
Hegedűs Lóránt feleségének es lányának öngyilkossági tragédiáié 
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Budapest, julius 31. Megrendítő két-
fős öngyilkosság hire érkezett péntek 
délután 2 óra tájban a főkapitányság-
**. Hegedűs Lóránt nyugalmazott 
pénzügyminiszter, a TÉBE elnöke, az 
országosan ismert iró és valóságos 
belső titkos tanácsos Orom-utca 4. 
számú kastélyából jelentkezett a Gel-
lérthegy utjain szolgálatot teljesítő 
egyik rendőr. Jelentette: 

— A kejgyelmes ur felesége és Mar-
git leánya megmérgezte magát és meg-
halt. 

Hegedűs Lórántné és Margit leá-
»,ya tragédiáját néhány perccel fél 1 
ntán fedezték fel. Krcisz Józsefné, a 
család szakácsnője, fél 12 tájban ke-
resztül ment az egyik szobából a kony-
ha felé az előszobán. 

Hegedűs Margit valakinek telefo-
nált, kissé ideges volt a hangja, de 
közömbös dologról beszélt. Kreiszné 
esak pillanatokig állott meg és hall-
gatta, aztán nyugodton tovább ment 
Hegedűs Lórántné ebben az időben 
már hálószobájában tartózkodott. Ott, 
•hol azután a végzetes esemény tör-
tént. 

A telefonbeszélgetés ntán, amely-
nek mint mondják, a kegyelmes asz-
szony ápolónője, a villában egy év óta 
állandóan tartózkodó K ö t a Eszter is 
fűltannja volt, Hegedűs Margit be-
ment édesanyja hálószobájába. 

Tizenkét óra múlott, amikor Kóta 
Eszter be akart menni Hegedűs Ló-
rántné szobájába. A nappali ajtaját 
»árva találta. Ez szokatlan tünet 
•olt, rögtön szólt is a szobalánynak, 
majd Kreisznének: j:jjenek, mert a 
kegyelmes asszony és leánya bezár-
kóztak. Kopogtatásra se feleltek, itt 
•alami történt. 

A házheliek, a személyzet tagjai 
ekkor már tudták, hogy végzetes do-
log történhetett. Hegedűs Margit 
ugyanis vasárnap érkezett haza Sze-
gedről. A szegedi egyetemen tanított 
az elmúlt tanévben. Vegyésznő volt. 

Nyári szabadságát még csak most 
kezdte el. , , 

Kedden Hegedűs Margit a" szoba-
leány és az ápolónő füie hallatára ezt 
mondotta édesanyjának: 

— Mama, haljunk meg együtt!.., 
Nincs ennek az életnek igy értelme... 

Ebből az egy mondatbál lehet kö-
vetkeztetni arra, hogy a megrendítő 
esemény titokban már érett. Hegedűs 
Lórántné hosszabb ideje sniyoa beteg 
volt. Nem feküdt, de betegsége a leg-
teljesebb nyugalmat kívánta meg. Ez-
ért is tartózkodott a kegyelmes asz-
szony mellett állandó ápolónő. 

Minden bizonnyal ez a drámai mon-
dat indította el útjára a szomorú 
eseményt. Azóta nem észleltek a kör-
nyezetben komolyabb dolgot, bár 
mondják, hogy Hegedűs Lórántné és 
leánya igen sokat tartózkodtak együtt 
és főleg elzárkózva a lakásban. Ol-
vasgattak, vagy igen csendesen be-
szélgettek. A hangulat mintha feszült 
lett volna. 

A szobaleány a házmesterért sza-
ladt, aki álkulccsal nyitotta fel a be-
zárt ajtót. 

A nappali szobában kis heverőn 
feküdt Hegedűs Margit. Kóta Eszter 
hozzárohant, mesterséges légzéssé: 
próbálta eszméletre ébreszteni és az! 
mondja, ugy érezte, hogy még a pul-
zusa is ver, azonban a valószínű eset 
az, hogy már csak a vér reflextünetei 
voltak az észlelt pulzusverések. 

Hegedűs Margit ciánokozta ret. 
tenetes halállal halt meg, ugyanúgy, 
mint édesanyja, aki a belső, hálószo-
bája kerevetén feküdt élettelenül. 

