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PICI AZ ÖRSÉGEN 
(A Délmagyarország munkatársától.) Piciről, a 

kis tarka foxi-tacskóról szól az utóbbi megható 
történet. Pici a kutyahűség, a ragaszkodás, az 
okosság szimbóluma. Sokan ismerik már a város-
ban és arról nevezetes, hogy rajongó szeretettel 
csüng minden rendőrön... 

1. 

Pici néhány hónappal ezelőtt névtelen, csontig 
»esovinyodott, kóbor kutyus volt. Gazdátlanul, 
éhesen csavargott az uccákon. Olyan volt, nint 
egy igazi, kivert kutya. Egyik nap, mintha csak 
tudta volna, hogy a lakás és foglalkozásnélküli 
egyének hová tartoznak, bekopogtatott, helyeseb-
ben bekaparászott — a rendőrség ajtaján. Szeré-
nyen meghúzódott a folyosó sarkában és bána-
tos, megtört szemmel nézett mindenki után. 
Kezdetben kutyába se vették... 

2 
Látta, hogy ez így nem mehet tovább. Haszno-

sítani igyekezett magát. Esténként leszaladt a vá-
rosháza udvarára, becsatangolta a pincefolyosó-
kat. felkutatta a farakások dugott helyeit és kö-
nyörtelenül üldözte a pockokat, melyek tudvale-
vőleg igen el voltak szaporodva a városházán. 
Pici megjelenése azonban gyökeresen megváltozz 
tetta az addig helyzetet. Reggelre az inspekciös 
rendőrtiszt küszöbe elé terítette a uadászzsákmá. 
nyát, 7—8 pockot... Bámulatos ügyes volt a vadá-
szatban ez ez a kis korcs kutya. Rövid néhány hét 
alatt részint kiirtotta, részint elüldözte a pincék 
uralt... 

3. 

Lassanként felfigyeltek reá. Pici szeme segélyt-
kérően nézett minden rendőrre. A rendőrök meg-
ismerték és megszerették Picit. Ebédnél, vacso-
ránál neki is kijárt egy-egy falat. Pici hálásan fo-
gadott minden jószándékot, amelyet irányában 
tanúsítottak. Kétszeres igyekezettel járt vadászat-
ra és hordta a zsákmányokat az inspekciös szoba 
elé... Közben pedig nagv események előtt állott. 

4. 
Pici anyai örömöknek nézett elébe. Egyik nap 

eltűnt. Hiányzott a hűséges állat és keresni kezd-
ték. Az udvaron, egyik hatalmas farakás mögül vé_ 
kony vinyogás hállattszott. Amikor odlarrjentek. 
ott találták Picit, negyedmagával. Három pici Pici 
feküdt a keményre fagyott földön, anyjuk pedig 
testével melengette őket, míg 6 maga reszketett 
egész testében a hidegtől... A kis kutyákat jószivü 
rendőrök fogadták magukhoz, Pici újra egyedül 
maradt. 

5. 
Az egykor kóbor Pici állandó lakója lett a 

városházának. Naponta kapott ennivalót, lássan-
ként kigömbölyödött, megszépült, már rá se is-
mert volna egykori gazdája. Konszolidált kutya 
lett belőle. Ezt meg kellett valahogy hálálnia. Este 
8 órakor, amikor őrszemállásra mentek a rend-
őrök, odacsatlakozott egyik-másik ismerős rend-
őrhöz és elkísérte a posztjára. A négyórás szoleá-
lati időt végigülte a rendőr mellett; ha a rendőr 
véletlenül mozgó őrszem volt. vele ment minden-
felé, állandóan a rendőr baloldalán tartózkodva... 

