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Házastársa és gyermeke 
halála lilán 

másodszor kisérelt meg 
öngyilkosságot 

(A Dálmagyarorszáa munkatársától.) A 
mult év juliusában a Rózsa-ucca 18. szám 
alatti házban Kovács István román katonaszö-
kevény feleségével együtt öngyilkosságot köve-
tett el. Egyik éjszaka faszenet tett az izzó pa-
rázsra, bezárta a lakás ajtaját és lefeküdt. A 
széngáz reggelre megölte Kovács Istvánt. Vad-
házastársa, Turai Mária súlyos beteg lett és 
súlyosan megbetegedett néhányhónapos kis-
gyermekük is. Az anya kiheverte a mérgezést, 
de a gyermek néhánynapi betegeskedés után 
meghalt. 

Turai Mária egyedül maradt, szolgálatot 
vállalt családoknál, legutóbb a Bocskay-ucca 
9. szám alatt állott alkalmazásban. A nyári 
öngyilkossági kisérlet miatt a bírósággal is 
meggyült a baja. Nemrégen vonták felelősség-
re a törvényszéken a gyermeke halála miat t 
Az ügyészség mint bűnrészes ellen emelt vá-
dat a biróság az ügyben még nem hozott íté-
letet, a tárgyalást elnapolta. 

Turai Mária újévre virradó hajnalban ön-
gyilkosságot követett el. Azt a módszert válasz-
totta, amellyel férje ölte meg magát. A kony-
hából kiáramló gáz megölte. Búcsúlevelet nem 
hagyoU hátra. Régóta emlegette, hogy férje és 
gyermeke halálát nem tudja túlélni, ő is ön-
gyilkosságot követ el. Holttestét beszállították 
a törvényszéki orvostani intézetbe. 

Neqvoen oengő ... 
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 

Hat kiskorú gyermeke van az apátfalvai Varga 
Istvánnak. Hat gyerek, hat éhes száj és hat 
karéj kenyér minden evésnél. És Varga István 
mégsem esett kétségbe. Két keze becsületes 
munkájával mindig megkereste a kenyérreva-
lót. Szükséget nem láttak a Varga-családban. 
Sőt, uramfia, a most muló év utolsó napjára 
40 pengő megtakarított pénzecske mutatkozott 
Varga István számadásúban. 40 pengő papír-
ban és még valami apróban is. Az asszony per-
sze se papírról, se az apróról nem tudott. Ugy 
tervezte, nogy az aprópénzen vesz valami édes-
séget az apróságoknak, a papirt pedig szépen 
kisimítva leteszi az asszony elé: ez a tiéd, (ödd 
vele a sorod ugy, ahogy jónak látod. Hónapo-
kon át melengette ez a gondolat a szivét. Negy-
ven pengő papírban! Ki tudná megmondani, 
mennyi időntúli munka és önmegtagadás gyü-
mölcséül. De hát, ahogy volt, ugy volt, az már 
mind elmullt, ami ezután következik a negy-
ven pengő körül, az már mind öröm lesz, 
csupa öröm. És Varga István vasárnap délelőtt 
- zzal az elhatározással nyitott be a Medví -
testvérek üzletébe, hogy édességre váltja a 40 
pengőn felüli részt ami egy huszfilléresből, 
egy tizfilléresből és két darab rézkrajcárból ál-
lott. Az édességet ki is mérte a boltos. Hü, 
micsoda csomó! És Varga István lelki szemei-
vel már látta is az apróságokat. Hat borzas 
fejet és 12 csillogó szemet a cukrok felett. De 
nini, egyik zsebjét a másik után fordítja ki 
és nincs a pénz sehol. Pedig Varga Istvánok 
nem szoktak szórakozottak lenni, ha a pénzüket 
teszik el. Az üzlet előtti saruon még egészen 
bizonyosan megvolt. Hiszen meg is tapogatta. 
Nem a pénzt, hanem a zacskót, ami korcra 
húzva őrizte a féltett kincset. És most vége, 
nincs. Eltűnt zacskóstól együtt. A kiválasztott 
édességet remegő, bütykös kezeivel visszata-
szítja a boltos elé s a Varga-családban újév 
napján nemcsak az öröm hiányzott, hanem a 
betevő falat is. Ki tudná felmérni ennek a tra-
gédiának a nagyságát és a mélységét annak a 
szomorúságnak, amelynek sötétsége ráborult a 
kis családra. A csendőrök nyomoznak a tolvaj 
után, igy mondja a hivatalos jelentés és ez a 
nyomozás bizonyosan nem íesz hiábavaló, 
mert az égi yilvántnrtó hivatalból fehérszár-
nyú, lángoló pallósu angyal/t rendelnek ki a 
nyomozó csendőrök vezetésere, aki visszaszer-
zi az apróságoknak a fodormenta cukrot és az 
asszonynak a negyven pengőt. Papírban, két 
darab húszasban, ahogy azt Varga István föld-
müves-napszámos álmodta a hidegrázós haj-
nali munkák és kánikulás robotok idején. 
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HireK 
— A városi költségvetés tárgyalása a belügy-