A kis nappali szoba asztalán egyet 
len buc9ulevél feküdt. Ez Hegedűs Ló-
ránthoz szól. 

Pohárban ciánméreg maradványait 
találták ugyancsak az asztalon. Való-
színű. hogy a gyorsan ölő méreg per-
cek alatt elvégezte rettenetes hatását. 
Hegedűs Lóránttal délután kíméletesen 
tudatták a tragédiát 

Mit kell tudni az ellenséges 
léggömbökkel és gyujíépalackokkal 

kapcsolatban 
Budapest, julius 31. Az elmúlt na-

pokban, amint arról a rádió és a na-
pilapok utján már értesült a közön-
ség, nagy távolságról ellenséges lég-
gömbök szállottak le az ország külön-
böző részein. Ezek a léggömbök gyuj-
tePalackokat szórtak le és ezek máris 
kisebb-nagyobb, de jelentős kórokat 
eddig nem okozó tüzeket idéztek elő. 
A honvédelmi miniszter újólag és a 
"Nyomatékosabban felhívja tehát az 

ország lakosságának Ügyeimét az elő-
"t. óvóintézkedések pontos betartásá-

A gyujtópalckokról és azok szálli-
'üsaról a következőket kell tudni: 

A palackokat l'ebér vagy sárgaszi-
" u gumiból készült léggömb szállítja. 
, 'éggömb alatt függ' egy fehér bá-
"ogbol készült henger, amely a gyuj-
0 Palackokat — számszerint hetet — 
'artalmazza. Az épségben levő palack 
•astag falu üvegből" készült edény, 
• melynek zárását pontosan olyan zá-
®kupak végzi, mint amilyen a sörös-
Ĵrogen van. Az üveg nyakán ujjnyi 
jtstagságu fehér bádoghenger van, 
"te ívbe ti öntött vasból" készült vas-

teö he,veztedik et Erre a vasgo-
csft se'ycmzsinórral fehér vászon-

b a n rákötve. 
Ív , Sóban az üvegben háromféle fo-
*««efc látható. A felső tejfehér, a kö-
Pső vörös szinfl átlátszó, az alsó to-

j J ^ r g a szinti. Leesésnél az övegpa-
^ összetörik. a benne levő folyadék 

vörösen lángoló fürifel és 
h ® 2 * ® * árasztva meggyullad és ne-

oltható tüzet okoz. A oalackok 
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— O'méty elővillant ja jolápolt fogait — teg/iáfasöíSíBb fiódtrs* 

esxkőxeink egyike. Ext a bixtonságot csupán egy ODOL-ápolfa 

sxáj nyújtja. ODOL - fogpép alaposan tisxfítja a fogak kőxőtfí 

résst is, megöli a bomlasxtó baktériumokat, ax Gdeség és az 

ápoltság termésxetes érxéséf bixfosítja. Sxájának kellemes itlahf 

és egésxségüggf védelméről ax O D O L - fogpép 'gondoskodik. 

a h a t 
O D O L , 

fogpép 
MAGYARORSZÁG: ODOLMŰVEK R I BUDAPEST 

Tizennégy ifjú szegedi házas 
és jegyespárnak pénteken osztották ki 

ünnepélyes keretek között 
a házasodási kölcsönt 

több izben a földbe fúródva, épségben 
maradnak. Az üvegpalack vigyázattal I 
kezelve mindaddig nem veszélyes, migk 

össze nem törik. Gyújtó körzetének 
megfelelően ráhányt földdel vagy ho-
mokkal oltható. Vigyázzunk, mert ha 
a földet újra leszedjük, a gyulladás és 
ezzel együtt a gyujtóhatás újra jelent-
kezik. Legcélszerűbb ezért ott a hely-
színen legalább 60—70 centiméter mély 
gödröt ásni és a gyujtópalack marad-
ványait a reáhányt földdel együtt eb-
be betemetni. A gyujtópalack marad-
ványait, üvegeserepet, bádogdarabot 
kézzel ne fogjuk meg, mert az észre-
vétlenül rajtamaradt foszfor bőrünkön 
súlyossá válható égési sérüléseket 
okoz. 

