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Schwarz Frigyes ismert szegedi 
paprlkakereskedő szombaton délután 

felakasztotta magát 
Senki sem ludja, hogy mlérl köveleli el öngyilkosságot — Magánügy, gazdasági 

válság 

(A Délmagyarország munkatársától.') Szom-
baton este terjedt él a hír, hogy Schivarz 
Frigyes, a szegedi kereskedőiáisada'om ismert 
tagja irodájában felakasztotta magát és mire 
tettét észrevették, már halott volt. 

A szimpatikus paprikakereskedőt Szegeden 
szinte mindenki ismerte és mindig kedves, 
megnyerő modoráért általános szeretetnek ör-
vendett. Legközelebbi hozzátartozói is érthe-
tetlenül és megdöbbenve állnak a tragédia 
előtt, amelynek okát legfeljebb csak sejteni 
lehet, de bizonyosat senki nem tud. Az ön-
gyilkosságot még homályosabbá teszi az a 
körülmény, hogy Schwarz Frigyes semmiféle 
levelet nem hagyott hátra. 

Schuxirz Frigyesnek még a békeidőben ala-
pított kitűnő paprikaüzlete volt. Kiterjedt 
vevőkörrel rendelkezett, amely külföldre is 
kiterjedt. Számottevő exportőr volt, jól szi-
tuált embernek tartották^ aki rendezett anyagi 
viszonyok kőzött élt Pulcz-ucca 2/b. alatti 
házában, ahol raktára és irodája is volt. 

Szinte utolsó órájáig végezte üzleti dolgait. 
A szombati paprikabörzén m'ég kinn járt, 
dolgozott, mintákat vizsgált, árukat vett. Nem 
volt lehangolt, amiből üzlettársai arra követ-
keztethettek volna, hogy végzetes tettre ha-
tározza el magát. A szokott vidámsággal, jó-
kedvűen végezte dolgait és a déli órákban 
tért haza lakására. 

Délután irodájában foglalatoskodott Ami-
kor azután 6 óra körül családja, felesége — 
akivel csak néhány hónappal ezelőtt kelt egy-
be és fia — eltávoztak hazulról, hozzáfogott 
végzetes szándéka kiviteléhez. Az ablakfügr 
gönyről lemetszette a zsinórt és az irodaszek-
rény két fogasára felakasztotta magát. Hat 
óra után érkezett haza Ernő nevü fia. aki ré-
mülten látta édesatyja élettelenül függő testét 
» fogason. Azonnal elvágta a zsinórt, értesí-
tette a mentőket, akik azonban hiába éleszt-

gették, Schwarz Frigyesen már nem leheteti 
segíteni, meghalt. 

Dr. Kátay Lajos rendőrfogalmazó vezetésé-
vel rendőri bizottság s?állt ki a helyszínre, 
ahol dr. Gáspár Ignác tiszti orvos csak a be-
állott halált konstatálhatta. A bizottság mun-
kája csak a beállott halál megállapítására 
szorítkozhatott, az öngyilkosság rejtélyét egye-
lőre nem tudták megállapítani. 

Érdeklődtünk a családnál, hogy mi késztet 
hette az életerős 54 éves kereskedőt az öngyil-
kosságra, azonban a családtagok sem tudták 
megmagyarázni a tragikus öngyilkosságot. A 
rendőrség szerint kétféle ok játszhatott csak 
közre, hogy Schwarz Frigyes végzetes tettre 
szánta el magát. Vagy valamilyen magánügy, 
vagy a súlyos gazdasági viszonyok miatt dob-
ta el magától az életet. Az bizonyos, hogy 
neki is, épp ugy. mint valamennyi kereske-
dőnek megcsappant a forgalma, lehetséges te-
hát, hogy a kereskedő nem tudta elviselni 
az egyre nyomasztóbb viszonyokat. 

Schwarz Frigyes halála nagy megdöbbe-
nést és mély részvétet keltett. Temetéséről 
még nem történt intézkedés. 

