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kísértetiesen bug í'el a tüzoltó-
köcsi szirénája, teljes gőzzel ro-
bog Alsóváros (elé- Szinte az 
egesz környéket bevilágítja az a 
hatalmas tüz, amely rövid1 idő 
alatt végzett a Petőfi Sánd'ór-su-
gárufit Farkas-malommal és szá-
mos paprikatermelő egész évi 
."unkájával. 

A hatalmas tüz pillanatok alatt 
lángbabopitotta az épületet. Mire 
a tűzoltók kiérkeztek, csak a tüz 
tovaterjedéséi tudták meggátol-
ni. A létra pillanatok alatt a ma-
gasba szökkent, vízhatlan rüha 
ed gumicsizma nélkül, életük 
kockáztatásával birkóztak a ha-
talmas lángnyelvekkel derék tűz-
oltóink. Volt, aki három órán át 
a recsegő-ropogó épület második 
emeleti ablakában állt, gerendák 
zuhantak mellette a mélybe, 
mint hópihék liuilottak a szik-
rák, a tűzoltó pedig állandóan 

i vizet k'ért. A malom kútja pe-
dig egy óra alatt kimerült. A 
jobboldali paprikaőrlő teremben 
izzásig hevültek a gépek, az úgy-
nevezett »c.rőskő« és "lángra lob-
Kant. a tűzoltók alakjai kísérte-
tiesen bukkantak fel a lángok 
közt hordták ki a megmenthető 
paprikát, amig be nem omlett 
a leto és maga alá temette n 
Farkas testvérek és sok kister-

eid hosszú évi munkájának a 
gyümölcsét. 

— Rispéterék már fél kilenc-
kor füstszagot éreztek — mond 
ja egy jólinform'ált szomszédi. — 
Zörgetett is Farkáséknál. de 
senki sc nyitott ajtót. Látta, hogy 

> a villany égett, gondol (a, ha baj 
váii, Fnrkasék iis intézkednek. 

— Az egyik testvérem az iro-
dában tartózkodóit — meséli 
Farkas Lajos — s mikor kiné-
zett, csak iápgtepgert látott. Ne-
gyed tizenkettőkor még járőr 
ment el a házunk előtt és sem-
mit se észleltek. Ebből követ-
keztetjük, hogy gyújtogatás tör-
tént. 

— A paprika nem ég lánggal 
— szólal meg egy fcisirtszeihü 
asszony. Csak gyújtogatás lehe-
tett. mi lesz velünk, mi lesz a 
családommal ? — siránkozik. — 
Jön az árverés, se pénz, se pap-
.•'pikd. Egész évi munkám ittégett. 

Kisirtszemü asszonyok, komor 
nézésű férfiak gyülekeznek a la-
tyakos, sáros udvaron. Minden-
kit 3 paprikáját keresi t és kese-
rűén beszélnek a beváltéról. 
'" -- Egy- hónapja itt a papri-
kánk, de" a beváltó várt az át-
vétellel, még sose fordult elő, 
hogy ilyenkor, október végén 
ennyi paprika legyen itt felhal-
mozva. 

Á tűzoltók mindén törekvése 
arra ir hogy a csernoge-
paprlkamalmot, gépházát, iiro-
dfát, melléképületeket megment-
sék, amj a motorosfecskendők 6 
stigarápak segítségéve! egyórai 
kémény küzdelem után sikerült. 
Minthogy a malom vízkészlete 
kevésnek bizonyult, a tűzoltóság 
vezetője már előre kirendelte a 
tűzoltóság aütólajljáí és lófogatu 
Iajtjait. A tüz elpusztította az 
erős paprikám almot és a felette 
lévő emeleteken raktározott ár-
jpa. kukorica és paprikát. 

Áz udvaron hol itt, hol olt 
Iriípacokba hordják a zsákolt 
paprikát. Vörös Í6 folyik a zsá-
kokból, az a paprika már hiába 

vár exportra. Az asszonyok még-
is rávetik magukat minden zsák-
ra, hisz utrakcsz állapotban név-
vel ellátva váriak a szállításra. 
A zsákokon elázott cédulák lóg-
nak, egymás kezéből tépik ki. 
hátha a sajátjukat fedezik fel 
benne. 

