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Halálos tetanuszmérgezés 

leit a kocsmai verekedés 

vége 
CA Délmagyarország ninnkalá'Siitól) 

Pénteken tartott fötargyalást a tábla 
i i i e-rn y-tanacaa 11 a i a c s i l ei enc 25 
év. s topolyai földműves Italait okozo 
si yos testi sértés büntetlének ügyé-
ben. Halácsi mint a vádiialbot Kide-
rült, a múlt év december 20-án otiho 
ni borozgatás után elment a délután 
ioyumau Forgács Lőrinc kocsmájába 
ü l i este 8 órától fel 9-ig mcgivoll 
na; siélliter bori, amitől elaludt. l;or 
gáos este 9 órakor záiórát 'jelentet? 
be. Ilaiácsi a felszólításra eltávozol', 
a kocsmából. Azonban nem ment egye-
nesen haza, hanem beteri F a r a g ó 
József vendéglőjébe és olt tóbbedma 
g.TvaI inni kezdett, majd később elál-
mosodott és benie.nl a koesmárosék la 
kószobájába, ahol az egyik vetellen 
ágyba ruhásíól befeküdi és sáios ci-
pőire ráhúzva a takarói elaludt. 

Faragóné utánament, az ittas álla-
potbau levő férfit lelkel'etle és kiza-
varta a szobából Az áiinanan megza-
vart férfi visszament az ivóaa és ami-
kor onnan is kiküldte a kocsmáros fe-
lesége, arculütőtte az asszonyt, majd 
kiszaladt az utcára. 

Faragó AntaJ és bátyja üldözőbe 
vettek lialácsit, de látva, hogy nem 
érik utol, feliiagv'ak az üldözéssel. 
Halácsi látva, hogy nincsenek nyomá-
ban udözöi, felvett egy téglát és visz. 
sznment a kocsma felé. Faragó Ferenc 
jckkor meglátva HaJácsit, egyenesen 
ífetéje tartott és kérdőre vonta, miért 
iitöltc meg a feleségét. Halácsi erre 
IFaragó Ferenc fejéhez vágta a kezé-
ben levő téglaT, majd futni kezdett. 
Faragó Antal látva, bogy Halácsi 
^megütötte apját, a vendéglőből magá-
val hozott szódásüveget Halácsi ntán 
hajította. A szódásüveg Halácsit futás 
közben hátaközepén találta. 

Faragó Fentncet a kocsmából idő-
közben orvoshoz vitték, az orvos te-
íanuszinjekciót adott neki. Az injek-
ciótól Faragó pár nap múlva görcsö-
ket érzett a fejében és a száját nem 
tudta kinyitni. Pár napos kezelés után 
annak ellenére, hogy ujabb tetatfhsz-
' injekciót kapott, január 3-án tetanusz-
mérgezés következtében meghalt 

Ikriácsi ügyében a szabadkai tör-
vényszék május 7-én tartott főtárgya-
lást és halált okozó súlyos testi sér-
tés bűntett® miatt kétévi fegyházra 
itrlte. Halácsi az ítéletet megfellebbez-
te. igy került ügye a szegedi táblám. 
A tábla E-lemy-tanácsa mérlegelve az 
em hitő és súlyosbító körülményeket, 
Az elsőfokú biróság ítéletét indokolt-
nak találta és helybenhagyta. A vád-
lóit és védője az ítélet ellen , semmis-
ségi panaszt jelenteit b®. 
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— Légoltalmi térítési rffj.ifc kifize-
tése. Az 1943. év január—május hóna-
pokra eső hatósági légoltalmi szolgá-
latokért járó térítési dijak október 
2-án, szombaton délután 3—6 óráig fi-
zettetnek ki a tűzoltólaktanyában. 

Kéthónapí fogház csalásért. Kál-
lai Antal 36 éves szegedi asztalos 
csalás vétségével vádoltan került pén-
teken dr. Habermann György törvény-
széki büntető egvesbiró elé. Kállai jú-
nius 23-án Klement Géza Vntr.vutca 
2. szám alatt lakó kárpitost felkeres-
te. és nemlétpző aszlalosárura előleg-
ként felvett tőle 539 pengő 56 fillért. 
A biróság a bizonyítási eljárás lefnly. 
tatása után bűnösnek mondotta ki Kál-
lait csalás vétségében és ezért 2 hó-
napi fogházra ítélte. Az ifélet jogerős. 

