
rr.. • - fftijg pap vagyoV.., maiamnál fanatikusabB, 
<$s harcosabb katolikus nem igen leiét.. 

*=>• Májban az időben Pérvi püspök három ívre 

mégis felfüggesztett papi működésemtől. 5 , 

Ujabb szünet. Az 1918-as turócszentmártoni ese. 
ményekre ugrik át. 

— 1919 óta képviselő vagyok. Azóta változat-
lanul inok, beszélek, járom az országot, szerve-
zem a népet. Szlovák vagyok most is és fanatikus 
katolikus... 

— A Jövőt 

— Azt csak a jó Isten tudja, mert a nyugalom 
felborult. Nagy nehézségekkel kell megküzdenem. 

Képzelje csak, szinte hihetetlen, hogy v«ff ftt % 
eldugott falu a liptói hegyek kőzötf, ahol legutóbb 
22 kommunista képviselőt választottak a liptói 
parasztok... Szinte elképzelhetetlen... Súlyos ne-
hézségekkel kell megküzdeni. Nem tudom, merre 
döcög ez a politikai szekér... Dwnaí konföderá-
ció? Talán . . . Ami most van, az oligarchia és 
nem demolyácfa.,. A legnagyobb desperációval 
nézek a jövő felé. , . A mai parlamentarizmus? 
Eltussoljuk a valót . . . 

A tanitó jön, sürgeti a >StovAk« vezércikkéi 
Es már az asztal előtt ül és irja a vasárnapi 

vezércikket 

* Vér György. 

Hirek 
"V* áZ Kedd. Róffl. kath. Brúnó hv. Protes-

táns. Brúnó. Nap kél 6 óra 4 perckor. 
Nyugszik 5 óra 32 perckor. 

A Somogyi feönyrIAr olvasóterme délelőtt i».fől 
12 lg van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével. 
A muzeum nyitva délelőtt U tői délután léi l 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme. 
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkőlcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12 (Tel 
1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Laj^s-sugárut 31. 
(Tel. 1062.) Lóbl Imre dr., Gizella-tér 5- (Tel. 
1819.) Moldván Lajos, UJ -:~cd. Vedres-ucca 1. 
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somo^i-tclcp, (TeL 
3425. szám.) 

— Közmunkát kér Győr. Budapestről jelenük: 
Ma délelőtt Malasits Géza szociáldemokrata kép-
viselő küldöttséggel jelent meg Ernszt Sándor nép-
jóléti miniszter előtt ,s azt kérte, hasson oda 
a kereskedelemügyi miniszternél, hogy Győrben 
és környékén minél több közmunka indulhasson 
meg. A népjóláti miniszter a szóba jöhető köz-
munkák részleteiről hosszas tárgyalást folytatott 
a küldöttség tagjaival. 

— Szeptember második felében esőkként a tt-
fusnnegbetegedések száma. A főorvosi hivatal ki-
mutatása szerint szeptember első felében 40, a 
második felében 22 tifuszmegbetegedés történt Sze-
ged területén. 

— Szatyma* éa Fehértó kőzőtt utat kérnek « 
(tyflmfflcstermelők. A Fehértó környékén a gazdák 
mozgalmat indítottak annak az érdekében, hogy 
Fehértót Szatymazzal szikesut kösse össze. Ma az 
a helyzet, hogy Fehérlóról Szatymazra egyetlen ut 
«em vezet ami nagyban hátráltatja a termés ér-
tékesítését. Szatymaz pedig kialakult központja az 
exportnak. A gazdák kívánságait küldöttség élén 
Wagner Adolf tolmácsolta gróf Klebelsberg Kunó 
előtt. 

— Wetnréb Oszkár a törvényszék előtt. Budapest-
ről jelenük: A budapesti büntetőtörvényszék ma 
foglalkozott dr. W e i n r é b Oszkár ügyével. Wein-
rébet az ügyészség fizetési eszközökkel elkövetett 
kétrendbeli visszaélés bűntettével vádolta. Weinréb 
azt állítja, hogy külföldöu lakó apósának akart ki-
vinni 38 ezer pengőt amely ősszeg az apósáé volt 
A tőrvényszék elrendelte több tanú kihallgatását és 
a tárgyalást október 16-ára napolta el. 