Szerenád Sb»o> tábornok tiszteletére. Dr. 
Shvoy Kálmán tábornok, a vegyesdandár uj pa-
rancsnoka tiszte'e'ére szombaton este a helyőr-
ség zenekara és a szegedi daláidák szerenáclot 
adtak. Este 8 órakor vonult fel a katonazenekar 
Shvoy tábornok Klauzál-téri lakása elé, ahol 
a katonazene hangjaira óriási tömeg gyűlt ösz-
sze, hogy a tábornok ünneplésében részt ve-
gyen. A Kossuth-szobor hátamögótti térrészt 
rendőrkordon zárta le, itt állt fel a kalonazene, 
majd a dalárda. Fichlner Sándor vezényleté-
vel a Hunyadi László operából az indulót 
játszotta el a zenekar, majd a szines lampio-
nokkal érkező dalárdák több dalt adtak elő. 
A tábornok feleségével együtt lakása ablakán 
kihajolva hallga'ta végi« a szerenádot, amely 
háromnegyed 9-ig tarlóit. 

sem. Angyal volt neki a legkellemetlenebb ném-
ber is és kedves, intelligens úriember a legszi-
velhetetlenebb tökfilkó is. 

Takarékosságáról, amit magával szemben érvé-
nyesített legszigorúbban, mindenki tud megcáfol-
hatatlan legendákat. De én tudok olyant is, ami 
nem ebbe a legendakörbe tartozik. 

Ez is a háborús időkben volt, amikor a kol-
lektív szerződést rákénysz¿erilettük minden sze-
gedi kiadóra. El lehetett birai ezt a terrort, har-
minc-negyven koronás fizetésjavitásokról volt szó, 
amikből azonban nem engedhettünk, még ha 
sztrájkig kell is mennünk. Ment is a dolog simán 
fiiinden lapnál, csak éppen minálunk akadt meg. 
Volt egy munkatársunk, akit a gazdáink ki akar-
tak zárai a harminc koronás üdvözülésből. 

— Mindenkinek szívesen, ha muszáj, de an-
nak az egy embernek nem. azt mondta Giza né-
ni, — hozta a hirt a lap társtulajdonosa. — In-
kább beszünteti a lapot, de annak nem ád egy 
fillér javítást se. 

Nagyon szégyeltem volna a többi lap előtt, 
ha éppen minálunk nem ismerik el, hogy »a mun-
kás méltó az ő bérére«. Más megoldási nem 
találtamv csak azt, hogy ne adjanak fizetésjavi-
tást nekem s amit rajtam megtakarítanak, ab-
ból elégítsék ki a másik kollégát. Nem mintha én 
rám nem fért volna rám, de nagyon féltettem a 
békességet Otthon majd csak eligazítom vala-
hogy a dolgot, a fő az, hogy a lapnál viloncia 
ne támadjon. 

A kisebbik gazda el is fogadta ezt megoldást s 
arra is kezet adott, hogy a dolog köztünk ma-
rad. S aznap délben már mindenki a felemelt 
fizetést kapta, engem kivéve. 

Hanem este már én is megkaptam a különbő-
zetet. A kisebb gazda maga hozta a lakásomra. 

— Giza néni csak most tudta meg a dolgot, az 
esti kasszacsináláskor. Sírt is, meg föl is hábo-
rodóttx engem szidott, pedig te vagy a hibás és 
kergetett hozzád a pótlékkal. 

Hát ez lett volna életem egvetlen iniriká.ja s 
ezt is meghiúsította Giza néni. Nem is tudtam 
ezt többet elfelejteni neki 

Van aztán róla még egy történetem, aminek 
nem igen lehet párját hasítani. 

Valami nagyon szonioru Hőfer jött azon az 
estén a szerkesztőségbe. Elnémultunk bele mind-
nyájan, csak a tollak sercegtek káromkodás for-
mát. Egyszerre csal? eljajditja magát Giza néni 
a kályha mellett. Oda szaladunk hozzá ijedten, 
kérdezzük, mi baj? Rázza a zokogás, alig tud 
megszólalni. 

— Ha Lajos meg nem halt volna... drágám... 
akkor... akkor ez mind nem volna... 

