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Véres dráma a Dugonics-uccában 
Két revolverlövés ~Plot>n Ilona szobájában — Klein Antal asz-
talos két revolvet lövést adott le a leányi a, aztán szlvenlötte 

magát? - Klein Antal meg&alt, a leányi a klinikán ápolják 

(A Délmagynrország munkatársától.) A 
ssendes Dugonics-uccának véres szenzációja 
van. Izgatott emberek a 18-as számú házra 
mutogatnak, ahol a hajnali órákban véres ese-
mények játszódtak le. 

Kuszált történet, amelyben tisztán látni nem 
igen lehet. Szer'-'emféltésből, anyagi okok 
miatt lőtte-e le lein Antal Plohn Ilonát, 
azután pedig magával végzett, — eddig még 
nem derült ki, annak ellenére, hogy Plohn 
Hona hátrahagyott leveleiben a súlyos gazda-
sági viszonyokkal igyekszik magyarázni a ket. 
tős tragédiát. 

Plohn Hona 
a dráma egyik szereplője a Dugonics-ucca 
18. számú házban lakott. Egy szobát bérelt 
— havi 20 pengő volt a bér —, szegényes cók-
mókjaival rendezte be. Plohn Ilonának sok 
fiatalember ismerőse volt, akik sürün keres-
ték fel a csinosnak mondott molett, 20 éves 
leányt. Nem foglalkozott semmivel, inkább 
könnyű életet élt. 

Néhány héttel ezelőtt uj ismerőse akadt. 

Klein Antal 

volt a kiválasztott. Dolgos, szorgalmas iparos, 
aki a Fekete-féle karosszéria gyárban volt al-
kalmazva, mint asztalos. Szülei — apja a 
Nemzeti Bank szegedi fiókjának p'énzbesze-
dője — jól nevelték a fiút, otthon lakott 
náluk, a végzetes szerelemről mit sem sej-
tettek. 

Klein Antal beleszeretett Plohn Ilonába és 
áttől kezdve gyakran kereste fel a leányt 
Dugonics-uccai lakásán. 

Pénteken a kora hajnali órákban — három 
óra felé járt az idő — 

kél gyors revolverdörrenésre 

lett figyelmes két hazatérő fiatalember. A lö-
vések tisztán kivehetők voltak, a 18-as szá-
m ú házból hallatszottak, a két ismeretlen 
fiatalember becsöngetett a házmesterhez, aki-
nek elmondották, hogy a házból lövéseket 
hallottak, nézzenek utána, nem történt-e va-
lami baj. Tóth István házmester erre vissza-
ment a házba, amelynek folyosóján ott állt 
hiányos öltözékben Plohn Ilonái fejéből folyt 
a vér, hangosan kiabált: 

— Jöjjenek, elmondok mindent, közős elhar 
tározással lettünk öngyilkosok 

Tóth István erre feleségével együtt utána 
szaladt a szobájába visszatérő leánynak, ahol 

borzalmas lálvány 

tárult a házmesterék szeme elé. 
Az ágy szélén lehorgasztott fejjel ült egy 

férfi alsóruhában. Fejéből és melléből szivár-
gott a vér a padlóra, amelyen már nagy tócsa 
gyűlt össze. Az ágy másik szélén ült Plohn 
Ilona csaknem ruhátlanul, akinek feje és 
melle vérzett erősen. A férfi előtt forgópisz-
toly hevert a földön. 

Tóth István és felesége a vérző embereknek 
segítségére akartak sietni, de megrémülve lát-
ták, hogy a férjiben már nincsen élet, a leány 
pedig tiltakozott a segítség ellen. Egyre azt 
hajtogatta: 

— Hagyjanak meghalni, nem akarok élni... 
Jöttek a mentők, kiszállt a rendőri bizottság, 

megérkezett a hullakocsi. Klein Antalt elvitték 
az orvostani intézetbe. Az életveszélyesen meg-
sebesült leányt a sebészeti klinikára, ahol 
azonnal műtétet hajtottak rajta végre. 

A rendőri bizottság 

megállapította, hogy Klein Antal 26 éves asz-
talossegéd először Plohn Ilonával végzett, a 
fejébe és a mellébe irányította a revolver-
golyót, azután pedig szivenlőtte magát, de 
hogy biztos legyen a dolgában, egy golyót a 
fejébe is röpített. 

Az asztalon 

több levél 

feküdt. Valamennyit Plohn Ilona irta. 

»Kedveseimhez* szól az egyik. Azt irja 
benne, hogy már régen készülnek az öngyil-
kosságra, a gazdasági viszonyok miatt hatá-
rozták el, hogy megválnak az élettől. 

dRendőrfőkapítányság* címezte a másik le-
velet Plohn Ilona és abban arra kéri ugy ő, 
mint Klein Antal nevében a rendőrséget, hogy 
öngyilkosságukat ne hozzák nyilvánosságra, 
mert »nem szenzációhajhászásból menekültek 
a halálba*. 

A Klein Antal apjához cimzett levélben az 
áll, hogy mire rá alálnak, már halott lesz. 

Kihallgatták a bázmesternét, Tóth Istváinét. 
aki elmondotta, liogy Plohn Ilona előtte már 
5—6 nappal olyan kijelentéseket tett, hogy ön-
gyilkos lesz. Klejn Antal néhányszor volt a 
leánynál látogatóban, csütörtökön délelőtt is-
mét meglátogatta és nem is távozott el onnan 
többé. Délben nagy vitatlcozás és veszekedés 
zaja hallatszott a szobából. 

