'Szeged, 1915. augusztus 31.

Leégett a szegedi gyufagyár.
(Saját tudósítónktól.) Zűrzavar és lárma
verte fel hétfőn este kilenc óra tájban a szegedi utcák csendjét. Tüzoiltókocslk rohantak
vágtatva keresztül az utcákon, a város szélén
fekvő Kertész-utcába és nyomban felhangzott
az ijedt, rémült kiáltás:
— Ég a gyufagyár!
Ekkorra már magasra csapó lángnyelvek festették pirosra az ég nyugati oldalát és
siirü rajokban hullámzott az összeverődött
néptömeg a Kertész-utca felé. Az égés fénye
mindjobban erősödött, a lángok zizegve törtek ki az égő épületből, két-három méter magasra. Mire a tűzoltók nagy apparátussal kivonultak a helyszínére, már az egész hatalmas épület lángokban állott. Olyan volt a
gyár, mint egy óriási égbenyúló fáklya, a
mely ezrével ontotta magálból a szikrát, tűzesőt, azzal a veszéllyel fenyegetve, hogy kigyullad az égő gyufagyárral
szember
levő
honvédhuszár-laktanya
is. A veszélyt növelte az éles, erős szél, amely egyenesen a
kaszárnya felé hajtotta az égretörő hatalmas
ián'goszlopokat és a lángokból knhdő szikraesőt pedig .a kaszárnya tetejére szórta.
A tűzoltók pillanat alatt látták, hogy a
gyár menthetetlen, ezért az égő épület oltása helyett, almely úgyis céltalan lett volna,
először csak a tüz lokalizálására gondoltak.
A tűzhöz kivezényelték a 28-ik gyalogezred
egy századát és egy szakasz honvédet, mig
a huszárok a tűzoltóság utasításai szerint
megtették az óvintézkedéseket, hogy a tüz a
kaszárnyára át nie harapód'zlhasson. A katonáiknak ,a tűzoltósággal összefogva aztán sikerült is lokalizálni a tüzet.
Fél 11 órakor már az egész tetőzet lángban állott. Igy lángbaborult a tetőzeten felállított telefondrót-állvány is, amely úgyszólván teljesen elégett. Később az épületből detonáció hangja hallatszott. Amint később megállapították, a detonáció hangija a közfái leszakadásától származott. Tizenegy óra lehetett, amikor annyira gyengült a tüz ereje,
hogy hozzáfoghattak az épület oltásához. Ez
azonban nehéz és kemény munka volt még
ekkor is. Hozzájárult az oltás nehézségeihez
az a körülmény is, hogy viz csak alig-alig
volt. Igy aztán veszni kellett hagyni azt is,
ami még megmenthető lett volna.
A hatóság részéről a tüz színhelyére dr.
Borhola Jenő rendőrkapitány ment ki. A kár
egyelőre még hozzávetőlegesfen; sem állapitható meg, valamint a tüz okát is csak a később megejtendő tüzviz'sgálat állapítja meg,
A tüzet az éjjeli őr fedezte fel, akinek az
elbeszélése szerint a tüz fél kilenc óra tájban
keletkezhetett a szántóbólyiségben. Az éjjeli
őr azoninal fellármázta a közelben; lakókat és
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a huszárokat, majd a honvédihuSzár laktanyából telefonált a tűzoltóknak.
A gyufagyár égése lapunk zártakor még
tart.
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Dardanelláknál.

