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A ikorcsolya-térnek íhivatatak volt ügy-
vezető elnöke, Szukováihy István miniszteri 
.'tanácsosi urnák. Szeged szab. kir. város lel-
kes barátjának és jóakarójának nevéről való 
elnevezéseiért, amelynél a tekintetes tanács 
előzékeny jóakarata is érvényesült, a vezeté-
sem alatt álló hivatal is megtisztelve érzi 
magát. Fogadja kérem a tekintetes tanács 
ezen tanúsított jóakarata előzékenységeért 
mélyen érzett hálám ny.ilvánitását. 

— Hősi halál. Somló Gábor, szegedi ma-
gánhivatalnok, aki mint hadnagy küzdött a 
montenegróiak ellen, a november 9-én vivott 
harcokban hősi halált halt. — Popper Rezső 
hadapród, dr. Popper Nándor szőregi orvos 
fia, már régebben hősi halált halt az északi 
harctéren. Holttestét exhumáltatták és haza 
hozatták. Temetése pénteken délelőtt féltizen-
egykor lesz a szegedi zsidó temető halottas 
házából. 

A nagybecskereki rejtély. Nagybecskerek-
rő! jelentik: Hírt adtunk arról, a titokzatos 
esetről, ami ,a Vörösmarty-utca 1960. .számit 
házban történt. Tegnap még minden jel arra 
mutatott, ihogy bűntény történt ott s Sztojko-
vics Sztoján cukoráru®t és a vele élő Erdé-
lyem Bozseokát meggyilkolták és kirabolták. 
Most azonban fordulat állott be az ügyben, a 
mennyiben a boncolás eredménye nem mutat 
bűncselek rnény re, hanem a.z,t áltopitija meg, 
hogy a két ember a szobában támadt tűzből 
keletkezett füstben meg fit la át. A boncolást teg 
nap ejtették meg. A boncoló orvosok egyik 
holttesten sem találtak külső sérülést. Sem 
ütésnek, sem íojtogatásnak nyoma sincs. A 
holttestek húsa rózsaszínű, ami jellegzetes 
tünete a széngáz, illetőleg a füstből keletkező 
szénoxydmárgezésnek. A holttesteken: égési 
seb nincs s ami az első pillanatban ütés 'vagy 
sérülési nyomnak látszott, az rothadási jel. A 
vértócsa, amelyben a férfit találtaik, ugy ke-
letkezett, hogy a füstben hvidoklás közben a 
férfinak orrán-száján eleredt a vére. Ez a 
boncolás eredménye. Dz. azonban csak rejté-

lyesebbé teszi ,az ügyet, mert a halál körül-
ményei érthetetlenek. A -férfi ágyának közepe 
ugyanis teljesen kiégett, de semmi nyoma 
annak, hogy a tűz az ágyban honnan és mi-
től keletkezett. Sem gyufának, sem cigaret-
tának nyomára nem akadtak és a szobában 
levő petróleumlámpától sem keletkezhetett a 
tűz. A tüz egyáltalán csaik az ágyra szorítko-
zott. A férfi nem feküdt az ágyban, hanem a 
nő ágya előtt találták öltözve s csak a bocs-
kor nem volt a lábán. A férfi tehát fönn járt 
s érthetetlen, hogyha tüz keletkezett a szo-
bában , a két ember közül egyik se tudta vol-
na kinyitni az ajtót vagy az ablakot. Itt eset-
leg öngyilkosságra tehet gondolni, az eddigi 
vizsgálat azonban ugy magyarázza, hogy a 
f é r i kereste volna az .ajtót s a füstben elká-
bulva elesett s igy maradt. Növeli azonban a 
•rejtélyt a®, hogy a szobában a bútorok föl 
voltak döntve, a szobában levő láda kiforgat-
va, kidobálva. A fér inaik volt még 160 koro-
nája s ennek se híre, se hamva. Hozzájárul 
ni ág ebihez az, Ihogy a lakás ajtaja kívülről el 
volt reteszelve, amit csak idegen tehetett. Ezt 
ugy magyarázzák, hogy valaki később, mikor 
már a fiatal pár halott volt, benézhetett a la-
kásba s mikor látta állapotukat, esetleg ki-
kutatta a ládát, elvitte a pénzt, azután az aj-
tót bereteszelte. 

— Olcsóbb lett a nyúlhús. A hatóság 
eddig 1 korona 50 fillérért vette a nyul ki-
lóját a vadászoktól, akik nagy számban szál-
lították az elejtett vadat egy-egy szerencsés 
vadászat után a városi árubódéba. Most Scultéty 
Sándor főszámvevő közbenjárására a nimró-
dok engedékenyebbek lettek és harminc fillért 
engedtek kilónként a nyul árából. Ezentúl 
a halósági árubódéban 1 korona 26 fillér lesz 
a nyul kilója. 

