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Yásárolt árammal 
közlekednek ezentúl 
a szegedi villamosok 

Előrehaladott tárgyalások a villamos vasul, a város 
és a gázgyár között — A villamostársaság meg* 

szüníefi az önálló áramtermelés! 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kö-
zeljövőben valószínűleg megvalósul rcniél-
heíöleg nem a város teljes kisemmizésével 
— a Szegedi Közuit Vaspálya Rész-
vénytársaságnak az a régi terve, liogy 
megszünteti saját telepét, illetve a telepen az 
ii áruszolgáltatást és a villamosvasút üzemben-
lurtásához szükséges árannnennyiségct a sze-
gedi gázgyártól vásárolja. Miután ez a kérdés 
közvcllenül érdekli a várost is — a városnak a 
villamosvasuttal szemben ugyanolyan háram-
lási joga van, mint volt a gázgyárral szemben, 
azonkívül 

valami köze ahhoz is van, hogy 

mennyi áramot ad el a villanytelep 

— a város hatóságának hozzájárulása' nélkül 
a tervet megvalósítani nem lehet- Valószínű -
leg már ezen a héten összeül a város pénzügyi 
és jogügyi bizottsága, hogy megvizsgálja és le-
tárgyalja a kérdést, igyekezzen a város és a 
lakosság érdekcinek érvényt szerezni s hogy a 
szükséges javaslatol megtegye a közgyűlésnek. 

A villamosvasút már évekkel ezelőtt foglal-
kozott azzal a gondolattal, hogy beszünteti az 
áramtermelést és a gázgyártól vásárolja az 
áramot. Annakidején létre is- jött a megálla-
podás, hogy a gázgyár a villamosvasút áram-
szükségletének biztosításához szükséges uj 
gépeket, fölszereli és üzembe helyezi- Az volt a 
terv, hogy a külvárosrészek világításával egy-
idejűleg oldják meg a kérdést. A gázgyár ak-
kor is bővítette üzemét, de a végén kiderült, 
hogy nem elég nagy mértékben történt a bőví-
tés, — a fogyasztás állandóan emelkedik, az 
áramár sose csökken, mert az üzem a villamos-
vasút áramszükséglélének szolgáltatásával já-
ró terhelési többletet nem bi'rfa volna el. 

A gázgyár áramfejlesztő üzemét a közelmúlt-
ban ismét növelte, — a városnak és a fogyasz-
tóknak ma sincs egy fillér hasznuk se á sok 
bővítésből — uj turbinákat építtetett 
be, amelyek most már lehetősége nyújtanak 
arra, hogy a villamosvasút is onnan szerezze 
bc az áramot. 

A két vállalat nemrégen beadványt intézett 
3 városhoz és bejelentette ezt a tervet, kérve 
az engedélyt annak végrehajtásához. 

Miután q városnak a villamosvasút áramfej-
lesztő gépeire is háramlási joga van a régi 
szerződés értelmében, a vasul igazgatósága azl 
kéri beadványában, bogy a város oldja fel a 
gépekre vonatkozó háramlási jogot és iái ul jon 
hozzá ahhoz, bogv a vállalat eladás utján ér-
tékesítse ezeket a kihasznált, öi'cg gépeket. 

A városházán az az álláspont alakult ki. 
bogy a villamosvasút kérelmét teljesítheti a 
város, mert a kérdéses gépek ériéke már ma 
is elenvésző, de harminc év után, amikor a 
szerződés szerint a háramlási joga megnyílna 
a város számára, ezek az öreg gépek ócskavas-
nál többet nem érnének. 

A városnak a gázgvárral kötött szerződése 
értelmében részesedési joga van a gázgyár 
üzemi jövedelmeiből,-igy részesedése lenne ab-
ból az összegből is, amelyet a villamosvasút 
fizetne a gázgyártól kanotl áramért. A gázgyár 
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biztosított részesedéséről, mivel a villamosvas-
út számára úgyis igen alacsony áramegység-
árakal állapitól! meg és mivel — ha a meg-
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állapodás nem jöt létre, mondja szellemesen a 
gázgyár, a villamosvasút továbbra is maga ter-
meli az üzemekhez szükséges áramot. 

Ezzel kapcsolatban a városházán aa 
a furcsa áljáspont alakult ki, hogy 
a gázgyár kívánságát csakis akkor 
lehet teljesíteni, hogyha a vállalat a vá-
ros számára háramlási jogot biztosit azokra 
az újonnan beszerelt gépekre is, amelvekkel 
termelni fogja a villamosvasutnak szánt áram-
mennyiséget és amelyekre ezidőszerint a város 
háramlási joga nem terjed ki-
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Tízezer lélekre: 
20 giimőkoros halálozás 

Tiz év alatt 80 ezer jelentkezőt vizsgáltak me f a sze-
gedi tüdőbeteggondozóban — 14 ezer gyermek 

mozgó-Röntgen előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Gü-

mőkór EHeu Védekező Szegedi Egyesület hét-
főn délután tartotta a Városháza közgyűlési 
termében közgyűlését dr. Lőrincz Eerencz 
cgy.ctemi rk. tanár -elnöklete mellett. Lőrincz 
professzor megnyitó beszédében kijelentette, 
hogy az egyesület négy év óta nem műkö-
dött, a védekezés a városi tis?tifőorvoSi hiva-
tal és dr. Kramár Jenő professzor működé-
se révén mégis mgy lépéssel haladt előre. 

