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Fefségfolyamod\?ányban kéri Szeged 
a király intézkedését a szénhiány miatt* 

— /Vlagánháztartásokban elzárják a gázórákat. — Beszüntetik az 
üzletek világítását. — A világítás mérvét az engedélyezett helyeken 
is gázgyári szakértők állapítják meg. — Az uj korlátozások 23«án 

lépnek életbe. — 
(Saját tudósítónktól.) A város tanácsa 

kedden délelőtt 10 órakor rendkívüli ülést 
tartott a gázvilágítás korlátozása ügyében. 
Résztvettek a rendkívüli tanácsülésen a ta-
nács tagjain kivül Pongráez Albert gázgyári 
igazgató, Vértes Miksa, a szegedi szénbizott-
ság előadója és Buocz Árpád mérnök. A 
légszeszgyár ismeretes beadványát Taschler 
Endre főjegyző ismertette. Ebben tudvalevő-
leg közli a gázgyár, hogv a szén készletek 
csekély volta és a vigasztalan helyzetre való 
tekintettel kénytelen a gázszolgáltatást o!y 
módon redukálni, hogy reggel 7 órától dél-
után négy óráig nem szolgáltat gázt. Ugyan-
is ma már csak 43 vaggon szén fölött ren-
delkezik a gázgyár. — Ugy látszik — mond-
ta a főjegyző a beadvány ismertetése után 
— most már nincs hátra más, mint tudomá-
sul venni a bejelentéseket és arról gondos-
kodni. hogv ezek az állapotok legalább rosz-
szabbra ne forduljanak. Sajnos, hogy a vo-
nalzárlat miatt nemi tehet remélni hamaro-
san változásokat. 

Vértes Miksa: Igy a vonalzárlat miatt le 
nem szállított szénmennyiségek stornóba 
mennek. 

Pongrdcz Albert: A műit évben Buda-
pest hasonló helyzetben volt. mint mi va-
gyunk most. Akkor Budapest a királyihoz 
fordult, aki intézkedett is. Egy hétig éjjel-
nappal hordták Budapestre a szenet. Szeged-
nek hasonlóképpen kei lene cselekedni. 

Ur. Somogyi Szilveszter polgármester 
azt kérdi, hogy más város, például Debrecen 
fog-e szenet kapni.? 

Vértes Miksa: Ha a királv odamegy, fog. 
A tanács ezután elhatározta, hogy föl-

irattal fordul a királyhoz, melyben a felség 
intézkedését kéri, hogy a város szénhez jut-
hasson. 

Pongrdcz Albert közli, hogv a korlátozó 
intézkedéseket senki nem reswktáiia. Mi-
niszteri rendelet tiltja el például a régi rek-
lámvilági tások'at, amelyeket a rendelet erő-
sen korlátoz. Mégis több üzletre bukkant, a 
melyek 2000 gyertyafénnyel világitiák kira-
kataikat és még nekik áll feljebb, mikor fi-
gyelmeztetik őket. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: 
Ezt ezentui szigorúan fogjuk ellenőriztetni. 
Ezután megkrédi a polgármester, hogy más 
városok, például Arad, Szabadka. Pozsony 
hogyan állnak a gázgyári szolgáltatással? 

Pongrdcz Albert megállapítja, hogy Po-
zsonyban négy hónap óta Magánfogyasztás 
céljaira egyáltalán nem szolgáltatnak ki 
gázt. Nem sokkal jobb a helyzete. Aradnak, 
Szabadkának sem. 

Ezután tanácskozások indultak meg. 
hogy miképp.n lehetne az elakadt 33 vaggon 
szén leszállítását biztosítani. A szén jelenleg 
Dombrauban van. A város fölkéri a Buda-
pesten tartózkodó dr. Kelemen Béla főis-
pánt, hogy az országos szénbizottságnál 
járjon el a szén leszállítása érdekében. Ha 
az országos szénbizottság fogia sürgetni a 
szenet, akkor előbb -kiutallak a bányában. 
A 33 vaggon szén kiutalása ügyében egyéb-
ként már a kerületi parancsnokság is tett 
lépéseket. A. szénkiutalásig azonban időt keli 
nyerni a gázgyárnak, hogy üzemét fentart-
hassa. Igy erősebb korlátozó intézkedések 
életbeléptetésére van szükség. Ezeknek a 
szigorú korlátozásoknak megállapítását a fő-
kapitányból, a mérnökség tagjaiból és Pon-
grácz-Albert igazgatóból, álló bizottságra bíz-
ta a tanács, mely még elhatározta, hogy a 
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városi fürdőt hétfőn reggel bizonytalan idő-
re becsukatja. 

Dr. Temésváry Qéz'a helyettes rendőr-
főkapitány elnöklésével kedden délután ér-
tekezlet volt a városiházán a gázszolgáltatás 
nagyobb mérvű korlátozása iigvében. Reszt-
vettek a tanácskozáson a délelőtti tanács-
ülés megbízásából Tóth Miihálv főmérnök, 
Buocz Károly városi mérnök és Pongrácz 
Albert gázgyári igazgató. A bizottság a kö-
vetkező szigorú korlátozások életbeléptetését 
határozta el: 

1. Uj gázbekapcsolásokat nem fognak 
engedélyezni, villamosáram fogyasztásra 
csak akkor adnak uj engedélyt, ha ez köz-
érdeket szolgál. 

2. Nyilvános muzeumok, könyvtárak, 
képkiállitások, látványosságok egyáltalán 
nem kaphatnak világítást. 

3. A reklámvilágitást teljesen beszün-
tetik, Nem kapnak egyáltalán világítást az 
üzletek sem, kivéve az élelmiszerüzleteket, 
amelyek világítását szintén redukálni fog-
ják. Ezek közé a redukciók közé tartozik, 
hogy ahol villany és gázvilágítás van, 
csak villannyal szabad világítani, ahol 
csak villany, vagy csak gáz van, a világí-
tás redukálása mellett ezeket a világító-
forrásokat meghagyják. A redukció mér-
vét szakértő fogja megállapítani. 

