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5 világrészen 
vezető mArka a 

szárazelem-gyártmányok. 

0 szegedi tűzoltóság 
fejlődése 
az utolsó 30 évben 

s»tnt Ismeretes, P a p p Ferenc, a szegedi hiva-
tásos tűzoltóság főparancsnoka 35 éves szolgá-
lata után nyugdíjba ment és távozásával máris 
harc indult meg a megüresedett állásért. Azok a 
fontos érdekek, amelyek egy város tűzoltói szer-
vezetének és minél tökéletesebb felszerelésének 
kérdéséhez fűződnek, feltétlenül megkövetelik, 
hogy a tűzoltó-főparancsnok rendkívül felelősség 
teljes helyét csakis olyan egyén tö'lhesse be, aki 
nemcsak hozzáértését, tudását és rátermettségét 
igazolta be, hanem hosszú szobraiban eltöltött 
működése is biztosítékot nyújtson a különösen 
Szeged óriási kiterjedésénél fogva sokszorosan 
jelentős tűzbiztonsági szolgálat kifogástalan ellá-
tására. 

Hogy az egyéni szakértelem és a különleges he 
tyi viszonyok legrészletesebb ismerete milyen 
eredményeket tud elérni,, annak élénk bizonysága 
a szegedi tűzoltóságnak a Papp Ferenc vezetése 
alatt elért fejlődés Mint várostörténelmi adat is 
érdekes, ha rövid visszapillantást vetünk a sze-
gedi tűzoltói intézmények 30 év előtti állapotára 
és ezzel összehasonlítjuk a mai helyzetet, azt a 
nagy fejlődést, amin ezidő alatt a városnak ez a 
fontos intézménye elért. 

A közgyűlés 1906 április 25-én az akkor alig 23 
eves Papp Ferencet választotta meg főparancs-
nokká. Az uj parancsnok nagy ambícióval fogott 
mnnkájához. Javaslatot készített a szérűskertek 
uj beosztására, további törekvése az addig telje-
sen hiányzó tűzjelző-hálózat megteremtése volt. 
Sürgette, hogy a város minden körzetében nyilvá-
nos telefonokat állítsanak fel. Kezdeményezésére 
a város 1907-ben meg is szervezte Alsóvároson az 
első fiókőrséget, amelyet a telefonhálózatba is be-
kapcsollak. Radikális újításokat hozott be az épí-
tés -rendészetbe Rendszeresítette a telepengedé-
lyezések kiadások előtt a tüzrendészeti szemléket 
és azon tul mind a telepek mind pedig a házak 
építésének engedélyezése a tüzrendésaeti hatósá-
gok véleményétől ís függött. Papp Ferenc nevé-
hez fűződik az az intézkedés is, hogy az állami 
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tanítóképző növendékeit a tűzoltás elemi szabá-
lyaival is megismertették. 

A háború és annak következményei egy időre 
megállították a tüzoltószerek szaporítását. Ad-
dig hét lovas-szerkocsival látták el a város tűz-
biztonsági szolgálatát. A gazdasági helyzet Javu-
lásával Papp Ferenc kezdeményezésére lassanként 
megindul az intézmény automobilizálása is, 1917-
ben megérkezik az első, percenként 800 litert szol-
gáltató fecskendő-autó, amelyet nemsokára a Mát-
rai-féle körforgó, a Rába-autófecskendő, majd a 
Fiat-autószerkocsl követ. A tűzoltó-legénység szer-
vezését uj szabályrendeletben állapítják meg, szol-
gálati viszonyukat és szociális helyzetüket a ha-
ladott kor és a szolgálat fontossága szerint ren-
dezik. Működésének egész utolsó napjáig szorgal-
mazza egy külön tűzoltó-ház felépítését a lakta-
nya közvetlen közelében, amelynek építési költsé-
geit a legénység lakbérével kivánta amortizálni. 
Két esztendővel ezelőtt sikerült a külterületi szol-
gálat ellátására egy hatalmas, nyolc személyt, 
motorfecskendőt és a legszükségesebb tűzoltót fel-
szerelést megábafoglaló autót beszerezni, arai az-
óta a gyakorlatban nagyszerűen bevált. 

Papp Ferenc a szakirodalom terén is Jelentős 

munkásságot fejtett ki és magára irányította a 
felsőbb hatóságok figyelmét. 1930 ba n a Nemzet-
közi Tűzoltó-Szövetség tanácstagjává választják, 
amit a külföldi tűzoltó-szövetségek számos tiszte-
leti taggá való választása is követtek. A Magyar 
Országos Tűzoltó-Szövetség 1930-ban megbizta a 
belügyminiszter által kért és az ásványolaj szál-
lítására és raktározására való kormányrendelet-
tervezet elkészítésével. „A tűzrendészet! közigaz-
gatás kézikönyve'' cimü könyve, amelyben az ide 
vonatkozó rendeleteket és törvényeket tételesen 
sorolja fel, elismerést aratott. 1933-ban a kor-
mányzó a város és az ország tűzrendészete érde-
kében kifejtett tevékenységéért legfelsőbb elisme-
résében részesítette, amelynek okiratát és az az-
zal járó Signum Laudist Bárányi Tibor főispán 
nyújtotta át neki ünnepélyes külsőségek között. 

