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A/ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE Tl / OKAKOR, 

VÉGE REGGEL KAROM ÓRAKOR. 

II tábla ís hat évre ítélte a földművest, 
aki marólúgot itatott feleségével 

— Uj egyetemi magántanár. Buda-
pestről jelenük: A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter dr. Zárday Ibire 
01 BA főorvosnak, a szegedi tloühy 
Miklós-tudományegyetem orvostudo-
mány karán »A szívbetegség felisme-
rése és gyógyítása* ciniü tárgykörből 
egyetemi magántanárrá történt képe-
sítését jóváhagyólag tudomásul velle 
es ebben a minőségben megerősítette. 

— Hálaadó istentisztelet az evangé. 
likus templomban. Az evangélikus 
templomban a Kormányzó ur őfőmél-
tósága születésnapja alkalmából ju-
nius 18-án délelőtt 10 órakor halaadó 
istentiszteletet tartanak. 

— Megoperálták Keszthelyi l:cta 
Ítélőtáblai elnöki titkárt. Keszthelyi 
ijeia ítélőtáblai elnöki titkár, a sze-
rről biröi kar rokonszenvse és crle-
his tagja, legulóbb súlyos operáción 
cselt al. Allapotaban azóla örvende-
tes javulás tapasztalható s Kcszlhejyi 
liela egyre közelebb van a teljes fel 
gyógyuláshoz, ami visszaadja öt uiva-
túsanak.. , 

— Felhívás a Nemzetvédelmi Ke-
resztesekhez. A Kormányzó ur ölő-
m l lóságnak születése napján tartan 
1o\ ünnepi szentmisén pénteken dél-
<Iójt 10 orákor a fogadalmi templom-
ban a szegedi Nemzetvédelmi Keresz-
tesek testületileg vesznek részt, l el-
kerik a Nemzetvédelmi Kereszteseket, 
i k i^ . az ünnepi szentmisén niinéi na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

_ Az OsZtAlysorsjálék húzása. Az 
Usztulysorsjálék szeidai húzásán a 
vöve-kezö főbb nyereményekél sorsol-
lak ki: 50.000 pengőt nyeri 95652, 15 000 
pengőt nyert 2lj418: 10.000 pengőt nyer-
iek: 81063 64984, 5(hh) pengőt nyert 
12080, 8000 pengőt nyert 13466, 2000 
pengőt nvertek: 01734 62540 71204, 1000 
pengőt nyertek: 6031 31662 12562 25880 
w760 72623 90880, 5iki pengőt nvertek: 
7225 17h78 19354 4557» 38405 58850 70454 
7 )037 817691 88882 89881 90041 97051 

— Ma este Tihanyi mester díszelő-
adása a szinbázbun, 274 

— A szegedi dohányárusok * hon-
vedekért. A szegedi dohányaiusok 
gyűjtést rendezlek maguk között a se-
besült honvédek javára. A gyűjtés 
eredményekéül pünkösdkor 20—20 
.Szimfónia cigarettái osztottak ki az 
iparoslanonelskolában és a rókusi is-
kolában levő hadikórbaz ápoltjai kór 
znl(. A gyűjtésben és a cigaretták ki-
oszlásában résztvetlek vitéz Romhá-
nyi tsivan dohányiiagyárus, Somogyi 
Mihály, a dohgnyn^gyáruda vezetője, 
Szerherédy Imre dohánykisárus, Mol 
nár Mihály, vitéz Faragó Ernő, Ágos-
ton Márfon, Titnkó György, Csipei lst 
ván. Kovács Bél» 

