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Szerdán délben megtartották 
a ttlzvizsgálatot az újszeged! kendergyárban 

és Jelentési tettek a belügyminisztériumba. 
' Délmagyarorazág munkatársától.) X 

feedd éjszakai újszegedi kendergyári tüz, a 
melyről a Délmayyarorszáy szerdai számá-
jjan részletesen beszámolt, meglehetős nagy 
Hadaimat keltett városszerte. A város távo-
labb fekvő részeiben a vihar és cső dacára 
Jjagy embertömegek sereglettek össze az ue-
: j t u n és izgatottan tárgyalták a nagy tűz-
vészt; amelynek .vörös lénye az egész várost 
^¿világította. *Az emberek nagyrésze azonban 
egyáltalában nem tudta, mi történt. Egyro 
riasztóbb hirek kerültek forgalomba. Egy »jól 
értesültÜ tudni vélte, Iiogy a Back-malom ég, 
másik a Lőwy-féle fatelep katasztrófájáról tn-
flott és csak kevesen voltak tisztában azzal, 
hogy az ujszegedi ktnderíonó telepén támadt 
fi íüz. 

' A tüzet csak a hajnali órákban fojtották 
teljesen. Kel óra leié már annyira lokaii-

íáb .a volt a veszedelem, hogy a tűzoltók, 
akik Horváth parancsnok vezetésével dolgoz-
lak, csáklyáikkal hozzáfoghattak a kazal szét-
hány ásához.- A. tűzoltóságnak egyébként se-
gítségre egyáltalában nem volt szüksége, viz-

.hiányban .még kevésbé szenvedett, mert ezt 
a gyár vizmüberepdezcse eleve kizárta. A' 
picg mindig égő kenderre ezután további erős. 
Sugarakat bocsátottak. 

Hajnalt négy órakor a tüz telje-
sen kialudt és a hatalmas, mint* 
egy 20 vagomnyi kender helyén 
csak füstölgő kévehalmaz roll, 
«melyM! íeiüuffadían meredi fel 
a villámsújtotta 16 összesül! . 

teteme, 

k tüz színhelyére -még a kora reggeli órákban 
nagy néptömeg vándorolt ki, ahol azonban 

nár reggelre nem sok látni való akadt, 
¿zerdáu délben tizenkét órakor 

megtartották a szokásos ÍÜZYIZS»-
, qélaíot. 

Bizottság szállt ki a helyszínre, melynek la. 
jai dr. -Véber Árpád rendőrkapitány, 
vátli Lajos tűzoltóparancsnok és Fercnczy 
Mátyás elöljáró, tiszteletbeli rendőrkapitány 
Voltak. 
i A' bizottság megállapította, hogy a tüzel 
kétségtelenül villámcsapás okozta, és miután a 
kár a százmilliót meghaladja, táviratilag tesz-
nek jelentést u belügy minisztériumnak. A 
gyárban éppen déli szünet volt és a munkás-
ság nagyszámúiul állta körül a tüz színhelyét, 
amelyen még minden ugy állott, ahogy a 
tűzoltóság a munkáját befejezte. A. kender-
kazal. szanaszét volt hányva, a megölt lovon 
mindannyian szánakoztak, a szegény állat ked-
den még hűségesen húzogatta a kis iparvasut 
kocsiját. 

I Annál nagyobb megütközéssel konstaiálla 
n bizottság 

a gyárhoz vezető uí szánalmas 
és gyatra állapotát. 

rA! tűzoltóautókat, amelyek a tűzhöz siettek, 
egyenesen művészi dolog volt oda kormá-
nyozni. A városi bérföldekhez is erre vezet 
az ut és évek óla panaszkodnak ezekre a 
siralmas állapotokra. A: város ígéri, Ígéri, 
hogy rend behozat ja ezt. ;i forgalmas utat, de 
mindig azzal odázzák cl a kérdést, hogy előbb 
fel kell emelni a töltést. 

Lehet azonban az ujszegedi tűzzel kap-
csolatban egy-két szót ismét beszélni 

a !uZ©sívStsjJ «»Sanyo» fe'szere'é-
séről. 

'A kedd 

Hor-

éjszakai ismét bebizonyította, 

Xorova-Huru 
Jönnek a bestiák 

s legeag-ebb üzsurgsl füm 

hiMföiől szerdáig a SséchsijyibtB. 
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hogy Szegednek kevés a lüzollófelszerelése, 
hiszen ha még egy tüz üt ki ugyanabban az 
időben, igen nagy 'lmjuk történhettek volna, 
mert az összes szerelvények a kender gyári 
tűznél voltak munkában. 

