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Kánikula. 
(Sqjái tudósítónktól.) A szép, ccendes idő-

ben perzselő f o m k á g g a l tűzött le a nap a 
szegedi utcákra. A komisz aszfalt puhára, ol-
vadt, a lépéseik nyomán szabályos vonalú ci-
pőformák rajzolódtak a M-g. aszfaltba. Bará-
tom, a világhírű magán detektív verejtékező 
homlokát törülgetve a lábnyomokat vizsgál-
gatta tudóshoz méltó érdeklődéssel, amikor 
az egyik mellékutcán megtaláltam. 

— Valami szenzáció, .Mester? — kérdez-
tem felvillanyozva a hirtelen támadt gondo-
lattól, li-ogy az uborkaszezonban is friss szen-
zációval léphetek a közönség elé, ha a sze-
rencse kedvez egy kicsikét. 

— Pszt! Csendesen! — mondta a bará-
tom, a világhírű magándetektív és belemé-
lyedt a lábnyomok világos rajzának tanul-
mányozásába. Aztán megindult egy hosszú 
ser nyomon, - .én követtem hűségesen, bár a 
verejték csak ugy szakadt rólam az almor-
mis forróságtól. E g y vendéglő elé értünk, itt 
hirtelen véget értek a nyomok. Barátom, a 
világhírű magándetektív diadalmasan vé-
gignézett ra j tam, aztán fölényesen, mint aki 
tudatában van felfedezése jelentőségének, 
megszólalt: 

— Azonnal, barátom, azonnal készen le-
szünk. Nagy-an érdekes (felfedezés! Jöjjön. 

— Oh, kérem, kérem. Nagyon örvendek, 
hogy önnel részt vehetek egy nyomozásban, 
amely nemsokára véget is ér. Kérem, kérem. 

Megindu 1 tu n'ik. U toaról-u tcá ra mentünk 
a lábnyomok mindenütt világosan láthatóak 
voltak. Egy kicsikét aggasztott ugyan, hogy 
laikus szemeim nem tudták egy láb határo-
zott körvonalait felfedezni, amelyet nekünk 
bizonyára követnünk kellett, hogy a rejtély 
nyomára jöjjünk, de aztán el hárítottam ma-
gamtól az aggodalmaskodó gondolatokat és 
rábíztam magam barátomnak, a világhíres 
magándetektívnek ügyességére: ő bizonyosan 
tudja, mit csinál, én pedig nem is érthetek 
az ilyesmihez. Végi-e három órai kemény 
gyaloglás után — közben összejártuk Szeged 
csaknem valamennyi utcáját és a két Tisza-
partot, — az egyik fürdő előtt megállottunk. 
'Barátom, a világhírű magán detektív hozzám 
'fordult és lassan, vontatottan beszélni kez-
dett: 

.— Nos, most hal l ja meg szenzációs fel-
fedezésemet, Ma nagyon meleg volt, ugy-e 
És mit szoktak az emberek rendes körülmé-
nyek között csinálni, ha nagyon meleg van? 
Fürödni szoktak, ugy-e? De látja, kérem, 
most rájöt tem avra, Szegeden nem ezt teszik. 
Nézzen végig kérem a Tiszán. Ilyen meleg-
ben hemzsegni kellene az embereknek a hüs, 
jó, kedves vízben. És mit lát? Alig van itt 
öt-hatszáz ember. Érdekes, ugy-e? Százhúsz-
ezer ember lakik itt és az egész hatalma, 
folyamban — beleszámítva minden fürdőt -
alig van öt-hatszáz ember. Tehát: ebben az 
óriási hőségben vagy nincs nagyon melege 
az. embereknek vagy más helyeiket találtak, a 
hol védve vannak a meleg ellen. Nemde? 

— Oh, hogyne, hogyne, kérem. 
— Nos, mit gondol, hol vannak ezek a 

helyek? Nem tudja, mi? Hát ón megsúgom 
magának: a vendéglőkben. Látta azt a sok 
lábnyomot, amit egész uton figyeltem? Igen? 
Nos, azok mind vendéglőkbe vezettek. Egyik-

ből a másikba. .Sőt magam is megfigyeltem 
délelőtt, a (hivatalnokok, akik egy-két órára 
elszabadultaik hivatalukból, nem fürödni 
mentek, ha-nem a vendéglőkbe, sörözni. Hát 
nem érdekes? (Barátom, a világhíres detek-
tív diadallal nézett végig .rajtam.) Szegeden 
nem fürödnek az emberek. Pedig milyen jó 
lehet ilyen melegben a Tisza hűs vize. Lát ja , 
ha ez nem folyna itt, mindenki panaszkod-
nék miatta. De itt folyik, tehát nem használ-
ják, hanem ehelyett sörözni jármuk! Mi? Mii 
szól hozzá? Mi? 

