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Tudomásunk szerint záróra kérdésének 
rendezéséhez több szegedi egyesület termé 
szetszerüleg hozzá kiván szólani. A kereske-
delmi és iparkamara minden valószínűség 
szerint maga is 'ki fogja kérni a különböző 
egyesületek véleményét, a Szegedi Kereske-
dők Egyesülete pedig már vasárnap választ-
mányi ülést tart, amelyen a záróra kérdésé-
nek rendezésével foglalkoznak és igen való-

szinü, hogy közgyűlést hivnak össze ebben a 
nagyfontosságú ügyben, hogy a tagok mind-
egyikének módja legyen a kérdésihez hozzá-
szólni. Az egyesület vezetősége addig sta-
tisztikai adatokat szerez be a tagoktól és a 
közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt, ezeket az 
adatokat is a hatóság rendelkezésére bo-
csátja. 
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Nagy tüz Újszegeden. 
— Kigyulladt a kendergyór. — Baleset 

oltás közben. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma éjjel féltizen-
egy órakor tüzet jelzett a városiháza torony-
órája. Újszeged felé az ég bi'borvörös szint 
öltött s a Tisza innenső partjáról látni lehe-
tett a vasúti hid körül fölcsapódó lángoszlo-
pokat. 

— Ég a kendergyár! — káltották az ut-
cán járó-kelők, majd valóságos népáradat in-
dult meg, a kocsiknak is egész sora robo-
gott át rohanva a közúti hidon. 

Amint a toronyőr a tüzet észrevette, 
nyomban értesítette a tűzoltóságot, amely 
Papp Ferenc tűzoltóparancsnok élén alig 
néhány perc alatt a tüz szinhelyén termett. 
Csakugyan a kendergyár lángolt, nem ugyan 
maga a gyár, 'hanem annak egyik hatalmas 
melléképülete: a központi szertár, ahol a 
gyári üzem legszükségesebb eszközei: szer-
számok, szerszámgépek, állványok, fapadok, 
gépszijak és egyéb többé-kevésbé gyúlékony 
anyagok voltak fölhalmozva. Ez a körülbe-
lül ihusz méter hosszú és tiz méter széles 
épület állott köröskörül lángokban s a tüz 
olyan veszedelmes mértékben terjedt egyre 
tovább, hogy kemény próbára tette a kivo-
nult tűzoltóságot, amelynek pedig a gyári 
tűzoltók is segédkeztek. A rendőrség részé-
ről Szalay József dr. helyettes főkapitány és 
Lengyel István ügyeletes rendőrbiztos vonul-
tak ki az eset helyére több rendőrrel. 

Alig egy negyed óra múlva már olyan 
hatalmas tömeg vette körül a piros fényben 
uszó gyárat, hogy a rendőröknek végre is 
meg kellett tisztitani a környéket a tömeg-
tői. 

Az oltás eleinte csak rendkivüi nehezen 
ment, mert néhány olajos hordó is tüzet fo-
góit. Növelte a veszélyt, hogy a tűz közelé-
ben sok petróleuimos és kátrányos hordó he-
vert s elsősorban ezeknek az elszigetelésé-
ről kellett gondoskodniok a tűzoltóknak. Fél-
órával később sikerült a tüzet a központi 
szertár veszedelmesebb pontjain lokalizálni, 
igaz, hogy ekkorára az épület egy része a 
tüz rendkivüi gyors terjedése következtében 
rommá égett. Recsegve-ropogva törlek össze 
és szakadtak le a gerendák, ugy. hogy a tűz-
oltók minden pillanatban az életükkel ját-
szottak. Éppen egy ilyen pillanatban súlyos 
baleset is történt. Német Sándor negyven-
éves családos városi tűzoltónak fecskendezés 
közben a fejére zuhant egy hatalmas vas-
gerenda, amely a szerencsétlen embert a 
földre teritette. Egészen benyomta a nehéz 

bádogsisakját s a fején kiviül a jobb lábán is 
hosszú sebet hasított a reázuihanó vasgeren-
da éle. Eszméletét ugyan nem vesztette el, 
dé irtózdtos fájdalmakról panaszkodott, mi-
közben a gyár hintóján beszállították a tűz-
oltó laktanyába. 

