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Elrendelték a vizsgálatot 
a magas 
villanyszámlák 
ü g y é b e n 

»A gázgyár mulasztása mennyivel 
károsította meg a város közönségét« 

Súlyosan elitéld megállapítások a gázgyár eljárásáról 

, „„ munkatársától.) Szege-
den megnyugvást és bizakodást keltett a köz-
igazgatási bizottság hétfői ülésének az a nagy-
jelentőségű eseménye, hogy dr. vitéz S h v o y 
Ká lmán és dr. B i e d 1 Samu felszólalása alap-
ján P á l f y polgármester a vizsgálat meginai-
tását jelentette he a legújabb gázgyári affér 
ügyében. Be jelentette a polgármester, hogy mi-
után azok a panaszok, amelyekről a Dclnia-
gyarország az elmúlt hetek alatt sorozatosan 
beszámolt és amelyek szerint a decemberben 
végrehajtott periódusváltoztatás következtében 
sulvos károk érik a fogyasztókat, általánosak, 
szakértőkkel fogja megvizsgáltatni a kérdést. 

Az egyik felszólaló, dr. B i e d l Samu — 
mint ismeretes —. arra hivta fel a polgármes-
ter figyelmét, hogy 

a gázgyár elmulasztotta az érde-
keltek előzetes figyelmeztetését és 
ennek következtében a magasabb 
periódusu áram rendkívül sok kárt 

tett az elktromotorokban, 

sok helyen kiégette a tekercseléseket és így, 
vagv teljesen tönkrementek a motorok, vagy 
pedig alapos tatarozásra, áttekercselésekre szo-
rulnak. ami szintén érzékeny kárt jelent. Ér-
deklődtünk 

dr. Biedl Samunál , 

iki enoket mondotta: 

— Sok helyről hallottam a panaszt, hogy az 
áramperiódus megváltoztatása következtében 
kiégtek a motorok. Eleinte senki sem tudta, 
hogy m i ennek a zavarnak az oka, csak később 
merült fel az a gondolat, hogy az ötvenperió-
dusu áram bekapcsolása idézte elő a zavarokat 
és a károkat. A gázgyári szerződést meglehető-
sen ismerem és .ugv tudom, hogy a szerződés 
félreniaayarázliatatlan módon irja elő a gáz-
gyár kötelezettségeit is. Mivel a szegedi gyár 
éddig negyvenkét periódusu áramot állitott el*, 
viszont a törvény, de a szerződés is kötelezi az 
ötven periódusra való áttérésre, 

a szerződés szerint a vállalatnak 
előzetesen kellett volna figyelmez-
tetnie a változás bekövetkezésére a 

fogyasztókat, 

sőt a szerződés arra is kötelezi a vállalatot, 
hogy mielőtt keresztülvinné ezt a kötelező vál 
toztatást, az ötven ..periódusu áramnak megfe-
lelően át kell szereltetnie az összes magánhasz-
nálatban levő gépeket és elektromos felszere-
léseket. 

A gázé»ár ezt elmulasztott», nem 
tette közhírré a periódus\áltozta-
tás időnont iát. nem veecztette cl a 
szükséges átalakításokat, meglepe-
tésszerűen emelte fel a periódusok 
számát, máról-holnapra tért át a 
negyvenkét periódusról az ötven 

periódusra. 

— Nem tudom, a szerződés előir-e külön 
szankciókat ennek a rendelkezésnek a be nem 
tartása esetére, de megítélésem szerint azért 
^étoldalu a szerződés, hogy annak minden fel-
felére legyen valamilyen szankció. 

A gázgyár eliárása enyhén szólva, 
felháborító, 

mert ihcu «set méa Piriuócson sem fordulhat 

elő. Ugv látszik, Szegeden minden előfordul-
hat. 

Érdeklődtünk 

a polgármesternél, 

hogy mikor kerül sor a bejelentett vizsgálat 
riieginditására és kik kapnak megbízást a szak-
értői vizsgálat megejtésére? 

— Meggyőződtem róla, — mondotta a pol-
gármester —, hogy most már általánosak a 
panaszok, ezért tartottam szükségesnek a vizs-
gálat megindítását, illetve egyelőre ennek a be-
jelentését. A vizsgálat most rövidesen megin-
dul. Egyelőre dr. S z e k e r k e Lajos főügyészt 
és C s á n y i főmérnököt bizom meg a kérdés 
beható áttanulmányozásával. Elsősorban a 
helyzetet a szerződés szempontjából kell elbí-
rálni- Meg kell ál lapitanunk azt, hogy 

a periódusváltoztatással kapcsolat-
ban milyen mulasztásokat követett 
el a gázgyár, milyen szerződési ren-

delkezéseket sértett meg. 

