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LICHTMANN. SCHIFFER, COOKS ROYAL CIPŐÁRUHÁZ S M ! : 
ber keresztülmászhatott volna a kerítésen. 

Az éjjeli őr szerint éjfélkor a kutyák rend-
kívül dühös ugatásba kezdtek. Az egyik szom-
szédos ház lakónője, aki hajnali három óráig 
nézett ki az ablakon, mert nem tudott aludni, 
— nem észlelt semmi különöset. 

A nyomozó hatóságok elé szinte megold-
hat atlanul mered a rejtély: Hogyan kerülhe-
tett a piarista gimnázium udvarára Kálmán 
Benő, vagy a — holtteste. Bűntény történt-e, 
szerencsétlenség, vagy öngyilkosság? A késő 
éjszakai órákban sem volt még egyetlen olyan 
momentum a nyomozó közegek birtokában, 
amely legalább halvány lehetőséget nyújtott 
volna a — föltevésekre. A különös esetet a 
legteljesebb, a legtitokzatosabb homály fedi. 

Egyelőre a boncolás eredményétől várnak 
valami útbaigazítást. 

A délutáni órákban egy ujabb felfedezés 
még inkább komplikálttá tette az ügyet. Ki-
derült boncolás nélkül is, hogy 

a holttest hóígerlnce el van törre. 
Ennek pedig csak kétféle oka lehet: Kál-

mán Benő vagy leesett, esetleg leugrott vala-
honnan, vagy pedig — ledobták és akkor 
törhetett el. De azt még nem állapították 
meg, hogy hátgerince mikor tőrt el? Mielőtt 
bejutott a gimnáziumba, vagy már törött ge-
rinccel került a fa tövébe. 

A vak igazgató elindul a végzetes 
útra 

Kálmán Benő a Sajka-ucca 11. számú ház-

pengőért 
kaphat szép, elegáns 
és tartós pántos**cipőt 
minden divatos szinben 
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ban lakott feleségével és idegbeteg fiával. A 
vak öreg urat felesége rendkívül nagy gond-
dal ápolta és a legtöbbször vezetgette is. Az 
utóbbi hetekben sokféle izgalmon esett keresz-
tül, amelyek idegeit megviselték és ezért szer-
dán délelőtt elindult a munkásbiztositó pénz-
tárba. 

Ettől az Időföl kezdve nem 161-
lák többé. A MunkásbizlosMőban 
megjeleni még, ott megvizsgál-
Iák, aznlán le Is vezették a lép-

csőn. 

Hol volt, mit csinált ezután Kálmán Bfenő, 
senki sem tudja. 

A piarista gimnázium öreg kapusa, aki a 
Tisza Lajos-köruti bejárónál teljesít szolgá-
latot, 

délután hat Ara körfll látott egy 
vak emberi botorkálni az Iskola 

körül. 

Kálmánné sírva kereste vak férjét és mikor 
estig ®ero jött haza, bejelentette férje eltűnését 
a rendőrségen. 

Veszekedések a közös vagyon 
miatt 

Sokan összefüggést keresnek a pénztári igaz-
gató titokzatos halála és a család folytonos 
civódásai kőzött. Az tény, hogy Kálmán Be. 
nőné és három testvére között állandó volt a 
veszekedés a Mikszáth Kálmán-ucca 13. szá-
mú ház miatt, amely közős tulajdonuk. A 
házat elszerették volna adni. Kálmán Benő 
azonban nem engedte meg, hogy 30.000 pen-
gőért adják el az emeletes házat, hanem csak 
40.000 pengős eladási árba egyezett volna bele. 
Ebben az ügyben egészen különös szerepe van 
egy Szabó nevü ingatlan ügynöknek, aki olyan 

¡jelentéseket tett az öreg házaspár előtt, hogy 

ha nem adják oda a házai 30.000 
pengőért, a börtönbe JnttalJa őket. 

.lmánéknak fogalmuk sincs arról, miért tör-
nt ez a fenyegetésszerü kijelentés. 
A testvérek, Varga Gyuláné, Kálmán Etel, 
ilmán Gizella már szóba sem álltak Kál-

nán Benővel, aki feleségével minden hó ele-
. n lakásról-lakásm járva szedte össze a la-

.' n':tól a rájuk eső negyedrészt. 

