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Veszedelmes tüz Tápé határában 
Husz kocsi égő szalma erősen veszélyeztette a szérűskertet — A tűzoltók mun- | 

káfáí rendkívül megnehezítette, hogy a környéken nem volt vlz 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délután három órakor majdnem végze-
tessé válható tüz támadt a Somogvi-telep vé-
gén, közvetlenül a tápéi szérűskert szomszéd-
ságában. Répás Péter hentes udvarában eddig 
ismeretlen okból kiggulladt 15—20 kocsi szal-
ma A tüzet azonnal jelentették a tűzoltóság-
nak, ahonnan Horváth Lajos parancsnok tel-
jes készültséggel vonult ki. A tűzoltóság a ki-
vonulással egyidejűleg értesítette a köztiszta-
sági telepet is és vízzel telt öntözőkocsikat 
^ért. 

Amikor a tűzoltók kiértek a helyszínre, az 
udvarban felsorakozó boglyák már nagy láng-
gal égtek. A tüzet nagy tömeg vette körül. A 
közeli szérűskert aggódó népe apró 1ajtókkal. 

vödrökkel próbálta lokalizálni a tüzet, mert 
félni lehetett, hogy a tüz a feléledő szélben át-
terjed a szérűskertre és ezesetben óriási ér-
tékek pusztultak volna el. 

Horváth Lajos vezetésével a tűzoltóság azon-
nal munkába állította a gőzfecskendőt, amikor 
azonhan kitűnt, hogy nincs viz, mert a közel-
ben épitett csatornából kiszáradt a viz. Köz-
ben a tápéiaknak is — akik a tüz oltásánál 
segédkeztek — elfogyott a vizük, amire a távol-
fekvő Lippai fatelepről hozták adagonkint a 
vizet. 

Másfél órai hosszas és kínos küzdelem után 
sikerült végre a tüzet lokalizálni és igv sike-
rült a tápéi szérűskertet megmenteni. A kárt 
még nem lehetett megállapítani. 
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Zalaegerszegen letartóztatták Páll Józsefet 
akit a rendőrség a ZrinyHiccal 

rablógyilkosság elkövetésével gyanúsít 
Szegedi detektívek utazlak a leszerelt utászkatonáért 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Zrinyí-uccai gyilkosság ügyében a rendőrség 
nyomozó munkája végre megállapodott stá-
diumba jutott. A rendőrség egyenlőre elej-
tette a röszkei postarabló Wándlik Mihályt, 
aki menekülése közben azóta már régen meg-
szállott területre szökhetett át. A nyomozás 
előterébe ismét 

Páll József leszerelt utászkatona 
Serült, akiről a Délmagyarország már a nyo-
mozás első napján megírta, hogy a gyilkos-
ság elkövetésével a legalaposabban gyanúsít-
ható. A rendőrség azonban teljes erejével a 
röszkei postarabló után vetette magát és most, 
hogy Wándlik Mihály szegedi beruccanása ki-
zártnak tekinthető, pénteken a rendőrségen 
már csak Páll bűnössége mellett tanúskodtak. 

Páll József ellen a rendőrség körözőlevelet 
adott ki, mint aki a legalaposabban gyanúsít-
ható azzal, hogy augusztus 6-án éjjel megfoj-
totta és kirabolta özvegy Bartosics Józsefnél-

A körözőlevél szerint: Páll József leszerelt 
otászkatona, anyja Sebők Jánosné Nagy Ka-
talin. Sovány, 170 centiméter magas, barna, vé-
kony, beesett arcú, rövid hajú, bajusza nincs. 
Legutoljára sötétkék ruhát viselt. 

Páll József régi jó viszonyban 
volt a szerencsétlen özveggyel. 

Majdnem mindennapos vendége volt- A bolt-
ban mindenki ismerte, ő volt a y>kedves Józsi«. 
Bartosicsné csak igy szólította. A gyilkosság 
előtti nap is látták az üzletben. A gyilkosság 

napján délelőtt szerelt le. Akkor vette fel kék 
civilruháját. Délután még az özvegynél volt. 
Katonatársai szerint H pengője lehetett a le-
szerelés napján. 

A gyilkosság utáni nap estéfén 
azonban feltűnően költekezett. 

Egyik barátnőjének 20 pengőt adott, bort ho-
zatott volt katonatársainak és azt mondotta 
hogy még az éjjel elutazik Budapestre. Társai 
marasztalták, de ő nem tágított. Arcán karco-
lások nyomai látszottak. Azt mondta, hogy 
macskával játszott. Azóta nyomtalanul eltűnt 
Szegedről. Sem édesanyja, sem katonai társai 
nem tudnak róla. A rendőrség számos olyan 
gyanús körülményre bukkant, amelyek a le-
szerelt katona bűnössége mellett szólnak. 
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I T E S T V E R E K 
kelengye áruházában 

Fekelesas *» Csekonics u. sarok 

Pénteken délben két órakor azután várat-
lanul távirat érkezett a rendőrségre. 

