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A J A N I K - V E N D E G L Ő 
(SZENT ISTVAN-TÉR) értesiti a n. c. közönsé-
get, hogy az újjáalakított hűvös, fás KePlUelViSfiQ 
Fedett szalellival MEGNYÍLT. Minden csütörtök 
és szombaton u hires marosvásárhelyi módra 
készüli flekken és varpnbéles. Más napokon is 
kitűnő választékos vacsorák. Elsőrendű ' a j bo 
rok. A tízféle kávéfajtából főzött feketénk fo-
galom. Aszlnlrendelés 16-19 telefonon. Kerlheiyi-
ség bejárat az Imre-uccai oldalon. Szives pártfo-
gást kér marosvásárhelyi BAIIABA8 SÁNDOR 
vendéglős. 

lyabb sérülést nem szenvedtek. 

Nagyobb nehézségeket okozott a vízhiány is. 

Kevésnek bizonyult a motoros fecskendők táp-

lálásához a gyár víztartó medencéje, ugy, hogy 

ia tűzoltók lovaslajljait és a köztisztasági telep 

locsolókocsijait is igénybe kellett venni. 

A tűzoltók minden igyekezete oda irányult, 
bogy 

megmentsék a gépház értékes be-

rendezését, valamint a szomszédos 

puprikamalinol és a fiirészgyárat. 

Ezért amikor látták, liogy kicsiny erejükkel a 

legyőzhetetlennek lálszó elemekkel nem bol-

dogulnak, elsősorban ezek megmentésére for-

dították erejüket. 

Teljesen leégeti 
a kéíemeleíes épület 

A Ifi méter hosszú kétemeletes malomépület 

berendezésével, a felhalmozott nagymennyisé-

gű lis/t- és gabonakészletével tel jesen a lángok 

martaléka lett. Az épületből csak a puszta fa-

lak maradlak meg, üszkösödő romhalmaz lett 

az egész hatalmas malomépületbők 

Reggel öt óráig törtek elő a lángok, amikor 

vegre sikerült elfojtani a tüzet. Ezután a ro-

mok eltakarítása voll hátra. Reggel 9 óra volt, 

amikor az utolsó fecskendőt is leszerelték a 

tűzoltók és az egész éjszaka tartó kemény 

munka után bevonullak a laktanyába. 

A füzvizsgálat 

Alig hagyták cl a tűzoltók a leégett mal-

mot, megkezdődött a tüzvizsgálat. A rendőrség 

részéről dr. B o d n á r József rendörfogalmazó 

vi lt részt a vizsgálaton, továbbá H o r v á t h 

István lüzoltófőparancsnok és több műszaki 

szakértő. A műszaki szakértők eddig még nem 

tudtak határozott véleményt mondani, — le-

hetséges. liogy rendőrségi nyomozásra hárul a 

feladat, hogy világosság derüljön az ügyre- A 

rendőrség most kihallgatja mindazokat, akik 

a tűz idején a gépházban és a fürészgyárban 

tartózkodtak. 

Egyik teltevés szerint a tüz ugy keletkezett, 

hogv liszt, vagv gabonaszemek kerülhettek a 

gépekbe, amelyek ott áttüzesedtek és a hajtó-

szijon át tovább vitték a tüzet okozó szikrákat. 

Másik feltevés szerint a tüzet az okozta, hogy 

üt transzmisszió főtengelye áttüzesedett. Mér-

nöki szakértők vizsgálják felül a gépeket, szét-

szedik a csapágyakat, hogy a tűz keletkezésé-

nek okára világosságot derítsenek-

A kár hozzávetőleges becslés szerint mint-
egy liO—80 ezer pengőre lehető. 

