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Ma Szeged felett 
Négy évtizeddel ezelőtt érte Szegedet hasonló haiasztróla 

Szerdán a felkelő «>iap sugarai Sze-
gedet ismét ugy látták, mintha az éj 
folyamán légitámadás érte volna a 
várost. Mikor a Széchenyi térre ér-
keztek a korzó mindennapi vendé-
gei, az öreg nyugdijasok, a tornádó 
pusztításainak felsorolása* után visz-
szaemlékezlek, mi volt négy évtized-
del ezelőtt... 

1908 augusztus 8. 
A déli órákban nyugat felől sbtét 

felhők közeledlek Szeged felé. Per-
zselő hőség volt a varosban. A leg-
több emberben örömet keltettek a sö-
tét felhők! Esni fog az eső.. Akkor 
még nem gondolták, hogy hamarosan 
a pusztítás lesz úrrá a .városon és 
sok családot borit gyászba a közeledő 
vihár. Meglepetésszerűen forgószél 
érte a várost. A cserepek ugy hul-
lottak, mint az esőcseppek. A vihar 
derékba törte kelté a fákat. A tele-
fónpóznákat utcahosszat boritolta fel. 
Az újszeged! raktárházak bádogtetejét 
a szegedi oldalra dobta át a széi. Az 
ujszegedi kendergyár régi 48 méter 
magas kéményél és a Háló utcai 
Fodor-malom kéményét bontotta fel 
a pusztító vihar, a «Lorenz* féle 
uszodát pedig eísodoria. Jóformán 
nem maradt sérletlen ház. A szín-
ház uj bádogfedelét is leszedte. Az ir-
tózatos erejű vihar nem tartott to-
vább 20 percnél,, a pusztítás azonban 
amit okozott évekig éreztelte hálását. 

Az ujszegedi kendergyárban már 
1908-ban nyolcszáz munkás dolgozott. 
A vihar a gyár régi kéményét a ka-
zánházakra dobta. Negyven munkás 
menekült a kazánház pincéjébe a vi-
har elől, a lezuhanó kémény betörte 
az egyik kazán falát, áttörte a pince-
gádort és eltemette. a munkásokat. A 
kazánból kiömlő gőz és forróviz, a 
halálrarémült és súlyosan sebesült 
emberek segitségkiáltásai féjeimes 
képet nyújtottak. Estig sikerült a 
munkásokat kiásni. Három meghalt 
nyolcan súlyosan sébesültek és a kór 
házba szállították őket. A gyárnak 
félmillió korona- kára volt, nat hé-
tig csökkentett üzemmel dolgozott, 
hatszáz munkás maradt kenyérkereset 
nélkül. 

A katasztróiális vihar után á ha-
ladó szellemű »Szeged és Vidéke* 
citnü napilapban Juhász Gyula irt 
vezércikket: »Három uj sir fölött*. 
A három névtelen munkást parren-
tálta el a nagy költő. Azok számára, 
akik nem ismerik a forradalmi Ju-
hász Gyulát, hasznos olvasmány a 
vezércikk. Többek közölt ezeket irja: 
»És minden részvét, minden bánat 
és Mnbánat három porladozó tetem 
köré gyülekezik, mialatt hatszáz éjő 
dolgozni ós enni akaró "embertár-
sunk, felebarátunk, testvérünk, az 
öröm és hatalom kitagadottjai és ki-
használtjai ölbe tett kézzel kénytele-
nek a vihar után bámulni, amely éle-
tük, májuk és holnapjuk és jövőjük 
vetését oly borzasztóan, oly kegyet-
lenül és váratlanul letarolta.* A há-
rom életét vesztett munkás nem volt 
ugyan tagja a szakszervezetnek, sem 
a munkáspártnak, mégis koporsójukra 
elküldte a ioszoruját: vörös szalagos 
felírással: »A tőke áldozatainak*«. A 
temetésen a munkáspárt nevében Ba-
títz Gyufa búcsúzott a halottaktól. 

Már 1908-ban irtak az öröm és ha-
talom kitagadottjairól és a munka-
nélküliségről. 1908-ban is hangsú-
lyozták, hogy a tőke áldozatait teme-
tik. A hatatom bitorlói azonban el-
hallgatták és elnyomtak minden kez-
deményezést a kizsákmányoltak ér-
dekében. 

1908-ban ugyanolyan mérhetetlen 
károkat okozott a vihar, mint juLius 
9-én este. Hivatalos megállapítást 
nyert, hogy 140 milliméter eső esett 
1908-ban, a kormány azonban^ nem 
sietett a károsultak segítségére, hi-
szen a halottak »csak« munkások 
voltak. Hatszáz ember maradt ke-
nyér nélkül és »csak«« egy költő 
irt vezércikket a munkanélküliek ér-
dekében, segíteni azonban senki sem 
segített. Statisztika és jelentés ké-
szült a katasztrófáról, amely méretei-
ben sokkai nagyobb volt a mostani-
nál, halálos áldozatai is voltak, de 
segíteni senkin sem segítettek a 
»régi szép világban*, az uri Magyar-
országon. 