— Egyhónapi fogház lopásért. \Vé 
tier József 41 éves Hétvezér-utca 46 
szám alatt lakó gyári munkás lopás 
vétsége miatt került génieken dr Koz-
ma Endre törvényszéki biintelö egves-
biró elé. AYéber június 11-én a Migyar 
Élelmiszer és Húskereskedelmi Kt. tu-
lajdonából ellopott egy 70 dekás rud 
SMlimit Ezért a' biróság 1 hónapi 
fogházra ítélte. Aa Ítéletet azonban há-
romévi próbaidőre felfüggesztette. Az 

-ítélet iogerős. " 

— Letartóztatták a tolvaj alkalma-
zottat. Még ez év áprilisában — amint 
megírta a Délmagyarország — Bul-
ger István osengelei hombiárbiizomá-
nyos feljelentést tett a rendőrségen is-
meretlen tettes ellen, aki őrizetlenül 
hagyott lakásából egy karórát, 200 
liler bort, számolatlanul hagyott pénzt, 
egy fekete férfinadrágot és körülbelül 
8—10 darab Futura-zsakot ellopott. A 
kár meghaladja a 2200 pengőt. Bulger 
István a feljelenlés megtételekor el-
mondotta a rendőrségen, hogy kire 
gyanakszik. A lakásába ugyanis nem 
voll másnak bejárása, csak alkalma-
zottjának, Papp Jánosnak. Ezért ugy 
gondolta, hogy a lopásokat, amelyek 
nem egy ízben történtek, csakis alkal-
mazottja követkelte el, akiben pedig 
munkaadója feltétlenül megbízott. A 
rendőrség a gyanuok alapján kiadta 
az ulasilást a csengelei csendőrőrs-
nek, amely rövid nyomozás után el-
fogta Papp Jánost, aki a bizonyítékok 
súlya alalt bűncselekményét beismer-
te, sőt azt is elmondotta, amivel gaz-
dája nem is gyanította. Pappot az el-
fogatása után történt kihallgatása 
után a csengelei csendőrőrs behozta a 
szegedi törvényszékre, ahol előzetes 
letartóztatásban van. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
október 1-én reggel 7 órakor 161 
cm, a levegő hőmérséklete 13 fok 
Cclzius volt 
_ Adótetszó'amUsi tárgyalás. A 

III. számú adófslszóiarmási bizottság 
október 5-én a következő fellebbezé-
seket iárgyalja: özv. Busa András né 
Petőfi S.-sugárut 85, Csonka István 
Petőfi S.-sugárut 85 Farkas Jánosr.é 
Rákóczi-n 34, Csiszár Gvula Rákéczi-
ut 66, Vér Antal Rákóczi-ut 78. He-
vesi Szilveszter Ren.é iv-u'ca Htvé-
si Szilveszterné Remény-utca 4, Tézs 
la József Remény 'nos 6, őzalma Fe-
renc Remény-utca 8. Majorosi János 
R«ménv-utca 11, Hegyes István Re-
mény-ntca 13. Király József Remény-
utca 16, íteojka Laios Remény-utca 

18, Jójárt István és Jójárt Istvánné 
Rcménv-utca 22. Bili György Reménv-
utca 82, Fülöp Ferencié ltemény-
ulca 32, T.őrincz Janómé Lemény-
utca 33. Móra Andrásné Remény-u'.ca 
37, Kovács László Reménv utca 41, 
Juszkó Jánosné Re.-nény utea 61. Bör-
csök Páiné Remény u'ca 54. Rózsa 
Islvánné Répás-utca 6. Molnár Fe-
rencné Répás-utca 12. Elek Tstvánné 
Répás-utca 13. Vér János Répás-utca 
16, öröm József és Patkós Imre Ré-
pás-utra 22, Pálfi Ferenc Szekeres-
utca 7, Sulyok Ferenc Szekeres-utca 
14, Szőke Tstvánné Szekeres-utca 8. 

'Nagv Lajosné Sz^keres-u'ca 11. Katif-
^inaim Béla. kk. Kaubnann György és 
Kaufmann Gvprgv Szent Ferenc-ulea 
5. Guzi István Szent Ferenr.-ntea 7, 
Mannheim Gáspár Szent Ferenc-ntea 
19, vitéz Kiss György Szentháromság-
ntra 48. Nyári Ferenc Szentháromság-
utca 50, Gémes László Szenthárom-
ság-utca 53, Schneider József Szent-
háromság-utca 53, dr. Szabadkai Béla 
Szentháromság-utca 54. Lapos Sán-
domé Szentháromság-utca 65. Sz;.-
bó Géza Szentháromság-utca 70 
Masa Gyula Szél-utca 37, Uo 
lió János' Szél-utca 32, özv. Rózsa 
Sándorné Szivárvány-utca' 2. id TTusz-
fa Mihály Szivárvnnv-utea 27, Recski 
Tstvánné Szél-utra 43. Wetfer T'.énárt-
né Szél-utca 30, Kővágó András Szél-
utca 55. 

