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A szegedi színház lövő évi társulata
A íanács megerősítette a szerződéseket

(A Délmagyarország munkatársától.)
Dr.
Páljy József tanácsnok, a városi színház intendánsa szerdán mutatta be a tanácsnak a
jövő szezonra leszerződtetett színésziek névsorát és szerződéseit. A tanács a bemutatott
szerződéseket kivétel nélkül megerősítette és
igy azok érvényesekké valtak. A leszerződtetett színészek névsora a következő:
Beck Miklós, karmester.
Bojár Lily, dráma és vígjátéki (Terézköruli
Színpadtól).
Dayka Margit, szubrett-primadonna (Miskolcról).
Egyed Lenke, komika.
Főidényi László, hősszerelmes
Fodor Emil, basszista (Városi Színháztól).
Friedl Frigyes, karmester (Oslóböl).
Kutó Klári, szubrett (szini iskolából).
Gaizler Lola, upefaénekesnő.
Görög Sándor, titkár.
Gaál Ferenc, könyvtáros.
tlarmath Hilda, énekes-primadonna (Budar»cstről).
Herczeg Vilmos, apaszinész és komikus.
Herczeg Vilmosné, anyasziuésznő.
Jászay Böske, sugó.
Keleti Erzsi, éneksnő és színésznő (Zeneakadémiáról).
Kovács Károly, szereimesszinész (Miskolcról).
Keleti Lajos, ügyelő.
Kormos Margit, dráma és vígjátéki' színésznő.

Nagy György, dráma és vígjátéki színész
(Vígszínháztól).
Oláh Ferenc, jellemszinész.
Páger Antal, táncos-komikus.
"Sz Fatkós Irma, énekes-primadonna
Pártos Klári, dráma és vigjátéki színésznő.
Péry Piri, dráma és vigjátéki színésznő
(Alapi Nándor Kamaraszínházától).
Bévész Béla, balletmester.
Rónai Imre, apaszinész.
Sümegi Ödön, színész és énekes (Erdélyből).
Sziklay Jenő, főrendező.
Szórád Ferenc, tenorista
Szakács Zoltán, bonvivant (Király Színháztól).
Szabó Zoltán, baritonista (Kolozsvárról).
Szász Edit, operaénekesnő.
Szilassy Gyula, színész és énekes (Magyar
Színháztól).
Tolnay Andor, énekes-bonvivant.
Uti Giza, anyaszinésznő.
Vágó Arthur, buffó-komikus (a kassa—
poz.son.vi színtársulattól).
Vándor Andor, rendező.
Veszely Pál. komikus.
Végh Kálmán, színész és énekes.
Wlassics Györgyike, dráma és vigjátéki színésznő (Győrből).
A színház vezetősége 32 tagu karszemélyzetet szerződtetett. Ez a névsor különben nem
teljes, mert még egyes szerződtetési tárgyalások folyamatban vannak.
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Nagy melegben a legkellemesebb viselet a finom
selyem puplin férfi ing. Minden izlést kielégítő finom
kivitelben mérték szerint
készítünk uri ingeket. Lampel és Hegyi (Tisza Lajos
körút).
104
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mezítelen testét összevissza szurkáltam.

Amikor láttam, hogy a leánykában már nincsen élet, megvártam, amig teste egészen kihűlt, azután felnyaláboltam és a ggilkosság
helyétől nem messze bedobtam a szomszéd
búzatáblájába.
A béres borzalmas tettének elkövetése után
megszökött. Még az éjjel átjött a határon é*

Alsótanyán bufkált.
Néhány nap múlva keresethez jutott. A bérest magához vette Vőneki András fek-teszéli
gazdálkodó, akinél elfogatása napjáig dolgozott.
A borzalmas gyilkosság elkövetése után H«szárék házában már délután két órakor keresni kezdték a kis Máriát, aki nem mutatkozott ebéd idején. A szülők azonban megnyugodtak, mert azt hitték, hogy a kisleány elment az egyik közeli tanyára nagyanyjához.
A délutáni órákban a kisleány nővére meghallotta, hogy

a kis Máriát a béressel látták
együtt.

ü huszonkétéves béresfiu
botfzuból kegyetlenül meggyilkolta
gazdáiénak hatéves kislányát

A család ekkor már rosszat sejtett és mindnyájan kirohantak a búzaföldre, hogy beszéljenek az ott dolgozó béressel A búzaföldön azonban nem találták meg Csere Istvánt. Huszár Ferenc végigkutatta a nagy,
búzatáblát, amikor az egyik friss csapásban
megaludt vért fedezett fel, majd nemsokára

A gyilkosság o k a : nem adták a béresfiuhoz a 17 éves
Huszár Annát — Borzalmas részletek a 6 éves kislány
utolsó perceiről

A borzalmas felfedezés után Huszár segítségért kiáltozott. A környéken dolgozók
összeszaladtak és együttesen kezdték keresni
a kis Mária holttestét. A közös munkának
rövidesen eredménye is volt, mert egy búzatáblában

Hat hete nyomoztak a megdöbbentő horgosi gyilkosság ügyében, a szegedi
rendőrség Alsótanyán elfogta a gyilkost

(A Délmagyarország munkatársától.') Kedden délben a szegedi rendőrség alsótanyai kirendeltsége a szabadkai ügyészség kőrözőlevele alapján elfogta Csere István 22 éves
bérest, akit azzal gyanúsítanak, hogy

szerb megszállolt területen megölt egy hatéves kisleányt.
Csere István elfogatása után beismerő vallomást tett. Letartóztatták, majd szerdán délelőtt erős rendőri fedezet mellett beszállították a szegedi ügyészség fogházába.

