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Tekintetes
Szerkesztőség!
Napról-napra meg
szoktam tekinteni a szegedi hősi emlékmű készítésének előrehaladását és ilyenkor gyönyörködve állapítom meg, hogy milyen szép
épité'si
és művészi
remekművel
gazdagodik ez a város. Örömömet megzavarta az utóbbi napokban észlelt az a tény, hogy az egyik kisebb
bolthajtásba festett freskón fel vannak tűntetve azok a csapattestek,
melyeknek parancsnoksága Szegeden székelt, vagy amelyeknek tisztjei és legénysége Szeged vidékéről rekrutálódott, csak éppen a szegedi csendőrkerületi
parancsnokság
maradt ki a feliratból. Pedig, ba
valaki elmenne a volt szegedi I I , számú csendőrüerület őrseire, láthatná, hogy minden őrsön
van legalább egy emléklap örökméccsel egy-egy
hősi halált hait bajtárs emlékezetére.
Megérdemelték volna ezek az izig-vérig hős
katonák — akik még a háború befejezésekor
is haláltmegvetően küzdöttek a betörő ellenség ellen, amikor is nemcsak az ellenség tüzének voltak kitéve, hanem a végetken még saját
nemzetiségeink is tizedelték őket — , hogy emlékük legalább
egy sor Írással a Hősök Kapuján megörökíttessék.
Hazafias üdvözlettel Satczer
János ny.
csendőrtiazth.

A 9 órai hapuzórfis
Igen
tisztelt
Szerkesztőség!
Azt
hittük,
hogy legutóbbi nyilatkozatunkkal lezártuk a
kapuzárás-vitát. Nekünk, házfelügyelőknek nem
kenyerünk a nyilatkozat-szerkesztés, de kénytelenek vagyunk mégis „Egy másik olvasó"
vasárnapi levelére reflektálni. A z t mondja a levél, hogy esti sétája után az illető ur 9 óra
elmultával ment haza és 10 fillér kapupénzt
kellett fizetnie. Most újólag leszögezzük, hogv
nincs még rendezve
az a kérdés, bogv esti 9 és
10 óra között jár-e kapupénz.
A lakók ós a háztulajdonos beleegyezésével
mi a kapukat esti 9 órakor bezárjuk, mert ezt
a régi házrend
iria elő. De ezzel mindenképen
szolgálni kivánjuk a ház vagyon- és személvbiztonságát is. Nekünk nem fái a kapupénz,
amely esti 9 és 10 óra között esetleg tefolvlk.
Ha elnjarad, akkör sem leszünk sokkal szegényebbek, de fontos, hogv a ház lakóinak érdekeit ós nyugalmát minden körülmények között
megvédjük és biztosítsuk. Az a véleményünk,
hogy akik elmennek színházi, vagy mozielőadásra, vagy más szórakozóhelyre és kiadnak pár
pengőt, azoknál nem nagvon iát-szhatik szerepet
a 10 filléres kapupénz. Mi házfelügyelők ugv
éjjel, mint nappal a ház érdekeit szolgáltuk, le
vagyunk teljesen kötve, az „Olvasó
ur" kérjük
vegye figyelembe, hogy nagy elfoglaltságunk és
terhes munkánk mellett is csekély a jövedelmünk, tehát ne sajnálja tőlünk azt a pár fillér
kapupénzt.
Soraink közlését köszönve, vagyunk tisztelettel Nagy Mihály, a Házfelügyelők Egyesülete
szegedi osztályának elnöke. Tori József titkár.
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kedvezményükért
H . O . N Sz. irodájában W
f
reggel 8 és d. u. 2 óra között, a • • U l l l l l P l L I 8 9 U "

— Közvetlen összeköttetés Pécs és Szeged
között. A pécsi kereskedelmi és iparkamara
felterjesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterhez, amelyben azt kérte, hogy a kormány rendelje él közvetlen vasútvonal-építését Baja és Szeged között, amivel egycsapásra
meg lehetne javítani a vasúti összeköttetést
Pécs és Szeged, illetve a Dunántul és Tiszántúl között.

