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NE HAGYD MAGAD 
ĥ fő« és fe£dd@n a Helvárost Mollban. 

q. rendőrség nyomos a Somogyi-telepi 
Vági-rőpcédulálk. ügyében. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Je-
lentette a Délmagyarország, hogy a Somogyi-
telepen néhány nappal ezelőtt a Végi-csoport 
röpiratait osztogatták. Éjnek idején a Somo-
gyi-lelepi házak kapuiban röpcédulák hever-
tek, reggel azután tudomást szerzett erről a 
rendőrség. A rendőrség azonnal nyomozást 
indított a röpiratok terjesztői ellen. A Somo-
gyi-telepen detektívek jelentek meg, minden 
házba benéztek és kihallgatták a telep lakos-
rágát is, anélkül azonban, hogy a röpiratok | 

terjesztői nyomára tudtak volna jutni. 
Megállapították, hogy a röpiratok poslán 

érkeztek Szegedre és a csomagok napokon 
ál heveitek a postán. A poslán ezután meg-
jelent egy ismeretlen egyén, aki átvette a 
csomagokat. A röpcédulákat azután fiatalkorú 
gyerekek osztották szét a telepen, akiket 
azonban még nem sikerült megtalálni. 

Értesülésünk szerint a rendőrség tovább 
nyomoz a Somogyi-telepi röpcédulák ügyében. 

Ma beáll a téli J&ideg, 
sssénssunet lessért a tanyai isKoláltban« 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
tanyai iskolák fűtési nehézségeiről már több-
ször beszámoltunk és arról is, hogy a kul-
tuszminiszter az egyes iskolák igazgatóit tette 
felelőssé arra az esetre, ha tüzelőanyag 
hiányában »szénszünet« következne be. A vá-
ros tanácsa ,hogy a tanyai iskolák zavartalan 
menetét biztosítsa »segély* cimén kétszáz 
millió koronát utalt ki. A városi segély fo-
lyósítása azonban eddig nem történt meg. 

A változatlanul gyenge időjárás következ-
tében az egyes iskolák igazgatói, értesülésünk 
szerint még nem is intézkedtek a tüzelőanyag 
beszerzése ügyében. Ez ügyben azután csü-
törtökön "délelőtt népes igazgatói értekezlet 
volt a tanfelügyelőségen, amelyen heves ki-

J fakadások hangzottak el a város és az illeté-
kes hatóságok eljárása ellen. 

Az igazgatók egyöntetűen megállapították, 
hogy csak az enyhe időjárásnak köszönhető, 
hogy a tanyai iskolákban zavartalanul folyik 
a tanítás. A tanyákon alig van iskola, ame 
lyiknek megfelelő mennyiségű tüzelőanyagja 
volna. 

Hasonló tüzelőanyag-zavarok vannak apol 
gári iskolákban is, ahol a tandijpénzekből 
vásárolnak most tüzelőanyagot. 

Értesülésünk szerint a tanyai iskolák igaz-
gatói elhatározták, hogy hitelbe nem vásárol-
nak tüzelőanyagot és tiltakoznak az ellen, 
hogy az esetleg beálló szénszünetekért az 
iskolák igazgatóit tegyék felelőssé. 
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M válassztásolc után folytatja ass OFR-biró 
a teleletulafdonosoUUal a tárgyalásolcat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Je-
lentette a Délmagyarország, hogy Vásárhelyi 
Béla törvényszéki tanácselnök kedden várat-
lanul beszüntette a telektulajdonosokkal foly-
tatott tárgyalásokat. Hivatalának ajtaján kifüg-
gesztett értesítés szerint uj idézőt kapnak 
majd a telektulajdonosok. 

Vásárhelyi Béla OFB biró most annak a 
közlésére kért fel bennünket, hogy a tárgya* 
lásokat nem felsőbb helyről kapott rendelet 
értelmében függesztette fel, rendeletet nem 
kapott sehonnan sem, a rendeletre vonatkozó 

hir csak tévedésből származhatott. Kijelen-
tette, hogy a tárgyalásokat a saját elhatáro-
zásából függesztette fel. 

— Mikor kerül sor a tárgyalások folytatá-
sára ? — kérdeztük. 

— A választások lezajlása után — vála-
szolta Vásárhelyi Béla. 

Igy tehát a választások alatt megkímélik a 
telektulajdonosokat a tárgyalásokkal járó Iz-
galmaktól, de a választások után az OFB 

I tovább folytatja a tárgyalásokat és sorra 
! beidézi az összes érdekelt telektulajdonosokat. 

A muzeum 
ásatásokat kezd a Templomtéren. 

(A Délmagyc. ország munkatársától.) A 
Szent Demeter-templom lebontása alkalmá 
val, mint ismeretes, az épület alatt régi krip-
tákra bukkantak, amelyekben rengeteg csont-
váz hevert. A jelekből kétségtelenül megálla-
pították, hogy ezeket a kriptákat már régeb 
ben felfedezték és az ismeretlen felfedezők 
teljesen ki is fosztották, csak a meztelen csont-
vázakat hagyták ott bámulatos összevissza-
ságban. A fogadalmi templom alapozási mun-
kálatai alkalmával nagyon sok érdekes régi-
ség került napfényre. Ezek a leletek való-
színűvé tették, hogy a régi, palánki templom 
környékén még más régiségek is rejtőzhet-
nek a föld alatt ,amelyeknek kultúrtörté-
neti jelentőségük is lehet. 

