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SZBOBO

Meleg á r t é z i v i z e t k e r e s n e k a v á r o s alatt.

Szeged, 1923 julius 15

— Hőhullám Angliában éa Franciaországban. Az Angliábai tegnap ura'kodó híhullá.n
(A Szeged tudósítójától.) Megirta már a lendítené a fürdő látog tottságát, szóval a alig enyhült valamit, csütörtökön a hőmérséklet
Szeged, hogy a vizmütelep mellett furt nyolca- fürdőkut elkészítése egészen jó üzlet lenne a 38, tegnap pedig 37 fok volt. a legutóbbi hároui
dik ár ézikut csövébe homok került és elzárta város szempontjából. Közbejött azonban a nap alatt 50 ember esett áldozatu: a rettenetes
a vizet. Eleinte azt gondolták, hogy a csőbe háb,ru és ez a terv is odakerült a többi el- hőségnek.
került homokot könnyű szerrel el lehet távolí- temetett terv közé, a nagytemetőbe, pedig jóval
A lapok londoni jelentése szeint egész
tani, azonban a kisérlet kudarcot vallóit. Az a háború kitörése előtt szü etett és igy idó lett Angliában óriási a hőség, a hőmérséklet tegnap
első fúrás a'kalmával ugyanis 220 méternyi volna bőven a megvalósítására.
éjfélkor 32 fok volt, amelyre Londonban még
mélységig jutottak, ahol elegendő vizet találtak.
Azonban kételyek merültek fel. Sokan azt eddig nem volt példa. Tizenhit ember n pszurás
A szürfcsö azonban Ja lebocsátás alkalmával vélték, hogy a vállalkozás túlságosan
bizony- következtében meghalt, a hőség számos tüzet
elgöibü't, emiatt neu funkcionált és igy eldu- talan és igy a város hatósága nem vállalhatja és balesetet okozott.
gult a kut. A tisztítási kisérlet sikertelensége az esetleges sikertelenségért a felelősséget. Nem
Parisban a hőmérséklet tegnap árnyékban 40
miatt felszedték az összes csöveket és most bizonyos ugyanis, hogy a mélyre furt kut fok körül volt. N.gy viharokról érkezi* hir 0 se
uj kutat fúrnak. A munka már előrehaladott meleg vizet ad, vagy ad-e egyáltalában vizet vidékéről. A párisi vonat egyik kocájának a
Stádiumban van, közelednek a kétszáz méteres A város altalajának geológiai térképét ugyanis tetejét a szélvihar letépte.
mélység feé. Szakértők véleménye szerht kí- nem állapították még meg és igy előre nem
A hőség Párisban három, Londonban 18 és
vánat; s lenne, ha 230 —235 méterig lefurná- tudhatja senki, hogy a megfelelő mélységben Hollandiában 60 halált okozott.
nának, ahonnan nagy vízmennyiség várható. var-e vizréteg. Ha eseleg találnak is vizet,
A Meteorologiai Intézetnél * következőkel
A vá os hatósága egyébként, mint értesülünk, kérdés, vájjon megfelelő hőfokú e, mert hőmér- mondották: Az Angliából és Franciaországból
most ki akarja javitta'ni az ehö áriézikutat is, séklete attól függ, hogy alsó rétegből, v gy érkezett jelenlések miatt nálunk túlzottan úéik
amelyből azelőtt a városi gőzfürdő táp'álkozott. pedig felső rétegből szivárog a cső alsó nyílá- meg a helyzetet. A kontinensre áttérj dő hőEzt a kutat olyan mélyre akarják lefuratni, sához a viz. A vizes réteg ugyanis nem víz- hullámról szó sem lehet. Ná uik lei f uebt) egyhogy belőle magas hőmérsékletű gyógyvizet szintes irányú, hanem párhuzamosan ha'ad a két napig tarthat még a Ia°su hő melkedés,
Kapjon a fürdé Ha ez a terv valóra válik, a fölötte és alhtta lévő hullámos geológiai réte- mert a helyzet szerint holnapra országos zivatar
várhaló és valószinii, hogy ezzel együtt a hőváros vízellátása rendkivüi súlyos tehertételtől gekkel.
mérséklet lassú sülyedése is megkezdődik
Agszabadul meg, amennyiben a gőzfürdő, által
A kételkedés igy elnyuj otta a tárgyalásokat god-tlomn semmi ok nincs mert a kilátások
felhasznált tekintélyes vízmennyiség is a közés a háború kitörése után már nem igen be- szerini legfeljebb 34—35 fokig melegedhet fel
fogyasztásra fordítható. A gőzfürdő eddig a
széltek a kérdésről. Amikor a nyo'cadk ártérivizmütelepól kapta a vizet, ami feltétlenül kut fúrását elhatározta a kö,gyűlés, ismét fel- az idő, ami országunk viszonyaihoz kípest nyári
megkárosította a város közönségét, mert h szen bukkant a régi terv. Hozzávetőleges számitások hőfoknak normális.
