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Eg> csavargó gyuflotía tel 
a sszalinaUaszlat Bei&len biríoUán 

Nagykanizsa, julius 11. Mint jelentettük, Bethlen 
István gróf miniszterelnök inkei bérletén tüz tá-
madt. A tüz, amely körülbelül 12.000 pengő kárt 
okozott, egy szalmakazalnál támadt, azután pe-
dig átterjedt egy pajtára, amelyben 300 kereszt 
árpa volt. A száraz árpán gyorsan tovaterjedt a 
tüz és a pajta olyan hatalmas lángokkal égett, 
hogy a közeli Csurgón is látták. Azonnal megin-
dult a nyomozás a tüz okának felderítésére. A 
nyomozás során olyan adatok kerültek a csendőr-
ség kezébe, amelyek Pgy ismeretlen csavargóra 
terelték a gyanút. Kiderült ugyanis, hogy a tüz 

keletkezése előtt néhány perccel egy fiatal, körül-
belül 19—20 esztendős csavargó ólálkodott a szal-
makazal körül. A csendőrség azonnal a csavargó 
felkutatására indult és sikerült is elfogni. A csa-
vargó bevallotta, hogy 8 gyújtok® fel a szalma-
kazlat. 

Elmondotta, hogy Námbó Lajosnak hívják és 
Pát községbe való. A csendőrség a kihallgatás 
után a fiatal gyujtogatót helyszíni szemlére vitte 
ki a miniszterelnök bérletére, amely után beszál-
lítják a kaposvári ügyészség fogházába. 

Ötven gyermek életét kérik számon 
Kakuk Gábornétól, 

aki elégette egy tanyai leány csecsemőjét 
(A Délmagyarország munkatársától.') Né-

hány héttel ezelőtt beszámoltunk Kakuk Gá-

borné szegedi szülésznő bünügyéről. A szülész-

nőt a rendőrség tiltott műtét gyanúja miatt 

letartóztatta. Kakukné egyik fiatal tanyai pá-

ciense ugyanis súlyosan megbetegedett. rA 

rendőrség nyomozni kezdett, kihallgatta a 

fiatal leányt, aki beismerte, hogy Kakukné 

műtétet hajtott végre rajta. A szülésznő is 

elismerte a műtétet, a nyomozás során azon-

ban azt állapították meg, hogy a lányon nem 

hajtottak végre tiltott műtétet. 

A fiatal anya a szülésznő segítségével ren-

des időben életet adott gyermekének, akit 

aztán Kakukné elégetett. 

A rendőrség ezzel még nem tekintette befe-

jezettnek az ügyet, tovább nyomozott, hogy 

megállapítsa, mi lyen bűnök terhelik még a 

gyilkos asszony lelkiismeretét. A nyomozás 

meglepő eredménnyel járt. Annak ellenére, 

hogy a nyomozást rendkívül megnehezítette 

az a körü lmény, hogy. a páciensek rejtegetni 

igyekeztek a dolgokat, megállapították, hogy 

Kakuk Gáborné mintegy 50 magzatot tett el 
láb alól. 

Kakuk Gábornét m á r az első ügy kipatta-

násakor vizsgálati fogságba helyezték és azóta 

az ügyészségi fogház lakója. A rendőrségnek 

az a véleménye, hogy Kakukné bünlajstroma 

még nem teljes és valószínű, hogy még sokkal 

több gyermek élete terheli lelkiismeretét. A 

nyomozást ezért továbbra is folytatják, külö-

nösen a tanyákon, ahol Kakuk Gáborné éve-

ken keresztül működö t t 

Építik a dorozsmai csatornái, de a kormány 
még nem uíalía ki az államsegélyt 

Háromszáz kubikos dolgozik a fehéríói szakaszon 

(A fiétmagyarörszág munkatársától.) Az algyő— 
dorozsmai ármentesitő és belvizszabályozó csatorna 
építését — mint ismeretes — néhány héttel ez-
előtt megkezdték, amikor hivatalos "értesítés ér-
kezett a földmivelősügyi minisztertől, hogy 

Belvárosi Moxt Szombat, vasárnap 
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Korxó Mozi Szombat, vasárnap 
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Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Filz kalaptompok 
minden divatszinben, 

szalagok, kalapkellékek 
legolcsóbban 

Gliicksthal és Társa 
Csekonics ucca 3. 209 

Kirándulásokra 152 

Sartéskara?, serléspörkölt, székelygulyás, 

borjupörkölt, borjubecsinőlf, marhagulyás, 

szalongulyás, halászlé, töltött káposzta, 

hasché, pástélom legolcsóbban kaphatók 

Iclllesinger fűszer- és csemegeűzlef. 

a kormány kiutalta az épitési költségekhez kért 
államsegélyt és kedvezményes államkölcsönt. A 
munka azóta változatlan energiával folyik, az al-
kalmazott kubikosok lázasan végzik a szükséges 
földmunkákat Eredeüleg az volt a terv, hogy az 
aratás idejében, néhány hétre szüneteltetík a mun-
kát, mert a munkanélküliek ebben az időben a 
mezőgazdasági munkálatoknál is keresethez jut-
hatnak, a helyzet azonban ugy alakult, — mint 
H. Papp Istvántól, az ármentesitő társulat igaz-
gató-főmérnökétől értesülünk —, hogy feleslegessé 
vált a munka megszakítása és most szeptember 
tizenötödikéig megszakítás nélkül dolgoznak a csa-
tornán. i 

A csatornaépítésnél a kezdet óta állandóan há-
romszáz kubikost foglalkoztatnak, akik akkord-
munkájukkal naponta 2.10—5.90 pengőt keresnek. 
A munkások közül százötven Szegedi illetőségű, a 
többit a környékbeli községek munkanélküli kubi-
kosai közül fogadják fel. A szegediek alkalmazása 
állandó jellegű, vagyis addig tart, amig a csatorna-
építéssel kapcsolatos földmunkákat be nem fejezik, 
a vidéki kubikos-bandákat azonban Szabályos idő-
közökben váltogatják, hogy minél többen része-
süljenek keresetben. 

