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Az orvosszakérfő véleménye 

Az orvosszakértő sebtében nvilvánitott véle-
ménye az, hogy a leánynak feltétlenül élnie kel-
lettemért a megmerevedett holttestet képtelen-
ség lett volna egy darabban bedugni a ka-
zánba. Ezzel azu'án felmerül hirtelen az a gon-
dolat is, hogy 

m fűtő esetleg előbb földarabolta áldó-
tatát. 

Csontok a 
detektívek felszerelik a reflektorokat és 

annak vakitófénye mellett folyik továhb a vizs-
gálat. A detektívek hozzálátnak a salak-halom 
feldulásámak. Orvosok lesik, leguggolva a 
földre, hogy mikor vet föl a lapát emberi cson-
tokat. Bálint Kálmán mutatja, hogy körülbe-
lül milyen mélyein lehet a januári salak, A 
lapátok 

néhány apró elszenesedett cson-
tot kaparnak elő. 

A detektívek gondosan összegyűjtik' a darab-
kákat és papírba csomagolják. 

A helyszíni szemle után a legfontosabb kér-
dések továbbra is tisztázatlanok maradtak. A 
rendőrség a következő kérdésekre igyekszik fe-
leletet találni. 

— Megölte-e és azután dobta a tűzbe a fűtő 
a lányt, vagy pedig elevenen égette el? Lehet-
séges-e az, hogy a lány valami oknál fogva 
tényleg, minden erőszak nélkül halt meg és az 
ijedt fü'S mást nem tett. mint hogy a holttes-
tet elégette? Ha a lány élt a fütő tudott-e ar-
ról, hogy élt és ezzel a tudattal dobta-e be a ke-
mencébe? Ha a fültő megölte a lányt, mért kö-
vette el a tettét, felfedezhető-e nála valamilyen 
aberráció, amely a gyilkosságot megmagya-
rázza? Nem kéjgyilkosság történt-e azon az éj-
szakán és vájjon a fűtőnek ez az első bűncse-
lekménye, vagy terheli lelkét más, régebbi bűn-
tett Is? Lehetséges-e az, hogy a lány az italtél, 
vagy mástól annyira el volt készülve, hogy ha-
lottnak látszott? Lehetséges-e, hogy ezt a fütő 
nem vette észre? 

Mindezekre a kérdésekre roppant nehéz fe-
leletet adni. Az orvosoknak' nem áll rendelke-
zésükre serrrm'féle olyan adat, amelyből ezek-
re feleletet kaphatnának". A nyomozás most 
teljes erővel igyekszik tisztázni ezeket a kérdé-
seket. A fűtőt újból valllatóra veszik és lehetsé-
ges, hogy az ujabbi kihallgatás során ujabb 
részleteket tár fel a borzalmas éjszakára vonat-
kozólag. 

A Harmaf-ucca! ház 
A Délmagyarország munkatársa délután ki-

kereste a Harmath-ucca 21. szám alatti házat, 
amely Bálint Kálmán tulajdona. A ház a város 
végén, a vasúti töltés alatt fekszik, csinos, bar-
nárafestett családi ház. 

A fütő 20 éves fia fogad. 
— A legborzasztóbb a dologban az. Hogy a 

lapok hasábokait fognak irni erről a dologról... 
— mond ja izgatottan. 

A fiu zetnesz és ór'álöat ad, ezzel keresi ke-
nyerét. 

— Hallkabban beszélgessünk — mondja, — 
az anyám idegbeteg. Erről a dologról semmit 
sem tud még ... 

Előkerül egy nő is, aki lakója Bálintnak. 
Azt sem tudjuk, hogy igaz-e az egész do-

log — moindja. Hátha csak ugy kitalálták, vagy 
álmodik az egészet.., 

A fíu maga elé néz és hallgat 

— Rendes, csendes ember az apám • me-
sélte —, szinte el sem tudom róla hinni a dol-
got. Itthon nem látszott rajta semmi, csak ugy 
végezte a munkáját, mint mindég. Ugy tudom, 
a moziban is meg voltak vele elégedve... fin 
azt hiszem, hogy ezt nem ép ésszel követte el, 
ha elkövette,... nem lehetett eszénél semmi-
ké:: ?n sem... 

