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Be kell Jelenteni minden súlyosabb 
Influenza megbetegedést 

Februárban 52 halálesetei füdögynlladás okozott 
(A Détmeggerország munkatársától.) A szegedi 

teflawnsa fronton egyre komolyabbá válik a hely-
A Napról-napra nagyobb számban jelentenek 
be salyos megbetegedéseket a város minden részé-
bő^ aőt a tanyákról ls, de valészinü, hogy a 
főorvosi hivatal a megbetegedések túlnyomó nagy-
ráeséról nem kap jelentést és igy ezek a megbeta-

a hivatalos Mentésekben nem is szare-

A főorvost hivatalban kedden délelőtt érteke* 
letet tartottak n kerületi orvosok és megbeszélték a 
szükséges intézkedéseket A járvánnyal szemben 
faló védekezés egyelőre a prevenció keretei közé 
asoenl, es efssont elsősorban a közönségen múlik 
A tiszti orvosi értekezleten sz adminisztratív tenni-
valókat beszélték meg. A főorvos közölte a» 
orvosokkal, hogy minden súlyosabb megbetege-
déet ke kell jelenteni it gondoskodói kell « 
súlyosabb betegek elkülönítéséről. 

Kedden hdrom afabb szövődményes megbetege-
dést Jelentettek a főorvosi hivatalnak Szeged bel-
területéről,, a cSengelel tanyákról tizenegyet. A 

főorvosi hivatal nv lúltapilotta, bogy es iskolákban 
és s közhivatalokban is emelkedik a beteglétsaám, 
de nagyon sok influenzás beteget tartanak nyilván 
a Társadalombiztosító Intézetben is. 

A főorvosi hivatal Jelentései most is optimista 
hangulatnak, de az anyakönyvi hivataltól beszerzett 
adatok azt bizonyítják, hogy a helyzet veszé-
lyesebb, mint ahogyan azt hivatalosan elismerik 
As anyakönyvi hivatal statisztikája szerint feb-
ruárban a halálozások száma 179 volt Szeged terü-
letén. A 179 haláleset közül 5t-ben feláll meg a 
halottkémi ée as orvosi jelentés tüdőgyulladást 
a halál okául. Más hónapokban a tüdőgyulladás-
okozta halálesetek száma 24 és 26 kőzött váltabo-
sott és a mult év februárjában is 24 halálesetet 
okozott a tüdőgyulladás, tehát 28-c4 kevesebbet, 
mint ss idei februárban. Késenfekvő a feltevés, 
hogy ennek a többletnek az előidézésében réssé 
van az influenzajárványnak, mert as influenza 
leggyakoribb és legveszedelmesebb következménye 
a tüdőgyulladás. A főorvosi hivatal Jelentése azon-
ban egyetlen influenzás halálesetről sem sztS-
mol be. 
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Tizenhárom év előtti kegyetlen gyilkosság 
a szegedi törvényszék előtt .tv-

; 'i - 'r-

Másodszor ítéUék életfogytiglani fegyházra Farkas Andrási, skl társával megölte 
s nagyfezl kocsmárosné! — A törvényszék o Romániában felöltött tízévi (egyház-

ból semmll sem számított be o második életfogytiglani büntetésbe 
(A Détmagyarorezág munkatársától) Tizenhárom 

esztendővel ezelőtt elkövetett rablógyilkosság ügye 
került kedden a szegedi törvényszék Gőmőry-
tanácsa e l é A gyilkosság két tettesének élete, a 
gyilkosság elkövetése óta, valóságos regény. 

l t lB februárjában két apátfalvi legény: Farkas 
András ée 11]. Dávid István, aidk dohányesempé-
széssel foglalkoztak, elindultak falujukból Med> 
gyesegyházCf* egy nagy csomag dohánnyal. A 
csempészés azonban nem sikerült, mert a fináncok 
Médgyes«gybázán rajtaütöttek a két emberen és 
elvették tőlük a csempészárut Pénz nélkül és 
dohány nélkül tértek vissza Apátfalvára és nagyon 
el Voltak keseredve, hogy ntjuk kudarccal vég-
ződött Hogy nemikép kárpótolják magukat még 
aanap éjjel megkíséreltek egy betörést de itt is ku-
darcot vallottak. Elhatározták ekkor, hogy valami 
mödon pénzre tesznek szert, m*9 emberétet árán is. 
Farkas András, aki tulajdonképen főnöke volt 
Dávidnak, közölte társával, hogy Nagyőszöu ismer 
egy kocsmárosnét, akinek tudomása szerint pénze 
van. Elhatározták, hogy a'nagyőszi kocsmárosnét, 
Bartu Pálnét, született Brandenburg Helént meg-
gyilkolják és kirabolják és a tett elkövetését a 
következő éjszakára tűzték ki. A két ember aznap 
nyugodtan -lefeküdt és reggel elindult Ka^yősz 

felé As úton Fajrkas András két élesrefent kést vett 
elő és as egyiket Dávidnak adta át aszal, hogy 
azt az éles kést hasaiálja a gyilkosságnál 

