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Szegedi muzeum ásatásai 
A muzeumigazgalóság jelenti: a városi mu-

Seum most fejezte be azokat a régészeti ása-
tásokat, melyeket másfél hónapon keresztül 
Pusztamérges határában és a Bácsmegyéhez 
tartozó Kisszállás-pusztán végzett. Pusztamér-
gesen, Dobó Miklós földbirtokán urnatemetőt 
találtak a bronzkor végéről, de a háiomezer-
éves sirok közül csak egy volt megbolygatat-
lan: egy nagy urna, amely apróra égett em-
bercsontokkal és összeéget bronztöredékek-
kel volt tele s találtak benne négy kisebb 
edényt is. Az urnatemető .übbi sirjail feldúl-
ták a jazigok, akik a Kr. u. II. században 
temetkeztek oda. Azonban a jazig sirok közt 
is csak néhányat leltek érintetlenül, korongon 
készült edényekkel és bronzfibulákkal, a leg-
több ezek közül is fel volt forgatva. 

A jazig temető íeldulása valószínűleg a 
hunoknak tulajdonitható, akiknek temetőjét 
innét néhány, kilométerre, ifj. Meszes Mátyás 
földbirtokán találták meg. Valószínű, hogy 
ez is olyan nagy kiterjedésű temető volt, mint 
az ugyané korból való Kundombi és Fehértói, 
ide a múzeum csak 38 sírt ásatott 
fel s azután abbahagyta a temető 
¡feltárását. A 38 sir közül ugyanis csak 7 
Volt megbolygatatlan — egy igen értékes, tel-
jes övgarniturával, az úgynevezett griffes faj-
tából — a többit már a népvándorlás idején 
feldúlták a hunok után következő germánok, 
akik, mint a csontvázak mcgbolygatásából kö-
vetkeztetni lehet, arany fülbevalókra vadász-
hattak. 

Ezen a két, illetve három temetőn kivül 
Vnég két másik népvándorláskori temetőre ta-
láltak a kutatás során, egy regen elpusztított 
jazigra és egy honfoglaláskorira, ugv látszik, 
igen gazdag temetőre, amelyet pár évvel ez-
előtt pusztítottak el, természetesen anélkül, 
hogy a muzeumnak jelentést tettek volna róla. 
A muzeumigazgatóság ezúton is köszönetet 
mond Dobó Miklós és Meszes Mátyás föld-
birtokosoknak, akik készséggel adták meg az 
ásatási engedélyt és mindenben kezére jár-
tak az ásatás vezetőjének. A Szabadka, Halas, 
Szeged, Mérges határán levő kisszállási pusz-
tán, az úgynevezett Négyeshatárnál szintén 
•urnatemetőre talált a muzeum, de már ennek 
is csak néhány sírját lehetett megmenteni, a 
többit néhány héttel azelőtt szántották ki, 
a friss szántásban látható fehér hairmfoltok 
mindenütt mutatják a sirok helyét. 

— Bárd Karácsonyi Albuma az idén még azok 
ízámára is meglepetés, akik hozzá voltak szokva 
ahhoz, hogy ez a gyűjtemény mindig a karácsonyi 
k&nyvpiac legnagyobb meglepetése. Az album tar-
talmazza az idei nagy slágereket, Asszonyom, Bu-
dán, Tizenhatesztendős barna kislány, Elfelejt, 
Édes stb. és ezenkívül több olyan számot is, ame-
lyek a közeljövőben szinrekerülő Lajtai és dr. 
Sándor Jenő operettek slágerei. 20 táncszám és 
22 remek, legnagyobbrészt uj magyar dal disziti 
az Albumot, amely a legalkalmasabb karácsonyi 
ajándék. Beszerezhető Bárd Ferenc és Fia, Buda-
pest, IV., Kossuth Lajos u. 4., valamint minden 
jobb könyvesboltban. Ára 6 pengő. 

x Egyetlen kulturembernek zsebéből sem hiányoz-
fiat a Gold Palaba elemmel felszerelt zsebiámba. 
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a legtöbb teát fogyasztó ország. 
A brit sziget lakói fejenként 
átlag napi 8 csésze teát isznak. 
És Anglia büszkélkedik a leg-
tetterősebb férfiakkal, az angol 
nők pedig gyönyörűen karcsúak. 
Az angol a nagyon erős teát 
kedveli. Az ő Ízlésének felel 
meg a ml 

B R I T A N N I I I " keverékünk 
10 dkg. ára p 3*— 

Meinl Gyula Rt. 
•eabehozatala. 