A tüz egyébként.á gyár áziató üzemében j 

(A Déihtagyaeoeszág munkatársától.') Meg-
ír la a Délmagy(Írország, hogy a kedd éjszakai 
kendergyári tűzzel egyidejűleg Szeged környé-
kén két helyen is,:lángok csaplak fel, de hogy 
tulajdonképen, hol volt a tüz a környéken, azt 
pontosan megáliápiíani : iiejn lehetett Az első 
jelentések arról számollak be. hogy a villám-
csapás tüzet okozott Tápén, Deszken és Püs-
pöklcllcn. Annyi bizonyét;, hogy azok, akik 
az ujszegedi lüzfiöz igyekeztek, a közúti híd-
ról igen 
pökleile, 
tűz. 

jól láthatták, hogy, körülijeiül Pi'is-
vagy üeszk iránválnm pusziithat a 

Л t á p é t tüz 

szerencsére nem bizonyult t iyau nagyméretű-
nek. mint azt áz első percekben jelentették. 
A községtől nem messziiv,- az úgynevezett 
Szilijészter-uiajorfa íilött bc и villám, felgyúj-
tott egy szénaboglyát azt elhamvasztotta, de 
cze nkiviil más kárt nem okozott Ezt a hírt 
a lápéi jegyző is • megerősítette. 

Annál megbízhatatlanabb hírek keringte 
Szegeden 
lóilliíus 

másik tűzről, különösen az álli-

pQspökleiKd villámcsapásról, 

amelyről szclléb^n-hosszúbtm. beszélték, hogy 
a püspöki uradalom 'egyik béresének házát 
gyújtotta v olna fel és hogy a béres három-
tagú családjává bentégrft,. a ház pedig tel-
jesen elhamvadt, t f r ő l kapott jelentést Hor-
váth l.ajus tűzoltóparancsnok is, akihez olyan 
hirek érkeztek, hógv U villám elpusztított 
Püspöklellén egy házat és's a bennelevőket 
agyonsújtotta, A jelentést azonban n :m erő-
sítettek meg. 

'A! Déhnagyarór&iáy munkatársa 5 eszélt a 
püspökleilei jegyzővé!, aki semmit sem tudott 
u tűzről és kcrdezöd<öriés.ifnkrc ázt a választ 
adla, hogy tegnap a községben a szegedi tü-

semmiféle fennakadást nem okozott, a gyá; 
teljes üzemben dolgozik tovább. Az elégel' 
kender a Magyar Kender- és Leníparnak tel 
jes összegében megtérül,. inert egy angol tár 
saságuál be volt biztosítva. A- kárt ennék 
társaságnak a képviselője ma becsüli fel 

A vizsgálat során részletes jegyzőkönyveké i 
készítettek a helyszíni szemléről és ezeket i-. 
.jegyzőkönyveket az előírás szerint átteszi!: s.= 
belügyminisztériumija is. A' rendőrségnek ,tu 
vábbi szerepe nincs az ügyben, hfivel kétség-
telen, hogy a tüzet villámcsapás okozta. 

zön kívül látlak még egy tüzet, azonban a 
délnyugati irányban volt, minden valószínű-
ség szerint Jugoszláviában. Néhány villám 
csapás érte ugyan a csanádi püspökség bir-
tokát, de azok sehol stm okoztak nagyobb 
károkat. 

Érdekes egyébként, liogy azok a lelieiek. 
akik a tiszai kom pun átjöttek szerdán reg 
gel Tápéra, megtörtént katasztrófáról beszél-
lek a faluban. Elmondották a lápciaknak. 
hogy az este nagy vihar vonult végig Lelle 
felett, sűrűn hullottak a villámcsapások, ame-
lyek közül az egyik 

egy lelle! földműves házának 
?íözei?éb<* csápolt le, Pillanatok 
alatí felgyújtotta a házai és a 
házban alvé földművest család-» 

;ával egy üti agyonsújtotta. 
Még azt is elmondták a lelieiek, hogy & 
tüzet ugy látszik senki sem olthatta, mert a' 
lángok órákon keresztül lobogtak az éjsza-
kában, 

