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NAPIJilREK 
Hány fok meleg van Szegeden ? 

{Baját tudósítónktól.) Szinte tragikusan hang-
zik, de mégis kánikulai igazság, hogy Szege-
den nem tudják, hány fok meleg van ? Nincs 
megbízható hőmérő, azaz ha van is, de nem 
tudjuk, melyik. Mert ahány van, kétszer any-
nyit mutat. Például a hivatalos melegmérő a 
Széchenyi-téren ma 41 fok Celziuszt mutatott. 
Ez olyan magas hőfok, amelyet az emberi szer-
vezet alig-alig képes elviselni. Ilyen hőfok mel-
lett leesnek a lábukról az emberek, állatok, 
örvendetesen állapithatjuk meg, hogy Szege-

den sem az emberek, sem az állatok nem hul-
lanak, ami nem annak köszönhető, hogy a sze-
gedi ember különösen kitartó és be vannak 
rendozkedve az afrikai hőséget meghaladó me-
legek elviselésére. 

Igy tehát meglehet állapitanunk azt is, hogy 
Szegeden nincs 41 fok Celziusz, hiába mutat 
ennyit a Széchenyi-téri városi hőmérő. A hő-
mérő épen nem alkalmas helyen van fölál-
lítva, mert erősen tüz oda a nap, bár a korzó 
Iái gyöngítik a nap hevét. Ezenkívül is ár-
nyékban lenne, mert a hőmérő egy kis pavil-
lonra van alkalmazva, ami szintén vet annyi 
árnyékot, amennyit egy hőmérő terjedelme meg-
kíván. 

Azt nem akarjuk elhinni, hogy a hőmérő 
rossz, hogy rosszul van beállítva s nem tud-
juk a dolgot másként magyarázni, minthogy a 
hőmérőt tartó kis házikó anyaga fölveszi a 
nap sugarait s azt még fokozottabb mérvben 
sugarozza ki és közli a hőmérővel. 

Igy lehet a korzón 41 fok Celziusz a meleg. 
Ilyen körülmények közt azonban nem tudjuk, 
hogy mire jó a hőmérő ? Ugylátszik ijeszt-
getni akarják a járókelőket, erre azonban nincs 
semmi szükségünk. Elvégre elég pokoli a hő-
ség 33 fok mellett is, amennyit több, magán-
hőmérő mutatott ma és nincs semmi szükség 
arra, hogy a közönség képzeletének is befüt-
senek a hivatalosan elismert, városi hőmérőn 
jelzett 41 fokkal, mert az izzadó, olvadó om-
her szívesen elhiszi, sőt még bele is betegszik, 
hogyha ilyen magas hőfokot szuggerálnak bele. 
Növeli ennek a hőmérő-viccnek az érdekes-
ségét, hogy a szegedi országosan elismert hi-
vatalos hőmérő-állomás. Szóval olyan, amilyen 
a budapestin kívül csak egy van ezenkívül az 
országban, még pedig. Debrecenben. 

Ha Budapesten ós Debrecenben ilyen meg-
hízható a hivatalos hőmérő állomás, mint ná-
lunk, akkor egyáltalán nem hiszünk a magyar 
hivatalos hőfok megállapításoknak. 

Statisztikai megállapítás szerint Szegeden 
'msz év alatt ezek voltak a legmelegebb napok-

i m augusztus 25 36l0 — 1891 julius 4 33'2 
1892 augusztus 19 35'7 — 1893 augusztus 

24 31-7 — 1894 julius 25 36S — 1895 julius 
29 34-9 — 1896 julius 29 32'6 — 1897 ju ius 9 
32 '0 — 1898 augusztus 9 317 — 1899 julius 
24 32 8 — 1900 julius 4 33"1 — 1901 augusztus 
1 32 0 — 1902 augusztus 3 33 3 - 1903 julius 
20 35 3 _ 19Q4 j u i i u s 22 344 — 1905 augusz-

6 36-7 - 1906 augusztus 4 33"8 - 1907 
'"'lós 2 33 4 — 1908 julius 14 337 — 1909 julius 

6 34-8 — 1910 julius 23 33*7. 
Tehát busz évre visszamenőleg nem mutat 

01 a statisztika 41 fokú meleget, azt pedig 
nem hisszük el, hogy a maihoz hasonló 

^ ' e g még nem volt. 
Üyen körülmények között azt hisszük, hogy 

llei»c8ak illene, de határozottan szükséges 
ehne segíteni ezen a megtévesztő hibán. Le-
n t i e n helyzet, hogy egy hivatalos és orszá-

hőmérő állomás ugy közölje velünk a hő-
J^at , hogy gyűjtött extra meleggel mestersé-
g e n szökteti fel a hőmérő skáláját. 

