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Véletlen, vagy szándékos gyújtogatás 
okozta a szérűskert! tüzet 

Megtartották a lOzvtzsgálatot 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy szombaton dél-
előtt hatalmas tüz pusztított az alsóvárosi szé-
rűskertekben. Délelőtt fél 12 órakor keletkezett 
a tüz, amelynek oltása még vasárnap hajnal-
ban is tartott A tűzoltásban a tűzoltókon kívül 
résztvett két századnyi utászkatona is. Elégett 
körülbelül hatóan hatalmas kazal szalma és 
tőrek, mintegy 6—8000 pengő értékben. 

A tűz keletkezésére nézve többféle verzió ke-
ringett Hétfőn délelőtt folytatták le a hivata-
los tüzvizsgálatot A helyszínen rendőri bizott-

a tüzoTt<" ítók és a város hatóságának képvise-
lői" jelentek meg. Mindenekelőtt azt vizsgálták, 
hogy okozhatta-« a tüzet az egyik cséplőgép. 
Sokan ugyanis azt állították, hogy a tüzet az 
egyik cséplőgép, amelyet átvontattak a szérűs-
kerten, okozta, még pedig ol 
belőle szikra pattant ki. A bizottság megállapi 

olyan módon, hogy 

totta, hogv ez a feltevés nem helyénvaló. mert 
a tűz éppen az ellenkező oldalon keletkezett, 
mint amerre a szél fujt, így tehát a cséplőgép-
ből kipattanó szikra semilyen körülmények 
között nem gyújthatta fel a kazlat 

A tüzrizsgálat kétségkívül megállapította, 
hogy a tüzet gyújtogatás okozta, mindössze 
azt nem sikerült tisztázni, hogy véletlenség-
ből-e, vagy szándékosan. Ennek a tisztázására 
megindult a nyomozás. 

Jelentkeztek szemtanuk, akik azt állítják, 
hogy a tüz kitörésének pillanatában láttak 
egy 16—18 év körüli suhancot menekülni az 
égő kazal közeléből. Valószínű, hogy ez a su-
hanc okozta a tüzet. A rendőrség a kapott sze-
mélyleírás alapján keresi az állítólagos gyújto-
gató*. 

A tűzoltóság kéri a károsult gazdákat, hogy 
minél előbb jelentkezzenek a tűzoltólaktanyá-
ban a hivatalos órák alatt 

Nagy tüz az algyői szérűskertben 
Vasárnap délután óriási tüz pusztított az 

algyői gazdák szérűskertjében. A szegedi tűzol-
tók nagy készültséggel vonultak ki a tűzhöz. 
Egy hatalmas szalmakazal égett és körülötte 
veszélyben forgott sokszáz kisebb kazal is. A 
tűzoltók munkáját megnehezítette az, hogy a 
vizet 600 méternyi távolságról kellett a tűzhöz 
szállítani. Félő volt, hogy a tüz a kazlakról át-
terjed a közeli házakra és ezesetben elhamvad 
az egész falu. 

A tűzoltóknak megfeszített munka árán si-
került a tüz továbbterjedését megakadályozni, 
olyan módon, hogy az égő területet körülárkol-
ták. A kár így is tekintélyes. A vizsgálat meg-
állapította, nogy a tüzet gyújtogatás okozta. 
Valaki bosszúból égő gyufát dobott a kazalra. 
A tettest keresik. 

Harmincötezer munkanappal emeli a város 
a léién az inségmunkák programiét 

Homokrakodó, Árvízvédelem, uccafellöltés az Inségmunkák programtervezetében 

(A Délmagyarorszáq munkatársától.') A bel-
ügyminiszter négv héttel ezelőtt — mint arról 
annakidején a Délmagyarország is beszámolt 
— arra utasította a város hatóságát, hogy a 
téli inségmunka tervét előzetesen készíttesse 
el és azt legkésőbb augusztus végéig terjessze 
fel a minisztériumba. Dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyettes az inségmunka-tervezet elké-
szítésével Hergár Viktor főmérnököt bízta meg, 
aki ezzel a munkával hétfőre e. is készült. 

A terv három nagvobb munkakomplexumra 
oszlik. Az első csoportban a tavaly megkezdett 
és félbemaradt inségmunkálatokat fejezik be. 
üzek kőzött a legtöbb munkást foglalkoztató 
inségmunka a homokrakodók kiépítése lenne. 

A terv második része azokat 

az árvízvédelmi munkaiatokat 

foglalja, magában, amelyeket az inségmunka 
keretén belül el lehet vegezni. 

Végül inségmunkásokkal végeztetné el a vá-
amelyek beleillenek az inségmunkák kereté-
ros azokat az évközben bejelentett munkákat, 
be. Ezek között elsősorban szerepel a legjob-
ban elhanyagolt felsővárosi uccák feltöltése. 

