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Béla dir. miniszteri (tanácsos ós Bemolák 
Niámdbr dir. egyetemi tanár , a budapesti kur-
zus előadójának vezetésiével. A kongresszus 
tagjiaá délután 1 óraikor meglátogatták a Ka-
tolikus Nővédő Egyesület „Napközi Ottihon"-
á t , amelyet- Raslkó Istvánná az legyesütat el-
nöknője mutatot t meg a vendégeknek. Orko-
nyi Ede dr. ia szegedi felügyelő hatóság ki-
váló elnöke ismertette a hatóság működését 
ós a, Büntető Novella ez irányú rendelkezé-
sének 'gyakorlati alkalmazását. A Iktoingnesz-
szus tagjai nagy el ismeréssel adóztak Oirko-
nyi Ede dlr.Hn.ak érdekes, előadásáért. Azután-
a, kongresszus t ag ja i megnézték a jótékony 
egyesület foglalkoztató műhelyét.. -In-nen ki-
mentek Újszegedre az Árpád Otthoni .és az ál-
lami 'gyermekmenhely megtekintésére. A 
kongresszusi tagok tiszteletére este bankett, 
volt az Ujszagedi Vigadóban, azután pedig 
a vendég'&k visszautaztak Budapestre. 

— Gerő százados legújabb afférja. 
Gerő Vilmos százados — -mint 'ismeretes — 
Fráter Jenő alezredes és- Lö ff lm- Emili őr-
nagy n-tján provokáltat'ta Polónyi Deizsőt, 
mert ez azt álldtottá róla, hogy pezsgőügynök 
vollt. Polónyi Szentiványi Gábort ós1 Ábra-
hám Dezsőt bizta meg ügyének képviseleté-
vel. A megbízottaik tegnap este találkoztak az 
Országos Kaszinóban. Polónyi Dezső megbí-
zót tai előadták, ho,gy Gerő százados mintegy 
három-négy évvel ezelőtt egy Ábrányi Matild 
nevű aminővel együtt tényleg megjelent az 
i rodájában s a r ra hivatkozva, hogy még Szé-
kesfehérvárról, nhlánns-önkémtes koráiból i s -
imért a képviselőt, a r r a igyekezett őt rálbir-
ni, hagy a George Gautet f rancia pezsgő-
igyáros cég pezsgőjét rendelje s azt képvise-
lőtársainak i s a jánl ja . P á r nap múlva a Mu-
zeum-ikörution találkozott velle s ot t az utcán 
.ismét erre kapacitálta őt. A segédiek ezt a 
tényt konstatálták, kijelentve, hogy a pezs-
gőügynökség tisztességes foglalkozás és ab-
ban, hogy valaki pezsgőügymök, semmi meg-
alázót és megbecstelenítőt nem lábnak ós 
ezért semmi szükségét meim lá t ják fennforog-
ni amnak, hogy — sértés hiányában — lova-
gias elégtételt adjon Gerő századosnak. Gerő 
százados segéded erre kijelentették, hogy a 
magyarázattal nem érik be és 'Gerő százados 
nevében most már föltétlen fegyveres elégté-
telt követelnek Polónyi Dezsőtől. Polónyi se-
gédei azonban ragaszkodtak -ahoz, liogy fegy-
veres elégtételnek nincs helye, mert Polónyi 
semmiféle sértést nem követett el ós igy nem 
engedhetik meg, hogy Gerő századossal pár-
viadalra ikiáíllijon. Gerő segédei ezt tudomásul 
vették, de továbbra 'is ragaszkodtak a fegy ve-
res elégtételhez, mire Polónyi megbizottjai 
az ügyiét egyoldalú jegyzőkönyvvel befejez-
ték s erről felüket értesítették. 

