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— Előljárósági ülés az ipartestületben.
Az
ipartestület elöljárósága november 10-én, hétfőn
délután 6 órai kezdettel az ipartestületi székház
üléstermében rendes ülést tart,.

d é l - m a g y a r o r s z á g
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HIREK

— A Magyar Vöröskereszt Egylet szegcdi választmánya felkéri mindazokat, akik a harctéren
küzdő hős bonvédek részére szerctctcsomagotat,
vagy kötött érmclegitöt, sálakat, óhajtanak kiildcnh hogy küldeményeiket szíveskedjenek november
lí'-én bezárólag a Vöröskereszt irodájába, Korona-utca 18. sz. alá eljuttatni, mert a későbben érkezők már nem jutnak el karácsonyra a-harctérre.

Szegedi u t m u t a t ó
A Somo&yi-künyvtárban és az Egyetemi
könyviárban vasárnap és ü n n e p n a p kivételével könyvtárszolgálat.
A Városi Muzeum egész évben nyílva.

Reményik Sándor:

A h o g y lehet

Szolgálatos gyógyszertárak: Borbély József Tisza Lajos-körut 20. Moldván La jos
Újszeged. Vedres-utca t, Selnierzi Béla Somogyi-telep I X . u. 489, Nagy Gy. örök. k.
Uangay Levente dr. Boldogasszony-sügórut
81, Z a k a r S. örök. M á l h c Áfrhály ValéiiaLcr 1. szám.

Fogcsikorgató türelemmel,
Összeszorított szájjal —
.
Krisztus-követő hűs próbálkozással,
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval,
Tenyérrel, mely sima örökké,
Csali a zsebben szorul ököllé
Keserű, tehetetlen nevetéssel
Békülve meg akármi rendeléssel —
Nem csodálkozva már — és csodálkozva mégis,
Hogy rajtunk ez is, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordliatatl&n,
Kínszenvedést virágzó életet.
Ahogy lehet..,

S z i n h á z és mozik műsora: Belvárosi Mozi:
R e p ü l ő kalózok, Korzó Mozi: Algir, Széchenyi Mozi: A szűz cs a gödölye. Váróisi
Szinház: Becskereki menyecske.
— Nem drágul a hajófuvar. A vasúti viteldíjak, szálJitási tarifák ismételten emelkedtek és
már az első nyári tarifamódosilás idején szó volt
arról, hogy a dunai és tiszai hajóstársaságok is
megfelelően újra megállapítják a szállítási költsciget. Ugy látszik azonban, hogy erre az idei szezonban semmiesetre sem kerül sor. Szó volt a hajózási árudijszabás emelésére annyival inkább,
inert a hajózásban még mindig a háború előtti
tarifák érvényesek
és egyes
hajóstársaságok
gyors tempóban növelni kivánják hajó- és uszályparkjukat. Tekintettel azonban arra a körülményre. hogy a hajóstársaságoknak az idén jó szezonjuk volt, a forgalomemelkedés kárpótlást jelentett a kisebb fuvartételekért. Másrészt pedig, mivel a szezon befejezéshez közeledik, az idén végleg lekerüli napirendről a hajózási tarifák emclé-sének kérdése.

Megalkuvás zsoltárát énekelve,
Végtelen rahraenctbcn csak megyünk,
Nincs semmi fegyverünk,
Fegyvertelen a lelkünk lázadása,
Pedig a vérünk minden csöppje vágyik
Vágyik a Péter vad mozdulatára,
Amikor Istenének védelmében
A Málkus fülét hirtelen levágta.
Kik vagyunk mi?
é). uem az Alázat,
Csak a megalázottság fiaL
Nemzedékek büszke hídfői közt
Görbülő ív görnyedő átmenet;
Testvéreim, bizony nem élünk jól ml,
Nem apáinknak tetsző életet.
He aki máskép tehetne helyünkben,
Az vesse reánk az első követ!
Minden percünk kínzó kiegyezés;
Ahgy lehet...

