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Kedden éjszaka nagy tűzvész pusztított 
az ujszegedi kendergyárban. 

Vil lámcsapás felgyulfotta az egyik 100 méter Kesszu kenderkazlak amely porrá 

édgf i — ® 9vár molorlal é s a t ü z o l ^ k gyors munká j a mentették meg a kender» 

- | k f t r féiinilllárii korona, áztatét a ieifes pusztu lás té l , 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
V keddi kánikulát este orkánszerü vihar követte. 
Villám villám után cikkázott végig, majd egy-
ezerre pokolian kísérteties fény cikkázott keresztül 

sötét mennybolton, Néhány pillanat múlva 

Újszegeden hatalmas lángok csapiak frl 
cs vörös fényükbe! messze bsvilágiíoltak 

Szegedre. 

Ltana rögtön hivő, kiáltó szirénabugás hasította 
yt a levegőt. Az ujszegedi kendergyár hivta se-
gítségül munkásait Bár a vihar még javában 
tombolt, as emberek. ezrei rohantak Újszegedre, 
ahonnan akkor már káprázatos tűzijáték tárult a 
tüz Mé tartók elé, 

A Kállay Albcrt-uecában egymásután robogtak 
a hidra, az emberek rémült arccal állottak a Tisza-
parton és szájról-szájra járt a hirj 

^ Lg a kender fonógyári felgyújtotta a villán^ 
A tűzoltóság vágtatva igyekezett 

•fi. Magyar Kender- cs Lenipar Részvénytársaság 
fiatalinas gyártelepére. A tűzoltókkal egyidejűleg 
'jérkezett a tűz színhelyére a Délmagyarország mun 
Latársa is, aki a következő, tudósításban számol 
be az eseményekről: 

Az ujszegedi kendergyár telepen az úgynevezett 
kenderszáritó részen állnak azok 

a kenderkazlak, 
.amelyeket egyszer már megáztattak, A kazlak tűz-
biztonsági szempontból nagyszerűen vaunak el-
helyezve és keresztül-kasul vízvezetékek vezetnek 
a kazlak kőzött levő áztató .ciszternákhoz« 

Az áztat« felső" részén mintegy száz mé-
ter hosszú kazalba vágott bein a villám, 

villámcsapás az óriási kazlat az oldalán érte 
ps a teljesen kiszáradt kendert szempillantás alatt 
angfea borította, A kazal végén, 

b* -ií-

volt kipányvázva', szegény párát is elérte a villám, 
ott vergődött az égő, lángoló kendei: fényében* 
Borzalmas látvány, 

A közeli munkásházakból sokan látták a rend-
kívüli villámcsapást és többen mondották, hogy a 
viüám végigfutott a kazal oldalán és azt ugy gyúj-
totta i'el. 

A teljes készültséggel kivonult tűzoltóság azon-
taű hozzákezdett a tűz lokalizálásához. Az addigi 
szokásoktól merőben eltérően . « 

:•' 3 Újszegeden volt vf?,"1- J 

fié csak a gyár jóvoltából; amelynek vízvezetéke, 
motorjai, és szivattyúi pompásan működtek, A 
keserves szirénabugás, az óriási, szinte az egekig 
nyulő lángnyelvek láttára hamarosan a tűznél 
termett a gyár eg&z munkássága. Statter Hugó 
vezérigazgató személyesen intézkedett a helyszínen, 
« tűzoltókat pedig Horváth parancsnok látta cl 
"megtelelő utasítással, 

i. A tűz ekkor már olyan méreteket öltött, hogy 

- fénye teljes nappali világosságot árasztott. 

Káprázatos látvány volt a mammutméretű kend.n--
kazal égése. Valami, szinte túlvilági fénye be-
világította a fogadalmi templomot, a Tisza part-
ját, a kultúrpalotát, A túlsó parton ember-ember 
hátán, emitt u vasúti töltés oldalán 

tízezernyi, tömeg szorongott, 

a lűsj körűi állandóan csuklyás, sisakos, bőr-
kabátos alakok, sípolás, motorfecskendők pokoli 
í a ja, az égő kender zizegése, harsány vezény-
szavak, szirénabugások csodálatos perspektíváját 
adtak az égő pokolnak, 

Hamarosan megérkezett á rendőrség vitéz Pet-
koczy Lajos rendőrtanácsos, Yébar Árpád rendőr-
kapitány és Gyarmathy János «ndőrföfeiür- '|Ö 
vezetésével, Több mint szaz főnyi 

t rendőrség ront kordont 

£ tüz körűi, amire nagy szükség is volt, mert a 
oamészkodók ezrei mind-mind közelebb merész-
beatek az óriási hőséget sugárzó tűzhöz, 

A gyártelep tűzbiztonsági felszereléseinek volt 
-köszönhető, hogy a tűzoltóság 

egyszerre negyven sugárral 
l-zdhetett dolgozni, A tűzoltóságnak két motorja 
Otukodött, azonkívül bekapcsolták a gyár összes 
hozzáférhető szivattyúit és motorjait, A negyven 
Sugárbó l huszauhat emlőit 92 égő kenderre, 

és milliárdokat érö 
íibba is belekapjon 

tizennéggyel a szomszédos 
kazlakat locsolták, nehogy 
a folyton hulló zsarátnok. 