A rendőrség részéről megejtett helyszí-
ni vizsgálat eredménye szerint a tüz kelet-
kezésének oka ismeretlen. A központi raktár 
épületét az esti órákban Fischer György rak-
tárnok és Nagy István munkás hagyták el 
utoljára, akik akkor tűznek még csak a nyo-
mát sem látták. A tüzet féltizenegy óra előtt 
pár perccel vette észre Szeles György, a 
gyár éjjeli őre. Amint ő mondotta az ügye-
letes rendőrtisztviselőnék, a tüz hatalmas 
lángban egyszerre tört ki a ratiíár köze-
pén. 

A rendőrségnek a vizsgálat alapján az az 
impressziója, hogy a tüz önmagától támadt. 
A központi raktárban ugyanis olajt, benzint, 
kalcium-karbitot is tartott a gyár hordókban 
és tartályokban s a rendőrség szerint nem le-
hetetlen, hogy talán az olaj olyan hőfoknál 
kezdett párologni," amelynél önmagától is 
meg gyulád. 

Az oltás még késő éjjel is tartott s reg-
gel felé sikerült csak a tüzet teljesen lokali-
zálni. A kendergyár kára körülbelül negy-
ven-ötvenezer korona. 

Az Andrássy-párt. Az Andrássy-párt va-
sárnap tartja alakuló gyűlését. Erre a gyű-
lésre ma a következő meghivót bocsájtották 
ki, a budapesti választópolgároknak szét-
küldött zárt levelekben: 

Tisztelettel értesítjük, begy e hónap 14-
iikénck (vásárin apu aki) délelőtti tizenegy óríá-

|i járna Budapestre, a Ferencvárosi Polkári Kör 
'helyiségébe (IX., Bakáts-tér 14.) ezennel or-
szágos értekezletet hívniuk össze, melynek na-
pirendjére a következő pontot tűzzük: 

Uj országos politikai pártnak alakítása 
Andrássy Gyula gróf vezérlete alatt. 

Az értekezleten gróf Andrássy Gyula ki 
fogja fejteni az uj párt programját. 

Midőn erre az értekezletre tisztelettel 
meghívjuk, egyúttal arra kérjük, hogy a 
mennyiben megjelenéséről még nem méltóz-
tatott volna bennünket értesíteni, meghívá-
sunk elfogadását velünk közölni szívesked-
jék. 

Budapesten, 1913. évi szeptember 5-ikén, 
Springer Ferenc dr. s. tk., Heeht Ernő dr. s. 
k., Thorotzkai Miklós gróf s. k., Neumann Ár-
pád dr. s. k., Nehrebeczky György s. k., Hartl 
Sánldor s. k., Kertész Gyula s. ik., Melzer Ist-
ván dr. s. k. 

A szegedi munkáspénztár 
választási taktikája ellen. 
— Beadvány az Ors :ágos Pénztárhoz. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi kerületi 
munkásbiztositó pénztár tavaszi választásait 
tudvalevőleg megsemmisítette az Állami Hi-
vatal. A szegedi pénztár igazgatósága ennek 
következtében október 19-ére tűzte ki az uj 
választást. Ezt az igazgatóság hirdetmények 
utján teszi közhirré, egyben tudatja a vá-
lasztókkal a szavazások helyét és idejét. El-
térőleg azonban az eddigi szokástól az igaz-
gatóság a biztosítottak részére három helyet 
is megjelöl a szavazásra, még pedig olykép, 
hogy különböző foglalkozási csoportok, kü-
lönböző helyeken válasszanak. Ez ellen a 
rendszer ellen beadványt adtak be most az 
Országos Pénztárihoz, Varga Ferenc és tár-
sai. A beadványt szórói-szóra közöljük. 