(A Dél Magyarország munkatársá-

tól) A N/ejredi törvényszék március 

20-úti tartott főtárgyainnt Németh 

Imre 43 éves Balástya kapitányság 

4. szám alatt lakó földműves em-

berölési bűnügyében. Németh Imre 

IS'24. november 26-án házasságot kö-

tött Guezi Rozáliával, akivel pár hó-

nappal előbb ismerkedett meg a 

kisteleki vásár alkalmával. Né-

meth akkor 24 éves legény, felesége 

pedig, akinek ő volt a negyedik 

férje, 49 éves asszony vol t 

Családi életük két év elteltével 

áldatlannak bizonyult és a követke-

ző évek állandó veszekedésben tel-

tek el. Emiatt, 1932-ben fel is osz-

latták közös háztartásukat és kü-

lönváltak. Ebben az időben Guezi 

Rozália többizben feljelentette, ba-

pörölte férjét. A biróság kétizben el 

U Ítélte rágalmazás és lopás vétsé-

go miatt a férf i t 

A férfi ennek ellenére Is igyeke-

zett visszaállítani házastársi kö-

zösségét, árui a mult év folyamán 

sikerült is neki. Nem élhettek azou-

ban sokáig együtt mert Németh 

Imrét 1942 tavaszán behívták kato-

r.anak és kivitték az orosz frontra 

A frontról augusztus 22-én jött bu-

ra. Másnap elment jelentkezni a 

rendőrségre és egyéb ügyes-bajos 

dolgait intézte el. Együtt jött be 

Szöged Felsőközpontra feleségével, 

aki ismerősei látogatta meg és te-

jei- vásárolt. 

Augusztus 23 án este 10 órakor 

leültek vacsorázni. Vacsora alkal-

inúvnl váratlanul szörnyű dolog 

történt. Németh rátámadt feleségé-

re.. torkon ragadta és egy Dlana-

sósborszeszes üvegből tömény ma-

rólúgot öntött a szájába. Németh ué. 

amikor kiszabadult az líra kezei 

közül, összemart torokkal elmeneült 

Kopasz Imréékhoz, ahol eldadogta 

— mivel folyamatosan beszélni az 

elszenvedett sebektől, nem igen 1u 

dott —, hogy férje méreggel itatta 

meg, csakhogy szabaduljon föle-

A mentők életveszélyes állapot-

ban vitték Némethnét a sebészeit 

klinikára, ahol augusztus 24-én az 

elszenvedett égési sebekbe belehalt, 

Németh Imre a törvényszéken 

megtartott főtárgyalás során azzal 

védekezett, hogy az asszony akarta 

öt eltenni láb alól. Vacsora közben 

azzal, hogy „Itt a tej, igya meg" 

átadta neki a sósborszcszes üve-

get. ő — bar szájában kenyér és 

szalonna volt —, ivott is az iiveg-

beu levő folyadékból, de amikor 

észrevette, bogy az nem tej, hanem 

valami csípős és maró folyadék, ki-

köpte a szájába került mérget cs 

hirtelen mérgében nekitámadva fe-

leségének. igyekezett öt megitani a 

folyadékból. 

A főtárgyalás során a tanuk azt 

vallották, bogy Guezi Rozália több 

izben arra bujtogatta Horváth J ó 

zeef kocsmárost, hogy tegye el fér-

jit láb alól, de ugy, hogy öngyil-

kosságnak lássék és ezért 2060 pen-

gőt is felajánlott Horváthnak. A 

tanúvallomásokból azonban az is be-

igazolást nyert, hogy Ncmeth Imre 

cselekedele kimeríti az erős felin-

dulásban házastárson elkövetett 

szándékos emberölés bűntettének té-

nyét. Ezért őt 6 évi fegyházra Ítél-

ték. 

Feliebbe/és folytán nz ügy szer 

dán a tábla Currj/-tanáésa elé ke-

rült. A táblai főtárgyaláson Curry 

Richárd Ítélőtáblai tanácselnök a 

vád- és védőbeszéd utján újra el-

mondatta Németh Imrével a va 

osora és az azt követő jelenetek le-

folyását. Németh Tmre először fo-

lyékonyan kezdte elbeszélni az ese-

tet, de amikor a cselekmény leirá 

sához ért, az elnök keresztkérdései 

re zavarosan és ellentmondóan vdla 

szolt. A tábla Némehnek azt a véde 

kezesét, hogy önvédelemből csele-

kedett, nem fogadta el és az első-| 

fokú" biróság ítéletét helybenhagyta. 

Az ítélet ellen dr. Horánszky Mik-

lós főügyészhelyettes, valamint a 

vádlott és védője semmisségi pa-

r.aait jelentett be. 

