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Mivel indokolja a légszeszgyár az áremelést 
a szegedi törvényszékhez beadott keresetében. 

(Saját tudósítónktól-) Ismeretes már a j 
Déknagyarország közléséből, hogy -a 'Köz- | 
ponti Qá2 és Villamossági r. t. a légiszesz- I 
és .villamosáram egységárainak felemelése 
iránt keresetet adott be a város ellen a sze-
gedi törvényszékhez. A régiekkel együtt kö-
zöltük azokat az uj árakat is. amelyek meg-
átlapitását a vállá tat a bíróságtól kéri 'és a 
•melyek átlagban 20—30 százalékkal maga-
sabbak a szerződésben biztosított egység-
áraknál. ,A közönség teljes tájékoztatására 
az alábbiakban a légszeszgyári kereset in-
dokolását közöljük: , 

A világitási szerződés adataiból kitű-
nik, hogy a szerződés kötésénéi csakis a 
normális viszonyok és előfeltételek szolgál-
tak alapul, melyek egyrészt a szerződés-
kötéskor adva voltak, másrészt rendes ke-
reskedői gondossággal és rendes kereske-
dői kockázattal a jövőre nézve számításba 
vehetők voltak. Különösen nem gondolhat-
tak a szerződő felek egyáltalán azon lehető- -
ségekre, melyek a jelen, már közel három 
éve dűlő háborúval bekövetkeztek s azért 
mig a vállalkozóval szemlben igyekeztek 
biztosítani a városnak azt a jogot, hogy ha 
a technika fejlődésével vagy az anyag és 
eszközök árának leszállításával a szolgálta-
tás olcsóbb lesz, az árak leszállítását köve-
telhesse; addig arról nem történt gondos-
kodás a szerződésben kifejezetten, hogy ha 
a vállalkozásra nézve lesz terhessé vagy 
lehetetlen a szolgáltatás, akkor a vállalkozó 
a szolgáltatás árát felemelhesse' 

Ugyancsak a szerződésből kitűnik azon-
ban, hogy noha minden mulasztásért súlyos 
bírságnak vagyunk alávetve, sőt az üzem 
abbanhagyása az egész üzem elvesztésével 
jár, mégis kivette a vis major esetét, ez által 
kimondván, hogy vis major esetén jogositva 
vagyunk minden hátrány nélkül az tizemet s 
illetve a légszesz- és villamosáram-szolgál-
tatást 'beszüntetni. 

A közel három esztendő óta üuló há-
borús állapot — megsemmisítvén kötelezett-
ségeink 'Vállalásakor alapul szolgált normá-
lis előfeltételeket — azon kivételes 'helyzetet 
teremtette résziünkre, melyben már a háború 
kitörését követő időben is .iogszeriVleg hivat-
kozhattunk volna a vis majorra és mente-
síthettük volna magiunkat kötelezettségeink 
teljesítése alól. 

Ugyanis üzemünk viteléhez szükséges 
anyagok rekvirálása és ennélfogva az anya-
gok beszerezhetésének ' szinte eíhárithatlan 
akadálya, a szükséges ipari és nyerstermé-
nyek csökkenése, a külföldi piacok elzárása, 
a munkabérek horribilis emelkedése mát 
majdnem lehetetlen helyzetet teremtett. 

Miután azonban mi szegedi telepünk 
szénszükségletét régi megbízható cégékkel 
biztosított kötésekkel hosszú időre biztosí-
tottuk, amig ezen kötéseknek a bányák ele-
get tudtak tenni, ha magasabb árakon .is, mi 
is teljesítettük fennakadás nélkül szerződéses 
kötelezettségünket a régi árakon. 

