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Helyreállt a béke 
a jótékony nőegyesületek uccai 

perselygyttjtése ügyében 
Őszre halasztották a szombati gyűjtést 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta 
A Délmagyarország, hogy dr. Tóth Béla polgár-
mesterhelyettesné] isütörtökön délben megjelent 
azoknak a szegedi jótékony nőegyesületeknek a 
küldöttsége, amelyet kifelejtettek a szombatra ki-
tűzött gyüjtőnapból. A kiildöség arra kérte a pol-
gármesterhelyettest, hogy változtassa meg a ko-
rábban kiadott polgármesteri határozatot és gon-
doskodjék róla, hogy az év egyetlen gyüjtőnap-
ján minden illetékes egyesület belehapcsolódhas-
sék az uccai gyűjtésbe. A polgármesterhelyettes 
kijelentette, hogy a korábbi határozatot nem von-
hatja vissza, de a mellőzött egyesületek, ha sé-
relmet látnak, fellebbezést nyújthatnak be ellene. 

Eleinte az volt a helyzet, hogy az érdekelt 
egyesületek nem élnek a fellebbezés jogával, mi-
vel ennek gyakorlati jelentősége nem lenne. Ké-
sőbb azután tárgyalások indultak meg "és azok az-
zal az e cdménnyel végződtek, hogy a két engedé-

lyes egyesület, a Katholikus Nővédő Egyesület 

és a Stefánia Szövetség hozzájárult a gyűjtés el-
halasztásához. A béketárgyalásokat dr. vitéz Shvoy 
Kálmánné, a Stefánia Szövetség elnöknője kezde-

ményezte, aki az érdekelt egyesületek vezetőit 

közös megbeszélésre hivta össze. Ezen a megbe-

szélésen jött létre a megállapodás, amelyről az 

alábbi közleményt adták ki: 

„A szombatra és vasárnapra tervezett urna-

és perselygyüjtést a két engedélyt kapottt egyesü-
let a többi jótékonv egyesülettel való harmónia 
és baráti együttműködés kedvéért önként szep-
temberre halaszltja. A már kiadott tiketteket 

kérjük az illető egyesületnek visszaadni. A meg-

váltott tiketteket ősszel becserélik." 

Ezzel a teljes béke és együttműködés helyre-

állott a jótékony egyesületek között, amelyek most 

együttcsen fognak megoldást találni a jótékony 

gyűjtés ügyében. 

Egpiillló pewHte kórt okozott 
a csütörtök Éfszohal füikataszfróla 

oi nfszegedl kenderggar telepen 
Pénteken délelőtt bizottsági szemlét tartottak a pusztulás színhelyén 
— A ventillátorból kipaitanó szikra okozta a tűzet a trópusi hőség-

ben — Hónapokig eltart, amig a hiányokat pótolni tudják 

(A Délmagyarország munkatársától.) Részlete-

sen beszámolt a Délmagyarország arról a ka-

tasztrófáiig tűzről, amely csütörtök éjszaka pusz-

tított az ujszegedi kendergyár telepén. Az oltási és 

mentési munkálatok a hajnali órákig tartot-

tak, a hősies munkában mindvégig résztvettek ugy 

a tűzoltóság, mint a gyár munkásai és a kivezé-

nyelt utászszázadok. A fáradtságot nem ismerő 

emberfeletti munkában kimerült emberek hajnalig 

dolgoztak, hogy minden lappangó tűzfészket izo-

láljanak, de még a reggeli világosságnál is hő-

siesen kitartottak őrhelyükön. A reggeli világos-

ság mellett bontakozott ki teljesen a pusztulás1 

képee. Csupasz falak, összeroppant épületek, az 

ég felé meredő üszkös szálfák, porrá égett anya-

gok és megsemmisült berendezések mutatják a 

katasztrófa pusztítását. Reggel a gyár munkásai 

hozzáfogták a megsemmisült és a megmentett 

anyag kiválasztásához és biztonságba helyezéséhez. 

Mialatt ez a még mindig veszélyes és nehéz 

munka folyt, a délelőtti órákban bizottság szállt 

ki a katasztrófa színhelyére, hogy a tüzvizsgá-

latot lefolytassák. Csak ekkor, az előzetes tüzvizs-

gálat során bontakozott ki valójában, hogy az 

ujszegedi kendergyárban csütörtök éjszaka 

az utóbbi évek legnagyobb tűzvé-
sze pusztított. 

A tüzvlzsgálat során a rendőri bizottság nagy-

számú kihallgatást eszközölt. Különösen azokat 

hallgatták ki, akik a veszedelembe került száritó-
és festőműhelyben dolgoztak. Részletes vallomást 

tett kihallgatása során Hegyközi István kender-

gyári munkás. 

ak i először vette észre a tüzet. 

Hegyközi ellenőrzésképen kilenc óra tájban ki-

nyitotta a száritófcelyiség vasajtaját és megdöb-

benve vette észre, hogy a vasajtón át vörös láng-
nyelvek csapódnak ki. A munkásnak még volt 

annyi ideje, hogy félreugorjon, igy szerencsére 

a lángok nem érték. Hegyközi nem vesztette el 

egy pillanatra sem lélekjelenlétét, azonnal se-

gítségért kiáltott, mi e a munkások előrerohantak. 

Az udvaron tartózkodot'Wppen az egyik mun-

kás, aki, amikor megláttS^ hogy ég a szárító, 

vészjeleket adott le és a következő pillanatban 
megszólalt a gyár szirénája. 

