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Vizsgálatot indítanak 
dr. Bálint Lafos csongrádi ügyvéd 

megdöbbentő öngyilkossága ügyében 

Kéí szomszédvár 
(A Délmagyarország munkatársától) Néhány 

nappal ezelőtt történt, hogy a szegedi rendőrség 
nyomozást indított egy tanyai családi vereke-
dés ügyéiben, amelyben két férj és két felesés 
állott egymással szemben- llovai János és Ilo-
val Jánosné királyhalmi gazdálkodót és fele-
ségél megtámadta a szomszéd. Samu János 
gazdálkodó, akinek segítségére sietett a fele-
sége is- Samu ék késsel, bicskával hadakoztak 
Hova;ék ellen és rövidesen felülkerekedtek-
Ilovdék véresen maradtak a csata szinterén 
Mindketten több súlyos késszurást szenved-
tek ugy. hogy be kelett őket szállítani a szege-
di közkórházba- Megállapították, foogy rendkí-
vül súlyos sérüléseket szenvedtek- az asszony 
állapota életveszélyes-

A verekedő házastársakat a rendőrség őri-
zetbe vette szándékos emberölés bűntettének 
kísérlete dmén és csütörtökön átadták őket az 
ügyészségnek- A verekedés a két szomszédos 
család között valami föld-flírv miatt tőrt ki-

/Is olvasó rovata 
Üdvözlés a kávéházban 

Tekintetes Szerkesztőség! Csütörtökön ér-
keztem Szegedre, abba a városba, amelyről 
annyi szépet hallottam Budapesten- Tudtam 
azt is. hogy a városnak szépen fejlődő idegen-
forgalma van és hogy a város mindent megtesz 
az idegenforgalom előmozdítása érdekében-
Éppen ezért, okulásul írom meg ezt a panaszos 
levelet. 

Szegedre való érkezésem után példátlan in-
zultus ért az egyik kisebb szegedi kávéházban-
Pesti gyárnak vagyok a tisztviselőnője, hiva-
talos küldetésben érkeztem Szegedre, hogy a 
gyár egyik itteni megbízottjával tárgyaljak- A 
délutáni órákban az egyik szegedi — nem az 
elsők közé tartozó — kávéházban kerestem az 
illetőt és máir a belépésemkor csodálatai kon-
statáltam. hogy a pinoér a fülebotját sem moz-
gatja jöttömre és érdeklődésemre is csak im-
mel-ámmal válaszol- Alig. hogy a keresett urat 
megtaláltam, valaki ingerült hangon elkezdett 
a hátam mögött kiabálni ós szinte megtáma-
dott, mert amint mondotta, belépésemkor — 
nem üdvözöltem őt- Csodálkozva meredtem a 
hadonászó emberre, fogalmam sem volt- hogy 
kicsoda, de csakhamar kiderült, hogy a tu-
lajdonosa annak a helyiségnek- Felháborodot-
tan tiltakoztam az inzultus ellen, amihez ezt 
hiszem teljes jogom volt- Először is teljesen 
idegien létemre nem tudhattam, hogy tó a tu-
lajdonos. másodszor nem ismerhettem azt a 
szokást, hogy — a vendégnek, pláne a hölgy-
vendégnek- előre kell köszönnie a kávésnak-
Budapesten a legelőkelőbb kávéház tulajdonosa 
is előre üdvözöl mindenkit és nem inzultálja 
a betévedt vendéget- Az ilyen minősíthetetlen 
viselkedés többet árt az idegemfor palámnak -
mint amennyit egy év alatt megfeszített mun-
kával használni lehet-

Tisztelettel (aiáirás) 

(A Délmagyarország munkatársától-) Tra-
gikus öngyilkosság ügyében rendelt el vizsgála-
tot, csütörtökön a szegedi törvényszék vizsgá-
lóbirája- A Szegeden is jólísroert dr- Bálint 
Lajos csongrádi ügyvéd hétfőn reggel nyomta-
lanul eltűnt lakásáréi és hozzátartozói nem 
trudták- merre keressék- Apósa két napon ke-
resztül napszámosokkal kerestette a Tiszapar-
ton. imig végül tegnap ráakadtak, holtan- A 
33 esztendős ügyvéd hurkot tett a nyakába és 
főbelőtte magát A munkások egy három mé-
ter magasságú füzfaágon találták meg. 

