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Az elmúlt télen
a város kétszerannyit költött el fűtésre,
mint amennyit a költségvetésben előirt
Tervel készítenek a városi hivatalok központi ffiíése ügyében
4

(A Délmagyar ország munkatársától.)
A város háztartásának költségvetésében igen jelentős tétel az az összeg, amelyet minden évben
a városi hivatalok fűtésére költenek el. Már
régebben felmerült az a terv, hogy ezt a
horribilis költséget a modern fütéstehníka
módszereinek felhasználásával, illetve alkalmazásával redukálni kellene. A mérnöki hivatal már évekkel ezelőtt megbízást kapott
a tanácstól, hogy dolgozzon ki erre valamilyen tervezetet. A tervezgetés meg is kezdődött, közben azonban kiderült, hogy a mérnökök hiábavaló munkát végeznek, mivel pénz
ugy sem lesz a terv megvalósítására,

A mérnöki hivatal gépészeti osztálya most
Ismét megkezdte az évekkel ezelőtt félbehagyott munkát, mert a szokatlanul hosszura
nyúlt és kegyetlenül hideg tél meggyőzte a
város urait arról, hogy indokolatlan pazarlás a fűtés avult rendszerének föntartása. Az
elmúlt télen ugyanis közel, kétszer annyit költött a város tüzelőanyagra, mint amennyit a
költségvetésben előirt. A tanács igy ismét kiadta az utasítást a mérnöki hivatalnak az u j
fűtőberendezés terveinek és költségvetésének
elkészítésére.
A mérnöki hivatal gépészeti osztálya nagy
buzgalommal dolgozik már a terveken, a városháza és a mellette lévő bérház központi
fütőszerkezetének tervein, amely vázlatosan
már el is készült. A tervvázlat szerint a
fűtőberendezés központi kazánja a bérház valamelyik pincéjébe kerülne. Innen indulna

ki a gőzvezeték, amely azután behálózná mind
a két épületet, mindkét épület valamennyi hivatalszobáját, sőt a folyosókat is. A fűtőtesteket a hivatalszobák ablakai alá szerelnék
föl, mert igy az ablakok alsó nyílásain beáramló hideg levegőt a fűtőtest felmelegítené,
ami lényegesen megkönnyítené és olcsóbbá
tenné a helyiségek átfütését. Egyetlen kellemetlen oldala van ennék a tervnek, még pedig
az, hogy a központi fűtés bevezetése esetén
a bérházban egy magasabb kéményt kellene
építeni, de lehetséges, hogy ennek elkerülésére
is talál a mérnöki lelemény valamilyen megoldást.
A központi fűtés bevezetésének költségvetését a mérnöki hivatal még nem számította
ki, de azt már pontos kalkulálás utján megállapította, hogy a terv megvalósítása esetén
a két városi épület fűtése harminc-harmincöt
százalékkal kevesebbe kerülne, mint amenynyibe eddig került, tehát a központi fűtés
tervének megvalósítása feltétlenül kifizetődő
lenne a város számára
A mérnöki hivatal rövidesen elkészül a pontos tervekkel, a költségvetéssel és azután megteszi jávaslatát a tanácshoz. Érdeklődtünk
Scultéty Sándor íőszárrtvevőnél, hogy talál-e
majd fedezetet a költségekre. A főszámvevő
kategórikusan kijelentette, hogy erre az idén
nem lesz pénz, mint ahogyan nem volt három
évvel ezelőtt sem, bár a város nagyon jól
járna akkor, ha azt a harminc-harmincöt
százalékot megtakaríthatná a hivatalszobák fűtésén.

»Szeged is szeret engem,
csak még nem meri egészen kimutatni«
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sok szerény, de hűséges és jelentős szavú barátot szereztek ma Félegyházának s hogy az
én testvéreim nem az én dicsőségem hirét vitték el ma innen az országnak, hanem ezét B
városéi.

