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Megmérgezte magát 
egy vizsgálati lógóig a Csillagbörtönben 

ismeretien méreggel megmérgezte magát egq magántisztviselő 
felesege 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Tóth Veron 21 éves fiatal leány néhány 
hét óta a Csi l lagbörtönben ül , m in t vizs-

álati fogoly. A leány beszáll ítása óta bus-
omor volt, azonban a reá kiszabott mun-

kát rendesen elvégezte és nem igen lát-
szott rajta, hogy mi lyen gondolatokkal 
foglalkozik. Pénteken reggel, cel lanyitás 
u t án Tóth Veron több "rabtársnőjével 
együtt a mosókonyhába ment mosni . Hét 
óra tá jban az ő r észrevette, hogy 

Tóth Veron szájához emel egy 
edényt, iszik belőle, azután han-
gos zuhanással végigvágódik a 

padlón. 

Megál lapították, hogy a leány a mosáshoz 
szánt lugkőoldatot itta meg. Azonna l ér-
tesítették a mentőket , akik a leányt bevit-
ték a kőzkórh'ázba. Tóth Veront megvizs-
gálták és megál lapí tották, hogy á l lapota 
életveszélyes. K iha l lgatn i mindezideig nem 
lehetett, mert eszméletlenül fekszik és igy 

(A Délmagyarország munkatársától 
Jelentettük, hogy szerdán dé lután az alsó-
városi temetőben sósavval megmérgezte 
magát egy 22 éves csinos, fiatal leány: 
Nagy Kovács Erzsébet. A leány legutóbb 
a Széchenyi-téri Horváth-féle gyümölcsüz-
letben volt a lka lmazva, de onnan elbocsáj-
tották. Kihal lgatása során e lmondotta , 
hogy azért lett öngyi lkos, mert állást nem 
tudott kapn i és senki hozzátar tozó ja nincs. 

Nagy Kovács Erzsébetet 

a rendőrségen jól ismerik, mint 
notórius öngyilkosjelöltet. 

A kissé exaltált leány a legutóbbi eseté-
vel együtt ötször kísérletezett öngyilkos-
sággal. Elsőizben a mu l t év nya r án 

a Tiszába vetette magát, 

de észrevették és kimentették. Akkor azt 
mondot ta , hogy reménytelen szerelme 
miatt akart megvá ln i az élettől. Nem sok-
kal később 

a vasúti hidrái vetette mánál tt. 
vizbe, 

nem lehet tudni , miért akart megváln i az 
élettől. 

• 
A Pulcz altábornagy-ucca 21. szám alatt 

lak ik Klaszki György magántisztviselő fe-
leségével. Pénteken reggel Klaszki György 
a konyhában foglalatoskodott, feleségepe-
dig a há lószobában feküdt. A férj hőrgésrt 
halott a há lószoba felől. Am iko r besietett, 

fiatal, 22 esztendős feleségét meg-
üvegesedett szemmel, eszméletlen 

állapotban találta. 
Az asszony mellett, az éjjeli szekrényen 
egy üres üveg állót, amelybő l kiitta az 
ismeretlen mérget. 

Klaszki Györgynét a mentők bevitték 
a kórházba , ahol gyomormosást alkalmaz-
tak rajta. Állapota súlyos, de remény van 
a felépüléséhez. A fiatal asszony búcsú-
levelet nem hagyott há tra , amiben meg-
magyaráz ta vo lná tettének okát és min-
denféle va l lomást megtagad. 

de akkor is partra húzták és rövidesen 
felgyógyult. Néh ány h ó n a p mú lva a laká-
sára h ivták a mentőket , mert 

kenyérbélbe gyúrt szegeket nyelt. 

Hónapok i g nyomta a kórház i ágyat, az-
u tán felépült, de még m ind i g nem ha-
gyott fel az öngyi lkosság gondolatával . 
Va l ahonnan 

marólúgot szerzeit 

és azt megitta. Ismét a. közkórházba ke-
rül t és csak h ónapok mú l va gyógyult fel 
súlyos sérüléseiből. Mostani öngyi lkossága 
mindegyikénél komolyabb , mert a nagy-
mennyiségű 

s'ósav 

teljesen összeroncsolta belső részeit. Az 
orvosok nem biznak felépülésében. 

A rendőrség k inyomozta a makacs ön-
gyilkos hozzátartozóit . Megál lapították, 
hogy két testvére él, az egyik Szentesen, 
a más ik Amer ikában . A rendőrség értesí-
tette az öngyi lkosságról Nagy Kovács Er-
zsébet Szentesen lakó testvérét. 
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lenS ki, hogy az értekezleten a legnagyobb 
készséggel jelentek meg, ha azzal a kereskedő-
és ipari érdekeltségnek szolgálatára állhatnak. 

Dr. Landesberg Jenő terjesztette elő ez-
után a szegedi kereskedelem és ipar kíván-
ságait és kérte a pénzintézetek jelenlévő ve-
zetőit, hogy a lehetőséghez mérten igyekez-
zenek a kormányrendeletek adta kereten be-
lől a kereskedelmi és ipari érdekeltség mél-
tányos kérelmeit teljesíteni, jogos kívánal-
maik honorálásával a nehéz időkben segítsé-
gükre lenni. 

Az előterjesztett óhajokat, élénk' vita kö-
vette, amelyben Orosz Marcell, Glücktthal La-
jos, Seiden Hermann pénzintézeti igazgatók. 
Vértes Miksa és Kertész Béla vettek részt. 
Boda Bertalan a kiskereskedők hitelellátásá-
nak ügyét, tette szóvá, a kisexistenciák védel-
mét kérte. 

