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A szegedi rendőrség felkészülten várfa 
a kommunisták szeptember hatodikáját 

O P T I K A — F O T O 
TZZS2SSF L I E B M A N N § 

K e l e m e n u c c a H A - H A m e l l e t t . 

(A Déimagyarország munkatársától.) Mint 
isineretes, a kommunisták szeptember 6-ára 
országos tüntetést hirdettek. Szándékukat röp-
cédulákon jelentették be, sőt ennek a napnak 
érdekében idéztek elő zavart a szociáldemok-
raták szeptember 1-i impozáns felvonulásán 
js. A rendőrség a szeptember 6-iki tüntetést 
országszerte teljes felkészültséggel várja. A 
szegedi rendőrség is foganatosított preventív 
intézkedéseket, bár a rendőrségnek az a vé-

(A Déimagyarország munkatársától.) Kőszegi 
Oszkárról, az ujszegedi menyasszonygyilkosról 
megírtuk, hogy rendkívül kalandos életet élt mi-
előtt Szegedre került. Jóformán az ország vala-
memjj'i városában követett el kisebb-nagyobb szél-
hámosságot. 

Kőszegit pénteken egy ilyen ügyből kifolyólag 
hallgatták ki az ügyészségen. Arról volt szó, hogy 
a gyilkosnak számot kellett adnia, hogy néhány 
hónappal ezelőtt ellopott-e egy nadrágot a bé-
késcsabai plébániahivatal előszobájából. 

Még a nyár elején történt, hogy egy csabai 
límber, akinek valami dolga volt a plébániahiva-
talhan, vadonatúj, papírba csomagolt nadrágot ha-
gyott az előszobában. Mire kijött az irodából, 
a nadrág eltűnt A károsult feljelentést tett a rend-
őrségen, de nem sikerült megállapítani, hogy ki 
wlt a tolvaj. A férfi azonban nem nyugodott bele 
az eredménytelen nyomozásba és saját szakállára 
tovább kutatott. Minden nadrágot megvizsgált, hogy 
nem ismeri-e fei az uccán "aiakin a sajátját. Hó-
napokig tartó fáradozását végre a napokban siker 
koronázta. Egy férfin mermi'laníotta a nadrágot. 
Azonnal rendőrt hivott és bekisértette a meglepett 
férfit? aki a rpurlrr f-vi i-er "érdekes mő-ion vérle-

Ieménye, hogy Szegeden nem fognak megpró-
bálkozni a kommunisták semmiféle tüntetéssel. 

A rendőrség péntek esti 8 órától kezdve ren-
delte el a permanenciát, amely szombat esti 
8 óráig tart. Ez idő alatt gyalogos és biciklis 
rendőrosztagok állnak készenlétben. Pénteken 
éjjel rendőrök és detektívek cirkáltak a város-
ban, különösen a külterületeket ellenőrizték, 
röpiratokat kerestek, de minden eredmény 
nélkül. 

kezett a tolvajlás vádja ellen. 
Előadta, hogy a nadrágot nem lopta, de nem ís 

vette, hanem kapta. Az adakozó pedig nem más, 
mint Kőszegi Oszkár, aki jelenleg gyilkosság vád-
jával ül a szegedi ügyészség fogházában. 

A csabai rendőrség ennek alúpján megkereste a 
szegedi rendőrséget, hogy hallgassák ki Kőszegit 
a nadrágra vonatko/.ó'ag. Kős. égit meglepte a nad-
rágügy és kijelentette, hogy iem ő volt a tolvaj. 
Annyit azonban mégis bevallott, hogy köze volt 
valamikor ehez a nadrághoz. Hónapokkal ezelőtt 
megfordult ugyanis Csabán, elfr-rvott a pénze, 
éhezett, le volt rongyolódva, amikor megismerke-
dett egy pincérrel. Ennek aztán elpanaszolta, hogy 
miiyen rosszul megy neki, mire a pincér meg-
szánta és ajándékozott néki egy nadrágot. Egy 
darabig, amig Csabán volt, viselte is a nadrágot, 
később jobbra fordult a sorsa és a nadrágot 
tovább adta egy még szegényebb embernek. Ta-
gadta, hogy a csabai plébániahivatalban vala-
ha is megfordult volna. 