— Családvédelmi akció. A családvédelem érde-
kében Szegeden október 6-án megindult mozgalom 
mind szélesebb kórben válik ismertté és nyer 
visszhangot. A beérkező levelek közül legjelentő-
sebbek a püspöki kar leiratai. Gróf Zichy Gyula 
kalocsai érsek, Papp Antal c, érsek, Hanauer k. 
István váci püspök, Virágh Ferenc pécsi püspök 
meleghangú Írásai után megjött a bíboros-herceg-
prímás levele is, mely a mozgalomnak a legmaga-
sabb jóváhagyást adja meg. A levél szövege a 
következő: Méltóságos dr. Muntyán István urnák, 
a szegedi kir. ítélőtábla tanácselnöke. Szeged. Hi-
vatkozással folyó évi október hó 10-én kelt nagy-
becsű soraira, tisztelettel értesítem Méltóságodat, 
hogy a család védelme érdekében megtartott dísz-
közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet megkaptam s 
azt jóleső megelégedéssel olvastam, örömmel ér-
tesíthetem Méltóságodat, hogy a legutóbbi püspöki 
konferencia a családvédelem kérdésével behatóan 
foglalkozott s a jegyzőkönyvben foglaltakat a maga 
részéről is a legmelegebben iparkodik előmozdí-
tani. Mirfőn törekvéseikre Isten áldását kérem, 
kérem Méltóságodat fogadja őszinte tiszteletem 
nyilvánítását. Esztergom, 1929 november hó 6. 
Dr. Serédi Jusztinián s. k„ bíboros hercegprímás, 
esztergomi érsek. 

x Csoda Jó fürdőkádak 32,— pengőtől Fogel Edé-
nél, Takaréktár-ucca 8. 53 

— A Délmagyarorezág Jegyirodája nyitva reggel 
9—12, délután 3—7. Színházjegyet kívánságra ház-
hoz küldünk. Telefon 306. 
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Ma nyillk meg az újjá-
alakított Vtrágh-cukrászda 

A Gerbaud után áhítozó szivek vágya tel-
jesült, Ragyogó, uj köntösben készen áll és 
várja közönségét a szegedi Gerbaud: a hires 
Virágh-cukrászda. A régi Klauzál téri ház egy-
szerű falai nem is sejtetik, hogy belül a kénye-
lemnek, az ízlésnek, a stílusnak milyen pazaí 
otthonát varázsolták az egykori Árvay-cuk-
rászat helyére a gondos kezek, a körültekintő 
üzemvezetés. A világvárosok gourmand tár-
sadalmi életében is feltűnést keltene az uj cuk-
rászda. Aki csak egyszer megy el ebbe a gyö-
nyörű helyiségbe, az többé nem fog szabadulni 
varázsától. Két hatalmas terem fogadja a ven-
déget. Az egyiket a régi cukrászda helyiségéből 
formálták át bőkezű áldozatkészséggel har-
monikus keretben, meleg, meghitt kis boxok-
kal, a másiknál álmélkodva állhat meg a szem-
lélő s önkéntelenül is az jut legelőször eszébe, 
hogy ez Szeged legszebb helyisége. Az arany-
cirádás, bordóselymes barokk bútorok, á la 
XV. Lajos, faszobrászati remekekkel diszitve, 
különleges kompizióju csillárok, az elrendezés 
lakályossága szinte kimondottan arra avatják, 
hogy Szeged uri társadalma gratulációk és 
ozsonnák tartására felhasználhassa. Ennek a 
csodálatosan szép cukrászdának még az is ne-
vezetessége, hogy a társaság römivel is szóra-
kozhat. 

Az újjávarázsolt Virág-cukrászda mai meg-
nyitója azonban nemcsak a tulajdonosok szá-
mára jelentelt osztatlan sikert és elismerést, 
hanem még inkább azoknak a szegedi iparo-
soknak és munkásoknak, akik ezt a remekbe 
illő berendezést készítették. Első helyen áll 
ezek között természetesen a Mülhoffer kár-
pitos cég, amely az utóbbi években olyan len-
dületet vett és olyan nívóra küzdötte fel ma-
gát, amely vetekszik a főváros elsőrendű ha-
sonló szakmabeli vállalataival. A cég tervei 
szerint készült, faragásokkal díszített pompás 
piros selvembrokáttal bevont, aranyozott ba-
rok-székek, fotelek és kis asztalkák intim han-
gulatot adnak a budoárszerü teremnek, mint-
ha családi otthonban telepednénk le. És ezek 
a bútorok nemcsak látszatra készültek szépek-
nek és nemcsak mutatósak, de szolidak is. A 
támlák bárok motivumu faragása nem gipsz-
ből van felkenve, hanem művészi fafaragás, 
amelyet a jónevü Schódli Gyula szegedi fa-
szobrász készített, míg annak aranyozása 
Schiller József Iskola-uccai jónevü képkere-
tező és aranyozómester hozzáértését dicséri. 
Az uj terem intimitását szolgálják a művészi 
kivitelű csillárok, amelyeknél különbek nein 
igen láthatók a városban. Ezeket, valamint a 
világítás összes kellékeit Fonyó Soma szállí-
totta, aki az elektrotechnikai berendezést vé-
gezte. 

A megnyitás előtti napokban igen sokan 
keresték fel a Virágh-fivéreket és őszinte cso-
dálkozásuknak és elragadtatásuknak adtak ki-
fejezést afelett, hogy Szegedet ilyen gyönyörű 
helviséggel gazdagították. 

— (Sikerrel megvédik) a légzőszervek veszélyes ¿1 
kellemetlen megbetegedései ellen a jóízű Panflavin-
pasztillák. B5 

Menyasszonyi 
kelengyék 

minden kivitelben 

Női, gyermek és Baby 
fehérnemüek 

óriási választékban 

Leányka és f iu r libácskák 
készen és rendelésre / 

Agy« és aszíalnemüek 
Férfi kalapok 

846 mese olcsón 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Feketesas ucca sarok. 


