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A gázgyár áremelése. 
A gázgyár csütörtökön egy hirdetmény-

nyel lepte meg a város 'közönségét- A hirdet-
ményben a gázgyár bejelenti, hogv március 
22-től kezdve a légszesz. és villamosáram 
egységárait íötemeli. A igázgyár ezt az el-
határozását, amelynek — már itt kijelent-
jük — jogalapja nincsen, tudatta a városi 
tanáccsal is. A gázgyár maga Is érzi. hogy az 
egyoldalú és önkényes áremeléshez a város 
tanácsa nem járulhat hozzá, mert kijelenti, 
hogv a független bíróságihoz fordul érdekei-
nek védelméért. 

Ehhez az eljáráshoz van egy-két sza-
vunk. A gázgyár szerződéses viszonyban van 
a várossal, amely ötven évre szól. Az egyik 
szerződő fél nem változtathatja meg ezt a 
szerződést a másik kárára. Az áremelésnek 
ezt a módiját tehát még abban az esetben is 
el kellene Ítélnünk, ha egyébként a gázgyár 
érvelése, amellyel az áremelés jogosságát 
igazolni igyekszik, elfogadható" lenne. Pedig 
még magához iaz érveléshez is sok sző fér. 
Az üzemköltségek emelkedése egymagában 
nem helytálló indok az áremelés mellett, 
inert viszont a melléktermékek értéke is nö-
vekedett, másrészt pedig a gázgyár 'mérle-
gét ezekből az általános adatokból megálla-
pítani nem lehet. 

A gázgyár tehát akkor járt volna el he-
lyesen, ha pontos számadásait a városi ta-
nács elé terjeszti, üzemvezetésébe betekin-

' tést jenged és ennek alapján lehetővé teszi, 
hogy súlyos helyzete, amelyre hivatkozik, 
bei gazolást ny erhessen. Ehely ett a gázgyár 
arra az útra lépett, ihogy az- árakat szerző-
dés ellenére és a közgyűlés hozzájárulása 
nélkül fölemelte, amihez joga nem volt. 

A gázgyár a hirdetményben azt a re-
ményét fejezi ki. hogv a fogyasztó közön-
ség méltányolni fogja a rendkívüli viszonyo-
kat és megnyugvással fogadja az áremelést. 
A fogyasztó közönség nem szankcionálhat 
olyan intézkedést, amely törvényes alappal 
nem bír és nem •nyugodihátik rneg az áreme-
lésben addig, amig a város, mint szerződő 
fél, az áremelést el nem ismeri- -Nem szabad 
a gázgyár egyoldalú áremeléséhez hozzá-
járulni már csak pusztán elvi okokból sem, 
mert hova jutunk, ha a várossal szerződéses 
viszonyban levő vállalatok a gázgyáréhoz 
hasonló eljáráshoz folyamodnak és kö te le - -
zettségeiket önhatalmúlag szabják meg. És> 
•mit szólna a gázgyár ahhoz, ha a város — 
ugyancsak előzetes megállapodás nélkül — 
leszállítaná az árakat azon az alapon, hogy 
a város a háború növekedő terhei miatt a 
régi árakat nem tudja megfizetni. A gáz-
gyár ebben az esetben bizonyára hivatkoz-
nék arra. hogy a város a szerződésben -meg-
áll apitott kötelezettségeknek nem akar meg-
felelni és talán -— a busás 'kártérítés remé-

• nyé-ben — beszüntetné üzemét vagy ismét- a 
bíróság jogorvoslatához folyamodnék. 

De ugyanez a joga megvan a városnak 
iiS és a tanácsnak kötelessége, hogy a szer-
ződésnek érvényt szerezzen. Ne-m szabad 
szentesíteni olyan eljárást, hogy a várossal 
szerződésiben levő vállalat a maga érdekében 
egyoldalú intézkedéseket tehessen. Itt a 'kellő 
határozottsággal fel kell lépni. ia gázgyárt a 
szerződés minden pontjának megtartására 
kell kötelezni. A szombati tanácsülésen fog-
lalkozni fognak a gázgyár beadványával. 
-Kétség sem fér hozzá, Ihogy a tanács meg-
találja azokat az eszközöket, amelyekkel ér-
vényt szerezhet a közönség jogos érdekeinek. 

