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most már nem győzöm. £s nincs közöttük 
egy se, amely megfelelne. Nekem csak 
gondot és munkát okoznak, de azért szí-
vesen foglalkozom velük, hátha egyszer 
mégis akad szerencsés munka. 

— És végigolvassa őket? 
Nevetve felel és elmond egy igen jó 

bon mot. 
— Nem. Hogyan is győzném Az első 

oldalak után látom, hogy mit érdemes el-
olvasni és mire kár pazarolni az időt. 

— Megtörtént egyszer, hogy egy hölgy-
től igen szigorú levelet kaptam. Azt irta 
ez a hölgy, hogy olvasatlanul küldtem 
vissza a könyvét. Ezt onnan tudja, mert 
a hatvanhatodik és a hatvanhetedik olda-
lakat előzőleg kovásszal összeragasztotta, 
ezzel akarta kontrollálni, hogy elolva-
som-e az egész munkát. Hogy nem olvas-
tam végig a müvét, ezt abból tudja, hogy 
a két oldalt összeragasztva kapta vissza. 

Erre én azt feleltem: »Madame, ha én egy 
vendéglőben tojást rendelek és a tojás 
nekem nem izlik, a vendéglős nem kény-
szeríthet arra, hogy végigegyem a tojást. 
Feltőröm, de az első kanál után nem foly-
tatom, nem vagyok kíváncsi a belsejére. 
Igy voltam az ön könyvével is. Megkós-
toltam, de a belseje, a sárgája m á r nem 
érdekelt.* 

— Tudja, azért az angol muzsika után 
mégis szerelnék ú j ra valami szép magyar 
dolgot cs iná ln i . . . 

Lekísér a villa lépcsőin. A falakon ma-
gyar történelmi metszetek, magyar fel-
írású szalagkoszoruk. És miközben ki-
enged a kapun, fá jó szomorúsággal 
mond ja : 

— írja meg kérem Szegedre, hogy na-
gyon, de nagyon sajnálom, hogy nem tu-
dok lemenni a Tisza partjára... Remé-
lem majd j a n u á r b an . . . 
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Geílérth. Ugy látszik, hogy a város őslakos-
ságához tartozott ez a család. 

Crellérth Mihály, aki 1661 körül született, 
1721-ben egy pörirntban, mint tanú szerepel 

E család leszármazottjai alkalmasi.it még 
ma is élnek Szegeden. 

Georgievits A legelőkelőbb szerb családok 
egyike volt. 

1805-ben a palánki rác polgárőrség ulánus 
századának Georgievits Péter a kapitánya. 

Georgievits Sándor 1814-ben hirlbiztos volt. 
Georgievits György jogi Tanulmányait befe-

jezve, 1845-ben szegedi ügyvéd lett; a liberális 
párthoz tartozott s önként vállalta az adó-
fizetést. 1848-ban városi képviselő letl A nem-
zetőrségbon mint őrmester szolgált A Bel-
városban háza is volt. mely az 1879-iki ár-
vízben fenmaradt 

Gera. A legrégibb görög család Szegeden. 
Az első bevándorló Görög Gera János kal-
már volt. és 1701 szeptember 16-án már itt 
lakott Szegeden. Nem valószínűtlen, hogy 
abból a Gera családból származott, mely 
Karántebeti előnévvel 1655 április 29-én 
magyar nemesi cimerl evelet kapott 

A XVTIT. század eleje óta a Gera család 
(eleinte Ggera, Ggéra, vagy Ggira névvel) sű-
rűn szerepel városunkban, Á család felső-
városi ágának leszármazása a következő: 

Gera István, aki 1780-ban született, 1799 
január 30-án nőül vette néhai Szabó Albert 
(1730—1788) és Totth Katalin legkisebbik leá-
nyát, az 1780 január 6-án született Rózát. 
Az időben a Szabó család háza a Felsőtisza-
parton volt a mai Hajós-ucca sarkán. A déli 
szomszédságban Szabó Jánosnak a háza volt, 
mely Albert özvegyének a birtokába került 
s ez az a ház, mely az 1879-iki árvizig 
fennállott és 104. helyrajzi számot viselte, 
Szabó Roza hozományának egy része volt. 
Szabó Roza itt is halt meg 1855 julius 18-án. 

Gera István és Szabó Roza ivadéka: 
t Roza, sz. 1800 december 26-án. Férjhez 

ment 1822 január 28-án Dékány Józsefhez. 
Gyermekeik: 

a) Veron, sz. 1823 október t 
b) Antal, sz. 1826 április 18. Nőülvette 

1845 január 29-én Barta Annát. 
2. István, sz. 1802 december 10-én, Szücs-

jnester volt. 1827 január 17-én nőülvette az 
1807-ben született Dékány Annát, akitől gyer-
mekei: 

1. Ágnes, sz. 1827 december 19. 
b) Anna, sz. 1829 december 18. 
c) István Demeter, sz. 1833 október 25. 