Sebestyén Károly muzeumőr érdekes be-
adványt intézett most a város tanácsához. Be-
adványában elmondja, hogy a régi templom 
ponlos alaprajzának megállapítása és a föld-
ben rejlő muzeális értékű régiségek felkuta-
tása érdekében szükségesnek tartja a muze-
um igazgatósága a 'lempiom tér felkutatását 
Hivatkozik arra ,hogy a város történetére 

vonatkozó feljegyzések szerint, a Szent De-
meter-templom délnyugati sarkában állott az 
a kápolna ,amelyet Lukács zágrábi püspök 
emeltetett Mária tiszteletére 1501-ben. A tö-
rökök kiűzése után ebben a kápolnában mi-
séztek egészen a tizennyolcadik századig, 
amikor a régi templomot barokkstilusban új-
jáépítették. A további ásatásoknak egyik célja 
a kápolna alapfalainak felkutatása lenne. Va-
lószínű ,hogy az ásatások eredménye eldön-
tené azt a régen húzódó vitát is, amely a 
Demeter-templom körül támadt. Egyes felte-
vések szerint ugyanis a Szent Demeter-temp-
lom, amelynek tornyából napfényre került 
az Árpádkori nyolcszögletű torony, csak szen-
télye volt egy hatalmas templomnak. Ennek 
a régen eltűnt templomnak alapfalai állító-
lag még most is megvannak a kövezet alatt. 

Az ásatásokat sürgősen meg kell kezdeni, 
még mielőtt a fogadalmi templom környékét 
véglegesen rendeznék, mert később az aszfalt-
burkolat felbontásához ugy sem járulna hoz-
zá a város. Sebestyén Károly ezekhez az 
ásatásokhoz az engedélyen kivül három nap-

számost is kért a tanácstól. 
A tanács kimondotta, hogy az engedélyt 

is megadja és felhatalmazza a muzeumot 
a három napszámos alkalmazására is. 

Értesülésünk szerint az ásatásokat a kö-
zeli napokban már meg is kezdik a Templom 
téren. 

Bécsben 
a télen fűteni fogják — 

az uccákat. 
(A Délmagyarország bécsi tudósítójától.) Anglia 

némely városában régebbi idő óta gyakorlatban 
is megvalósították az uccák egyes részeinek fűté-
sét, ugy, hogy ez a kérdés már nem sorolható 
az utópisztikus problémák közé. Most Bécsben 
foglalkoznak ezzel a gondolattal s legközelebb 
megkezdik a kísérleteket. Az angol városokban 
a posztoló rendőrőrszemek régóta fűtött talapzaton 
teljesitik szolgálatukat, de a legtöbb uccai nyilt 
elárusítóhely és bódé padozatát is ezzel a mo-
dern fűtőkészülékkel látták el. Ezt akarják meg-
valósítani Bécsben. 

Az uccafütés igen egyszerű. Az elárusítóhelyek 
területei alá — tehát egy-két négyzetméter terü-
letre — beépítik a villamos fűtőtesteket. Ezeket 
összekötik az uccán mindenütt könnyen elérhető 
áramvezetékkel. Az áramkapcsoló és fűtésszabá-
lyozó egésziü ki az egyszerű berendezést. Ha 
most már a rendőrőrszem bekapcsolja az ára-
mot, a fejlődő meleg átfűti a környező betont, 
cementet és kövezetet, amelyek azutan felmele-
gítik a fölöttük levő levegőréteget. A meleg le-
vegő felemelkedésével állandó körmozgás áll elő. 
Az eddigi kísérletek azt mutatják, hogy három 
méter magasságra a fűtött terület felett kelle-
mes meleg érezhető, amely nagy hidegekben iga-
zán jótétemény a rendőröknek, hordároknak és 
elárusítóknak. Természetes, hogy az átfűtött he-
lyen a hó sem marad meg, hanem rögtön elolvad 
és lefolyik. Ezzel szemben az áramfogyasztás 
aránylag csekély: négyzetméterenként 12 órára 
másfél kilowatt. 

Ha a kísérletek elfogadható eredményre vezet-
nek, kilátás nyílik az uccafütés nagyobbszabásu 
kiterjesztésére. Meggondolandó ugyanis, mondják 
az uccafütés hivei, hogy azt az óriási összeget, 
amit a városok hóeltakaritásra fordítanak, nem 
volna-e helyesebb a gyorsabb eredményű ucca-
fütésbe fektetni. 

H ó d m e i ő v á s á r h e l y 
s z ó r a k o z ó 

helyei a 

Korzó és 
Városi Mozi 

Elsőrendű 680 
sár-és hócipők 
megérkeztek / 

Tartósságban, 
minőségben,árban 
felülmúlhatatlan 

Angol harisnyáink szenzációt I ellenek 

VETKEZIK, Szegediek találkozó helye. 


