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giumban. Imre Sándor elolvasta a levonatot, 

egy sajtóhibát kijavított benne s azt irta, 

hogy az ő nézete szerint ez az értekezés dok-

tori szigorlatnak egészen megfelel. Erre ki-

nyomattam a munkámat (44 lapra terjedt az 

egész) és elküldtem Kolozsvárra. Egy hét 

múlva értesítést kaptam, hogy a bíráló az 

értekezést elfogadta és hogy a szigorlatomat 

junius 25-ére tűzték ki. 

Most már csak egy lett volna hátra: hogy 

készüljek a szigorlalra. Erről azonban szó 

sem lehetett, egyrészt azért, mert mint újság-

író napi 12—14 órát dolgoztam 1910 

juniusban, másrészt pedig Riza sógornőm 

akkor ment férjhez Kováts Ede iskolaigaz-

gatóhoz, az ezzel kapcsolatos dolgok ós a 

sógornőm elköltözése sok olyan házi esemény-

nyel járt együtt, hogy amikor otthon voltam, 

könyvet nem is vehettem a kezembe. Délután 

3-tól 4-ig a Simplon-kávéházban olvasgattam 

egyes fejezetet egy jó német pedagógiai 

kézikönyvből cs nagy megelégedéssel konsta-

táltam, hogy mindazt, amit a német megirt, 

én már régen tudom. 

Junius 24-én érkeztem Kolozsvárra egy ko-

¿ár könyvvel. Egész nap és az utána következő 

egész éjjel olvastam, — minden rendszer nél-

kül, mert például vasv három óra hosszat 

foglalkoztam 25-én hajnalban Mátyás király 

adórendszerével, egy igen kis részletkérdéssel. 

Tiz órára volt kitűzve a szigorlatom, de én 

már 9 előtt az egyetemen voltam. Nyolctól 

tízig egy másik urat vallattak, Győrfíy Ist-

vánt, aki most a Nemzeti Muzeum néprajzi 

osztályának igaz^ntV» ő**n Gvőrffv kilenc óra-

kor élt azzal a jogával, hogy egy pár percig 

pihenjen és kijött a folyosóra. Nagyon komor-

nak látszott és igen törölgette a homlokát, 

pedig igen szépen sikerült a szigorlata. 

Tiz órakor én reám került a sor. Schneller 

professzor egy óra hosszáig kérdezgette a véle-

ményemet főként Herbart-ról, a »Zuch-t« je-

lentéséről és ériékérői, a pedagógiának a teo-

logiához való viszonyáról s hasonlókról. Tizen-

egy órakor megkérdezték tőlem, hogy nem 

akarok-e. pihenni? »Nem, — tul akarok lenni 

a dolgon minél előbb.« Dézsi Lajos profesz-

szor Szenczi Molnár Albertről, a magyar lexi-

kon-irodalomról s a XIX. század első negye-

dének regényirodalmáról kérdezősködött. Fél-

tizcnkeltőkor Szadeczky Lajos professzor u r 

a magyar lörlénelem XVII . századbeli részé-

ből, majd az Árpád-kori trónörökösödési 

viszályok nemzetközi vonatkozásairól kérde-

zősködött. Már tizenkettőt elharangozták, mi-

kor még mindig folyt a szigorlat. Negyed egy-

kor az elnöklő Csengcri János dékán közbe-

szólt: 

— Jam tempus adest... 
Erre az urak felálllak s engem a szomszéd 

szobába küldtek. Egy perc múlva ismét vissza-

hívtak s a dékán ünnepélyesen közölte velem: 

— A Kar a jelölt u r szigorlatát egyhangúlag 

elfogadta. 

A gratulációk után a dékáni irodában Lázár 

Ödön irodatiszt urat, aki a kutyabőrre a dip-

loma szövegét felírni hivatott volt, megkértem, 

hogy különösen szép belüket rajzoljon: egy 

akó finom bor lesz a külön tiszteletdija. Lázár 

szépirómester ki is tett magáért. 

Künn a folyosón Imre Sándor várt reám 

a sógorával, Schilling Gábor egyetemi tanár-

segéddel: mind a ketlen örömmel gratuláltak. 

