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P ó t k á M k u l a u t a n z i v a t a r 
Csütörtökön este 2 6 fokra eseít le a H ő m é r ő - A M e t e o r o -

lógia szerint ujabb bőségtől nem kell ttrtanl 

Villámcsapás az Orgona-uccóban, lüz Tápén 
( Á Délmagyarország munkatársától.) A 

több mint nyolcnapos kánikulai pótforróság, 
®mely csütörtök délben érte el legmagasabb 
fokát, lassú átmenettel csütörtök estére meg-
•zünt. Délelőtt még perzselő szél rohant vé-
gig az uccákon. Az ég szokott nyári kék volt, 
öelután két óra tájban azonban a nyugati 
*gbo!t szintelenedni kezdett, majd felhők je-
lentkeztek a láthatáron. A rekkenő hőség-
ben az emberek izgatottan figyelték a baro-
métert, amelyen a mutató lassan közeledett a 
>vállozi5« és az »esős« részek felé. A hőség 
ekkor még nem engedett, sőt mintha még me-
legebb lett volna. 

Délután négy óra tájban azután már egé 
toen felhős volt az ég. Nyugatról hatalmas fel-
hők közeledtek és este hat órakor már érezni 
«he'ett, hogy a hőség engedett• Este hét órakor 
^ar villámlott Pillanatok alatt hatílnas szél-
yihar kerekedett és állandó villámlás közben 
Megeredt az eső A zápor azonban alig 15—20 
Percig tartott, ami azonban elég volt arra, 
"ogy a levegő lényegesen lehűljön. 

Még a zápor előtt egy órával a hőmérséklet 
árnyékban 35 fok volt, addig 

a vihar után a hőmérséklet 26 fokra 
szállt le. 

bélben árnyékban 36 fok volt a meleg, míg 
® napon több helyen 42—44 fokot is mérteké 
Es'e nyolc óra után tovább is felhős maradt az 

és szeles volt az idő. Később ismét esni 
kezdett, de ez az eső már jótékony és csön-
des volt. A vihar Újszeged irányában vonult él 

Bánát felé húzódott 
A jelentések szerint Szeged környékén min-

denütt volt eső. Dorozsmáról szélviharral fel-
'éPő esőt jelentettek, ugyancsak kiadós eső 
volt a tanyákon is. A gazdák azonban már 
®em igen őrültek az esőnek. Szerintük az 
^gusztus végi eső már nem igen használ a 
kaPás növényeknek. Az eddigi jelentések sze-
rmt a vihar nem járt jégesővel. 

A Meteorológiai Intézet jelentess szerint 

a hibás telefonokat azonban minden valószí-
nűség szerint még a mai nap folyamán ki-
javítják. 

Ideszakadt a villamosvasút Somogyi-
telepi vonalának egyik vezetéke is a 
Tisza Lajos-körut és a Takaréktár-

ucoa sarkán. 

Ebből azonban nem származott különösebb I . j- " " " " " nuiuuiBcuu > ííxíl ef>y-Keuore 
1" A rendőrség értesítette a víllamosvasutat, | le a fővárosban. 

ahonnan szerelők mentek ki a vezeték meg-
javítására 

A számtalan villámcsapás közül az egyik 
egy rádiózó család szobájába ütött éppen ak-
kor, amikor egy sürgönykihordó táviratot 
akart kézbesíteni. A rádiózó hölgy annyira 
megijedt a villámcsapástól, hogy eszméletlenül 
esett össze és ugy kellett felmosni, a sürgöny-
kihordó pedig a nagy légnyomástól arccal 
előre bukott. 

Érdekes, hogy a szegedi zivatarból 

Budapestnek semmi sem jutott. 

