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Egy szervezeti kasszafuró társaság
két betörést követett el az elmúlt éjszaka
Selöríek a zsidó templomba és felfeszileiíék a hitközségi Iroda páncélszekrényét
(A Délmayyarország munkatársától.)
Makón
íe^nap éjjel két vakmerő betörés történt. Ismeretlen tettesek éjszakának idején behatoltak a makói Eőtvös-uccai ortodox-imaházba,
»hol feltörték az egyik perselyt és több értéKés templomi kegyszert vittek el. A betörők
ugyanezen éjjel meglátogatták a közelben levő
egyházi irodái is, ahol teljes felkészültséggel
láttak hozzá a Wertheim-szekrénv felfesziléiéhez. Munkájuk közben azonban megzavarták
5kel, ugy hogy betörőszerszámaikat hátra-

Nem

kell Szegeden

hagyva elmenekültek.
A megindult rendőri nyomozás során megállapították, hogy a betörőbanda a legmodernebb szerszámokkal
dolgozott. A rendőrség
ebből arra következtet, hogy a betörők egy
szervezett banda t agjai, akik erre az alkalomra
rándultak le Makóra.
A rendőrség nagy apparátussal látott hozzá
a nyomozáshoz, hogy a vakmerő kasszafurótársaság tagjait elfogja.

(élni a földrengéstől —

mondja Kogutowitz professzor

Látogatás a szegedi egyetem földrajzi intézetében
(A Délmagyarország
mimkatársától.)
Az
ntóbbi napokban ismét a föld került az érdeklődés központjába, az az ismerős és azért
mégis annyira idegen föld, amit a gyámoltalan
és ijedős természetű ember hol biztos fundamentumnak, vagy életet adó anyaföldnek becéz, hol ragadós, piszkos sártömegnek, amelyre palotákat, gyárakat és álomkastélyokat épit,
ragy pedig meleg embervérrel itatja, mint
hoimi kegyetlen és tehetetlen bálványt, amelyei gyűlöl, de amelytől elszakadni képtelen.
A föld most ismét megvonaglott a céllal,
fagy céllalanul tévelygő emberlábak alatt.
A megrémült emberek lelkében a kérdések
ftgész raja bukkant fel és feleletet vár az
ijesztő -miért*-ekre.
A szegedi egyetem földrajzi intézete a földrengésről szóló első jelentésében már l'elhivla
e város lakosságát, hogy akinek van valami
kii lön észMele a földrengés megnyilatkozásáról, azt jelentse be az intézet igazgatóságának, amely a bejelentett adatokból szándékozik elkészíteni a földrengés tudományos
jellemrajzát.
Felkerestük dr. Kogutowitz Károly profeszszort, a földrajzi intézet vezető tanárát és
megkérdeztük, hogy felhívásának milyen eredménye van, kapott-e érdekesebb adatokat, vagy
l>edig az örök emberi közömbösség az első pillanatok döbbenete után napirendre tért a
rendkívüli dolgok fölött és elfelejtette azt is,
amit maga észlelt?
— A szegedi közönség ebben az esetben najgyon sók jó szolgálatot tett intézetünknek —
mondotta a professzor —, magára, a földrengésre is a közönség hivta fel a figyelmünket. Először a Délmagyarország
kiadóhivatalától kaptuk a telefon jelentést, még pedig a
lvngés legelső pillanataiban, ugyanakkor a felsővárosi plébánia is hozzánk telefonált. Ennek köszönhetjük, hogy szeizmográfunk egészen pontosan lejegyezte a rezgéseket. Meg
akadályozhattuk ugyanis, hogy a szeizmográf
lüjc a nagyobb kilengések következtében kiugorjon, mint aliogv a budapesti készülék
tűje is kiugrott. A két földrengés idejében állandóan szóll a telefonunk és a legkülönbözőbb helyekről kaptuk az adatokai és hallottuk az érdeklődő kérdéseket. Felhívásunknak
is meg van az eredménye. A közönség nagyon
'sok pontos megfigyelést közölt az intézettel.
A bejelentett adatok közül érdekesebb az egyik
Kárász-uccai könyvkereskedő jelentése, akii e k üzletében néhány könyv leesett a polcról
A városháza toronvőrségének lagjai szintén
észlelték a rengést, amelyre a telefonkagyló
liivla fel figyelmüket. A felfüggesztett kagyló
ugyanis erősen megmozdult.

A íoronyőrök érezték azt is, hogy
maga a torony is megingott,
Bmi téliesen valószínű is. Sok helyen azt tapasztalták, hogy a mozdulatlan asztalon lévő
pohárbau megmozdult a viz, a felsővárosi
plébániában az ajtók becsapódlak, az IskolaUcca egyik házában pedig

egy csillár is leszakadí.

