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úgyszólván tökéletesen hiányzik ; úgyszintén nél-
külözik a megfelelő könyvtárakat. 

Messze vezetne, ha egy orvosi egyetem leg-
szükségesebb kellékeinek kimerítő felsorolására 
vállalkoznám. Ugy vélem azonban, hogy a figyel-
mes olvasó előtt a mondottak elég világossá 
teszik, hogy egészségügyi intézeteink mai felsze-
relése és építkezési módja egyáltalán nem nyújt 
garanciát arra nézve, hogy itt eredményes egye-
temi orvosi oktatás lenne rövid időn belül 
inaugurálható. Ehhez sok, igen sok pénz kellene 
s még ez sem jelentene eredményt, mert a fel-
szerelési tárgyak beszerzése jelenleg és előrelát-
hatólag még jó idő múlva is, az anyagok hiánya 
miatt szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütköz-
nek. Tökéletlen, hiányos egyetem létesítése pedig, 
amely szinte a karrikatura jellegével hatna, nem 
érdeke az országnak s nem lehet a kérdéssel 
komolyan foglalkozók, az orvosképzést szivükön 
viselők célja. Higyjük és rendületlenül bízzunk 
benne, hogy el.fog jönni az idő, amikor Szeged 
régi és jogosult óhajtása testet ölt s szép városunk, 
mely geográfiái helyzeténél fogva is predestzinált 
arra, hogy a vidék kulturközpontja legyen, meg-
kapja az egyetemet, a modernül felszerelt, a kor 
színvonalán álló, a tanítás sikerét minden tekin-
tetben biztosító egyetemet, olyat, ahová örömmel 
és bizalommal fog járni az ifjúság akkor is, ha 
majd nemcsak kényszerűségből jön, hanem 
választhat az élvezetek és szórakozások tömegét 
nyújtó főváros és Szeged között. 

Addig pedig hazafias kötelességünk, hogy az 
orvosi oktatás kérdését szigorúan a szükségesség 
és lehetőség szempontjából biráljuk el s óvakod-
junk irreális, erőnket meghaladó és mellékszem-
pontoktól ¡rányitott intézkedésektől, mert azt a 
jövendő orvosi generáció s ezzel az ország egész-
ségügye keservesen sinylené meg. 
•fi Az orvostanhallgatók meglehetnek győződve, 
hogy a kormány mindent el fog követni érdekeik 
védelmére s bizonyára módjukban lesz mihama-
rabb a világ egyik legkiválóbb egyetemén, Buda-
pesten folytatni tanulmányaikat . . . ha ők is 

valamennyien ugy akarják. Higyjék el azt is az 
urak, hogy amit itt Szegeden eddig meglehetett 
tenni, azt már megtettük; tudtommal nemcsak a 
szemkórház áll szolgálatukra, de a többi intézet 
is. S hogy nagyobb számban nem látogatják 
kurzusainkat, annak oka nem az előadókban 
keresendő s miként ezt az orvostanhallgatók leg-
nagyobbrésze már nyilvánította is, e kurzusokat 
nem a szegedi orvosok akarták „elgálcsolni". 

Dr. Leitner Vilmos, 
egyetemi magántanár, 
az állami szemkórház 

igazgató-főorvosa. 

A városkormányzó 
sajtóirodájából. 

Kirótt pénzbírságok. 
A városkormányzó-tábornok fotyó évi de-

cember 1—10-én kelt elhatározással a követ-
kező bírságokat rótta ki az alább felsorolt 
személyekre a kiviteli tilalom megszegé-
seért ; 

Trolimann Jakab (Szeged) 300, Horváth La-
jos (Erzsébetfalva) 100, Markó István (Erzsé-
betfaiva) 100, Vass Mihály (Átokháza) 400, 