Midőn azonban 1916 év második felé-
ben az egész, monarchiában beállott a szén-
krizis és mi a szenet már csak három-, sőt 
•egyszeres áron tudtuk beszerezni, kéréssel 

| fordultunk Szeged városához az általunk 
| szolgáltatni kötelezett légszes^ és villamos-
I áram egységárának mérsékelt ' felemelése 
I tárgyában. Ezen méltányos kérésünkkel el-

utasittatván, a m- kir. Belügyminisztérium-
hoz fordultunk az iránt, hogy a iháboru ese-
tére alkotott kivételes törvényekben nyert 
felhatalmazás alapján rendelje el az egység-
árak felemelését közérdekből. 

A belügyminisztérium azonban azon 
meggyőződésben, hogy a város hatósága 
mint erkölcsi testület látva azt, hogy társa-
ságunk súlyos kötelezettségének minden ereje 
megfeszítésével a háború folyama alatt a 
leglelkiismeretesebben tett eleget, nem fog 
elzárkózni az elől, hogy önként megegyez-
zék velünk, kérvényünket a városnak tárgya-
lás végett leadta. 

Szeged város ekkor is a szerződés rideg 
betűire való hivatkozással és abban bízva, 
liogy kényszerítő eszköz nem áll rendelke-

. zésünkre, elutasította jogos kérésünket és 
elzárkózott a békés megegyezés elől. 

Mig azonban az 1916 év üzleti eredmé-
nyét a régi kötések folytán kapott .iobb 
minőségű és normálisabb áru szenek hasz-
nálata, dacára az év második felében hirte-
len felszökött üzemköltségeknek, tűrhetővé 
tette és /igv szegedi telepünkbe fektetett 
600O.00Ü korona tőkénk 5%-os kamatozását 
lehetségessé tette: addig az 1917 év már-az 
ellensulyozlhatás nélküli horribilis árak és 
rosszabb minőségű nyersanyagok miatt ugy 
indult meg, hogy a légszesz és viillamosáram 
egyrágárainak változatlanul hagyása 'esetén, 
elviselhetien tőkeveszteségeknek s igy anyagi 
romlásoknak .nézünk elébe. 

Ugyanis csak tisztán a légszesz és viilla-
mosáram előállításához szükséges üzem-
költségeket véve figyelembe, nem számítva 
az igazgatási, fenntartási, építési és investi-
ciós költségeket, melyek szintén emelkedtek, 
a kővetkező helyzet állott elő: 

1. A légszeszgyártásnál. 1. A légszesz-
gyártás főkellékének, a szénnek az 1914 év-
ben átlagos ára métermázsánként 3.52 K 
volt, 1915 évben 3.64 K, 1916 évben 3.78 K; 
1917 év január havában az átlagos ár, mivel 
még volt régi készletünk is. 7-02 K-ra emel-
kedett, most pedig az átlagos ár már 8 K, 
ami átlag 120%-os emelkedésnek felel meg. 

2. a fuvardíj a vasutakon — nem szá-
mítva a távolság növekedését, ahonnan a 
szenet most szállítjuk — 30% „kai emelkedett. 

3. békében és a háború eleién, mig a 
régi készletünk tartott és később is, mig a 
bányák régi kötéseinket, habár magasabb 
árakon, effektuálták. 100 ikgr. szénből átlag 
30.2—29.4 köbméter légszeszt tudtunk elő-
állítani, mig most a drágábban kapható szén-
ből 100 kgr.-ként 25.4 köbméter Jégszeszt 
tudunk nyerni, ami szintén 25% veszteség; 

4. a mostani szén silányabb minősége 
folytán legfőbb mellékte nmén vünk, a pirszén 
(koksz) szintén, sokkal kevesebb, ugyanis, 
mig békében 100 kgr. szénből 75 kgr- pir-
szenet tudtunk nyerni, addig most csupán 
55—60 kgr. az eredmény; 

5. a mostani szénből csak nagyon poros 
és köves kokszot kapván, az azelőtt elad-
ható 70 kgr. koksz helyett legfeljebb 25—30 
kgr. adható most el; 

6. a retorta kemencék alálfütéséhez a 
jelenlegi koksz kisebb hőértéke mellett a2 
eddigi 14.9 kgr. helyett 17 kgr. koksz kefi. 