— Előkészületek a zenepalota építé-
séhez. A tanács ma délelőtt tartott ülésében 
Gaál Endre dr. kulturtanácsos :azt a javas-
latot tette, hogy az Oroszlán-utcai 12. számú 
ház lakóinak mondja föl a város a bérletet. 
Ez a ház ugyanis a városé s ennek a helyén 
fog épülni -a zenepalota.-A tölmondás a kul-
turtanácsos javaslata szerint azért szükséges, 
mert a közgyűlés határozata értelmében a 
zenepalota épitését most már hamarosan meg 
kell kezdeni és a kisajátított házak lebontása 
is időbe kerül. A tanács ennek alapján uta-
sította a városgazdászt, hogy az Oroszlán-
utcai ház lakóinak mondjon föl. A zenepalota 
ügyével legközelebbi ülésén a pénzügyi bi-
zottság, valamint a középitészeti tanács is 
foglalkozik. 

— Sarkadi Vilmos Szegeden. A sze-
gedi Vigsztiupaid igazgatóságlánalk isiikerült 
m-a, junius 13. (péntek') estétől Sarkadi Vil-
most, -a szegedi közönség kitűnő kedvenc mű-
vészét vissziaszierződtetmi, aki nemcsak mint 
előadóművész, de mint művezető igazgató is 
résztvesz a vezetésben. 

— Letartóztatták a főhadnagynét. 
Nagyváradról jelentik: Tegnap, amikor öt-
ezer ember kisérte a meggyilkolt Preisz Ká-
roly koporsóját, — letartóztatták a főhad-
nagynét, hitvestárson elkövetett emberölés 
büntette miatt. A kihallgatás öt óra hosszáig 
tartott. A vizsgálóbíró előtt tett vallomásról 
természetesen semmi részlet sem szivárog-
hatott ki a nyilvánosság elé. Tény, hogy a ki-
hallgatás remdkivüJ izgalhias lefolyású volt, 
A főhadnagyné mellett állandóan törvényszé-
ki orvos tartózkodott, mert vallomástétel 
közben többször ideggörcsöket kapott és el-
ájult. Kérchy Péter dr. vizsgálóbíró kihir-
dette a büntető perrendtartás 141. szakaszá-
nak 3. pontja alapján hozott határozatát 
Preisz Károlyné előtt, amellyel hitvestárson 
elkövetett emberölés bűntettének alapos gya-
nuokai miatt, — ami a törvény által életfogy-
tiglani szabadságvesztés maximummal bün-
tetendő cselekmény — tehát a büntetés előre-
látható nagyságán is tekintettel, Preisz Ká-
rolynét vizsgálati fogságba helyezte. A fő-
hadnagyné teljes apáthiával -fogadta a lesúj-
tó hirt. Az asszony számára még az est fo-
lyamán ágyneműt és ruhaholmit szállítottak 
be a fogházba, ahol külön szobát kapott. 
Ügyvédjétől és kisérőitől könnyek között bú-
csúzott el, aztán visszavonult cellájába. 

