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K e d d e n Qáromsszor vonult k i 
gabonaégésOesz a lüzzollóság 

(A. Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi 
;dőb«n egyre gyakrabban szólal meg a tűzoltók te-
lefonja, amelyen ijedt hangok tüzet jelentenek. A 
tüz okozója majd minden esetben a közönség vi-
gyázatlansága: egy eldobott cigarettavég és egy 
égő gyufaszál, amelyek aztán tetemes károkat okoz-
nak. 

Kedden három nagyobbszabásu tűz volt Szeged 
környékén. Mindhárom tűzhöz kivonultak a sze-
dői tűzoltók és sikerült a tüzek továbbterjedését 
megakadályozni. 

Az első tűz hajnali három órakor ütött ki az 
alsóvárosi szérűskertek területén. A toronyőrség 
jelzésére a tüzőrség teljes apparátussal vonult ki. 
Megállapították, hogy a tűz a Kecskés-telepi mag-
kisérteti állomás szalmakazlainál tört ki. A tüzőrség 
egyórai megfeszített munkával elfojtotta a vesze-
delmes tüzet A tüzet minden valószínűség sze-
rint vigyázatlanság okozta, A kár 2000 pengő. 

Féfegykor <* baktói lőtér melletti tanyához hivták 
a tűzoltókat. Itt is egy hatalmas szalmakazal 
gyulladt ki. A helyzet veszélyes volt, mert a 
szél a házsorok és a többi kazlak felé hajtotta a 
lángokat A tűzoltók munkája rövidesen gátat ve-
tett a nagyobb szerencsétlenségnek. A tüzvizsgálat 
során megállapították, hogy a tüzet a járókelők 
által eldobolt cigarettavég okozta. A kár néhány-
száz pengő. 

Alig értek be a tűzoltók a baktói tűztől, amikor 
ismét megszólalt a telefon és a felsővárosi Fekete-
földek 67. számit tanyájához hivták a tüioltókat. 
Amikor a tűzoltók kiértek, Krabok István gazdál-
kodó 130 buzakeresztje hatalmas lánggal égett 
Reménytelen volt a többi asztag is, mert szél fujt 
A tűzoltók először biztonságba helyezték a tanya-
épületet és az asztagokat, azután hozzáfogtak az 
égő buzaasztag eloltásához. A kár 1000 pengő. 
A tüzet valószínűleg szintén vigyázatlanság okozta. 

Négy üres tanszék van a szegedi egyetemen 
Hainiss és Orlvay professzorok helyéi valószínűleg még az o| lanév előli belőlük 

(A Délmagyarorszőg munkatársától.) A szegedi 
'Ferenc József Tudományegyetemen jelenleg négy 
katedra áll üresen. A négy katedra tanárai közül 
dr. Hainiss Elemért, a gyermekklinika igazgató-
ját, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
gyermekgyógyászati tanszékére nevezte ki a kor-
mányzó, dr. Ortvag Rudolfot, aki Szegeden az 
elméleti fizikát tanította, ugyancsak Budapestre 
hívta meg az egyetemi tanács, Budapestre távo-
zott dr. Szandtner Pál, a politika tanára, végül 
nemrégen temették el a belgyógyászati klinika 
igazgatóját, dr. Jancsó Miklós nyilvános rendes 
tanárt 

A négy megüresedett tanszék közül kettőre vo-
natkozólag már megjelent a hivatalos lapban a 
kultuszminisztérium pályázati hirdetménye. Dr. 
Hainiss Elemér tanszékére julius 31-ig lehet a 
pályázatot benyújtani, azonban a tanszék betölté-
6érői csak szeptember végén döntenek. Három pá-
lyázót fog ajánlani az egyetemi tanács a kultusz-

kormánynak, amely azután a kinevezést a kor-
mányzóhoz terjeszti feL A gyermekgyógyászati kli-
nika uj igazgatója valószínűleg már az uj tanévben 
elfoglalhatja tanszékét • 

Csaknem egy évvel ezelőtt írták ki a pályázatot 
a dr. Ortvag Rudolf távozásával megüresedett el-
méleti fizikai tanszékre. Erre a tanszékre a pályá-
zati határidő még 1929 december 31-én lejárt 
Minden valószínűség szerint az uj tanév kezdetéig 
ez a tanszék is betöltésre kerül. 

