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A villanyszámlák
feltűnő emelkedése
és a gázgyár
üzemi politikája
a közigazgatási bizottság előtt
•Mez dr. Shvoy Kálmán:
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„Az ttzlefl tisztesség parancsa Kívánta, hogy a fogyaszfónaK ne Keillen olyan Követelési aKceplálnia,
amely nyilvánvalóan logfalan"

Dr. üledi Samu:

— Az m áramineröóráh és a háromszoros számla —

A Házgyár feltűnő módon megsértette a szerződést

(A Délmagyarorszég munkatársától.) A
Délmagyarország hosszú idők óta kiséri figyelemmel a szegedi gázgyár működését, miután az uj szerződés megkötése és életbeléptetése óta egyre komoly panasz merült fel a
fogyasztóközönség körében a gázgyár ellen.
A panaszok lényege az, hogy ez a vállalkozás, amelynek a szerződés kiszolgáltatta a
város egész közönségét, rideg üzleti politikát
folytat, viszont egyes szerződéses kötelezettségeinek betartására csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehet rákényszeríteni. Legutóbb
kipattantottuk, hogy a gázgyár a hadirokkantak és a hadiözvegyek számúra biztosított
egységárkedvezmény ügyét milyen szerződésellenesen kezelte. Á Délmagyarország
cikksorozatának következtében a hadirokkantak sikraszálltak jogaik érvényesítéséért és
bizonyos, hogy mozgalmuknak az eredménye
nem is maradhat el.
Legutóbb azokat a súlyos panaszokat szólaltattuk meg, amelyek

az áramperiódus megváltoztatása
következtében előálló károsodások
miatt
Hangzottak el a fogyasztók körében. A legalaposabb utánjárással és teljesen elfogulatlan, lelkiismeretes szakemberek véleményének meghallgatásával megállapítottuk, hogv
a régi villanyórák
a magasabb periódusu áram bekapcsolása óta lényegesen több
fogyasztást mutatnak a tényleges
fogyasztásnál
és igy kiszámíthatatlanul nagy, jogosulatlan
haszonhoz juttatják a gázgyárat. A Délmagyarorszásr napokon keresztül foglalkozott ezzel a kérdéssel és szakemberek lelkiismeretes
vizsgálódásainak eredményét közölte, amely
a feltevést mindenben igazolja.
Hétfőn a közigazgatási bizottság ülésén napirendre került ez a fogyasztók szempontjából nagy horderejű kérdés.
A Délmagyarország a közigazgatási bizottság ülésén elhangzott súlyos felszólalásokat
feltétlenül eredményként könyvelheti el nem
a maga, hanem a szegedi közönség javára.
Az első hivatalos lépés mindenesetre megtörtént, a polgármester
megigérte a vizsgálat elrendelését
és a közönsép bizík benne, hogy
ezt a vizsgálatot najryon gyors
ütemben le is folytatják.
A hivatalos vizsgálat eredménye
azután eldönti
majd a kérdést:
visszakövetelheti-e a közönség a
eázgvártól azt a kárt. amit a periódusváltoztatás következtében elszenvedett és amelyről az órák
számlélólaDia tanúskodik.

Vitéz dr. S h v o y Kálmáné és dr. B i e d 1
Samué az érdem, hogy eljutottunk a hatósági
vizsgálat küszöbéhez.
*

Hétfőn délután tartotta meg a közigazgatási
bizottság Imecs György főispán elnökletével
februári ülését. A polgármester jelentéséhez
először vitéz dr. S h v o y Kálmán szólalt fel és
hivatkozással a Délmagyarország közleményeire, szóvá tette

gyári ügyben. Felszólalásában
hogy

megállapította,

a gázgyár feltűnő módon megsértette a szerződést, amely szerint
közhirré kellett volna tennie ideiében a periódusváltoztatást. Figvemeztetnie kellett volna a motortulajdonosokat, hogy azok idejében
átalakíthassák gépeiket.
Ez nem történt meg, és ennek következtében

Igen sok geo tönkrement, hlégett es az erdeheitehSOK hárt
szenvedtek.