— A Berzsenyi-ueca aszfaltburkolata. A Berzsenyi-uccai háztulajdonosok küldöttsége jelent
meg Schicarcz
Manó vezetésével hétfőn délelőtt dr. Pálfv József polgármesternél. A küldöttség k elmondotta, hogy a Berzsenvi-ucca
háztulajdonosai szeretnék, ha a város az uccát
kiaszfaltoztatná az Arany János-ucca mintáiára. Tisztában vannak azzal, hogy a városnak
pénze nincs most erre a munkára, éppen ezért
a költségeket az érdekelt háztulajdonosok magukra vállalják, sőt erre a célra kétezer pengőt
be is fizettek a város főpénztárába. A kis uccából kikerülő kőanvagot azután a város máshol használhatja fel, tehát az aszfaltozás ugvszó'ván semmibe sem kerül. A
polgármester
kijelentette a küldöttség előtt, hogy a bejelentést örömmel veszi tudomásul és megteszi a
szükséges intézkedéseket, hogy a Berzsenviucca aszfaltburko^tot kapjon.
— Október 6. Az október 6-í gvászünnepséget a „Turul" Szövetség szegedi kerülete rendezi az Országzászló előtti téren. Az ünnepségre a rendezőség nem bocsátott ki meghívókat.
Az ünnepség 11 ómkor kezdődik. Műsor: Hiszekegy, Krénusz Ferenc jogszigorló szaval,
Ünnepi beszédet tart Szabó Béla
tanárjelölt,
Himnusz. — Délelőtt 10 órai kezdettel az aradi
tizenhárom emlékezetére a református templomban bálaadó istentisztelet lesz, amelyre
meghívást kaptak az összes hatóságok és hivatalok is. Az istentiszteletre, amelyen Bakó
László szolgál, az egvbáz elnöksége ezuton is
KERÉKPÁRALKATRÉSZEE:
bivja a gvülekezet tagjait. — istentisztelet a
Férfi kerékpár
P 79.00!
i zsinagógában az aradi vértanuk emlékére délNői kerékpár
P 84 00
előtt 10 órakor lesz.
Férfi kerékpár váz
P 33.50
Női kerékpár váz
P 39.00
x Manhetm Drogéria, Kárász-ucca 2.
Férfi ballon kerékpár
P 109.00
— Az áruházak iiíve a szesíedí kamarában.
Kerékpár cseng«
—.38
A
szegedi kereskedelmi és iparkamara most
Pedál tengely
_.4fi
terjesztette fel véleményes ielentését a keresKcmtrás első tengely
—.38
kedelmi miniszterhez az áruházt rendeletterHátsó tengely
-.48
vezet ügvében. Felterjesztésében a kamara arra
Kerékpár olajozó
—.18
az áll^«oontra helyezkedik, hogv a kisegziszPnmpacső csavaros
—.18
tenciák védelme cimén u i áruházak alakítáPumpacső ttivel
—.21
sát és meslevő áruházak kibővítését
engedéBlokkpedál gumi 1 drb
—.16
lyezési el "táráshoz lehet kötni s ezután alapíÉLELMISZEREK:
tandó áruházak üzletkörét is lehet ilv cimen
10 dkg mézes csók
—.18
korlátozni, mert ez szerzett 'ogoknt. nem érint.