6. 
Lassankint rendszert csinált abból, hogv min-

den este kiment valakivel őrszolgálatra. Ha vé-
letlenül nem talált este 8-kor olyan rendőrt, aki 
kedvére való volt, nyakába vette a várost, vé-
gigjárta az összes őrszemeket és ahol barátot ta. 
Iáit. ott megtelepedett. Az őrszolgálat végeztével 
ő is bevonult az őrszobára és a rendőr ágva alá 
feküdt... A rendőrök már jól ismerték Pici szo-
kását. Hol itt, hol ott tünt fel éjnek idején. Az 
őrszemet barátságosan üdvözölte, kezet adott 
neki, azután leült melléje és hűségesen kitartott, 
ameddig kellett. Hajnalban, őrsz-emváltáskor rriá. 
sik rendőrhöz csatlakozott és hűségesen sépitett 
őrizni a várost... Akárki láthatta Picit, amint 

ott ült a főposta előtt a villamossínek között, 
vagy az Ártézi-kut előtt... 

7. 
Picinek ma már kialakult napi programja ván. 

Délelőtt a kapuőrszem mellé áll és ott vigyázza a 
rendet. Délután kettőtől nyolcig vadászik az ud-
varon. A pockok már csak itt-ott tünedetisek fel, 
de Pici tovább is résen áll... Este 8 órakor kivo-
nul valamelyik barátjával őrségre és bajr.allg 
•zolgálatban van. A rendőrségnél rendszeres eL 

látásban részesül, kosztot, lakást kap nagyértékü 
szolgálatai fejében. 

& 
De csak rendőröket szeret a Pid. A rendőr-

egyenruha iránt legyőzhetetlen vágyakozást érez. 
Megfigyelték nemrég, hogy utána iramodott egy 
fekete télikabátos férffinek, akiben rendőrt sej-
tett. Kullogott jó diarabig utána, várta a becéző 
szót és miután a fekete télikabát rá sem hederi-

(A Délmagyarország munkatársától.) Most 
jelent meg a Ferenc József-Tudományegyetem 
almanachja, amely foglalkozik elsősorban a 
63 esztendős egyetem történetével Megállapít-
ja a jelentés, hogy az egyetem történetében 
1921 október 9-én uj korszak kezdődött, ekkor 
nyílt meg Szegeden a trianoni békeszerződés 
következtében székhelyét vesztett kolozsvári 
egyetem. 

— A tanszékek száma lassan szaporodott, — 
mondja a jelentés. De mégis 1872-től 1919-ig 
40-ról 51-re, a tanítószemélyzeté 43-ról 135-re, 
az előadások száma félévenkint 91-ról 250-re, 
az előadási óráké 325-ről mintegy 800-ra és a 
hallgatók száma 269-ről 2570-re emelkedett. 
A fejlődés utján egyetemünket is a világháború 
állította meg. Az általános mozgósítás követ-
keztében már az első évben 1736 hallgató, 170 
egyetemi alkalmazott, 40 tanár és tanitó vonult 
be. A hallgatók száma leapadt, 1916—17-ben 
például 420 volt, ebből is 112 nő. 

Foglalkozik ezután a jelentés az egyetem 
Szegedre helyezésének előzményeivel: 

— Ugyanúgy, mint 1372-ben Kolozsvárt az 
egyetem felállításával, Szegeden is régi óhaj-
tások teljesültek az egyetem u j elhelyezésével, 
— mondja a jelentés. Szeged hosszú idő óta 
vágyott arra, hogy falai közöt főiskola legyen, 
amikor a 90-es években harmadik, majd a hu-
szadik század elején harmadik és negyedik 
egyetem felállításáról volt szó, Szeged mindig 
előliárt az igénylők és jogosultak kőzött, de 
elől volt az áldozatra való készség tekintetében 
is. Ez az áldozatkészség tette lehetővé, hogy a 
menekült egyetem 1921-ben csupa kölcsönkért 
épületben elhelyezkedett. 

— Azóta az egész intézmény újjáépült és 
megújhodott. A nemzet és Szeged városa rend-
kívül áldozatokkal az egyetemi intézetek leg-
nagyobb részének uj ha jlékot emelt, vagy régi 
épületek újjáalakításával biztosított kedvező 
elhelyezést. 1924 junius 30-án kezdődött az u j -
jáalkolás müve Szeged közgyűlésének azzal a 
határozatával, hogy 50 évig évi 24 vagon bú-
zát ajánlott fel az egyetem épít c ére. Ettől 
kezdve nem szűnt meg a küzdeleui a végleges 
elhelyezés biztosításáért... 