SzÓrnvü katasztrófáról számoltak 
be az elsárgult ujságlapok, de sokkal 
hatalmasabb vádat emeltek a régi 
világ, a dolgozók idzsákmányolói 'el-
len . . . 

Harminckilenc év után érte Sze-
gedet hasonló katasztrófa, méretei-
ben és következményeiben sokkal ki-

sebb. A katasztrófa azonban uj vi-
lágban, a demokráciában ért ben-
nünket. A Magyar Kommunista Párt 
nagy szegedi végrehajtó bizottságának 
tagjai személyesen győződlek meg a 
kár nagyságáról és mindent elkövet-
tek, hogyha talán a kár kisebb is 
volt, mint 1908-ban, a kormányzat 
nvnjison gyorsan ̂ segítőkezet azoknak, 
akiket kár ért. 

A föld művelői, a leghősibb har-
cot vívják a természet erőivef, szá-
razság, jég és vihar ellen. Sohasem 
ludják, hoz-e munkájuk gyümölcsöt, 
de a nemzet érdekeinek védelmében 
elvégzik a vállalt feladatot és hősie-
sen szembeszállnak az emberfeletti 
erőkkel. Ha a vihar Szegeden és kör-

nyékén le is győzte az egyént, a 
nemzet diadalmaskodik, mert a de-
mokrácia segit azokon, akik becsü-
letesen teljesítették kötelességüket. 

A reakció kárörömmel regisztrálta 
a .vihar következményeit. Hogy a 3 
éves tervbe nem kalkulálták bele az 
elemi csapást. Ma már tudjuk, hogy 
a reakciót érte súlyosabb csapás, 
mint a dolgozó, alkotó földművese-
ket. A 3 éves terhe belekalkulálták 
az elemi csapásokat, aki dolgozik, 
nem fog nélkülözni. A kár ha nagy 
is, de nem országos és a nemzet 
munkával, beosztással púto'ja amit 
elvesztett. A pusztitóerejü viharból 
a demokrácia diadalmasan és meg-
erősödve került ki. d. g!y. 

Hetvenezer hold termés pusztult el 

a fö ldművelésügyi minisztérium szakértői szerint 

A julius 9-i nagy szélvihar és 
jégeső nyomán károsult vidékeket 
a földművelésügyi minisztérium 
szakértői megszemlélték és jelen-
té ei > ben arról számolnak bevhogy 
Hódmezővásárhely határában a 
kár 35 ezer katásztrális holdat tesz 
ki, mig Szegeden a kár 70 ezer 
katasztrális hold. Gyümölcsösben 
a kár 40—50 százalék, a kukoricá-
ban 100 százalék, burgonyában és 
cukorrépában 35 százalék. Remény 
van arra, hogy a burgonya és cu-
korrépa, amelynek levélzetét a vi-
har szétrombolta, a kedvező idő-
járás következtében helyrejön. A 
learatott és keresztberakott gabo-
nában okozott kár egyelőre még 
felbecsülhetetlen. 

A fölkmüvelésügyi minisztérium 
haladéktalanul előterjesztést tesz a 
parasztság azonnali megsegítésére. 
Az elpusztított területen[ kölest, 
tarlórépát és egyéb takarmányfé-
lét fognak vetni. A mégsegités, ki-
terjed az őszi szántási munkála-
tokra is. Azt a területet, amelyet 
nem lejiet bevetni, a gazdák ren-
delkezesére bocsájtott nehéz trak-
torokkal szántják fel. Intézkedtek 
aziránt is, hogy a rendelkezésre 
álló kölesből 200 mázsát Szeged-
nek, 200 mázsát Hódmezővásár-
helynek haladéktalanul utaljanak 
ki . ' 

Jelentkezzenek a jégkáro-
sullak 

Beszámoltunk róla, hogy Dénes 
Leó polgármestert már pénteken 
a tanyai közigazgatásokból gazda-
küldöttségek keresték fel és kér-
ték, hogy küldjön ki összeirókat 
a terméskárok megállapítására. 
Szombaton feketeszéíi gazdakül-
döttség kereste fel a polgármes-
tert Németh István vezetésével és 
800 gazda nevében kérte, hogy mi-
nél hamarabb irják össze a káro-
kat. A polgármester intézkedésére 
már hétfőn kórán reggel tisztvi-
selő utazik ki a gazdák kérésének 
teleisitésére. 

