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Pénteken reggel 
3 másodperces földrengés 

vonult át Szegeden 
A Két egymást Követő löKés megmozdította a bu-
toroKat» néhány helyen repedéseKet oKozoit a fa-
laKon. megállította az óráKat — "Riadalom és iz-

galom a KUlvárosoKban 

(A Delmagvarország munkatársától.) Pénte-
ken reggel fél 8 órakor megmozdult a föld Sze-
ged és az Alföld déli része alatt. A rengés több 
másodpercen át tartott. Az emberek földalatti 
mora.jlásl hallottak, a házak megremegtek. So-
kan, akik a lakásukban tartózkodtak, első pil-
lanatban nem is gondolták, hogy földrengés 
vonult el, amit már hosszú idő óta nem érez-
tek Szegeden. Legtöbben azt hitfék. hogy a ház 
előtt nehéz teherautó haladt el és annak a dü-
börgése remegteti meg a falakat. Voltak azon-
ban helyek, ahol tisztán érezték az erős föld-
lökést, amely kétségtelen nyomokat is hagyott 
maga után: eldőltek a székek, megmozdultak a 
bútorok, a függőlámpák, néhol lezuhantak a 
falról a képek. 

Az emberek ijedten szaladtak az uccura cs 
egymástól kérdezték, m i történt. 

Az első pillanatok ijedelmének el-
multával 

az emberek tömegesen fordultak felvilágosí-
tásokért az egyetem földrajzi intézetéhez, ahol 
közölték, hogy valóban földrengés volt, arra 
azonban, amire tulajdonképpen kíváncsiak vol-
tok, a földrengés fészkére vonatkozólag, nem 
tudtak felvilágosítást adni. mert az egyetem 
földrengésjelző készüléke most áll javítás alatta 

A- földlökést legerősebben 

a városháza tornyában 

3 toronyőrség érezte. A 43 méter magas torony 
őrszobájában T e l e k i Ferenc tűzoltó volt je-
len. az erkély Széchenyi-téri oldalán ült egy 
széken. Teleki tisztán érezte a földrengést, a 
toronyőr megfigyelése szerint — a főposta irá-
nyába előrelendült A kilengés után ijed-
ten ragadta meg az erkély korlátját és ugy 
érezte, mintha le akarna dőlni a toronyr. Az a j-
tóra függesztett zsebórá ja többször odaütődött, 
a telefonkagylók himbálóztak, az őrszoba fa-
liórája megállt. 

A toronyőr azonnal telefonált a tűzoltólak-
tanyába. ahol eföször kinevették, mert a szer-
tárban dolgozó tűzoltók munká juk za jától nem 
vették észre a rengést. Mégis jelentést tettek 
H o r v á t h István főparancsnoknak, aki az-
után megerősitelte a toronyőr bejelentését. 

Rókuson 

az Arviz-ucca 77. szám alatt S z a b ó József 
fömozdonyvezető házában kárt okozott a föld-
rengés. A pincében a betonmennyezet cs a lég-
laoldalfal között két u j j ny i repedés keletkezett. 

Ugyanebben a házban I I o r v á t h Rudolf pos-
tás lakásában eldőlt egy háromlábú szék. Az 
egész környékén erősen érezték a rengést, hal-
lották a letőesercpek zörgését és mindenünnen 
az uccura szaladtak. 

Somogyi-telepen, 

Sz ötödik uccában K o h a j d a Péter tűzoltó 
lakásában a faliképek a földre zuhantak, a 

Belvárosi Moil 
Szombattól keddig 2 sláger együtt 

A botrány bolondja i 
Amerikai történet CAROLA LOMBARD és 
Ferdinánd Gravjet főszereplésével. Ezt meg-

előzi a 

Halálfejes lobogó 
Kalandor történet Főszereplők ERRŐL 

FLYNN és Olyvia dc HAWILAND 
Előadások 5 órától folytatólag, vasárnap fél 

3. 5. fél X és negyed 10 órakor 
K o r z ó M o z i 

Szombattól keddig a szezon legszebb filmje! 

keringő 
Egy reménytelen szerelem megható története 

Főszereplők: 
W ILLY BIRGEL cs BRIGITTE HERNEY 

Éjfélt 

szomszéd házban P r á g a i János kőműves fe-
leségének lakásában csörömpölve ütődtek össze 
a konyhaedénvek. Az asszony sietve fordult a 
szomszédokhoz, hogy miért dörömbölnek olyan 
nagy zajjal . 