Az óriási kazaf pedig égetlf, pusztult meal-
heteUenü! tovább.., 

Ahova- belecsap a villant, ott el kell pusztulni 
mindennek, a kaza! megmentéséről sem lehetett 

lángokkal egyre tobbá szó, amely a kísérteties 
égett, a villámcsapást; ért lóval együtt, melynek 
busa 

sisteregve sült a rettenete*. latikoajba«,., 

A tűz körül ekkor mái óriási embertömeg szo-
rongott, Ujabb rendőrcsopórtok érkeztek, majd 
jött egy század katona is, 

Az össxss - sgegedt autók 

ontották az emberekéi, - uam törődtek a folyton 
hulló esővel, mindenki ott - akart leoui a csodás, 
kísérteties tűzijátékon, 

A negyven vízsugár* szinte okádta a vizet a 
tűzre, do az csak .nagyon nehezen engedett ere-
jéből, 

Porig kellett égni az utolsó szál kender-
nek ií 

és éjfél fele már esaJc egy óriási Iiauiuhalmaz, a 
kazal körül bokáig, érő víz és rettenetesen prl-

facsarő bűz jelzi a nagy tüzet. Ezt a borzaim 
illatot egyébként Szegeden órákhosszáig lehel 
érezni és érdekes, hogy a Tisza Lujos-korutat sz; 
te füstfelhőbe burkolta az Újszegedről átcsa-
szél. 

A tűzvész vége felé megérkezett a mentöanfr 
Papp Ferene tűzoltófőparanesnok, aki éjjel éri 
zett haza Szegedre és a vonatról első Htja 
laktanyába vitt, ahonnan azutáiF az'ounat a t 
színhelyére sietett, 

A hatalmas tűzvész a gyárnak ' , 
tetemes anyagi kárt 

okozott.. Az elégett kenderen kívül elpusztult 
hézttelefon egy része, amely a kazal mellett 
zetett. Megkérdeztük a kár nagyságára vonatko 
lag Statter Hugó vezérigazgatót, aki hozzávető! 
négyszázmillió koronában jelölte" meg az elpu. 
tult kazal értékét, 

A vihar egyébként a városban uém okozott n 
gyobh kellemetlenséget, 

a villám azonban két helyen is kicsapott, . 

még pedig a fóposla épületébe, ahol azonban ne 
okozott kárt. A másik villámcsapás. szintén a pos 
közelében történt a Széchenyi-tér és a Kálls 
Albert-ucca sarkán, itt a villamosvasút vezetékéi: 
ütött bé a villám és szakította el a vezeték 
amely szalmaszálként égett. A megsérült vezeték 
H társaság még az éjjeli órákban, kijavíttatta* 

Balesetek. 

A tűz oltása alkalmával megjefentek a Somogy 
telep önkéntes tűzoltói is. A munkálatok sora 
kezén sebesült meg Fopits János kovácsmester« A 
önfeláldozóan dolgozó Somogyi-telepi önkéntesei 
közül az oltás közben szemén sérült meg Duda 
Károly kereskedő, A mentők mindkettői 'első. st 
gélybe.n részesítették, 

Тйж Tápén és De§^feen. 
Mintegy félórával az ujszegedi tűz kitörése után 

a tűz körül álló tömeg Tápé felé hatalmas lán-
gokra lelt figyelmes. Ugyanebben az időbeu sür-
gős segítséget kérlek Tápéról, A szegedi tűzoltóság 
azonban ezt neiu tudta teljesíteni, de nem vo-
nulhatott ki a Somogyi-telepi tűzoltóság sem, mert 
már előbb az njszegsdi tűznél jelentkeztek, 

A késő éjszakai órákban érkezett jelentések 
szerint Tápénál egy kazalba ütött bel a a villáin, 
majd a szél a szikrákat átvitte a tiszai kotróhajók 

egyikére. A lángok magasan lobognak, a veszede-
lem igen nagy, mert Tápén nincsen rendszere: 
tűzoltóság és a mentési munkálatokat £sak későn 
kezdhették meg, 

Ugyancsak tűzet jelenlettek üesrfs bányából Is. 
ahol szintén egy kazalba ütött bele a villám, 
üeszkről is segítséget kértek, az oltási munkálata 
kat itt is megnehezítette ¡az a körülmény, hogy » 
szííregi tűzoltók is azonnal Újszegedre etetlek-

Ű. A. 
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Sem a fsüs, sem a tojás nem o f c s é f i M e f f a szegedi p i a m 
a forgalmi add eitürléséiieic т&тШ napján, 

Hivatalősan még mm kíiöllék я szegedi éniefeilfekkei a forgalmi adó elfedéséi. — ШМч 
fillérrel fflüiák száüiliiii a burgonya és a paradicsom árái. 

