
1 9 3 6 április 12. OÍTMAGyARORSZXG 17 

R% áram és a köxiigy 
Adatok és levetek a gázgyár üzleii po l i t iká járó l 

YA Délmagynrország munkatársától.) A Mars-
tér húsz szám alatt, a város házában van Sebők 
Endrének kávémérése. Hat hét óta petroleumlám-
pás világítja be a kis üzlethelyiséget, mert a 
tulajdonosnak nézeteltérése akadt, a fizetés kö-
rül a gázgyárral és leszerelték a villanyát. Se'bők 
Endre, aki 

' » 

hetedmagával igyekszik megélni a pa-
rányi üzletből, 

a mult év őszén költözött be az üzlethelyiségbe. 
No emberre 6.61 pengő, decemberre 5.99 pengő 
vo'' i villanyszámlája. A januári fogyasztásért 
mtá kihoztak neki egy olyan számlát, amelyn-k 
ló ím elcsodálkozott a jámbor kávémérő. A 
szá ila 25 pengőről szólott. Sebők Endre termé-
szetesen nem akarta kifizetni a hatalmassá növe-
kedett szám'á', mert jól tudta, hogy január-
ban• em fogyasztott több áramot, mint az előző 
'h/> o'iban. Igaz ugyan, hogy közben vásárolt 
egy rádiót is, de ennek áramfogyasztása semmi 
esetre sem tehette ki a rendes számla négyszere-
sét. Sebők nem fizetett, a gázgyár pedig, ahelyett, 
hogy kivizsgálta volna az ügyet, tanáccsal, útba-
igazító:, sal szolgált volna a fogyasztónak, egysze-
rűen leplombálta az órát... 

A kis üzlet villany nélkül maradt. Járt ugyan 
B cázgyárban később, amikor rájött, hogy ha 
ne i fizet, csak magának okoz ujabb károkat és 
fel is ajánlotta a számla kiegyenlítését — két 
ré z e'ben. A gázgyár hajlandó volt ugyan ezt el-
fogadni, de addig, amíg a hátralékot teljesen ki 
nem egyenlíti, nem volt • hajlandó áramot adni. 
Ha pedig nem kapott áramot, nem is tudott fi-
zet J, meri az üzlet forgalma erősen megcsappant, 
mér/ csak a házbérre valót sem tudta megkeresni 
a vi l ínyzárlat óta. Maradt tehát minden a régi-
be», azaz a gázgyár tovább ment egy lépéssel 
és beiterelte volt fogyasztóját, amihez kétségtelen 
joga. volt. Most folyik a per és bizonyos, hogy 
a gázgyár megnyeri. De Sebők esetleg tönkre 
megy bele. Az üzlet sötét, két árva petroleum-
lám^a pislog benne esténként, vendég nincs és 

Húsvéti óra, ékszervásár 

tlOihofterné! 
Széchenyi-tár 9. 

Brilliáns és gyémánt ékszerek legszebb fazo-

nokban garantált kövekkel már 25 pengőből 

Bérma-órák és ékszerek 5 pengőtől. — Leg-
finomabb svájci márkás zsebórák ötévi fele-

lőseéggel részletfizetésre is. 

Arany beváltás legmagasabb árban 

nincs segítség sem Sebők részére, meri a hat hét 
óta tartó sötétség a kis üzletet jóformán teljesen 
tönkretette. 

Két nappal ezelőtt megjelent a gázgyár pénz-
beszedője és átnyújtott egy számlát Sebőknek •— 
3.60 pengőről. Az óra hat hét óta nem működik, 
a gázgyár mégis számláz. Kíváncsiak vagyunk 
azonban, hogy milyen fogyasztást számláztak Se-
bőknek? 

A gázgyár üzleti politikájával kapcsolatos az a 
levél is, amelyet szombaton kaptunk és amely* 
a következőket mondja: 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur, az a harc, amit 
a Délmagyarország a fogyasztók ériekében a 
gázgyárral szemben folytat, kötelességévé teszi 
mindenkinek, hogy 

adatainak közlésével és sérelmei-
nek feltárásával segítse a Délma-
gyarországot a fogyasztók érdekei-

ért folytatott küzdelmében. 

