
I 

. Szomb'at, 1038. junius 23. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

V I T A M I N O S mm 
védi a bőrt az időjárás káros behatásai és napégés ellen, 
elősegíti az arcbőr egyenletes és erőteljes lebarnulását, 
megakadályozza annak fájdalmas felégését és hámlását 

a Caola k r ém napozásnál, sportnál nélKUlözQetetlen. 

Kis doboz —.50, nagy doboz t.—, családi doboz 2.— 

Elfogadták 
a szesziavaslatot 
A szőlő javaslatai tárgyalja a képviselőház 

Budapest, junius 24. A képviselőház pénteki ülé-

se azzal kezdődött, hogy Reményi-Schncller Lajos 

pénzügyminiszter benyújtotta a Nemzeti Bankkal 

kapcsolatos törvényjavaslatokai, a Ház ezután foly-

tatta a szeszegyedárusitás részletes vitáját. 

A 33. paragrafushoz Fcllncr Pál szólt hozzá. 

Hangoztatta az ipari szeszgyárak fontosságát. El-

mondotta, hogy a közvéleményt az ipari szeszgyá-

rak jövedelmét illetőleg csillagászati számokhal 

vezették félre. Hatmilliós nyereségről beszéltek, jól-

lehet a két nagy ipari szeszgyár bruttó forgalma 

mindössze kétmillió pengő. Fdjner vitába elegye-

dett az állandóim közbeszóló Moesáry Dániellel, 

majd kijelentette, hogy a javaslat tulajdonjogi 

szempontból súlyos ős veszélyes preoedemt jelent, 

amelynek hatásait előbb-utóbb az egész gazdasági 

elet is meg fogja érezni. A javaslat kárpótlás nél-

kül nemcsak eltilt a termeléstől, hanem ezen 

túlmenően a gyárat, épületeket, berendezéseket a 

valódi értek egyhányadán elveszi, nyilván azért, 

Uicrt szüksége van rá. J • I L í 

Klein Antal néhány szóban válaszolt Fcllnor 
Falnak, majd szóvátette a szcszkcszlctek biztosí-
tását cs a felszámoló gyárak nyugdíj terheit. 

Rcményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter ki-

jelentette, a felszámolás alá kerülő gyárak létesí-

tettek nyugdijalapot, ha azonban a felszámolás 

Után kiderül, hogy ez az alap ncm toirja a nyugdij,-

terheket, az állam mm vállalhat ezért felelősséget. 

A képviselőház ezután hozzákezdett 

a hegyközségekről, a szőlő- cs gyü-
mölcstermelésről szóló javaslat 

tárgyalásához. Baross Endre előadó ismertette a 

javaslatot. 

Takács Ferenc kifogásolta, hogy az elmúlt husz 

évben annyira elhanyagolták a szőlőbirtokosok ér-

dekeit. A törvényjavaslatot nem fogadja el. 

Mojzcs Sándor a borértékesítés nehézségeiről 

beszélt. 

Temcsváry Imre a homoki szőlőművelés fejlesz-

tése mellett foglalt állást. 

Esztergályos János kijelentette, hogy a javaslat 

rossz a k istennel ők és a szőlőmunkások szempont-

jából is. Követelte a borfogyasztási adó teljes el-

törlését és azt, hogy törjék le a növényvédőszerek 

drágaságát. 

Schandl Károly igen fontosnak tartja a nemes 

borok termelésének fenntartását. 

Ezután Bornemisza Géza iparügyi miniszter be-

Belváross Mozi 
Szombaton csic 9 órakor, vasárnap délután fél 

5 és este 9 órai kezdettel: 

15-ik jubiláris turné 

Salamon Bfila 
Az ünnepi turné alkalmából meglepetéssel szol-
gál a közönségnek, sikerült néhány' napos rö-

vid vendégjátékra megnyernie 

szűke szakán 
világhírű filmszínészt, aki 60 perces vígjátékot 
irt, melyben ö maga és Salamon Bcla játszák 

a vezető szerepeket. 

Teljes három órás ragyogó műso-

rukon szerepelnek, a 60 perces víg-

játék Salamon Béla 5 ragyogó bo-

hózattal, pompás magánszámok, ed-

dig soha nem látott szellemes, pom-

pás, kacagtató miisorszámokkal. 

JEGYEK: elővételben 80 fillértől 2 40 pengőig. 

KORZÓ MOZI Szombattól hétfőig 

Az acélEcoporsó 
(Siihmarine). Történet az amerikai tengeralatt-
járók életéből. Fősz.Pat, O'Brien, Georg Brent. 

