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— S z e r e l e m a h a n g á r körül. A Rákoson, 
a magyar aviatiku,s-telepen ma délben kicsi 
bája szerelmi dráma törtónt. Egy szerelmes 
pilótaleány revolveréből golyó repült egyik 
aviatikus felé, de szerencsére az egyszer ez a 
repülés sem volt veszedelmes. Prodán Guido, 
a gyógyszerész-aviatikus szalkitani akart ba-
rátnőjével, Hill Júlia női pilótával, a szerel-
mes nő ezért érzékeny jelenetet csapott a 
hangárban s mikor Prodán kijött a hamgár-
ból, Hill Júlia hátulról revolverrel rálőtt. 
A golyó nem talált. Sohár József és Fekete 
Eörs hadnagyok, szintén piíótanövendékek, 
a merénylő kolléganőt átadták egy csendőr-
nek, áki Hill Júliát a X. kerületi kapitány-
ságra vitte, Prodán Guido pedig egyenesen a 
főkapitányságra ment följelenteni orvtáma-
dóját. 

—- Gázrobbanás egy szegedi bonvéd-
százados lakásán. Kedden délután Barsi 
József szegedi honvé'dszázados lakásán sú-
lyos szerencsétlenség történt. A gázcsapot 
rosszul zárták el és mikor a .honvédszáza-
dos felment a lakásába, meggyújtotta a gázt, 
robbanás történt és a kicsapódó láng súlyo-
san' megsebesítette Tószögi ímrét. Kedden 
délután Fonyó Soma világítási üzletéből, ki-
ment Márki Antal szerelő és egy inas Barsi 
József bJcnvédszázatíós lakásába, hol a gáz-
csöveket javiftották. Márki egy alkalommal 
kiment a szobából és .egyedül hagyta Sánta 
Ádám inas't, aki minden utasítás nélkül, fel-
szedte a gázcsővek 'egy részlét, sőt elfelej-
tette befödni a kinyitott csövet. Barsi ké-
sőíbb, mikor hazament, észrevette a gázöm-
lést, magával vitte Tószögi Imrét, akinek 
azt az utasítást adta, hogy iparafadugóval 
zárja el a nyitva hagyott csövet. Tószögi 
ezt meg is tette. Később Tószögi gyufái 
gyújtott, mert megakart győződni arról, 
hogy van e még gázömlés. Alig gyújtotta 
meg a gyufát meiörtén't a robbanás, a ki-
csapódó láng súlyosan megsebesítette Tó-
szögi arcát. Sérülése súlyos, de nem élet-
veszélyes. Érdekes, hogy ez már a máso-
dik ilyen szerencsétlenség Barsi százados 
házában. Első Ízben* ő maga sérült meg és 
két hónapig feküdt a kórházban. 

— M e g ő r ü l é s e lő l a ha lá lba . Resicabá-
nyáról jelentik: Zsűrim Vazul, a resicabányai 
Berzava Takarékpénztár részvénytársaság 
könyvelője már évek óta kedélybeteg volt s 
állapota az utóbbi hónapokban annyira rosz-
szabbodott, hogy a család elhatározta, hogy 
a szerencsétlen embert valamely szanató-
riumban helyezi el. Zsurka ennek nyomára 
jött s mert rettegett a szanatóriumtól s félt 
a megőrüléstől, rettenetes tervet észéit ki. 
.Reggel hét órakor eltávozott a lakásáról s 
mintha sétálni menne: a község végére ment. 
Sétált is ott egy darabig, mert várta a gyáiri 
vasút jövetelét. A vonat közeledtére a sinek 
mellé félreállt s amikor a mozdony már csak 
két lépésnyire volt tőle: a pályára vetette 
magát. Az egész vonat keresztül ment ra j ta 
s derékban gázolta el a szegény embert, aki 
azonnal meghalt. Zsurka jómódú ember volt 
s féleséget és két ikis gyermeket hagyott 
hátra. Családja iránt nagy a részvét. 