A külföldi nagy hőség ügyében az éjszakai
a közönség fizette a gőzfürdő vizének szivattyú* szeiint ez a mély kut a mai gazdasági viszoórákban
a Meteorologiai Intézet ujabb jelentést
zási költségeit is.
nyok között 40—50 mil ióba sérülné. Ettől a
adott
ki:
A minimum Finnországtól északra
A Tisza L^jos- körút és a Kossuth Lajos
látszólag nagy számtól annyira megijedt a
van, de a Li Mariche-c aíorna táján taláihasó
sugárul kereszteződésénél lévő ártézikut mélyí- tanács, hegy ismét elejtette a kérdést.
csekély depresszi) Délnyugaton aránylag alatése teljesen uj terv ugyan, de még is csak
A régi kut kimélyitése a legújabb terv és csony a légnyomás, a Kárpátok felttt érő m j >
egy régebbi tervnek a módosítása. Már régebben szó került ugyanis arról, hogy a gőzfürdő talán megvalósítható, mert hiszen lényegesen m u n pedig elenyészőben van. Európában az
számára külön áriézikuat furat a város, még kevesebb pénzbe kerülne, mint egy teljesen uj idő feltűnően meleg, de Nyugat Európában még
pedig olyan mé'y kutat, hogy magas hőfokú kut fúrása. A bizonytalanság ugyan most is többhelyütt felléptek íivatarok. Hazánkban a
maximum
vizet nyerjen belfle. E zel a fürdő rezsiköltsége korlátozza a szándékokat, de véleményünk sze- hőmérséklet kissé emelkedett és a
Csenerősen csökkenne, nagyon sok szenet takarí- rint a kísérletet egyszer még is csak meg kell számos helyen meghaladta a 30 fokot
tana meg a város és igy a gőzfürdő fenntar- tenni, mert hol állana ma az emberi kultura, gelén 33 fok és Pécsett 32 fok meleg volt Eső
tása nem okozna gondot a torony Blatt. A ha minden kisérleti szándék eltűnt vo'na a nem volt sehol.
meleg ár.éziviz gyógyító hatása ezenkívül fel- siker bizonytalansága miatt?
— A Weteorotogial Intézet idöp'ngnózifta:
Helyi zivatarok várhatók, egyelőre lén) eges hővá.tozás nélkül.
— Egy évre felfüggesztették ügyvédi
gyakorlataiéi K. Nigy J é -séfet. Dr. K. Nagy
Jí2sef
hódmezővásárhelyi ügyvéd
fegyelmi
Boris bolgár király
| — Az u j sóárak. A pénzügyminiszter újra ügyiben a szegedi kerületi ügyvédi kanara
kémap>s tárgyalis u án tegnap <ste 9 órakor
tegnap a kormány tagjainak és a külföld dip- s megállapította a só alapárát. E szerint az ét- hirdette ki az ítéletet. A kommunizmus és részkezésre
használt
közönséges
konyhasó
alapára
lomáciai képviselőinek jelenlétében résztvet: a
métermázsánként
li.000
korona, a láb-sóé ben a román megszállás alatt tanú i o t ha aNemzeti Atletkai Szövetség zászlófciszentelésén.
6000 korona, marhasóé 12 600 korona, a fiatlan magatartása miatt a kamara ügyésze az
A királyt a rendkívül nagyszámú közönség igen technikai célra szolgáló és emberi élvezetre ügyvédi gyakorlásának felfüggesztését indítválelkes ünneplésben részesítette. A zászlószente- nem alkalmas i p á i só mázsája 9000 korona, nyozta. A választmány K Nagy Józsfet
ügyléssel kapcsolatban a király beszédet mondott, a tiszta ipari sóé 12 600 korona. Mmde.ek ez védi gyakorlatától való egy évi
felfüigeszé^re
amelyben hódolattal emlékezett meg az elesett alapárak a budapesti m. kir. sóhivatalnál és a itélte. rtz ügyész súlyosbításért, K. Nagy József
bolgár katonákról. Beszédét igy fejezte be: El- sótlosztó bizotlság rendelkezése alatt álió más felmentéséért felebbezett.
esett hőseink sze:leme e körül a zászló körül budapesti sóraktárnál kiszolgáltatandó sóért
A j ö v ő h é t n a g y eseménye, a Szanin
lebeg és ezek a holtak haláluk után is csak értendő. A vámvonalon át behozott sóért a
akkor boldogok, ha Bulgária felvirágzik és a pénzügyminiszter a vámtételen felül fizetendő bemuta ója foglalkoz atja városunk közönségét.