Nem repriz ! ! ! 

terjesztette az olajfurások ügyében kötendő ujabb 

szerződésről szóló jelentest. 

Bobory György alelnök napirendi indítványt tett, 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy-
arányú tűzvész pusztított péntekre viradó éj-
szaka Alsóvároson, a Wiuklcr-féle malomban. 
A Hattyas-sor 31. szám alatt van az Alföldi 
Gőzfüi ész és őrlőmalom Rt. hatalmas gyárte-
lepe, mely két részből áll: két malomból cs a 
fürészgyárból. A fürészgyárat a Sylvánia Fa-
kereskedelmi Rt. bcrli, a malmoknak Winkler 
Hugó a bérlője. A borzalmas pusztító tüz az 
őrlőmalomban kelelkezelt. 

A malomban a tüz idején nem dolgozlak, 
csak a fürészgyárban folyt a munka. Tiz óra-
kor leállították a gyárai, majd egyórás szünet 
ulán újra megindították a gépeket- Fél egy 
ulán öt perccel a gépházban dolgozó gépápoló 
és a fütő 

felcsapódó lángokat vettek észre a 
gépházban és a malomban. 

Riadtan szaladtak a malom telefonjához, bogy 
értesítsék a tűzoltóságot, azonban a telefon 
rossz volt. Fél óra telt el, amig a szomszédos 
épületben a Sylvánia igazgatójának lakásáról 
értesítették a tűzoltóságot. Pontosan egy óra-
kor riasztották a tűzoltókat, akik nyolc perccel 
később óriási készültséggel a helyszínen voltak 
és hozzálátlak a tüz eloltásához. Egymásután 
emelkedtek a magasba a tolólétrák a három-
emeletes inalomépület tetőzetére. Azonban 
mindjárt látni lehetett, hogy 

a kislétszámu tűzoltóság ilyen eset-
re meg nem felelő technikai fel-
szerelésével nem fog boldogulni a 

hatalmas lángtengerrel. 

Segitséget kértek a közeli utászlaktanyából, 

amelynek értelmében a Ház legközelebbi ülését 

hétfőn délelőtt tartja. 

Az ülés délután hat órakor ért veget, 

" cJ 

ahonnan katonák siettek a tüz oltásához. rA 
tüz egyre jobban elhatalmasodott és két óra 
tájban már lángban égett az egész épület. 

A kétemeletes malom" 
épQlel lángokban 

Á tűzoltók hősies bátorsággal másztak fel a 
hatalmas lolólétrákon a lángok között, az ol-
tási munkában előljárt H o r v á t h István 
lüzoltófűparancsnok, akit állandóan a legve-
szélyesebb helyeken lehetett látni. Azonban 
minden igyekezet hiábavaló volt. _ A helyzetet 
ínég súlyosbította az is, hogy a villanyáramot 
ki kelleit kapcsolni, a tűzoltók egész éjszaka 
reflektorok fényénél dolgozlak. 

A hatalmas lánglengerben égő kétemeletes 
épület körül nagy tömeg verődött össze, ame-
lyet a katonaság tartott távol az épülettől Elő-
ször a tetőzet égett le, amely után a lángok a 
padláson felhalmozott gabonába csaptak bele. 
A tüz tovább folytatta pusztító munkáját, az 
áttüzesedett második emeleti helyiségek meny-
nyezete rövidesen leszakadt, amit nemsokára 
követett az első emeleti és földszinti helyiségek 
mennyezetének beomlása. Az egész malom 
merő lángtenger volt. 

Nehézségek az olíásnál 

A tűzoltóknak a villanyvilágítás hiányán ki-
vül még más akadállyal is meg kellett küzde-
niük. Az épület előtt elhúzódó magasfeszültsé-
gű áramvezelékről rájuk csapódó vizsugárral 
többször kaptak erős áramütéseket. Két tűzol-
tót olyan "hevesen megrázott az áram, bogy le-
estek az ablakból, szerencsére azonban koma-

Teljesen leégeti 
a Hatíyas-sori őrlőmalom 

Kétemeletes épülete 
TüzoltóK és utászKatonáK reggel 9-ig tartó hősies 
munKával megmenietíéK a Sylvánía-fatelepet és a 
papriKamalmot a pusztulástól - Villanyáram és víz-

hiány aKaáályozta a mentési munKát 

A pénieKi lüzvizsgálat során még nem tuáiáK meg-
állapítani a pusztító tüz KeletKezéséneK oKát 