A zalaegerszegi rendőrség táv-
iratilag felentette, a szegedi 
rendőrségnek, hogy Zalaeger-
szegen elfogták Páll Józsefet, 

aki vadonatúj ruhában volt és Zalaegerszegen 
feltűnően költekezett. 

A rendőrségen természetesen óriási örömei 
kellett a távirat. A már kifáradt detektívek 
ujult erővel indultak el, hogy Páll József sze-
gedi tartózkodásának utolsó napját pontosan 
megvilágosítsák. A rendőrség, értesülésünk sze-
rint már a péntek esti órákban 

olyan szenzációs terhelő adatok 
birtokába futott, amelyek Páll 
József bűnössége mellett szól-

nak. 
Dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos intézkedé-

sére Posztós Mihály detektivfelügyelő Eper-
jessy detekliwel pénteken délután elutazott 
Zalaegerszegre, hogy magukkal hozzák Páll 
Józsefet. Zalaegerszegre nagyon rossz a vasúti 
összeköttetés és igy a rendőrségen legkorábban 
xmsárnap reggelre várják, hogy Pállal vissza-
érkeznek a detektívek. 

AZAN5DL Wellington! 

Hatalmas tömeg nő és két férfi vett részt 
özv. Bartosics Józsefné temetésén 

Detektívek a sirok között. — Az udvarlók nem mertek kimenni a temetőbe 

önszinező- és! Seltona 
S . С . P . gázfénypapiroka! 
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Ha-Ha melleit. 

(A Délmagyarország munkatársától ) özvegy 
Bartosics Józsefnét, a Zrinyí-uccai kis élelmi-
szerüzlet vakmerő kegyetlenséggel megfojtott 
tulajdonosnőjét pénteken délután négy órakor 
temették el a belvárosi temető halottasházából. 
A virágokkal és koszorúkkal elborított ko-
porsó magas ravatalon áll. A helyiségbe csak 
a legnagyobb hősiességgel léphet be valaki. 
Öt napja fekszik eltemetetlenül a halott, el-
viselhetetlenül nehéz levegő veszi körül. A kí-
váncsiskodók, a barátnők, a szomszédok ezért 
félkörbe állják körül a csarnok bejáratát. 
Mindenki zsebkendőt szorongat a kezében, 
csak igy tudnak ottmaradni a ravatalos helyi-
ség közelében. 

Az elhunyt nővére mély gyászban zokog 
és széken ül a bejárat tövében. Két gyász-
ruhás nő támogatja. A közeli sírok kerítésein 
és az utmenti padokon mindenhol kíváncsis-
kodók ülnek. Közben befut egy-egy villamos-
kocsi és nagy tömegben ontja az érdeklődő-
ket. Mintegy százötven főnyi lehet a gyászoló 
közönség a legérdekesebb összetételben. Csak 
két férfit érdekelt a temetés. Egyik színes női 

csoportban az elhunyt házmestere sopánkodik 
odébb egy csendőrőrmesler álldogál. Más férfi 
nem jelent meg a végtisztesség aktusánál. A 
barátok, az Udvarlók, a szerb katonaszökevé-
nyek, akik naponkinti látogatói voltak a kis 
üzletnek, nem mertek eljönni a temetésre. 
Ott volt azonban a frizernő, a manikűrös 
hölgy. És sok nő, — mintha félvilági hölgyei 
temetnének. Mindenki sajnálkozik és minden-
ki valami érdekes fordulatot vár. 

Ott volt az egész éjszakai Tisza Lajos-körül. 
Mindenhol púder és rúzs az arcokon és ki-
islnerhetetlen parfümillatok. Tizenkét rendőrt 
vezényeltek ki'a temetésre. A sirok között két 
detektív portyáz. Figyelik a gyászolókat. Fel-
kapnak minden elejtett szót, végig nézik a 
kripták környékeit... Hátha... 

A gyilkos zaklatott lelkiismeretéről beszél-
nek és példákat hoznak fel arra, hogy nem 
egyszer fordult már elő, hogy a ggilkos .meg-
jelent áldozatának temetésén. Valahol mesz-
sziről fagyialtos csönget. A detektívek felfi-
gyelnek. Kis piros fagylaltos kocsi jelenik 
meg a temető Icapujában. Nemrégiben egy 
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BELVÁROSI MOZI Augusz us 11 , 12-én, szombaton, vasárnap 

Conrad Veitif "ffi"' TELL VILMOST6rténeimi drtma 
Azonkívül: 

fi mie: • E h b V i h r i W I 2 rész, 12 felvonásban f i 

Milliók a holdban. 8 felvonásban. 
Előadások kezdete: 6, « érakor, vasárnap 5, 7, O órakor l 
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