A szirénajelzéssel szinte egyidöben 

a városházi toronyőrség is észre-
vette a kendergyári tüzet 

és a következő pillanatban már a toronyból te-

lefonon jelentették, hogy kigyulladt az ujszegedi 

kendergyár egyik nxühelye. Egy pere sem telt 

el, a tűzoltók máris indultak a veszedelem szín-

helyére két motorosfecskendővel. Alig 4 perc 
múlva a tűzoltóság kiért a gyártelepre, pedig 

az ujszegedi u lak kövezete meg-
nehezítene a gyors közlekedést. 

A gyártelepen ekkor már a gyári tűzoltóság meg-
kezdte munkáját és közösen, nagy erővel fog-

tak hozzá a hatalmas tüzveszedelem megfékezé-

séhez. Éjfélig tartó megfeszített munka után es 
sikerült is, a tűzoltóság Horváth István tűzoltó-

főparancsnok vezetésével nagyszerűen teljesítette 

kötelességét. Mindenesetre a kendergyári tűzvész 

is intő jel lehet arra, hogy Szeged tűzoltói lét-
számát mihamarabb fel kell emelni. 

A péntek délelőtti vizsgálat főként annak meg-
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A Prófétában 
minden szombaton esíe 
kerfhelyiségben készíteti 

erdélyi flekken különle-
gességek! Varqa-béles! 

állapítására irányult, hogy ml okozta az óriási 
tüzet- Az eddigi vizsgálatok szerint 

a száritóhelyiség nagy gyorsa-
sággal forgó venti l látorja — a tró-
pusi hőségben, amely ebben a he-
lyiségben á l l andóan ura lkodik — , 
szikrát fogott és ettől gyu l ladha-

tott meg a foná l . 

Az első becslések szerint a tűzvész okozta kár 

rendkívül nagy méretű, 

• m á r eddig is megál lapí tot ták , 
hogv a tüz eddig még fel sem be-
csülhető, sok százezer pengő kár t 
okozott az épületekben, a beren-
dezésben és az anyagban és h a a 
teljes becslést befejezik, attól tar-
tanak. hogy a teljes kár el fogja 

érni az 1 m i l l i ó pengőt. 

A leltározás már péntek reggel megkezdődött és 

előrelátható, hogy napokig is eltart, amig pon-« 

tos és teljes képet lehett alkotni a katasztrófa 

pusztításáról. 

A tűzvész következtében a kendergyárban rész-
leges munkaszünetet kellett bevezetni, több hóna-
pig is eltarthat, amig a tűzvész okozta hiányokat 
helyre tudják állítani és megint minden helyH 

ségben zavartalanul folytathatják a munkát. 

A tflzoltófőparancsnok 
az oltási munkáról 

A tüzkatasztrófával kapcsolatban Horváth Ist-« 

ván tüzoltófőparancsnok munkatársunknak a kö-

vetkezőket mondottaa: 

— A tüz beigazolta azt az állítást, hogy kevés 
Szegeden a tiizőrség, feltétlen ki kell bővíteni a 
létszámot. A tűzoltóság 4 perc alatt a helyszínen 

volt, 22 vizsugárral fogtunk hozzá a tüz lokalizá-
lásához. Két óra alatt meg volt fogva a tüz, 

éjfélkor már bevonulhattunk, csak néhán^ tüzo l tó 

maradt a telepen. Elterjedt a városban pénteken 

annak a hiie, hogy nagyarányú sebesülés történt' 

tűzoltóink közül senki sem sebesült meg, han :m 

a tűznél segédkező egyik m u n k á s 
és egy kereskedősegéd szenvedett 
sérülési; néhány tűzoltót egészen 
jelentéktelen baleset ért muuka-

közben. 

•— Elterjedt annak is a híre, hogy kiskundo J 

rozsmai és makói tűzoltók is segédkeztek a tüz 

elfojtásánál — folytatta a főparancsnok. Ez nem' 

felel meg a valóságnak, a somogyitelepi tüzőrség) 

és utászkatonaság érkezett önként segítségünkre és 

nagv önfeláldozással teljesítette kötelességét a 

gyári tűzoltóság is, valamint a gyár munkásságai 

és tisztviselőkara is. 

A mentési munkálatok 
Az éjszakai oltási és mentési munkálatok-

ban a legsúlyosabb veszedelmek között, élet-
veszélyes helyzetekben vakmerő bátorsággal és 
önfeláldozó hősiességgel vetle ki a részét a 
gyár egész munkássága G e l l e r József igaz-
gatóval az élén, aki a tüz kitörése ulán azonnal 
a veszedelem helyszínére sietett és aki a késő 
éjszakai órákig a munkásokkal, tűzoltókkal rs 
a katonákkal egysorban veszélyt és fáradtsá-
got nem ismerve dolgozott a tűz megfékezésén, 
a berendezés és árukészlet megmentésén. Az 
önfeláldozó munkával sikerült is megmenteni 
a nyersanyagkészlet és a már feldolgozásban 
levő anyag egyrészét, — a munkások vakmerő 
bátorsággal szerelték le és mentették ki az ér-
tékes gépek egyrészét. Az önfeláldozó hősies 
nmnka ellenére is azonban szinte felbecsülhe-
tetlen kárt okozott a tüzkatasztrófa utó" a bc-