A csatornaépítéssel kapcsolatos földmunkáknak 
egyharmad részét körülbelül már elvégezték, a 
társulat eddig mintegy ötvenezer pengőt fizetett 
ki munkabérekre. A megkezdett szakaszon, amely 
a fehértói Karácsonyi-tanyánál kezdődik, szeptem. 
bérig befejezik a földmunkákat és akkor hozzá-
kezdenek a csatornához tartozó úgynevezett mű-
tárgyak, a zsilipek, a hidak, az átjárók és átfolyók 
építéséhez. 

A társulat az eddigi költségeket saját pénztár-
készletéből fedezte, mivel a minisztertanács által 
megszavazott államsegélyt mindezideig nem folyó, 
sf^ották. A segély kiutalását most megsürgetik, mert 
félős, hogy hosszabb ideig tartó késedelem esetén 
pénzhiány miatt megakad a munka. 

A csatornaépítést abbáö az esetbéű, ha valami 
pénzügyi, vagy technikai akadály pem jön közbe, 
egészen addig folytatják, amíg az időjárás meg-
engedi, tavasszal pedig megkezdik a csatorna többi 
szakaszán is a földmunkákat 

Az „Attila" végleg kiesett 
az első ligából 

Budapest, ju l ius 11. A Professzionista Lab-

darugó Szövetség ma foglalkozott a miskolci! 

Attila fellebbezésével és az intéző bizottság 

határozatát helybenhagyva, az Attila felleb-

bezését elutasította. Ezzel az Attilának az 

utolsó reménye is megszűnt, hogy továbbra is 

az I . ligában játszhasson. 

Letartóztattak 
két merénylő fiatalembert 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

A budapesti rendőrség pénteken este-letartóz-

tatta Herz Sándor és Ferenc asztalossegéde-

ket és Kur Sándor ál lásnélkül i fiatalembert, 

akik Lágymányoson merényletet követtek el! 

egy cukrászleány rokona ellen. A rendőr-

ségi kihallgatáson kiderült, hogy Herz Sándor; 

má r két alkalommal követett el hasonló bűn-

cselekményt. A lóversenytéren állt lesben es-

ténkint és az arra haladó leányokat megtá-

madva, merényleteket követett el. 

Gyilkosság — 
vendégeskedés közben 
Bukarest, ju l ius 11. Bersamuk katonai mű-

szerész bukaresti lakásán vendégül látta Ri-

zeanu nevü barátját. Ma délután 2 óra táj-

ban szóváltás támadt Bersamuk és felesége 

között és a férj ütni-verni kezdte feleségét. 

A vendég az asszony segítségére sietett, de 

nem sikerült az asszonyt megvédenie. Érrel 

megragadott egy ottheverő kést és azt tövig, 

döfte Bersamukba. Bersamuknak volt meg 

annyi ereje, hogy felkapott a sarokból egy| 

vadászpuskát és többszőr rálőtt Rizeanuraj 

Mindkettőjüket haldokolva szállították be at! 

katonai kórházba. 

„CSEPEL" kerékpárok 
szegedi főlerakata: § 

Tisza Lajos körút 42 
Délmagvarország legnagyobb magyar kerékpár lerakafa. 

Amatőr - munkák 
legolcsóbban és leggyorsabban 

IRITZ fényképésznél 
készülnek 

Somogy! ucca 24. Telefon 21-26. 

M e g j e l e n i a 

SZÍNESZET! L E X I K O N 

4 Szinészeli Lexikon 
minden időkre és minden népekre kiterjed, 
léhát egyetemes munka. 

4 Szinészeli Lexikon 
két kötetben teljes, befelezett mü, melyet 
a vásárid közönség egyszerre kap kézhez. 

4 Szinészeli Lexikon 
hófehér famentes papíron készült, a G y ő z ő -
féle elismert értékű szaklexikonokkal azonos 
kiállításban, mint e sorozatban előzőleo már 
megie'ent MUvésxetl', Irodalmi', 
Technikai- és Zenei Cexlkon. 

4 Szinészeli Lexikon 
k&nnyen kezelhető formájú. Bekötése erős 
angol Bnckram-vászonból való, az artisztikus 
rajzú díszítés valódi aranyból készült. 

4 Szinészeli Lexikon 
kétkötetes teljes pél- K A n p n r f f i 
dányáitak együttes ára ... Jw |ltlllJW 

A vételár 5 pengős Savi részletek-
ben flzet&ető. 

Megrendeléseket elfogad a 

Délmagyarország Hírlap-
és Nyomdavállalat R.-T. 


