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43 PENGŐ . . . 
l/fabb adtat a gázgyár üzleti politikájából 
— 43 pengőt Követel egy özvegy asszony tói, meri 
rozsdás lett a kapcsolótábla — /I városi tanács 
meg állapitolta, hogy a gázgyár követelése 
alaptalan és nincs joga kikapcsolni az áramot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az a fe-
szült és sok részletében tisztázásra váró viszony, 
amely Szeged közönsége és a szegedi gázgyár 
között fennáll, rendkívül sok munkát ad napról-
napra a város hatóságának. 

A villanyfogyasztóközönség köré-
ből állandóan valóságos panasz-

özön zudul a városházára. 

A fogyasztók, akiktől különböző cimeken követel 
különböző összegeket a gázgyár, a város hatósá-
gától kérnek védelmet, vagy felvilágosítást, hogy 
az érvényben lévő szerződés értelmében jogos-e 
a gázgyár követelése, ha pedig jogtalan, milyen 
módon védekezzenek ellene. 

A keddi tanácsülésen is szóba került egy ilyen 
eset, amely teljes mértékben 

jellemzi azt a bánásmódot, amely-
ben a szegedi közönség részesül a 

gázgyár részéről. 

A panaszt egy özvegyasszony nyújtotta bc a gáz-
gyár ellen. Elpanaszolta, hogy a használatban 
lévő kapcsolótáblán valami hiba támadt, ami 
miatt megakadt az áramszolgáltatás. A gázgyár-
hoz fordult és kérte a baj megszüntetését. A 
gázgyár kiküldte a maga szakemberét, aki néhány-
perces vizsgálódás után megállapította, hogy a 
baj ncm nagy, a kapcsolótáblán valami rozsdá-
sodás keletkezett. A rozsdát rögtön eltávolitotta 
és utána az áramzsolgáltalás ismét zavartalanná 
vált. 

A gázgyár azonban ezzel nem tekintette elinté-
zettnek az ügyet. Néhány nappal később felszólí-

totta az özvegyasszonyt, hogy sürgősen cseréltesse 
'•/ a kapcsolólábiát és az uj tábla fclszci éléséért 
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fizessen a gázgyárnak negyven-
három pengőt. 

Az özvegy erre két okból sem érzett hajlandó-
ságot. Az egyik ok az volt, hogy a gázgyár sze-
relője által rendbehozott kapcsolótábla kifogásta-
lanul működőit, a másik pedig, hogy szegény 
asszony, akinek nincs kidobálni való 43 
pengője. A kért ősszeg megfizetését tehát kereken 
megtagadta, mire a gázgyártl figyelmeztetést ka-
oott, hogy 

fizessen, mert különben kirekesz-
tik az áramszolgáltatásból. 

Erre fordult panaszával a Város hatóságához és 

védelmet kért a gázgyárral szemben. 
A panasz a tiszti ügyészséghez került, cmely 

megállapította, hogy 

a gázgyár követelése a szerződés 
értelmében jogtalan. 

E n ő l a megállapításról az ügyészség nemcsak" a 
panaszos özvegyasszonyt, hanem a gázgyár igaz-
gatóságát is értesítette. 

A gázgyár azonban nem vette tu-
domásul a tiszti ügvészség meg-

állapítását, 

közölte, hogy fenntartja jogtalannak minSsitctt 
követelését és azt az elhatározását is, hogy ha 
az özvegyasszony nem fizeti 1c a negyvenhárom 
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pengői, beszüntetik számára az áramszolgálta-
tást . . , 

így került az ügy kedden a tanács elé rzzal 
Az ügyészi jelentéssel, hogy a szerződésben foglalt 
áramszolgáltatási szabályzat értelmében 

a gázgyárnak sem a negyvenhárom 
pengő követelésére, sem az áram-

szolgáltatására nincsen joga. 

Ha mégis megteszi, akkor ugyancsak a szerződés 

értelmében a panaszos kártérítési pert indíthat 
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megvédd | 
fogait: 

A keresett 
fogpép! 

ellene « bíróságnál és minden joggal követelheti 
okozott kárának megtérítését. Az ügyészség kérte 
a polgármestert, hogy tartsa fenn az eredeti hatá-
rozatot és erről a szerződés idevonatkozó s—ka-
szaira való utalással értesítse a gázgyár igazga' 
tóságát. • 

A polgármester a javaslatot minderi változtatás 
nélkül elfogadta. 

A szabadtéri bizottság 
pénteken ismét tárgyal a dómtéri 

Játékok programjáról 
Nehézségek a „Hunyadi László" előadása körül I 

(A Délmagyarország munkatársától.) A húsvéti 
ünnepek alatt olyan hirek terjedtek el, hogy a 
szabadtéri játékok idei műsorát — bár azt az 
előkészítő bizottság legutóbbi ülésén másodszor 
is megerősítette — mégis meg kell változtatni. A 
műsorra tűzött negyedik darab, a Hunyadi László 
előadása elé ugyanis az elterjedt hirek szerint 
akadályok kerültek és dr. Janövics Jenő, a játé-
kok főrendezője, aki jelenleg Budapesten tartóz-
kodik, • elhatározta, hogy javaslatot tesz a műsor 
megváltoztatására. Javasolni fogja, hogy Hunyadi 
László helyett Kodály Zoltán zenemüvét, a Háry 
Jánost tűzzék műsorra. 