10 dkg nápolyi
—.18
Aggodalmasnak látia azonban a kemara azoÖmlesztett dobozos sajt 1 doboz 6 drb
—.48
kat a tervezett intézkedéseket, amelyek a megSzardella paszta 1 tubus
—.46
levő áruházakat bizonvos üzletágak beszünOroszbal 1 literes üvegben (üvegbetét —.24)
tetésére akarnak szorítani, mert ezt az elvet
P 1.101
esetleg már holnap más kereskedőkre is le10 dkg savanvu, v. erős, v. méz cukorka
—,17|
hetne alknlmpzni. Az áruházi kérdés lényegét
10 dkg csokoládés drazsé
— .22j
az adóztatásban látia és
a «7p<r,ofi; kamara
Tórtalaw szegletes 3 darab
—.24" e'^rt Ifx^plve'phb"?!*
ha az áruházak,
Tortalap kerek 6 darab
—21
Sfövnthorntfk és h"tósé?i f••"TJV,V TÍÓZtntás.áf
a többi közvetlen fogyasztók részére árusító
rkereskedok megadóztatásával azonos alapokra
helyezik.
SZEGED. CSEKOMICS és KISS UCCA SAROK
— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ucca 7.
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— Meghűlésnél, náthaláznál,
torokgyulladásnál, mandolalobnál, fülkatarrusnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásnál
naponta fél pohár természetes ,,Ferenc József'
keserűvíz nagyon jót tesz, mert a gyomorból csatornát alaposan kitisztítja és desinficiália,
azonkívül pedig megfelelő emésztést biztosit.
Egyetemi orvostanárok vélejménye szerint a
Ferenc József Víz hatása gyors, kellemes és
megbizhtaó, s ezért használata járványok idején is igen célszerűnek bizonyul.
— Orvosi hir. Dr. B e r k e s Pát szülész-nőgyógyász hazaérkezett és rendelését uj rendelőjében, Tisza Lajos-körut 61. alatt megkezdte.
— Borzalmas öngyilkosság. Budapestről jelentik: Borzalmas öngyilkosság történt vasárnap éjszaka Gödöllő közelében. A Hév.-villnmos elé vetette magát W e r n ó c z y Gábor 44
éves nyugalmazott vármegyei
számvizsgáló,
aki 10 éves fiát is magával akarta rántani a
halálba. A villamos valósággal kettészelte a
szerencsétlen embert, fiának pedig a lábát vágta le. Wernóczy felesége halála óta búskomor
volt, régen készült az öngyilkosságra. Búcsúlevelében azt irta, azért viszi fiát is a halálba,
mert nem akarja, hogy árván maradjon. A
szerencsétlen gyermek állapota életveszélyes.
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Testvéreknél

— Tagavató közgyűlés a chevránál. Ma este 8
órakor tartja a chevra kaddisa-szentegylet a hitközség nagytermében tagavató közgyűlését. Az
avató beszédet dr. Biecll Samu hitközségi elnök,
a chevra védnöke mondja. Beszédet mond m<j
dr. Lőw Immánuel főrabbi, mig a templomi énekkar alkalmi dalokat ad elő. E közgyüélsrn •>
chevra-tagokat, testvéregyesületeket és az érdek
lődő közönséget szeretettel meghívja az elöljáróság.
- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha
tósági Munkaközvetítőben: 1 magyar-német gépés gyorsirónő, 2 lakatos, 1 gránitkőcsiszoló, 4 kovács, 2 bognár, 2 kádár, 4 kosárfonó, 15 magyor
szabó, 15 konfekciós szabó vidékre, 8 kövező vidéken, 1 szövő, 2 kötszövő, 1 böröndös, 1 kefekötő, 4 szőnyegcsomózónő, 1 kötélgyártó, 5—(>
téglagyári munkásnő, 10 vegyes szabó, 14 cipész,
1 magyar szűcs, 2 borbély, 4 ügynök, és 1 kendergyári napszámos. — Hadigondozottak részére kínálkozó mnnkahelyek: 10 varrónő 10 hentes- é*
mészáros, 3 tejcsarnoki kiszolgálonő, 13 kötizovőnő, 4 szövőgyári tilolónő, 8 fonónő, 4 fürés?telepi munkás, 2 szövő, 15 varrónő, 10 téglagyári
munkás, 8 téglagyári munkásnő, 4 koppá.sziónö.
— Háztartási osztályon elhelyezkedést nyerhetnek: mindenesek, mindenes szakácsnők és bejárónők