minisztériumban. Kedden tárgyalta a belügy-
minisztériumban a költségvetési bizottság Szeged 
város jövő évi költségvetését. A tárgyaláson a 
várost B á r á n y i Tibor főispán, dr. P á 1 f y 
József polgármesterhelyettes, S c u 11 é t y Sán-
dor főszámvevő és R a c k Lipót pénzügyi ta-
nácsnok képviselte. A főispán Budapestről szer-
dán Bajára utazok, ahol nyolcadikáig marad. 

— A szezonvégi árusitások. A január 1-én 
életbelépett 1933 évi XVII . törvénycikk, amely 
az üzleti hirdetésekről intézkedik, kimondja, 
hogy kereskedők és iparosok évente kétszer, 
két-két hétnél nem hosszabb időn át leltári 
vagy szezonvégi kiárusítást rendezhetnek kü-
lön hatósági engedély nélkül. A törvény értel-
mében a leltári kiárusítás idejét az illetékes ke-
reskedelmi és iparkamara állapít ja meg és ezt 
a területén működő iparhatóságok és szakmai 
érdekképviseletek tudomására hozza. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara a télvégi leltári ki-
árusítás idejéül a január 28—február 10. kö-
zötti két hetet tűzte ki. 

— A szegényház borbélymunkái. A köz-
kórházban és a szegényházban már régebb 
idő'ől fogva minden év elején pályázatot szok-
tál» kiírni a borbélymunkákra. Á közkórház-
ban legutóbb is rendesen meghirdették a pá-
lyázatot és a legelőnyösebb ajánlattevőt bíz-
ták meg a munkával. A szegényházban — mint 
borbélyok körében panaszolták — nem hirdet-
tek pályázatot, hanem megbíztak egy borbély-
mestert. Ezt több borbélymester sérelmezi, mert 
pályázni akartak a szegényház borbélymunká-
jára. A szegényház gondnokságától azt a felvi-
lágosítást kaptuk, hogy legutóbb azért nem ír-
tak ki pályázatot, mert a kétév előtti pályá-
zatra senki sem nyú jtotta be ajánlatát. Közöl-
ték azonban, hogy 1934-re rövidesen kiír ják a 
pályázatot a szegényházi borbélymunkákra. 

M n Ferenc üdvözlése 
(A Délmagyarország munkatársától.) B a j 

r a n y i Tibor főispán, aki nagy tisztelője 
M ó r a Ferencnek, Szilveszter napján, vasár-
nap délelőtt meglátogatta a betegeskedő írót 
Bold ogasszony-sugáruti lakásán. Móra nagy 
örömmel fogadta a főispánt, aki közel két óra 
hosszáig volt a vendége. 

A látogatás alatt mindketten elmondották 
hosszuranyult súlyos betegségük élményeit, a 
súlyos operáció történetét, amelyen körülbelül 
egyidőben estek keresztül. 

A lábadozó Móra Ferenc Szilveszter napján 
az alábbi levelet küldte az ugyancsak beteg dr. 
S o m o g y i Szilveszter polgármesternek: 

Kedves Gazdám, 
tudod, nem szokásom a kántálás, szűrös 

ember létemre nem is forogtam ilyenkor cif-
ra-subás előkelőségek közt az udvarodban: de 

most mégis csak megcsoszogok egy kicsit a kü-
szöbödön. Te is beteg vagy, én is, neked is 
friss a szemed és hangod, mint nekem — ma 
hallottam a főispán úrtól — hát akkor mért 
ne vehetnék arra bátorságot, hogy most egy 
kicsit leüljek a széked mellé és a térdedre te-
ngessem a jókívánságaimat? Kézcsókkal öle-
léssel a tiétek: Móra Ferenc. 

