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TUDOMÁNYOS 
MAGYARÁZAT 

A HIDEG JUNIUSRÓL 
Oceánfeletti légnyomás, feketeten-
geri min mum — Májusban 98 milli-
méter volt a csapadék Szegeden 
A HÉT VÉGÉRE MELEGEBB IDŐT 

JÓSOLNAK 

(A Délmagyarország munkatársától.) Évtize-
dek óta nem volt olyan abnormálisan hűvös má-
jus és junius, mint ebben az esztendőben. A 
nyári szezon vállalkozói, a zöldvendéglősök, a 
strandosok és a többiek kétségbeesetten kém-
lelik az eget, melyből szinte nap-nap után eső 
hull. Emellet* még az a furcsaság is megtörté-
nik, hogy junius első napjaiban — télikabátot 
látni az uccán. Az emberek találgatják a mos-
toha időjárás okát és igen sokan vannak olya-
nok, akik a bolygók járásával igyekeznek ma-
gyarázatot találni a hideg, esős időre. 

A Délmagyarország munkatársa felkereste 
műszerei között Wagner Richárdot, az egyetem 
földrajzi intézetének tanársegédét, akitc1 tudo-
mányos magyarázatot kért az időjárásra vo-
natkozólag. A tanársegéd a következőket mon-
dotta: 

— A jelenlegi időjárás nem mondható ab-
normálisnak. mert ez a rendes Medárd-napi 
időjárással áll összefüggésben, aminek tudo-
mányos alapja is van és pedig az, hogy 

az egész e^ráziai kontinens most kezd 
felmelegedni 

és mindenfelől a kontinens fölé tódul a me-
leg levegő helyébe a hidegebb, párás tengeri 
levfgo^Smely csapadékokat hoz magával. 

— Ami a hideg tavaszt illeti, annak a tudo-
mányos magyarázata az, hogy 

az óceán fölött április és máius ha-
vában egy magasabb légnyomás tar-

tózkodott. 

mely most kezd Skandinávia felé húzódni. Ez 
a légnyomás nyomta felénk állandóan a hű-
vösebb. párás levegőt. Ehez járult az idén még 
az is, hogy a Fekete-tenger környékén kifej-
lődött egy barometrikus depresszió, amelv ál-
landóan szívta a párás, hidegebb levegőt raj-
tunk keresztül. A Kárpátok hszurő hatása pe-
dig ebben az évben kevésbé érvényesült. E két 
jelenségnek, tehát 

az óceán fölött tartózkodó légnyomás 
és a Fekete-tenger környéki mini-
mumnak találkozása okozta az idén az 

abnormálisan hideg, esős tavaszt. 

—- Érdekes, hogy májusban Szegeden 98.3 
milliméteres volt a csapadék, éppen duplája az 
átlagnak. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok 
Celsius volt, ezzel szemben 1930-ban 32 fok 
Celsius volt a maximális hőmérséklet. V Dél-
vidéken szerencsére 

éjjeli fagy nem volt, 

de volt a Dunántulon és az ország mélyebben 
fekvő pontjain. Nekünk még az is szerencsér1.;, 
hogy a jégesők elkerültek az idén. 

Említést tettünk a tanársegédnek a boly-
gókról is. van-e valami befolyással az időjá-
rásra. A tanársegéd így válaszolt: 

— A tudomány mai állása szerint 

a bolygóknak nincs közük az időjá-
ráshoz. 

A hold sem bír befolyással, csak egyedül a 
napfoltok, illetve a tüznyelvek a napban. zon-
ban tény az, hogy egyre divatosabb az a fel-
fogás, hogy a bolygók befolyásuk alatt tartják 
az időjárást... 

Végül 

jóslatot kértünk. 

. _ — Igen nehéz a helyzet, hosszabb időre való 
jóslásra mosit nem is vá!lalkozha*om. Az én 
véleményem az, hogy e hét második felében, 

pénteken, szombaton, de vasárnap 
egész biztosan melegre fordul az idő. 