(A Délmagyararszag munkatársától.) 'A 
drágaság nem enyhül. Hiába a sok ankét 
és rendelet, a drágaság napról-napra nehe-
zebbe teszi a megélhetést. Legújabban a kor-
mány elrendelte — mint ismeretes — a tojás, 
a főzelék és tej termékek forgalmi adó alól 
való mentességét, valamint a húsnál életbe-
léptette az egyfázisú rendszert. X rendelet 
tegnap már életbe is lépett, dö a szegedi ér-
dekelteket hivatalosan még nem értesítették. 

Az azonban már . most megáliapiüialó, hogy 
a forgalmi adónak a fenti cikkeknél való el-
törlése például a szegedi tejcsarnokokban 
furcsa helyzetet teremtett. Jiddig ugyanis a 
szegényebb osztályok szegedi sovány uzson-
uáját, vacsoráját, amely aludté;¡bői, joghurt-
ból, sajtból vagy túróból, állott, elfogyaszthatta 
a csarnokban. A! rendelet azonban, amely, 
könnyíteni akart, megnehezítette a szegény, 
embereknek uzsonnáját és vacsoráját, 
mert ezután ezt a soyány kis kosztot nem fo-
gyaszthatják el a tejcsarnokban, mert akkor 
forgalmi adót kötelesek fizetni. Ellenben a 
dolgozó polgárnak joga van zsebében elvinni 
as aludtéjet, vagy. a joghurtot, mely, esetbea 
menekül a forgalmi adó alól.,. 

Megkérdeztünk l ehány kereskedőt és ipa-
rost, hogy mi a véleményük a forgalmi adó 
eltörléséről, hogy oküzűtbe olcsóbbodást a ké-
sőn kiadott rendelké'2és. A következő, felele-
teket kaptuk: • * 

Dc. Ohrenstein Lipót, ч Hűtőház cs Élelmi-
szer rt. igazgatója a iő-wetkezöket mondotta: 

— AJ fojás forgalmi adójának eltörlése a 
szegpdí piacon semmiféle kihatással asm volt, 
A felhozatal kevés, ide kereskedők már nem 
is jönnek, meirj; mag^tioáok részérő] clysui 

nagy a kereslet, liogy, a piacra kerüld egés'zetí 
csekély mennyiségeket felveszik'. Olcsóbbodás-
ról egyáltalában lnem lehet beszélni. 

Zöldi György főzelék- és gyümölcskérsske-
dö azt válaszolta, hogy még a forgalmi adó-
hivatalban sincsenek teljesen tisztában la rev. • 
delettel és ott az adók eltörlésért* eddig még 
nem történt intézkedés. Amennyiben az adó-
hivatal őt a megfeleld instrukciókkal ellátja, 
ugy ia paradicsom árát kilogramonk'uxl négy, 
u burgonya árát kilogramonkint két fillérrel 
leszállítja. 

Kis Géza, a Délvidéki Husiparusok Szövet* 
segének alelnöke kijelentette, hogy R hus-; 
árakban az egyfázisú forgalmi adó rendszere 
nem fog olcsóbbodást, előidézni, do egyálta-' 
Iában nem várható olcsóbbodás mindaddig, 
mig fcf rengeteg egyéb illetéket, adókat, vá-
mokat nem csökkentik. Ennek 'illusztrálására 
elég annyit mondani, hogy egy négymillió 
korona értékű marhára körülbelül. 700.00H 
korona különböző illetékeket kell fizetni. 

Tehát ez a helyzet a későn kiadót!; rendelet-

életbeléptetésének második napján. 
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TRiUMFH és STTIH kerékpárt 
egyedül ШШй SÍMI6R eégsél kaphatók Kiss occa 2. 

Jűrn" fehérnemü§za!őnomat 
a Oróf-paloíából í a&t íso ícr ' ? , MtüfSc&ví^^-
Sván u c a e s & á m (Boldogassícay sugárul e! • 
mellékuccája belra) tií, bol tevábbm 
is készítek mitídeKÍíhíeh-ínj^nsutalsgersbbkivHdbcí 
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