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R légszeszgyár beperelte a várost. 
— Magasabb egységárak megállapításáért keresetet adott be a szegedi 

törvényszékhez. — 
' {Saját tudósítónktól.) Csütörtökön meg-

tette a légszeszgyár, amivel hónapok óta 
fenyegeti a hatóságot és a polgárságot, be-
adta keresetét a szegedi törvényszéknél. A 
kereset, amelyét a Köziponti Qáz és Villa-
mossági r. t. budapesti cég jegyez, jogmeg-
állapitás iránt indított pert és kéri a követ-
kezőt: mondja ki ítéletben a bíróság, hogy 
a várossal 'kötött szerződéstől eltérő'leg a 
köz- és magánfogyasztásnál a légszesz_ és 
villamosáram egységárait a társulat jogosult 
felemelni. A fölemelés mértékét a légszesz-
gyár a bírósághoz beadott keresete szerint 
igy gondolná. j 

A szerződés 19. paragrafusa a légszesz-
és villamosság, kiszolgáltatásáért járó dijak 
tekintetében négy osztályt állapit meg. Az 
első osztályba tartozik a közterületeik vilá-
gítása. A iégszesz-közvilágitásnak lángegy-
ségenkinti árát 1600 láng számig, évi 2500 
világítási órára évenkint 60, 1600 lángon tul 
50 koronában áMapitja meg a szerződés. A 
légszeszgyár keresetében ennek az összeg-
nek 30 százalékkal Való fölemelését kéri. 

A második osztályba tartoznak a városi 
pénztárból fizetendő egyéb fogyasztás, a 
közjótékonysági intézetek, a szinház és egy-
házi épületek világítása, fűtése, valamint 
ezeknek erőátviteli célokra szolgáló fogyasz-
tása- Ennek köbmétorenkint fizetett eddigi 

15 filléres egységárát husz fillérben kívánja 
megaílapittatni a légszeszgyár. 

A harmadik osztályba az állami pénz-
tárak tartoznak, ezt az egységárat 20 fillér-
ről 26 fillérre kívánja felemeltetni a kereset. 

A negyedik osztályba tartozik a magán-
fogyasztás, amelynek egységárát 24 fillér-
ről csekély 34 fillérre ikivánja a vállalat fel-
emelni, amely a fűtési és főzési célokra 
használt légszeszt is drágítani óhajtja. És 
pedig a második osztályú fogyasztóknál 14 
Ménről 20 fillérre, a 3. és 5. osztályú fo-
gyasztóknál 17 fillérről 26 fillérre szeretné 
az egységárakat felemeltetni. 

A villamos áramnál ugyanabba a négy 
osztályba sorozza a szerződés 'a fogyasztó-
kat, min't a légszeszfogyasztásnál. A kereset 
itt a következő áremeléseket kéri: ivfény-
világitásnál az 1. és 2. osztályban felsorolt 
fogyasztóknál száz Watt-óráért 6-ról 7 fil-
lérre, a 3. és 4. osztályba tartozóknál 7 fil-
lérről S-ra; az izzófényvilágitásnál az 1- és 
2. osztályú fogyasztóknál 7 fillérről 8-ra, a 
3. és 4. osztályú fogyasztóknál 8 fillérről 
tizre. * 

A kereset kéri, mondja ki a biróság, ,hogy 
az áremelés 1917 március vége utánifogyasz-
tott légszesz- és villiamosáramra érvényes, 
kéri ínég, hogy az összes perköltségekben a 
város marasztaltassék. 

Német hivatalos közlés a reimsi 
csata második napjáról. 