A nyomozás adatai szerint a fiatal ügyved 
egy éjszakát magányosan töltött egy szállodai 
szobában, majd reggelre kelve rumot ivott-
azután kiment a Tiszapart ögyik elhagyott ré-
szére és ott elkövette az öngyilkosságot a kö-
vetkező módon- Felmászott a magas ágra. 

spárgából hurkot kötött rá- maid a hurkát a 
nyakába tette _ és félkezével óvatosan leeresz-
kedett- A másik kezében revolverét szorongat-
ta- Amikor félig leereszkedett, főbelőtte magát-
Teste lezuhant, de az erős spárgánál fogva 
függve maradt-

Dr- Bálint Lajos nemrégiben nagyösszegü 
életbiztosítást kötött gyermeke javára. Család-
ja az öngyilkosság okára nézve elmondotta, 
hogy a szerencsétlen ember évekkel ezelőtt 
borotválkozás közben börfertőzést szenvedett-
Rengeteg pénzt áldozott arra- hogy betegségé-
ből kilábaljon- de a fáradozása nem járt s»-
kenrel- Valósziniü. hogy emiatti elkeseredésében 
vált meg az élettől- Mások ugy tudják, hogy 
anyagi gondokkal küzdött- A vizsgálat igyek-
szik majd fényt deríteni a rejtélyes hátterű 
öngyilkosságra-

HAZTARTASI CIKKEK: 
1 doboz 25 drb vaspor —.24 
10 csomag kitűnő kályhafényesitő —24 
150 drb hurkapálcika —.24 
200 drb 20x20-as papírszalvéta —.24 

CIPŐÁRU: 
1 pár baba cipőcske —.78 
1 pár bőrtalpú kihajtott házicipő P 2.68 
1 pár bőrtalpú cordbársony házicipő P 1.58 

1 pár bőrtalpú papucs —-88 
KÖTÖTTSZÖVÖTTARU: 

Divat mintás pullover P 3.88 
Divat szövött sál legújabb mintákban —78 
Divat gyermek kabát P 2.98 
öszi, bosszú ujjas női bluz P 1 78 

KERÉKPÁROSOKNAK: 
Nikkelezett kerékpár névjegytábla —58 
Pedál gumi —.06 
1 nár gumi kerékpárfoggantyu —88 
Lábpumpacső tűvel —.24 

DIVATARU: 
Divat női kalap toll —24 
Félkör női kalap fátyol jB8 

Fonott női öv minden szirtben —.68 
Színes divat karcsatt —.38 

PARIS! NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZCO ID . CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

ü í r e i c 

Az i d ö 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Délnyugati, nyugati lég-
áramlás, az északi határszélen esetleg egy-
két helyen kisebb záporeső. A hőmérséklet 
alig változik. 

— Matematikai tanulóverseny Az Eötvös , 
Lóránd Matematikai ós Fizikai Társulat 12-én, j 
szombaton Budapesten és Szegeden egyidejű-
leg matematikai versenyt rendez. A versenyen 
résztvéhetnek mindazok, akik 1935-ben tették 
le az érettségi vizsgát. A versenyen Szegden 
résztvenni szándékozók szombaton délután há-
rom órakor a Ferenc József Tudományegye-
tem Bólyai Intézetének I. számú tantermében 
(Baross Gábor-ucca 2., II. emelet) pontosan 
jelenjenek meg és igazolásul érettségi bizonyít-
ványukat vigyék magukkal- Tintát és tollat 
mindenki vigyen magával. A kihirdetendő té-
teleket 4 óra alatt kell kidolgozni, könyv, vagy 
jegyzet szabadon használható. A két legjobb 
dolgozat szerzőiének a „Báró Eötvös Loránd-
díj -at a társulat közgyűlésén fogja az elnök 
átnyújtani. 

— Halálozás. Pénteken délután négy órakor a 
katonai kórház halottasházából temetik vitéz ha-
tolykai P ap Árpád utászörnagyot, a szegedi 
utászzászlóalj parancsnokát. A Szegeden általá-
nosam ismert katonatiszt tragikus hirtelenséggel 
hunyt el. Vitéz hatolykai Pa<p Árpád már a hábo-
rú előtt is Szegeden tartózkodott, innen vonult ki 
a harctérre, ahol végigküzdötte a világháborút és 
számos kitüntetést szerzett. A szegedi utászzász-
lóaljnak évek óta parancsnoka volt. Halá-
lát özvegye, két gyermeke és kiterjedt rokonsága 
gyászolja. 

— A szegedi uiriszabó és bedolgozó kisiparosok és 
munkások hétfőn oste 7 órakor az ipartestületben 
fontos ügyben értekezletet tartanak. A vezetőség 
minél tömegesebb megjelentést kér. 