II. .4 villamos áram előállításánál: 1 mis 
békében a szükséges magyar szén ára mé-
termázsánként 2.72 K volt átlag, addig mosl 
leginkább csak Ruhr-vidéki szenet tudunk 
kapni 10—12 K-ás áron: 

2. a gép. és hengerolaj ára mér az 1916 
évhez képest is 70 K-ról 640 K-ra emelkedett. 

Ezen kiivül a munkabérek tekintettel a 
katonai felügyeletre hatósági intézkedés foly-
tán 30—35%nkál felemeltettek az 1916 évhez 
képest. Ezzel szemben csupán a koksz ára 
emelkedett 4.50 K-ról 6.50 K-ra. azonban a 
mennyiség apadásánál fogva ezen áremelke-
dés jövedelemszaporulatot nem ielent. 

Ilyen helyzetben, mival láttuk, hogy bé-
kés uton a várossal megegyezni nem tudunk, 
a hadi érdek és a katonai felügyelet miaü 
üzemünket meg nem szüntethetvén, bejelen-
tettük Szeged város tanácsának és közöltük 
a fogyasztó közönséggel, hogy a légszesz 
és vilíamosáram egységárait a vis mai orr a 
való hivatkozással felemeljük. Ezen bejelen-
tésünk; e Szeged város tanácsa válaszolt, a 
melyben a bejelentést nem veszi tudomásul, 
az egységárfelemeléstö! eltilt, a vis major 
esetének fennforgását nem ismeri el. arra az 
esetre, ha üzemünket beszüntetjük, a lég-
szesz és villamosáram kiszolgáltatását meg-
tagadjuk, az egész telep és. üzem birtokba-
vételével fenyeget. 

Mi ugyan adataink helyességének és 
annak megállapítása végett, hogv a régi 
egységárak fentartása jelentékeny veszte-
séggel jár és igy idővel anyagi tönkretéte-
lünket eredményezi és hogy még a felemeli 
egységárak életbeléptetése esetén is a mull 
évihez képest 80% jövedelemkevesblet mu-
tatkozik üzemünknél, ugy hogy befektetésünk 
alig 1% kamatot hoz: készséggel rendelke-
zésére bocsátottuk a város kiküldött szak-
értőinek üzleti könyveinket, számláinkat és 
összes üzleteredmény - kimutatásainkat, a 
szakértők meg is győződtek előadásaink va-
lódiságáról, a város hatósága mindazapálta) 
ragaszkodott elutasító álláspontjához és 
ahoz, hogy jogainkat per utján érvénvesitsük. 

Repülő tevékenység 
az olasz harctéren. 

B U D A P E S T , április 21. (Kö51i a mi-
nis z te neltnöki sajtóosztály.) A harci tevé-
kenység tegnap sem haladta meg a rendes 
mértéket, csak a tengermelléki arcvonalon. 
Az ellenség tekintélyes légi haderőt alkal-
mazott állásaink és a mögöttes terep fel-
derítése céljából. Az ellenséges repülök arc-
vonalunk mögött több helységre bombákaí 
vetettek. Haghuinál, Arsierotóí északnyu-
gatra rövid tüzérségi előkészítés után a 
14-ik gyalogezred osztagai behatoltak az 
ellenség állásaiba és egy tiszttel és 30 fő-
nyi legénységgel mint hadifoglyokkal tér-
tek vissza. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Eggenberger-f< éle mükereskedés MWM Ü M 
Kárász-utca. Kiss bérpalotában. 

Eredeti képek, festmények 
a legkiválóbb művészektől. 

Kedvező árak és feltételek 
részletfizetésre is. 

Szabad bemenet. 
Alapíttatott 1768-ban. 