A tűzoltóság jelenlése 

A tűzről jelentést adott ki a tűzoltóság is, 
amely a következőket mondja: 

Dllmagivarország 
Kölcsönkönptór 
Anuoito legnagyobb, 
előfizetése leghlsebb 

— Amikor a tűzoltóság a tüz színhelyére kiér-
kezett, már a lisztmaloni és a gépház tetőzete lán-
gokban állott. Amikor a tűzoltók látták, hogy a 
lisztmulom menthetetlen, minden igyekezetük -oda 
irányult, hogy részben lokalizálják a tüzet, nehogy 
átterjedjen a nyílásokkal áttört tűzfalon a pnpri-
kiimuloniba és részben megmentsék a gépház érté-
kes gépeit, a fiirészgyárat és megakadályozzák a 
kazánok felrobbanását. Körülbelül egy órai mun-
ka utan a tüzoltoság a tüzet lokalizálta, de a liszt-
malmot megmenteni nem tudta. 

— A tűzoltóság munkáját nagyban megnehezí-
tette, hogy a malom vízkészlete kevés volt, tűz-
oltói és köztisztasági aiitólajtokka] kellett a vizet 
a lloldogasszony-sugárutról szállítani. Hátráltatta 

Budapest, junius 24. Az egyetemi cs főisko-

lai bajlársi egyesületek vezetői pénteken dél-

után a műegyetem aulájában értekezletet tar-

tottak, amelyen felszólalt vitéz I m r é d y Béla 

miniszterelnök és T e l e k i Pál gróf kultusz-

miniszter is. 

T e l e k i Pál gróf kultuszminiszter megnyi-

tó szavai után vitéz I m r é d y Béla miniszter-

elnök szólalt fel és beszédében többek között a 

következőket mondotta: A mai magyar fiatal-

ság sokkal más életet él, mint amilyen a mienk 

volt, maga látja a rendkívüli küzdelmet, látja 

maga körül azokat a súlyos gondokat, amelyek 

családját körülölelik, de gondokkal küzd ön-

maga is* 

Ha erős keresztény társadalmat akarunk, 

akkor szükség van erre a lelkiségre, hogy az 

önismeret szikrája felgyúljon és kiki nézzen 

szembe önmagával és rádöbbenjen saját érté-

kének gyalraságára. 

— A másik feladata a magyar ifjúságnak, 

hogy valóban be akarja tölteni a szerepét, 

amelyre készül, elsősorban olyan legyen, amit 

az én nagy elődöm. Darányi Kálmán kért: egy 

szóban: a belső revízió. Egyedül önmagunkra 

támaszkodhatunk és épp ezért számolnunk kell 

sa ját erőnkkel. Meg kell tanulni a saját erőnk-

kel gazdálkodni, de ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni az erkölcsi értékekről való gondos-

kodást sem. Ennek a kettőnek, a szellemnek 

és az anyagnak a szintézise ad ja meg azt, ami-

re jövőnket építhetjük. 

— A harmadik feladat az, hogy azt gyakor-
latilag a legjobban megvalósítsák, igazi tartós 
alapot adjanak annak az épületnek, amelyre a 
nemzet jövőjét akarják építeni. Meg kell is-
merni a magyar népet a maga nehézségeivel, a 
maga minden bajával és boldogságával együtt. 
Ez fog hozzá vezetni a további feladat megol-
dásához. Magyar szociális lélekkel fogjunk 
közigazgatásunk megterem léséhez. A jó köz-
igazgatás ugyanis csak a nép nemismerésén 
alapulhat és nemzeti feladat a nép életének 
minden rejtekébe tudással behatolni, össze 
kell tehát forrni a magyar néppel cs engem 
rendkívül örömmel tölt el minden összefonás, 
amelyről ugy látom, ahhoz a célhoz fog ve-
zetni, amely a népi egység jegyében való ösz-
szeforrását segiti elő a nemzetnek. Ez az ösz-
szeforrás azonban nem jelenti azt, hogy a nem-
zetnek nincs szüksége szellemi elitre. Igen is 
van szüksége, mert csak az a nemzet tud nagy 
lenni, amelynek vezetői szellemileg fel vannak 
készülve, hogy megőrizzék a maguk nagv elhi-
vatottságukat, 

a tűzoltóság munkáját a malom körül és a ma* 
lomban levő magasfeszültségű villamosvezeték is, 
ugy, hogy a tűzoltók többször kaptak áramütést 
és esak a véletlennek köszönhető, hogy halálos ka-
tasztrófa nein következett be. 