Ebben az ügyben dr. Pálfy József polgármes-
ter a következőket mondotta: 

— Nincs tudomásom arról, hogy a Hunyadi 
László Dóm-téri előadása elé komolyabb akadá-
lyok kerültek volna, erre vonatkozólag Janovics-
tól semmiféle jelentést nem kaptam. Janovics 
csak azt közölte velem most érkezett levelében, 
hogy csütörtökön este Szegedre érkezik. Pénteken 
délre összehívtam a szabadtéri bizottságot, amely 
előtt Janovics részletesen bc fog számolni tár-
gyalásainak eredményéről. Ahhoz, hogy Háry Já-
nost iktassuk a Dóm-téri játékok idei műsorába, 
szó sem lehet, mert ez a rendkívül értékes és 
sok költői szépséggel rendelkező alkotás szabad-
téri színpadon, amint azt a debreceni példa bizo-
nyítja. nem vált be. Ila a Hunyadi László előadása 
nehézségekbe ütkliznc, inkább levesszük 
a műsorról és nem tüzünk ki helyette másik da-
rabot. Ebben az esetben az idei játékok program-
ján a három multévi darab szerepelne: Az ember 
tragédiája, a Bizánc és a János vitéz. De ismét-
lem, semmi oiyan értesülésem n'm.s, amely 
arról szólna, hogy a Hunyadi László előadását 
illetve szinrehozását komolyabb akadályok nchezi-

.tenék meg. 

Ezzel kapcsolatban — Budapesti-J! éikezett je-
lentés szerint — azt a hírt terj 'Sí'ik, hogy a 
Hunyadi László előadása azért ütközik akadá-
lyokba, mert Janovics állítólag nem kap megfelelő 
szereplőket ehhez az operához. 

Pécs — Szeged ellen 
Pécsett is állandóan foglalkoznak a szabadtéri 

játékok ügyévél, annak ellenére, bogv olt az idén 
nem lesznek előadások, de állandó jellegű játékok-
ról scin lehet beszélni. A jövő évre azonban Pécs 
mar most megkezdte az előkészületeket és ennek 
keretében már most megkezdődött' a támadás és 
az átlátszó hangulatkeltés Szeged ellen; A „Pécsi 

Napló" vasárnapi számában olvassuk a következő 
sorokat: 

— A város idef^nforgalmi irodájában állandóan 
egész évben szorgos, komoly munka folyik, annak' 
ellenére, hogy az idén úgynevezett vagy attrakció 
rendezéséről nincsen szó. Ezúttal az ünnepi játé-
kokra gondolunk, amitől az idén a városnak a 
rendelkezésére álló anyagi eszközök elegtelenségo 
következtében el kellett tekinteni, annak ellenére, 
hogy az első és a tavalyi átütőerejü sikerű sza-
badtéri előadásokai Pécs városa valóban iskolát 
teremtett és irányt mutatott. Irányt mutatott 
mindazon városoknak, amelyek síabdléii játékot 
kat már eddig is rendeztek és rendezni szándé-
koznak. Pécs városa betartotta az ünnepi jólékoli 
stílusát, amelyet olcsó hatds kedvéért mint prl-> 
dóul Szeged, nem engedhet lelhigilani. Pccs hü 
marad a szabadtéri előadások elveihez, szabadtéri 
előadásokat fog rendezni ezután is és nem elő-
adásokat a szabadban. Emellett minden elvi kér-
déstől függetlenül, ami Dóm-terünk nem is tűr 
meg semmi ilyen irányú elaszticítást sem. Ezen 
elvek szem előtt tartásával rendezi meg Pécs vá-
rosa már a jövő évben, a Szent István év < lkai-
mából, nagy ünnepi játékait, amelyeknek előké-
születei az Ünnepi Játékok Barátai Társasága meg-
alakításával, már a húsvéti ünnepek, után kezde-
tüket is fogják venni. 

Róma cáfolja 
Ciano ankarai utazásá-

nak hírét 
R ó m a , márc ius 30. A Giornalc d ' I la l ia cáfol-

ja a kü l fö ld i sajtó egyreszének azt a híreszte-

lései, hogy gróf G i a n o kü lügymin isz ter a kö-

zeljövőben Anka r ába utaz ik . A lap megjegy-

zi, hogy az olasz-török kérdésekről, amelye-

ket G i a n o kü lügymin isz ter és R ü s d i A r -

r a s legutóbbi m i l á nó i találkozása során meg-

vitat lak, a két kormány között folytatódott a 

barátságos eszmecsere, ez azonban még nem 

fejeződött he, igy következésképen gróf G iano 

ankara i ú t j á ró l szóló híresztelések alaptala-

nok: 