A gyilkos
Csere István 22 éves béres a gyilkosság elkövetése előtt Horgoson dolgozott. Középtermetű,
lvarna arcú, aki híres verekedője volt a
községnek. Legutóbb Huszár Ferenc horgosi
gazdálkodónál béreskedett.
Huszár Ferencnek két leánya volt. A 17 éves
Anna és

a 6 éves Mária
Csere István, amig Huszáréknál béreskedett,
hevesen udvarolt a nagyobbik Huszár leánynak. Meg is kérte a kezét, de a szülök hallani
sem akartak a házasságról. Csere István erre
meg akarta szöktetni a leányt, aki azonban
az utolsó pillanatban nemet mondott A béres
ekkor búskomor lett. Dolgát sem végezte rendesen, naponta heves jelenetek játszódtak le
a gazda és a béres között, végre is a gazda
felmondotta

Máfus 28-án
történt azután, hogy Csere István sétálni hivta
a gazda nagyobbik leányát, aki azonban a
kérésnek nem tett eleget és bezárkózott a lakásba. Csere István ekkor a nála lévő tábla
csokoládét az uccán játszadozó hatéves kis

Huszár Máriának igérte, ha kijön vele a búzaföldre. A mitsemsejtő leányka gyanutlanul
kisérte el a bérest. Künn a búzaföldön Csere
István a csokoládét átadta a boldog kisleánynak, aki örömmel látott hozzá a csokoládé elfogyasztásához.
• ,

megtalálta leányának véres, öszszeszaggatott ruháit.

megtalálták a kislány borzalmasan megcsonkított holttestét.

A gyilkosság felfedezése után a horgosi
csendőrség erősítést kért Szabadkáról. A csendőrök átkutatták az egész horgosi határt de
Csere Istvánt nem tudták megtalálni. Megtalál!
Ami ezután történt, csak Csere István val- ták azonban Csere István véres zsebkését.
A kisleányka holttestét Szabadkára szállí\ lomása alapján állapítható meg. Huszárék
búzaföldjén senki sem dolgozott. A közelben tották be, ahol felbonoolták. A boncolás megazonban több helyen munkálkodtak a föl- állapította, hogy a bestiális gyilkos mielőtt a
kisleányt meggyilkolta volna, erőszakot ködekbe, gyanúsat azonban senki sem észlelt
vetett el
A gyilkosság felfedezése után jelentkezett egy
A szabadkai ügyészség ezután nyomozóletanú, aki elmondotta, hogy május 28-án délben Csere Istvánt együtt látta a kisleánnyal, velet adott ki a megszökött gyilkos ellen és
akik azonban amikor észrevették, hogy meg- a nyomozólevelet a gyilkos fényképével együtt
megküldte a szegedi rendőrségnek is.
látták őket nekivágtak a magas búzatáblának
Néhány héttel ezelőtt történt azután, hogy,
és eltűntek.
Vőneki András feketeszéli gazdálkodónál dolCsere István vallomása során elmondotta,
gozó Csere István mezőrendőri kihágást köhogy előre nem készült a gyilkosság elkövetett el. Kihallgatása alkalmával személyazovetésére- A kisleánnyal üzenni akart nővérénossságát kellőképen nem tudta igazolni, aminek, a kis Mária azonban kijelentette, hogy ő
re azt mondotta, hogy felesége rövidesen átjön
nem mond semmit sem.
Szabadkáról, és magával hozza okmányait

A búzaföldön

Caere erre dühében a kezében
lévő hatalmas doronggal megütötte a leánykát,
aki ijedtében sirni, majd futni kezdett. A
béres utána rohant és hátulról fejbeütötte a
doronggal. A leányka fejét elborította a vér,
eszméletlenül esett össze— Erre — mondotta cinikus egykedvűséggel a gyilkos — nagyon megijedtem, hogy mi
történt. Hirtelen eszembe jutott, hogy menynyire haragszom Huszárékra és ez a harag
elvette az eszemet.

Kirántottam a zsebkésemet, a
kisleányról leféndeslem raháiát

Az alsótanyai rendőrségen
gyanút keltett Csere István zavart viselkedése.
Kedden délelőtt történt azután, hogy az alsótanyai rendőrségen megjelent egy horgosi
gazda és nagy titokzatossággal előadta, hogy
a Vőneki Andrásnál dolgozó

Csere István azonos a horgosi
gyilkossal.
A bejelentés után az alsótanyai rendőrségen
elővették a szabadkai körözőlevelet és a fénykép alaj

a kirendeltség emberei is ráismertek Csere Istvánra.