A civakodósok elkeserítik 
az öreg ural 

Nemrégen valami folyosófélét építettek a 
Mikszáth Kálmán-uccai házban, azonban a 
mérnöki hivatal azon a közlekedést életve-
szélyesnek találta és utasította a tulajdonosokat, 
hogy alakitsák át a folyosót. Ez mintegy 300 
pengő költséget jelentett, ami módfelett fel-
izgatta Kálmán Benőt Kétségbeesetten mon-
dotta, hogy agyonszekálják ezzel a folyosó-
üggyel. 

— Legyünk mindannyian öngyilkosok — 
mondotta egyszer elkeseredésében. 

Ekkor a felesége kérlelte, hogy kezeltesse 
magát az idegklinikán, mert nagyon ideges. 

— Nem vagyok én bolond, Erzsikém — vá-
laszolt az öreg ur —, csak nyugalom kel-
lene. 

De felzaklatott idegei csak nem akartak le-
csillapodni 

Egyszer (el Is mászott az ablakra, 
a fla kiáltott r á : 

— Mit keres ott apám? 
Végre mégis csak rászánta magát szerdán, 

hogy orvoshoz megy. 
Azóta nem látták. 

Bűntény, öngyilkosság, baleset? 
A titokzatos esetet nagy izgalommal tárgyal-

ják a Sajka-uccában és mindenütt, ahol a 
vak igazgatót ismerték. Rejtélyes haláláról a 
legképtelenebb kombinációk vannak forga-
lomban. Egyesek tudni vélik, hogy Kálmán 
Benő felakasztotta magát a fára, ahonnan 

azonban leesett, mások arról beszélnek, hogy 
a családi viszályok keserítették el annyira, 
hogy öngyilkossági szándékból levetette ma-
gfát a gimnázium emeletéről. Mindezeket a 
feltevéseket azonban a tények megcáfolják. 
Mert ha Kálmán Benő öngyilkossági szándék-
ból levetette volna magát az emeletről, hogyan 
találhatták volna ma reggel zárva a gimná-
zium udvarra nyiló ablakait? De Kálmán 
Benő holttestén semmiféle külső sérülést nem 
talált a rendőrorvos. A hátgerinctörés egy-
magában nem igazolja ezt a feltévest. 

Egészen bizonytalan az a másik feltevés Is, 
hogy Kálmán Benő bűntény áldozata. Mert 
kinek állhatott útjában az önmagával is te-
hetetlen öreg ur, kinek állhatott érdekében a 
— halála. 

A rendőrségnek kell ezt a páratlanul titok-
zatos rejtélyt valahogyan kibogoznia. 

Gábor Arnold. 

Értekezlet 
a katonai építkezések ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Is* 
meretes, hogy a honvédelmi miniszter ren-
deletére a tanács a mérnöki hivatallal elké* 
szitteite a honvédkórház és a Mars-téri lak« 
tanya kibővítésének hozzávetőleges költség* 
vetését és annak adatait néhány nappal ez* 
előtt táviratilag közölte a miniszterrel. A mér* 
nökt hivatal tervei szerint a honvédkórházra 
uj emeletet húznának és egy emelettel kibő* 
vitenék a laktanya zenepavillonját is. A költi 
ség közel háromszázezer pengő. A tanácsi 
arról is értesítette a honvédelmi minisztert 
hogy az építkezési költségeket szivesen el* 
vállalja a város, ha a katonai kincstár a költ* 
ségek tizenegy százalékát megfizeti évi bér* 
téritmény cimén. 

Az építkezések részleteit csütörtökön dél* 
előtt beszélték meg a városházán. Az érte* 
kezleten vitéz Vigh Kálmán honvédelmi ál* 
lamtltkár elnökölt, de részt vett az ülésen a 
polgármester, Berzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos és Scultéty Sándor főszámvevő Is, 
Az építkezés terveit először a honvédelmi 
minisztériumhoz terjesztik fel Jóváhagyás vé« 
gett és csak azu'án kerülnek a városi köz-
gyűlés elé. 

Színházjegyek • Délmagyarország jegyirodájá-

ban elővételi dlj nélkül válthatók. 

Kelengye 
raktár 

Női-, férfi- és gyér-
mek-fehérnemiiek 

készen és rendelésre is. 

flgy- ¿ s asztalnemüek, paplanok 
nagy választékban. 

Liliom, Schroll sif-
fonok és vásznak 

legolcsóbb árakon. 

Babi dolgok, kocsitakarók stb. 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics és Feketesas u. sarok. 
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