Berlin, április 18. A Rei.ms melletti ha-
talmas csata második napja sem hozott 
semmiféle nagyobb eredményt a franciák-
nak az egész itánwdási fronton. Az első napop. 
nemcsak liogy nem. voltak képesek elérni a 
inegpar ácsolt öt kilométer mély áttörést, ha-
nem annyira kimerültek, iliogy rövid szüne-
tet. kellett tartamiak. Fr iss csapatt-ömegeket 
vontak össze, de ágyúink és gépfegyvereink 
tüzében ezek (is összemorzsolódtak. Első állá-
súink előtt és magáiban az állásban elkesere-
dett mérkőzés volt. Számos helyen vissza-
szereztük az elveszített kis területeket. 

Más 'front.szakasz okon a franciák olyan 
sikereiket értők el, amelyeik taktikai értéke 
meg sem közelíti a szenvedett veszteségeket. 
Igy elfoglalták Chavonne községet és a 
Braye irányában levő (terepet. Erős francia 
támadásokat Cerny környékén és Craonnetól 
keletre délután folyamán visszautasítottunk 
Craonnetól keletre első vonalainkért és a 
teljesen összelőtt öraoime községért 'heves 
harcot folytattunk. 

Az Aisne és a i i ie t te patak között a f ran-
ciákalk sikerült három kilométerre előrenyo-
muilni. Közvetlenül a volt első állás mögött a 
SZÍVÓS védők megállították őket, 

Soissonstól északkeletre Vauxaikms kör-
nyékén megtisztítottiilk azlt a kis francia fész-
ket. is, amely a tegnapi heves támadásból 
még az -ellenség kezén maradt. 

Bern, április .19. A Bund-ban i r j a Sté-
gé manói : Az antant nyugalti át törő kísérlete 
eddig nemi sikerült, s amennyire látszik, a 
védekező német ék tul vannak már az első ve-
szedelmes pillanaton. Ha a németek védeke-

zés közben valóban nem vesztettek 14.000 fo-
golynál többéit az angol és 10.000-nél többet a 
francia froton, akikor az első vonalakban 
lévő csapatok teljes feláldozása esetpn is. a 
front nagy kiterjedését teki-ntetlbe véve, bá-
mulatosan csekély volt. a németek egész vesz-
tesége. -

A letartóztatott orosz miniszterek. 
Bécs, április 18. A Birsevija Vjedomosati 

jelenti a Térem denblat t-n ak: Egy rendkívüli 
vizsgáló bizottság naponta megjelenik a Pé-
ter Pál-erődben, hogy kihallgassa az ott fog-
va lévő minisztereket. Stürmer, ugy látszik, 
már teljesen elfelejtette, hogy fogoly; rend-
kiviil' nagy igényeikkel lép fel és rangjának 
és állásának megfelelő életmódot -követel. 
Protopopov, Dobroi-elyov ós Belyajev volt 
miniszterek arra kérték a Ifogház igazgató-
ságát, engedje meg nekik, hogy hűséget es-
küdjenek az u j kormánynak. Azt a választ 
ka-pták, h-ogy kérésüket csakis a vizsgálat 
után fontolhatják -meg. A foglyok életmódját 
a munkás- ós katona-képviselők bizottságá-
nak követelésére rendkiviil megszigorítot-
ták. Megvontak tőlűlk miniden kedvezményt, 
igy -most már nem is élelmezhetik magúikat 
sa já t költségükön. Látogatókat heten kánt 
csak egyszer fogadhatnak', az őrök jelenlé-
tében. A fogház igazgatósága továbbra is a 
munkásbizottság állandó ellenőrzése alatt áll. 
A bizottság tagjai felváltva a fogházban 
tartózkodnak. 

• B 9 I i n E B f i fi világítási berendezéseke t 
megbízható és szaszeriik , 
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Ha valaki éjszaka rosszul 
lesz. 

(Saját tudósítónktól.) (Egy esetet regisz-
trálunk itt a sok közül, szó szerint, betű -ze« 
rint ugy, ahogy megtörtént kedden éjjel, 11 
óra körül. 