Persze táviratoztam a feleségemnek, azon-

ban már meglett ember voltam és szégyeltem 

volna a láviró-kisasszony elé egy olyan blan-

kettát lenni, amelyen ez lelt volna: »a 

szigorlatot lelellem«, ehelyett azt táviratoztam 

tehát, hogy »A pert megnyertem«. Másnap 

volt a felavatás; ugyanakkor egy szegedi fiút 

is felavatlak jogi doktorrá: Fajka Lajost. A 

cerimonia után siettem haza, Budapestre. 

A szerkesztőség semmit sem tudott az ügy 

előzményeiről és igv mindenkinek meglepe-

tés volt, hogy doktor lettem. Rákosi Jenő azon-

ban kissé elrontotta a hangulatomat azzal, 

hogy gratuláció helyett csak ezt mondta: 

— No, ma tudósabb, mint tegnapelőtt volt? 

Mi szüksége volt erre? Nem hiszem, hogy 

valaha hasznát fogja venni a diplomájának: 

ön már csak megmarad újságírónak... 

Mint már olyan sokszor, — ezúttal is j ó 

próféta voltl - • ? " 1 » . . • a. » 

Hirettc 
W)W I C Csütörtök. Róm. kath. Irén pk. vt. 

M Protestáns Arszlán. Nap kél 4 óra 
4 perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nvjtva mindennap délelőtt 
10—l-ig. 

Egyelem! könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván" L., Újszeged, Vedres ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilasy Ágoston, Szilléri sugárut 11. 
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— A kánikula csökkenése várható. A meteoroló-

giai intézet jelentése: Hazánkban tegnap igen me-

leg és túlnyomóan derült idő uralkodott. A hő-

mérséklet maximuma több helyütt elérte a 34 

fok Celsiust, igy Budapesten, Kecskeméten, Pé-

csett és Turkevén. Este ugyan felhős lett az idő, 

de zivatart csak Sopronból jelentetlek 1 mm.-t. 

Reggelre ismét majdnem általánosan derült az 

idő. Jóslat: A hőség csökkenése és esetleg he-

lyenként zivatar várhaló. 

— Budapesti mérnökök tanulmányútja a köz-
úti hidon. A Magyar Mérnök- és Épitészegylet 
negyven tagja érkezett szerdán Szegedre, hogy 
megtekintse a közúti hid rekonstrukciós munká-
latait. A mérnökök Mihályfy László műszaki ta-
nácsos kalauzolásával szemlélték meg a munká-
latokat, majd megtekintették a felsőszivattyutele-
pet és a kisvasút Rudolf-téri állomását is. A Ma-
gyar Államvasutak gépgyára, amely a hidjavitási 
végzi, az újszegeAi füzesek árnyékában bogrács-
ban főzött halászlével vendégelte meg a mérnö-
köket. 

— Országos tanügyi kiállítás. A székesfőváros leg-
szebb és legnagyobb iskolaépületének, a Székesfőv. 
Pedagógiai Szemináriumnak (VIII., Mária-tér 8.) 
harminc tantermében helyezték el a III. Egyete-
mes Tanügyi Kongresszussal kapcsolatos Országos 
Tanügyi Kiállítást. A rendezés munkálatai már 
befejezést nyertek és a kiállítást pénteken dél-
előtt 11 órakor ünnepélyes keretek között nyitja 
meg dr. Klebelsberg Kunó gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter. A kiállítást julius 7-én dél-
után 2 óráig tartják nyitva. 

— A vízhiány Beköszöntött a kánikula és a vá-
ros ismét tele van panasszal. Most, amikor a nagy 
melegtől szédelgő, ájuldozó lakosságnak legnagjobb 
szüksége lenne a vizre, még pedig minél több víz-
re, a vízcsapok rendre kiszáradnak. Az emele(ti la-
kásokban már a kora délelőtti órákban nincs viz, 
de beköszönt a vizhiány a földszinti lakásokba 
is. Annyit irtunk már erről a speciális szegedi nya-
valyáról, annyit harcolunk orvoslásáért, hogy ujat 
róla nehezen lehet mondani. Legfeljebb annyit, 
hogy ízek a vizmizériák rányomják jellegzetes 
bélyegüket Szeged város egész közigazgatására. 
Mondják, hogy a modern városi élet fokmérője a 
vízfogyasztás. Minél modernebb egy város, lakos-
ságának annál több vizre van szüksége. Ugy lát-
szik, Szeged város urai őzzel a modern közszükség-
lettel nem számolnak, mert ha számolnának, ak-
kor már találtak volna módot az állandóan vissza-
térő vizhiány végérvényes kiküszöbölésére. 