A legfontosabb, hogy az esetleg 
keletkező tűzet azonnal eloltjuk, vagy 
ha a tűz nagyobb arányúnak látszik, 
azonnal segítséget kérjünk, azután a 
leesés helyét őrizet alatt hagyva, az 
esetet a helyszín pontos megjelölésével 
jelentsük a csendőrségen, rendőrségen 
vagy a legközelebbi honvédségi szerv, 
nél. A tűzoltáson és a jelentés leadá-
sán kivül a polgári lakosságnak a 
gvujtópalackokkal kapcsolatban más 
kötelessége nincs. 

Ismételten felhívjuk itt az ország 
lakosságúnak ügyeimét arra a tájé-
koztató füzetre, amelyet illetékes mi-
nisztériumok adtak ki acélból, hogy a 
lakosság a gvujlosalás ellen való vé-
dekezés tudnivalóit megismerje. Tegve! 
meg kötelességét minden magyar be- j 
ciüieltel 'i 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A házasodári kölcsön iránt fo-

lyamodó ifjú házasok és jegyesek 

első csoportjának kiválogatása a 

napokban fejeződött be s a kölCsör 

nős juttatásra méltónak ,és igény-

jogosultnak tartott fiatal pároknak 

péntek délután ünnepélyes keretek 
között nyújtották át a kölcsön ősz-
szegét a városháza bizottsági ter-
mében. Az átadás ünnepélyes ak-

tusa alkalmából Szegedre érkezett 

dr. Valkó László szociális felügye-

lő, az Országos Szoöiális Felügye-

lőség szegedi kerületének vezetője, 

megjelent továbbá dr. Biacsy Béia 

tb. tanácsnok, a városi népjóléti 

ügyosztály vezetője, Kovács Sán-

dor, a szegedi Közjóléti Szövetke-

zet ügyvezető igazgatója és Kiss 
Erzsébet családgondozónő. A köl-

csönösszegek átadását megelőzőleg 

dr. Biacsy Béla üdvözölte dr. t'nl-
kó Lászlót, aki, mint azt dr. Biacsy 

kifejtette, a legmesszebbmenő sze-

retettel foglalkozik az Országos 

Nép- és Családvédelmi Alap gon-

doskodási körébe vont, arra érdo . 

mes rászorulók megsegítésével- Dc. | 

Valkó László válaszában hangoz-

tatta, hogy az Országos Nép- és 

Családvédelmi Alap azért létesült 

a kormány hatalmas áldozatkészsé-

géből, hogy azokat a kisexiszten-

eiákat, akiknek talpraállításához 

eddig nem volt megfelelő segítség, 

felkarolta s nemzeti érdekből gaz 
dasigilog is felemelje. Vonatkozik 

ez az új családi otthonok megala-

pítására is s azért létesítették a f i * 

zasodási kölcsönök intézményéi, 

hogy az ú j életnek induló fiatal 

párok ne legyenek magukra ha-
gyatva anyagi gondjaikkati a Csa-
ládalapításnál. Végül sok szeren-
csét kívánt valamennyiüknek. 

A megjelentek lelkesen és Boldo-

gan fogadták dr. Valkó László bm-

vait, majd az egyes párok egyéni 

körülményeiről Kiss Erzsébet tá* 

jékoztatta Valkó felügyelőt. Két if-

jú házasnak a férje, Csontos Ist-

ván és Hődör Ferenc frontszolgá-

latot teljesít s ereket a fiatal ae»-

szonyokat dr. Biacsy Béla a bajtár-

si szolgálat nevében külön is me-

leg szavakkal köszöntötte. 

Az első házasodási kölcsönben 

részesülő szegedi házaspárok, illet-

ve jegyesek s a juttatott kölesönök 

összege a következő; 

Adorjányi István és Franca Ro-

zália 700, Csontos István és Bondói1 

Rozália 700, Domokos István és Sü-

vegh Ilona 800, Faragó György és 

Balogh Olga 800, Hődör Ferene és 

Csányi Erzsébet 800, Buszti Lajos 

és, Horváth Ilona 800, Katona And-

rás és Bors Mária 800, Koesárdi 

Sándor és Rajki Jusztina 800, Sós 

Attila és Tordai Olga 800, Sir ok-

mány Sándor és Lengyel Rózsa 

800. Szölltísi László és Pósa Margit 

800, Szűcs István és Varga Ibolya 

800, Takács Imre és Kéry Uoua 800. 

Zataheljji [,aj0.-> és Kovács I lon* 

80Q pengő 


