak nem. Az egyik ségnek. Amiborra azonban a rendőri bizottság a
az előkelő budapesti vendégeket sem, csupán
kislány megsejthette, hogy a >bugyelláris«- szerencsétlenség színhelyére kiérkezett, a jelzett
a szegediek szeméből nem csalt ki könnyeket
A modern paprikatnalom felettébb megnyerte ban akadhat több is, mert a krajcárt szépen helyen már csak a felfordult motorkerékpa: L taa külföldiek tetszését, akik elragadtatással visszaadta a hollandus bácsinak és illedelme- lálták meg mert mint kiderült, a szerencsétlenség
sen megköszönte:
nyilatkoztak Szeged paprikakulturájárói.
két sebesültjét időközben autón Vásárhelyre szál— Bácsi kérem, köszönöm szépen, ilyen már
A Tisza-malomtól Rőszke felé folytatta útját
litottták be. A két szegedi kereskedő sérülései
a vendégsereg. Az első állomás a Lábdi A. van nekem!
könnyebbek.
Az öreg nem értette a dolgot, kinézett a
fiai paprikamalma volt, ahol az üzemen kivül
Ugyancsak Vásárhely közelében Flóta János és
nagy fekete pápaszeme alól, azután — nem
frappáns sikere volt a gazdag büffének is. A
F№ta Imre szegedi lakosok motorkerékpáron haIIMMWWWIWWW
ladlak Orosháza felé. Útközben az országúton
tehéncsorda haladt át. A tehéncsorda az ut e^yi ;
kanyarulatánál a kukoricásból tőrt elő. Finta már
nem tudott fékezni és beleütközött az egyik tehénbe, amelyet el is gázolt, de a motorkerékpár is
felborult. A két Finta-fivért súlyosabb sérüléseikkel
a vásárhelyi kórházba szállították.

A nemzetközi
gyógynövénykongresszus
tagjai szerdán
délelőtt a
tanyavilágban
tanulmányozták
a szegedi
paprikát

Szegediek
motorkerékpár szerencsétlensége Vásárhelyen
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