K ö t e t t k a b á t o k — S z v e t t e -

r e k — G y e r e k p u l ó v e r e k — 

S e l y e m h a r i s n y á k 

naey választékban kaphatók 

T Ó B I Á S N Á L 
HE1VEZER-UTCA 17. # 

RÁDIÓ 
S Z O M B A T , O K T Ó B E R 2 

Fájdalomtól összetört szívvel 
tudatjuk, hogy drága jó édes-
anyánk, 

ozv. Kanífz Löríncné 
szül. WFJSZFTNBÖGK EMMA 

folyó hó 1-én 60 éves korában, 
elhunyt. 

Temetése f. hó 3-án délután 5 
órakor a rókusi közkórház ha-
lottasházából. Engesztelő gyász-
mise f. hó 4-én 9 órakor a ró-
kusi plébániatemplomban. 219 

S Z Í N H Á Z 
= Dr. Pálfy György kulturtanáes-

nok levele Both Béla főrendezőhöz. 
Dr. Pálfy György kulturtanácsnok Az 
ember tragédiája felújítása alkalmá-
ból a következő levelet intézte Both 
Béla főrendezőhöz: 'lerendező ur! 
Kedves kötelességemnek teszek elegei, 
amikor a tegnapi szezonnyitás alkal-
mával ugy főrendező urnák, mint a 
művészegyüttesnek az átlagon messze 
felülálló és az ország második váro-
sát méltán reprezentáló kiváló .mű-
vészi teljesítményükért hálás szeretet-
tel köszönetet mondunk. Tudatában 
vagyok annak a nagy munkának, amit 
főrendező úrral az élen a társulat 
végzett. A tegnap nyújtott művészi 
teljesítménnyel a szegedi Városi Szín-
ház társulnia kiérdemelte nemcsak a 
hatóság, a közönség, hanem a színház 
felügyelőinek is legteljesebb elismeré-
sét és köszönetét. Kérem ezprt Főren-
dező urat, hogy legteljesebb elismeré-
semet és köszönetemet tudomásul ven-
ni, azt a szereplő társulat tagjaival 
közölni méltóztassék'. Kiemelten kell 
megemlékeznem a nagyon szép és iz 
léses díszletekről — a diszlettet vező 
és festő —, valamint a műszaki sze-
mélyzet elismerést érdemlő pontos és 
lelkiismeretes munkásságáról, azért 
kérem, hogy elismerő köszönetemet 
részükre is tolmácsolni méltóztassék 
További gazdag sikereket remélve és 
várva Főrendező ur és a társulat, va-
lamint a műszaki személvzet munká-
jára Tsten áldását J<érem Szeg.-d. 1943 
szeptember 30. Dr. P á l f y György sk. 
kulturtanácsnok.* 
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A színházi iroda közleményei 
Ma este: Egy nap a világ. Somley 

Júlia, az Uj Magyar Színház művész-
nője és Bánky Elemér, a szegcdi Vá-
rosi Színház társigazgatója játszák 
ma este az Egy nap a világ főszere-
peit. A darab tavalyi szegedi bemuta-
tóján osztatlan elismerést aratott s 
igy mostani felújítása is valós*zinüleg 
nagy érdeklődésre tarthat számot. A 
két főszereplő mellett az együttes töb-
bi tagjai nagyrészt megtartották mull 
évadbeli szerepüket, igy Völcsey Ró-
zsi, Szegedi Szabó István, Sorr Jenő, 
Szemethy Endre; az uj tagok közül 
pedig szerepekhez jutóti Vajay Erzsi, 
Varga D. József, vitéz Szilágyi Lajos, 
vitéz Márton Sándor, Sípos Ila és 
Makláry Márta. A darab ma is, hét-
főn este is bérletszünetben kerül szín-
re rendes helyárakkal, vasárnap dél-
után pedig mérsékelt hclvára1<kal sze-
repel a műsoron. Rendező: Both Béla. 

Vasárnap este bcrletszünethcn ke-
rül színre Az ember tragédiája. Fő-
szereplök: Ladányi Ferenc, Petur Il-
ka, Szeged Szabó István. 

Munkáeelőadá8 kedden eBte. Ma-
dách drámai költeménye a munkásság 
számára ®z évadnyitó előadás szerep-
osztásában kerül színre. Gyárak, vál-
lalatok, üzemek alkalmazottai csopor-
tos igényléseikkel a színház gazdasági 
hivatalához forduljanak. 

Bérletfizefés naponta délelőtt 1Möl 
l-ig és délután IHöl 7 óráig vasárnap 
és ünnepnap kivételével, a gazdasági 
hivatalban. 