Szinte ebten a pillanatban jelenti a mozi igaz-
gatója. hogy a fütő február első napjaiban me-
szet kért és a kazánnyilás előtti falat uira-
meszelte. A vizsgálóbíró azonnal elrendeli, 
hogy a mész alatt tüzetesen vizsgálják meg 
a falat, vájjon nem látszanak-e ott vérnyomok. 
Előkerülnek az áldozat ruhái is. Bálint Kálmán 
mereven nézi az áruló ruhadarabokat. Ha azo-

| kat akkor a leánnyal együtt elégeti, talán soha 
se derül kl a bűne... 

Kikísér a kapuig. 
— Az anyám nem fogja megtudni a "dolgot 

sohasem... — mondja. 
A rendőrség a délután folyamán tovább foly-

tatta a nyomozást és rendkívül fontos, érde-
kes adatok birtokába jutott. 

Valószínűnek látszik most már, 
hogy a Iüf0 Tóth Ilonái elégetés 

előtt megfojtotta. 

Erre vall az a körülmény, hogy a nő megtalált 
télikabátjának ujja le van szakitva, ezenkívül 
szakítást nyomokat találtak a blúzon is. A rend-
őrség feltevése az, hogy Tóth Ilona távozni 
akart a pincéből, ekkor támadta meg őt a fütő 
és megfojtotta. Bálint Kálmán a megfojtást 
eddig még nem ismerte be. 

A rendőrség azt is tisztázta, hogy mi tör-
tént az áldozat értéktárgyaival. Megállapítot-
ták, hogy a retikült Bálint odaajándékozta az 
egyik jegyszedőnőnek, aki a retikülben egy há-
rompengős értékű, ruhanemüekröl szóló zálog-
cédulát talált. A cédulát a jegyszedőnő fel-

használta. 

Az áldozat pulloverfét a fütő egy 
tökmagárusnak adta el két pen-

gőért. 

Ezekből az adatokból a rendőrség arra követ-
keztet, hogy a fűtőt 

rablás! szándék 

is vezette és ebben az esetben rablógyilkossá-
got követett el. 

A rendőrség a délután folyamán kihallgatott 
több nőt, akik társnői voltak a szerencsétlen 
9orsu Tóth Ilonának. Ezek a nők elmondot-
ták. hogy 

Bálint Kálmánnak Igen rossz 
híre volt az éjszakai életben. 

Különös szokásai voltak és ezért rettegtek tőle. 
A rendőrség arra is kiterjeszti a nyomozást, 

hogy vájjon Bálint Kálmán nem követett-e el 
ehez hasonló több, más bünügyet is. 

Megállapították, hogy a fütő 17 esztendeig 
állott a vasút alkalmazásában. Ezldő alatt soha 
ellene panasz nem merült fel, a vasúttól nyug-
dijat kap. Azt is megállapították, hogy a fütő 
még soha, kihágásért sem volt büntetve. 

Bálint Kálmánt az esti órákban ismételten 
kihallgatták, azután levezették a rendőri fog-
dába. 

Pénteken reggel újból kihallgatásra viszik. 
A vizsgálóbíró elrendelte 

a kazánfal mikroszkopikus vlzs-
, gálalot, 

mert az a gyanú is felmerült, hogy a fütő áldo-
zatát először feldarabolta és ugy égette él. 