— A tüz keletkezési okának megállapítására a 
vizsgálatot a rendőrség folyamatban tartja. Kárt-
szcr.vedettek az Alföldi Gőzfürész és őrlőmalom 
Rt., YVinkler Hugó és a Sylvánia Fakcrcskcdelmi 
Rt. 

— Ez a tüz ia bebizonyította, hogy a város! 
tűzoltóság létszáma kicsiny — végződik a jelen-
tés — és hogy annak létszámát sürgősen fej kell 
emelni, felszeretését a hiányzó modern tolólctrá-
val ki kell egészíteni. 

Néhány nappal ezelőtt mondottam. Hogy á 

tekintély cs szabadság az a két pólus, amely 

körül a nemzetnek és a társadalomnak élete 

forog és lejátszódik. Ha vizsgáljátok a magyar 

történelmet, azt fogjátok látni, hogy ennek a 

nemzetnek a fennmaradását az biztosította a 

történelem folyamán, hogy igen sokszor hosz-

szu időkben is meg tudta valósítani a tekin-

télynek és szabadságnak kölcsönös arányba-

állítását. Ez a magyar politikai művészet, ami-

nek igazolása rajlatok áll ma jd abban az idő* 

ben, amikor átveszitek tülőnk az ország veze-

tését, hogy tapasztalatokban komolyan meg-

edzve tudjátok majd a nemzetet a boldogulás 

felé vezetni. 

A miniszterelnök szavai után gróf T e l e k i 

Pál emelkedett szólásra és hangsúlyozta, hogy 

amidőn a bajtársi egyesületek vezetőit kisebb 

csoportokban magához kérette, abban nem volt 

semmi különös, hisz mint egyetemi tanár éa 

mint kultuszminiszter eddig is érintkezésben: 

állott a ba jtársi egyesületekkel. A bajtársi szö-

vetségek vezetőit azért hivla össze értekezlet-

re, hogy még a nyári szünet előtt megkezdje 

az egyes kérdéseknek a megbeszélését. 

— Az idő 17 év alatt, amióta a bajtársi egye-

sületek fennállanak, sok mindenben megvál-

tozott. Azok az eszmék, törekvések, amelyeknek 

jegyében a bajtársi egyesületek annak idején 

megalakullak, legnagyobb részt ma ia fennál-

lanak, helyesek, de vannak dolgok, amelyeken 

változtatni kell, a revízió azonban semmi eset-

re scin jelenti azt, bogy mindent fel kell fris-

síteni. 

— Egyes lapokban olyan hirek jelentek meg 

— folytatta —, hogy a bajtársi egyesületek' 

megszűnnek, ezek nem felelnek meg a való-

ságnak, hanem a helyzet az, hogy a bajtársi 

egyesületek magával a kultuszminiszterrel el-

intézik a maguk dolgát külső tényezők közbe-

jötte nélkül. A bajlársi egyesületeknek két 

feladatkörük van, az egvik egyetemi, a másik 

az, liogy nem szabad e falak között elszigetel-

ten maradni, hanem fenn keli tartani a kap-

csolatokat kifelé is. 

Azt szeretném, hangsúlyozta végül a kul-

tuszminiszter, hogy az olyan problémákkal, 

minő a telepilés, a szervezett falukutatás, vagy 

szociálpolitikai problémák, a külvárosi nyo-

mor kérdés, az fjusági egyesületek komoly ta-

nulmány keretében foglalkoznának, ugy, bogy] 

a ba jtársi egyesületek 50—100—200 taggal vé-

geznék ezt a munkát, akkor ez sokkal eredmé-

nyesebb lenne, mintha ketten vagy hármart> 

foglalkoznak vele. 

A miniszterelnök 
és a kultuszminiszter beszéde 

az ifjúság kérdéseiről 


