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Szerdán délután 
veszedelmes tüz pusztított a 
Szatymaz-uccai szérűskertben 

Veszedelemben forgott az egész városrész — Leégett 
§00 métermázsa takarmány — A tüzet egy gyufával 

Játszadozó ötéves gyerek okozta 
(A Delmagyaroi szag munkatársatok) Szer- t 

dan délután két óra tájban szörnyű tűzvész • 
pusztított a Szatymaz-ucca 37. szám alatti 
szérűskertben, amely D o m o n k o s Ferenc 
gazdalkodó tulajdona. Lángnyelvek csaptak 
elo a szérűskertben felhalmozott kazlak felől 
s mire néhány perc múlva a tűzoltók meg-
érkeztek, mar 

körülbelül löo méternyi hosszú-
ságban egett a kert és a benne 
elhelyezett nagymennyiségű szal-

ma- és szénatakarmány. 

A tűzvész óriási riadalmat keltett a Szaty-
maz-uccai gazdak körében, mert félő volt, 
hogy az egész uccasorra átterjed a szélvész 
gyorsasággal előrehaladó tüz. A félelem indo-
kolt is volt, mert fujt a szél és a zsarátnoko-
kat messze széjjel szórta. Ennek következté-
ben történt, hogy a tüz egy kisebb, kozben-
fekvő telket keresztülugorva 

• s • 

átterjedt -a S2atymaz-ucca 41. 
szám alatti, id. Domonkos An-

drás-féle szérűskertre is 

es ott is veszedelmes gyorsasággal kezdett el-
harapózni. A tűzoltók nyolc hatalmas sugár-
ral támadták meg a tüzet. Arról szó sem le-
hetett. hogy a már tűzben álló kazlakat meg-
mentsék, mindössze arról lehetett szó, hogy 
lokalizálják a tüzet és megmentsék a meg-
menthetőt. 

. A .két szérűskertben mintegy 

350 kazal szalma és széna 

'olt felhalmozva. Ebből jónéhány hatalmas 
faklvaként égett. A tűzoltóknak minden ere 
jüket meg kellett fesziteniök, hogy megaka-
dályozzak a tüz tovaterjedését, mert ha ez 
nem sikerült volna, leégett volna nemcsak a 
Jkét tűzben álló szérűskert, hanem talán az j 
»gész ucca is. A lakosság elkészülve a leg-
rosszabbra, hozzálátott a mentéshez, egy-
másután hordták ki a közeli házakból a bú-
torokat, ágynemüeket. Szerencsére azonban 

a tűzoltóknak sikerült a tovater-
jedései megakadályozniok. 

RRUHIZ RT. 
SZEQED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

Fém háztartási c ikkek 
Fém cukorszóró 
Bádog tölcsér 8 cm-es 
Rugós habverő 
Bádog tölcsér 10 cm-es 
Nikkelezett hamutányér 
Drót lábas alátét 
Drót habverő 
Nyeles teaszürő 
Alumínium tea tojás 
Gömbölyű reszelő 
Tejszürő 

Nikkelezett hagymaszelő 

Nyeles galuska szaggató 

Express galuska szaggató kicsi 
Litografált kerek füszertonna 6 drb 
Bádog zsirbódön 
Kenyérpirító tűzre 
Püspökkenyér sütő 
Kuglófsütő 
Tort a sütő 
Sütő tepsi 30x20 cm-es 
Kerek burgonyaprés ónozva 
Nikkelezett tá'ca 26x19 cm 
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Horv á t h " István tüzoltofóparancsnok ve-
zette a tu ellen a támadást és néhány orai 
megfeszített munka után megállították a 
veszedelmes tüzet A kár igy is óriási. Le-
égett az eddigi számitások szerint körülbelül 
5—600 métermázsa takarmany, meggyulladt 

egv csűr és egy pajta is. A kár körülbelül 
10(000 pengő. 

Természeti gyógymód 
A Svájcban évszázadok óta bevált gyógyfiL-

ke verékekt 

aukorbeteg-tea, vese-tea, epe-tea, gyomor-tea» 

továbbá aranyér, idegbdntalmak es tüdőbeteg-

ségek gyógtjteái és hizlaló-tea Magyarországon 

sgyeddül a „Szanatór ium" Gyógyszertárba 

Budapest, VIII., Szentkirályi ucca 22. kaphatók. 

A megrendelésnél közölni kelj a betegséget. 
Egy havi kurdra való bármely gyogyteakeuerék 

ára három pengő. 

Megindult a nyomozás annak megál lap'fá-
sára, hogy mi okozta a tűzvészt. Már az első 
pillanatokban látszott, hogy nem véletlen 
okozta a tüzet, hanem gyújtogatás. Rövidesen 
kiderült, hogy egy ötesztendős gyerek gyufa-
val játszadozott és az égő gyufát eldobta a 
kertben. Ettől lobbantak lángra a kazlak. 'A! 
nyomozás tovább folyik. 