— Nem élem tul — tépi a 
haját egy fiatalasszony —, egész 
évi megélhetésem .pusztult el. 
Körülveszik, vigasztalják, hisz 
közös a sorsuk vaLompniiyiőjük-
nek. Ujabb zsákok kerülne]; az 

udvarra, köztük a fiatalasszonyé 
is. Mostmár ő vigasztalja a töb-
bieket. 

Nyolc tűzoltó megfeszített 
munkájával reggelre megszűnt a 
tűzveszély. A romok még füstö-
lögnek, félelmetesen mered ég-
nek egy-egy tűzfal, a hiányzó 
ablaküvegek helyén mint az ol-
vadó viasz, lógnak alá a vasrá-
csok. Irtózatos a pusztítás. 

Fojtó paprikaszag terjeng a 
levegőben, pernye, hamu az egész 
körnvék. Füstbe ment egy éj-

szaka Röszkc-Szentmikálytetek 
paprikatermése. Ami a legtragi-
kusabb az egészben, a malom 
nem volt biztosítva. A malom 
kára nem térül meg. Közel há-
rom vagon paprika — közte az 
orosz exportpaprika —, két va-
gon kukorica és 5 mázsa árpa 
esett a Iáiig martalékául kedd 
éjszaká. 
* Röszke-Szcnimihálytelek kára 

azonban nem maradhat téritet-
Jenül. Mikor megkérdeztük, 
miért nem volt a malom biztc-

A f r a n c i a választások következniénye 

A francia reakclt tömörülése közelebb hezza 
egymáshoz a munkáspártok tömegeit 

A franciaországi választáso-
kon, legújabb értesülés szerint, 
hétmillió szavazatból 3Í száza-
iéköt kaptak a kommunisták és 
33 százalékot De Gaulle hivei. 

A De Gaulle-féíe népi tömö-
rülés tehát nem kapta meg 

azt a <10 százalékot, amelyet hir-
detett. Csupán két százalékkal 
kaptak többet, mint a "kommu-
nisták. A jelen pillanatban még 
nagyon nehéz tiszta képet al-
kotni a vasárnapi választások 
várható belpolitikai következmé-
nyeiről. Két pendkivüli tényező 
befolyásolhatja a helyzetet. Az 
egyik tényező a második for-
duló eredményeinek alakulása, a 
másiik pedig a polgármestervá-
lasztások lefolyása azokban ü 
községekben, ahol a demokra-
tikus pártok többsége együttesen 
megakadályozhatja a De Gaulle-
féle .nyiilt: reakció uralomrake-
rül ésél*. Számos községben lép-
tek" már föl egységesen a demo-
kratikus pártok. 

A Párizs köriili községek 
egész sorúban: megegyezés 
jött léire a kommunisták és 
szocialisták között. Csaknem1 

száz francia városban és 
községben az a helyzet, bogy 
a munkáspártok egysége sza-
mára biztos a győzelem. 

A vasárnapi második forduló és 
a pótválasztások eredménye te-
hát nagymértékben a francia szo-
cialista párt magatartásától függ. 
Mindenesetre bizonyosra vehető, 
hogy a pót szavazások is számos 
kellemetlen meglepetést hoznak 
a reakciónak. 

Leon Jouaux, a francia szak-
szervezetek főtitkára, nyilatkoza-
tában kijelentette, hogy szüksé-
géinek és megvalósíthatónak 

tartja a szocialisták és kominu 
niisták koalícióját De Gaulle e,-
leil. A kommunista párt szek-
ciói Szajnamegyében mindenütt I ben. 

egységfelkivást intéztek a szo-
cialista szekciókhoz a jövő va-
sárnapi kampány sikere érde'ké-

Lentoi a francia kormány 
A francia miniszterek a szer-

da délután tartott miniszterta-
nácson benyújtották lemondásu-
kat Ramadúicrnek. A kormány 
több tagjának a minisztertaná-
cson "tett kijelentése szerint, a 
miniszterek lemondása lehetővé 
teszi Ramadier számára, hogy 
kisebblétszámu uj kormáftyt ala-
kítson. 