A két ember sétálva haladt a falu felé, bogy csak 
estére érjenek oda Már erősen sötétedett, amikor 
a kocsma elé értek Ezen as estén kevés volt a 
vendég a kocsmaban, Bártané *ppen bezárta az 
ajtót amikor Farkasék kopogtak. A kocsmárosné 
kinyitotta es üzletét a fáradtnak Jtszé kát vendég 
előtt és bort hozott Néhány per dg üldögélt Far-
kas és Dávid as asztal mellett Majd Farkas i » 
lésére előhúzták mindketten éfesra fent késüket 
és as asztal mellől 

felugorva egyszerre támadták meg Bártanét. 
A támadás oly Iiir*-?en történt hogy a fconsmá-
rosnénak ideje sem volt s ikol ta t : , egyszerre kél 
oldalról szaladt két éles penge a lettébe. Farkasék 
még néhányszor beleszúrtak és amikor látták, hogy 
kiszenvedett 

hozzálátták « kocsma kifosztásához. 
Lenuzták a halott asszony gyűrűit nyakáról le-
vették az aranyláncot majd a pénztárból 180 
koronát a szobákból ót blúzt bárom szoknyát, 
retiicGIt és kevés ezflstnemrtt ira-ukhöz vettek 
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S Z É C H É N Y I M O Z I 
Szerdától március Kó 2-ától 

Az évad legsikerültebb világattrakciója 
Budapesten 20 hét óta táblás házaki 

'.V' Énekes, zenés katonai vígjáték a boldog békebeli időkből 
írták: R o d a R o d a és F r l l z G r U n b a u m 

Zenéjét szerzette: R ó b e r t S l o l z Rendezte: B o l v á r y G é z a 
Főszereplők: 

Gustav Fröhlich, Halmay Tibor ét Dolly Haas 

Micky egér legújabb kalandjai 
Előadások kezdete: vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor, hétköznap 5, 7, 9 órakor 

LAMPEL » HEGYI 
és menekülésre fogták s dolgot 

A rablógyilkosokat asonbea rövidesen elfogták a 
román hatóságok — Nagyősz már akbor Is romá-: 
nok által megszállt terület volt de, ahogy még 
a többi, agy ez ss volt még hivatalosan Romániát-
hoz csatolva — és letartóztatták mindkettőjüket 
Temesvárra került a két rablógyilkos. A vizsgálat 
hosszura nyűtt éa ifj. Dávid István a vivgáiat 
alatt módját ejtette e szökésnek. Egyik őrizetlen 
pillanatban 

megszökött a fogságból és átfőtt Mggfer-
országra, 

ihol rövidesen elfogták 1820 végén aair a aas-' 
gedi törvényszék előtt állott amely életfogytig 
tartó fegyházra ítélte. Ifj. Dávid Istváa ttóta ts 
« szegedi Csillagbörtönben él és tekintettel arra, 
hogy as életfogytig elitélt bűnösöket tizenöt év 
letelte után feltételesen szabadlábra szokták ba-, 
lyezni, közel áll a szabaduláshoz. 

Farkas András aasnban nem tndott megszökni; 
és igy a temesvári tőrvéhyszék előtt felelt b f - ! 
neiért 1820-ban. A tőrvényszék a teljesen megtört 
gyilkost aki mindent bevallott, 

életfogytig tartó fegyházra 
ttélte. As Ítélet megjárta az összes fónenokat ás' 
Végül is életfogytig tartó kényszermunka lett belőle. 
Farkas Andrást/ Nagyenyedre vitték, ahol meg-' 
kezdte büntetése kitöltését Igy azután mindkét 
gyilkos életfogytig tartó büntetést kapott áa egy-
szerre töltötték, két különböző országban bün-
tetésüket . . ^ ^ ' * v 

Farkas András ls egyre Jobban közeledett a ssa- > 
baduláshoz. Multak az évek, *gyik a másik ntán.. , < 
1930 februárjában azután Farkas András ugy látta, f 
hogy ütött a szabadulás órája. Alkalom kínálkozott i 
« szökésre és 

as életfogytig tartó kényszermunkára tUJt 
ember megszökött a nagyenyedt fegyinté-

zetből. 
Utja sok viszontagságon és kalandon keresztül 
Magyarországra vezetett 1930 őszére ért Magyar-t 
országra és itt röv idesu el is fosták éa vizsgálati' 
fogságba vetették. 

Ugyanakkor ifj. Dávid Sándor sajátkezüleg irt 
kérelmet a szegedi törvényszékbe! és perének ufra. | 
felvételét kérte, mert, smtnt irta, nem bánó». 
A kérelmet elutasitották, mert nem Jelölt m e g ' 
semmi olyan adatot amelybői n j tényállásra Jehe-
tett volna következtetni. Farkas András ügyében 
pedig megindult a diplomáciai eljárás. Az ügyész-
ség kérte a temesvári törvényszéktől Farkas András 
elitéltetésére vonatkozó iratokat amelyek azután 
két év elteltével, a mult hónapban meg is érkez-
tek Szegedre és igy a biróság tárgyalást tűzhetett 
ki Farkas András ügyében. 

A gyilkost kedden fegyőrök vezették elő. Ma 
sincs több 35—36 évesnél A tíz évig tartó kény-
szermunka sem törte meg. Cinikusan állott a 
biróság elé, egykedvűen felelgetett a hozzáintézett 
kérdésekre. Tagadta, hogy 6 ölte volna meg Bartu 
Pálnét, csak annyit ismert el, hogy a kés nyelével 
többször ráüöUt « kocsmárosné fejére. A bíró-
ság megállapította a temesvári törvényszék ira-
taiból, hogy a gyilkos a román bíróságok előtt 
mindent részletesen beismert. 

Csak egy tanút hallgatett ki a biróság a perben: 
ifj. Dávid Istvánt alti annakidején szintén töre-
delmes vallomást tet t Azonban most Dávid is, 
aki újra felvételt sürget még ma ls, visszavonta' -
beismerő vallomását és igyekezett a gyilkosság 
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