A Üéltnagyurország munkatársa; érintkezés-' 

be lépelt Makóval is, ahol kijelentették, hogy 

semmit sem tudnak a leilei tUzrőL 
A makói rendőrséghez egyáltalán nem ér-

kezett jelentés súlyosabb villámcsapásról) vagy 
tűzről, ami azt igyekszik bizonyítani, hogy 
Csanád megye területén nem történt meg 'az a 
katasztrófa, amiről a lelieiek beszéllek és ami-
ről Szegedre is jelentés érkezeit. Makón is 
valószínűnek tartják, hogy, a kérdéses tüz 
megszállott területen történt 

Deszken 
sem tudnak nagyobb pusztításról, csupán el-
lenőrizhetetlen hirek vannak - a környékről. 
Pusztulást a környéki tanyákról sehonnan 
sem jelentettek, csupán néhány' boglya égett 
cl, amelyekbe a villám beletalált 

Küs&öbön ÚJJ a megegyezés építő* 
m u i k k . ú & o M é s a , m u n M a a ú ó l c M ö g ö t t * 

CsütörtUküi/» űéthén ismét ass&eUlnek a lélek megbisoiíaL 

Ismételjük, javaslatunk őszintén 'a harc be-
fejezésére Irányul, nem azért,- mintha r> 
sztrájkban álló, illetve kizárt munkásság ereje 
a legkevésbbé is csökkent volna, ellenkezőleg 
erősödött és éppen ez indít bennünket javas-. 

• latunk megtételére. 

Lájer Dezső s. k., Kálmán József S, k. 

A Munkaadók Szövetsége 

a munkás tárgyalóbizottság átiratának kéz-
hezvétele után azonnal összeült és megbeszél-
ték a további teendőket. Az ülésen elhatároz-
ták, hogy csütörtökön déli PS órára a keres -
kedelmi és iparkamarába meghívják a mun-
kás íárgyatőbizoltsáyot a kizárás óta az első 
egyeztető tárgyalásra. X munkaadók szövet--
ségc egyben a következő átiratot, intézte a 
fárgyalóbizotlsűghoz: 

Tekintetes Szakszervezeti Bfsolfeág. 

Siívcsen vettük mai napon hozzánk*intézett 
átiratukat annál is inkább, mert így módunk-
ban áll önök előtt is helyreigazítani a la-
pokban Önök által közölt azon téves adato-
kat, melyeket levelünk félremagyarázásából 
vettek ki, 

Debrecenben kollektív szerződéi alapján az 
építőipari munkabérek 84—104 fillér közöt' 
annak és amint mondottuk, tzm összegei 

,.. között a falazókömuvesek több mint 74 ¿¿v 

i(A DélmagyuiyrssAvJ münfiu társától.) Az 
építőipari sztrájk -ügyében,.'mint már a Dél 
mugyarország szerdai számúban jeleztük, a 
megegyezés küszöbön '.ált. Az engedékeny han-
gulatot legjobban .; bizonyítja. a munkások és 
a mupkaadók között szerdán lefolytatott le-
vélváltás. : j 

4 munkás tárgyalóbizottság 

szerdán délelőtt a következő-átiratot intézte a 
munkaadók szövetségéhez; 

A Szegedi ..Vfsuitaadók S/öv viség • 
teVInletes ;Eln8iségéiifk. 

Folyó hó 9'én keit átiratukra van sza-
rencsenk értcsit.ení, hogy késTséwl remlel* 
líczésükrs ¿i'imk Közvetlen tárgyalásakr.» is, 
mert azt látjuk, hogy az épitom-uikásak y> 
le«rtél»?i»y résefe u»p-nap alán clhitgji-i a vá-
rost, ami olyan íaunkásszükséget fog előidézni, 
hogy kövctttfcéjjffa&líyei -az építőipari munka-
adó urakra t'sak k-irosak lehetnek, de a vá-
ros közgazdasági életét is - súlyosan' megkáro-
sítják. 

Ahhoz azonban, hagy á tárgyalás békére 
vezessen, a legelső- feltételünk az, hogy b. le-
veliik utolsó bekezdésében" ismételten leszö-
gezett álláspontjukat fejádják és a számokon 
nyugvó tényékét elfogadják. Eszerint a tár-
gyalási alap a1.82-7-100, 9Q&KP illet-3 '¿2-100, 
n<?m pedig" 80-03, 