Dr. Szandtner Pál távozásával megüresedett poli-
tikai tanszékre a pályázat a Budapesti Közlöny 
egyik legközelebbi számában fog megjelenni 

Nem irták ki még a pályázatot a dr. Jancsó 
Miklós halálával megüresedett belgyógyászati tan-
székre és erre valószínűleg csak késő ősszel kerül 
sor. 

A böTesészetkaron egyetlen tanszék sincs ürese-
désben. 

A kereskedelmi miniszter 
a késziilő enerpiatörvény miatt a gázgyári koncesszió 
tizévnéi nagyobb meghosszabbítását nem engedélyezi 

Egy közgyűlési határozat jóváhagyásának érdekes indokolása 

A Poromouní hangos nagy attrakcióin: 

Pór l s g ye rmeke i ! 
George Fawcoíí 

főszereplésével csütörtöktől a Belvárosi Moziban. I 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vali-

hóra István, törvényhatósági bizottsági tag 

még a márciusi közgyűlés egyik határozatát 

megfellebbezte. Ez a határozat a villamos egy-

ségárak megállapításáról szólt és a közgyűlés 

utasította a város tanácsát, hogy a villamos 

egységárak megállapítását a döntőbizottság-

nál szorgalmazza. A miniszter ezt a határo-

zatot most érdekes indokolással hagyta jóvá. 

Azt mond ja az indokolásban a miniszter, 

hogy a város hatóságának még akkor is köte-

lessége a döntőbizottság véleményét kikérni , 

ha a bizottság döntése esetleg kedvezőtlen is 

lenne a fogyasztókra, mert a város közönsé-

gére megnyugtatói ag hat, ha látja, hogy a 

hatóság szor> lmaz ta az egységárakra vonat-

kozó bizottsági döntést 

Kitér a miniszter a fellebbezés elutasításá-

nak indokolásában a gázgyár koncessziójának 

"gyére is. Nem ellenzi a miniszter a koncesz-
s zi6 meghosszabbítására vonatkozó tárgyalá-

sokat, de azt mondja , mielőtt e tárgyalásokra 

^ r kerülne, alapos vizsgálat tárgyává kell 

tenni a gázgyár ajánlatát és meg kell állapí-

tani, hogy az ajánlatból a városra mi lyen és 

menny i haszon származik. Az indokolás to-

vábbi részében azt mond ja a miniszter, hogy 

nem ismeri a város szándékát és nem tudja, 

hogy a város házikezelésbe veszi-e az áram-

szolgáltatást, vagy meghosszabbítja a gázgyár 

koncesszióját, de azt m á r előre kijelenti, akár-

miképen is alakul a helyzet, a koncessziónak 

hosszabb időre, m in t tiz évre való meghosszab-

bításához semmi szín alatt sem fog hozzájá-

rulni . A tiz évnél rövidebb ideig való meg-

hosszabbítás elé a miniszter nem gördít aka-

d á l y t f - -- -

H a a város nem kívánja az áramszolgálta-

tást házikezelésben biztosítani — mond ja az 

indokolás —, a jelenlegi koncessziónak nem 

egyszerű meghosszabbításáról volna szó, ha-

nem a városnak nyilvános versenytárgyalást 

kellene hirdetni és a legelőnyösebb ajánlat-

tevővel kellene megkötni a szerződést. 

Felh ív ja végül a miniszter a hatóságot arra, 

hogy még a jelenlegi szerződés lejárta előtt 

döntsön a koncesszió meghosszabbítása ügye-

ben, m iu t án a kérdés elintézésének a nemzeti 

energiagazdálkodás szempontjából is rendkí-

vül nagy fontossága van. 