— Mi nem volna? — kérdettük csodá'kozva. 
— A háború... Nem lett volna háború. Mert ő, 

a drágám, addig .-«¿aladozott *„i.ta egyik féltől 
a másikhoz, még össze nem békítette volna őket 

A megható naivságon kívül van ebben valami 
hallatlan imponáló is. Férjről még ilyen nagyot 
nem mondott feleség. 

. . . Sokszer lát'am vasárnaponként, ahogy le-
szállt a Dugonics téren a temetői villamosról. 
Kérdeztem, hol járt. 

— Az újságot vittem ki Lajosomnak. Letettem 
a sírjára. Olyan szép volt a mai lap, hadd örül-
jön neki, szegén}. 

Most már évek óta újság nélkül járt ki a teme-
tőbe Megváltoztak az idők, özvegy Engel . La-
josnéból csak Giza néni lett. Mindig gyorsan ko-
cogó, mindig valahova siető és valamin mindig 
sirva fakadó kis öregasszony. 

Hosszú idők után a haláig előtt pár héttel ta-
lálkoztam vele. Akkor* is elfogta a sirás. 

— Drágám, visszavásároltam a házat, de mi 
örömem van már nekem benne? Ajtót se nyit 
már énrám senki 

Mikor ajtót nyitottam rá, akkor már útban volt 
az örök ház felé, amelyiknek csak befelé nyílik 
a kapuja. Ezt az irást utolsó marék föld gya-
nánt küldöm utána. 
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A rendőrség folytalfa a nyomo* 
sást a :Dugonlcs-uccai kettős 

dráma ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.') Rész-
letesen beszámolt a Délmagyarország arról 
a véres drámáról, amely pénteken hajnalban 
történt a Dugonics-ucca 18. számú házban-
Klein Antal 26 éves asztalos kétszer rálőtt 
Plohn Ilona 20 éves leányra, azután önmagát 
lőtte szíven. Klein Antal azonnal meghalt, 
Plohn Ilonát életveszélyes sérülésekkel a se-
bészeti klinikára szállították, ahol állapota 
szombatra annyira javult, hogy orvosai most 
már biznak felépülésében. 

A nyomozás során szombaton délelőtt két 
fiatalember jelentkezett dr. Borbola Jenő 
rendőrtanácsosnál, akinek elmondották, hogy 
csütörtökön este Klein Antallal együtt szóra-
koztak, Klein azonban otthagyta őket és el-
ment Plohn Ilonához. A két fiatalember sze-
rint az ismeretség Klein Antal és Plohn Ilona 
kőzött nyár óta tartott. Szerintük szerelemről 
nem lehetett szó és ezért különösnek találják, 
hogy közös elhatározással mentek a halálba, 

Klein Antal holttestét szombaton délelőtt 
felboncolták és megállapították, hogy mind 
a két lövés halálos volt. Klein Antal való-
színűleg először a mellébe lőtt, de még volt 
annyi ereje, hogy a második golyóval fejbe-
lőjje magát. A nyomozás a titokzatosnak látszó 
ügyben még folyik. 
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Kérjen azonnal díjmentes részletes prospektust! 

Interurbán telefon- H o r k á B ? €*. V.*i 

Hölgyeim! 
Archámlasztók, kézápoló preparátumokból, azoekívei 

!ő»i, má|!ol toü f p a t t a n á sok efiras woWr rin 

cosságra hajlamos bőrhibáknak szavatosság melletti megszün-

tetésére a közismert „Medea" kozmetikus szerekből lerakatot 

B C " P I I R F Ü M E R I E G E O R G E T T E " 
Elsorang-a készítményei, parfümök, kölni vizei,kimért ée lezárt 
üvegekben, zománopuderok, fog- és szájápolási cikkei ismét 

kaphatök. 
Kozmetikai t a n á c s o k k a l dijta'anul s z o l g á l u n k 

forduljanak bizalommal minden ez flgyben 

Belvárosi Illatszertár 
Szeged, Kis ucca 3. céghez. m< 