De azt, hogy * melegebb idő tartó lesz-e, 
vagy sem, most megmondani nem lehet. Ép-
pen ma észleltem, hogy a Földközi-tenat. fö-
lött nagyobb minimum fejlődött ki. Ha ez 
ránkhait, akkor újból hidegre fordul az ide... i 

Nézze Mari! Hallgasson reám! 

„ CITROSACT 
citromos, kristályos, mesterséges karlsbadi sót 

vegyen azonnal és szedje hat hétig. 

Karcsú lesz! Boldog lesz! 
Csak eredeti üvegekben P l'ZO Mindenütt kapható 

Utánzatot ne fogadfon el! Bll. 

II város nem bontat le több tanyaépületet, 
ahonnan a bíróság kilakoltatta a földbérlöt 
Lebontás helyett városi altiszteket rendelnek ki a kiürített tanyákra — 4 

polgármester levele egy készülő interpelláció ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester részletes jelentést 
küldött a földművelésügyi miniszterhez a kor-
mányhoz eljuttatott béríőpanaszokra. A pa-
naszok között a legsúlyosabb az, hogy a város 
lebontatott néhány tanyaépületet, mert igy 
akadályozta meg a bérletből kilakoltatott bér-
lők önhatalmú visszatérését. A polgármester 
a miniszterhez küldött jelentésében részletesen 
ismertette a történteket. Megírta, hogy a város 
eljárása nem volt sem jogtalan, sem n.éllány-
talan, mert a bérlők kilakoltatását jogerős Íté-
lettel a bíróság rendelte el és a bírói ítélet kö-
telezte arra is a bérlőket, hogy az elveszitett 
bérföldre épített tanyájukat bontsák le, helyét 
egyengessék el és a városnak abban az álla-
notban adják vissza a földet, mint ahogy meg-
kapták. A bepanaszolt esetben a város ;izért 
bontatta le saját embereivel a tanyaházat, 
mert a bérlő nem teljesítette a bírói ítélet 
rendelkezését. • 

Okmányszerü adatokkal igazolta a polgár-
mester a továbbiakban, hogy az igy kilakolta-
tott bérlők hat-nyolc féléve egyetlen fillér 
földbért sem fizettek. Mivel pedig a város 
igen szűkös anyagi viszonyok között vergő-
dik, szüksége ván minden fillér költségvetési-
lég előirányzott jövedelemre, mert különben 
nem teljesítheti kötelezettségeit, a hatósáp 
kénytelen fokozott mértékben és szigorral gon-
doskodni kinnlevőségeinek behaitásáról az 
összpolgárság érdekében. 

Alig ment el a földmüvelésügyi miniszter-
hez a jelentés, a polgármester bizalmas értesí-
tést kapott, hogv a város elleni panaszt Nip-
pold János mérnök, a földbérlők szövetkeze-
tinek vezetője eljuttatta Eckhardt Tibor or-
szággyűlési képviselőhöz, a független kisgaz-
dapárt vezéréhez azzal, hogy interpelláljon a 
szegedi bérleti viszonyok miatt a parlament-
ben. 

A polgármester szerdán hosszabb levelet 
küldött Eckhardt Tibornak, akivel szintén kö-
zölte az ügyre vonatkozó adatokat és kérte. 

hogy vizsgálja meg a kérdést a város saem-* 
pontjából is, mielőtt állást foglalna benne. 