Közmunkát kér Szeged 
A polgármester a kisvasul vonalának meghosszabbításáról, a központi egyelem 

épfilet felépítéséről és a TíszatSItés felemeléséről 

Rövidesen megkezdik az épdlelfavltásl munkálatokat 

(A Déimagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ipartestület épitési szakosztálya — mint 
emlékezetes —, nemrégen küldöttségileg keres-
tí föl Bárányi Tibor főispánt és dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesterhelyettest akiknek terjedel-
mes memorandumot nyújtott át. A memoran-
dumban részletesen ismertették a szegedi épí-
tőiparosok válságos helyzetét. Elmondották, 
hogy az egyetemi építkezések megszüntetése 
óta a legsúlyosabb munkanélküliségen vergő-
dik Szeged egész iparossága, a magánépitke-
zés teljesen szünetel és a közmunkák száma 
évről-évre csőkken. K válságos helyzeten vala-
mit lehetne enyhíteni, még pedig abban az 
rsetben, ha ugy a város, mint az állam soron-
kivül elrendelné azoknak az éoületjavitási és 
átalakítási munkálatoknak a végrehajtását, 
amelyekre a fedezetet az idei költségvetés biz-
tosítja. Ezért azt kérték, hogy a város hatósá-
ga a saját hatáskörében már most adja ki a 
tatarozási munkálatokat, a kormánynál pedig 
szorgalmazzon hasonló intézkedést, hogy a 
munka az egyetemnél és a többi állami intéz-
ménynél is soronkivül indulhasson. 

Az építőiparosok memoranduma csütörtökön 
került a tanács elé. A polgármester kijelen-
tette,' hogy az Snarosok kívánságát méltányos-
nak tartja és érintkezni is fog, hogv a költség-
vetési fedezettel rendelkező munkálatok minél 
előbb megkezdődjenek. Ezzel kapcsolatban ki-
jelentette a polgármester, hogy a város ható-
ságának mindent el kell követni, hogy minél 
több közmunkát biztosítson Szeged iparossága 
számára. 

— Most kerül fölosztásra az a tizenötmillió 
pengő — mondotta —. amelvnek keretében a 
kormány különböző közmunkákat kiván vé-
geztetni a munkanélküliség enyhítése érdeké-
ben. Ebből a pénzből valamennyit kapnunk 
kell nekünk is. Gondolkozni kell azon, hogy 

milyen fontos közmunkákra kérhetnénk támo-
gatást. Foglalkoztam már a kérdéssel és talál-
tam is néhány fontos jogcímet a részkéréshez. 

— A belügyminiszter már sokszor szorgal-
mazta a kisvasút Kelebiáig vezető szakaszá-
nak kiépitését. Kelebián ugyanis a belügymi-
nisztériumnak házikezeléses ingatlana van. 
Ezt a vonalszakaszt eddig fedezet hiányában 
nem építettük kí. Most azonban kérhetnénk rá 
pénzt a kormánytól, a tizenötmillió pengőből. 
De kérhetnénk a kisvasút öttömösi szakaszá-
nak kiépítésére is. Mindkét vonalszakasz fon-
tos közérdeket szolgálna és szolgálná a város 
érdekét is, mert uiabh területeket csatolna hoz-
zánk. De meg kell kísérelnünk azt is, hátha 
felépiti a kormány ebből a tízenötmillió pengő-
ből a központi egyetemet is. Ebben az esetben 
a legtökéletesebb megoldást találná meg ugy az 
egyetem, mint az ítélőtábla. Ebből a pénzből 
kérünk a szeged! Tiszatöltés felemelésére !s. 
A töltést a pénzügvigazgatóság és a kisvasút 
átrakó állomása között? szakaszon kell felma-
gositani. Ugv tudom, hogy ez a munka mind-
össze 380.000 pengőbe kerülne. 

A polgármester ezután megbízta Berzen-
czev Domokos műszaki főtanácsost a két kis-
vasúti vonalszakasz és a tőlfésmagositás költ-
ségvetésének elkészítésével. Ha a költségveté-
sek elkészülnek, azokat megfelelő fölirat kísé-
retében felküldik a kormányhoz. 
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