Preisz Károly főhadnagy véres családi 
drámájának részletei most kezdenek déreii-
;geuL miután, a -nyomozás éts vizsgálat szétleb-
beullette azt a fátyolt , mely addig .a külvi-
lág élőtit elfedte a főhadnagyét íeldtult csa-
ládit életét. Eéitékienysiég, csalódás legkevésbé 
játszott közire a megrendítő tragédia előidé-
zésében, — hanem anyagi érdek, adómág és 
a szürke, materiális életinek a mincisietieiniség-
gel összefüggő motívumai jutoittak szerephez 
.a véres tragédiában. A látszat, azt mutatta, 
hogy a ikás tiszti piaviililonbain Erelsz főhad-
nagy A legboldogabb, legharmonikusabb csa-
ládi él-etet éli gyönyörű feliesiéigéval és bájos 
gyiermekieiiiveil; csak aki- ismerős' volt- a látszó-
lag boldog, meghitt családi fészekben, az 
tudta, boigy a főhadnagy, ékniáll viszálykodá-
sok. voltak napirenden -ás ennek hátterét ren-
desen anyagi kérdések képezték. Preisiz fő-
hadnagy ugyanis eladósodott. Egymást érték 
ná'la a végrehajtások ós árverések. Több 
nagyváradi és vidéki pénzintézetnél kölcsö-
nei voltak és a kölcsönök le járatai Dámok-
les- kard jaként függitek a főhadnaigyék fe-
lett. Az utóbbi időben már a tiszti kauciót 
képező 60.000 korona értékű ingatlanit, is na-
gyobb kölcsön betáblázósával terhelték. A 
hitelezők folyton .szorongatták a házaspárt 
és valósággal fürhéteit;leninié tették a helyze-
tüket. Preisz Károlynak legutóbb miár az 
.vélt ;a szándéka, hogy ifelsé^folyamodványt 
intéz ia királyihoz, Ihogy engedélyt nyer jen 
a kiauoió iharmadirészie erejéig leendő köl-
csön felvételére. A felségfolyamodványt a fő-
hadnagy el is készítette, de nem küldte el a 
kabinetirodába, ott találták meg a főhadnagy 
Íróasztalának fiókjában. A napról-napra job-
ban fenyegető anyagi gondok teljesen fel-
dúlták a házaspár életét, Preiszné öngyilkos-
sági tervekkel foglalkozott, mert mór nem 
bírta a megfeszített küzdelmet. A főhadnagy 
valószínükig tudott is felesége szándékáról1 és 
ezért aggodalmas figyelemmel kísérte iaiz asz-
szoiny minden mozdulatát. A véres tragédiát 
megelőző órák és ipercek jelenetei még nem 
állanak teljesen -tisztán ia vizsgálóbirósiág 
előtt, azt ma jd a vizsgálat további folyama 
fogja liiven rekonstruálni. 

— Megölte a tanárját. A lemberg 
tanítóképzőben tegnap Gutkovszky tanár elő-
adása után. egy Dzegala nevű rutén diák a ta-
nárra revolverből öt lövést tett. Gutkovszky 
tanár a lengyel nyelvről és irodalomról tar-
tott előadást. Az előadásnak már vége volt 
és .a hallgatók mind eltávoztak a teremből, 
csupán (Gutkovszky és Dzegala voltak ot-
tan, amidőn a gyilkos merénylet történt. A 
lövések zajára a hallgatók visszatódultak a 
terembe, sőt a többi előadásokról is odase-
reglettek a tanárok és a hallgatók. Ott talál-
ták vérében fekve a szerencsétlen áldozatot, 
aki ekkor már meghalt. 

A lengyel diákok azt hitték, hogy a gyil-
kosság politikai boszu müve. Gutkovszky ta-

n á r ugyanis előadásait, lengyel szettemben 
tartotta, ami a rutének nemzeti önérzetét 
mólyen sértette. A lengyel1 diákok a gyilkos-. 
ra akartaik rohanni, a rutének azonban kö-
rülvették Dzegtlát, ugy, hogy nem lehetett 
hozzáférkőzni. Értesítették régül a rendőrsé-
get, amiének azonban nem engedték, hogy 
Dzegalát letartóztassák, ugy, hogy végül1 a 
rendőröknek karddal keltett u t a t ínyitniok. 
A termet kiürítették és azonnali magindditot-
táík a vizsgálatot, mert azt hitték, hogy a .ru-
tén diákok összeesküdtek Gutkovszky -elten. 
Egyelőre -az intézetet is bezárták. Dzegala; le-
tartóztatiástkor iigy fakadt kii-: 

— Miért nem lőttem agyon magamat is! 
A midőn a. rendőrség Dzegalát az iskola 

épületből élvezette, óriási lárma keletkezett. 
Mindenfelől ilyen kiáltásokát lelhetett halla-
n i : 

— Valóságos második Szicmszki! Meg 
kell lincselni! 