A polgármester rendelkezése ér-
telmében a jégkárt szenvedettek 
összeírása Alsóközponton, Fekete-
szélen, Várostanyán és Domaszé-
ken a helyszinen történik meg. A 
városkörüli feketeföldek: jégkárt 
szenvedettei viszont a városi adó-
hivatalban (földadónyilvántartó 6-
os számú szoba) jelentkezzenek. A 
károsultak ezt az intézkedést sa-
ját érdekükben tartsák be, nehogy 
esetleg a gazdakörök által tévesen 
és hiányosan felvett jegyzőköny-
vek miatt az adótörlési kedvez-
ménytő l elessenek. A jelentkezés-
nek a legrövidebb időn belül meg 
kell történnie, mert az erre vo-
natkozó rendelet a kár bejelenté-
sét 8 napi határidőben szabja meg. 

Dénes Leó polgármester egyéb-
ként szombaton Szeged város kö-
zönsége nevében köszönő távira-

tot küldött Kunszery Lajosnak. 
Csongrádmegye alispánjának és eb-
ben megköszönte, hogy kölcsön-
képpen 1200 négyzetméter üveget 
bocsátott a város rendelkezésére. 

Ne fát-Junk 
az eresz afati! 

A szélvihar és jégeső állal oko-

zott károk felülvizsgálása alkalmá-

val a város mérnöki hivatala meg-

állapította, hogy a tetőcserepek, 

rádióantennák, sőt a kémenysep-

rSjárdák is meglazultak. Sok he-

lyen! a lesodort cserepek az eresz-

csatornákban megakadva, köny-

! nyen leeshetnek és esetleg halálos 

j balesete! okozhatnak. 

A háztulajdonosok kötelessége, 

hogy az utcán járók testi épségé-

nők megóvása érdekében a vihar 

által meglazított cs lehullással fe-

nyegető cserepeket, deszkákat a 

legsürgősebben távoliitassák el, 

mert felelősséggel tartoznak a bal-

esetekért. 

Egyben figyelmeztetjük az utcán 

járóikat, hogy ne a Tal mellett jár-

janak, az eresz alatti részen, ahol 

a felőröl esetleg lehulló cserepek 

rájuk esnek, hanem a gyalogjárdá-

nak a kocsiul melletti részén köz-

lekedjenek, amely rész az eresz-

től messzebb esik és a lehulló cse-

répdarabok1 nem érik el a járóke-

lőket. 

3400 haldal 
pusztítóit el Dorozsmán a vihar 
Dr. Zöld Sándor kommunista nemzetgyűlési képvise lő 
megszemlé l te az elpusztitott vidéket és segítséget igért 

Dr. Zöld Sándor kommunista nem-
zetgyűlési képviselő a viharokozta ká-
rok megállapítása végett körüljárta a 
szegedi falvakat. Dorozsmán megál-
lapította, hogy 3400 hold szötlőt ka-
lászost, kapást és kukoricát pusztí-
tott ei a nagy vihar. A kár számos 
dűlőben 90 százalékos, ami körülbe-
lül megfelel nyolc millió forintnak. 
Különösen nagy károsodás érte az 
uigazdákat, de károkat szenvedlek a 
regi gazdák és kis haszonbérlök is, 
a k i aligha fognak tudni eleget tenni 
kö te leze ttségciknek. 

Kocsis Imre elvtárs, a termelési 
bizottság dorozsmai elnöke egy köz-

Tudja maya: mi a Mega? 
Mega bor: a borok bora! 
Mega délben, Mega este, 
Mega izél ne felejtse! 
U f v e z e t é s 
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ségi esküdt kíséretében bejárta a jég 
állal .elpusztitott területeket. Nagy 
károk voIlaK a következő helyeken: 
Daruhalom, Malyputri, Nagyszék, Su-
basa, Tót János-domb. Hosszúhát, 
Róthkut, Rózsaíapos, Márták, Sia-
dülő, öreghegy, Vereshomok, Faragó, 
Ipar és Szóktódülök. 

A nagy jégkár annál súlyosabban: 
éráili Dorozsniát, mert az aszály is 
nagy pusztítást okozott a termésben, 

Dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési kép-
viselő ígéretet tett, hogy minden le-
hetőt meglesz az illetékeseknél a do-
rozsmai jégkárosult gazdák megsegí-
téséért. 

Adományok 
a jégkárosuitak javára 
Spontán, Külön felszólítás nél-

kül érkeznek szerkesztőségünkbe 

adományok a szegedi najjy vihar 

károsultjainak javára: 

Kiskereskedők kiviteli és beho-

zatali szövetkezete a móravárosi 

és alsóvárosi viharsujtotta lakos-

ságnak 100 forint. 

Hazai Gépkereskedelmi R.T. 
árusítását ujhóI megkezdte. 

A N I K vá l la la tokná l visszamaradt legkülönfélébb 

gyártási haszon-vasanyagok, lemezek, lemezhul-

ladókok, rudanyagok, stb. csavarok, szegecsek, 

golyóscsapágyak, különféle szelepek és szerel-

vények, vi l lamossági anyagok, mezőgazdasági 

és m indennemű gépalkatrészek, szeráruk, szer-

számok, szerszámgépek n a g y v á l a s z t é k b a n . 
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