Tekintetes Országos Pénztár! 
A szegedi kerületi .munkásbiztositó pénz-

tárhoz a következő .beadvánnyal éltünk folyó 
évii szeptember hó 2-án: 

0. M. B. P. 1913—9619. sz. 4-iik pontja 
alapján. Tekintetes Pénztár! Több oldal ról in-
formáltak bennünket, hegy a tekintetes Pénz-
tár a legközelebbi küldötteket választó gyű-
lést a város három pontján akarja (megcsinál-
tatni. Ha .a pénztár vezetősége előtt az a cél 
lebegett, hogy ezen intézkedésével a szavazók 
összetorlódásából előállható tumultust akar-
ja kikerülni, az ezt elkerülő intézkedést he-
lyesnek tart juk, sőt iha még tálán erre nem 
határozta a pénztár véglegesen el magát, azt 
ezennel kérjük .is; az ellen azonban már eleve 
is tiltakozunk, hogy a szavazás decentralizá-
lása foglalkozási csoportonként történjék, mi-
vel ez ellenkezik az O. P. által kiadott sza-
bályzattal és az alapszabályokkal. Nem vál-
nia tűrhető, hogy a tagok között a pénztár 
különbséget tegyen. Pl. volnának olyan ta-
gok, akik még délután 6 órakor is szavazhat-
nának, mások meg ennek lehetőségétől azért 
üttetnék el, mert annál a szavazatszedő bizott-
ságnál, ahova az illető tartozna, szavazó már 
nem jelentkezett és az elnök már lezárta a 
szavazást. Helytelen volna foglalkozási cso-
portonként való decentralizáció még azért is, 
mert azzal sem lehet a tagokat molesztálni, 
hogy azért, mert valaki nem aboz a csoport-
hoz tartozik, hát menjen el a lakásától mesz-
szebb eső szavazóhelyiségbe leszavazni. 

Az Országos Pénztár a szavazás deoeintra 
lizációját azért engedi meg igen helyesen, 
hogy minél többen és 'gyorsabban gyakorol-
hassák szavazási jogaikat. 

Kérjük ezt tudomásul venni. Szeged, 1913. 
szeptember 2. Tisztelettel (10 eláirás), pénz-
tári tagok. 

Er re a beadványunkra semmiféle válasz 
nem érkezett, hanem e helyett szeptember 
8-án látjuk Szeged hirdető oszlopain kifüg-
gesztve a kerületi pénztár hirdetményét, mely 
iben az áll, hogy a városnak egymástól távol-
eső helyein foglalkozási csoportonként lehet 
majd szavazni. 

A pénztár vezetőségének ez az intézkedé-
se, a legélesebb birálatot váltotta kii a szegedi 
munkásságból, mivel valamennyien tudjuk, 
hogy ezen intézkedés nem egyéb, mint a 
presszio)iálásra és szavazási lehetőségtől való 
elütést célzó cselekedet. Olyan .nyilvánvaló 
spekuláció ez a pénztár részéről, .amely igen 
nagyon meg fogja magát bőszülni. Amúgy is 
nagy az elkeseredés a pénztár ro*>z vezetőcé-
ge ellen és a pártos vezetés miatt, ezzel pedig 
csak még jobban olajozzák a tüzet. 

V,an egy egész sereg munkásember fizogc-
dein, akik csak a .déli órák vagy az azt kö-
vető időben hagyják abba a munkát és így 
csak azért tud'nak leszavazni, mert a társaik 

Kizárólag helybeli, hirne-
Teieton ves asztalosmesterek által 

készített, elismert jóminő-
ségű és bámulatos olcsó 

515. bútorok 
első kézből csakis az Egyesült 
MGasztalosok Butorraktárában 

(Szeged, Tisza Lajos-körűt 19. szám 
alatt, Kertész pékkel szemben) kap-
hatók; esetleg részletfizetésre is 