— Egy szegedi ezredes tragédiája. Nagy 
részvétet, kelt katonai körökben Zsifkovics La-
jos alezredesnek, a szegedi honvédkerűleti had-
bíróság nyugalomban levő vezetőjének a tra-
gédiája. Zsifkovics egyike volt a legkitűnőbb 
hadbiráknak. Páratlan munkássága és nagy 
ambíciója rövid idő alatt szép karriert bizto-* 
sitottak a számára. Az idegek tulfeszitése 
azonban megboszulta magát, még pedig igen 
tragikus módon. Épen akkor, amikor élvez-
hette vo'na a jól megérdemelt nyugalmat, ül-
dözési mánia tört ki rajta, Elborult elmével 
egyik fővárosi elmegyógyintézetbe szállították, 
a szerencsétlen ezredest. 

— K e c s k e i n é t . Kecskemétről je lent ik: 
Az épületkár fölbecsülésére a tanács meg-
alakította a bizottságokat. A kár összeírása 
hétféle csoportban történik, az épület nagy-
sága, anyaga, a lakék száma stb. szerint. 
A kár t három osztályba sorozzák: romba-
dőlt, lakhatatlan és sérült ház s ez lesz 
alapja a házosztály és házbéradó leirásának, 
valammt az adományból való részesedés-
nek. Ő felsége adományán kivül 92,000 ko-
rona áll rendelkezésre, holott az első' napok-
ban mindenki bizakodott abban, hogy a 
társadalom adakozása az egy millió koro-
nát meg fogja haladni. A meglevő csekély 
összeg szótosztása ezer és ezer kárvallott 
között nagy föladat lesz. A hőség és szá-
razság elviselhetetlen. Az egyes építőiparo-
sok készítik a költségvetést, megkötik az 
alkut, de pénz hiányában az általános épít-
kezés nehezen induk Minthogy adományra 
számítani már alig lehet, az állami kamat-
mentes kölcsönt várja mindenki türelmetle-
nül. A lakosság vihartól tart , mely a meg-
rongált házak nagy részét könnyen tönkre-
tehetnő. 

— Az sírvaliázi bizottság csütörtökön 
délelőtt tizenegy órakor ülést tart. 

— Török ujságiró Szegeden. A szegedi 
szerkesztőségeket sorba járta Hasse Breda, 
szaloniki-i kereskedelmi iskolai tanár és hír-
lapíró, aki elmondotta, hogy Berlinből Bécs 
felé menet, a vonaton ellopták összes pénzét. 
Állításait iratokkal igazolta s megszorult hely-
zetében arra kéri a szegedi közönséget, hogy 
támogassa őt hazautazásában oly módon, hogy 
neki megfelelő munkát juttassanak. Hajlandó 
pár koronáért olaszul, németül és angolul ta-
nítani Írásbeli munkát, fordításokat végezni, 
avagy zongora leckéket adni. 

— Grammofon-láz Makón. Egyik makói 
újság a legkomolyabb formában irja ezeket a 
sorokat: Makó város áldott csendjéről ma már 
csak legfeljebb a mesében lehet szó. Az isteni 
csendet kiűzte a szegény fiu ajándéka, — a 
grammofon. Hangzatos hirdetések ingyen Ígé-
rik ezt az ördöngös masinát, csak a lemezeket 
kell hozzá megvásárolni. Boldog, boldogtalan 
beszerez egy ilyen gépet, hiszen ráadásul ad-
ják, csak a lemezeket kell megfizetni?! Ezzel 
aztán elérték a gyárosok azt, hogy Makón 
alig van lidz, ahol grammofon ne volna. Makó 
városa valósággal el van árasztva ezzel a bre-

egő, krákogó és recsegő gépezettel. Ha szép 
; idő, künn szól a kertben, vagy az udvaron, 

még a ház előtt is, nappal is, de főkép 
I-' jtán, legbuzgóbban pedig este, amikor ugy 

istenigazában agyonüti az eddig élvezett, ál-
dott csendet, holott az ember akkor kívánja 
meg leginkább a csendes pihenést. Makón még 
a csecsemőt is grammofonnal altatják s ha a 
házbelieknek ülő munkájuk akad, csak ugy 
haladnak vele, ha ott szól a grammofon. Uram 
bocsáss meg! még a levesbe való tésztát is 
sok helyütt a grammofon verte taktusokra 
gyúrja a menyecske. Ez elől a borzalmas hang-
verseny elöl pedig nincs menekvés. Szóval — 
ha hihetünk a híradásnak — Makó legköze-
lebb nemcsak a hagymájáról lesz nevezetes, 
hanem a grammofonjáról is. 

