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DÉLMAGYAROJiSZAG

R légszeszgyár megszünteti a nappali áramszolgáltatást
— Karácsony óta n e m érkezett S í é n S z e g e d r e . —
(Saját tudósítónktól.)
Az országos szérti - r.y Szegeden már.több nagyüzem beszünte; • vonta maga utfn. Mind a két kendergyár, a téglagyárak és egyéb üzemek -már
•
óta nem működnek, a vizmütelep. jég-.vár és egyéb városi közüzem pedig alig egy' V íapra van. ellátva szénnel. A gázgyár már
régebben kényte'en volt korlátozni a villany
és. gázszo igái tatást, hatósági rendelet is jeícj'ví meg a villannyal és gázzal való tskaréadásról, a közönség nagy része azonban
a.nn-.vi.ra könnyelműen veszi a rendeletet, hogy
imost má" arra gondol a gázgyár vezetősége.

4-cgy a nappali áramszolgáltatást

beszünteti.

A Dl Ima gyár ország munkatársa kérdést
intézett ebben az üg\ ben dr. Temesváry
öézn h. főkapitányhoz, ak igy nyilatkozott:

— A közönség rendkívüli módon

pocsékolja

v. á g i t á s l Holnap tárgyalok a gázgyár igaz. ''tójával és a tárgyalásnak valószínűleg az
az eredménye, hogv a nappali áramszo . látás - - reggel 8-tól délután 4-ig — megts'/iinik. Miután arra. hogv szenet kapjunk,
te'iUás nincs, takarékoskodni kell, hogv miKK" tovább ki tud.ink keriilni azt. hogy az esti
világítást is korlátozni kelljen.
Pongrácz Albert, a légszeszgyár igazgató-'
1. a következőket mondta:
— Kilátástalan
a helyzet, mert karácsony
6 i. egy gramm szenet se kaptunk és nincs is
re nény arra, hogv a köze! jövőben szén érkezzen Szegedre. Ez indított arra, hogy a napnak áramszolgáltatás beszüntetésére gondolj a k c s ilyen irányú tanácskozást folytassak a
•'ókaptfcánv úrral. A közönség eddig — sainos
nem tartotta be a fogyasztást
korlátozó
rendeletet, kénytelenek leszünk tehát ismétel-

ten nyomatékosan felhívni a fogyasztókat a
rendelet szigorú betartásáról. A rendeiet értelmében a december havi fogyasztásnak csak
7(1 százalékát lett volna szabad az előző havinak kitenni, ez azonban csak a rendeletben
van meg, állig tartotta be valaki.
Kérdést .intéztünk még Vértes Miksához,
a szegedi szénbizottság előadójához, aki a következő felvilágosítással volt szíves szolgálni:
— A szénügyek kormánybiztosa a szegedi
közüzemek részére napi egy vagon szenet
utalt ki. Ezt a mennyiséget a karácsonyi ünnepekig kaptuk is, de azóta egv vagon se jött.
Bizonyos', hogy a Máv.-nak van szüksége erre az egy vagon szénre is, azért nem kapjuk.
Ugy ári a dolog, hogy -minden kiutalás a Máv.
terhére megy és mi csak akkor kaphatunk szenet. ha a részünkre kiutalt mennyiséget a
vasút nem veszi igénybe. Most ugy értesültem, .hogy hétfőn útnak indítottak egy vagon
szenet Szegedre, ez meg is érkezik, kedden
azonban már ismét beszüntették
a szállítást.
— Pillanatnyi baj ninc$ más, mint az. hogy
a közönség nem tartja be a korlátozó -rendeletet, aminek — ha igy megy tovább — keserves következménye lesz. Miután este okvetlen kell világítani, a nappali áramszolgáltatást feltétlenül be kell szüntetni, mert gázszénre egyáltalán nem lehet számítani, villany
szén pedig elenyészően csekély fog érkezni.
Már azért is takarékoskodni kell a szénnel,
mert <a •szivattyútelepeket a -magas vízállás
miatt üzembe kellett helyezni, nehogy a
szennyviiz elborítsa a várost. A három szivattyútelephez 35—4tl mázsa szén kell naponta.