M ó r a Ferencet újév napjának délelőtt jén 
testületileg keresték fel és üdvözölték a szegedi 
újságírók, Móra nagy örömmel és szeretettel 
fogadta kartársait. 

Nehéz székelésben szenvedők, akiknek 
az agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, 
az emésztési zavarok és különösen a vég-
bélbalok teszik az életet nehézzé, Igyanak 
reggel és esfe egynegyed pohár természetes 
»Ferenc József« keserGvizet. Klinikai »ezető 
orvosok igazolják, hogy a Ferenc József víz 
műtétek előtti és utáni Időszakokban is nagy-
értékű hashajtónak bizonyul. A Ferenc József 
keserűviz gyógyszertárakban, drogériákban é9 
iiiszeriizletekben kaoható. b.i 

A SZAPPAN csak akkor jó, 
Ha rajta van a „Háoé" szó. 

Szilveszter után 
„tanácsülés" 

Az újesztendő első szolgálati napján, kedden, 
meglehetősen árva volt a szegedi városháza. A 
polgármester betegen fekszik lakásán, B á r á n y i 
Tibor főiispán, dr. P á l f y József polgármesterhe-
lyettes, R a c k Lipót pénzügyi tanácsnok és Scul-
t é t y Sándor főszámvevő Budapestre utazott, hogy 
hadakozzon a belügyminisztériumban a költségve' 
tés integritásáért, C s o n k a Miklós tanácsnokot 
külterületre szólították a bérföldek, dr. S z a b d 
Géza népjóléti tanácsnokot pedig az ínségesek fog-
lalták le. A polgármesterhelyettest dr. T ó t h Béla 
főjegyző helyettesitette, akiben meg volt a jószán-
dék arra is, hogy megtartsa a hétfőről elmaradt ta-
nácsülést. Mivel azonban nem volt kit összehívni, 
csupán R ő t h Dezső tb. tanácsnokot, a polgármes-
ter titkárát hívta össze és elreferálta vele aa 
elnöki darabokat. Baj azért nem történt, még az 
óra sem állt meg a városháza tornyán. A hangulat 
különben is szilveszterutáni volt, sok ásitással- és 
sok elrévedezésseL 

x Szamos Sári szegedi származású doígozö 
asszony „Beszélgetés Peruról" cimen érdekes dél-
amerikai tapasztalatairól ad elő ma este 7 órakor 
a Dolgozó Nők klubjában. (Kelemen-ucca 11., I.)' 

— Egy vég flanel a szegényeknek. A Szegedi 
Kender-, Len- és Jurtaipar részvénytársaság 
egy nagy vég saját gyártású flanelt küldött a 
polgármesterhez a város szegényei számára. 
A közel ötven méter flanelanyagot a népjóié-» 
ti ügyosztály alsóruhákká dolgoztatja fel cg 
igy osztja M a ráutaltak között. 

— Gyorsirási, gépírást tanfolyamokra beiratko-
zás január 8-ig szakiskolában (Honvéd-tér 4. sz.J 
Gyors, olcsó, jó kiképzés. Államvizsga. 

— A szegedi tükörkészitők. A kereskedelmi 
minisztérium meg kivánja állapítani, hogy 
hány olyan üzem működik az országban, amely 
a higany amalgámos eljárást alkalmazza a tü-
körkészitésnél. A kamara megállapítása szerint 
négy ilyen üzem működik Szegeden. A keres-i 
kedélmi miniszter felhivására most a kamara 
letárgyalja az érdekeltekkel, hogy volna-e le-* 
hetőség arra, hogy a tükőrkészitő iparnak a te-
lepengedélyhez való kötöttségét megszüntessék. 

— Hirtelen halál az uccán. Vasárnap dél-
előtt a Vaspálya-ucca 10. számú ház előtt hir-
telen összeesett és meghalt K l e i n Etel vasúti 
trafikosnő. Holttestét beszállították a törvény-
széki orvostani intézetbe, ahol felboncolják a 
halál okának megállapítása végett. 

FASOR SZANATÓRIUM 
Budapest VIE. Ker. Vilma királynő ut 9. Telefon 31-5-26. 

Sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, idegosztály. 
Olcsóbb mint bármely klinika vagy közkórház különszobája. 

N a p i e l l á t á s i d i j 1 0 p e n g ő t ő l . 
28 Kórházi pausálárak idegbetegek esetében továbbá szüléseknél. 


