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A szegedi középiskolákat 
megtisztítják 
az uszító agitációtól 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Itxiródy-kormány hivatalbalépése óla megvál-
tozott az országban a közhangulat. A szélsősé-
ges, uszitó agitáció, ha még nem is szűnt meg 
teljesen, de a hangja erősen meghalkult. 

Á szélsőséges alakulatok, mint ismeretes, a 
középiskolák diákjaira vetették elsősorban 
magukat és becsempészték a politikát az isko-
la falai közé is. nem törődve azokkal a jóvá-
tehetetlen következményekkel, amelyek könv-
ryen veszélyeztethetik a magyarság jövendő-
iét. Az iskolai hatóságok most erélyes eszkö-
zökkel lépnek fel az iskolai mérgezések ellen. 

A szegedi középiskolákban tervszerű propa-
gandával igyekszik az iskola vezetősége n 
diáklelkekbé csöpögtetett mérget eltávolítani. 
Az elmúlt héten több szegedi iskolában meg-
történtek a kezdeményező lépések Az iskolák 
igazgatói az osztályfőnökök társaságában meg-
jelentek minden egyes osztályban, lreszédet in-
téztek az osztály növendékeihez és igyekeztek 

felvilágosítani őket azokról a veszedelmes kö-
vetkezményekről, amelyekkel a szélsőséges agi-
táció járhat. Az igazgatók figyelmeztették a 
diákosat a fegyelmi szabályokra, amelyek szi-
gorlóin tiltják a politizálást és amelyek szerint 
a középiskolai diákok semmiféle politikai szer-
vezetnek a tagjai nem lehetnek, politikai moz-
galmakban nem vehetnek részt. Felszólították, 
őket, hogy nc fogadjanak el uszitó, lázító röp-
cédulákat. azok, akiknél van ilyen és azt ön-
ként átadják, amnesztiában részesülnek, akik-
nél azonban a motozás során esetleg találnak 
ilyen iratokat, azok ellen az iskolai fegyelmi 
szabályzat legszigorúbb rendelkezéseit alkal-
mazzák. 

A diákokhoz intézett beszédeknek mindenütt 
megfelelő hatása volt és az a nyugtalanság, 
amelv az elmúlt hetekben uralkodott a diákság 
körében a tervszerű izgatások következtében, 
szinte nyomtalanul eltűnt. 

PünfcBsttpe: KORDA-RUHA 
Tropikál- és sportöltöny 
Ballon kabát, gumi köpeny 
Sport és ilroll cikkek 
Intézeti ruffák, sapkák 
VÉCarkabdt. cserkészáruk 

olcsó ára 
szenzáció! 

Széchényi ter is 
Elsőrendű 

uriszabóság 

Kettős 
halálos családi dráma 

A 22 éves fiu revolverrel agyonlőtte bru-
tális apját, majd öngyilkosságot követett el 

(A Délmagyaroriszág munkatársától.) Pén-
' tokro virradó éjszakán borzalmas kettős 

családi dráma játszódott lo a Röszkei>-ut 
13. saám alatti házban: egy fiatal katona 
agyonlőtte édesapját, majd a kertbe« fel-
akasztotta nwgát. A dráma a reggeli órák-
ban derült, ki, amikor az anya rátalált, férje, 
"'letve gyermek© holttestére. A helysz'nrc 
azonnal kiszállott a rendőri bizottság, majd 
megjelent, a katonai bizottság is és a nyo-
mozás adafai alapján a következő tényállást 
állapították meg a szörnyű családi tragédiá-
ról. 

Király Imre 22 esztendős fiatalember a 
határőröknél teljesített szolgálatot. Édesap-
jának Szegődén van gazdagága: 15 hoki saját 
ós 15 hoki bérelt földön gazdálkodott, Király 
József nem bizonyult Valami jó családfőnek, 

állandóan ivott és ittasan nem egy-
szer bántalmazta családját. 

Az idősel>bik fiu nem birt® sokáig, felvétette 
magát a csendőrökhöz és azóta-Baranya-
Sellyén teljcs't szolgálatot, csakhogy ne kell-
jen néznie ég eltűrnie édesapja életmódját. A 
legkisebb fiu volt Király Imre. aki szintén 
többször zúgolódott apja életmódja miatt, de 
hiába volt minden, 

az apa nem akart megjavulni. 

Ami kezeügyébe esett, azt, eladta, a kapott 
pénzt e'lumpolta. E héten ie hétfőtől kezdve 
ivott. Éjszakánként, néhány órára hazatért 

aludni, az istállóban beverte ki ugy ahogy 
mámorát. ée má r kora hajnalban tovább foly-
tatta az 'talozást. Kifáty Im re többizben 
panaszolta a szomszédoknak, hogy nem bírja 
elviselni azt. a szégyent, aanely édesapja élet-
módja miatt öt, is éri, nem egvszor öngyil-
kosságot ír emlegetett. 

Az öreg Király csütörtökön már a kora 
rcggc'i órákban elment, hazulról, hogy tovább 
folytassa az előző éjszaka abbahagyott 'talo-
zást. Király Imre egynapi eltávozást kapott 
Szőrcgről és ugyanakkor egyik fe'ettese meg-
kérte hogy hozzon be Szegedre 

egy céllövő pisztolyt 
és adja á t azt a tulajdonosának. 
Király luijo magához vette a pisztolyt cs 
azzal együtt álPtott haza a rcgge'i órákban. 
Ugylát,szik, készült, arra, hogy apját lelövi, 
inert a pisztolyt ugyan c'vitto tulajdonosá-
nak, de vissza is kérte azzal, hogy felettesé-
nek még néhány n apr a vissza kell vjnn'c. 