— A magyar nyelv tanítása a bécsi is-
kolákban. Bécsből jelentik: Abból a célból, 
hogy az érettebb középiskolai ifjúságnak 
módot nyújtsanak a magyar nyelv elsajátí-
tására, az osztrák közoktatásügyi miniszter 
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kezdésére egyelőre két bécsi középiskolában 
nem kötelező tanfolyamot rendeztek be a 
magyar nyelv megtanulására. A tanfolyamot 
valamennyi bécsi középiskolai tanuló látogat-
hatja a magyar nyelv gyakorlati elsajátítása 
végett. A tanítást hir szerint a legközelebb 
megkezdik. Előzetes tájékozás eredményekép-
pen megállapítható, hogy a felső osztályokból 
igen sok tanuló jelentkezett e tan'ólyamra. 

— Csecsemővédelmi előadások Alsótanyán 
A Felebaráti Szeretet Szövetség december hó 
5-én megkezdi az anyák iskolájának soroza-
tos előadásait Alsótanyán, a gyermekvédelmi 
akció megindulási helyén. Délután 2 órakor 
a '-Kossuth-kútnál levő 'vendéglő nagytermé-
ben dr. Zadravecz István alsóvárosi plébános 
és dr. Pártos Zoltán alsótanyai tiszti orvos 
tartanak előadásokat. Zadravecz a gyermek-
védelem vallási vonatkozásairól értekezik', 
Pártos Zoltán pedig a csecsemővel való bá-
násmódot és a csecsemő táplálási módszereit 
ismerteti. 

— Basa bácsi Szegeden. Széleskörű érdek-
lődés nyilvánul meg a városi felső kereskedelmi 
iskola hangversenye iránt, mely 5-én, vasárnap 
délelőtt 11 órak m lesz a Korzó-moziban. A 
hangversenyen való szereplésre az iskola igaz-
gatósága megnyerte Schack M nka zongora- és 
énekművésznő!. Balassa Jenőt, a Vígszínház 
jeles tagját, akit országszerte Basa bácsi néven 
ismernek, aki a budapesti mesedélutánokon tar-
tott szellemes meséivel, mint mesemondó is, 
országos hírnevet szerzett. Szerepelni fog még 
a hangversenyen Balassa Jenő é, aki egyik leg-
kiválóbb cimbatommüvéfznőnk. A h mgversenyre 
szól > jegyek a Korzó-mozi pénztáránál 3, 2, 
150 koronáért kaphatók. 

— Az iskolaszék ülése. Csütörtökön dél-
után négy órakor tartotta az iskolaszók dr. 
Gaal Endre elnöklete alatt rendes havi ülését. 
A népiskolai felügyelő bejelentette, hogy ok-
tóber tizenötödikéig az összes népiskolákba 
5101 tanulót irtak be, a többi iskolákba 3149 
tanulót és az ismétlőbe 1562 tanulót, összesen 
4211-et. Kétezerrel kevesebb tanuló jár az 
idén iskolába, mint az előző évben. A per-
manens iskolai ügyeket tárgyalták még az 
ülés folyamán. 

— Elitéit élelmiszeruzsorások. Fekete 
Jánosné ferencszállási asszony 48 fillérért adta 
a tej literjét. A kihágási bíróság öt napi el-
zárásra és ötven korona pénzbüntetésre ítélte. 
— Schmidt Péterné, ószentiváni asszony is 
a makszimális áron fe'ül árusitotta a tejet. 
Három nap; elzárásra és busz korona pénz-
büntetésre Ítélték. 

— A vak katonáknak. Máté Testvérek 
szőregi cég, Popper Rezső hadapród temetése 
alkalmából busz koronát küldött a vak ka-
tonák javára. 

— A legjobb vígjáték. Régi igazság az, 
hogy az a legjobb barátja az embernek, aki 
néhány mosolyt tud fakasztani. Kétszeresen 
igaz ez most, amikor a világháború sok szo-
morúságot vált ki az emberekből. A Korzó-
mozi igazgatósága három derült napot akar 
szerezni a közönségnek és azért pénteken, 
szombaton ós vasárnap a „Sose megyek férj-
hez" eimü háromfolvonásos, kacagtató víg-
játékot tiizte műsorra. A bizarr jelenetek egy-
mást váltják a darabban és lehetetlen azokon 
nem nevetni. „A múmia titka" eimü igen 
izgalmas detektív játék is ma kerül bemu-
tatóra. 

— December 1-én uj francia, angol és né-
met tanfolyamok nyíltak meg. Beiratkozni lehet 
délelőtt és délután a városi nyelviskolában, 
Jakab Dávid igazgató urnái. Telefon 14-11. 

(Korzó-mozi épü-
letében) nagyobb 
mennyiségű HAL 
É R K E Z E T ! 

u. m. tükör potyka 1 kilótól 5 kilóig, 
czigány hal, meny hal és csuka hal. 


