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/ZEGED XI. 6. 

szegedi 

— A Dugonics-Társaság felolvasó illése. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután * 4 órai 
kezdettel a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó ülést tart a következő sorrenddel: 
C s a l l á n y Dezső: „A Városi Múzeum u jabb 
régészeti ásatásai'', K o v á t s Ferenc: „A pap-
rika cs a tüdőbetegségek". 

— Gyászünnepély a Munkásotthonban. A 
szervezett munkásság halottainak 

emlékére 7-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
a Munkásotthonban (Hótvezét-ucca 9.) gyász-
ünnepélyt tart. Emlékbeszédet mond: D á n i 
János törvényhatósági bizottsági tag, a Szegedi 
Általános Munkás Dalcgylct gvászdalokal ad 
elő. 

A Szegedi Leányegylet 
lí'37 nor. 7-én, délben 12 órakor Kárász u. 

6. alatt, a M1EFHOE helyiségében tartja 

Gyermekmenzái ának 
ünnepélyes megnyitását, 
meljre a nb. érdeklődőket ezúton tisztelettel 
meghívja a SZEGEDI LEÁNYEGYLET. 

— Halálozás. Pénteken reggel egy régi, érde-
mes szegedi iparos költözött el n« élűk soróból 
I' r a n k c I Jakab puszomáriyos személyében. So-
kan ismerték a szegedi iparosságnak ezt a kitűnő 
és fáradliututlan tagját, 73 esztendős volt, 43 esz-
tendőn keresztül volt paszományos műhelye Sze-
geden, egyike volt a legkitűnőbb szakembereknek. 
Hétfőn meg bement műhelyébe, hogy dolgozzon, 
azonban hirtelen rosszul lett, ugy, hogy haza kel-
lett szállítani. Péntek reggel azután meghalt. Ha-
lálát családja, rokonsága és a szegedi iparosság 
gyászolja. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
n Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 3 ko-
váes, 1 lakatos, 1 köszörűs. 4 vasesztergályos, 1 
bognár, 5 kosárfonó, 3 kárpitos, 1 szabó, 8 cipész, 
2 csizmadia. 4 kifutó. Nők; l hölgvfodrásznö, 1 
olpötflzönő, 2 kifutóleány, 2 éttermi felirónő. Ha-
digondozottak részére fenntartott munkahelyek: 
1 lakatos, 1 kártolómestcr, 5 posztógyári munkás, 
1 fiatal molnár, 1 éjjeliőr. Munkát keres; 20 Ínsé-
ges favágó, tudakozódás, megrendelés a munka-
közvetítőben és 10-73. telefonszámon. 

— Tartós szemplllateslés. Hclm-kozmetika, Ta-
Jaréklár-ucca 8. 

— Bizonyítást rendeltek el a peZspős ikrek 
tigvében. Jelentette a Délmagyarország, hogy 
a Bótli-ikreket egv főpincér feljelentésére a já-
rásbirőság fejenkint 15—15 napi fogházra i 1*31— 
le. Fellebbezés folvlán most került az íigv a 
iöivényszék elé, ahol dr. V a l d a Lajos védő 
1 • izonyitáskiegészitést kért. Előadta, bogy nz 
ikrek éveken keresztül vendégei voltak « fő-
pincérnek, aki henirsak őket. de családjukat 
is jól ismerte, máskor is hitelezett nekik. ugV, 
hogv csalásról szó sem lehetett. A bíróság cl-
rendcltc a főpincér újbóli kihallgatását arra 
vonatkozólag, bogy az ikrek ál landó vendégei 
voltak-e. előfordult-e máskor is. hogv hitele-
zett nekik és hogv fizettek-e neki máskor s 
hogv valóiban fiatalkorúak voltak-e még abban 
az időben, amikor először kezdtek hozzájárni. 

— Trr.nkhahn Posztógyár a magyar uricsaládok 
ín vásárlóhelye önnek is rendelkezésére áll. Köz-
vetlenül a gyárból szállítja szingvapjuszövctclt 
angolos gyártási módon elkészítve. Nem fog csa-
lódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma 
kérje megtekintésre a szövetminták költség- és 
kölelezctlségmentcs beküldését. Trunkhahn Posz-
lócyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenkc-ut 
117. szám. 

