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3 rendbeli szándékos emberölés kísérletével 
vádolfa az ügyészség Homai Lászlói, 
a revolveres rablóbanda vezérét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két 
héttel ezelőtt a szegedi rendőrség elfogta Ho-
mai László szökött fegyencet és társait: Görgei 
Ferencet, Prágai Józsefet és Prágai Andrást 
Hennai László hónapokkal ezelőtt szökött meg 
a hartai fegyházból egy Fodor István nevű 
társával együtt. Szeged felé tartottak, útköz-
ben kifosztottak egy orgoványi füszerüzletet 
és ezzel a pénzzel érkeztek Szegedre. Homai 
itt eltűnt a rendőrség szeme elől és később 
megalakította régi cimboráival tolvajbandáját. 
Fodort elfogta a rendőrs-'g és visszavitte Har-
tára. Homai L á ^ l ó társait revolverekkel fegy-
verezte fel és munkához látott. Rövid idő alatt 
30 rendbeli betöréses-lopást követtek rl külön-
böző helyeken és tekintelyes zsákmányra tettek 
fzert. Amikor a rendőrség erősen szorongatta 
őket működésűk színhelyét Vásárhelyre tet-
ték át, ahol rövid idő alatt nyolc helye törtek 

be. Nemsokkal később a rendőrség az egész 
társaságot elfogta. 

Homai László és társai ügyében zz ügyész-
ség elkészítette már a vádiratot Homai Lászlót 
az ügyészség elsősorban háromrendbeli szán-
dékos emberölés bűntettének kísérletével vá-
dolja. Ezt ugy követte el, hogy amikor a Hó-
biártbasa-ucca egyik házába akart betörni és 
kísérletüket felfedezték, rálőtt Kovács Istvánra 
és feleségére. Később pedig több lövést adott 
le az üldöző rendőrre. Egyrendbeli rablással is 
vádol ja az ügyészség a társaságot Ezt ugy kö-
vették el, hogy Kenéz Teréz-uccai tüszerest 
késsel félemiit tték meg és azután kirabolták. 
A többi cselekményüket lopásnak minősítette 
az ügyészség. 

Homai László és társamat ügye rövidesen a 
törvényszék elé kerül. 

Gyermek i s ko la i é s s p o r t h a r i s n y á k K n ^ S r é r e k n é i 
•* < Csekonios u. és Széchenyi tér 

II szeged—püspökielei utért 
monstre-kíildfiftséget vezet a polgármester 

a kereskedelmi miniszter elé 
(A Délmagyarország munkatársától ) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy az érdekelt vá-
rosok és községek közül Szeged, Makó, Tápé és 
Püspökiele mozgalmat indítottak a rajtuk ke-
resztülvezető útvonal kiköveztetése érdekében. 
Kbben az ügyben dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester Szeged. Makó, Tápé és Lele lakos-
ságának monstre küldöttségét vezeti szomba-
ton Fabinyi kereskedelmi miniszter elé, aki 
ezen a napon Kiskundorozsmára érkezik vá-
lasztókerületének meglátogatására. 

A küldöttségjárástól függetlenül Püspökiele 
kezdeményezésére külön memorandumot is 
küldenek az érdekelt városok és községek a 
kormányhoz és kérik az emiitett ut kikövezé-
sét. A memorandumot eddig Szeged város ha-
tósága, továbbá a püspökielei püspöki urada-

lom mtézősége irta alá, de a kérelem támoga-
tására felkérték már Makó városát és Tápét is. 
A memoranndumban megemlítik, hogy Szeged-
ről rendkívül körülményes megközelíteni a 
püspökielei földeket és a környék lakosságá-
nak elsőrendű, fontos éndeke volna, hogy Sze-
ged Makó—Püspökiele között ez az ut mielőbb 
kiépüljön. A memorandumhoz térképet is mel-
lékelnek. A térkép szerint az érdekelt lakos-
ságnak az a kívánsága, hogy az alig 12 kilo-
méteres ut a tápéi komptól nyílegyenesen ve-
zessen. keresztül a tápéi földeken, Pűspöklele 
irányában. Ha ez az ut megépül, akkor a la-
kosság könnyebben értékesítheti a lerményét 
ís, mert legalább egyharmadrészben megrövi-
dül az ut Szeged és Püspökbe között. 

H váci fegyházban meghalt 
Kőszegi Oszkár, az ufszegedi menyasszonygyilkos 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü- | 
törtök délelőtt szűkszavú jelentés érkezett a váci 
fegyházból a szegedi ügyészségre. A jelentés 
mindössze azt közölte, hogy a szándékos em-
berölés bűntettéért 14 esztendei fegyházra ítélt 
és büntetését a váci fegyházban töltő Kőszegi 
Oszkár 2i-én meghalt. 

Három esztendővel ezelőtt tőrtént Újszege-
den az a gyilkosság, amelyet Kőszegi Oszkár 
követett el. Több revolverlövéssel megölte 
menyasszonyát, Faragó Gizellát. A gyilkos el-
menekült, dé a rendőrség egynapi híjsza után 
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javítást, áthúzást na-
gyon olcsón készítek 
Stelner Józsefné 
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a modern ülő és fekvő bútor. 
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elfogta. A bíróság Kőszegi Oszkárt U esztendei 
fegyházra ítélte Faragó Gizella meggyilkolása 
miatt. 