— A paprikavprseny díjkiosztása. 'A szegedi
•paprikamolnári és paprikakikészitői verseny eredményének kihirdetésére és a dijak kiosztására
november 9-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kei iil
•or. A díjkiosztást a szegedi kereskedelmi és
iparkamara nagytermében tartja meg Szanvi István, a Mezőgazdasági Veuykisérleli és Paprikakísérleti Állomás igazgatója.
<
.• <

Testvérein, korcs hős, alkuvások" hőse,
Félbemarad, megínásul mondatod?
Fgv szikra talán mégis zengve pattan
Lángörvényből, melv benne kavarog.
Dagadnak benned árvizes erők,
Zúdulna niagarág zuhatag:

— Ipari munkiisjutalmak és elismerő okjevelclek adományozása. A m. kir. iparügyi miniszter
mint minden évben, az idén is pályázatot hirdetett
olvan kifejezetten ipari (kisipari, vagy gyáripari,
üzemekben vagy telepeken foglalkoztatott iparossegédek, vagy inás ipari munkások 109—.100 pengővel és oklevéllel való kitüntetésére, akik 50.
életévüket már betöltötték és igazolni tudták, hogy
legalább 25 év óta megszakítás nélkül állottak
niV.naznn munkaadó szolgálatában. A kitüntetésre a kamara 81 pályázót terjeszteti fel, akik közül az iparügyi miniszter a szegedi kereskedelmi
és iparkamara kerületében 24 munkás részére adományozott egyenként 11111 pengő jutalmat és elismerő oklevelet. A kitüntetettek közölt 11) szegediiparossegéd, illelvc ipari munkás van, akiknek
névsorát a munkaadójuk nevévé) és az azoknál
eltöltött szolgálati idejükkel együtt az alábbiakban közöljük: R ó z s a Mihály (Központi Gáz- és
Villamossági l!l.. 32 év), Á r v a Antal (Közraktárak és Malomipar Bt.. 36 év). J á k u s János
(Magyar Kender- I.en- és Jntaipnr •Rt . 33 év).
M e l e g Ferenc (Magyar .Kender-. Len- és Julaipar Rt.. ".'2 év). D i n g e s z . István (özv, Nedel-

Elégedj meg, ha' megtöltess/ belőle
Kristálytiszta vízzel egv poharat.
Yisszaszorftnak, hátrább, egyre hátrább,
•És amit hagynak, egyre kevesebb:
Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz
S azt menstd, azt n talpalatnyi helyet,
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból,
A töredékét eltört mondatodból,
Minden megmaradt árva keveset:
Ahogy lehet...
Láttad a Karsztok szírt-sivatag'ában
A liliputi termőföldeket?
Pár négyzetméter — amit a lavina,
A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője,
A földinívelés madárijesztője
Ezt a kis humuszt mégis szereli,
Kiesi kőkerítéssel keríti.
Pedig szinte sírjának is kevés.
ú. kai-szfi sors, ó Uarszfi temetés.

l ov Endréné és Fia. 3.1 év). T
. u h á s z. István (S/.egTffk kendcrfouógvár Rt.. 37 év\ S i p o s Sámuel
Szegedi kenderfónóayár Rt.. 28 év),
Endlein
Re mát (Wintér A. és Fia kefegvár Rt.., 33 év\
G o t t l e r Antal Winter A. és Fia kefegyár Rt..
33 év") és ' J ' i g l e r '.Tános (Winter A. és Fia kefegyár 111.. 33 év). Az elismerő okleveleknek az
előző években szokásos személves átadásától a
rendkívüli viszonyok miatt folyó évben az iparügyi miniszter eltekint és a szegedi kereskedelmi
iparkamarát kérte fel. liugy a jutalmaknak és
elismerő okleveleknek alkalmas időpontban leendő mielőbbi kiosztn-a iránt intézkedjék. A kamara az okleveleket és a jutalmakat elibep a hónapba rt tartandó véléniénvrő lii/<>|tsági ülés kerelében fogja ünnepélyes külsőségek között kiosztani.