— Városszerte megindult a mozgalom a gyer-
mekjátszóterek érdekében. Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszternek a gyermekjátszóterek értesí-
tése ügyében kiadott ismeretes rendelete az egész 
városban érthető rokonszenves fogadtatással ta-
lálkozott, de leginkább azok között a szülők kőzött, 
akiknek egészségüjgyi és erkölcsi aggodalmai van-
nak gyermekeik uceai nevelése miatt. A MANSz 
üdvözlő feliratot küld rendeletéért a kultuszmi-
niszternek. Nagyon fontos, hogy a szülők felka-
rolják ezt a kérdést. Éppen azért a MANSz felkéri 
az egész város területén lakó szülőket, tanügyi fér-
fiakat és gyermekbarátokat, hogy Péter és Pál nap-
ján délelőtt 11 órakor a Jókai-uccai Belvárosi 
elemi fiúiskola tornatermében megtartandó nagy-
gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. 

— Krajcsovits főerdötanáesos nyugalomban. A 
kormányzó K r a j c s o v i t s Ferenc főerdőtaná-
csosnak nyugalombavonulása alkalmával a köz-
szolgálat terén szerzett érdemei elismeréseül a mi-
niszteri tanácsosi cimet adományozta. Krajcsovits 
a kincstári erdők házikezelésbe vételénél, majd 
később mint a görgényszentímrei és az össze-
omlás után mint a királyhalmi erdőőri szakiskola 
igazgatója n szakoktatás terén, több évtizeden át 
eliSBjeréSEeméltó tevékenységet fejtett ki, / 

— Az autó belezuhant a folyóba. Müncheni je 
lentés szerint egy müncheni bérautó a reichen-
halli uton az esőtől felásott talajon megcsúszott, 
belefordult az országút melletti folyóba. Az autó 
utasai közül egy stuttgarti kereskedő 50 éves fele-
sége belefúlt a folyóba. 

— Iíarangszeintelési ünnepély a Somogyi-telepen. 
A Somogyi-telepi egyházközség julius elsején dél-
előtt nyolc órakor harangszentelési ünnepélyt ren-
dez. A népünnepély tiszta bevételét a Somogyi-te-
lepi tímplom épilési alapjának javára fordítják. 

— Ilárom najws sztrájk volt a Llppai-fafelopetn. 

Lippai Imre fatelepéről a mult héten elbocsájtot-

tak egy munkást. Az elbocsátásnak nem volt külö-

nösebb oka, a munkás csendesen végezte köteles-

ségét, azonban a fatelep szervezett munkásainak 

bizalmi férfia volt. A Lippai-telep munkásai kö-

vetelték, hogy az elbocsájtott munkást vegyék visz-

sza, Lippai Imre azonban hajthatatlan maradt, 

mire a munkások leálltak. Három napig tartott a 

sztrájk, amely szerdán este fejeződött be. Az el-

bocsájtott munkást egy másik fatelepen helyezték 

el, Lippai Imre pedig írásban kötelezte magát, 

hogy ok nélkül nem bocsájt el munkást. A fa-

telepen a munka csütörtökön reaiel u]ra meg-

kezdődik, 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-
letét a Délmagvarország-nyomdában (Löw LIpóL 
ucca 19.) szerzi be. Telefon 16—34. 

Hogy e l n e teleflsd a legjobbat: 

Kardos tészta iápldl a legjobban 1 

Szent István Étkezde 
m e g n y í l t Vidra ucca 6. szám alatt. 

A B O N E N S E K E T ugy bentétkezésre, mini kihor-
dásra elfogakok. 
76 Tisz'elettel R á c zkyné . 

Színházjegyet 
Délmagyarország jegyirodája 

elővételi dii nélkül árusít. 

Gyermekruhaés 
kelengye raktár 
Nagy választékban 

fiu- és leánykaruhácskák 
3—8 éveseknek minden minőségben 

Női, férfi és gyermek 
fehérnemiiek 
k é s z e n é s r e n d e l é s r e 

Ágy- és asztalnemiiek, 
Liliom, Schroll siffonok 
és vásznak legolcsóbb 

árakon. 

Férfi divat kalapok 
szalma, gyapjú és nyúlszőrben 

Gyulclcs, "PlcOler, Ita stb. 
legjobb gyártmányai 

Pollák Testvéreknél 
Csekonlcs és rekefesos ucca sorok 

Alapítva 190Í. évben. 9CTi 