három alcsoport tisztikarát. A három a l c s o port elnöke ez évre Tabódfi
Zsolt ezredes lett.
Társelnökök: dr. Maiina L a j o s ügyvéd és
ooo
Heffner Károly tiszthelyettes, főtitkár
Palásthy {Rezső főhadnagy, helyettes Tercstényi
irdetök
figyelmében
/
György, főpénztárnak Hoft'er J e n ő , helyettes
Nyomdánk, a munkásokkal kötött Nagy Iván Lajos őrmester. (Számvizsgáló biegyezmény értelmében reggel fél 8 órá- zottság: Ribiezey Béla főszámtiszt, dr. PriiIstván ügyvéd és ördög Ignác .főszámvitól délután fél 2-ig van üzemben. Délután ner
vő. Választmányi tagok: Sólyom Fekete Gelszünetel a nyomdai munka. Felkérjük, 'lert őrnagy. Dettre Bála. (•senkey Géza .szátehát a közönséget, hogy a hirdetések zadosok, dr. iSzekerke Lajos, dr. Czihula Anszövegét legkésőbb deli fél 12-óráig tal ügyvédek. Torlay Artbur mérnök. V a r g a
szíveskedjék kiadóhivatalunkba {Kárász- József nyilvántartó őrmester. Tóth Sándor
Csicsay J á n o s tiszthelyettes. V á utca 9. I. emelet) juttatni, a később őrmester,
lasztmányi póttagok: jRózsaffy Andor őrhozott hirdetések megjelenteteset kény- nagy, Vékes Imre és Marsdhal József.
telenek lennénk egy nappal elhalasztani.
A választások után Ivády titkár üdvözöl%
te a helyi csoportot és ismertette a szövetség
— Előfizetőinkhez. Felkérjük előfizetőinket,
célját. tMár is szaktanfolyamok
alakultak,
Eiogy a kézbesítés körül fölmerülő minden pakedvezményes •elárusítóhelyek vannak a szönaszt szíveskedjenek haladéktalanul közölni
vetség részére és lépéseket tettek ruházati és
velünk. A kiadóhivatalnak a jövőben foko- élelmicikkek 'beszerzésére. Tabódy elnök lenzott gondja l«sz arra, hogy a
Délmagyarordületes záróbeszédével a gyűlés ezután véget
száfjot a lehető legpontosabban kézbesítsék.
ért,
Adminisztrációnkat -ennek érdekében teljesen
— Megint l e s í ' kukoricás kenyér. Budaátszerveztük. De természetesen \ panaszt orpestről jelentik, hogy egyes
vármegyékben,
vosolni, a mulasztást pótolni és a jövőben
tanácskozások folynak arról, hogy legközelebb
megelőzni csak akkor Vagyunk képesek, ha
kukoricaliszttel -keverjék a 'kenyér-lisztet. A
azokat közlik velünk.
kukoricalisztet azért kell ismét
használatba
— Magyar Tisztek és Továbbszolgáló venni, mert a hazatért katonák nagymérték-'
Altisztek Szövetsége. A hadviselő tényleges ben megszaporitották aZ ellátatlanok számát.
A keverés arányára vonatkozóan még nincsen
és tartalékos tisztek, valamint a továbbszolmegállapodás, de valószínű, hogv egyharmad,
gáló altisztek anyagi érd< leik megvédésére
vagv egynegyed kukoricaliszt keverése lesz
szövetségbe tömörültek. Az országos szövetkötelező.
ségnek szegedi
csoportja is megalakult a
Korzó-moziban, népes katonagyülés kereté— Lesz m á r tej a betegeknek és cseben. A szövetségnek egyik célja az is. hogv
csemőknek. Tekintettel arra, hogy a városban
a7. avult ml-itárisrta szellem kiküszöbölésével, olyan nagy a te'jhiány, hogy még a betegea bajtársi viszonyt és együttérzést bensőséket és csecsemőket sem lehet ellátni, a Mungesebbé tegye. A gyűlést Tabódfi Zsolt ezrekástanács
- Sugár Sándornak, a központi
des nyitotta meg. üdvözölvén a budapesti eltejcsarnok vezetőjének előterjesztésére —•
nöki tanács kiküldötteit, I rádj/
titkárt és
megbízottai utján csütörtökön reggel a hidakHönip őrnagyot, valamint az alakuló vidéki
nál és vámoknál elrekviráltatta a Szegedre
csoportok megbízottait. Ezután az elnök inigyekvő falusiaktól a tejet.
Természetesen
dítványára sorshúzás utján -negál a ki tolták a csak azt a teiet verték el,.ami a kávéházaknak.
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kávéméréseknek és cukrászdáknak volt szánva. A tejért a rendes árat fizették. A Munkástanács ugy határozott, hogy a kávésokat ezen