— Nyomor, szerelem, méreg Pálin-
kás Rozália 26 éves 'kaszirnő, aki az utóbbi 
időkben már utcán árulta a szerelmét, va-
sárnap éjjel zsirszódát ivott a Petőfi Sán-
dor-sugárut 72. iszáima alatt levő lakásán. 
Hétfőn délelőtt elvánszorgott a kórházba, 
hogy 'vegyék föl és ápolják. Elküldték, mert 
nem tudtak neki hámarjában helyet szorí-
tani. A szegény nő hazament és lefeküdt. 
Keddre azután nagyon rosszra fordult az 
állapota. Mentőkkel kellett a kórházba vi-
tetni, hol most a halállal viaskodik fiatal 
szervezete. Öngyilkos kísérletének oka: 
szerelmi csalódás és szegénység. 

— A postás hSne. Budapestről jelentik : 
A rendőrség letartóztatta ma Buhla József 
ötvenhat esztendős postatisztet, mert kide-
rült, hogy hét kiskorú leány ellen erkölcste-
len merényletet követett el. A Szabadság-
tér és a Hóid-utca sarkán levő postahivatal-
ban szolgált s kora reggel az újságkihordó 
leánykákat csábította magához. A szerencsét-
lenné tett leányokat sokszor hetekig a laká-
sán rejtegette. Legutóbb három ujságárus 
leányka eltűnéséről tettek jelentést a rendőr-
ségen, amely kiderítette, hogy a Szabadság-
téri postahivatalnál veszett el a nyomuk. 
Ennek alapján leplezték le Bublát. Lehetsé-
ges, hogy a gonosz ember lelkét más hűn is 
terheli. 

— Előkerült az eltűnt bérkocs i s ko-
csija. Három hete kocsival-lóval eltűnt 
Szegedről Urigi Mihály bérkocsis. Legutóbb 
a tápéi vámháznál látták, amint Tápé felé 
hajtott. Azóta teljesen nyomaiveszett. Csak 
sejtették, hogj' a Tiszába ölhette magát, 
inert családja előtt az utóbbi időben zava-
rosan viselkedett, társainak pedig többször 
kijelentette, hogy öngyilkos lesz. A föltevés 
beigazolódott; .kedden reggel a Tisza hullá-
mai egy ló hulláját vetették föl a hajóállo-
más mellett. A ló után hamarosan fölbukkant 
egy kocsi is, amelyben Ungi fiakkerjére is-
mertek. A rendőrség tűzoltókkal húzatta 
partra a jármüvet. Ungi holttestét pedig to-
vább keresik. 
„ — Iroda áthelyezés. A „Duna" biztosító 
társaság vezérügynöksége irodáit május 
1-én Deák Ferene-utca 24. szám alá helyezi 
át, ahol az összes ágazatokban, mint: élet-, 
tüz-, baleset-, jég- és betörés-biztositásokat 
illetőleg, minden föl világosi tással készséggel 
szolgál. 2922 

— C s e n d ő r s é g á l ta l haszná l t a Nagy-
méltóságú minisztérium által eladott összes 
Kropácsek-karabélyokat szuronynyal és töl-
tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed-
árusitója Szegeden és azt szuronynyal együtt 
(arabonként 28 korona 50 fillérért árusítja 
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra 
•ölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455 

URANIA SZÍNHÁZ. 
Siájiss hó 1-éK tíáfytSs 3 órától este 
1*5 óráig előadások as urániában: 

A v e s z é l y e s j á t é k 
M o r d i s k s l á g e r . D á n s z i s i é s a e k . 

A s z í n é s z v é r , vígjáték. 

Fenntar ott helyeket telefonértesítésre lefoglal az 
— igazgatóság. — 

RYILTTER. 
romtfcai kilzlSttekért nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

Nyilatkozat 
A szegedi lapok ma cikkben foglalkoznak 

az én esetemmel abból az alkalomból, ihogy 
a feleségeim engem alvás közben bárddal 
megsebesített. Az igazság érdekében annyit, 
hogy feleségem nem tátna'dbtt alvás közben, 
hanem ellenkezőleg, szóváltás, ,sőt annak 
következtében való felindulásában támadott 
és sebesített meg. 

Dezső József. 

KÖZIGAZGATÁS 
A városi kereskedelmi iskola. 