— Tényleg óriási. Önnek igaza vau, 
Mester. iMost tényleg nagyon jó lesz mégfü-
rödni, olyan melegem van, már a kabátom-
>61 is facsarni lehet a vizet. Jöjjön Mester, 

mutassunk mi j'ó példát a nyim-nyam sörös-
íordó embereknek. 

Barátom, a világhírű magándetektív el-
iorult arccal nézett rám. 

— Tényleg borzalmas hőség van, tény-
leg jó lenne m-egfiirödhi, de mert levetkőzni, 

mondta vontatottan, orrát fintorgatva — 
aztán felöltözni. . . Azután meg olyan tmdog 
van, azonnal melege lesz az embernek megint 
ahogy kijött a vizből. Egész nap meg csak 
nem lehet benn leni.. Hanem tudja mit, ké-
rem? Jöjjön, igyunk meg egy pohár sört mii 
is, —- egy egész délutáni kemény munka 
n tán megérdemel j ük! 

— Bothmer tábornok kitüntetése. A király 
báró Bothmer Béla nyugalmazott vezérőr-
nagynak, egy magyar királyi népfölkelő lo-
vasdandár volt parancsnokának a (Lipót-
rend lovagkeresztjét adományozta. 

— Uj egyetemi magántanárok. A kultusz-
miniszter tudomásul vette dr. (BóUiy Zoltán, 
dr. Underherg Hugó és dr. IJehermann Pál 
-orvosoknak a budapesti tudományegyetem 
orvostudományi karban magántanárrá tör 
(ént képesítését. 

— Csongrádban nem vásárolhatunk ga-
bonát. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
már régebben .felterjesztést, intézett a keres-
kedelmi miniszterhez és kérte, engedje meg 
a miniszter, hogy a szegediek Csongrád me-
gyében is szerezhessenek be aninyi gabonát, 
amennyi házi szükségletük fedezésére elégsé-
ges. A miniszter válaszában, .amely kedden 
érkezett Szegedre, elutasította a polgármes-
ter kéréséit. Az elutasítás tévedésen alapszik, 
amennyiben a gabonabeszerzési rendelet ötö 
dik paragrafusa igy intézkedik: „A törvény 
hatóság első tisztviselőjének indokolt fölter-
jesztésére a kereskedelemügyi miniszter a 
belügyminiszterrel és a földmivelésügyi mi-
niszterrel egyetértőleg megengedheti, sogy 
•az illető törvényihatósághoz tartozó községek 
elöljáróságai (városi polgármester) által ki-
adott- vásárlási engedély eh .alapján a fél ház-
tar tási szükségletére ne csak az illető község 
(várost) területén, Hinnem a törvényhatóság 
területén ikávül más községekben (városok 
Iban) is vásárolhasson.." (Érthetetlen tehát, 
hogy miért utasiitatta el a miniszter a. polgár-
mester kérelmét, amikor a (Szeged területén 
termelt galiona megközelítőleg sem elegendő 
a szükséglet fedezéséire. A miniszteri leirat 
szerint nincs olyan paragrafus, amelynek az 
alapján az engedély megadható, pedig a ren 
delet világosan intézkedik. Valószínű, hogy 
az elutasítás elnézésből származott, épen ez 
ért a polgármester megismétli kérését, a 
melyre bizonyára nem kap elutasító választ. 

—• ötven mázsa árpakása közélelmezésre, 
A hatósági közélelmiezési üzem részére fél 
vaggon árpakása érkezett, Az árpakását ki-

lónfkánt nyolcvan fillérért tiz kereskedő fog-
ja árusítani. A .kereskedő neveit csütörtökön 
közli Balogh Károly tanácsos a közönség-
gel. 