— Házasság. F ü r s t Irén és N e u Ernő folyó 
hó 5-én házasságot kötöttek. (Minden külön érte. 
silés helyett.) 

r- Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: állást kaphat a hatósági 
munkaközvetítőben: 2 bádogos. 1 kovács, 1 kosár-
fonó, 3 cipész, 1 szabó és egy fodrásznő, aki on-
dolál és manikűröz. 

X Kérjen mindenütt Gergely kakukföcukorkát 

* Naponta fr|ss szedésíj mézédes csemegeszőlő 
kapható Barcsay gyógyszertárban, Széchenyi-tér 12. 

— Itt a piros, Hot a plrftU... A vasíínfipl vá-
sárról nyolctagú társaságot állítottak elő a rend-
őrség központi ügyeletére. A >Hol a piros, itt a 
pinos« tiltott szerencsejátékkal dolgoztak a társa-
ság tagjai és körülbelül husz embert kifosztot-
tak. A banda üzelmeit az állatvásártéren leplez-
ték le, de majdnem megugrott a társaság. Amikor 
ugyanis a közeledő rendőröket meglátták, az egész 
társaság a földek felé menekült Itt egy, kukorica-
szár tövében elásták a nyert pfnzt A rendőröknek 
sikerült a hamiskártyásokat elfogni, a pénz is 
előkerült Valamennyiök ellen megindult az el-
járás. 

x Kályhafölésre rendeljen tatai fojásbrikettet, 
tatai, dorog-tokodi és királdi szenet Vértes Szén-
kereskedelmi rt., Boldogasszony-sugárut 17. 181 

X Iskolacipők, őszi divatcipő-ujdonságok leg-
Jutányosabban Del.Ka-nál. 78 

— Bikavásár lesz Szegeden. A gazdasági fel-
ügyelőség a szegedi gazdák kívánságára javaslatot 
tesz rövidesen a polgármesternek és kéri, hogy a 
város a jövő évtől kezdve rendezzen minden év-
ben egy-egy bikavásárt. Ennek a célja az, hogy 
a gazdák könnyebben értékesíthessék fiatal álla-
taikat A gazdasági felügyelőség hivatkozik arra, 
hogy a környékbeli városokban már régen tartanak 
bikavásárt. 

x Tearumok Patzauer, Kölcsey-ucca. 101 

x Esti nyelvtanfolyamok Szegeden. A mult év-
ben az egyetem rektorának és a kereskedelmi és 
iparkamara elnökségének kezdeményezéséből esti 
nyelvtanfolyamokat rendeztek Szegeden, főleg ke-
reskedők és iparosok és ezek alkalmazottai részére, 
melyeken az előadói tisztet az egyetem lektorai 
látták el. Ezeket a tanfolyamokat a német, fran-
cia, angol és olasz nyelvből az idén is megismét-
lik. A tanfolyamok október 15-én kezdődnek és 
heti három órával január 30-ig tartanak. Egy tan-
folyam beiratási és részvételi dija 7 pengő 50 
fillér. Beiratkozni lehet október 6—10 napjain 
este 7—9 óra kőzőtt az uj iparostanonciskola he-
lyiségében. ~ 185 

—' Kérelem a betörő urakhoz. Miskolcról je-
lentik: Miskolcon a Társadalombiztosító házának 
kapuján levő hirdetőtáblára hirdetményt fűggesz. 
tettek ki, amelyben az intézet figyelmezteti a be-
törőket hogy zárás után a pénztárban pénz nem 
található és a személyzet fel vac fegyverkezve. A 
hirdetmény kifüggesztését az tette szükségessé, 
hogy az intézet helyiségeibe már harmadízben 
akartak betörni. 

Október 6 
A II. kerületi állam! poTgári fiuiskola a vértanuk 

emlékére 6.-án délelőtt háromnegyed lOkor az 
iskola tornatermében gyászünnepélyt tart. Szere-
pelnek Csillag Ferenc, Papp Ferenc, Rálint István, 
Kengyel János tanár, Barna Dezső, Szabó István. 

Délelőtt 10 órai kezdettel a református templomi-
ban az aradi tizenhárom emlékére istentiszteletet 
tartanak. Az istentiszteleten szolgál Bakó László 
lelkész. 

f; Szegediek találkozó helye az 
Ittván Király szá l loda S K , 
(Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—84. — Sürgönyeim: HOTELIST. 