özv. Fábián Mihályné (Szeged) 100, Földi 
Lajosné (Szeged) " 100, Bakunyi Ambrusné 
(Nagykőrös) 10, Tóth Istvánné (Szeged) 10, 
Dávid Antalné (Sövényháza) 10, Bilis Józsefné 
(Palotaujfalu) 15, Fodor György (Jászszent-
lászló) 10, Tóth György (Félegyháza) 50, Kaskó 
Istvánné (Rákospalota) 20, Erdei Miklósné 
(Szeged) 10, Tóth István (Szeged) 30, Zámbor 
Jánosné (Kecskemét) 50, Irhássi Ferencé (Nagy-
kőrös) 20, özv. Batykó Jánosné (Nagykőrös) 
20, Petrán Antal (Szeged) 30, Hüiler Gyula 
(Zsombolya) 50, özv. Mihalicki Andrásné 
(Szeged) 250, Kovács Mihály (Óbecse) 150, 
Juhász Imre (Soroksárpéteri) 20, özv. Kovács 
Jánosné (Kecskemét) 250, Czékman Lajostié 
(Cegléd) 250, Farkas Mária (Kecskemét) 10, 
Löwinger Józsefné (Kecskemét) 20, Bugyi Já-
nosné (Félegyháza) ICO, Kollmann Katalin 
(Paks) 30, Arnold Erzsébet (Paks) 30, Szabó 
János (Szeged) 20, Molitorisz Gáborné (Kecs-
kemét) 20, Hardi László (Kecskemét) 150 ko-
rona. Továbbá december 6-án kelt elhatáro-
zásával egy szegedi birtokosra, mert vonako-
dott kocsiját a francia parancsnokság rendel-
kezésére bocsátani, 500 koronát. 

De Tournadre s. k., 
tábornok-városkormányzó. 

A baloldali pártok követelései. 
— A szociáldemokraták nem engednek. 

Budapest, december 13. A pártközi 
helyzet feszültsége tegnap óta alig enge-
dett. A szocialista-párt választmánya, 
amely tegnap Peidl Gyula elnöklete alatt 
ülést tartott, kimondotta, hogy egy betűt 
sem enged azokból az előterjesztésekből, 
amelyeicet Payer Károly a minisztertanács 

asztalára helyezett, nem hajlandó tárgyalni 
azokról a lényegtelen módosításokról, 
amelyeket a keresztény pártok és a kor-
mány felajánlott. A szociáldemokrata-
párttal mindenben megegyeznek a demo-
kraták és ily módon előrelátható, hogy a 
hétfői döntő minisztertanács részleges 
kormányválsággal fog végződni. 

T A R C A 
A legszebb darab 

Még békebeli. Készítették Molnár Flers, Heltai 
Caillavett és Társa. Vidéki színpadokkal szem-

ben vigyázat. 

Első fölvonás. 
A legutóbbi operett hallja kései Góth stílusban. 

A színtársulat java erői éppen kulturestélyt ren-
deznek füzértánccal. A meghívókat címezik. 

A rendező: Madame Pogány lesz a bálanya. 
Helyes ? 

A sugónő (a társulat esze) : Helyes 1 Színházi 
mamának ilyen fiatal. 

A rendező: Lászlót kihagyjuk a legszebb ka-
landból. Rendben ? 

Madame Mama: Rendben. 0 szép. De Gás-
pár László a legszebb 1 (Maradnai jön.) Maga mit 
keres itten ? 

Maradnai (átutazóban a Kis Kassba): Kérem, 
engem a gazda küldött, hogy vigyázzak a sze-
mélyzetre, nehogy a színfalak mögött elcserél-
jék a szerepeiket. Mostanában ez elég gyakori 
kérem. (El.) 

A menyasszony (jön): Kész a szereposztás? 
Hallom, hogy nekem a táncos komikus lesz a 
partnerem 1 Akkor nem játszom ! Akkor inkább 
megszököm «j Nemzeti Színházba! (A menyasz-
szonyi koszorút az orkeszterbe dobja, hogy onnan 
nyújtsák föl neki. (Dr. Tudós Tanár jön Egyp-
tomból.) 