Szeged tűzoltósága, sajnos, a legutóbbi években 
a stagnálás kényszerítő stádiumába érkezett, meri 
a különösen Szegedet sújtó lehetetlen gazdasáp 
viszonyok nemcsak a tűzoltóságinak blármilyrr 
szerény fejlesztését is lehetetlenné tette, de kivíi 
natos, hogy a város egész lakosságát érintő ebb, r 
a nagyfontosságú problémájában egy arra ter 
mett uj főparanosnok legalább a visszafejlődés 
tudja meggátolni. —ö—ő. 
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Ujilások a városházi ügykezelésben 
Január elsején megszűnik a polgármesteri iktató 

(A Délmagyarország munkatársától-) Január" 
'ól kezdődően jelentős egyszerűsítést hajtanak 
\égre a városi ügykezelésben- Régn terv az, 
hogy a polgármesteri iktatót messziintetik és 
az összes iktatást a központi iktatóhivatalban 
bonyol't'ják le- Jelenleg az a helyzet, hogy a 
városházán két iktató működik: az elnöki és 
a központi iktató- Ha az egyiket megszüntetik, 
akkor felszabadul két munkaerő, amelyet más-
hol lehet foglalkoztatni-

Eredetileg ugy volt, hogy már jul'ustól kezd-
ve megszüntet i-k az elnöki iktatót, a nyári hő-
napokban azonban aránylag megfogyatkozott a 
város aktaforgalma és igy nem lehetett volna 
pontosan megállapítani, hogy az egyszerűsí-
tési eljárás milyen eredménnyel járt- Most ja-
nuár elsején próbaképen megszűntetek a pol-

gármesteri iktatót, minden beadványt ezentúl 
a központi iktatóhivatalban fognak útatnt• Az 
újítástól a városházán sokat várnak-

Szó van ezzel kapcsolatban arról Is, hogy t 
polgármester* hivatal Is önálló ügyosztály lesz 
és megfelelő számozással látják el- Újítás lesz 
az is- hogy vasár és ünnepnapokon az iktaló-
hivatalban nem tartanak inspekciót> hameim a 
városháza folyosóján gyűjtőszekrémyt helyez-
nék el és abba lehet bedobni az ünnepnapok otí 
beadott kérvényeket. A tapasztalat szerint a 
városháza ünnepnapi aktaforgahna olyan ele-
nyészően csekély, hogy ezért nem érdemes a2 
ik%tóhivatálban külön inspekciót tartani, vi-
szont a gyüjtőszekrény felállításával az igé-
nyeket kielégíthetik-

Az első amnesztia 
a szegedi törvényszéken 
Kegyelmei kaplak az izgatással vádolt 
román baptisták 

(A Dé'magyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Apcíy-tanácsa szombation tárgyalta 
Rózsa Sándor kétegyházi baptista lelkész, Szabó 
Péter baptista gyülekezeti diakónus, valamint 
Petrusán Tivadar napszámos és felesége nemzet-
gyalázás i ügyét. 

A vád szerint a vádlottak május io-én este a 
baptista gyü ékezetben elszavaltattak Petrusánék 
9 esztendős kányával egy verset, amely magasz-
talja a romónok május 10-iki nemzeti ünnepét, 
örvendezik azon, hogy a románok felsznbndtilld'; 
a rabságtól és köszönti nagy Romániát. A román-
nyelvű verset a hívek megdöbbenéssel fogadták, 
feljelentésükre megindult az eljárás. 

A szombati tárgyaláson a lelkész bevallotta, 
hogy ő adta a könyvet Petrusánéknak, de nem 
tudta, hogy milyen versek vonnak benne. A kér-
déses verset Petrusánék választották kí szavalás-
ra. Szabó diakónus azt vallotta, hogy csak a vers 
végén vette észre, hogy miről van szó, mert az 
inkriminált részek a vers végén vannak. Petrusá-

nék nem jelentették be, hogy leányuk mit fog sza-
valni. Petrusánék azt adták elő, hogy azért vá-
lasztották ezt a verset, mert rövid volt. A versel 
egyébként nem értették, mert az irodalmi román 
nyelven volt írva és ők azt nem értik. 

A bíróság több tanút hallgatott ki, majd meg-
állapította, bogy nem nemzetgyalázás, hanem iz-
gatás történt. Miután a kormányzó karácsonyi am-
nesztiája kiterjed az izgatása bűncselekményekre, 
a bíróság ezen az alapon a további eljárást meg-
szüntette a vád'ottnk ellen. 
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