A Belvárosi Mozi, mely tudv levőleg csak
nemzeti nagyság eszméje diadalra jut.
enüedély illelék összegét
métermázsánként hetenkint 2-3 napot játszik a szokásos tata16 650 keronábán állapította me.4.
rozások miatt, kedves közönságének kedvében
— A mérnöki kamara. A m. kir. kereskeakarván járni, honorálandó a hozzája való
—
G*
pár
Ferenc
öngyilkosságot
kövedelmi miniszter rendeletet adott k', amellyel
életbelépleti a mérnöki rendtartásról sióló ez evi tett el. Dr. Gáspár Ferenc, a nép zerü tudo- ragaszkodást, javítási munkálatait néhány napra
XVU. törvénycikket. A rendele! részletesen in- mányos irodaiam kiváló munkása julius 12-én beszüntetve, hélfélől—szerdáig bemutaija az
tézkedik a mérnöki kamrrák megalkotásáról és 62 évis korában Budapesten agyonlőtte m gát. utószezon kétségtelenül legnagyobb sikerű filmezek a rendelkezések most lépnek életbe. A tör- Gáspár rendkivüi érdekes uti írásokban szá- eseményét, Arcübasev Szanin-jit. A rendk vül
vény egyéb rendelkezéseinek életbeléptetéséről a molt be azokról a tapasztalatairól és kutatásai- nagysikerű film — a Kamara Mozgónak két
budapesti mérnöki kamara meg&lskitása után ról, amelyeket földkörüli útjában látott. Könyvei hétig volt müsordarbja — sokkal nagyobb
tömegeket mozgatott meg, mint annak idején a
igen elterjedtek nemcsak a tudományos körök
kü ön rendelet fog intézkedni.
ben, de a nagyközönség kérében is. Már rég- Tüzek. Mindkét fi mremek a filrnkultura drága— Benes Angliában. Benes cseh külügy- óta foglalkozoti az öngyilkosság gondolatával. köve, mégis érdeklődéssel várjuk, hogy a közöiminiszter a s,.erdai njpon Ba dwin miniszter- Ma az államrendőrség főkapitányságán k levél- ség döntése m lyik filmnek ítéli i d r a pálmát.
elnökkel és lord Róbert Cecillel tárgyalt, akik- ben bejelentette, hogy önkezével vet véget éle- Tekintettel a film rendkivüi erős meséjére, azt
kel együtt jdent meg Curzonnál. Szerdán .és tének. Gáspár Fere.;c a levél ulóiratában azt csak 16 éven felüliek nézhetik meg.
csütör.ökön a mértékadó angol politikusok kéri a rendőrségtől, hogy ne boncolják fel.
— Drágult a temetés és a ttjfel. Az áregész seregével tárgyalt a c eh külügyminiszter, Gáspár Ferenc revolverrel lőtte magát mellbe,
többek között s r Lloyd Greame kereskedelmi a go'yó szivén hatolt át és azon'ia'i halált vizsgáló bizottság legutóbbi ülésén ismét felemelte a temeiés tarifáját. Határozata ér elméminiszterrel is egy cseh-angol kereskedelmi okozott.
ben az első osztáyu temetés irányára 106.000,
szerződés megkötése ügyében. A bevezető tára másodosz'ályué 68.000, a harm-dos<tályué
—
A
tizenharmadik
német
tornaünnepség.
gyalások te'jes eredméanyd végződtek.
Münchenben a 13-ik német tornaünnepségík a pedig 45.000 korona. A bizot'sá^ ezenki/ül a
— Ércpénzek készülnek Ausztriában. Az mai napon kezdődlek meg. Este hat órakor a tejföl irányárait is felemelte. Nagybani árusíosztrák nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága macáévá Königsplatzon München városának ünnepélyesen tásnál egy liter te,föl irányára a tízszázalékos
tette azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza átadják a szövetségi díszjelvényt. Este nyolc nagykereskedői haszonnal é> a forgalmi adóval
a kormányt, hogy 100, 500, 1000 és 5000 órafcor a Feszíhalléoan üdvözlik a megje^enteke'. együtt 820, e^y kiló 984 korona; kicsinyb ni
koronás ercpinzeket bocsásson ki. Ezek a pénz- Az ünnepségeken 200 000 német tornáit és árusitá>nál egy liter 900, egy kiló pedig 1080
egységek alumíniumból, r.iskelből és ólomtól tornás/nő vesz részt a birodalom valamennyi korona.
lesznek előállítva és a jövő hóban már forga- részétől. Mür.chen városát gazdag zászlódisz
Mint é r t e s ü l ü n k , az ezüst- és ar nybevá!lomba bocsátják.
okesiti.
tá.son kivül ékszer- és bri liánsbeváttás iseszközölO l c s ó f ü d ő « á d a k , gyermek- és ülőkádak he ő,Budapest, IV.,Vármegye-u.hét.BrilliánsbevalH a n g s z e r e k , alkatrészek, javítások Iegolcsóbban Babósnál, Iskola-u.
647 Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
7® lás 10 12-ig. Pénzt, órák aranyra és ezüstre9-5 ig