Használt r u h á i t , c i p ő i t
helri

megbiz.otlnuk

és szőnyegeit

levelezőlap hívásra

igen

magas aron megveszi
Ajánlatok »ltuhaIorgalini» jeligcrc BLÖCKNÉR J. hirdetóirodába Budapest, IV., Város-.
har-u. ló kérünk.

Te is. testvérem, karszli sorsodat
Fogadd el, s védd meg kaTszti földedet,
Azt a sírodnak is kevés humuszt,
Azt a pár négyzetméternyi helyet,
S azt a. fölséges Isten-lábnyomot,
Mit a lavina minden rohama
Eltörölni még sohasem tudott.
Védd ezt a talpalatnyi telkedet.
Cserépkancsódat és tűzhelyedet,
Utolsó darab száraz kenyered!
De aztán foggal, tiz körömmel.
Démoni dühvel és őrült örömmel _

£

Ahogy iehet...

!
Ahogy lehet...
1935 április 11.
* A inost elhunyt uagy erdélyi Lollii versfit a
I remin cenzúra st>liaseui engedte Lín'yweiaT-si.

ALLAM1LAG ENGEDÉLYEZETT
Honv.efl-fCrl

iskolában

tanulton

Jiyorsirást és gépírást
Éegjobb államvizsgaeredmények.
Gyorsiróversenyék. szakiskolai bajnoksága. Tízujjas ritmikus
gcpirásoklatás. Ulrsó tandíjak. Ingyenes állásközvetítés. Beiratkozás az nj tanévre Honvéd tér A
— Jelentkezzenek a munkanélküli
eipészkisip.nosok. A kereskedelmi és iparkamara előterjesztésére a közellátási minisztérium a mezőgazdasági munkásság' lábbelivel való ellátása céljából akciót indított. Megvásárolta, a honvédségtől
a használaton kívül helyezett hakkancsokal és ezeket kisiparosokkal kijavíttatja, majd a mezőgazdasági kamarákon keresztül eljuttatja az érdekelt
mezőgazdasági munkásokhoz. A kamara részére
a közellátási miniszter már lekiildöttc azt a bakkar,csmenuyiséget, amelynek megjavítását a szegcdi kisiparosság végezheti, .összesen 2100 pár
bakkaues kerül kijavításra, amelyek egy részén
c«ak kisebb javítás szükséges, más részét talpalni, illetőleg fejelni kell. Az ipartestület cipészipari szakosztályának vezetősége készséggel vállalta el a javítási munkálatok irátyltását. Szállító csoportot szervez a szakosztály kebelén bellii és ejjnek keretében közös műhelyben lesz *
munka elvégezve. A szükséges anyagot, valamint
a munkabérek beli kifizetéséhez szükséges üszszeget a.kamara bocsátja a csoport rendelkezésére A szakosztály vezetősége czuloti is felhívja a
inunkanélkül álló kisiparosságot, bogy a bakkauesjavítási munkálatokra jelentkezzék.
Jelentkezni
lehet a szakosztály elnökénél: Szögi Zoltán eipészniesternél, vagy az ipartestületben.
— Előadások az egyetemen. Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi
szakosztálya
november 10-én, hétfőn délulán 5 órakor tartja
szokásos heti előadói szakfilését az állalános és
szervetlen vegytani intézet tantermében, a Templom-téren. A szakülés tárgya: dr. Farkas Béta:
Ujabb adatok a csontos halak fültabyrinthusánsk
ismeretéhez (vetítéssel), dr. Zilahi-Sebess Géza:
A Lithocolletis platani életéről (vetítéssel). Üléselnök: dr. Bartucz Lajos. Belépés díjtalan, vendégeket szívesen lát az elnökség.
„ Az adótelszólwnlási bizottság tárgyalásai
Az I számú adófelszólamlási bizottság november
12-cn' a következő adóügyi fellebbezéseket tárgyalja: Krier Rudolf Somogyi-utca 14, Fejér Mur
Elorthy M. u. 10. Földes Zoltán Pozsonyi-utca 6,
ördög Ferenc Székclvsor 3, Zwickl István Horváth Mihály-utca 10, özv. Winkier Sándorné Arany
János-utca"?, Katona Lajos Tisza Lajos-körut 40,
özv. Csillag Józsefné Klauzál-tér 5, Várkonyi Mibálv Szent István-tér 9. Weisz Imre Vörösmarthyulca •">, Bloch Mór Dugonics-tér 11, Majlinszky
Miksáné Révav-utca 8, vitéz Kakuszi István Oszttovszky-utca '20, Csonka Gy. Jenő Szent lslváutér 5, Csór Béla Kígyó-utca 3. Bruckucr Henrik
Szűcs-utca 12. Kakuszi István Gál-utca 18, G'edey
Vrdrás Szöregi-ut 11, Biltera Antal Kölcsey-utca
10,
ué