Újszegeden 

több helyen megálltak az ingaórák, 

Felsővároson 

a Lugos-ucca 3. szám alatt egy varrónőnek 
megmozdult a nehéz varrógépje. 

A földrengés különösen nagy riadalmat kel-
tett Felsővároson. Röviddel a rengések után 
nagv készültséggel vonultak ki a tűzoltók- Sen-
ki sem tudta, mi történt, az uccára tóduló em-
berek azt hitték, hogy a tűzoltók kivonulása 
összefüggésben áll a földrengéssel. A Csaba-
ucca 77. számú házból riasztották a tűzoltókat, 
ahol tűz ütött ki a mosókonyhában cs egy fás-
szin tetőzete égett le. A tüzel hamarosan elol-
tották. 

A földrengés 2—3 másodpercig tartott, 

F.gy gyengébb cs egy erősebb földlökést ereztek, 
Makón, Vásárhelyen, Tótkomlóson, Orosházán 
szintén érezték a rengést-

A budapesti földrengés! megfigyelőintézet 
készülékei pénteken reggel 7 óra 33 porc 26 
másodperckor közeli földrengést jelezlek. A 
legnagyobb kitérés 10 milliméter volt A föld 
mozgása a budapesti készülék szerint Tő 
másodpercen át tartott. A földrengés fészkei 
körülbelül 240 kilométer távolságra volt Buda-
pesttől. A földrengés fészke Romániában, vagy 
Jugoszláviában lehetett. 

Izgalom Kiibekházán 
(Kübekházáról jelenti a Délmagyarország 

tudósítója.) Pénteken reggel fél 8 óra tá jban 
Kübekházán is erős földlökést észleltek- Azok, 
akik még ágyban voltak, ijedten ugrottak k i 
az ágyból, mert attól tartottak, hogy az első 
lökést esetleg súlyosabb követi. Szerencsére az 
alig néhány másodpercig tarló földrengést nero 
követte ujabb. Azok. akik a földeken dolgoz-
tak, nem érezték a földrengést, hallották azon-
ban a kísérteties morajt. aVnoly a földrengést 
kísérte. A házak érezhetően megrendültek, so-
kan a szabadba szaladtak, nehogy az össze-
omló épület maga alá temesse őket. Szerencsé-
re az ijedtségen kivül egyéb nem történt, sem 
ingatlanban, sem emberéletben kár nem esett. 
A földrengés után még órákig tartott az iz-
galom a községben, csak lassan nyugodtak meg 
a szokatlan természeti tüneménytől felizgatott 
kedélyek, 

Makón 
három rengést észlellek 

(A Délmagyarország makói tudósi tó játó l l 
Makón reggel 7 óra 35 perckor észlelték a 
földrengést, amely dübörgésszerü zajjal járt. 
Általában mindekinek. aki a házak között, 
vagy a házakban tartózkodott a kritikus pilla-
natokban, az volt az első érzése, hogy va lami 
különösen nagy tehergépkocsi dübörög és ráz-
za meg az épületeket. Mindjárt az első pillanat-
ban észlelték az épületek, a talaj rengését. A 
rengés nem lökésszerű, hanem hul lámzó volt 
és olvan erős, hogy a bútorok valóságos tán-
cot jártak, a vakolat nagv darabokban hullott 
a mennyezetekről, tele edényekből a folyadék 
kiloccsant. Az ál landóan tartó dübörgés zajá-
ba az épületek recscgése-ropogása, a háztető-
kön a fedőcserepek egymáshoz való súrlódásai 
is megdöbbentette az épületekben tartózkodó-
kat. akik az első pil lanat ijedtsége után pánik-
szerűen menekültek a szabadba- A dübörgés és 
rezgés több másodpercig tartott s ez idő alatt 
határozottan megkülönböztethető volt a hul-
lámszerű rengésnek három külminációja, ame-
lyek közül a középső voll a legerősebb. 