— A fémtárgyak beszolgáltatása. A hon-
védelmi miniszter tudvalevőleg rendeletet 
bocsátott ki a fémtárgyak beszolgáltatásá-
ról. Az -átvételi bizottságok julius 18-án kez-
dik meg a beszolgáltatandó fémtárgyak átvé-
telét. Az átvételi el járást augusztus 20-ára 
ibe kell fedezni. Beszolgáltatandó fémtár-
gyak: főzőedények és egyszerű asztali kész-
letek az evőeszközök (kés, villa, kanál) kivé-
telével, (konyhaszereik (mozsarak, mozsár-
törők, liabüstök, egyszerű öntött sárgaréz-
gyertya tartók, vasalók, tálcák, más (hasonlók, 
sárgarézből), mosóüstöik, a tűzhelybe beépí-
tett egyszerű víztartók', valamint fürdőká-
dak vörösrézből, gyümölcsbe'főző üst ük, a 
mennyiben nem gyár i üzemben használtat-
nak, (fél kilogrammos és ennél nehezebb sár-
garózsulyók, szőnyegfogantyu-k- és védőru-
da(k, amelyek .az ezek felállításával foglalko-
zó iparüzők vagy kereskedők raktárkészleté-
hez tartoznak, tekintet nélkül arra, hogy e 
raktárkészleteik hol vannak. A felsorolt fém-
tárgyakat beszolgáltatni kötelesek: iparüzők 
és kereskedők, háztartások, háztulajdonosok, 
szállodások, vendéglősök, kávésok és a siitő-
és cukrászipar körébe taulozó vállalatok ak-
kor is, ha ily tárgyakat őrizetbe tartanak. 
Az iparüzők és kereskedők készletük egy-
harmadá t tartoznak beszolgáltatni. A fel-

tétlen nélkülözhetetlennek mondott tárgyak 
beszolgáltatásáról az átvételi bizottság dönt. 
Nem kell beszolgáltatni olyan fémtárgyakat , 
ímelyek nem vörösrézből, vprösrézötvőzetből 
vagy .nikikelből készültek, a gyári üzemekben 
vagy szakiskolákban levő gyümölcs, főzelék 
és Isefőzőüstöket, konyhamérlegek, teaszamo-
várok, úgynevezett bécsi kávéfőzők, villamos 
főzök, konyhai használatra szánt manométer-
üstöik, mosódobok, a tűzhelybe Ive épített víz-
melegítők, ha eltávolításuk által a tűzhely 
használhatósága megszűnik, a. háztartások-
ban használt függönyrudak -(csövek) és tar^ 
•lók, gyógyszertári felszereléseik, továbbá kü-
lönös művészi avagy történelmi becsesel biró 
tárgyak. Az átvételi bizottság a hadicélokra 
igénybe vett fémtárgyakat a kitűzendő' idő-
ben meg fogja tekinteni. Az iparüzők, keres-
kedők, vállalatok stb. a fémtárgyakat az át-
vételi bizottság megjelenéséig 'készentartani 
kötelesek. A többi beszolgáltatásra kötelezet-
tek a fémtárgyalkat az átvételi bizottság 
meg jelenésének bevárása nélkül a megálla-
pítandó napon az átvételi helyre beszállítani. 
(kötelesek. Az átadónak a bizottság az átvett 
tárgyakról elismervényt ad. Ugyanilyen lia-
tározmányok érvényesek az ónttárgyak be-
szolgáltatására nézve is. Azt, aki a hadicélok-
ra igénybevettnek kijelentett fémtárgyakat 
eltitkolja, vagy l>e nem szolgáltatja, két hó-
napig terjedhető elzárással és hatszáz koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik. 

— A szegedi gyárak katonai felügyelője. 
A Délmagyarország junius 29-iki száma ri-
portot közölt a légszeszgyári munkások liely-. 
zetéről. A cikkel kapcsolatban az egyik sze-
gtedi vállalat részéről annak közlésére kentek 
föl bennünket, hogy Titze Miksa százados, a 
szegedi katonai felügyelet alatt álló üzemek, 
felügyelője működését nagy tapintattal és 
buzgalommal fejti ki. A szegedi gyárak so-
kat köszönhetnek Titze századosnak, aki min-
dig tapintatosan jár el és igazságszerető. 

— Egy vaggon cukor közélelmezésre. 
Jelentettük, hogy a közélelmezési üzem ré-
szére egy vaggon cukor érkezett. Acukrot 73 
kereskedő kötötte le árusításra, a_ kiosztás 
napján azonban harminchárom kereskedő 
nem jelentkezett. Azok a .kereskedők, akik az 
első ikiosztási napon ne Kijelenhettek meg, 
.csütörtökön a Hus- és Vásár pénztárnál még 
jelentkezhetnek a lekötött mennyiségért. 

— A piac-korlátozó rendelet felfüggesz-
tését kéri Szeged. Dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester kedden délután Budapestre 
utazott, .ahol dr. Cieatricís Lajos 