Vincent Oriol francia köztár-
sasági elnök vezetésével még 
székdán este megkezdődlek a 

kormánya"!akitári tárgyalások. Az 
uj kormárt}/ valószínűleg 10 mi-
niszterből és néhány államtitkár-
ból áll. 

A kormány lemondását meglepe-
tés követte, inert akkor következett 
be, amikor a jövő hétfőre rend-
kívüli ülésszakra hivta össze a 
nemzetgyűlést. Nem látszik kétsé-
gesnek az a tény, hogy ha a nem-
zet kormány nélkül áll, ez meg-
könnyíti Bidault visszatartását, ha 
ugy kívánnák. 

ízovlefaii'6 H Lengyelország nem vesz részt 
az UNO Balkán! bizottságÉfian 

é s v a o v o n e l f c o l i z á s 

C s e h s z l o v á k i á b a n 

A csehszlovák minisztertanács 
jóváhagyta a pénzügyminiszter 
által kidolgozott törvényterveze-
tet, amelynek értelmében a me-
zőgazdasági segélyek fedezésére 
2-—20 százalékos rendkívüli va-
gyondézsmát vetnek ki. az egy-
millió koronát meghaladó vagyo-
nokra, továbbá 20 százalékkal 
felemelik az évi 240.000 koronát 
meghaladó , Jövedelmek utáni 
adót. A feketekereskedelem és a 
spekuláció révén szerzeit Vagyo-
nokat pedig teljesen elkobozzák, 

Az Egyesült Nemietek közgyu-j 
lése kedden este folytatta a bal-
káni vizsgálóbizottság felálKtásá- j 
ra vonatkozó javaslat vitáját, Azf 
ülést megelőzően a Szovjetunió j 
és Lengyelország külön javasla-' 
tokát terjesztett a közgyűlés elé. 
Ezek azt célozzák, hogv Görög-
országból vonják ki maradékta-
lanul az idegen katonaságot s a 

külföldi katonai missziókat. 
A közgyűlésen — a közismert 

szavazógép segítségévet — elve-
iették a" szovjet és lengyel ja-
vaslatokat. A Szovjetunió ép Len-
gyelország1 kiküldöttei kijelentet-
ték- hogy nem vesznek részt a 
Balkájj-bi zo ttságban és annak 
működését bojkottálják. 

Szeged, 1947 okt. 23. Csütörtök 

sitva. Farkas Lajos azzjal indo-
kolta, hegy 1941-ben iis íüz pusz-
tította el á malmot s bár akkor 
be volt biztosítva, a társaság nem 
fizetett, tehát a biztosítási dij 
kidobott pénznek számit Mindez 
azonban nem mentheti Farkasé -
kat a felelősség alól. Ahol má-
sok értékeit halmozzák fel, vét -
kes gondatlanság a biztosítás el-
mulasztása s Farkaséi; indoko-
lása csupán önvigasznak számit-
hat. 

A kár értesülésünk szerint kö-
zel félmillió forint 's ennek ja-
varésze a paprikákikészitőkét 
érinti. 

De vannak itt inás károsultai; 
is. Mi lesz, azokkal a munkások-
kal, akik kenyér nélkül marad-
tak? Miből épül fel a~leégett 
malom! s mi fesz addig az ujabb 
munkanélküliekkel? 

Minthogy a tüzet minden va-
lószinüség' szerint gyújtogatás 
okozta, a rendőrség a legszéle-
sebbköry. ijyomozást rendelte el 
a tüz kelo! kezesének a tisztázá-
sára. 

A m e r i k a e r ő s í t i 

Eisenhower tábornagy. az. 
amerikai vezérkar főnöke, Wa-
shingtonban az 'általános és kö-
telező kiképzés bevezetését kö-
vetelte. Ez az egyetlen módja a 
háborü kiküszöbölésének — 
mondotta Eisenhower —i s Ame-
rika csak ágy tehet eleget vál-
lalt nemzetközi kötelezettségei-
nek. Mindaddig, amig a többi 
ország hadsereget tart, Ameri-
kának erős hadsereggel kell ren-
delkeznie. 