Az őszi nagygyakorlatok után visszatérő 

szegedi dandár diszmenete 
a Széchenyi-téren 

(A Délmagyarország munkatársátóL) Fe-
lejthetetlen látványban volt része annak a 
hatalmas tömegnek, amely szerdán délben vé-
gignézte a nagygyakorlatról hazatérő szegedi 
vegyesdandár alakulatainak bevonulását a 
városba. A vegyesdandárparancsnok és a vá-
ros közönsége előtt díszmenetben elvonuló 
katonákon szinte nyoma sem látszott a hosz-
szu gyakorlat fáradalmainak, a bakkancsok 
alatt keményen döngött a kövezet, a markáns 
katonaarcok bronzszerüen ragyogtak a szep-
temberi napsütésben. A közönség lelkét a biz-
tonság és a bizalom érzése töltötte el a hon-
védség felvonulásának láttán, amely megacé-
lozta azt a tudatot, hogy az ország védereje 
hivatása magaslatán áll és ugy a kiképzett-
ség, mint a felszerelés és a fegyelmezettség 
szempontjából teljes mértékben kielégíti a vá-
rakozásokat. 

Vitéz M é r e y László altábornagy, a sze-
gedi vegyesdandár parancsnoka, aki meg-
hivta az ünnepélyes bevonuláshoz a város 
közönségét, délben fél 1 óra után jelent meg 
vezérkarának kíséretében a Széchenyi-teren 

és szemben a városházával, Tisza Lajos szob-
ra előtt helyezkedett el. A gyönyörű környe-
zetben festői látványt nyújtott a lóháton 

ulő törzstisztek csoportja, amelytől balra a 
helyőrség tisztikara alít fel zárt sorban, a 
tisztikar melletti széksorokon a meghívottak 
foglaltak helyet. Minden szegedi hivatal es 
intézmény képviseltette magát. Ott ült az el-
ső sorban dr. P á l f y József polgármester, dr. 
C s e k ey István egyetemi tanár az egyetem 
képviseletében, a bíróságok, az állami és vá-
rosi hivatalok képviselői. Az egyetem ifjúsá-
gát a Turul bajtársi szövetség küldöttsége 
képviselte. A korzó mindkét oldalán pedig a 
szegedi közönség sokezernyi tömege állt és 
nézte végig példás rendben a katonák bevo-
nulását. 

Háromnegyed 1 órakor hangzott fel a ka-
tonazenekar indulója a Kárász-ucca felöl. 
Néhány pillanat múlva feltűnt a menetelő 
zenekar, amely a vegyesdandárparancsnokkal 
szemben foglalt helyet és muzsikájával vé-
gigkísérte a bevonuló katonaság díszmenetét, 
amelynek élén lóháton haladt az ezredpa-
rancsnok és vezérkara. Ezután sorra elvo-
nultak a különböző alakulatok. Valamennyi 
alakulat parancsnoka feszesen tisztelgett a 
dandárparancsnoknak, ajd ugyanilyen feszes 
tisztelgéssel üdvözölte az egyes csapatteste-
ket. Sorra elvonultak a gyalogcsapalok, a 
műszaki csapatok, a tüzérosztagok, végül a 
vonatosok, A menet első részét egy kerékpát-
osztag zárta be. A zenekar szintén elvonult, 
néhány pillanat múlva felzendült a Kárász-
ucca felől a szegedi háziezred zenekarának 
il,dűlőin. 

'A közönség felragyogó arccal fordult a 
közeledő háziezred felé, amelynek menetelei 
soraiban mindenkinek volt rokona, ismerőse. 
A szegedi fiuk gyönyörű diszmenete minden-
kit lelkesedéssel töltött el. Olyan volt ez a 
díszmenet, mintha a keményen lépkedő lábak 
mögött nem is a nagygyakorlat kilométerei 
lennének, hanem mintha a katonák frissen, 
kipihenten most kanyarodlak volna csak k í 
a laktanyakapukon és most indulnának köny-
nyü gyakorlatra. 

A menet pontosan ötnegyed óráig tartott 
és a motoros zászlóalj zárta be. Az aszfalton 
végigdübörögtek a nehéz motorosütegek,, 
légelhárító ágyuk és éppen kettőt ütött a vá 
rosháza órája, amikor az utolsó motor is cl 
berregett a vegyesdandárparancsnok előtt, ^gjj 

A közönség még sokáig egy tömegben ma-
radt, annyira lenyűgözte a látvány, Mérefl 
tábornok pedig, aki a csapatok elvonulása 
után leszállt a lováról, mosolyogva fogadta 
dr. P á l f y polgármester gratulációját. 

Csak GFB harisnyákat 
minden párért szavatossag P 1.78-tól P 3.80-ig 

kizárólag POlláK Testvéreknél 
Unió tag—Kalász tig 

Fábián Béla autóbalesete 
Budapest, szeptember 14. Szerdán délután nég^ 

érakor az Istenhegyi-uton két gépkocsi összeírt* 

között. Az egyik kocsiban F á b i á n Béla országa 

gyűlési képviselő és felesége, a másik k o c s i b a ^ 

K u t a s i Sándor, a svábhegyi szálló tulajdonosi, i 

és felesége, továbbá V a j d a György kereskedáf 

felesége ült. Az utasok közül Kutasi Sándor é® 

Vajda Györgyné súlyosan, a többiek könnyebbe® 

megsérültek. 

Olcsó és )ő szálloda Peslen a 

METROPOLE, Rákóczi-álon 

150 kényelmes szoba 4 p6ngcítőj, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Afc 
étteremben szegedi Farkas Jóska > 
muzsikál, a télikertben délután ést 

este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a ! 