Kőszegi Oszkár a gyilkosság előtt néhájny 
héttel költözött Szegedre. Senki sem tudta 
róla, hogy kicsoda, honnan jöt t Sikerült a vá-
rosi kertészetnél állást kapnia és Faragó Gi-
zella szüleinél bérelt magának hónapos szo-
bá t így ismerkedett meg a leánnyal, akibe be-
leszeretett és el akarta venni feleségül. Kezdet-
ben a leány is vonzódott hozzá, de később meg-
tudta róla, hogy börtönben ült és ezér: elhide-
gült tőle. Később a leány apjától pénzt csalt ki 
Kőszegi és ezért kitették a lakásból Amikor Kő-
szegi tudta, hogy minden veszve van, felkereste 
a leányi és agyonlőtte. A nyomozás során de-
rült ki, hogy a jócsaládból való és tehetséges 
fiatalember rendkívül viharos életet óit. Jele- 1 

sen végezte az iskoláit, kispap volt. később re-
gényt irt, majd üdv-katonának csapott fel, 
közben többször börtönbe került. Minden bün-
tetése letöltése után megfogadta, hogy jó útra 
tér, de ez nem sikerült neki. 

A gyilkossági pere tárgyalásán azt vallotta, 
hogy Faragó Gizellára támaszkodva akart be-
csületes, jó ember lenni, de amikor 'átta, hogy 
ez nem sikeiül neki, a leány elfordul tőle, ak-
kor nem tudott magán uralkodni 

Tizennégy esztendei büntetéséből csak há- . 
rcm esztendőt töltött le... 

Hogy mi okozta váratlan halálát, arról nem j 
számol be' a váci fegyházigazgatóság szűksza-
vú jelentése. 

K á l y h a é s t ű z h e l y 

k i á l l í t á s 

VARGA vasáruházban 
Szives tanácsok ga zdas ágos tüzelésre. 
Az összes typusok szakszerű bemutatása. 
K á 1 1 a y A. ( H í d ) u e e a. 

Az ínséges munkaképtelenek 
postán kapják meg ezentúl 

városi segélyeiket 
(A Délmagyarország munkatársától.) A havi 

közsegélyesek száma hónapról-hönapra emel-
kedik és ezidőszerint már közel ezer közsegé-
lyest tart nyilván a népjóléti ügyosztály. A havi 
6 pengős közsegélyek kifizetését a főpénztár a 
hónap utolsó napján kezdi meg, ami igen nagy 
munkát jelent számára. 

A számvevőség most előterjesztést tett a pol-
gármesternek, hogy a közsegélyeket ezentúl 
postatakarékpénztári csekk utján folyósítsa a 
város. A segélyeseknek az a j rendszer beveze-
tése esetén nem kellene a városházán jelent-
kezniük, hanem a postai kézbesitők fiaetnék ki 
nekik a segélyeket az életbenlét és a személy-
azonosság igazolása után. A közsegélyeknek a 
posta utján történő kifizetése rendkívül meg-
könnyítené a városi főpénztár munkáját nem 
is kerülne sokba, de a legfontosabb mégis az 
lenne, hogy az előrehaladottkor«!, beteges köz-
segélyeseknek nem kellene a városháza folyo-
sóján óráikon ácsorogniuk, amig hozzájutnak a) 
segélyekhez. 

A polgármester elfogadta a számvevőség ja-i 
vaslatát ós megbízta Kaszó Elek főoénztárost 
hogy a csekk-kifizetés körülményeiról tárgyal-* 
jon a postaigazgatósággal Ha a megegyezés» 
sikerül a postával, akkor már a novemberi köz-
segélyeket a posta utján fizeti ki a város. 

—o— 

fiz ipartestület házvásárlása 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipar^ 

testület előljarósága csütörtök délután rendkí-
vüli értekezletet tartott. Az elnöklő K ö r m é n -
d y Mátyás országgyűlési képviselő bejelen-
tette, hogy az állandóan bővülő ipari vásárok 
szükségessé tették azt, hogy házat vásároljon a 
testület az állandó kiállítások céljaira. Az el-
nökség a Horváth Mihály-ucca 8. számú ház 
megvételét találta a legcélszerűbbnek; a házért 
a tulajdonosok: a Wégmann-örökösök 34.500 
pengőt kérnek. Az ipartestület vezetősége any-
nyira alkalmasnak találta a kijelölt házat, hogy 
a "tulajdonosokkal már meg is kötötte az ideig-
lenes adásvételi szerződést. 

A testület ezidőszerint 8000 pengő készpénz 
felett rendelkezik, de ha a szerződés érvénybe 
lép, akkor a kereskedelmi minisztérium 6000 
pengővel, a város pedig 10.000 pengővel hozzá-
járul az ingatlanvásárláshoz. A hiányzó 10.500 
pengőt mint terhet, továbbra is az épületen 
hagyná a testület és fizetné utána a kamatokat 
mindaddig, mig ezt az összeget is letörleszt-
beti. 

C s e r é p Sándor érdeklődésere kijelentette 
Körmendy, hogy a minisztériumtól a 6000 pen-
gőt kamatmentes kölcsönképen kapná az ipar-
testület, a város 10000 pengős hozzájárulása 
pedig az ipartestületnek megígért városi segély 
volna azzal a kikötéssel hogy állandó kiállí-
tási csarnokot kell létesíteni. 

T a k á c s Ferenc és Á b r a h á m András fel-
szólalása után az elöljáróság egyhangúlag hoz-
zájárult ahhoz, hogv az ipartestület vezetősege 
a Horváth Mihály-iiccai házat megvásárolja. 
A vásárlás ügyét a testület rendkívüli közgyű-
lés elé terjeszti és a közgyűlés beleegyezése 
után kötik meg a végleges szerződést a haz 
mostani tulajdonosaival A rendkívüli közgyű-
lést előreláthatólag november 12-re hívják 
össze. 
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ntéxett, Iskolai öarlsnyák. 

gyermek kötöttkabátok, 

nagy v á l a s z t é k b a n , £ussii0 Imre 
Széchenyi tér 2. Tisza szállá mellett. 