— Rheuniás fá jdalmakban szenvedő egyé-
nek igyanak reggelenként felkeléskor egv po-
hár természetes „Ferenc József" kescrüvizel. 
mert ez a gyomorbélcsatornát alaposan ki-
tiszljtja és mércgtelenitl. azonkivül az emész-
tést és az anyagcserét hathatósan előmozdítja. 
Kérdezze meg orvosát. 

— Elfogtuk egv régen keresett kerékpárlol-
vajt. F r á n y ó György 21 esztendős szobafes-
tősegéd két hónappal ezelőtt ellopta F o d o r 
József kerékpárját, amelyen átszökött Jugo-
szláviába. Ott azonban lillolt határátlépés mi-
att elfogták, elítélték és a gépet elvették tőle, 
ma jd büntetése kitöltése után áttették a balá-
ron, a gépet pedig átadták a szőrcgí csendőr-
ségnek. A rendőrség pénteken elfogta Frányót, 
aki beismerte a lopási. Letartóztatták. 

— Karikagyűrűt lopott a feleségének. M é -
s z á r o s Ferenc dorozsmai napszámos K o -
v á c s József munkástársától ellopta arany ka-
rikagyűrűjét. A gyűrűt hazavitte és feleségé-
nek ajándékozta. Á törvényszék elé került az 
asszonnyal együtt. Azzal védekezett, hogv a 
gyűrűt nem lopta, hanem a küszöbön talál la. 
Á biróság egyhónapi fogházra itélle. 

— összeverekedett a haragosával. S z e k e r e s 
József Somogyi-telep XXX. ucca 710. szám alatti 
lakost pénteken délután súlyos állapotban vitték 
a mentők a közkórházba. Szekeres egyik régi ha-
ragosával összeverekedett és az olyan erővel 
sújtotta fejbe ellenfelét, hogy a mentőknek kellett 
segélyben részesiteniök. A kórházban megállapí-
tották, hogv Szekeres agyrázkódást szenvedett. 
Állapota súlyos. A verekedés ügyében megindult 
a. nyomozás. 

I épet 
e r e l e l 
a m i s t 

i erAmlát 
[r lstélyt 

Herendi porcellánt 

Freimannáf, 
Kárásx-u. ÍO. vásá-

rolhat leaolcsóbban 

Báró Bafalfch emléktáblája 

Otlovay Káro'y irja a Détmagyarorszdg-
nak: „Giitinazistadiák koromban nagyon iz-
gatott annak az emléktáblának a l'elirása, 
amely a régi belvárosi templom falát éke-
sítette. Nagy buzgalommal próbálkoztam a 
lalin szöveg megfejtésével, de csak annyit 
sikerült kibelilznöin, hogy a tábla valami 
báró Bajalich altábornagy emlékét őrzi. Azt 
hittem, hogy valami Véletlenül Szegeden el-
hunyt katonatiszt síremlékéről van szó, 
csak azt nem tudtam megérteni, hogy mi-
ért teme'-ték a belvárosi templom ajá. A 
napokban a lexikonban lapozva véletlenül 
rábukkantam báró Bajalich altábornagy 
nevére és életrajzi adataira. Kid'erült, hogy 
Szeged szülötte volt, még pedig igen ne-
vezetes szülöttje városunknak. A lexikon 
szerint bajaházi Bajalich Adátn báró 1734-
ben születe't és 1803-ben halt meg. Korá-
nak egyik legkiválóbb hadvezére volt. Mint 
főhadnagy vett részt a hétéves háborúban 
és vi'éZt'H küzdött a poroszok ellen. Egyik 
megnyert csata után őrnaggyá lépteitlék 
elő tlareolt a törökök ellen is és 1788-ban 
a Rlka és Klaud'us mellett vivol'. ütközet-
ben ismét kitüntette magát, szétverve egy 
török had estet. 1790-ben parancsnoka lett 
az egyik határőrezrednek', megkapta a Má-
ria Terézia-rendet a bárói ranggal és a 
„bajflházi" eKlicvvcj. 1703-ban vezérőrnagy, 
1797-ben altábornagy lett és ezzel a rang-
gal vonult nyugalomba. Szegeden hall ineg, 
utódot nem hagyott hátra és igy nevét is 
magával vitte a sliba. Azt hiszem, ö volt 
az egyetlen szegedi mdgrulr;. A lebontott 
templom faláról a régi emlék'áblát a Cson-
katorony falába helyezték át. Mcsi is mt 
van. de bogy sírjával, hamvaival mi lctl, 
nem tudni". 

