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R város visszautasította a légszeszgyár követeléseit. 
— A gázgyár pört indít a város ellen. — 

L E G Ú J A B B . 
BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti: 

A Földközi-tengeren az újonnan beérkezett 
jelentések szerint hat gőzöst és négy vitor-
lást összesen 40.782 toninatartalommal sü-
lyesztettünk el. Köztük van az Otvay <tipu-
su angol segédcinkáló 'körülbelül 12.000 íon-
natartalomimal, amelyet Alexandria előtt 
sülyesztettiink el. 

BERLIN: Ismét elesett legjobb repü-
lőink egyike, Baklamus hadnagy, aki ösz-
szesen 18 ellenséges repülőgépet lőtt le. 
Légiharcban összeütközött egy ellenséges 
repülőgéppel és lezuhant. 

BERLIN: A Wolíf-ügynfíkség jelenti: 
Az itteni braziliai követ jegyzéket adott át 
a külügyi államtitkárnak. A jegyzék kije-
lenti, hogy Brazília megszakítja a diplomá-
ciai összeköttetést és kér i a követség és a 
konzulátusi hivatalok útleveleinek kiadását. 
A szakitás a Parairra nevű brazíliai gőzös-
nek német tengeri haderők által történt el-
sülyesztése miatt történik. 

BERLIN: A Woiff-ügynöíkség jelenti: 
Szombaton, 14-ikén délben tizenkét repülő-
gépből álló ellenséges repülőraj megtámadta 
Freyburg nyílt városát. A támadást "délután 
5 órakor két másik repülőraj megismételte, 
összesen 23 repülőgéppel. A támadásnak 
sajnos több emberélet esett áldozatul: 7 nő, 
3 férfi és egy katona meghalt, 17 nő, nyolc 
férfi és két gyermek megsebesült. Az ellen-
séges repülők a színhazat, intézeteket, kli-
nikákat és egyetemeket választották cél-
pontul. A bonctani intézet nagyon megron-
gálódott. Az ellenséges gépek közül báromat 
lelőttünk. 

SAJTŐHADISZÁLLÁS: Az orosz ve-
zérkar április 14-én jelenti: N^ iga t i front: 
A harcvonal több területéin osztrák-magyar 
csapatok elhagyták árkailkat, zászlókat len-
gettek, kezükben papircsomót tar tot tak és 
katonáinkat megszólitani akarták. Tüzérsé-
günk ezeket az osztrák-magyar csapatokat 
szétugrasztotta. — Román front: Számos 
osztrák szökevény tiszt és közkatona el-
mondja, hogy a németek és osztrákok ab-
ban reménykednek, hogy az ideiglenes kor-
mány munkája anarchiát idéz elő az ország-
ban és dezorganizálni fogja a hadsereget. 

HÁGA: A Daily Mail jelenti Newyork-
ból, hogy az amerikai tengerészeti hivatal 
elrendelte a lefoglalt osztrák-magyar hajók 
megvizsgálását, hogy fe l fegyverzésre alkal-
masak-e. Az alkalmas hajólkat egy héten 
belül felfegyverzik. 

járőreink síkere az olasz 
fronton. 

BUDAPEST, április ló. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) A Fleüs-völgy-
szákaszon a Ghna di Boohe területen ma 
ikorán reggel robamjáröreink betörtek az 
Olasz állásokba és 7 tisztet és 124 főnyi le-
génységet foglyul ejtettek. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal Sí. 

(Saját tudósttónktól.) A Délmagyaror-
szág egyik legutóbbi számában részletesem 
ismertette a gázgyár légszesz és villany-
egységárak iránti árfölemeiési kísérleteit. 
Amint megírtuk -már, 'csütörtökön egy bi-
zottság vizsgálta fölül a légszeszgyár köny-
veit, hogy megállapíthassák, tényleg deficit-
tel dolgozna-e a gyűr a mai egységárak 
mellett. 

A kiküldött vizsgálóbizottság beterjesz-
tette jelentését Scultéty Sándor városi fő-
számvevőhöz, aki most foglalkozik a jelentés 
föliiívizsgálásával. Véleményét minden való-
színűség szerint a tanács csütörtöki ülésén 
fogja bemutatni a főszámvevő. 

Hétfőn egyébként —- miután a* tanács 
a (gázgyár légszesz és villanyárak föleme-
lése iránti kérelmét elutasította — a légszesz-
gyár ujabb beadványt intézett a városhoz, a 
melyben azt jelenti be, hogy kártérítési ke-
resetet indít a város ellen. A beadvány töb-
bek között a következőket mondja: 

- • Ami a fönálló világítási szerződés 
egyes szakaszaira való hivatkozást illeti, az 
a válaszuk, hogy a szerződést ők is isimerik 
és minden eljárásukért 'viselik a felelősséget. 
A 40 éves szerződés hangoztatására azt 
jegyzik ímeg, hogy a 40 év lejárta után min-
den, ami a gyár üzeméhez tartozik, jó kar-
ban a város tulajdonába 'megy át. Tehát a 
veszteség a vállalatot érzékenyebben sújtja, 
inert nemcsak hogy tőkéi jogos jövedelmező-
ségétői esik el, hanem elveszti annak a lehe-
tőségét, hogy tőkéit visszakaphassa. A vá-
rosnak a. jogos áremeléstől való 'rideg elzár-
kózása kétszeresen méltatlan egy erköcsi 
testülettől, mert nemcsak most akar ingyen 
szolgáltatást, hanem a vállalatot a megtérí-
tés reménye nélkül akarja megfosztani be-
fektetett és befektetendő tőkéitől-

A tanács legsúlyosabb tévedése, hogy a 
vis major esetét nem ismeri el akkor, ami-
kor a 3 év óta dúló háboru okozta rendkí-
vüli viszonyok gazdaságilag lehetetlenné 
tették a vállalatra a szerződéses kötelezett-
sége további teljesítését. Kétségtelen, hogv a 
vállalat a mostani helyzetet előre nem lát-
hatta, annak hátrányait el nem 'háríthatja s 
az is kétségtelen, hogy a. 'szerződéses vi-
szony föntartása a gyár anyagi: 'romlására 
vezet, tehát előre nem látott, elháríthatatlan 
akadály teszi lehetetlenné a szerződés telje-
sítését. 