— Szeptemberben megnyilik. — 

(Saját tudósítónktól.) Az áprilisi közgyű-
lés utolsó napján 'tárgyalta a törvényható-
sági bizottság a második felsőkereskedelmi 
iskola fölállításának a kérdését. A tanács ne-
vében Gaál Endre dr tette meg javaslatát az 
iskola fölállítására vonatkozólag és az ő ja-
vaslatára rövid vita után kimondotta a köz-
gyűlés, hogy a város szeptember elsejére 
már fölállítja Szegeden a második kereske-
delmi iskolát. Az iskola helyisége egyenlőre 
az Árpád-utcai Fellmayer-féle házban lesz, 
innen fog végleges helyére, a Tisza Lajos-
körut 25, és Feketesas-utca sarkán levő régi 
polgári leányiskola épületébe költözni. A 
tandij egy évre 200 korona Jesz a városi ke-
reskedelmi iskolában, tehát épen kétszer .ak-
kora, mint amennyit az állami kereskedel-
miben fizetnek. Megválasztotta a közgyűlés 
az igazgató tanács tagjait is és kimondotta 
Dobay Gyula dr indítványára, hogy az is-
kolában kötelező lesz a gyorsírás tanulása 
és erre a célra minden tanuló a behatáskor 
tiz korona külön dijat fizet. 

A közgyűlésnek arról a részéről, amelyek 
a kereskedelmi iskola kérdését tárgyalták, 
a következő tudósításunk számol be: 

Gaál Endre dr tanácsos tette meg a tanács 
nevében a kereskedelmi iskola felállítására 
a javaslatot. Ismerteti a kérdés előzményeit, 
elmondja, hogy az állami kereskedelmi is-
kola nem képes befogadni a jelentkező diáko-
kat és ezért szükség van Szegeden egy máso-
dik kereskedelmi iskolára. A város az állam-
mal és több testülettel folytatott, tárgyaláso-
kat az intézet felállítása érdekében, de ezek 
a tárgyalások nem végződtek eredménynyel. 
Ezért a városnak kell felállítania az intézetet, 
amelynek hivatalosan „Szeged szabad királyi 
város felső kereskedelmi iskolája" lesz a 
neve. Az iskola fölött a felügyeletet a vallás-
és közoktatásügyi és a kereskedelmi minisz-
terek, a város törvényhatósága, tanácsa és 
az igazgató-tanács fogják gyakorolni. Ennek 
az igazgató-tanácsnak a mindenkori polgár-
mester az elnöke, tagjai pedig hivatalból a 
város pénzügyi és közművelődési tanácsosai, 
a főkapitány, a kereskedelmi és iparkamara 
elnöke és titkára, valamint akiket a közgyű-
lés választ. Az intézetben az évi tandij 200 
korona lesz, amely összeget bárom részletben 
kell megfizetni. A tandíjon kivül liusz koro-
na a felvételi dij. Bemutatja azután az elő-
adó az intézet teljes szervezetét. Az intézet 
végleges helye a Tisza Lajos-körut és Fekete-
sas-utca sarkán levő polgári leányiskola lesz, 
azonban mivel szeptemberben még nem álla-
nak rendelkezésre a helyiségek, az iskolát 
egyelőre az Árpád-utcai Felmayer-féle ház-
ban helyezik el. Felhatalmazást kér a tanács 
a közgyűléstől arra is, hogy amennyiben le-
hetséges lesz, a három osztályt egyszerre 
nyissák meg. Az igazgató-tanács tagjaiul a 
tanács Back Bernát, Bekor János, Jászai 
Géza, Obláth Lipót, Rósa Izsó dr, Tóth Pé-
ter, Wagner Gusztáv és Wimmer Fülöp bi-
zottsági tagok megválasztását javasolja. 

Dobay Gyula dr elfogadja a tanács javas-
latát. Pótinditványt tesz, abban arra kéri a 
közgyűlést, mondja ki, hogy a Gabelsberger— 
Markovits-féle gyorsírás tanítása kötelező 
lesz az iskolában, a tanításra alkalmazzanak 
egy gyorsiró-tanárt és hogy ennek a fizetése 
megtérüljön, emeljék föl a beiratási dijat 20 
koronáról 30 koronára. 

Becsey Károly dr javasolja, hogy az igaz-
gató-tanács tagjai legyenek a mindenkori 
városi főügyész, főorvos, de ezzel szemben 
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