— Járvány dühöng Apátfalván. Apátfal-
várói jelenti tudósítónk, liogy ott nagymérvű 
kanyarójárvány dühöng, melynek csak a 
múlt héten is tizenkét áldozata volt. Elszomo-
rító szám ez. Apró kis életek megsemmisülé-
se, az élet virágainak hervadása s mindez 
miért? Nem azért, mert hát az isten csapása 
látogatná meg épen Apátiáivát, hanem mert 
i hatóság gondatlansága idézi elő ennek a 
iarványnak a terjedését. A községi hatóság 

egyáltalán nem törődik emberi élettel, nem 
hat ja meg őket a picinyek pusztulása, nem a. 
szülői sziv fá jdalmas jajveszékelése, amely-
lyel körülveszik az alig-alig rőfnyi kis ko-
porsókat. Már két hónap óta dühöng Apát-
falván a kanyaró, torokgyik és más vesze-
delmes ragályos betegségek. Az orvos derék, 
lelkismeretes, hivatása magaslatán álló em-
ber, aki minden tőle telhetőt megtett a jár-
vány megakadályozására. Ismételten fölhív-
ta, sürgette a hatóságot a szükséges egészség-
ügyi óvóintézkedések megtételére. Mindhiá-
ba. Apátfalva hatósága előtt nincs értéke az 
emberi életnek s még a legelemibb intézkedé-
seket is elmulasztották teljesíteni. Ilyen kö-
rülmények között hiába buzgolkodik az or-
vos, a maga erejéből nem tudja ú t j á t állni a 
já rvány terjedésének a nagy kaszás vigan 
szedi i f j ú áldozatait. Tizenkét halott egy hét 
alat t : — igen nagy szám ez, megérdelmi az a 
hatóság, mely ilyen borzasztó járványt tét-
lenül terjedni enged, hogy tizenkét gyermek-
gyikosságért vád alá fogják. Nagyon fontos 
lenne, hogy ha Apátfalva hatósága nem tö-
rődik a já rvány terjedésével, az állami ható-
ságok vegyék kezükbe ezt az ügyet s rend-
szabályokkal szabjanak gátat a já rvány to-
vaterjedésének. 

••— Laktanyát építenek. A honvédelmi mi-
niszter jóváhagyta a szegedi második számú 
lóavaté bizottság laktanyájának építési ter-
veit. Az építéshez még a tavaszszal hozzá-
fognak. 

— Katonai hirek. Zimmer Alajos, a sze-
gedi 3. honvédhuszárezred századosa eddig a 
központi lovasiskola tanára volt. Zimmer szá-
szadost az ezrednél létszámon felül vezették. 
Most a honvédelmi miniszter a százados ta-
nári beosztását megszüntette és az ezred lét-
számába visszahelyezte. Egye'őre október vé-
géig ideiglenesen a budapesti 1. honvédhuszár-
ezrednél teljesít szolgálatot a százados. — 
Okolicsányi Gyula magyar királyi honvédhad-
biré-főhadnagyot a szegedi II. honvédkerületi 
parancsnokság liadbiróságától a kassai II. hon-
védkerűleti parancsnokság hadbiróságához he-
lyezték át. 

— A k ü l ü g y m i n i s z t e r s a k i v á n d o r l á s . 
Bécsből jelentik: A külügyminisztérium uta-
sította a washingtoni magyar-osztrák nagy-
követet, hogy érdeklődjék az Ellis-Islandon 
és a Hoffmann-Islandon fennálló állapotok 
iránt, mert európai és amerikai ujságközle-
mények szerint a kivándorlókat ezeken a 
helyeken kíméletlenül kezelik az amerikai 
bevándorlási hatóságok. 

— A konstantinápolyi katasztrófa. Kov-
stantináolyból jelentik: Az egész város még 
mindig a tiizkatasztrófa hatása alatt áll. Kü-
lönösen az alsóbb népi'étegekhen hitelre talál 
a gyúj togatás gyanúja . A legkisebb tüz, mely 
máskor nyár i időben föl sem tűnnék, nagy 
izgalmat kelt, amelyet még fokoznak a helyi 
saj tó egy részének számos gyújtogató letar-
tóztatásáról szóló hirei. Hivatalosan ezzel 
szemben állandóan rámutatnak arra, hogy a 
letartózttások tuljdonképen csak tolvajokat 
érintenek. Több mint száz embert tartóztat-
tak le, de háromnegyed részüket már szaba-
don bocsátották és a többiek sem gyanúsít-
hatok gyujtogatással. A kormány óvóintéz-
kedéseket tett annak megakadályozására, 
hogy lázítók fölhasználhassák a nép izgatott-
ságát. Lovasrendőri őrjáratok vonulnak vé-
gig Sztaiubul utcáin. A segitő-akció teljes 
erővel folyamatban van. A kormány kölön-
bozo terveket fontol meg az elpusztított vá-
rosrészek újraépítésére, mely célra ujabb ál-
lamkölcsönt terveznek. A hajléktalanok kü-
lönösen rokonaiknál találnak otthonra. Egy 
részük sátrakban tanyázik. A hatóságok 
élelmiszert osztanak ki. 

— H a d í e s t í j v a k o r l a t o k l l i h a r m e g y é h e n . A 
temesvári 7. h.idtest gyakorlatai az idén Bihar-
megyében lesznek. A temesvári hadtesthez tar-
tozó összes közös gyalog, tüzér- és huszárez-
redek augusztus második felében Biharmegye 
területére vonulnak. Körülbelül augusztus vé-
gére érkezik oda a nagy-katonasokadalom és 
szeptember elejéig háborúskodik Biharban. A 