Ez az oka annak, hogy mi ifi elmondjuk azt, 
ami velünk történt. 

Cégünk negyven éves, negyven év óta vagyunk! 
üzletfelei a gázgyárnak. Ipartelepünket most bő-
víteni akartuk s egy nagyobb teljesítményű vil-
lamos meghajtású motort is akartunk felszerel-
tetni. Természetesen számvetésűnkhöz kellett an-
nak az ismerete is, hogy mennyibe fog kerülni 
az üzembentartáshoz szükséges villamos energia 
ára. 

Ajánlatot kértünk tehát a gázgyártól. A gáz-
gyártól alig három hét alatt kaptunk választ, — 
megjegyezzük, hogy szezoncikk előállítását vet-
tük tervbe s három heti késedelem egy éves vesz-
teséget jelenthetett könnyen. A gázgyár ajánlata 
szerint a záridőn kivül igénybevett teljesítmény 
után, akár veszünk f é n y b e teljesítményt, akár 
nem, minden esetre évi 1300 pengőt vagyunk 
kötelesek fizetni, kötelezni kell magunkat arra, 
hogy éven kint harmincezer kilowattóra után fize-
tünk abban az esetben is, ha ennél történetesen 
kevesebb lenne a fogyasztásunk s végül 

kötelesek vagyunk ötezeT pengő-
vel hozzájárulni a csatlakozó ve-
zetékek megépítéséhez s ezenfelül 
kötelesek vagyunk egy transzfor-
mátorházat is megépíteni a gáz-
gyár tervei alapján a magunk 

költségén. 

Hogy milyen méretű és milyen kivitelű transzfor-
mátorházat akart velünk a gázgyár saját magá-
nak épittCni s főként, hogy milyen költségkere-
tek között, azt nem tudjuk, de ha alávetjük 
magunkat a gá/gyár feltételeinek olyan tTanszfor-
mátorházikót építtethetnek velünk, ami Jaszovszki 
igazgató ur számára akár nyári lakásnak is 
alknlmas lehet. 

Természetes, ilyen körülmények között le kell 
mondanunk arról, hogy üzemünkhöz a gázgyár-
tól vegyük a meghajtó erőt, már alkudozunk is 
a Diesel-motorra, aminek megvételére a gáz-
gyárnak ez az elviselhetetlen feltételű ajánlati 
kényszerit bennünket. Ugy érezzük azonlnn, ho,:y 
ez nem. magánügy, hanem jajgató és orditó 
közügy, — végre a városnak sem közömbös az. 
hogy az áram igénybevételének olyan feltételeit 
szabja meg a gázgyár, melyek a város iparának 
fejlődését nemcsak hogy nem segítik, de egye-
nesen visszafejlesztik. 

Megjegyezzük, hogv telepünk a két körút kö-
zött van, jelenleg is villamosmo torokkal do'.go-

j zunk és sokkal olcsóbban kapunk kitiinő és üzem 
I biztos motort, mint amit a gázgyár vezetékeinek 

csatlakozásaiért tőlünk követel. Hol van ma az 
a kisipari üzem, amelyik ötezer pengőt tudjon 
egy összegben fizetni a gázgyárnak azoknak 0 

' vezetékeknek megépítéséért, melyek segítségévéi, 
a gázgyár az általa termelt cikket a fogyasztóhoz 
eljuttatja. 

Kiváló tisztelettel 

Szakemberek 
véleménye...! 

Szakvéleményt adhatok: a 
Hezolite-Rapid gyorsborotva-
krémet a legkényesebb arc-
bőrön is szívesen használom, 
jól borotválok vele, • vendég 
is meg vau vele elégedve. 

Különösen, ba siet. 

Jakoby János 
úriíodrász 

V., Vilmos császár út 26. 

Modern fodrász modern 
segédeszközöket szívesen hasz-
nál. A Heiolite Bapid arc-
ápoló gyorsborotvakrímet, 
mint a legtökéletesebb gyors-
borotvakrémet ajánlhatom, én 
szívesen dolgozok rele, ven-

dégeim is «éretik. 