Kozma Ferenc elnök összegezte az elhang-
zottakat és részletesen válaszolt a vita során 
felmerült minden egyes kérdésre. Kijelentette, 
hogy a szegedi pénzintézetek a legmélysége-
sebben át vannak hatva a kereskedelem és 
ipar kívánalmai tekintetében. Ezek óhajait és 
kérelmeit a rendeletek adta korlátokon belől 
honorálják is. Amikor azonban a kormány 
magasabb valutavédelmi szempontokból szük-
ségesnek tartotta és tartja bizonyos rendel-
kezések életrehivását, ugy az érdekeltség hely-
telen utakon jár, amikor a pénzintézetektől 
ezek feladatainak teljes mértékig történő telie-
sitését kiván ja. Ugyanakkor azonban nem hoz-
za a pénzintézeteket abba a helyzetbe, hogy 
e feladatoknak ezek meg is felelhessenek Az 
érdekeltség a pénzintézetektől betéteinek, kö-
veteléseinek kifizetését szorgalmazza és sür-
geti, ugyanakkor azonban sehol sem hallotta 
azt a kijelentést, sajnos még kevésbé, tapasz-
talta azt a gyakorlatot, hogy a kereskedők, 
vagy iparosok a forgalmazott összegeiket a 
pénzintézetekbe elhelyezték volna. Ma min-
denki tezaurálni igyekszik. Ezáltal elvonja 
a gazdasági élet vérkeringéséből azt. az eszközt, 
amely nélkül gazdasági élet egészséges vér-
keringése el sem képzelhető Kell, hogy a 
gazdasági élet megszabaduljon »az Angstge-
fühl«-től és teljes bizalommal allirnentálja a 
pénzintézeteket, ha azt akarja másrészt, 
hogy a pénzintézetek a velük szemben 
támasztott követeléseknek más oldalról eleget 
tegyenek. 

— Kötelességünk a valutát védeni — mon-
dotta Kozma Ferenc —, de kötelességünk a 
betétnek arangfedezétét is biztosítani. Köteles-
ségünk azonban a bank organizációját biztosí-
tani, amely csak ugy képzelhető el, ha a 
pénzintézeteket az érdekeltség mennél több 
betéttel látja el, amelyet a pénzintézet a gaz-
dasági élet forgalmának zavartalansága szem-
pontjából kihelyez. Van azonban a pénzinté-
zeteknek egy magasabb feladata is. Ez pedig 
az adósok védelme, akik sok esetben egész 
séges forgalmat bonyolítván le, a gazdasági 
élft hasznára vannak. Ezek megszbritásajiagy 
hátrányt jelentene. 

Legyen meggyőződve a kereskedő- és Ipari 
érdekeltség, hogy a szegedi pénzintézetek fel-
adatuk magaslatán állva, a gazdasági élet fel-
merülő kívánalmait élénk figyelemmel kísé-
rik és azokat tőlük telhetően teljesíteni is 
igyekeznek. A gyűlést azzal fejezi be, hogy 
reméli, hogy sikerült a kereskedő- és ipari 
érdekeltséget megnyugtatni. 
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fl szegedi pénzintézet vezetőinek tárgyalása 
a szegedi kereskedők képviselőivel 

(A Délmaggarország munkatársát ölj Mint 

ismeretes, a Szegedi Kereskedők Szövetsége 
legutóbbi ülésén a kereskedők szóvátették azo-
kat az óhajokat és sérelmeket, melyeket az 
úgynevezett gazdasági átmeneti természetű in-
tézkedésekkel szemben táplálnak. A gyűlés 
ugy határozott, hogy a szövetség elnöksége, 
haladéktalanul érintkezésbe lép a szegedi 
pénzintézetek vezetőivel, ezek előtt a sérel-
meket feltárja és igyekszik őket a korlátozó 
rendelkezések keretén belől megértő eljárás-
ra felkérni. A Szövetség elnöksége a határo-
zathoz mérten érintkezésbe lépett Kozma Fe-
renc kormányfőtanácsossal, a TÉBE szegedi 
vezetőjével, aki készségesen vállalkozott arra, 
hogy a szegedi pénzintézetek vezetőinek a sze-
gedi kereskedők vezetőivel tartandó megbeszé-
lésének ügyét elősegítse. Ezt a gyűlést, ame-

lyen a szegedi pénzintézetek vezetői, illetve 
ezek helyettesei majd kivétel nélkül megjelen-
tek, pénteken délután tartották meg. Meg-
jelent azon Pavlovits István, a Magyar Nem-
zeti Bank főnöke isi, A szegedi kereskedő-
társadalmat Bokor Adolf, a Szegedi Lloyd-
Társulat elnöke, az ipartestületet Kőrmendg 
Mátyás ipartestületi elnök, a Szegedi Keres-
kedők Szövetségét Varga Mihály, Vértes Miksa, 
dr. Landesberg Jenő, dr. Kertész Béla, a Kis-
kereskedők Egyesületét pedig Boda Bertalan 
elnök képviselte. Az értekezleten jelenvoltak 
egyhangú felkérésére az elnöki tisztséget Koz-
ma Ferenc vállalta el. 

Kozma Ferenc elnöki megnyitójában annak 
a meggyőződésének adott kifejezést, hogy ugy 
a maga, mint pedig a szegedi pénzintézetek 
vezetőinek hangulatát tolmácsolja, ha azt je-
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Vizbe ugrott - kimentették, 

szegeket nyelt - megoperálták, ismét vízbe ugrott -
ismét kihalászták, lugkövet ivott - meggyógyították 

Uasv Kovács Erzsébetet, aki szerdán sósavat ivott és most a halállal vivődik 