Tihanyi mester 
csodálatos 

büvésxrevíije 
Ma eslc 7 érakor tartja Tihanyi 

mesler, a nagy varázsló' csodalatos 
látványos 

UlSifiBKMUTATó F7LÖA HASAT 
A SZÍNHÁZBAN. 

Ezideig még soha nem láfolt elő 
adasban lesz része Szeged város 
közönségének. A külföldi és ha-
zai sajtó a legnagyobb elismerés-
sel nyilatkozik. A fiatal s/.inipaü-
kus művész az ország legnagyobb 
városaiban nagy sikerrel vendég-
szerepelt s igy már előre is nagy 
sikert jósolnak a mesternek. Izga-
tottan várjuk az előadasi és az 

•óriási érdeklődés már előjele an-
nak, hogy Tihanyi mester előadá-
sa sokáig emlékezetes marari azok 
számára, akik csodálatos előadá 
sát megnézték Jegyek meg kap-
lilék a színház pén/|áránál a ren-
des pénztári időkben. 273 

— Diakuk nyári vasúti jegye. A 
MAV a nyar barom hónapjai* arc-
kepes vasúti igazolvanyl ad az 
igcnylö es arra jogosult diálvuknas, 
bogy iélaron utazhassanak, ba a 
vakacioban rokonoknál, hol, akar-
juk kipihenni az ev faradaluiaii. L* 
az utazási Jaz soha nem csapolt na-
gyobb hullámokat s ^ leginkább 
Szatymazra szorítkozott,* legfeljebb 
a százegynéhány kilométert erte el, 
az| is laiáu egyszer. Maga az iga-
zolvány kiaililasa pedig került eiű-
Ezór kél pengőbe, a megújításnál 
egybe. Az idén aztán egyszerre 13 
pengő 56 fillérre szökött lel az 
ara, nvilvánvalóaii alkalmazkodva 
a megdrágult utazási díjtételekhez. 
A pünkösdi, ünnepek ugyan azt mu-
taltak, hogy hiába minden ügyei-
mez te lés. amely az utrakeJestől 
akarja visszatartani az emberisé-
get, akiié rajon a mehetnek, az nem 
törődik a tarifaval és akar fürt tor-
májában lóg a vagon lépcsőjén, — 
a kis diákokai mégis sujnáljuk. Az 
ő nyári kirándulásuk nem szenve-
dély, vagy fejgörcsbe olvadó una 
lom szülöttje, viszont a tizenhárom 
és félpengős igazolvany meglehetős 
teher a szeréuy módú szülök zse 
bén. Miért is, igen sokan lemonda-
nak erről s kedvezményről, amely 
csak akkór fizetődnek ki, ha a kis 
diákok annyit ülnének vonaton, 
mint a közellátási miniszter állal 
olv ékesen aposztrofált ui elem, 

_ Halálozás. Felejthetetlen jósá-
gos édesanyánkat, özv. XVeisfeiLer 
Mm-nét lolyó hó 11-én temettük el 
Budapesten. 1943 junius hó 17. VVcis-
leiler Testvérek. 

_ A mentők hireL Szerdán délelőtt 
negyed 10 órakor Dudás Ferenc 14 
éves Somogyitelep IX, utca 504. szára 
alatt lakó kisfiúra, miközben a bur-
gonyával megrakott kocsi körül csel-
lengett, ráesett egy zsák burgonya. A 
fiu karját törte, a mentők a közkór-
bazba vitték. — Udisán János 34 éves 
óbecseif munkaszolgálatos szerdán 
délután 5 órakor fözes közben lefor-
rázta magát. A mentők másodfokú 
égési sebekkel vitték a bőikliniká a. 
_ Purcsi Erzsébet 20 éves Hóna-utca 
33. szám alatti leány lakásán öngyil-
kossági szándékból megmérgezte ma-
gát. A mentők a közkórházba vitték. 
Jeliének oka ismeretlen. 