A nemzeti gyászünnrpre *-«3ó te-
kintettel A fáb«irnok»é premierje ki-
vételesen október 5 én lesz. ÜKióber 
6-án Az ember tragédiáját játeza a 
szinház. 

BUDAPEST I. 
j 6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt 
bajtársi rádiószolgálata. 6.25: Ébresz-
tő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7: liirek, 
közlemények. 8: FÍirek német, román, 
szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.30: 
A vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium rádióiskolája. 10: Hirck. 10.15: • 
Szórakoztató zene. 11.10: Nemzetközi 
vizjelzöszolgálat. 11.15: Szórakoztató 
zene. 11.40: Színházi visszaemlékezé-
sek. Kende Paula előadása. 12: Ha-
rangszó. Himnusz. 12.10: Müvészleme 
zek. 12.40: Ilirck- 120: Időjelzés, víz-
állásjelentés. 1.30: Honvédeink üzen-
nek A Vöröskereszt bajtársi rádió-
szolgálata. 2: A légierők fuvószene-
kara. Vezényel Doroszlai Károly. 2 
óra 30: TTirek, műsorismertetés. 3: II-
niczky László tánczenekara játszik 
3.30: A délmagyarországi németség » 
magyar szabadságharcban. Irta Kő-
nig Antal. Felolvasás. 4.15: Szórakoz-
tató zene. 4.45: Időjelzés, hirek 5: 
Magyar nóták. TTajdu Anna és Horlt 
Lajos énekel, kiséri Oláh Kálmán ci-
gányzenekara. 550: A világirodalom 
gyöngyei. Felolvasás. 6.20: A Pastor 
Angelicus cimé film ünnepi bemuta-
lójának közvetítése. 6 50: Hirek. 7: 
Akiket mindig szívesen hallgatunk. 
Tímár József csevegése. 710: A Tfim-
gária-park Tarka-estjének közvetíté-
se. 8.20: Hangképek innen-onnan. 8 
óra 45: Gitárest. Összeállította és ve-
zeti Bertha István. Közreműködik 

Szabó Miklós (ének) és a gitáregvfit-
tes. 9.40: Hirek, lóvensenyeredmC-
nyek. 22.10: Hirek' német, angot é's 
francia nyelven. 10 40: Ki mit szeret. 
11.45: Hirek. 

BUDAPEST IL 

5: Hirek német román, szlovák, 
ruszin és horvát nyelven. 6: A földmű-
velésügyi minisztérium mezőgazdasá-
gi félórája. 6.35: Egy nap a világ. 
Mai történet három felvonásban, öt 
képben. Irta és rendezte Vaszary Já-
nos. Közvetítés az Andrássy Színház-
ból. 9: Farkas Béla cigányzenekara 
muzsikál jjz Emke-kávébázból. 9 30: 
Lóversenyeredmények. 9.40: Hangié' 
mezek. 10.40: Hirek. 
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MUSTOT, BORT 
minden mennyiségben legmagasabb ár' 
ban vásárol KUGRKA MTHALY b*>r. 
pincészete. Kossuth Lajos-sugárut 21 
Telefon: 20-33. !4\ 

T Ő Z S D E 
Budapesti értéktőzsdezárlat. A hét 

utolsó napján csendes forgalommal, 
tartott irányzattal nyitott a tőzsde. A 
kezdetben kiirt pénzárfolyamok a 
tözsdeidő végéig érvényben maradtak. 
Igy a nagyrészt névleges árfolyamok 
alig tüntetnek fel változást. Magyar 
Bank 96.5, Hitelbank 136.5, Szegedi 
kenderfonó 311.75, Szegedi Kender 
74Ü, Nemzeli Bank 432.— 

Zürichi devizazárlat. Páris 5875, 
London 17.32, Newyork 431.—, Brüsz-
szel 69.25. Milánó — M a d r i d 
39.75, Amszterdam 229.37 tél, Berlin 
172.55, Szófia 5.37 fél, Bukarest 2.37 
téL 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai: Szlovák kor. 11.45— 
11.75, lira —.—, svájci frank 70.60-
80.60, svéd kor. 71.70—82.70. 

Budapesti termény tözsdezá Hat. A 
terménytőzsdén a kukorica árát az 

i idevonatkozó kormányrendelet értel-

( ni ében októberre újból megállapítot-
ták. A csöves tengeri ára 1.10 pengő-
\*el, ^morzsolt ára pedig 1.20 pengő-
vel emelkedett. A víztartalmát 2 szá-
zalékkal csökkentették. A többi Cikkek 
árai változatlonok. 