— Ha a kérdésnek ezt a részét tisztázzuk, 
akkor esetleg kívülálló, indifferens szakértők 
bevonásával azt fogjuk megállapítani, hogy 

az elkövetett mulasztások követ-
keztében milyen károsodások érték 

a város közönségét. 

Annyi tény, hogv mindenki pa-
uaszkodik a feltűnően megnövelic-

dett \ illanyfzáinlák m i a t t 

— Magamnak is feltűnt, hogy a február ele-
jén bemutatott vil lanyszámla összege lényege-
sen nagyobb a szokottnál. Eleinte arra gondol-
tam. hogv a farsang alatt talán több áramot 
fogyasztottunk, de aztán kiderült, hogy feb-
ruár elején tulajdonképen 

a december—januári fogyasztás árát 

fizetjük meg. A számla megnövekedésének te-
hát másutt kell keresni az okát. 

— A gázgyárral megkötött szerződés — foly-
tatta a polgármester — sajnos, kényelmes hely-
zetbe juttatta ezt a vállalatot és a város közön-
sége csak most látja, hogy milyen óriási értékű 
előnyökről mondott le a koncesszió nieghosz-
szabbitásával. Az események mintha azokat 
igazolnák, akik a szerződés meghosszabbítása 
ellen foglaltak annak idején állást. Hogv a vá-
ros életében milyen óriási jelentősége van a vi-
lágítási üzemnek, azt akkor tudtam meg, ami-
kor még mint polgármesteriielvcttes, Somogyi 
Szilveszter polgármester megbizásából Buda-
pesten tárgyaltam a magyar bankvilág egyik 
vezetőjével egy nagyobb városi kölcsön felvé-
teléről. Hogy kedvezőbbé tegyem a város hely-
zetét, elsősorban Szened hetvenezer holda« bir-

tokára hivatkoztam. A bankvezér legyintett a 
kezével. Az a kérdés — mondotta —, hogy si 
város kezében van-e a vjz, meg a villany. A 
reálisan gondolkozó közgazdászok tehát több-
re becsülték volna a bonitás szempontjából, ha 
a hetvenezer hold helyett arra hivatkozhattunk 
volna, hogv a városé a gázgyár. A helyzeten 
sajnos, most már nem igen lehet változtatni, 
arra azonban 

szigorúan kell ügyelnünk, hogy a 
vállalat legalább a szerződésbe fog-

lelt feltételeket betartsa. 

IEOSZEBB SZORAHOZÁS. 
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Fillérekért olvashatja a világ-

irodalom legújabb értékálló 
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folyton fejlődő, naponta bővülő 
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A pápa elhagyta 
betegágyát 

Vatikánváros, február 16. Valószínűleg a szá-

raz jellegű idő tette lehetővé XI. Pius pápa számá-

ra, hogy ágyából felkeljen és néhány lépést tegyen 

szobájában. A száraz időjárás nagymértékben hoz-« 

zájárult ahhoz, hogy a Szent Atya fájdalmai eny-

hüljenek. Állapotában kedden is tovább tartott a 

javulás. A Szent Atya legközelebb a könyvtárba 

viteti magát, hogy ott dolgozzon. 

Rothenstein Mór meghalt 
Budapest, február 16. Rothenstein Mór, volt sz>« 

ciáldemokrata képviselő kedden délelőtt meghalt, 

A volt képviselő betegsége miatt vonult vissza a 

politikai élettől. Néhány héttel azelőtt meghűltJ 

tegnap délelőtt orvosai megállapítottak, hogy tü-

dőgyulladás lépett fel. Rothenstein Mór nyomdász 

volt, élénk szerepet játszott a szakszervezeti 

életben, egyik alapitója volt a szervezeti munká-

nak, később a nyomdászszakszervezet elnöke lett 

Jelentős érdemei vannak, hogy a magyar nyom-

dai munkásság szociális helyzetét siH/erü!t rendezni 

és biztosítani, a mai színvonalra emelni. Fé'szá-

zadon keresztül tevékeny részt vett a munkásmoz-

galomban, a szervezeti életben, számos szociális! 

és kulturális eredmény jelzi munkásságát. Rothen-

stein Mórral a magyar munkásmozgalom egyik 

legrégibb, legtevékenyebb és külföldön is széles 

körben ismert, értékelt vezető tényezője távozot 

el az élők sorából. Temetéséről a szervezett mun-

kásság gondoskodik 
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