tul a tejcsarnok lássa el tejjel, még pedig a Írből a mennyiségből, ami a betegek és csecsemők ellátása után megmarad. Azokat a kávésokat, akik ennek dacára kerülő utón tejet
szereznek, kizárják a közeJJátásbóü és sem
cukrot, sem lisztet nem kapnak a közélelmezési hivataltól.
.
V
— Tisztek eltávolítását kívánják a katonai bizalmi férfiak. Részletesen beszámoltunk arról a szerdai .katonai gyűlésről, amelyen egyhangúlag azt határozták, hogv csütörtök' délelőtt a szociáldemokrata párt vezetősége és a katonai bizalmiférfiak
felkérik
Soós kerületi parancsnokot, hogy a reakciós
érzefmü tiszteket azonnal szereltesse le. Időközben izomban tudomásukra jutott, hogv a
kerületi' parancsnok hivatalos ügyben még
kedden délben Debrecenbe utazott, ahonnan
csak a hét végén tér vi-ssza. ugv határoztak
tehát, hogy a kerületi parancsnok visszaérkezéséig várakozó álláspontra helyezkednek.
— A rendőrség nincsen megelégedve a
fizetésrendezéssel. A belügyminiszter leirata
tudvalevőleg a napokban érkezett le a rendőrség
fizetésrendezése
ügyében. A
szegedi
rendőrség a fizetésrendezéssel nincs megelégedve. Ebben az ügyben szerdán értekezletet
tartott a tisztikar, amelyen kimondotta
a
rendezéssel szemben való elégedetlenségét. A
rendőrtisztek azért- nincsenek
megelégedve,
mert a rendezés szerint kisebb fizi tésft kapnának, mint amennyit most élveznek a háborús
segéllyel együtt. A lakbérük szintén
kisebb
lesz, mint volt ezelőtt. A detektiv-csoportyezetők és a r en d őrőrsparancsnokok
szintén
elégedetlenek, mert a rendezés alapján a csoportvezető detektívek kisebb fizetésit élveznének. mint az alárendelt, de több szolgálati
év.Yi-I rendelkező detektívek, ty őrsparancsnokok azt kifogásolják, hogy a belügyminiszter az országban -mindössze száz őrsparancsnok i állást hajlandó szervezni, akiknek a kinevezési jogát a polgármesterektől át a k a r j a
venni. A rendőrség t a g j a i elhatározták, hogy
dr. Szakáll József vezetése m e l l e t t küldöttségeit menesztenek a !l»elügymiuisztonhez, akinek előadják jogos sérelmüket., amelynek orvoslását kérik.
— Újszegeden és Szőregen felváltották
a szerb csapatokat. Uj szerb csapatok érkeztek Újszegedre és Szörc-gre is. A régieket,
amelyek az első Ibalkán-háborút véve alapit',
már nyolc éve teljesítenek szolgálatot, S á n dor régens-herceg gárdaezreddé léphette elő.
Egy zászlóaljból áll az uj szerb csapat, Í 7 0
katonából és e g y főhadnagy a parancsnokuk.
A hatóságtól barátságosan búcsúzott el
a
Szerbiába visszavezényelt ujszegedi
csapat
parancsnoksága.
— Munkát ad a város. A csütörtöki t a nácsülésen a szociáldemokrata párt vezető'
közül Wallisch
Kálmán és Nemes -Lajos is
résztvettek, akik sürgették a város által tervezett. építkezések haladéktalan megkezdését,.
A sürgősen megkezdhető munkálatok jegyzékét összeállittatta a tanács. (Ezek a munkálatok, amelyek meni uj építkezésről szólnak,
hanem javításokról, utfeltöltésekrő 1 és az
építés alá kerülő
házak
ipari
munkáiról. -2 és fél millió
koronáikan
vantervezett
munnak előirányozva.
kálatok a következők: Fertőtlenítő telepen a .
istálló 28.000 korona, kórházi jégverem
lebontása 3000. móraiskola
cserépzsindellyel
fedése 28.000. városi épületek javitása 100.000,
két
óvoda,
cserepezése
40.000
korona,
építendő lakásokra 2ÍHK) ablak .1 millió korona. 1000 takaréktűzhely épitése 400.000. 2000
vésett, keresztajtó 1 millió, vágóhídon
kut
építése 20.0000, közvágóhíd tatarozása 30000
és több kisebb -munka. Wallisch és Nemes a z t
ajánlották a tanácsülésen, 'hogy a Kossuth
Lajos-sugárutnak a Nagykörűt.tól a dohánygyárig terjedő utvonalát mielőbb hozassák:
rendbe.
j