A késő éjjeli órákig a fővárosban alig pár 
csepp eső esett, amit a forró budapesti asz-
falt egy-kettőre beszívott. A levegő sem hült 

Szeptember 10-ike körül kezdődik 
a városi színház uj szezonja 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy a szín-
ház kapunyitása körül bonyodalmak támadtak 
a nagygyakorlaton résztvevő katonazenekar 
miatt. Tarnay Ernő, művészeti igazgató ugy 
tervezte ugyanis, hogy az uj szezont szep-
tember hetedikén nyitja meg az Ember tragé-
diájával. A Madách-dráma előadásához azon-
ban szükség van a zenekarra, amely azon-
nincs Szegeden és csak a gyakorlatok befeje-
zése után tér vissza. Ez az időpont pedig 
szeptember tizenhatodikára volt tehető, igy a 
próbák miatt kapunyitásra csak szeptember 
utolsó napjaiban kerülhetett volna sor. 

Tarnay igazgató a katonazenekar ügyében 

1 most tárgyalásokat folytatott dr. Shvey Kál-
mán tábornok, gyalogsági parancsnokkal, aki 
kijelentette, hogy a színház ügyét nagyon fon-
tos kérdésnek tartja és ezért minden erővel 
azon lesz, hogy a kapunyitást ne kelljen szep-
tember végére halasztani. Értesülésünk sze-
rint a tábornok lehetővé tette, hogy a katona-
zenekar egyrésze már kilenc-tizedike felé visz-
szajöhessen Szegedre. így a kapunyitás tize-
dike körül lesz az Ember tragédiájával. A 
drámai költeményt Tarnay igazgató legalább 
hatszor akarja kitűzni, majd amikor a teljes 
zenekar hazaérkezik, megkezdődnek a Mersz-e 
Mary sorozatos előadásai 

Csütörtökön éjjel 
a Tisza-kávéház előli kigyulladt egy autótaxi 

Hibakeresés — gyufával 

a hűvös levegő után az időjárásban 
ismét javulás áll be. Attól azonban 
már nem kell tartani, hogy a hőség 

újra elérje eddigi mértékét• 

A csütörtök 
«isérte. ' 

esti vihart állandó villámlás 

A villám este hét órakor beütött az 
Orgona-ucca 1. szám alatti házba, 

®*öelyben négyen tartózkodtak. A villám a 
*eményen keresztül hatolt be a házba, befú-
j t a lakószobába, majd az ablakon keresztül 

lert a szabadba. A szobában larlózkodók meg-
j^rmedten nézték a villám útját. A kis szo-

at vakiló fény töltötte be és a villám útjában 
pörkölt egy ágytakarót, anélkül azonban, 

a szobában levőknek az ijedtségen ki-
111 komolyabb bajuk támadt volna. 
Ugyancsak este hét órakor jelentette a to-
hyőrség, hogy 

Tápén a villám beütött egy házba, 
amely kigyulladt. 

6 szegedi tűzoltóság azonban nem vonult ki 
^ ü*höz, mert a tüzet a nagy esőben azonnal 
Zihálták. 

Oszakai zivatar íelefonbajokkal 
és villámcsapással 

Bjjel tizenegy óráig kétszer ismétlő-
dőlt meg a zivatar. 

^ürr 
. n l J á m c s a Pások és mennydörgések kö-

' ^ ő ^ 8 6 5 0 e S e l t ' a m e l v i s m é t I e h ü t ö t t e a 

kuf*
i v t t t a r zavarokat okozott a szegedi 

• J°nforgalomban, amit főleg az idézeti < lő. 
^ a villámok a drótokba csaptak 

Üiháng száz állomás kapcsolódott 
ki a forgalomból, 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü 
törtökön éjjel féltizenkettőkor nagy riadalmat 
okozott a Széchenyi-téren egy égő autótaxi. 
A Tisza-kávéház előtt van az egyik autóállo-
más, amelyen az S 25.233 rendszámmal ellá-
tott taxi is állott A kocsi — egy öregedő 
Citroen — a többi autó közé ékelve várta a 
vendégeket, a soffőr ráért és nézegette az 
autó benzintartályát, amelynek valamilyen hi-
bája volt. Miután nem látta jól, hogy hol a 
hiba, gyufát gyújtott és a szegényes világitás-
nál próbalta a hibát megkeresni. 