A fiatal katona otthon arról értesült, hogy 

apja megint a kocsmában van. 

Munkaruhájába öltözött ós egész n ap a kert-
ben dolgozott, majd estefelé felvette ünnep'ő 
ruháját és átment Szentmihálytc'ekre Muskó 
Mária novü ismerőséhez, akinek régóta udva-
rolt. Néhány órát töltött Muskó 
Mária társaságában, majd újból hazament, és 
most már katonaruhába öltözve közölte édes-
anyjával, hogy visszamegy Szöregre. Azt is 
mondotta, hogy ceak reggel kellene ugyan je-
lentkeznie, de inkább már estc .visszatér. A 
házban egész éjjel csendesség volt. Reggel 
felkelt Királyné, kiment a z istállóba é s leg-
nagyobb rémületére 

olt találta férjét átlőtt fejjel, holtan 

Néhány perc múlva a szomszédok léleksza-
kadva "újságolták, liogy az Imre a kert végé-
be" egy fán Jóg, ugyancsak holtan. 

Hogy mi játszódott le «z éjszaka apa és fia 
között, hogy történt a gyilkosság, azt fsak 
sejteni leliet. Lehetséges, hogy K'iá'y Imre 

Orvosok ezrei ajánlták a Togai-f 
rheumatikus és köszvényes fájdalmak ellen 
idcgfájdalmaknál, fejfájásnak tag- és izületi 
fájdalmaknál, valamint meghűléses betegségek 
ellen. Tegyen még ma egy kísérletet. Kérje 
kifejezetten a kiváló hatású Togal-t. Teljesén 
ártalmatlan. Minden gyógyszertárban P 1.60 

az ajtóban megleste hazatérő apját, bekísérte 
az istállóba é8 ott végzett vele, az i s lehet, 
hogy n em volt szándékában gyilkosságot el-
követni, apjával véletlenül találkozott, ami-
kor Szőregre igyekezett, apja pedig ittasan 
tért haza. A szomszédok Ki rály Józsefet 
utoljára látták, amikor ittasan dülöngélt 
haza. 

Király Imre az istállóban rátá-
madhatott apjára és leülhette ba-

jonettje nyelével. 

A bajonettel, később izgalmában n^m hüve-
lyébe dugfa vissza, hanem a hüvelyt fartő 
bőrbe. Amikop öreg Király Józspfpf, ütés 
érte homlokán, hanyattesett, belezuhant az 
istállóban lévő szénaboglyába. Balkezét véde-
kezésül arca elé emelte é6 ebben a pillanat-
ban érte a gyilkos golyó, amelyet fia közvet-
len közelről adott le. 
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A golyó keresztülhatolt az öreg 
gazda csuklóján, eltörte a csontot, 
majd az állon át a koponyájába 
fúródott és azonnali halált okozott, 

A gyilkos fiu ezután egy zsámolyt tett apja 
holtteste elé és arra rá helyezte a gvilkoa 
pisztolyt, majd kirohant é s 

a kert vegében felakasztotta magát. 

Hogy a szerencsétlen fiatalember milyen lel-
kiállapotban lehetett, -arra jellemző, hogy 
egy kis keritésen gázolt keresztül ég teljesen 
ledöntötte azt, holott mehetett volna aü 
ajtón is. 

A gyilkos fiu egyike volt a legkitűnőbb 
katonáknak. Magaviselete ellen sohasem me-
rült fel panasz, a katona6ágnál mindenki 
szerette, szogá]atk«sz fiúnak ismerte. Mint 
hat gimnáziumot végzett fiatalember, a ka-
tonaságnál irodai munkát végzett, i t t is 8 

legteljesebb megelégedését vivta ki felette-
seinek. Kétségtelen, hogy 

nagyon el lehetett keseredve édes* 
apja életmódja miatt, 

ha arra szánta magát, hogy végez édesapjá-
val. A nyomozóé 60rán kiderült, hogy »a 
öreg Király József i s érezte, hogy ezt 
életmódot nein folytathatja tovább. Do 
mert másképen nem tudott szakítani az 
ivással, a tavasszal 

egymásután háromszor is öngyil-
kosságot akart elkövetni, 

do minháromszor tettét idejében észrevet-
ték. Egyik alkalommal éppen Imre fia volt 
az, aki megmentette az életnek. 

A szomszédok, akiket, a rc'nlőrség kihall-
gatott, mind a legnagyobb dicséret hangján 
emlékeztek meg Ki rály Imréről, szerintük a 
tragédia oka az apa volt, aki npm tudott pa-
rancsolni magának. Elmondották a tanuk, 

' hogy Király József pokollá tette családja 
életét, mindenki menekült a közeléből. Lcg-

, többet, felesége szenvedett, akivel rendkívül 
brutálisan bánt. 

' A holttesteket elszállították a Röszkei-uí 
13. szám alóli házból. Az ügyészség a bonco-
lás mellőzesével kiadta a temetés' engedélyt 
a családnak. 
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