Mts akasztják lel 

Donáihot 

Donátli György előtt szerdán dél-
ben hirdette ki Jankó Péter dr.. 
a népbiróság helyetles elnöké »-
•köztársaság elnökének oktőbet 8-án 
kelt döntését, amelyben szabad 
folyási enged Donáth Gvörggyel 
szemben az igazságszolgáítatasnak. 
Közölte egyben az ehiöb, hogy az 
Ítéletet csütörtökön reggel 8 órákor 
a gyűjtőfogház udvarán hajtják 
végre.' 

Eser kereskedőtől megvonták 
a z i p a r e n g e d é l y t 

A kereskedelemügyi miniszté-
riumban kedvezően haladnak az 
iparrevizióra vonatkozó munká-
latok. 120.000 kereskedő ipariga-
zolványának felülvizsgálatát kér-
te. A 120.000 kérelem ügyében a 
kamarák eddig mintegy 55.000 
kérelmet továbbítod ak a minisz-

tériumba. Véglegesen 29.000 ké-
relmet intéztek el. Ezek közül 
23.000 esetben kedvező döntést 
hoztak és 5000 olyan határozatot, 
amely szerint a kéreskedő ed-
digi "tevékenységét korlátozzák, 
inig 1000 folyamodótól megvon-
ták az iparigazolványt. 

Kettős i m a d s z e r a tenyirvásifggsra 
Változatlan marad a kenyérgabona á ra 

A kenyérvásárlás lerén a ket-
tős árrend szárít előreláthatóan 
ugy fogják bevezetni, liogv ma-
gát a jegyre kiadott kenyeret 
mindenki a régi áron vásárol-
hatja meg; csupán a kenyérjegy 
kerül majd többe. A dolgozók. 

"bl>1 

kapják, de a te-! 
hetősebbek nagyobb' . összegért, 
előreláthatóan tíz forintért kap-, 
ják a kenyérjegyet. i 

viszont kenyérjegyüket tóvá 
ra iis fillérekért kapják, de a 

Egyes lapokban téves hír je-
lent meg arról, hogy a kenyérga-
bona árát a közellátásügyi mi-
niszter megváltoztatta. luelékes 
helyen megállapítják, hogy a ke-
nyérgabona ára nem változott. 
A hivatalos lapban megjelent 
rendele! nem a kenyérgabona-
árakát változtatta meg, csupán 
egyes esetekben a MOSzK-nálaz 
utalványokért fizetendő dijak 
nagyságát. 

M e g n y í l t 

a budapesti 
bolgár kiállítás 

Dinnyés Lajos miniszterelnök 
szerdán délelőtt a Károlyi-palotá-
ban ünnepélyesen megnyitotta a 
budapesti ooigár könyv-, fénykép-
es grafikai kiállítási. 

Ez a kiáililás — mondotta 
meggyőző bizonyítéka a bolgár kul-
tura magasrendűségének és kifejezi 
azt a megbecsült helyet, ameivet' 
Bulgária 4 dunai népek szellemi 
életében elfoglal. Valóban őszinte 
csodálatot érdemeinek azok az ered-
mények, amelyeket Bulgária a leg-
utóbbi 70 esztendő alatt haladás-
ban és a kultúra terén elért. Nagy, 
konkrét baszna ennek n kiállítás 
nak, hogy megindítja a szellemi 
vérkeringést a két ország között. 

A miniszterelnök megnyitója után 
Kazaszov bolgár tájékozlalásügyí 
miniszter mondott beszédet. Han-

foztatta, hogy a most megnyitó 
iáliitásnak az a célja, hogy meg-

mutassa a bolgár grafika, 'jfamyv-
irodatom és fényképészet fejlődé-
sét. Ezekben kifejezésre jutnak 
azok az alapvonások, amelyek a 
bolgár nép fejlődésében érvénye-
sültek, Ezek az alaptulajdonságok : 
munka, szabadság, nemzeti függet-
lenség és szociális Igazság, béke 
ós barátság minden demokratikus 
nép iránt. 


