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\ szegedi villann viszonfelárusitófa 
már ntásfélhónappal ezelőtt áfszereltelte 

községeinek 
minden óráfáf és vlllonomotorfát 
A viszontelárusitó vállalat idejében kapott ér-

tesítést a periódusemelésről 
A megduzzadt villanyszámlák legújabb eseménye 

(A Délmagyarország munkatársától .) Sze-
geden javában áll harc a gázgyár és a fo-
gvasztóközönség között a periódusemelés és a 
vil lanyszámlák ezzel összefüggésbe hozott ug-
rásszerű emelkedése miatt. A város hatósága 
végre tudomásul vette, hogy a panasz általá-
nos és elhatározta a vizsgálat megindítását. 

A városházára lavinaszerűen öm-
lik a sok panaszos bejelentés, sze-
gedi kispolgárok, kisfogyasztók 
kérnek védelmet, segítséget, igaz-

ságot a város hatóságától. 

Illetékes fórumok elölt, a legnagyobb nyilvá-
nosság előtt rendkívül sulvos kijelentések, 
megállapítások hangzanak el. A legsúlyosabb 
talán az, hogy a gázgyár megsértette a szerző-
dés rendelkezéseit, amikor nem tartotta köte-
lességének a közönség előzetes figyelmeztetését 
a meglepetésszerűen végrehajtott tehnikai vál-
toztatásra és nem gondoskodott arról, hogy 
ez a változtatás felkészülten találja a fogyasz-
tókat, átalakítva, kicserélve a régi árramérő 
berendezéseket és átlekercselve az elektromo-
torokat. A gázgyár titokban hajtotta végre 
üzemében ezt a változtatást, amelynek követ-
kezményeit egyelőre még nem mérte le a tu-
dományos .vizsgálat, bár a közönség megítélé-
se szerint a vi l lanyszámlákon alaposan meg 
lehet érezni ezeket a következményeket. 

A gázgyár ezekkel a megállapításokkal szem-
ben hallgat, mintha a szerződés és az abban 
biztosított előjogok birtokában nem is érde-
kciné a harc. Hallgat a gázgyár, viszont van-
nak tények, amelyek ékesszólóan beszélnek. 

Ilyen beszédes tényt hozott tudomásunkra 
most a Délmagvarország egyik olvasója, aki 
figyelemmel kísérte a Délmagyarország hada-
kozását 

a fogyasztók érdekeinek megve-
dclmezéséért. 

Az esetet annak előrebocsátásával közölte ve-
lünk informátorunk, bo^y következtetni lehet 
belőle, még pedig arra, hogv a gázgyár foltét-

. lenül mulasztást követett el, tehát viselnie 
kell érte minden tekintetben a felelősségei. 

A tény pedig a következő: 
A szegedi vállalal — mint ismeretes — 

nemcsak a város villanyszükségletét elégíti ki, 
hanem távvezetékek segítségével sz'mos kör-
nyékbeli községbe is szállit á r amo t (Most ne 

(Mii) angol gárdista halál roham«! Lándzsás ezre-

dek izgalmas élete a titokzatos INDIÁBAN*. 

Két angol tiszt önfeláldozó szerelme. 

B a I a k I a va 
a Krimi gárda 

c. 31 frakcióban szombaton a 

Belvárosiban. 
SZÉCHENYI MOZI Péntektől minden nap! 

A negyvenéves 
asszony 

Egy veszedelmes életkorú asszony harca 
1 a szerelméért. 

Főszereplő a tüneményes L IL DAGOVER, 

essék szó arról, hogy ezért a messzire vezetett 
áraméit a szegedi vállalat lényegesen kisebb 
egységárakat számit, mint azért az áramért, 
amelyet a vele szerződéses viszonyban álló 
város polgáraitól hajt be.) A szegedi gyár 
egyik nagy vásárlója a Felsődunavölgyi Rész-
vénytársaság, amely a Szegedről vásárolt ára-
mot szétosztja a Tisza-Maros szögletében fek-
vő községek, nevezetesen Klárafalva, Apátfal-
va, Szőreg és Kiszombor között. A szegedi gáz-
gyár annakidején kötelességszerűen értesítet-
te a Dunavölgyi Részvénytársaságot, hogy de-
cemberben áttér a negyvenkét periódusról ;;z 
ötven periódusra. Ezt az értesítést idejekorán 
megkapta az áramviszontelárusitó' vállalat, 
még pedig azzal a megokolással, hogy 

ideje legyen a periódusváltozta-
tás következtében szükségessé váló 

átalakítások elvégzésére. 