Bizonyos keserűség nyilatkozik meg a je-
lentés utolsó passzusában, amely igy hangzik: 

— . • A tanszékek száma az 1929—30-i tan-
évben érte el az eddig legnagyobb számot: 
62-őt. Azóta 

ez a szám megcsappant és egyelő-
re még lényeges csökkenésére kell 

számítanunk. 

Még koránt sincs valamennyi egyelem! intézet-

tett, gyanússá lett előtte a dolog. Hirtelen az is-
meretlen elé kanyarodott és elölről felnézett rá... 
S amikor látta, hogy egy közönséges civilt köve. 
tett, ész nélkül nyargalt vissza. 

9. 
Igy lett Piciből, az egykor kóbor ebből a txiros 

első kutyája, a kötelességtudás, a fegyelem, a hű-
ség példaképe. K. Gy. 

nek kívánatos elhelyezése, többnek nincs kel-
lő fölszerelése. Van mit óhajtanunk, van mi -
ért küzdenünk. Az egyetem kolozsvári sorsá-
nak számos vonása ismétlődött és ismétlődik. 
De éppen ez a sors biztatja is az egyetemet: 
tanárainak és hallgatóinak lelki erejében van 
jövőjének biztositéka. 

Az almanach további részében felsorolja az 
egyetem arany- és díszoklevéllel kitüntetett 
doktorainak nevét is. 99 arany- és díszoklevél-
lel kitüntetett doktora van ezidószerint a sze-
gedi egyetemnek. A jogtudományi díszdokto-
rok száma 13, az államtudományi díszdokto-
rok 4, bölcsészet, nyelv- és történettudományi 
kar díszdoktorainak száma 39, a mathematikaí 
és természettudományi kar diszdoktorainak 
száma pedig 26; ezenkívül három arany okle-
véllel kitüntetett díszdoktora van a szegedi 
egyetemnek. 

A szegedi egyelem nyilvános rendes, rend-
kívüli, továbbá magántanárainak és lektorai-
nak száma ezidőszerint 190. 

Külön fejezet foglalkozik a hallgatókkal. Az 
egyetem hallgatóinak száma 2213. Ebből a jogi 
és államtudományi karon tanul 1125, az orvos-
tudományi karon 366 hallgató; az orvoskari 
gyógyszerész-hallgatók száma 32; a bölcsész-
tudományi karon 408, a mathematikai karon 
pedig 282 hallgató tanul. 

Olcsó cikkeink 
NYÁRI CIKKEK: 

összecsukható szék csikós huzattal, * 
csavarozva —.98 

Nagyszélü kerti szalmakalap —.68 s 
Nyugágy láblartóval piros csikós hu-

zattal p 5.9,s ' 
Gőzölt bükkfa nyugágy lábtartóval, 

háromcsíkos huzattal P 668 
ÉLELMISZEREK: 

l kg málnaszörp p t.ss 
10 drh cukrozott ostya-wafferli —.24 
50 drb ostva fagylalt tölcsér —.24 
1 kg szegedi téli szalámi P 2.78 

TRIKÓ és SOKNI: 
Gyermek matróz trikó szines 2-es —6S 
Férfi atléta trikó 3-as fehér, v. feketr —.7R 
Férfi matróz trikó 3-as szines P 1.08» 
Férfi matróz trikó 3-as fehér —.98 g 
1 pár fehér vagy szines gyermek-

sokni l -es .26 
HAZTARTASI CIKKEK: 

2 drb fali virágkosár . 1 8 
14 drb mézes légyfogó 24 
Füszerkanál bádogból —.16 

PARIS! NAGY ÁRUHÁZ RT. 
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HllOiOIi faáru utazásra 
s s f ©áosiló igazolványt! 
I g a z o l v á n y o k a D É L > U G Y A Q O R S Z A G J F G Y 1 R O D A B A N k a p h a t ó k . 

A tanszékek további csökkenésére 
kell számítani, — 
mondja az egyetem évi ¡elentése 

i 