L* Sxobdlnk drdt mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. 
[• Központi llltés, folyó hideg-meleg -viz, lift, telefonos szobák. *J 
[i Teljes komfort. 13 1] 
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K r l B , vérbtf, kövér emberek számira t " 

természetes 'Ferenc Józsefe keserűvíz napon-
kint való ivása a legkisebb erölködés nélkül 
könnyű és rendes bélmflkOdést biztosit Szá-
mos szakorvosi Jelentés bizonyltja, hogy a 
Ferenc József viz sziv- és Idegbajosoknak, 
vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvény* 
ben és csuzban szenvedőknek ts nagyon Jót 
tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb 
ajánlást. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fűszerfizletekben 
kapható. B.I ' 

Meghall Scheinberger Anlal 
Scheinberger. Antal, a szegedi kereskedővilág H, 

mert, régi és általánosan becsült tagja vasárnap 

hajnalban váratlanul meghalt. Scheinberger Antal 

nem Szegeden született, de kora fiatalságában 

telepedett le Szegeden, ahol teljesen meghono- < 

sodott, becsülésre és közkedveltségre tett szert 

Alapitója és mindvégig egyik tulajdonosa volt a 

Scheinberger ts Popper bőrkereskedő cégnek, 

amely a háboruelőtti Szegednek egyik országszerte 

ismert, tekintélyes üzletét vezette. Értékes és szor-

galmas kereskedői tevékenysége mellett nagy-

arányú kulturális munkának szentelte Scheinberger 

Antal minden idejét. Szegeden ő beszélt a legtöbb 

idegen nyelven. Állandó tanulmányozója volt a vi-

lágirodalom régi és uj nagyságainak és Sophokles 

drámáiban épp olyan otthonos volt mint Shakes-

peare tragédiáiban, Ibsen színmüveiben, vagy Bren-

des esztétikai és kritikai munkáiban. Első házas-

ságából egyetlen fiúgyermeke született, aki a saa-

gedi piaristáknál végezte középiskoláit, 18 éves 

korában angol nyelvtant jelentetett meg és Pogdng 
György néven már fiatalon kezdte megismertetni 

a magyar irodalmat és hatalmas tehetségét Ber-

linben. Azt a csapást, ami György fiának halálá-; 

val érte, soha ki nem heverte. Élete alkonyán 

csapás csapás után halmozódott rS. Anyagi gon-; 

dokkal küzdött, aki férfikora delén bőkezűen tu-; 

dott áldozni és áldozott ls kulturális és szociális 

célokra. Néhány évvel ezelőtt másodszor ls meg-

nősült és halála kiterjedt rokonsága mellett fele. 

ségét, Benedek Máriát valamint két gyermekét 

borította mély gyászba. Temetése szerdán délelőtt 

fél 11 őrakor lesz a zsidó temető cinterméből, 

x F isa csemege orosz balak ScMedngernM. 

— Székelyek összejövetele. A Hargitaváralja Jet 

képes székely község csütörtökön tartja műsoros 

estélyét este 8 órai kezdettel az ipartestület k ö * 

gyűlési termében. Belépődíj nincs. 

x Csak vpicze-féle kávékeveréket Igyunk! Na-

ponta friss pörkölés. Aradi-u. 5. TeL 14-60. M 

Nytlttér v * 
1 

Mindenki győződjön meg, hogy, a gaüértisztitls 

árát mélyen leszállítottuk és a munka nívóját a 

legmagasabbra emeltük. Moskovfcs Testvérek, Lőw 

Lipót-ucca 7. és Felsőtiszapart 1. 493 

Wienböl modellekkel megérkeztem 
K N I T T E L « 

KARÁSZ UCCA 5. SZ. 

Árverési hirdetmény. 
Szeged szab. kir. város Zálogkölcsönlntézelénél el-

zálogosított és kl nem váltott, Illetőleg nem rendezett 
zálogtárgyak a Városi Árverési Csarnok állal (Nádor 
ncca 2, bérpalota) 
1931 október 0ó 21-én d . o . 3 órakor 

kezdődő nyilvános árverésen eladatnak. 
Erről az érdekelt elzálogosllókat azzal értesítjük, hogy 

fogukban áll tárgyalkat okt. 20-Ig bezárólag a híva-\ 
taíos órák alatt kiváltani, vagy a kölcsönt meghosszab-
bítani, az árverés napján azonban aem kiváltani, sem 
meghosszabbítani nem lehet. 

Szeged, 1931 október hó 6. 
Szeged azab. kir. vdro* 

113 Zálogkölcsöntntézete. 