Telefonon 'jelentették a Délmagyarország 
szerkesztőségének, hogy -egy fiaital nő a Báró 
Jósika-utca 30. szám alatt hirtelen rosszall 
lett és nem tud orvost -kapui. Kérték, intéz-
kedjünk, hogy a szerencsétlen nő. aki pár 
nap előtt lenyelt egy csonhszilánkot, mielőbb 
orvoshoz jusson, mert állapota igen komoy. 

Elsőnek dr. Schreiber Fülöp lakására csön-
gettünk be. Szerencsénk volt: az orvos urat 
otthon találtuk. 

— Halló, i t t „Délmagyaro-rszág" szerkesz-
tősége — jelentkeztünk. — Kérjük doktor 
ur, a báró Jósika-utca 30. szám alatt egy 
fiatal nő hirtelen beteg lett. Okvetlenül or-
vosra van szüksége; majd elküldjük önért a 
szolgánkait, aki elvezeti a beteghez. 

Dr. Schreiber: Kérem Uram, ez nagy baj. 
Nem tudtak más orvost kapni? Borzasztóan 
ki vagyok fáradva . . . 

— Elhissziük doktor ur, de a Ibeteg: ko-
moly beteg. Orvosra van szüksége. 

Dr. Schreiber: Ugyan kérem, szíveskedjen 
más orvos után nézni; nagyon kellemetlen; 
ismétlem, borzasztóan fá rad t vagyak. Külön-
ben i-s a báró Jósika-utca nem tartozik a ke-
rül etembe. Magamat ajánlom. 

És letette a kagylót. — 'Hát itt nincs sze-
rencsénk, — gondoltuk, — -de az orvos ur-
nák tényleg igaza van; ennek a kerületnek 
nem ő az orvosa. 

Becsöngettünk a rendőrségi ügyeletre: 
-— Kérem, méltóztassék nekünk megmon-

dani, a báró Jósilka-utca melyik orvos ur ke-
rületébe tartozik? 

Kikerestük a telefonszámát és megpró-
báltuk a szerencsénket megkísérem most már 
nála. Női hang jelentkezett. 

— Otthon van a doktor nr? — -kérdez-
tük. 

— Igen — hangzott a válasz. 
— Kér jük a telefonhoz. 
Őnagysága jelezte, hogy maradjunk a 

telefonnál, ma jd -mindjárt küldi az orvos 
urat . Néhány perc várakozás után azonban 
ú j r a őnagysága jelentkezett, 

— Miiért tetszik keresni az orvos urat? 
— Beteghez keli jönnie. 
— Ki- a beteg? 
— Báró Jósika-utca 30. sz. alatt lakik. 
— Hogy hívják? 
— Ugyan kérem . . . Súlyos (beteg. 
— Azért van neve? 
— Nem vagyunk a vizsgálóbíró előtti 

talán? Betegről van szó; kérjük a doktor 
urat. 

— Ujabb néhány percnyi várakozás 
vitán a kerületi orvos is jelentkezett. Elismé-
teltük, amikot ©nagyságának: már elmondot-
tunk volt, 

Dr. Berkes: Kérem, nem tudtak más or-
vost találni? 

— Nem. És ez -a beteg doktor ur kerüle-
tébe tartozik. 

Dr. Berkes: Tévedés. 
— A rendőrségi ügyeletes tiszt, mondta. 
Dr. Berkes: Akkor nőin jól tudják ott 

sem. 
— Ejh, kérem, ez különben is mellékes! 

Súlyos betegről van szó, akinek orvos kell. 
Majd elküldjük Önért a szolgánkat, aki elve-
zeti ö n t a beteghez. 

Dr. Berkes: Nem szívesen megyek. 
— Mi -már ezt sem -bánjuk. De a betegnek 

orvosra van szüksége és ön azt választotta 
élethivatásául, hogy szenvedő embertársain 
segítsen! Erre tett esküt; minden más mel-
lékkérdés. 

Dr. Berkes: Hja , Uram, 11 óra elmúlt. 
Van szerencséin. 