Bécsben folytatiák
az opfánstárgyalásokat

Bécs, junius 11. A magyar-román optánsügyi tárgyalásokra a delegációk ismét Bécsbe
A vasárnapi diszes félegyházai ünnepen szegedinek könyvelte el, de hát ez Se volt baj, érkeztek és délután fél 5-től fél 8-ig tárgyala díszpolgár Móra Ferenc két nagy be- mert akármit hitt a világ erről a szép csa- tak a Sacher-szállóban, Davila. román deszédet mondott. A délutánba húzódott ládi életről, ő meg Félegyháza titokban eddig legátus szállásán, aki most ugyanabba a szállóbanketten elmondott beszédét alább szó- is egymáshoz tartoztak, ha a világ nem tudott ba költözött, amelyben Szterényi József báró
magyar delegátus van megszállva. Holnap délszerint közöljük, annak sok és érdekes is róla.
előtt és délután is tanácskoznak, mert mosí
szegedi vonatkozása miatt is. A nagy haNagy derültség támadt erre, amely még már ggors ütemben akarják folgtatni ia tártást keltett beszéd a kővetkező:
fokozódott, amikor Móra igy folytatta:
gyalásokat. A mai megbeszélésen Davila tett
Kisgyerek korában augusztusi éjszakán a
— Hiszen azért szeretem én Szegedét is,
félegyházi kis szőlőjük puszta földjén látta másképp nem adtam volna néki az élete- közléseket Bukarestből hozott utasításai alapján. A tanácskozások a legbarátságosabb szelaz első csillaghullást, azt, amelyik minden esz- met és Szeged is szeret engem, csak még most
lemben folynak.
tendőben visszatér Szent Lőrinc éjszakáján. nem meri egészen kimutatni, mert mit szólna
Ez is szép; de mindig fájt a s2jve, hogy az hozzá az az egy-két mérges szittya, aki kész
egeknek azt a káprázatos tűzijátékát sohase rá esküt tenni, hogy én ~az ördöggel cimbofogja meglátni, amilyent Humboldt látott az rálok? Majd ha az ördög elvisz, akkor fenOrinoco partján s leirt a Kozmos-ában. Többet tartás nélkül szeretnek engem a másik haKassa, junius 11. A cigányper mai tárgyanem fogja sajnálni, mert ő ma szülővárosában zámban is. S én nemcsak helyeslem ezt az
lásán az elmeorvosi szakértő véleményének
olyan csillagzápornak a központja volt, ami- állásfoglalást, hanem egyenesen a gondviselés
ismertetésére került a sor. A szakértő lehetlyent a legtropikusabb ég alatt se látni. Ne jelét látom benne, amely igy tanit engem szeségesnek tartja, hogy a cigányok a kannibávárják tőle, hogy külön-külön vegyen a te- rénységre. Szeged az én életemben az ajlizmust, a perverzitást, a szekszuatitást, vallási
nyerébe hálálkodva minden csillagot, mert tónak ia szemöldökfája, amelyikbe
mingyárt
babona, esetleg éhség miatt követték el.
abból olyan nagy beszéd lenne, hogy lassan- beleütném a fejemet, mihelyst
fennhordanám.
A vádlottak jellembeli és értelembeli fogyaként mindenki elszivárogna a teremből s ő Ez pedig megeshetne, ha mind elhinném azt
tékossága enyhitő körülmény lehet. A tót
még akkor is beszélne hajnalig. Lehetetlen, a szépet, amit azok fognak rám. akik szeretnyelven előadott szakértői véleményt holnap
hogy szálanként szedje össze a virágot, ami- nek. Ezért kérem a j ó Istent, hogy őrizze
magyar nyelven olvassák fel.
ben ma térdig járt s azt se győzi karral, hogy meg az én számomra azokat is, akik nem
833
egyszerre nyalábolja föl az egész erdőt, ami- szeretnek.
M
ben az apácaiskola angyalarcu kis növendéEzután
arról
a
nagy
kulturális
változásról
keinek mosolyától öreg tanárainak könnyein
ff
keresztül pesti és szegedi ujságírótestvéreinek beszélt Móra, amelyen Félegyháza át ment az
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szivedobbanásáig minden benne van, ami egy ő gyerekkora óta s beszédét igy végezte:
•— Pesti és szegedi ujságirótársaim nagyréf a l e g k i v á l ó b b lelőíedő
ember számára megállíthatja a napot az égen.
anyag. Szakkörök és közMégis mint Félegyháza legújabb polgárának szét már elszólította erről a hosszura nyúlt
hatóságok
által kiiiinő minő-,
ünnepi
lakomáról
a
kötelesség
s
igy
az
ő
kömost már kötelessége külön tisztelegni Félegységiinek
elismerve.
háza polgármestere és magisztrátusa előtt, aki- szönetüket a vendéglátásért a magaméba fogRoktárról kapható minden
lalom
bele.
Mi
magyar
újságírók
nagyon
szeket látásból se ismert eddig. Talán jó is, hogy
mennyiségben és szinben
ez a most már holtig tartó barátság cSak ma rények vagyunk és nagyon kicsivel beérjük,
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kezdődött, mert. igy még önmaga előtt se ha a személyünkről van szó, de nagyon érasbeslcemenl-palagyár Piszke
gyanúsíthatja meg a ráhárított díszt azzal, zékenyek vagyunk mindenben, ami a mesSzeged és környéke gyári lerakatinál
hogy azt személyes barátság szerezte meg terségünket illeti és kimondhatatlan hálásak
neki. Igaz, hogy az Isten az ő kenyerét Sze- mindenért, ami annak megbecsülését jelenti.
vidraucca3.
geden tette le s hogy, az országos kpztudat őt Legyenek meggyőződve^ arról, hogy, nagyon
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