10,

utca 11, Léderer Illés Károlyi-utca 3, Kurucser
Sándor Széchenyi-tér 14, dr. Mahler
Szigfriedné
Kígyó-utca 1, Linóleumipnr Bach és társa Kárász| utca 0, Bach Gvula Tisza Lajos-kőrút 71, Blura
Lipót Kárász-utca Ca, ltéich István Bocskay-utea
0, Kovács József Tömörkénv-utca 8. Mihalovits
György Vadász-utca 4a, Lan'desberg Györgyué Tisza Lajos-körut 06, Bendcr Lajosué Széchenyi-tér
8. Róth Aurél Széchenyi-tér 3. Sárközv Rozáiia
Vadász-ulca 1. K. Kovács István Bérkert-utca 50,
Árvay Kálmán Gróf Apponyi Albcrt-ulca 15, Deim
Lajos Horváth Mihály-utca 10, Rosmann Dávid
Kárász-utca 8, Mentús Miklós Somogyi-ulca 18,
Kelemen Márton Feketesas-utca 19. Síeincr Tibor
Somogyi-utca 20. Wirlh
István Széchenyi-tér 5,
Écvav"Henrik Vidra-utca I. Neufebl Sámuel és
József Tisza Lajos-körut 45. Neufeld Sámuel Osztrovszky-utca 24, Neufeld József Arany Jánosaira 10. November 14-én: Dr. Tukats Sándorné
Leinzingor Mária Horthy Miklós-u. 22. Leinztager örökösök Horváth Mihály-utca 9. Murav József ILorthv M.-u. 22. Franki József Vásárhely ísugűrut 1, Borbélv József Tisza Lajos-körut 20.
Wit.teruilz Izidor" és társai Széchenyi-tér 8, Dudás Sándor Tisza Lajos-körut 9. Segesvárv Pál
és László Feke.tesas-utca 16. Segesvárv Dezső és
fiai Zcrgc-utca 26, Tihanyi Ernöné Somogyi-Utca
15. Seelcnfreund József Kárász-utca 3, Müllcr Erzsi Károlyi-utca 1, Zscinbcry Károly Vedres-utca
1b, Jloffmánn Ferenc Kölcsey-utca 4, Buchwald
Tivadar Bocskay-utea 7. Márton Jár.os Bocskayulca 9, Csongrádi Géza Zárda-útra 1, dr. T.endvav
László Vidra-utca 2. d>\ Ilábermann Gusztáv
Klauzál-tér 2, dr. Kocli László Tisza Lajos-körut
l!t, dr. AVillieira Lajos Szécbenvi-tér 7. dr. Singer István Tisza Lajos-körut 42a, dr. Szabó Béla
(esugói) Horthy M.-u. 2. dr. Kertész Béla Klauzállér 2. <lr. Papp István Deák Fémic-ulca 2.
Saját'részitpsü
gyermekkocsik
triciklik, játékok és babakocsik nagy választékban
gyeme <kö;siiízeméb*B
6 áí varia utca 44, szám.
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