A Dunavölgyi az értesítés után nyomban 
megkezdte a körzetébe tartozó árammérő órák 
átalakítását és kicserélését, átszerelte azokat az 
elektromotorokat is, amelyet tőle vásárolták a 
hajtóerőt és mire a periódusváltozás bekövet-

kezett, talán egyetlen óra. vagy motor sem 
akadt a Tisza-Maros szögletében, amely fölké-
szül len ne várta volna a gyorsabban lüktető 
váltóáramot. Több, min t másfél hónap óta mű-
ködnek ezekben a községekben már az ötven 
periódusú áramra beállított órák és motorok, 

Szegeden viszont a változásról csak 
most szerezhetett tudomást a kö-

zönség 

és pedig csak akkor, amikor a februárban ki-
kézbesitett számlák megnövekedett összege rá-
terelte a problémára egyesek figyelmét. 

De a Dunavölgyi a gondosság terén még 
messzebbre is elmegy. Állandóan figyelem-
mel kiséri az átalakított órákat és ahol azt ta-
pasztalja. hogy az órák működése nem meg-
bízható, hogy az órák korongja gyorsabban fo-
rog a kelleténél, vágy olyankor is forog, ami-
kor fogyasztás nem történik, önként, minden 
felkérés nélkül és azonnal kicserélteti ezeket a 
hibásan működő, tehát hibásan mérő órákat. 

Pedig a Dunavölgyi a szegedi gyár vevője, 
igaz, hogy az áramot viszontelárusitásra vásá-
rolja és igv a fogyasztóival szemben ő tartozik 
felelősséggel 

Lemarad a Hősök Kapufáról 
a hősi halottak névsora 

fiaskóval végződött az a terv, hogy a hozzátartozók fizessék meg a 
bevésési költségeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi | 

Hősök Kapuja már teljesen elkészült és a monu- | 

mentális épület felavatásra vár.. A városházán 

megtörténtek az előkészületek is az országos fel-

avatási ünnepség programjának az összeállítására. 

A terv szerint a felavatásra márciusban kerül so r  

. és arra küldöttség meghívja a kormányzót, a mi-

niszterelnököt és a kormány valamennyi tagját. 

A llösök Kapujának oszlopain 16 kőtáblát he-

lyeztek cl, ezekre a kőtáblákra vésik majd rá Sze-

ged város hősi halottainak a névsorát. Az volt 

az eredeti terv, hogy a város maga fedezi a vé-

sési költségeket, amely kereken 10 ezer pengőre 

rúgott volna.. Tekintetlel arra. hogy Szeged váro-

sának nincs fedezete a hősi halottak névsorának 

megörökítésére, hiszen 30 ezer pengővel járult 

a város a Hősök Kapuja építkezéséhez, elhatároz-

ták a városházán, hogy a hozzátartozókkal ficet-

tetik meg a hősi halottak nevén tk a táblákon való 

megörökítését. , 

Egy hónappal ezelőtt Szeged e'sőfoku köz-

igazgatási hatósága felhívást tett közzé, • hagy 

akiknek valamelyik hozzátartozója a szegedi ez-

redben szolgált és hősi halált halt és a hősi ha-

lott nevét a Hősök Kapuján megörökíteni kíván-

ják, ezt a szándékukat legkésőbb február 10-ig 

az e'söfoku közigazgatási bíróságnál jelen'sék be. 

A felhívás azt is közölte, hogy a bevésés költ-

ségének fedezetéül a hozzátartozóknak a jelentke-

zés alkalmával 

2 pengőt e'.őre le kell fizetni, 

A városnak e.z a terve megütközést keltett min-

denütt Ennek a megütközésnek adott felőSzor h~n-

eot a Délmaauarorszdn. aaielv feltűnést kelt' 

zércikkben foglalkozott a visszatetsző tervvel. A 

város közgyűlésén is szóbakerült a kérdés és dr., 

Pálfy József polgármester közölte, hogy a szegény-

sorsunktól nem fogad el a város pénzt a bevé-

sésre és a szegénység nem lehet akadálya annak, 

hogy bárki is lemaradjon a tábláról a hősi ha-

lottak közül. A polgármester kijelentése ellenére 

ie'jezcn fiaskóval végződött az az akció, hogy a 

hozzátartozók fizessék meg a hősi halottak ne-

vének megörökítését. Szerdán járt le a jelentke-

zési határidő és 

Szeged közel 10 ezer hősi halottfábót 

mindössze 4H-nak a nevét kívánják meg-

örökíteni az emléktáblán. 

A tiszti állományú hősi halottak hozzátartozói kö-

zül 14-en jelentkeztek a városházán, jóllehet, ezek-

nek a száma is többezer. A legénységi állománya 

hősi halottak közül 34-nek a nevét ké'iék megörö-

kitenl a táblán. Jellemző az érdeklődés teljes hiá-

nyára az a körülmény, hogy a hatalmas kiter-

jedésű Felsötanyán mindössze 

egy család jelentkezett, 

hogy hősi halottja nevének megörökítését kérje,^ 

ped'g köztudomásu, a legtöbb hősi halott a sze-

gedi tanyák népe közül került kú 

Alsóközponton senki nem kérte a világ* 

háborúban e'esett hozzátartozója nevé-

nek kiírását az emléktáblára. 

De egyébként is a tanyai központokban már ko-j 
»-abban felállították a hősi emlékmüveket és cze-