A tömeg 'magatartása mind fenyegetőbbé 
váil-t, Dzegalát egy kődobás az orrán vesze-
dielmesen megsebesítette. Erős fedezettel szál-
lító ttáík el -a' sápadt gyilkost, akinek forma-
ruhájáról tanuló társai a jelvényeket leszaik'i-
tattáík. Csakhamar megjelentek a rendőrsé-
gem D-zeigalit- szülei ás, aklilk kijelentették, 
hogy nem tudják megmagyuráizinii a tettet, 
mert a fiuk a tanárról solhia sem panaszko-
dott. A gyilkosnak még négy testvére van. 
A vizsgálat megállapította, hogy a politiká-
nak a gyilkossághoz semmi köze és tisztán 
Dzegala személyes boszujáról van szó. Dze-
gala ugyanis azt hitte, hcigy a t anár rossz-
akarat ta l v-an i rán ta és 'szándékosain nehezíti 
meg az (előmenetelét. Megállapította a vizs-
gálat azt is, hogy Dzeagla- hátulról támadt 
.a t aná r r a és rálőtt, A lövés, amely tankóján 
találta Gutkovszkyt, halálos volt. Gutkovszky 
összerogyott s ekkor Dzeigalla- még négy lö-
vést tett rá, -amelyek közül, azonban eigy a 
falba fúródott. A szerencsétlen tanúr csupán 
negyvenkét- éves volt és halála minidlenfelé 
á'ltaíláuos részvétet- keltett. Attól félnek, hogy 
temetésiékor a rutének ellem tüntetést fognak 
rendezni és ezért <a rendőrség széleskörű in-
tézkedéseket tett. Az iskola épületét tegnap 
délután és este több ezer főre menő embertö-
meg vette körül . Nagy rendőri készenlét tar-
totta fönn a rende t 

— Apacs-világ. A következő panaszos 
sorokat- kaptuk: Niap-inap után este 10 óra. 
után megismétlődő igazi macska-zenének ör-
vendhetnek a Stefániáin sétálók. iHatHÜét fiatal 
•ember, kiilk .tehetségüket nem tud ják haszno-
sabb dologra felhasználni, élethűen kukori-
kölfiiak, benyargalják a sétány fii-pázsitjait, 
kuplékát énielkelnek, deklamálnak, tieonietést 
játszanák és miiniden módon lehetetlleinné alkar 
jálk tenni, hogy a közöniség élvezhesse a kel-
lemes t iszai fevegőt. iVéigtiateinüil csodáUjukl 
hagy a rendőrség még iniem szerzett erről tu-
domást és nem gondoskodik a sétálók béké-
jéről. 

— Kirabolt ékszerbolt. Esztergomból 
jelentik, hogy a város egyik legforgalmasabb 
részén, a .Ferenc József-uton levő Marzol-
féle órás- és ékszerészüzletbe betörtek teg-
nap délbon ismeretlen tettesek. Az 
üzlet tulajdonosa és a személyzet éppen ebé-
delni volk a tettesek az üzlet aj taját fölnyi-
tották s onnan igen sok órát, láncot, gyürüt, 
függőt és egyéb értékes ékszert vittek el. Rö-
vid idő alatt ez a negyedik nagyobb ilyen be-
törés, -amelynek tetteseit eddig nem sikerült 
kézrekeriteni. 

— Az utolsó komp. A Balatonon egész 
a legutolsó időkig csak egy helyen, Szántód 
és Tihany között maradt fenn az ősi kompköz 
lekedcs. Ez i s eltűnik hamarosan, hogy mo-
dernebb közlekedési eszköznek adjon helyet. 
A t ihanyi apátság, mely a kompközlekedést 
ezídeig fenntartot ta , Valamint a két érdékeit 
vármegye Zala és Somogy törvényhatóságai 
között egyezség jött létre, melynek értelmé-
ben Somogy vármegye közönsége veszi ke-
zébe >az 'átkelés ügyét, A törvényhatósági bi-
zottságjlegutóbb tar tot t ülésében felhívta az 
alispánt, hogy költségvetést ás terveket ké-


