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Felrobbant egy szeszes hordó
és sulyosan megsebesíteti egy cselédlányt

Párisi levél a néger bálról

Páris, julius. Egy újság felhördül: á quand le
coup de balai? Mikor jön már az a seprőcsapás,
amely a nemkívánatos idegeneket kisöpri innét?
Övék a színházunk, autóink, szállodáink, övék i
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán
tudni még, hogyan és mitől — a szeszes
hordó
nőink, ők a legnagyobb csalók...
délelőtt jelen tették a szegedi ügyészségre, hogy
hirtelen
felrobbant.
Pasalg János battonyai kereskedő raktárában felA kavargó párisi idegentőmegben csupán egy
A robbanás ereje messze dobta a leányt, a
robbant egy szeszes hordó és a robbanás ereje felcsapó lángok súlyos égési sebeket ejtettek tesfajnak sikerült magát behízelegnie a franciáknál.
a közelben tartózkodó Hellán Piroska 20 éves tén. Nem is tudott felállani arról a helyről, ahova
Egy fájj meghódította — legalább is az érzékeiket.
cselédet életveszélyesen összetörte.
Ez a néger. Fekete ember fehér nővel tizpercena robbanás ereje dobta, mert mindkét lába elPasáig János battonyai kereskedőnél szolgált
kéntí látvány, vagy fordítva, fehér ember fekete
törött. A borzalmasan összeégett és összetört leányt
a legutóbbi napokig Hellán Piroska. Kedden regnővel. Kedvelik az édesen udvarias négert, pamMakóra szállították. A battonyai csendőrség azongel a leány a kereskedő inasával együtt azzal
fletháborut indítanak: igaza volt-e Beaudela¡rénal bevezette a nyomozást annak kikutatására,
volt elfoglalva, hogy az egyik hordóból szeszt
tiek? Jobb-e a fekete szerető? Az uccán fehérek
hogy mitől robbant fel a szeszes hordó s terhel-e
öntött ki egy kisebb edénybe. Eközben — nem
feketékkel csókolódznak...
és kit terhel felelősség a súlyos balesetért
Mostanában színházulání este sok autó fordul
egy külső kerület felé, a Montparnasse mögé.
Szük uccában öt rendőr szidja, ráncigálja a soffőszereplésével:
főröket, sok fényes kocsi csillan az éjszakában.
p é n t e k
í ö 1 a
K o r / Ó t )
Néger-bal. Kis terem, emberfejektől terhes karzat. Egy elkeseredett dob brummog, banjo pendül, egy sötét bádoghengerrel,
melyben vasdarabkák csörrennek, végez mutatványokat. Végtelenségig ritmikus zene, unalmasságig ismétlődő
laktusok. Párok rángatódznak, vagy akrobatikus
formában zárulnak össze, térdelnek le egész kiRögtönzött megbeszélésen adták fel a kérdéseket a szakértőnek
Stark főtaná- csinyre, nyúlnak fel ismét kétméteresre; karok,
lábak kaszálva vágják a levegőt Vagy pedig ket
csos jelentését a közgyűlés elé fogják terjeszteni
csípő egymásra szorul, egyhelyben állva dörzsőé t Délmagyarország
munkatársától.)
A törvény- a kérdéseket, amelyekre a szakértőnek a szüksé- lődnek, kimeredt szemek vágódnak a dohányfüsthatósági bizottság legutóbbi rendes közgyűlésén
ges adatok áttanulmányozása után nyilatkoznia, be, izzadó homlokok, dagadt vérerek. Fejek, lá— mint emlékezetes — ismételten szóbakerült
kell. Ezek között a legfontosabb annak a megbak összeérve maradnak, miközben a két egya gázgyár megváltásának, illetve a gáz- és villany- állapítása, hogy mi lehet jelenleg a gázgyár évi
máshoz simuló test forog egy vizszintes O alakegységárak mérséklésének dolga. Pick Jenő indítbevétele és mennyi ebből a tiszta haszon, mennyi
ban. szünetben szét sem válva. A tenyerek egyet
ványára elhatározta a közgyűlés, hogy szakértőt
lehet a gyár beruházott értékeinek még amortizátapsolnak, a zene újra kezd és újra simulnak a
küld ki annak megállapítására, vájjon előnyös latlan része, amelynek a megváltás kérdésének
párok, a szemek önfeledten becsukódnak, szájak
lenne-e a város szempontjából a gázgyár azon- elbírálása esetén van döntő fontossága és végül,
keresik egymást.
nali megváltása é s van-e lehetőség arra, hogy lehogy a mai egységárak normálisak-e, vagy pedig
Nehéz aranyékszerek csörrennek. Egy hatalmas
szállítsák a jelenlegi egységárakat. A szakértő díjaindokolt lenne a döntőbíróság összehívása és az aranykereszttel tánool egy szemüveges mulatt, párzásának költségeire Pick Jenő ezer pengő hozzáegységárak revíziója biztat-e kedvező
eredménnyelt
ja egy fehér, üzletember kinézésű. Az izzadó töjárulást ajánlott fel és már be is fizetett a váStark Vilmos szakértői munkáját már megkezdte.
megben vegyesen a párok; rövid szoknyák felrosnak.
A polgármester külön munkaerőt alkalmazott akik
csúsznak, vad kacajok, gyapjashajuak éktelen orlemásolják a szükséges aktákat. A szakértő munA közgyűlés a tanácsot utasította a megfelelő
dítása, amellyel győzelmüket ünneplik. Egy n ő
kája előreláthatólag egy hónapig tart utána részszakértő kiválasztásával és megbízásával. Mivel