o legutóbb gázgyári ügyet

— Véleményem szerint ezt a mindenható tát«
saságot végre rá kell szoritani a szerződés be— A gázgyár kérdéséről kivánok szólani i tartására — fejezte be felszólalását dr. B i e d l
—mondotta. Valami összefüggésnek kell Samu.
lenni a szerződésváltoztatás és a villany- !
A polgármester egyetlen mondattal válaszolt
számlák feltűnő emelkedése között. Egyes a felszólalásra:
szakértők véleménye szerint a két momentum között nincs összefüggés, de
— Ha a panaszok nem szórványosak, hanem általánosak
— -mindenesetre feltűnő, hogy éppen
mondotta — akkor a kérdést a lehető legsürgősebben szakértővel
most emelkedik a számlák összege.
vizsgáltatom meg, hogy a szükséMaga a gázgyár is elismeri, hogy az uj
ges intézkedéseket meglehessemórák reagálnak a periódusváltoztatásra, de
a régi, használt órák szerinte nem.
A bizottság ezután a jelentéseket tárgyalta.
— Felfogásom szerint — folytatta Shvoy Dr. S a j ó Lajos tiszti főorvos jelentése szerint
Kálmán — ha a gázgyár ilyen technikai Szegeden
változtatást eszközöl, élőbb meg kellett
volna teremtenie a változtatáshoz szüksé14 szövödmennes influenzages előfeltételeket.
eset fordult elö
Shvoy Kálmán ezután saját villanyszámláján
észlelt változtatásokat ismertette.
és két megbetegedés végződött halállal- Most
már remélhető, hogy a súlyosabb járvány elFebruári számlája háromszor akkerüli
Szegedet.
kora volt, mint az előző evek ha*
Vitéz dr. S h v o y Kálmán felszólalásában
sonló hónapjában.
arra kérte a polgármestert, hogy helyezzen ál
egv orvost, aki Jelenleg a főorvosi hivatalban
Kétségtelennek tartja ezek után, hogy van dolgozik. Újszegedre, amelynek lakossága jogoösszefüggés a két momentum között. Kérte a san emelt panaszt a jelenlegi rendszer ellen.
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg szakérA f ő o r v o s bejelentette, hogy a polgármestőkkel ezt a kérdést.
ter intézkedett ebben az ügyben, elrendelte,
hogv Újszegeden a főorvosi hivatni tartson
Az Ozlefl tisztesség narancsa
rendszeres tiszti orvosi vizsgálata! Ezt a renkívánta — mondta Stivoy emelt
delkezést a lifiiszollások lebonyolítása után
Hongon
hogy a fogyasztóvégre fogják hajtani.
nak ne kenten oliian KöveteDr. P a p Róbert aziránt intézett kérdést a
főorvoshoz, hogy
lés! akceptálnia, amelu nyil-

vánvalóan toftalan.

A város közönségének mindenképen tisztában
kell lenr<ie azzal, hogy érte-e sérelem, de azzal is. hogy a szerződés nem szolgáltatja ki
kényre-kegyre a villanygyárnak.
Dr. B i c d 1 Samu szólalt fel ezután a gázBe'w-rosl Mozi
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Kedd, szerdán

Egy forri szerelem története l o : e l t a i a u n g gal
A legtökel6tesebb szines film.

a höteiezö tiluszoltásoh
elrendelését mí lette most februárban szükségessé.
A főorvos válaszában hivatkozott arra, hogv
Szeged tifuszaránvszáma erősen meghalad ia az
országos átlagot. Ezért van szükség radikális
intézkedésre. A tifusz ellen a legeredményesebben tisztasággal lehet védekezni. Mivel azonban a külvárosi és a tanyai részeken a tisztaság hiánya közismert, a lakosságot akarata ellenére is mentesíteni kell az oltással a megbetegedés ellen. Az oltás hatása hosszú évekig
tart.
Dr. B u ó c z Béla főkapítányhelyettes mutatta be ezután jelentését, majd dr. S z e p e s s y
Aladár számolt be
az adófront
helyzetéről. A múlt évi hátralék 1,119.000 pengő, az idei adóelőírás 3,513.394 pengő. Januárban befolyt 87.000 pengő adó Szegeden.

