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(A Délmagyarország munkatársától.) A 
környéken egyre-másra pusztit a vörös kakas. 
Pénteken este Földeákon gyulladt "ki több 
kazal szalma és pelyva. Hét földeáki kisbir-
tokos közös szérűbe hordta össze a búzát 
cséplésre. Pénteken azután hatalmas láng-
nyelvek csaptak ki a kazlakból és rövid idő 
alatt mindent elpusztítottak. A kár mintegy 
1000 pengő. Az a gyanú, hogy a tüzet gyújto-
gatás okozta. 

Tüz volt Makón is, a Csanádi-erdő mögött, 
ahol ugyancsak kazlak égtek le. Veszedelmes 
avar-tüz keletkezett a Goda-dülőben is. A szá-
raz fű gyulladt ki, valószínűleg egy eldobott 
gyufaszáltól. A tűzet a földeken dolgozó embe-
rek csak nagy erőfeszítéssel tudták eloltani. 

Házastársak véres verekedése 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton délután 5 órakor véres" verekedés ját-
szódott le a Kereszt-ucca 19. szam alatti ház-
ban. Gábor József 47 esztendős napszámos 
régebbi idő óta él vadházasságban Matyi Má-
riával. A házastársak között gyakoriak voltak 
a veszekedések. Szombaton délután is össze-
szólalkoztak, a szóváltásból verekedés lett, 
amelynek során a házastársak késsel támadtak 
egymásra. 

A verekedésnek a h'ázbeliek" közbelépése 
vetett véget Gábor József a homlokán kapott 
mély vágást, Matyi Mária a fején kapott mint-
egy 10 centiméter hosszú, csontig ható vágott 
sebet. Az asszonyt a mentők eszméletlen álla-
potban a kórházba szállították. A verekedés 
•ügyében megindult az eljárás, 

Letartóztattak egy leányanyát, 
aki gyermekét a szemét közé 

temette 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Szom-

baton délelőtt beszállítottak' a szegedi ügyész-
ség fogházába egy vásárhelyi leányt, Krajnek 
Máriát, aki újszülött csecsemőjét akarta meg-
ölni. A rendőrség bizalmas feljelentést kapott, 
hogy a Mátyás-ucca 15. szám alatti házban 
valószínűleg gycrmeJtgyilkosság történt A fel-
jelentés szerint a házban dolgozó Krajnek 
Mária áldott állapotban volt, az éjjel meg-' 
c7ülte gyermekét, de a gyermek nincs sehol. 

A rendőrség a helyszínen kihallgntta a 
leányt, aki mindent tagadott. A rendőrök ok-
kor házkutatást tartottak és hosszas keresés 
után egy nyöszörgő csecsemőre bukkantak' a 
padláson, ahol az anya a szemét alá eltemette. 
A gyereket valószínűleg sikerül megmenteni. 
Az anya ellen megindul a bűnvádi eljárás. 
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Nők 6s gyermekek gyágyfiirdőfe 
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értesiti a t. közönséget, hogy 216 
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Kéí szegedi vállalkozó 
nyújtotta be a legolcsóbb ajánlatot 

a Palotakapu felépítésére 
Az ép í tkezés költsége 670 ezer pengő 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
irta a Délmagyarország, hogy pénteken járt 
•le a Kapupalota építésére kiirt versenytárgya-
lás határideje és igy valószínűleg rövidesen 
sor kerül a munka vállalatbaadására, illetve 
megkezdésére. A munkára pályázó vállako-
zók ajánlataikat a kereskedelmi minisztérium-
ban nyújtották be, ahol szombaton délben tör-
tént meg a zárt ajánlatok felbontása. 