4. Vendéglök, kávéházak, színház, 
mozik, hangversenytermek stb. erősen i 
korlátozni tartoznak világításukat, amit 
szintén gázgyári szakértő fog megállapí-
tani. A redukció mérvéről kimutatást ké-
szítenek. Egy szobában csak egy villany-
láng éghet, minden szállodában. A mulató-
helyeket a zárórával teljesen bezárják. 
11 óra után ide sem léphet be senki. 

A magánháztartásokra vonatkozólag a 
köveLkező korlátozásokat léptetik életbe: 

1. Két szobás, vagy ennél kisebb lakás-
ban a világítás korlátozás alá nem esik. 
Három szobás lakásban kettő és nagyobb 
lakásokban egyszerre három szobánál töb-
ben villanyláng nem éghet. Egy lakás 
azonban óránkint csak 60 bektovatt áram-
fogyasztású égőtest áramfogyasztásának 
megfelelő áramot fogyaszthat. 

2. Gáz fiitésre és főzésre csak kórhá-
zakban és gyógyászati célokra használha-
tó. Szintúgy szabad gázt használni az új-
ságok előállításához. Magjánfogycisztásban 
vagy egyéb üzemekben gázt sem fűtési, 
sem főzési, sem világítási célokra használni 
egyáltalán nem szabad. 

Ezek a korlátozások 23-án délelőtt ? 
órakor lépnek életbe. 22-én a gázgyár m' g-
bizott.iai minden magánháztartásban és /Jem 
ben föl. fogják jegyezni a gázórák ailását. 
Egyúttal megtörténik a gázórák lezárása is. 
Aki ettő! az időtől kezdve gázt bármilyen 
célra igénybe vesz, kihágást követ el. amely 
6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 ko-
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. 
A hatóság hivatalos hirdetménye a korláto-
zásokról csütörtökön reggel fog megjelenni. 
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A v á r o s i fa t t i tr i i . 
(Saját tudósítónktól.) A 80 vaggon fá 

ügye, amelyben bűnösnek kellett volna lenni 
a közélelmezési hivatalnak* a. Kender fonó-
gyárnak és a Bankegyesületnek, ugy látszik, 
végleg lekerül a napirendről. A közönség jó-
val előbb, mint a közélelmezési tauács, meg-
állapította, bogy a nagy szenzációnak szánt 
leleplezés nem' alkalmas arra, hogy kompro-
mittálják vele a város egyik legbuzgóbb és 
legtöbbet dolgozó főtiszt viselő jót. Amennyire 
örvendetes, hogy purifi kádóra semmi ok nem 
volt, annyira sajnálatos, hogy a körültekintő 
eljárás hiánya folytán, méltatlan gyanúsítás 
érhette a közélelmezési hivatal érdemes ve-
zetőjét. • 

A közélelmezési tanács még egyszer és 
— hihetőleg — utoljára foglalkozott kedden 
ezzel az üggyel. Somogyi Szilveszter polgár-
mester elnökölt, jelen voltak Balogh Károly 
tanácsnok, iSzósz Ernő és dr. Végman Ferenc, 
itt meg kell ismételnünk, amire a közönség 
köréből hívták fel figyelmünket: a 80 vaggon 
fa ügye az első pillanattól fogva nem látszott 
annyira veszélyesnek, hogy indokolt lett vol-
na Balogh Károly betegség miatt való távol-
létében ugy foglalkozni vele, mint ahogy 
foglalkoztak. De lra már ez megtörtént, ak-
kor az a tartozás terheli, a közélelmezési ta-
nácsot, hogy hivatalos nyilatkozatot tegyen 
a nyilvánosság számára, melyben Balogimak 
elégtételt szolgáltat. Ez legalább annyira 
sürgős, mint amilyen sürgős volt a vizsgálat, 
amely nem állapított meg szabálytalanságot. 

A Barlkegyesiiletteí való összeköttetés 
dolgában ugy határozott a közélelmezési ta-
nács, hogy azt változni tanul fenn kell tartani, 
sőt a régi alapon tovább keü fejleszteni a 
városi íaüzemet. 

— időjárás. Változékony idő válható, he-
lyenkint csapadékkal és lényegtelen hővál-
tozásal. Sürgönyprognózis: Változékony, sok 
helyütt, csatpadék, hűvös. Déli hőmérséklet 
8.0 fok Celsius. 

— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Nyugodtan tartós árfolyammal indult 
meg az értékpiac forgalma, majd lokális jel-
legű realizálások folytán a kulisszértékek 
sorban valamivel csökkentek: Magyar Hitel 
1315, Ingatlanbank 695, Forgalmibank 600, 
Jelzálog 622, Fabank 950, Osztrák Hitel 93S, 
Salgótarjáni 1255, Rimamurányi 1098, At~ 
lautica 1680, Nasici 3475 és Államvasút 1034. 

— I. Ferenc József em'ékezete. November 
21-én, szerdán, gyászos évfordulóhoz érkezik 
cl az ország. Ekkor Jesz egy éve annak, hogy 
I. Ferenc József király, aki több mint félszá-
zadon át volt uralkodója a nemzetnek, egy 
bánatcs őszi estén elköltözött az élők sorá-
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bank' és váltó-üzlete 
Kígyó-utca 5. 

Az SW!i és 6"A»-os 
VII. magyar hadikölcsön 
hivatalos aláírási helye. 

kedvezmények; léi 
százalék jutaléktérités 
o lcsó lombardkölcsÖn. 
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