Kőszeii Oszkár vallomását megküldötték a csabai 
rendőrségnek, amely most azt fogja kideríteni, 
hogy járt-e Kőszegi Oszkár a békéscsabai plébánia-
br-atnt előszohií ;átnn. 

Asc olvasó rovata 

A Somogyí-íelepi villamos 
Tisztelt Szerkesztő ur! Régi vágyunk nekünk, So. 

mogyi- és Fodor-telepi lakosoknak, hogy a villa-
mosvonalat a telepekig — ha csak részben is — 
meghosszabbítsák. Sok érdekeket szolgálna, ha a 
villamostársaság engedne a két telep óhajának, 
mert ezeket a fejlődő telepeket még szorosabban 
fűzné Szegedhez és virágzásukat még jobban elő-
segítené. Nagy szükség lenne a járat meghosszabbí-
tására azért is, hogy télen, a rossz időben az is-
kolába bejáró telepi gyermekeknek nem kellene 
annyit gyalogolni és szenvednie a rossz utakon.' 
Ki is fizetődne a vonal meghosszabbítása, hiszen 
a két telep lakossága alig várja, hogy a villanjqs 
használhassa. 

Tisztelettel: (Aláírás.) 

Padok az egyetemen 
Igen tisztelt Szét készt őség t Nem ösmerem az 

illetékes fórumot, igy kérem, szíveskedjenek b. 
lapjukban soraimnak nyilvánosságot adni. 

filénk érdeklődéssel kisérem a közmunkákat és 
az ezekről szóló tudósításokat lapjukban. Igy ol-
vastam pár izben az iparostanonciskola és tőbtt 
elemi iskola berendezésének megrendeléséről. Ek-
kor estembe jutott, hogy a központi egyetemen 
a nyilvános előadótermekben rendkívül egyszerű, 
régi fapadok vannak, amelyek a felnőtt közönség 
részére szűkek. Talán lehetséges lenne, hogy az 
egyetem ezen előadótermei részére készítenének 
uj padokat (esetleg megfelelő székeket és asztalo-
kat) és az igy felszabadult régi padokat használ-
nák fel az elemi iskolákban. T e l j e s . tisztelettel:. 
Figyelmes olvasójuk. 

Egy szülő levele az iskoláról 
Igen tisztelt Szerkesztőség! A szülők és diákok 

számára egyaránt nagyjelentőségű szeptember hó-
nap beköszöntött. Vége a szép nyárnak, — éne-
kelhetik a szomorú diákok, akik még párhétig 
szívesen lubickoltak volna a Tisza hullámaiban, 
futkároztak volna a szabad levegőn.̂  De ugyanarra 
a dalra rágyújthatunk mi, szülők is. 

Az iskolai költségek, könyvbeszerzés, a gyerme-
kek ruházatának rendbehozatala bizony nem kis 
gondot okoz és mától kezdve számíthatunk arra, 
hogy minden napra kijut a pár fillértől néhány 
pen»ői2 terjedő kiadás. No, de ez másként nem 
lehel. Minden szü'ő sziveden hozza ezt az áldozatot, 
mégha meg kell koplalnia is érte. Mindazonáltal 
sokat segíthetnek rajtunk a tanügyi illetékesek, 
ha kissé behelyezik magukat rendeleteik kibo-
csájlásánál a mindennapi életbe és nemcsak pa-
ragrafusokat tekintenek, hanem a szülő mai nehés 
helyzetét. „Minél kevesebb terhet róni a szülőre, — 
ez volna a jelszó, melyet a szülők nevében kérünk* 
Szokja meg a gyermek, hogy régi könyvekkel, ke-
vés füzettel és felszereléssel kell gazdálkodnia, 
szokjék már itt a takarékossághoz, amelyre as 
életben amúgy is nagy szükségük lesz. Kérjük 
tehát ezt, példával demonstrálva, gyermekeink lel-
kébe oltani, miáltal a mi. helyzetünkön is könnyi-
tenének. 