A gázgyárnak a várossal ötven évre 
terjedő szerződése van. Ha most jövedelme 
jóval csökkent is, bőségesen lesz még ideje 
arra, hogy veszteségeit, amelynek arányait 
nincs módunkban megállapítani, pótolja. És 
ha — amit a gázgyár maga sem állit — vál-
ságos helyzetbe jutott volna is. akkor sem 
lett volna szabad a törvényes eljárástól el-
térnie. Mert az a körülmény, hogy a függet-
len bíróságra hivatkozik, amelynek döntését 
előre nem is tudhatja, nem teszi jogossá az 

áremelést. Vagy tailán a bíróság föltétlenül 
a gázgyárnak (szolgáltatna igazságot? Hon-
nan tudhatja ezt a gázgyár? Tehát még ab-
ban az esetben is, ha az áremelés jogosságá-
ban b.izi-k, a tanáccsal szemben meg kellett 
volna várnia a biróság Ítéletét. De ezt meg-
előzően az árakat fölemelni semmiképen nem 
lett volna Szabad. 

A gázgyár eljárásából azt kell következ-
tetnünk. hogy önmaga sem nagyon bizik 

ügye igazságában. Hiszen a tanács, ha a 
gázgyár áremelése valóban méltányos lenne, 
aligha zárkóznék el attól, hogy a gázgyár 
kérelmét a jogosság mértékéig teljesítse. 
Hogy a gázgyár a tanács hozzájárulása és 
a biróság Ítélete előtt fölemelte az árakat, 
épen nem szól a gázgyár igazsága mellett. 
A közönség -pedig helyesen cselekszik, ha 
nem veszi tudomásul az ár-emelést és az ed-
digi dijakat fizeti továbbra is. 

Meghiusult francia támadások ngugaton. 
BERLIN, március 29. A naigy főhadi-

szállás jelenti: Lens és Arr-as közöitt élénk 
ágyuharc folyt, amely éjjel Is tartott. A 
Croiselilesnél és Ecoust St.-Meinnál (Baipau-
metól északkeletre) tegnap reggel kifejlő-
dött ütközetben az angolok biztosító csapa-
taink előretörése folytán számos halotton 
kivül foglyokban egy tisztet ós 54 főnyi le-
génységet vesztetik. A Champagneban a 
franciák a nap folyamán a tőlük elvett ár-
kok visszafoglalására több támadást indítót-

Sikeres rohamcsapaf-
vállalkozások az olasz 

harctéren. 
BUDAPEST, március 29. (Közli ía mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A Karszt-fensi-
kon a hatvannegyedik gyalogezred roham-
járőrei Jamianotól nyugatra behatoltak az 
ellenséges árkokba. Husz foglyot ejtettek és. 
két géppuskát zsákmányoltak. Repülőink a 
podsabotiui olasz táborokra bombákat ve-
tették. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese 

Zavargások az orosz 
fronton. 

Hága, március ,29. Lvov herceg- orosz mi-
niszterelnök kijelentette, hogy az északi fron-
ton zavargások voltak, Bru-szilov hadserege-
inél kénytelenek voltak több halálos Ítéletet 
hozni, melyeket már végre is hajlottak. 

Az orosz vasutasok és távirdászok 
csatlakoztak a munkássághoz, 

Stockholm, március 29. A .pétervári m-un-
kásbizöttsá© hat-alma -jelentékenyen -növeke-
dett -az által, hogy az összes vasutasok és 
távirdászolki csatlakoztak -a munkássághoz. 
Az ideiglenes kormánynak megtagadták az 
engedelmességet és kijelentették, hogy kizá-
rólag Cseidze utasításait fogják követni, A 
kormány tegniap újból felhívást -intézett a 
munkásokhoz, hogy kezdjék meg -a munkát. 
Az ország különböző részeibe képviselőket 
küldenék, akik igyekeznek felvilágosítani a 
parasztot arról, hogy az élelmiszeréket nem 
szabad tovább visszat-a-rt-aniok, mert fcüönibem 
az ország lakosságát nem leltet élelemmel el-
látni. 