Konstantinápoly, augusztus 23. A főhadiszállás közli: A Dardanella-fronton a szárazföldi és hajótüzérség heves tüzelése után az
ellenség 21-én több mint egy hadosztállyá
támadást intézett ellenünk, Anafadra
környékén
a támadást teljesen visszavertük
és óriási
veszteséget okoztunk az ellenségnek.
Az augusztus 10-én, 17-én és 20-án lefolyt harcokban több mint 400 puskát zsákmányoltunk ugyanannyi szuronnyal,
továbbá
1 láda bombát és rengeteg
hadianyagot.
Az ariburnui-szakaszon
az ellenség 21-én
délután előretörést kísérelt meg, amely azonban tüzelésünkben
összeomlott.
Sed il Bahr mii semmi jelentős
esemény
nem történt.
A többi fronton nincs változás. (Közli a
minisztereinek! sajtóosztály.) '
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Szegediek a harctéren.
R. E. lia,(lapról, aki négy-öt hét előtt
mient el a harctérre, a következő levelet irja
Szegeden lakó szüleihez:
Röviden leírom nektek, hogyan élünk. A
r a j vonaltól az, én századom JOüí) lépésre egy
erdőben tartalék. Srapnelmentes, földalatti
szobám van. Akkora, mint egy rendes szoba.
A földbe beásva, teteje faoszlopokból áll és
métermagasságu földdel behányva és lefutkózva. lEnnek a tetején bádoglemezek, ng>,
hogy golyó vagy srapnel meg .setn kottyan
neki. Benn a lakásban ágy osépeletlen szalmával tele; pokróc, köpeny a takaróm. Van
benne asztal, szék. Az ágy fölött polc, ahova
mindent felrakok. A ház előtt 3 méter magas és 4 méter széles íilagória, szintén srapnel/mentes ,egy,beépítve a házzal. Itt süoktam
ebédelni és nappal tartózkodni. Benne 'nagy
asztal lés olyan kerti butorszerüen megcsinált
padok. Mondhatom, beillik egy elegáns nyári
lakásnak. (Persze az egész ház zöld gályákkal és piros bogyókkal 'befonva. Tegnap szereztem egy kályhát, azt most hozza az emberem a faluból. Egész nap f ű t ü n k benne.
A legényem mossa a szennyes ruháimat. Az
étkezés kifogástalan. Csirke, libasült és ásványvíz, mert mást még nem ittam, mióta
eljöttem otthonról. A mosdóedóiiyem egy
kis láda, nagyszerűen lehet benne mosdani.
Sőt szoktam a konyháról meleg vizet is hozani és fürdők. Van azotnkivül egy külön
ételmelegitő sparhertem, olyan mint otthon a
konyhában. Téglából, hádogtetővel.
lA tisztiszolgám a mellettem *lévö fedezékben alszik, ahová spárgavezeték vezet, a
végén egy magy csengő (valami tehén nyakán lehetett) és ugy esengetek néki. Itt a
fronton abszolút nyugalom van, a rajvonal
srapnelmentes fedezékekkel ellátva. A muszka itt 800 lépésre van a rajv'májunktól. Nappal se mi, sem ők egyetlen lövést sem adunk
le. ,Csupán éjijel van egy kis tüzelés. Mióta
,a harctéren vagyok, csak két maszka ágyúlövést hallottam. Mi leadunk naponta 30—40
lövést. Nekik ábszolute rűrics muníciójuk, se
ágyujuk./: Itt oly nyugodtan ülünk, mint
Szegeden a korzón. Nagyszerűen mulatunk,
öten vagyunk tisztek. É j j e l még szoktak
hozzánk jönni látogatóba tisztek. Veszünk
itt a faluban tojást, tejet. Este teázunk, mézet eszünk, dacára annak, hogy erdőben
lakunk. Most -egy kicsit hűvös, esős az idő,
de ez minket nem zseniroz,
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Hirdetmény.
A ni. kir. Ministcrelnök úr f. évi 4341 sz. a. kelt
leirata szerint a csonkított é s béna katonákat gondozó
bizottság útján utókezelő gyógyintézeteket, mesterséges
testrészeket előállító műhelyeket és rokkant iskolákat
szervezett a háború folyamán sérülés következtében
kereseíképeségükben szenvedett katonák érdekében.
1.A mesterséges testrészeket előállító műhely célja,
hogy azok a katonák, kik a háborúban szenvedett sebesülés következtében vagy katonai szolgálat alatt a
háborúban más módon valamelyik testrészüket elvesztették, mesterséges testrésszel lássanak el.
2. Az utókezelő gyógyintézetek célja, hogy azoknak
a hadi sérülteknek, kik a rendes kórházi kezelés után
bénán maradtak, sebészeti utókezeléssel vagyis javító
műtétekkel gyógytornával, fürdőkkel helyreállittassék és
újból keresel képessé tétessenek.
3. Az oktatási intézetek célja, hogy mindazok, akik
a háború következtében beállott bénaságuk vagy c s o n kaságuk folytán a polgári életben eddigi foglalkozásuk
meliett megélhetésük biztosítva nincs olyan pályára képeztessenek ki, vagy olyan kiképzést nyerjenek, nielylyel testi fogyatkozásuk mellett is keresetképessek maradnak.
A háború kitörésétől kezdve jó ideig végleges elbocsájlások történtek, utókezelés, mesterséges testrész
adása és gyakorlati oktatásban való részesedés nélkül
is.
Ugya köznek, mint az illető egyéneknek nagy érdeke,
hogy utóbbi módon elbocsájtottak is részesüljenek
azokban a jótéteményekben, melyeket az utóbbmegsérültek élveznek.
E háborúban megsérültek és a katonaság által
már végleg elbocsájtottak a fenti jótéteményekben e g é szen ingyenesen részesülhetnek ha mielőbb jelentkeznek.
Felhívom ennélfogva az érdekelteket, hogy Tóth
Ferenczncl (Városi bérház I. em. 14. ajtó) f. hó 28-ig
jelentkezzenek, annál is inkább, mert a fentnevezett
bizottság működését szept. 1-én kezdi meg. A háború
befejezése utáni jelentkezések nem lesznek figyelembe
vehetők.
Szeged, 1915. augusztus 20.

dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

A t. ügyvéd urak figyelmét felhívom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt
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