Schleling Ferenc 
úrifodrász 

IV., Türr István-u. I 

I" lein te furcsának tartottam, 
hogy vil, szappan és ecsét 
;éikül borotváljak. K Hezo-
: te-Rapid arcápoló gyors-
mrotvakrém azonban bevált, 
:yor* a munka vele és flda 
z arc a borotválkozás után. 

Szalay Imre 
úrifodrász 

V I E . , József-kőrút 1 

Szakvéleményem az, hogy arc-
ápolás és borotválkozás loga-
ioa lett a Ilezolite-Kapt? 
borotvakrémmel, én is, ven-
dégeta la aztoesen hano i i . 

Ják, mert J6. 

Stark Iván 
úrifodrisz 

VI., Andrássy-út 4S. 

Modern úri fodrászúzletemhaa 
a Hezolite-Rapid arcípSJÍ 
gyorsborotvakrém már meg-
szokott dolog, furcsa volna 
e nélkül borotválni. Igen m$g 
vagyok vele elégedve és ven-

dégeim is nagyon szeretik 

Ozaftk József 
úrifodrász 

(., Horthy Mlklós-út 28. 

Módjában van önnek is, Uram, kipróbálni, hogy a 

Hezolite-Rapid 
aroápoló ryoreborot vakrémmel viz, szap. 
pan és ecset nélkül 1 perc alatt a 

legtökéletesebben megborotválkozik 
— Próbadoboz 24 fillér ezt is visszatérítem 
eredeti csomagolás vásárlásánál. Eredeti cso-
magolások: nagy tubus 88 fillér, óriási tubus 
2 pengő, nagy doboz pengő 1.50, óriási doboz 
3 pengő. Kíipható minden szaküzletben és a 
készítő Dr. HOLCZER vegyész illatszer-
tárában, Budapest, VI., Terés-körút 8, szám. 

Szeged sz. kir. város központi választmányától. 
15—1936. kpv. sz. 

Hirdetés. 
Az országgyűlési képví&előválasztók 1937. évre 

szóló ideiglenes névjegyzéke összeállítási munká-
latainak gyorsabb és megfelelőbb elvégezhetem 
érdekéből a 12—1936- kpv. sz. határozattal meg-
alakitott és kiküldött három osztályon kivül a 
központi választmány még egy negyedik osztályt 
is alakított: dr. Széchényi István elnöklete alatt; 
ennek következtében az 1936. évi április hó 14-
től kezdődöleg vasár- és ünnepnapok kivételével 
dr. Tóth Imre, dr. Turóczy Mihály, Fodor Jenő 
és dr. Széchényi István elnöklete alatt a központi 
választmány mind a négy osztálya naponkénti 
ülésben április hó 30-ig bezárc'ag a Városháza 
I-ső emeltén a közgyűlési, a tanács- ós bizottsági 
termekben folytatólagosan végzi munkáját. 

Szeged sz. kir város központ! választmányának 
1936. évi április hó 9-én tartott ülésén. 

Dr. P Á L F Y JÓZSEF 
polgármester, 

a központi választmány elnöke. 

Mii locsoláshoz! 
HÚSVÉTI LOCSOLÓ bakalit dugóval 

minden illatban — 24, —.20, 18 fillér 
HÚSVÉTI LOCSOLÓ szóró dugóval min-

den illatban 24 fillér 
1 ÜVEG KÖLNI —.98, —.48, 24 fillér 
KÖLNI KIMÉRVE 3 deka, vagy 2 deka 24 fillér 
f.OMBLYUK LOCSOLÓ JELVÉNY cel-

luloidból . 22 fillér 
LOCSOLÓ CIGARETTA 48 fillér 
LOCSOLÓ FÉNYKÉPEZŐ GÉP 24 fillér 
LOCSOLÓ VIRÁG 98 fillér 
LOCSOLÓ GYÜRÜ 28 fillér 
LOCSOLÓ GYUFADOBOZ 24 fillér 

MA, VASÁRNAP REGGEL 7-TÖL DÉLUTÁN 
1 ÓRÁIG ÁRUHÁZUNK BEJÁRATAINÁL 

ILLATSZEREKET ÁRUSÍTUNK! 

PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ RT. 
I I 5 8 Í D . { ^ " O J Í K S é s KISS UCCA SAROK 