— Azért irtam Eckhardtnak — mondotta a 
polgármester érdeklődésünkre —, mert nem, 
szeretném, ha helytelen információk alapjárt 
kerülnének szóba ezek a dolgok a parlament 
előtt. Nagyon jól tudom, hogy milyen hatása» 
lehet egy ilyen interpellációnak. A nyers va-» 
lóság, hogy a város lebontatott néhány tan 
nyát, igen kegyetlenül hangzik. Hiába adnái 
meg utána a miniszter az adatszerű felvílágo-, 
sitásokat, hiába ismertetné azokat a jogerős 
uirái- itéleusköt. " "Wvi i tn i 'K j^ i r i"n a város 
hatósága eJjátíU. hiába bizonxLMuiáJbe, hogv el-i 
mentünk a méltányosság legszélső határáig, 
amikor eltűrik, hogy egyes konok nemfizető 
bérlő földbérhátraléka három-négyévi bér ősz-
szegének erejéig felszaporodjon, a tanyabontás 
tényének lélektani hatása nem igen változtató 
latna vele 

— Elismerem, hogy kissé kegyetlen ez az 
eljárás, de valamit kellett már csinálni, mert 
a rossz példa rohamosan terjedt, amikor lát-> 
ták a bérlők, hogv bérfizetés nélkül is megma-
radhatnak a bérleten. Viszont a szigorúság 
hatása is mutatkozik már, amennyiben a bér-
lők most jobban fizetnek. Mégis elhatároztam,' 
hogy kisérletképen változtatok a rendszeren. 

— Egyelőre r w a J w i l i • » • j m » thrn-cHíio» 
fanyaépvletet sem. amelyből a birósáa kilakol-
tatta a bérlőt. Azt azonban meg kell akadá-i 
lvoznunk, hogy a kilakoltatott bérlők önha-
talmúlag visszafoglalja a földet, mert ha fel-
hintenénk őket magánlaksértésért, igen snlvos 
büntetést szabna rájuk a bíróság. Ezt a város 
nem akarhatja. Ugv oldjuk most meg a kér-
dést, hogy az ilyen kiürített tanyákra városi 
altiszteket rendelünk ki, akik megakadályoz-
zák a visszafoglalási kísérletet és vigyáznák a 
város vagyonára. Remélem, hogy a bérlőkre ez 
is jó hatással lesz, felhagynak az erőszakossá-
gokkal és vagy bejönnek a városba, ahol gon-
doskodunk róluk, vagy pedig másutt helyez-
kednek el. 

Szentsyörgyi professzor 
rádióelőadása a C-vItamlnről 

Kétezer kiló szeoedi panrikából fél kiló tiszta vitamin — „X C-vitaminnal az 
amúgy is hires magyar paprika hírneve nagyon megnevekedett" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Szentgyömyí Albert, a szegedi egyetem európai 
hirü tanára szerdán délután előadást tartott a 
rádióban a vitaminkutatásairól és a magyar 
paprika uj szerepéről. Az előadást párbeszédes 
formában rendezték meg; a rádióspeaker kér-
déseire Szentgyörgyi professzor világos, köny-
nyen érthető válaszokban adott felvilágosítást 

MOZI 
Belvárosi 
és 

Korzó 
Szünet! 

munkásságáról kutatásainak eredményeiről. 

Az első kérdésre: mi a vitamin, elmondotta, 
hogy az élő szervezetet sok-sok anyag épiti fel. 
Ezeknek az anyagoknak egyik kis része a vita-
min, amely az egészség és az élet fenntartásá-
hoz nélkülözhetetlen anyag. A további kérdé-
sek során elmondta, a mult század elején 
Eíchmann holland orvos azt állította, hogy a 
beri-beri, a skorbut és a pellagra betegségek a 
hiányos táplálkozás következményei. Ezeket a 
betegségeket főleg a tengeren élő matrózok 
kapták meg, akik nem vehettek magukhoz zöld 
táplálékot. Így jöttek rá arra, hogy a zöld táp-
lálékban kell egg anyagnak lenni, amely nél-
külözhetetlen. Azóta indult meg a kutatás a 
vitaminok kérdésében. 

Nyolc vitamint ismer ma a tudomány 

és valószínűleg több nem is létezik. Jelölésük 