A riadalom elültével számos helyen a fala'lc 
erős mesrepedését. több kémény leomlását 
konstatálták. snl< helyült cserepek hul lottak 
le a tetőkről és nagyon sok mennyezetről is 
omlott le vakolat, súlyosabb kárt azonban ncirt 
jelentéltek. 

Megjelent a zárórarendelet 
Továbbra is 6 órakor zárnak az üzletek 

(A Dchvagyarorsrág munkatársától . ) Isme-

retesek azok a z események, amelyek 3z üzle-

tek esti zárórája körül legutóbb lejátszódjak. 

Ju l ius 1-én lejárt a 6 órai üzletzárást elren-

delő rendelkezés érvénye cs mivel az előze-

tes: munká la tok során az alkalmazottakat 

kellő időben nem kérdezték meg a jövőre vo-

natkozóan, mindeddig késett az uj rcndc'et 

kiadása. Szeged tehát záróra-cx-lexbq került 

cs azóta bizonyos zavar volt észlelhető az üz-

letzárás tekintetében. Most azután kilenc-

napos késéssel megjelent a mimgzte''i t cir 
delot, amely továbbra is érvényben ta rtja a 
6 óra' üzletzárást. 

A hivatalos lap legközelebbi számában 

megjelent miniszteri rendelet a következő: 

A kereskedelmi miniszter 29—1938. I . 
a KKM számával a következő rendeletet 
adta ki : . , . , • 

1. §. Szeged sz. k i r , törvényhatósági 

jogú várog területén a ) a túlnyomóan 

élelmiszerek árusítására berendezett- üz-

leteket a szombati napokon este 9 óratol, 

egyéb hétköznapokon cste
 s órától reg-

gel 5 óráig, 

b) fa- c's szénkere skedésekft. drogena-

üzleteket és illat szertárokat hétköznapo-

kon este 7-től reggel 6-ig, 

c) az e'őző pontokban nem emiitett 

nyilt árusítási üzleteket karácsony első 

ünnepének é s húsvét, vasárnapját köz-

vetlenül megelőző 11—14 köznapon, to-

vábbá a szabadtéri játékok t ar tam a alatt, 

eeíe 7 órától, egyéb köznapokon este 8 
óráfól reggel 6 óráig zárva kell tartani. 

2. Hétfőn, va lamint Szent István 
"ap já t követő köznapon a nyilt árusítási 

üzleteket, reggel 6 óra előtt kinyitni nem 

szabad. 

b) A túlnyomóan clclmisZc rek árusítá-

sára berendezett üzletek abban az idő-

ben, amelyben csakis ezek az üzletek 

tarthatók nyitva, kizárólag élelmfcikkek 
árusíthatnak, miniden más cikk árusí-

tása tilos. -

3. §. A jelen rGndeletben ' foglaltak 
nem von a tkozn ak Szeged sz. kir. város 
törvényhatósági jogú város területén lévő 
mészáros és hentes üzletekre, amelyek-
nek záróráját a 88.488—1921. sjánriu KM 
rendelet szabályozza. Szeged sz. kir. tör-
vényhatósági l'ogu város területén lévő 
kizárólagos dohnnyáriidákra. amelynek 
zárórája tekintetében -a m . kir. pénzügy-
miniszter rendelkezik. 

1 8. A jelen rendelet megszegése, vagy 
kijAkzásri, az ellene való közreműködés; 
amennyiben a cselekmények bűntől ö re»r 
delkczéa alá nem esnek, a z 1931. évi 31. 
f. e. 10. §-ában moghatározott kihágást. 
követ el és az 1928. évi 10. t. c. értel-
mében pénzbüntetéssel• büntetendő. 

5. A jelen rendelet kihirdetése "ap-
jav lén hötáhiha. 

Budapest 1938 julius bő 5-én. A mi-
niszter re-öeietéből dr Arkail miníszlc r i 
osztályfőnök. 