Nőülvette 1857 február 23-án Fránvó Terézt. 

d) József, sz. 1836 február t Meghalt 
kicsiny korában. 

e) András, sz. 1839-ben. 
f) József, sz. 1842 március 9. 
g) János, sz 1842 március 9. 
A két utolsó gyermek ikerszülótt volt. 
3. Teréz, sz. 1805 augusztus 25., meghalt 

1806 szeptember 6. 
4. Teréz, sz. 1808 augusztus 23- Meghalt 

1839 május 6. Férjhez ment 1826 január 1-én 
Juhász Ferenchez Gyermekeik: 

a) Teréz, sz. 18Í7 március 2. 
b) Rozál, sz. 1830., meghalt 1849 novem-

ber 24. 
c) Antal, sz 1832, meghalt 1845 március 19. 
5. József, sz. 1811 augusztus 23. Nőülvette 

1835 február 16-án Adók Rózáit, akitől gyer-
mekei: 

a) Rozál, sz. 1839., meghalt 1841 május 8. 
b) Teréz, sz. 1844 junius 8. 
c) Antal, sz. 1849., meghalt 1850 január 26. 
d) Ágnes, sz. 1851., meghalt 1855 május 31. 
6. Ferenc, sz. 1&14 julius 14. Meghalt 1842 

április 23-án. Nőülvette 1838 február 7-én 
Nagy Magdolnát 

7. Erzsébet, sz. 1817 augusztus 22. Nőül-
ment 1838 február 19-én Farkas Antalhoz 

A családnak egy másik ágából Gera József 
(háza: Felsőváros, 968. h. r. szám) 1827 feb-
ruári-én nőülvette Szabó János és Zsótér 
Erzsébet elsőszülött leányát, Szabó Juliannát, 
ki 18Ó6 április 21-én született és meghalt 
1855 julius 8-án. Gyermekeik: 

a) Éva, sz. 1836 december 11. 
b) József, sz. 1839 március 27. 
c) Pál, sz. 1841 január 16. 
d) Pál, sz. 1843 február 1. 
e) Anna, sz. 1845 julius 14. 
f) János, sz. 1847 január 2. 
g) József, sz. 1849 május 31 

Gera Teréz, ki 1802-ben született, 1822-ben 
Szabó Ferenchez, Szabó József és Tószegi 
fiához ment nőül. 

A régibb Gerák közül Gera Katiin 1751 
november 21-én Szabó Andráshoz ment nőül. 

Gera Márton 1779 január 18-án Juhász 
Rózáit, Juhász István és Kasza Anna leányát 
vette nőül. 

A felsővárosi Gember, később Gyömbér 
család a Gera familia egyik ága volt; eredeti 
neve Gera. 

A szabadságharcban Gera János a nemzet-
őrségnél őrmester, majd főhadnagy lett, Gera 
József pedig, mint őrmester teljesített szolgá-
latot. Az emiitett Gera János 1829 óta szabó-
mester volt, 1851—55-ben céhmester; 1848-

ban tagja lett a városi képviselőtestületnek. 
1872-ben még folytatta iparát 

Gera József törvényhatósági bizottsági tag 
különös érdemeket szerzett az árvíz után a 
város felépítésében és ezért a királytól 1883-
ban arany érdemkeresztet kapott. 

Szegeden és környékén, különösen a Felső-
tanyán, továbbá Budapesten nagyon sok Gera 
ivadék él, de ezek már nem igen tudnak 
egymásról. 

Nincs többé nedves lakás, 

ha FLINYKOTE •val szigetel 
Gerő Béla, Torok ucca l/a. 168 

Vak művész estély 
az ujszegedi Vigadóban 

augusztus 12 én, szerdán fél 9 kor 
K f i r cmUködnck : 

IJngár Imre 
zongoromUvés i 

hegedUmUvész 
Műsoron szerepelnek : Mozart , B e e t h o v e n , 

Chopin, Bartók é s Liszt miivel . 
Jegyek 1 pengős árban a Délmagyarország jegy-

irodában. 146 

Deutsches Töchterheim 
Erziehungsanstalt und Feiienheim Graz, Kloster-

wiesg. 34, Vorzüglicher Sprachunterricht. Beste 

Referenzen. Mássige Preiss. 82 

Ertesités. 
Értesítjük a n. é. közönséget, hogy az eddigi olcsó 

kiszolgálási árak megélhetést nem nyújtottak, ezért 
egyöntetű határozat alapján a 20 filléres borotválást 30 
fillérre voltunk kénytelenek felemelni, a hajvágás ára 
70 fiillér. 156 Tisztelettel 
A s z e g e d i b o r b é l y - é s f o d r á s z m e s t e r e k . 

Porszívó és parkettkefélögép kikölcsönző 
és 

takarítógép karbantartási vállalatom 
írodtt|at 141 

Deák Ferenc ucca 22. szám alá ÍBohn söröző 
mellé) helyeztem &1. Telefon 28-46. 
Kéram t t ögyfoleim ée » n. é. közönség torAbbi izives 

Egyessy Lajos 

Szeged szab. kir. város zálogháza árverést esar-

nokában (Oroszlán u. 6.) az árverésen 

visszamaradt zálogtárgijaK 
délelőtt 9—l-ig és délután 3—5-ig 
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Úgymint: ékszerek, háló- és ebédlőberendezések, 
zongora, szőnyegek, kerékpárok, varrógépek, fest-1 

mények, bundák, női és férfi ruhák, ruhaanya-
gok, ágynemüek, fehérnemű anyagok, stb. stb. 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, Vin . , RAK0CZ1-UT 5. 

Elsőrangú szálló. Az előkelő családok régi, jó-
hirnevii találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és mindon kénye-
lem. Fürdők. Hideg és meleg folyóvíz minden 

szobában. 16 

Búzát, rozsot 
legmagasabb aron vesz, valamint 

beraktározásra elfogad 

FUTURA 
197 főbizományoa 
Tisza Lajos körút 69. Tel. 33 - 2 8 

Augusztusban 
is mindenki Szegeden vásároljon! 