Javul a népélelmezés.' 
Rotterdam, március 29. iA Daily Tele-

graph jelenti Pétervárról: A népélelmezés 
még mindig komoly (gondot okoz az u-j kor-
mánynak. Csak most derült ki,, hogy milyen 
nagy veszedelem fenyegette nemcsak -a fő-
várost, hanem az egész birodalmat a szállí-
tási zavarok miatt, amelyek egészen -lehetet-
lenné tették' volna a lakosságnak élelmezését. 

tak. A támadások nagy veszteségük mellett 
meghiúsultak. A Maas balpartján tegnap a 
304-es magaslat ellen készülő francia előre-
töréseket védöitüzünik meggátolta. Ma reg-
gel egy széles arcvonalon előretörő támadás 
tüzünlkben, egy helyen pedig ellentámadá-
sunk folytán íneghiusul-t. Verduntöl keletre 
repülőink lelőttek két megfigyelő léggömböt 
légi harcokban és védötüzünkkel mégy elteu^ 
séges repülőgépet lőttünk le. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

Az ideiglenes kormány -még -minidig nehéz-
ségekkel küzd, -de mivel a ipariaszinóp enge-
delmeskedik az általános felhívásnak s ellen-
kezés nélkül engedi rekvirálni gabonakészle-
tét, sőt maga szállítja -a -gabonát a legköze-
lebbi vasútállomásokra, remélhető, h o g y a 
ibaj meg -fog szűnni. A kormány a miagy vá-
rosokba® -elrendelte a készletek felosztását és 
adagolását. 

Az orosz katonák a háború 
folgtatása mellett? 

Stockholm, március 29. A pétervári táv-
irati ügynökség jelenti, hogy -a iVolihinsky-
ezred, amelynek a néphez -váltó átpártolása a 
forradalom sorsát eldöntötte, hatásos tünte-
tést -rendezett a háború mellett. Még a leg-
radikálisabb elérnék közt, -a munkásoknál is 
— ir ja a pétervári távirati ügynökség — 
belátják a szükségességét annak, hogy a há-
borút. folytatni kell a győzelemig, legfeljebb 
azzal a különbséggel, hogy .a radikális elemek 
nem akarnák semmiféle amnexi-ót. Az északi 
arcvonalon küzdő ezredek Pót-ervárra érke-
zett képviselői kijelentették, hogy a katonáik 
szilárdan -el vannak szánva arra, ihogy egy 
talpalatnyi földet sem engednek át többé a* 
ellenségnek-. Révaiiból és Sébastopofból ér-
kező hirek szerint a flotta legénysége -egysé-
gesebb, mint valaha. A lapok közleményei, 
amelyek a matrózok súrlódásairól számoltak 
he, -túlzottak voltak. Az áldozatok száma ösz-
szesem 32 volt. 

Az olaszok nagg offenzívától 
félnek. 

Lugano március 29. A központi hatalmaik 
katonai tervei felől az olasz lapok teljesen 
tájékozatlanok. Csák azt tudják, hogy- a. 
döntés valamennyi fronton, Rigától a La 
-Manche csatornáig küszöbön áll. Tegnap 
még attól reszketett az cg-ész olasz sajtó, 
Ihogy (Hindenburg -döntő csapást készül mér-
ni Olaszországra, ma viszont má t -a Corriere 
, deli a Sera elárulja azt a-titkot, Ihogy Hinden-
burg Pétervár és Odessza- ellen egy-szerre 
intéz támadást a tengerek mentén. Az ellen-
ség hadvezetősége — ír ja a Corriere — való-
színűleg az orosz (események hatása alatt 
változtatta meg elhatározását, hogy a bemső-
ileg meggyengült Oroszországnak .adja meg 
a kegyelemdöfést. Nincs azonban kizárva iaz 
sem, hogy éppen az oroszok W s ö gyengesé-
ge miatt meglazítják keleti harcvonalulka-t, 
mely kevésbé van veszélynek kitéve és ere-
jük zömét másutt használják fel. Az antant 
szeme mindenesetre Oroszországra tekint, 
melynek forradalmi válsága fokmérője leszi 
a bekövetkezendő badaiüveletéknek. , 