A tartályból kiömlő benzin azután 
pillanatok alatt lángokba borította az 
autót, amely átható, nehéz szagot ter-

jesztve kezdett égni. 

A soffőrök gyorsan vizet kerítettek és vödör 
számra öntötték a nagy lángokkal égő autóra, 
de a tűzet képtelenek voltak elfojtani. Köz-

ben a szokatlan látványosságra nagy tömeg 
verődött össze az égő autó körül és a sok éj-
szakai néző még a robbanás veszélyével is 
dacolt, hogy az égő autó látványosságában 
része legyen. 

A soffőrök látva azután, hogy a tüzet kép-
telenek eloltani, kihívták a tűzoltóságot, amely 
Horváth parancsnok vezetésével ki is vonult 
és rövidesen eloltotta a tüzet 

A tűznek szerencsére komolyabb következ-
ményei nem voltak. Az égő antóval sorban 
álló többi taxit a tüz színhelyétől kellő tá-
volságra tolták el és igy a taxin kivül más 
kocsi nem sérült meg. 

Az égő autó nagyszámú közönsége nagy iz-
galommal szemlélte az oltási munkálatokat és 
egyre várta — a robbanást, mert mindenki 
azt hitte, hogy az autó motorja gyulladt ki, 
holott csak a kocsi belseje esett a tüz marta-
lékául. 

Fokozni kell a város bevételeit, 
ki kell epiteni a vízvezetéki és csatornázási hálózatot, pó-
tolni kell a közegészség és köztisztaság minden hiányát 

Két uj virilis: Szakáts József és Kass János nyilatkozata 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) I 
Csütörtöki számában megkezdte a Délmagyaror- , 
szag az uj virilisek megszólaltatását közügyekről 
és különösen a városfejlesztés fontosabb és ége-
tőbb problémáiról. Mai számunkban dr. Szakáts 
József és Kass János nyilatkozatát közöljük. 
Mindakettőben vannak külön hangsulvozásra érde-
mes érdekességek. Dr. Szakáts József, aki rokon-
szenves egyénisége a szegedi társadalmi életnek 
annak hangsúlyozásával kezdi, hogy ő, aki az 
országos politikában is mindig kormánypárti volt 
a várospolitikában sem lesz ellenzéki. Ezulán a 
bevezetés után a legelienzékibb kulturemberekhez 
méltó indokolással sorra követeli a szegedi köz-
gyűlés és újságírás egészen kicsiny ellenzéki tá-
borának minden - követelését. Egészen biztos 
tehát, hogy szavazni a közgyűlésen mindi« 
— ellenzékkel fog. az 

Igen kedvesen nyilatkozik Kass János, aki a 
közgyűlés egyik legfiatalabb tagja lesz. Azzal kezdi, 
hogy mindent elkövet, hogy ne kerüljön be a viri^ 
lisek közé. Ezt a mondását könnyen félremagya-
rázhatják, bár mégis annyian járnak hozzá, hogy 
jövedelme alapján bekerült a legtöbb adófizetők 
névsorába. Most pedig jöjjön a két nyilatkozat: 

Dr. Szakáts József 
— Ha én bekerülők a törvényhatósági bizott-

ságba, ott sem fogok ellenzékieskedni, amint az 
országos politikában sem tartozom az ellenzéki 
táborba. - A vérmérsékletem nem hajt semmiféle 
szélsőséges irányba. Ettől eltekintve azonban igen-
is intenziven kívánok foglalkozni a város prob-
lémáival. Dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, 
a város vezetésére méltó és alkalmas embernek 
tartom és miután a városnak töméntelen aok 