AMIT ÖN KERES: 
Budapest, IV., (Belváros) Ferenc 
Jóxset raUpart 16. Telefon z 
194-465. SYCVIA penxló. 

A Dóm-léri lámpák 
Tisztelt Szerkesztőség! Nagyon elfoglalt 

ember vagyok, sokat lótek-futok napköz-
ben és bizony cslénkint korán bebújhatok 
az ágyba. Ez az oka annak, hogy az éj-
szakai Szeged titkait és különlegességeit 
vagy cgyáj'alán nem ismerem, vagy csak 
elkésve fedezem fe]. A napokban egyik ro-
konomat kísértem ki éjszaka az állomásra, 
hazafelé jövet elkanyarodtam a Dóm-tér 
felé. Eszembe jutott, liogy annakidején, 
amikor Klebclsberg Kunónak ez a köbe, 
künkéibe reálizáp áj ma elkészült, annak-
idején milyen sokáig elnézelődtcm cslén-

kint az árkádok közölt. Hát most nlig is-
mertem rá erre a gyönyörű térre. Nem 
láttam belőle semmit. 

Az időközben felszcrcjt és üzembehelye-
zett lámpák harsogd fénye vakított meg. 
Nem értem czekclt a lámpákat és a célt 
sem, ami szolgálni kivánt velük kigomío-
lójuk. A tér egyik legvonzóbb tulajdonsága 
éppen az vo]t, hogy az árkádsorok mögött 
ej helyelett gyöngefényű lámpák esténkint 
intim, szinte misztikus hatást keltettek. Ez 
a hatás most megszűnt. A fehérburás lám-
pák fénye nem is kiabál, hanem lármázik 
és az ember nem tudja, hogy miért. 

Aztán tulalacsomjak is. Alig magasabbak 
szemmagasságnál. Áthatolhatatlan fényfüg-
gönyt vonnak n tér legszebb, legművészibb 
részei felé.. Lehe'ségcs, hogy valamelyik 
víllanykörtegyár bérelte ki a várostól a 
Dóm-teret, hogv ilyen módon bizonyítsa 
körtéinek mindent túlszárnyaló fényereje... 

Tisztelettel: Egy elvakitoll olvasó. 

—oOo— 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ncca 7. 

— MeRHértettc a katonaságot — nyolc napra 
ítélték. Ifj. Z o m b o r y Sándor együtt ivott nem-
légiben egy katonával. A katonának nem volt ki-
maradási engedélye, de olyan jól érezte magát, 
hogy erről teljesen elfelejtkezett és csak akkor 
ocsúdott fel, amikor az őrjárat érte ment. Zombo-
ty nem akarta elengedni és dühében sértegette a 
katonaságot. A biróság előtt azzal védekezett, 
hogy olyan ittas volt, hogy semmire sem emlék-
szik. Nyolc napi fogházra Ítélték. 

Z Hu sajtot vesz, ügyeljen a StauHer névre! 

— ELŐADÁSOK. ..Mi a rendi társadalom és a 
hivatásszervezkedés?" Erről a kérdésről tart elő-
adást az Emericana Katolikus Szabadegyetemén 
dr. R a d n a i Miklós kedden este 8 órakor a ta-
nárképző főiskola dísztermében. — A spanyol 
kérdésről szombaton, 13-án este fél 9 órai kez-
dettel dr. B u z a László egyetemi tanár előadást 
tart az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesüle-
tében „A spanyol polgárháború a nemzetközi jog 
szempontjából" címmel. 

Legolcsóbban 

BLAUIGNÁTZ 
cégnél, Kelemen-u. 5. v í sMa l 
Nöi őszi kabátok, divatszinekben P 15-töl 

Női teveszörkabátok P 26-tól 

Női téli kabátok, kék és fekete, 

dúsan szflrmézve ' P 24-től 

Női (éli kabátok perzsás gallérral P 45-töl 

Női háromnegyedes divatbundák , P 65-től 

Nő', háromnegyedes seslbundák , P 100-tól 

Nöi perzsa lábbundák i 14 P 200-tól 

Férfi őszi öltönyök, dlvaUzIrek P 22-től 

Férfi átmeneti kabát P 18-tól 

Férfi fekete téli kabát P 28-tól 

Férfi bőrkabátok P 35-től 

Férfi lengyel kabátok P 40-töl 

Férfi szörmebekecsek P 40-töl 

Intézeti és boy kabátok P 16-tól 

Kedvező fizetési feltételek 