Még néhány kérésünk van a tanár urakhoz. Sok 
szivet, sok megértést és sok szeretetet a gyerme-
kek számára. Ne lássa a gyermek ellenségét tanár-
jában, akinek lépte hallatára szive összeszorul, na 
sóvárogjon arra az időre, amikor kiszabadul az 
iskola falai közül. Legyen a tanár neki megért® 
jő barátja, irányitója s ami a legfőbb, tanács-
adója, mert a modern pedagógia nem a megfélem-
lítés eszközeivel dolgozik. A rettegés, a megfélem-
lítés éppen ugy a muzeumokba való, mint a régi 
igazságszolgáltatás eszköze. Ma a megértés, a gyer-
mek lelkébe való behatolás, bizalmának megnyeré-
se és hálás szeretete az a fegyver, amellyel mindent 
elérhetnek pedagógusaink. Érző emberek legyenek 
a tanerők, ne rideg paragrafusok végrehajtói, mél-
tányolják azt, hogy a fiatal gyermeknek milyen 
nehéz lehet a nap minden órájában más és más 
tanár kívánságához, egyéniségéhez alkalmazkodni, 
Óránként más emberrel találják magukat szembeni 
a gyermekek és bizony még felnőtt számára is 
nehéz feladat ezt jól megoldani. Nem kívánunk 
egyéni kezelést, mert azt a mai tömegoktatás mel-
lett okos szülő nem kívánhatja, de mégis em-
beri megértést és sok szivet. Gondoljanak a tanár 
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Nagy favilé műhely. 

V I G Y Á Z A T I 
Kerékpár már 150 P-tőt kezdve kapható. 

St. Grn varrógép Újból beszerezhető. 

Minden rendszerű rádiók és gramofonok 
Amerikai Royal írógépek 
Kelemen Mártonnál (Főposta mellett.) 

Elfogták és az ügyészségre szállították 
a nagyszéksósi szurkáló legényt 

(A Déimagyarország munkatársától.) Néhány 

nappal ezelőtt vad verekedés zajlott le az egyik 

nagyszéksósi kocsmában. Ittas legények üvegek-

kel, botokkal, késekkel támadtak egymásra. Né-

hány pillanat alatt vad tumultus keletkezett A 

verekedésben mintegy 10—15 legény vett részt 

Leütötték a kocsma petróleumlámpáját és vak sö-

tétségben folyt a csata, amelynek csak nagy-

nehezen tudott véget vetni e rendőrség. Amikor a 

lámpát meggyújtották, észrevették, hogy a vereke- ! 

désöek súlyosabb áldozata ís van. Szabó Vince ' 

27 éves nagyszéksósi legényt valaki hátulról le- | 

szúrta. Szabó az asztal alatt feküdt és a hátába 

döfött kés pengéje mellől erősen szivárgott a vér. 

A legényt behozták a szegedi klinikára, ahol álla-

pota válságosra fordult 

A vizsgálóbíró Szabót sietve kihallgatta a klini-

kán. A legény azt vallotta, hogy valószínűleg rivá-

lisai közül valaki szúrta meg. Tóbben udvaroltak 

egy lánynak és ő volt a szerencsésebb, azért sokan 

haragudtak rá. A rendőrség megindította a nyomo-

zást a szurkáló után és csütörtökön elfogta Kiss 

Lukács Ferenc nagyszéksósi legény', akit pén-

teken beszállítottak az ügyészség fogházába. 

Kfszeil Oszkárt 
az ujszegedi meiyasszonygyilkost azzal vádolják, 
hogy nadrágot lopott a csabai plébánia előszobájából 

Kőszegi tagadja a nadráglopást 