_ Ma este Tihanyi mester díszelő-
adása a színházban. 274 

_ Felhívás a Katolikus Nővédő 
tagjaihoz. A Katolikus Nővédő Egye-
sület felkéri tagjait, hogy junius 
lg-án a Kormányzó ur őfőméltósága 
születésnapján a fogadalmi templom-
ban 10 órakor tartandó szentmisén 
minél számosabban vegyenek részt. 

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A s/.e 
ged| rendőrség révkspHánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
juuius 16-án reggel 7 órakor 379 
em, a levegő hőmérséklete 17 fok 
Étlzius volt. 

— Felhívás az alsóvárosi leventék-
hez. Az Alsóvárosi Levente Egyesület 
vezetősége ezúton hivja ü l leventéi fi-
gyelmét, hogy a évzáró levenleünne 
pély főpróbája ma, csütörtökön dél-
után és nem pénteken lesz. A leventék 
számára gyülekezés délután 2 órakor 
az, alsóvárosi (eserepessori) levenle-
gyakorlótércn lesz. ahonnan együtte-
sen indulnak a csapatok a Pálfv-pá-
lyára. A Levente Egyesület vezetősé-
ge ezúton kéri fel a munkaadókat, hogy 
leventéiket erre az időre engedjék el 
és mentsék fel a szolgálat alól 

— Elmegyógyintézetben talállak 
meg a gyújtogató nöimitálort, Buda-
pestről jelentik: Még ápnlis 16-án éj-
szaka történt, hogy a népligeti mutat-
ványos téren a Pflügl-i Ágoston lu-
lajdonában levő Művész Színpad hir-
telen kigyulladt. A rendöii nyomozás 
akkor megállupilotta, hogy a tüzet 
gyújtogatás okozta: a tettes' benzint 
öntött az épüiet kétránypapi'rhól ké-
szült oldalaira. A nyomozás gyariuja 
az egyik alkalmazottra, Ostyán Re-
zső nöimitátor artistára Irányult. Os-
tyán Rezső a színpad leégése után'el-
'unt. Hosszas nyomozás ulán a detek-
livek moglaíállák Oslyánl a lipóttncó 
zei elmegyógyintézetben. Kiderült, 
hogy a tüzeset után vétette fel magát 
az intézetbe. Ápolási ideje alatt is ál-
landóan tűzveszélyről beszélt és ha-
sonló rémképek üldözték. Ostyáé beis-
merte, hogy ö gyújtotta fej a Miivés* 
Színpadot, mert annak tulajdonosa a 
bevételből kikötött 36 százalékot nem 
tudta neki megfizetni. Rendőri tn|éz-
kedésre ellenőrző orvosszakérlő fogja 
megvizsgálni a nőimilátor arlis'át. 

Ma este Tihanyi mester díszelő-
adása a színházban. 274 

Lakásokat fosztogatott az álh«-
diözvegy. Budapestről jelentik: A Üu-
nakorzón és a dunaparti éttermekben 
tűnt fel az utóbbi hetekben egy csinos, 
gyászruhás hölgy, aki katonatiszt öz-
vegyének mondotta magái. Férfiakkal 
kötött ismeretséget, záróra előtt pár 
perccel telefonálni ment és utána két-
ségbeesetten panaszkodott, hogv egyik 
szállodában sem kap szobát, vonala 
csak reggel indul, nem tudja, hol töltse 
a* éjszakát. A férfiak rendszerint uri 
gavallériából felajánlották lakásukat, 
nem 'egyszer fordult elő, hogy a házi-
gazda egyik barátjánál áludt, hogy a 
hadiözvegynek szállása légyen. Csak 
akkor lepődtek meg a jószivii szállás-
adók, amikor reggelre nemcsak a széP 
hadiözvegy, hanem az ékszerek, a pénz 
és egyéb apróságok is ellűntek. A 
rendőrség leleplezte a szélhámosnő', 
akit mind a tiz. férfi, akinek szívessé-
gét igénybe vette, csak »szép Vali« 
néven ismert. A főkapitányságon sír-
va vallotta be, bogy szerény magán-
tisztviselőnői fizetéséből o«m tudott 
megélni, ezért játszotta a hősi halott 
özvegyének szerepét. Kovács Valériá 
nak hiviák, husz éves. Lélartóztatták. 