A vállalat előtt nem vitás, hogv abszolút 
értelemben megtagadhatná a gáz és villamos 
áram kiszolgáltatását anélkül, hogv a város-
ra nézve a 40. §-ban irt jogok (megnyílnának. 
Azonban háboru van és a hadiérdek paran-
csolja, hogy Szeged városa áram és légszesz 
nélkül ne legyen. Ez a parancs azonban nem 
csak a vállalatnak szól, hanem a városnak is. 
A háboruokozta hátrányt közösen kell viselni 
is igy a fogyasztó az á(-fölemeléssel köteles 
hozzájárulni a kényszerítő parancs teljesí-
téséhez. , . 

A beadvány további részében utal a gáz-
gyár előbbi beadványaira, majd igy végzi: 

— Mikor mi kellő előrelátással akartuk 
biztosítani a szerződéses viszony szilárd 
ion-tartását, akkor a város a tekintetes Ta-
nács indítványára, a nagyméltóságú Minisz-
tériumi figyelmeztetése dacára, elzárkózott 
minden tárgyalás elöl, igy imost bekövetke-
zett a hon possumus, nem várhatjuk be a 
tek. Tanács jobb belátásának bekövetkezé-
sét, hanem: követve a Polgármester ur őnagy. 
ságának bölcs tanácsát, jogaink 'megállapí-
tása céljából a független és igazságos biró-
ság előtt megiinditjuk keresetünket. 

A város — mint megbízható helyről ér -
tesülünk — most már tekintet nélkül arra, 
milyen lesz a főszámvevő jelentése és hogy 
deficittel dolgozik-e a gázgyár, vagy sem. 

nem fogja a légszeszgyár árfölemelés iránti 
kérelmét respektálni. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 
Délmagyarország munkatársának igy nyi-
latkozott: 

—- A pörrel nem törődünk; a város 
bátran áll elébe- A gázgyárat a várossal 
szemben 40 éves kizárólagossági szerződése 
köti és ha előre nem látható viszonyok kö-
vetkeztek is, az esetleges deficit lehetőségé-
vel számolnia kellett. Egyébként az előző 
esztendőben a légszeszgyár nagy haszonnal 
dolgozott és nagy haszonnal dolgozhat még 
a háboru után ás. Ha a gázgyár a jelenlegi 
árak mellett üzemét tényleg nem tudja föti-
tartani, a város segít ra j ta : átveszi az egé-
szet. Hajlandók vagyunk bármely pillanat-
ban vállalkozni a gázgyár üzemének tovább 
vezetésére. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos igy 
nyilatkozott: 

— Dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
tertől hétfőn utasítást kaptam, hogy hirdet-
ményben figyelmeztessem a közönséget, ne 
fizesse a gázgyár esetleg magasabb összegű 
számláit és általában semmi jogtalanságot a 
gázgyár részéről ne tűrjön. A hirdetmény a 
legközelebbi napokban meg is jelenik. A hir-
detményben értesiteni fogjuk a város közön-
sié'gét, hogy ne fizessen a gázért és villanyért 
többet, mint a világítási szerződésben kikö-
tött ár szerint fizetni tartozik. Vagyis a lég-
szeszért köbméterenként 24 és a villany 
izzcifény-világitásért hektovattonkint 8 fillért. 

— Figyelmeztetjük a közönséget a hir-
detményben ar ra is, hogy a gázgyár részéről 
történt esetleges jogtalanság esetén fordul-
jon a rendőrfőkapitánysághoz, illetve a vá-
rosi mérnökséghez. Egyben pedig fölkérjük 
a közönséget, hogy maga is ellenőrizze, tel-
jesiti-e a gázgyár szerződéses kötelezettsé-
gét az utcai világítás terén. Amennyiben 
fogyatékosságot talál a város, ugy azonnal 
életbeléptetik a legszigorúbb megtorló rend-
szabályokat-

— A gázgyár azt a kedvezményt, amit 
— esetleg — a városnak kellett volna meg-
adni, már megkapta a kormánytól, amikor a 
világítás korlátozása iránti intézkedéseket 
életbeléptette. 
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Arrasnál lanyhult a harci 
tevékenység 

Berlin, április 14. A Wolff-ügynökség je-
lenti: Az arrasi csata péteken engedett he-
vességéből. Különösen a Searpetól északra 
fekvő szakaszon gyengült a tüzérségi itüz. A 
Searpetól délre napközijén az ellenségnek si-
került egy helyen vonalunkba nyomulnia, de 
csakhamar azután véres vereséggel kivertük. 
Az Arras és Soissmis közt kiürített területen 
az ellenség támadásai egyre hevesebbek. St. 
Quentintöl délre a franciák támadtak, de-
eredménytelen il. Két tisztet es 75 embert 
hagytak kezeink k özt. A St. Quen tiniből Sa-
vyiba s az Essignybe vezető ut közötti sza-
kaszon pergőtüz után este hat órakor táma-
dás volt. Erős küzdelemmel vertük vissza. 
Délelőtt tiz órától kezdve az Aisne-fronton 
erős harc voU, melyben afr ikai francia csa-
patok és tarkók vettek részt. A (bampag-
neban éjjel-nappal heves ágyúzás. 