A lámpák meglendülését nagyon sokan észrevették mind a két rengés alkalmával, leginkább a lámpakereskedők, akiknek üzletében
szorosan egymás mellett függnek a csillárok.
— A bejelentések között azok az értékesebbek, amelyekből megállapítható a rengés
iránya. Ezért első felhívásunkban is arra kértük a közönséget, hogy ha bejelent valaki
ilyesmit, rajzolja le egyvonallal az ucca irányát és hozzá a szoba négyzetét és jelölje
meg, hogy a szobában milyen irányú mozgást
észlelt, vagy a szoba melyik falán észlelte a
rengés hatását. A jelenségek ismétlődése esetén
arra kérem a közönséget, hogy figyelje meg,
nem hall-e a rengés idején valami morajszerű zajt és hogy a nyugodt rengésen kivül
nem érez-e lökésszerű mozgást is. Ezek a körülmények ugyanis rendkívül fontosak a rengés okainak tudományos meghatározásához.
Megkérdeztük
Kogutowitz
professzortól,
hogy a város lakosságának kell-e tartania
a földrengés megismétlődésétől, nem fenyegetik a várost nagyobb arányú földrengés.
— Remélhetőleg

közökben mutatkoznak. A földkéreg közben
látszólag teljesen nyugodt és mozdulatlan. A
legutóbbi években tőrtént földrengések — tavaly Szerbiában, az idén Törökországban és
most kétszer egymásután Bulgáriában — nyilvánvalóan egy fokozottabb mozgás követJce»ményei. Nagyon valószínű, hogy még tovább
is lesznek ennek a mozgásnak tünetei.
— Vulkanikus földrengésre itt, az AlfőHőn
nincs sok kilátás.
— A tudomány feladata az, hogy ezekből a
hihetetlenül kicsi mozgásokból a megfigyelések segítségével rekonstruálja azt a több
százezer esztendős, tehát emberileg nehezen
elgondolható felyamato', amelynek eredményeképen a tengerfenék
iszaplerakodásaiból
keletkezett mészkőrétegek egy következő geológiai korszakban többezer méteres hegységekké tornyosulhatnak. Ezért fontos az, hogy
minden észleletről tudomást szerezzünk.
|
Elmondotta még a professzor, hogy a tudományos megfigyeléseket igen megneheziti
a balkáni államok kulhirálatlansága. Szeizmográf csak Budapesten és Szegeden van,
talán Belgrádnak is van egy földrengésjelző
készüléke és igy a déleurópai rengéseket csak
ez a három készülék jelezheti precízen.

Megmutatta Kogutowitz professzor a szegedi szeizmográf szeizmogramját mind a két
földrengésről, a szombatiról és a csütörtökiről. A készülék tüje érdekes vonaltőmeget karcolt a kormozott papírszalagra, amelynek rajzát fixirozták és fényképmásolatokat is készítettek róluk. A szeizmográf a leszámoló palota középső udvarán, egy erre a célra épült
házikóban áll és működik állandóan. A hatalmas inga hat méter mély betontömbön áll,
amely teljesen elszigeteli a környékbeli talaja
nagyobb rengésre ezen a vidétói ugy, hogy a mesterségesen előidézett ta~
ken nincs kilátás
lajmozgás nem zavarja meg a finom tük raj«
— mondotta a professzor —, biztosat azonban
zát. A készülék elektromos kapcsolatban van
nem lehet ezen a térep jósolni. Az valószínű,
az intézet első emeletén fölszerelt villanyhogy a kisebb rengések megismétlődnek, ezek
órával, amely hajszálpontosan jelzi az időt, a
azonban nem veszedelmesek. A földrengésnek,
perceket és a másodperceket és jelzését viszmagának kétféle oka lehet, vagy tektonikai,
szaadja a szeizmogramon is. így magából a
vagy vulkánikus. Tektonikai földrengés akszeizmogramból megállapítható, hogy melyik
kor keletkezik, amikor a földkéreg hegyképzo
perc hányadik másodpercében kezdődött a
ereje működésbe jön. Az a hegység, amely
rezgés, vagy ismétlődtek az utórezgések. A
Déleurópán végig húzódik, egy szisztémához
készüléknek két tüje van, hogy az ellentétes
tartozik, a harmadkorban felráncolódott hegyés a keresztező irányú mozgást is precízen
ségek csoportjához és a tudományos megállajelezze.
pítások szerint ez a ráncolódás még nem fejeződött be egészen. Bizonytalan számú százA készüléket nemrégen szerelték fel ide,
ezer esztendők szükségesek ehez. Addig azon- azelőtt a piarisLa gimnázium pincéjében állott,
ban a ráncolódás apró kis elmozdulások so- de a háború alatt elromlott és csak most, az
rozatából tevődik össze, ezek azonban az em- egyetem földrajzi intézete állította helyre, amiberi időszámítás szerint több esztendős idő- kor megkapta a várostól.
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