— Tudja — mondta Tóthné —, Plohn Ilona 

O P T I K A - F O T O 
L1EBMANN i 

Kelemen ucca HA-HA mellett. 

rossz lány volt. Csinos fiu volt, aki mostaná^ 
ban járt hozzá és nagyon rendes fiatalember-
nek látszott. 

A legkülönösebb azonban a dologban, hogy 
Plohn Ilona átlőtt testtel szaladt ki a folyo-
sóra és hivta Tóthékat. 

— Elmondok mindent, — hadarta. Elhitá-
roztuk, hogy öngyilkosok leszünk. Én aludtam. 

A revolverlövésekre riadtam fel* , 
• 

Az egész ucca róluk beszél 
—• Klein Antal bizonyosan félt a szüleitől 

— mondogatják —, a leányt szerette, de mert 
ugy sem egyeztek volna ebbe a házasságba, 
inkább végzett a leánnyal és magával is. 

— Nem igy van — mondják mások —, a 
leány kényszeritelte, hogy haljanak meg. Nem 
lehetett az ura, hát másé se legyen... 

— Hátha ő lőtte le a fiatalembert? — vetik 
fel mások a kérdést. 

A vizsgálóbíró ma fogja kihallgatni Plohn 
Ilonát, aki két súlyos sebével életben maradt. 

Pénteken nyolc uf indítványt felentettek be 
a szombat! közgyűlés napirendjére 

Interpelláció a munkán -Ikflliség, indítvány a városi munkások, a munkanélküliek 
lakbérsegélye, a kiskertek, a trachomakórház, a Püspökbazárok boltbére ügyében 

(A DélmagijHrország munkatársátólA 
kisgyűlés szerd4n készítette elő a szombatra 
összehívott közgyűlés napirendjét — mint 
arról a Délmagyarország részletesen beszá-
molt. Pénteken, a közgyűlés előtt huszonnégy 
órával a kisgyűlés által letárgyalt közgyűlési 
napirend lényegesen kibővült. Nem kevesebb, 
mint nyolc uj indítványt és interpellációt je-
lentettek be a szombati napirendre, közülök 
hatot a szociáldemokrata városatyák. 

Ezek az indítványok és interpellációk a 
következők: 

Lájer Dezső 

a munkanélküliség ügyében 

interpellál. Interpellációjában megkérdi a pol-
gármestertől, hogy miért nem hivta eddig öszr 
sze azt az öttagú bizottságot, amelyet a köz-
gyűlés utasítására kiküldött ad hoc bizottság de-
legált a saját kebeléből ezelőtt egy hónappal. 
Lájer megállapítja interpellációjában, hogy 
a bizottság összehívását nem lett volna szabad 
mellőzni, mert a munkanélküliség Szegeden 
még inkább fokozódott. 

Lájer Dezső indítványt nyújtott be 

a városi munkálatoknál alkal-
mazott munkások 

munkaidejének és bérének rendezése ügyében. 
Indítványozza, hogy a város ezeknél a munká-
latoknál vezesse be a nyolcórás munkaidőt és 
emelje fel a munkabéreket a létminimumra, 
mert a jelenlegi bérek mélyen alatta vannak 
a minimumnak. 

Lájer Dezső második indítványában azt 
kéri, hogy a város adjon 

lakbérsegélyt 

azoknak a munkanélkülieknek, akik május 
elsején nem tudták lakbérüket kifizetni és aki-
ket igy a kilakoltatás veszedelme fenyeget. 
Harmadik indítványában javasolja, hogy a 
város rendezzen be sürgősen 

trachoma kórházal 

az egyetem idegklinikájának felszabaduló régi 
épületében, mert ez a veszedelmes betegség 
egyre jobban terjed. 

Olejnyik József indítványozza, hogy a város 
a Hunyadi-térről helyeztesse f i a* ottani soort-
telepet és a teret 

kiskertek 
formájában adja ki ismét a környékbeli nyo 
morgó munkáscsaládoknak. Olejnyik második 
indítványában azt kéri, hogy a város « baktói 

földekből hasítson ki a munkanélküliek szá-
mára kiskerteket. 

Dr. Landesberg Jenő 

a Püspökbazárok 

boltbérének emelése ellen tiltakozik indítvá-
nyában. Indítványát lapunk más helyén kö-
zöljük. (A polgármestertől nyert értesülés 
szerint a város a Püspökbazár üzlethelyisé-
geinek bérét 980 pengőről 1200 venaőre emel-
te fel.) 

Szűcs Imre 

a városi közlegelők 

fübérdijának leszállítását kéri indítványában. 
Hivatkozik arra, hogy a kózlegelők területét 
alaposan redukálta a város, a fübérdijak 
azonban magasabbak, mint a háború előtt 
voltak. Ezt igazságtalannak tartja és kérdi, 
hogy hajlandó-e a polgármester a fűbérdija-
kat leszállítani. 

N01КМЛР0Т 
a l e g q l c s ó b b a n v e h e t 

Knittel Konrádnál 
Széchenyi tér 2, Kárász u. 1§. m 

flz Alföld legnagyobb nfti kalapáruháza 

E i m u a I a m V Gépüzletem áthelyezése 
n f J l r e f i t s m l S folytán raktáron káma 
radt kifogástalan zománcedény, öntött 
edény ¿s egyéb konyhafelsserelésl tárgya-
kat önköl tségi árban készpénzért kiárusítom. 
Berendezést és helyiségei telefonnal áladotn. 

Szánló Lajos, S 
Református paiofa, városi gőzfürdővel szemben. 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, VIII., RAKOCZI-UT 5. 

Elsőrangú szálló. Az előkelő családok régi, jA-
hirnevii találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lom. Fürdők. Hideg és meleg folyóviz minden 

szobában. 937 