Igen sok ajánlatot nyújtottak be, a nagy 
munkahiány miatt rendkivül sok vállalkozó 
pályázott erre a munkára, kőztük tekintélyes 
szánkban szegediek Is. A legolcsóbb ajánlatot 
amint ez az ajánlatok felbontása alkalmával 

kiderült a szegedi Müller és Nyári cég tette, 
amely 670 ezer pengőért vállalja a Kapu-
palota felépítését A második helyre ugyancsak 
szegedi vállalat, az Erdélyi András és Fia 
került 

A kereskedelmi minisztériumban most meg-
kezdik a benyújtott ajánlatok átszámítását én 
annak eredménye alapján azután a kultusz-
miniszter rövidesen kiadja a munká t A mun-
kát elnyerő vállalkozót kötelezi majd a kul-
tuszminiszter, hogy az építkezést haladéktala-
nul kezdje tneg, tehát remény van arra, hogy 
a Kapupalota építését még ebben a hónapban 
megkezdik. 

»ll szegedi paprika érdekében tenni keil valamit 
Küldöttség a földmivelésügyi minisztériumban — Memorandumot adtak át a szabad 

piac biztosítása érdekében 
(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 

jelentettük már, a szegedi paprikával foglal-
kozó érdekeltséget hetek óta izgalomban tartja 
az a tervezet, amellyel a magyar paprika 
megsegítése céljából beszerzési központot kí-
vánnak felállítani. A tervezettel nem rokon-
szenvező érdekeltek elhatározták, hogy tilta-
kozásukat memorandumba foglalják és kül-
döttségileg juttatják el a földmivelésügyi mi-
nisztériumba. A küldöttségét tegnap fogadta 
dr. Barcza Ernő államtitkár. 

A küldöttséget Markovics Endre paprika-
nagykereskedő vezette, melynek tagjai özv. 
Vér Jánosné, Kovács István, a szegedi paprika-
kikészitők alelnöke, vitéz Szőke István, Szere-
dai József és Csonka Ferenc paprikanagy-
kereskedők' voltak, 

Markovics Endre beszédében rámutatott 
arra, hogy milyen izgalmat keltett a Szeged 
és környékének paprikával foglalkozó közön-
ségénél a tervezet. Hangsúlyozta, hogy szerin-
tük veszedelmes dolog a kedélyeket erőszakos 
módszerekkel felzaklatni, hiszen emlékezni 
kell az 1919-ben lejátszódott szentmihályteleki 
eseményekre. 

Vitéz Szőke István arról beszélt, hogy ha 

a tervezet valóra válna, a termelő m i g az 
önköltséget sem kapná meg. 

Kovács István-ismertette a szegedi kíkészi-
tők álláspontját, hivatkozott a junius 21-i nagy-
gyűlésre, amelyen a kikészitők a tervezet ellen 
foglaltak állást A kikészitők ugyanis nem 
látnak garanciát az általuk kikészített teljes 
mennyiségnek átvételére sem, mert az elgon-
dolt tervezet csak 350 vagon őrölt árunak 
az átvételére tett ígéretet, holott lehetséges, 
hogy egy jó termésnél 5—600 vagon pap-
rika is fog teremni. Mint a paprikakikészitők 
alelnöke, a szegedi kikészitők nevében ragasz-
kodik a szabad piachoz és a szabad kereske-
delemhez és kérte a földmivelésügyi miniszté-
riumot, hogy olyan intézkedést, amely a ki-
készitők és termelők szabadságába ütközne, 
magáévá ne tegyen. 

özv. Vér Jánosné és Csonka Ferenc utaltak 
a többi fűszerárunak állandó ingadozására, 
miért is nem látják szükségét a megkötöttség-
nek. A szabad piac támogatását kérték. 

Szeredai József felhívta az államtitkár fi-
gyelmét az export megkönnyítésére. Ma Ma-
gyarországnak ezen speciális iparágánál a kor-
mány bizonyos engedményeket adna az ex-

Börönd- és bőrdiszmiiáruimat 
rendkivül olcsón árusítom, mert 

iskola ucca 11. sz. alatti fióküzletem megszüntetem! 
Fiiüziet: Kárász ucca 14. Szegszárdy böröndösmester. Mé9.d^íöv,d 