fehér port eszik. A jegyszedő, hatalmas fekete emletes jelentést készit tapasztalatairól és javaslaazonban az uj közigazgatási tőrvény a tanácsot
ber, egy kis vörőshajunak táncleckét ad.
megszüntette és hatáskörét a polgármesterre ru- tairól. Ezt a jelentést a polgármester a közgyűItt a párisi félvilág: a kedvenc szőke színészházta át, hogy a közgyűlés utasítását a polgár- lés elé fogja terjeszteni, ahol a jelentés alapján
nő, aki megvetően nyugodt mosollyal nézi ezt, a
mesternek kell végrehajtani. A polgármester már bírálják majd el azokat a kérdéseket amelyek
Montmartre Ninája, egyszerű kék kosztümben; a
hosszabb idő óta foglalkozik ezzel a kérdéssel
a gázgyárral kapcsolatban az utóbbi időben is- senki által nem ismert »Prince«, akinek mégis
és többirányú tapogatózások, érdeklődések után
mét felmerültek.
megadják ezt a címet, kinek a prémeskabátja,
megtalálta azt a szakértőt, akivel most megvizsmégis
mindenütt ott van; a sarokban »Bisoot«
gáltatják a gázgyárral kapcsolatos kérdéseket A
grimaszaival.
polgármester választása Stark Vilmos nyugalmaForgás, ital, elkeseredett körtánc, mig belevág
zott műszaki főtanácsosra esett, aki ismert szaka forrongásba a záróra. A ruhatár ontja a sokértője a közvilágítási problémáknak és aktív szedrága bundát, a rendőrök veszekedni, az autók'
repe volt a budapesti elektromosmüvek megválpöffögni kezdenek és megindul a verseny a hajtása körül is. Stark Vilmos személyében az összes
nali fénnyel világított uccákon át az otthon felé.
Budapest, julius 24. A Duna ma ujabb halálos
érdekeltek megegyeztek, a választást szerencsésnek
találta Pick Jenő és Wimmer Fülöp is, sőt Buzáth áldozatot követelt a fürdőzők között. A lágymáEurópa mulatott.
János budapesti alpolgármester, akihez tanácsért
nyosi uszóegylet fürdőtelepén Faragó Ferenc 16
E- T ,
fordult Somogyi Szilveszter, szintén Starkot aján- éves tanuló fürdés közben örvénybe került és ellotta.
merült. A parton állók közül sokan segítségére
siettek, de mire oda értek volna, a fiatal fiu
A többoldali ajánlás hatására a polgármester eltűnt a habokban.
érintkezésbe lépett néhány héttel ezelőtt Stark
meqrézó a'akltípáva!:
Vilmossal, aki hajlandónak nyilatkozott a megbízatás elvállalására és a polgármester meghívására most leutazott Szegedre. A részletek megtárgyalása után közölte a polgármesterrel, hogy
péntektől a Belvárosiban.
nagy dráma
szakértői munkájának honorálása cimén háromga
ezer pengő tiszteletdíjra
és állásának megfelelő
napidíjra reflektál, ami összesen körülbelül négyBudapest, julius 24. A Horánszky-uccai rablóezer pengőt jelent. Mivel ehez a költséghez Pick
támadás ügyét a rendörségnek sikerűit egy nap
Gombos János é s neje mint revelő szülők
Jenő ezer pengővel már hozzájárult, a szakértő
és Horváth Andor és Márton mint testvérek
dijazása a városnak háromezer pengőjébe fog alatt tisztáznia. A támadókkal felvett jegyzőmély fájdalommal tudatják, hogy neveli
könyveket, miután a legteljesebb beismerésben volkerülni.
leányuk. Illetőleg nővérük
tak,
mára
lezárták
és
most
csak
az
elrabolt
öszA polgármester ma értekezletre hivta meg azokat, akik állandóan foglalkoznak a gázgyári vo- szeg nagysága kétséges. Ormainü szerint ugyanis
natkozású kérdésekkel, Pick Jenőt, Wimmer Fü- a rablótámadók / 2 ezer pengőt vittek
magukkal,
j u l i u s 24-én e l h u n y t
löpöt, Buöcz Károly műszaki tanácsost és Rack
A megboldogultat julius 25 én d. u "/46
mig Tóth és Vámos szerint fejenkint csak 1t00
Lipót pénzügyi tanácsnokot, a gázgyári ügyek
órakor temetjük a közkórház halottasházából.
pengőt
kaptak.
Felmerült
az
a
gyanú,
hogy
Szimelőadóját. A megbeszélésen résztvett Stark Vilmos is. A megbeszélésen megállapították azokat csák Alajos két rablótársát is becsapta.

LIL DAGOVER

Az igazi férfi 1

Egy szakértő megkezdte
a gázgyár ügyeinek megvizsgálását

Ujabb halálos áldozata van
a dunai fürdésnek

Rudolf Schildkraut

A Horánszky-uccai rabló
— becsapta társait

Mostoha ország

H o r v á t h Juliska

gST Hatóságilag engedélyezett végkiárusitás!

18 éve fennálló cégünk megszűnik é s legjobb minőségű árukból álló raktárunkat a
lehető legolcsóbb árban kiárusítjuk: Poupiin, zefír é s flanel női é s férfi piyamák, olcsó női, férh,
gyermek fehérnemiiek, valódi angol poupiin és zefirek, kiváló minőségű chiffonok, paplanlepedő,
lepedő-anyagok, damastok, frotir é s damast törülközők, gallérok stb. vannak még raktárunkon.
a legkiválóbb árut a legolcsóbb
áron adjuk Z a gyors lebonyolítás erdekepen.
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Lednitzky József és Társa
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