Huszonkilenc ucca részbeni feltöltését 

tervezi a mérnökség. Ezek az uccák a követke-

zők: Hattyu-ucca, Retek-ucca, Hóbiártbasa-
ucca, Tó-ucca, Bihari-ucca, Róna-ucca, Nemes-
ucca, Vajda-ucca, Csuka-ucca, Halász-ucca, 
lapai-ucca, Erdő-ucca, Pille-ucca, Gyártelep-
ucca, Zöldfa-ucca, Lugas-ucca, Gyik-ucca, Be-
csei-ucca, Liget-ucca, Gál-ucca, Róm-ucca, 
Liszt-ucca, Hajós-ucca. Kereszt-ucca, Malom-
ucca és Tabán-ucca, továbbá a Szilléri-ser, 
Tápai-sor és az Etelka-sor. 

A huszonkilenc-ucca feltöltéséhez 6872 köb-
méter földre lesz szükség és a feltöltés, bele-
értve a földszállítás költségét is, összesen 
110.000 pengőbe kerül az inségmunkaterv sze-
rint. 

Az inségmunkák közé számítják még a ker-
tészeti munkák egy részét is és miután a ker-
tészetnél tavaly jól bevált az inségmunka, az 
idén ott több inségmunkást kívánnak foglal-
koztatni. 

Az inségmunka-tervezetről különben Hergár 
főmérnök a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— A hatósági munkaközvetítő hivatal adatai 
alapján kiszámítottam, hogy az idei télen 

150.000 munkanapot kell Szegeden az 
inségmunkásokkal ledolgoztatnunk. 

Kzáltal elérjük azt, hogy az insegesek foglal-
koztatásával a tavalyinál valamivel jobb hely-

zetet tudunk teremteni. Tavaly 115.000 mun-
kanapot dolgoztattunk le az ínségesekkel, a kö-
vetkező télre tehát harmincötezer munkanappal 
emeljük a munka kereteit annak ellenére, hogy 

télire a szegedi munkanélküliség 
százalékos csökkenése várható. 

Ezt nem a mérnöki, hanem a munkaközvetítő 
hivatal állapítja meg a munkanélküliek négy-
esztendei adataiból következtetve. Annyi máris 
bizonyos, hogy az idei julius és augusztus a 
munkanélküliség szempontjából sok kai kedve-
zőbb, mint a mult évben. 

— Az inségmunka-program kizárólag a föld-
munkálna vonatkozik, amelyeknél a rendelke-
zésre álló összeg majdnem teljes egészében a 
munkabérekre használható fel. A cél az. hogy 
az imségmunkásokait foglalkoztassuk és ezzel 
együtt olyan munkát végezzünk, amelyből a 
köznek is haszna van. 

Az inségmunka-tervezet egyébként a műsza-
ki bizottságnak a közeli napokban összeülő ér-
tekezlete elé kerül és csak ezután terjeszti fel 
a város a belügyminiszterhez. 

Puszfifó Jégverés Zalában 
Zalaegerszeg, augusztus 21. Vasárnap estaiew 

lé hatalmas zápor és jégeső vonult át Zalaeger-
szeg és környéke felett. A 17 percig tartó ha-" 
talmas jégeső teljesen tönkretette a szőlőket és 
a gyümölcsösöket. A legnagyobb pusztítás a 
Takácsi körjegyzőségben volt, ahol négy köz-
ség határában tyúktojás nagysága jégdarabok 
is estek. 

Öngyilkos lett a börtönben 
Machado volt rendőrfőnöke 

Holttestét máglyán égették el 
Havanna, augusztus 21. Havannában M a-* 

,ch a d o volt elnök állásából elmozdított rend-> 
őrfőnöke a börtönben öngyilkos lett. Több száz 
főnyi tömeg a holttestet egy oszlophoz kötötte 
és alá máglyát gyújtott 

Tefamiszmérfiezésben meghalt 
egv leány 

(A Délmagyarország munkatársátólL) Az el-» 
mult héten szállították be a kórházba Kása An-< 
na 26 esztendős munkásleányt, akiről az orvo-
sok megállapították, hogy tetanuszfertőzést 
szenvedett. A leány nnwkaközben rozsdás vas-
ba ütötte a lábát, a sebet aronban elhanyagnltrt 
és nem ment orvoshoz. Nem tulajdonított a 
sebnek nagvobb fontosságot és már csak akkor 
ment orvoshoz, amikor görcsök ielentkeztek. 
Addigra azonban annyira elhatalmasodott 
rajta a fertőzés, bogv a leggondosabb gyógyke-
zelés mellett sem lehetett rajta segíteni. A leány 
hétfő hajnalban rettenetes kínok között kiszen-> 
vedett. A baleset ügyében megindult a vizsgaJ 
lat annak a kiderítésére, hogv terhel-e valakit 
felelősség a leány haláláért. 

Kakasszékfürdő 
reumát, csuzt, köszvénvt, ischiást és női ba jo-
kat gyorsan gvógyit. kitűnő és olcsó elszállá-
solás és étkezés. — Prospektus kiadóhivata-
lunkban kapható. — Levélcím: Igazgatóink 
Kakasszékfürdő. 332 