Dr. Tudós Tanár: Jó estét, kedveseim. Most 
hallom, hogy a szeretetreméltó szerzők valami 
Taja nevü táncosnőről beszéltetnek, engem, aki-

nek többezer éves szobrát én födöztem fel. Hát 
ez túlzás kérem, ezt már megtette előttem egy 
másik kollegám és egyáltalában, a rejtelmes mo-
solyú Taja vagy Tuji királynő volt és nem tán-
cosnő, ahogy ezt minden valamirevaló kézi-
könyvben megtaláljuk. Juhász Gyula 1908-ban 
verset irt róla egy nagyváradi napilapban és szi-
vart kapott érte, az egyik törött volt, a másik nem 
szelelt Hallom, hogy önök a Csókbakterre és a 
Marcsa katonájára készülnek. Ez nem szép önök-
től, de én, mint Madame Sévigné olyan jól mon-
dotta, mindent megértek és mindent megbocsátok 
(Deréki jön.) 

Deréki: Jó estét. Nyárayhoz van szerencsém ? 
Dr. Tudós Tanár: Igen, de ne tévesszen 

össze az Antallal, fiatal barátom 1 Ezt megtiltom 
magának 1 

Deréki: Te jó Ismeretlen! Szépen fogom én 
magát összetéveszteni, De gyerünk, gyerünk, 
gyorsan, gyermekek, mert ha ez az előadás igy 
pereg, akkor sohase leszünk készen 1 Szent Isten, 
mindjárt 8 óra 20, a násznép már vár bennünket 
a Kis Kassban és a menyasszony nincs sehol! 
Te jó Istóczy Győző 1 

(Függöny.) 

Második felvonás. 
Fehér falusi flört a jó vidéken. A nép egyszerű 

gyermekei nem akarnak semmit sem behozni a 
városba. A szerzők kénytelenek nekik szállítani 
ötletet, amelyik talpra esik, anekdotát, amelyik 
csattan és viccet, amelyiktől a fehérben utazó el-
pirul. Greguss Margitnak sikerült vidékre jönnie 
a Dunaparti Színház fenyegető közönséghiánya 
elől és most itt egy felvonást tölt Gáspár László-
val, aki szemmel láthatólag fejlődik és elrabolt 
rthadarabjait is visszaszerzi. Papirhiány miatt 

csupán a nagy jelenet soi disant költői részletét 
mutatjuk be a mással elfoglalt olvasónak. 

Szép Helén: Milyen poétikus ez a hely! 
A partnere: Minden Fiers- és Caillavet-darab-

ban van egy ilyen poétikus hely. Két-három ilyen 
szerző ezzel már tartozik az irodalomnak, mint 
olyannak! Mert tudod, édesem, a tantiém szép 
dolog (bár nekem is lenne egy gazdag amerikai 
tantiémem), de a költészet se kutya! Azután, 
tudod, édesem, ottvannak azok a kritikusok, akik 
az ilyesmit megkövetelik. Te nem ismered Alfréd 
Kerrt, meg Fenyő Miksát, hát ezek folyfon azzal 
jönnek elő, hogy Ewigkeits-Zug, meg örökké-
valóság fuvalma, azután megérzés, azután meg-
látás, meg mélység, meg finomság és a többi 
nyavalya, hát ezek kedvéért kell ez az izé, ez a 
kis zirodalom / 

Szép Helén: Te olyan finom vagy, Valentin 1 
A partner: Finom vagyok, hát jól van, finom 

vagyok, de finomságból nem lehet megélni és 
nem lehet tantiémeket halmozni 1 Helén, térjünk 
a dologra. Manci, a karjaimba gyermek és hadd 
hulljon le már az a fehér lepel 1 (Hevesen átöleli 
és átcsókolja. A nézőtér tihanyi ekhója helyes-
léssel kiséri.) 

(Függöny.) 
Harmadik felvonás. 

Minden jólnevelt darabnak van ugyanis egy 
harmadik fölvonása. Ennek is van. A jólnevelt 
közönség tudja ezt és csak az utolsó jelenet előtt 
távozik. Jók voltak még az alkalmatlan idegen 
nők az első fölvonás térdigérő szoknyájában, III. 
Napoleon arcképe, amely Lajos Fülöpöt és Lajos 
Fülöp arcképe, amely Fülep Lajost ábrázolta. 
Nem jó volt, hogy az ötletek egyrésze a súgó-
lyukban maradt és nem volt jó, hogy az ötletek 
nagyrészenem a sugólyukbóljött. GYALU. 
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