Az indítványok &orán dr. Kovács József 
egé&zségügyi főtanácsos azt az indítványt ve-
tette fe1. hogy a győriszéki isk0la melletti 
szikes tónál létesitéen az egyesület gijógij-
szanatóriumot. 

Ezután dr. Jung Sándor tisztifőorvoshe-
lyettes tartott előadást a ..Tuberkulózis e>-
loni küzdelem szervezetei Szegeden" cirmne'. 
Eőadta, hogv a gümőkór elleni küzdelem ez-
előtt "tiz évvel kezdődött. Ismertette a (üdó. 
beteggondozó intézet tízéves munkáját. A 
gondozónővérek évente kétezer családlátoga-
tást tesznek és tanításaikkal igyekeznek a gü-
mőkóros fertőzéseket megelőzni. A tüdöbe-
teggondozó intézet 10 év alatt 14.975 uj és 
67.500 ismét jelentkező betegei vizsgáit-meg. 

5600 zárt é8 2000 nyílt, tüdőgümőkór0s he-
get kezelt. Légmrilkezeléssel a fertőződések-
nek 60—70 sznalékát lehet megakadályozni, 
30 százaléka teljesen gyógyítható. 

Jung főorvos ezután a mult évi gümőkóro« 
halálozásokról számolt he. 1937-ften 243 gü-
mőkóros halálozás történt, tízezer lélekre 

esik 20. ami 14.4 szzaléko.t tesz ki; ennek egy-
harmada állott intézeti kezelés alatt. 

A halálozási arányszám javulása kétség-
telenül megállapítható; a mult század végé" 
még tizezer lélekre 52 halálozás esett. 

Dr. Bános Alajos gyermekklinikái tanár-
segéd a gyermekkori tuberkulózisról és nz 
ellene való küzdelemről l>cszélt ezután. Utalt 
a Bárányi—Pálfy akció munkájára. Rámuta-
tott az iskolaorvosi vizsgálat jelentőségére. 
Szegeden 60 tanyai iskola növendékeit kellett 
megvizsgálni, hogy megtegyék a szükséges 
védőintézkedéseket. A tanyai gyermekek ré-
szére az ő&szcl megnyitják az ujszegedi 
gyógylskolát az Árpád-otthon átalakítási 
munkálatai már megkezdőitek. Közölte, hogv 
a nudt évhe'> megkezdődött röntgen vizsgála-
tok az idén befejeződtek. A mult évben köl-
csönkért mozgó röntgenkészülékkel dolgoz-

tak, az idén a város beszorzett egy készülé-
ket, amellyel 14.000 gycnnck tüdejét vizsgál-
ták meg. Az akció (3500 gyermeket gondoz, 
ebből 4200 a városra és 2300 a tanyákra esik, 
A fekvőcsarnokokban 250 gyermeket gon-

doztak három évcn át, az ujszegedi gyógyis. 
kólába, amely 80 gyermeket vesz fd, 59 gyer-
gyérmeket már ki is szemeltek. 

Bános tanársegéd ezután bemutatta a 
mozgó röntgenkészüléket, amc'y több mint 
hatezer pengőbe került. 

Eclthardt 
a politikai spekulánsokról 
„4 nyilasmozgalom a nSp sza-
badságát és az ország független-

ségéi veszélyezteti" 

Miskolc, junius 20. A független kisgazdapárt 

borsodmegyei választmánya vasárnap értekez-

letet tartott, amelyen E c k h a r d t Tibor na-

gyobb beszédet mondott-

— Itt vannak az országban — mondotta — 
azok a politikai spekulánsok és kóklerek, akik 
éveken keresztül pusztulni engedték a magyar 
népet és amikor a politikai elégedetlenség 
vésztjóslóan kezdett tornyosulni, akkor felül-
tek az elégedetlenség lovára, hogv benyargal-
janak vele a hatalomba. Azt hiszik, liogv an-
nak a forradalmi lángnak a tüzénél, amelyet 
ők szítottak, a saját pecsenyéjüket fogiák meg-
sütni. Ezek az urak rendkívül tévednek, mert 
minden forradalomnak emésztő liizc elsősor-
ban azokat égeti meg, akik felidézték. Nekünk 
kötelességünk, hogy szembeszálljunk azokkal 
a különböző nyilas' és egyéb felforgató irány-
zatokkal, amelyek csak pusztulást és a nem-
zeti függetlenség elvesztését hozhatják erre az 
országra. Ne akarjanak vezérek lenni azok, 
akik még közkatonák sem voltak, ne akar janak 
népi politikát csinálni, akik mindig ellenünk 
dolgoznak. A mi politikánk: szabad nép be-
felé és független ország kifelé. Ila meg tudjuk 
őrizni függetlenségünket, akkor van európai 
egycnsulv és fenntartható az európai lmkc, de 
ha ilt a Duna-Tisza völgyében bármelv idegen 
balalom befészkeli magái, akkor u béke és a 
nyugalom felborul. 