— A nőmunkások kulturdélutánja. A szociál-
demokrata párt szegedi szervezetének nőmun-
kás csoportja 13-án, vasárnap délután 4 órai 
kezdettel az ipartestület nagytermében kultur-
délutánt rendez. A műsoron a Munkás Dalegv-
let énekszámai, szavalatok, a mandolinzen*kar, 
a tornászegylet produkciói és egvfelvonásos 
színdarab szerepel. Az ünnepi beszédet Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő mondja. A kul-
turdélután bevételét a nőmunkás csoport mun-
kanélküli tagjai gyermekeinek felruházására 
fordítják. 

— Ideges embereknek ég lelkibetegeknek az igen 
enyhén ható természetes „Ferenc József keserü-

| víz rendes bélmüködést, jó emésztést és elegendő 
j étvágyérzetet teremt 

— A Dr. ORTTCER cég már szeptemberben Re-
i eeptkónyvónek IV. kiadását a háziasszonyok ren-

delkezésére bocsátja. Az első, második és harma-
dik kiadástól teljesen eltérő recepteket tart a 1-

i maz. Ingyen és bérmentve küldi: Dr. OETKER A. 
| Budapest VIII., Conti-ucca 25. 

— Izületi csúznál és ischiásnál, neuralgikus 
és arthritikus fájdalmaknál egy pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserüviz, reggel éh-
gyomorra bevéve, gyorsan előmozdítja a gyomor 
és a belek működését s igen könnyű, lágy 
székletétet, jó emésztést és kellemes közérzetet 
biztosit. 

— Sátoros ünnepi istentisztelet a zsinagógában 
pémtek délután 5 órakor, szombat délután fél 6-kor, 
szombat és vasárnap délelőtt 10-kor. Prédikáció 
péntek délután. Elmélkedés szombaton és vasár-
nap délelőtt. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca. 

— A városi zálogház ügyfelei érdekében a juL 
és aug havi lejáratú tárgyak árverését október 
14-ére halasztotta. 

Magyar árui i 
Hányszor és hányszor hangzóit el ez az 

óriási jelentőségű fogadalom és milyen kis 
mértékben jutott idáig teljesedéshez. Mi lehet 
ennek az oka? Talán az, hogy ez i mondás a 
mindennapi élet forgatagában köznapiassá 
vált és ugy szalad el az emberek füle mellett, 
mint annyi más fogadalom, amely idők folya-
mán elveszti eredeti célját s csak mint üres, 
tartalomnélküM szó kopác el lassan az e-.nbe-
rek között. 

Vagy talán nem értenék meg nég ma sem 
a vásárlók, hogy ha magyar árnt vesznek, ak-
kor a pénz mellé, amit kifizetnek érte, egy kis 
darab kenyeret is nyújtanak egy magyar mun-
kás szájába? A fogyasztóközönség ezt jól tud-
ja, hiszen nem uj dologról vam szó. Tudni kell 
ezt manapság mindenkinek. Mit jelent tehát 
az az akció, amelyet most „A Honi Ipar és 
Mezőgazdaság Pártoló Fogadalmi Mozgalom" 
megkezdett? 

Pár szóban összefoglalva nem mást, mint-
hogy társadalmunkat egységes fogyasztási 
csatarendbe kell állítani, a magyar jövő gon-
dolatának megvalósítása érdekében. Össze kell 
fognunk mindanriyiónknak és elkeseredett 
harcot kell vivnunk: önmagunkért. 

Karoljuk tehát fel őszinte lelkesedéssel, de 
ennél sokkal nagyobb kitartással ezt a moz-
galmat, amelynek vasárnap délelőtt a váró» 
házám lesz az ünnepélyes zászlóbontása a 
vállvetett közös munka által elérendő boldo 
gabb magyar jövő érdekében 

A Honi Ipar és Mezőgazdaság Pártoló Foga-
dalmi Mozgalom vasárnap délelőtt 11 órakor tart-
ja nagygyűlését a városháza közgyűlést termében. 
A megnyitó beszédet dr. József Ferenc főherceg 
mondja, a védőassaotiyi megnyitóbeszédet Anna 
fŐf-ercegésszoBy. Irsti S z a b ó Tiborné ismerteti 
a mozgalom ötéves munkásságának «r«Uoényét, a 
város közönsége nevébén dr. P á 1 f y József pol-
gármester üdvözli a mozgalmat, a MANSz nevé-
ben S c h i l l Fülöpné. A résztvevők felszólalása 
után Anna főhercegasszony tart záróbeszédet 