A miniszter leiratából minden kétséget ki-

záróan megállapítható, hogy azért akar sza-

kítani a hosszúlejáratú szerződésekkel a vil-

lanyáram szolgáltatásánál, mert nem lehet 

tudni, hogy milyen rendelkezéseket tartalmaz 

ma jd a készülő energiatörvény. Szó van 

ugyanis arról is, hogy a vi l lanyáram ál lami 

monopól ium lesz és a miniszter m á r most 

akar védekezni a hosszúlejáratú szerződések 

felbontásának súlyos terhei ellen. 

Harminc centiméterrel feltöltik 
a Templom-teret 

A miiszaki bizottság ütése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A város-

nak most a műszaki bizottság a legszorgalmasabb 
bizottsága. Rövid egy hét alatt kedden már má-
sodszor ülésezett dr. Pálfy József elnökletével^ 
A fogadalmi templom építkezésével kapcsolatban 
felmerült kisebb munkák elvégzéséről volt szó, első-
sorban a Templom-tér végleges nívójának a meg-
állapításáról és rendezéséről tárgyalt a bizottság. 

A városrendezési tervek és a Templom-tér között 
mintegy harminc centiméternyi nivódifferencia van, 
amelynek az eltüntetését kérte a tér tervezője, 
Rerrich Béla építész. Rerrich szerint a tér nívó-
ját az esztétikai hatás biztosítása érdekében feltét-
lenül emelni kelL A nivóemelés alig egy-kétezer 
pengőbe kerülne, végrehajtásához a műszaki bizott-
ság annál is inkább hozzájárul, mert a munkálatok 
egy részét Rerrich Béla az egyetemi építkezések 
terhére maga végezteti el. A munkálatok mindössze 
abból állanak, hogy a Templom-tér egyik részét 
feltöltik, az aszfalt kocsiúton pedig mintegy husz 
méter hosszúságban végeznek ilyen nivellálási mun-
kálatot 

A műszaki bízottság ülésén felvetették azt a 
gondolatot is, hogy a tér burkolására használt 
köveket ne az eredeti terv szerint homokágyba, 
hanem oementágyba fektessék. Miután ez a munka 
mintegy tizenegyezer pengős tulkiadást jelentene, 
a műszaki bizottság a felvetett terv felett napirend-
re tért. 

Hozzájárult végül a bízottság ahoz, hogy a tíkö-
vezés előtt alaposan lehengereljék a teret, hogy 
a burkolat süppedése elkerülhető legyen. 

Kánikula 
A Meteorológiai Intézet jelenti esté 10 óra-

kor: Hazánkban eső a nap fo lyamán nem 

volt. A hőmérséklet 29—30 fokig, Budapesten 

és Szegeden 32 fokig emelkedett. 

Prognózis: Helyi zivatarok egyelőre lényeges 

hőváltozás nélkül , később hősülyedés. 

Pénteken tárgyalja Ee a kormány 
a bolettabajokat 

Budapest, julius 29. Az egységes párt első nyári 
értekezletét augusztus 11-én Balatonföldváron tartja 
s ezen a pártértekezleten résztvesz és felszólal gróf 
Bethlen István miniszterelnök is. 

A kormány tagjai pénteken tartják meg az e heti 
minisztertanácsot, amelynek legfontosabb tárgya 
értesülésünk szerint a bolettatörvény végrehajtása 
során felmerült panaszok elbírálása s azon intéz-
kedések végleges megállapítása lesz. amelyek ezeket 
a zavarokat kiküszöbölhetik. 

A walesi herceg Brüsszelben 
Brüsszel, ju l ius 29. A walesi herceg ma dél-

után Londonból jövet repülőgépen Brüsszelbe 

érkezett, ahol a k irá ly és a kirá lyné fogadták. 

Egy héfalatt 
32,000-81 növekedett az angol 

munkanélküliek száma 
London, ju l ius 29. A munkané lkü l iek szá-

m a jul ius 21.én 1,972.700 volt, azaz 32.834-el 

több, mint egy héttel s 850.057-el több, mint 

egy évvel ezelőtt. 

HOLNAP » l e g r a g y o g ó b b 

Vidám kabaré esi 
Daibukát Ilona, Bársony Isíván, Berky 

. . . . . . . Lily, Gózon Gyula és nagyszerű társulatuk 
C s ü t ö r t ö k ö n a t o r z ó k e r t b e n 


