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bíróságnál; a legritkább esetben adódik alka-
lom kereskedők felett Ítélkezni, 

Mindezek megállapítása ellenére is bi-
kü lom teljes felhívással fordul a Szegedi 
Kereskedők Egyesülete a szegedi keres-
kedőkhöz és őket megkéri, liogy a törvé-
nyek, miniszteri rendeletek és a helyi (hatósá-
gok intézkedéseinek lelkiismeretes és -pontos 
betar tására ezután is fokozott gonddal ügyel-
jenek. Felhívjuk a kereskedők figyelmét arra, 
liogy az egyesületben (Tisza Lajos-körűt- '56, 
Kir. For hát-féle húz) bárminemű felvilágosí-
tással szívesen szolgálunk, hogy minden ren-
deletről és rendelkezésről tiszta tájékozottsá-
guk legyen. Számtalan esetben szereztünk 
meggyőződést arról, hogy a kereskedelem a 
helybeli hatóságok részéről ez ideig méltányos 
elbánásban részesült, vélt vagy való sérelme-
ket a kereskedők se általánosítsanak, (ha va-
kinek panasza van, forduljon Ibizalommal az 
egyesülethez, amely Bizonyára ki tudja eszkö-
zölni a Közélelmezési Hivatal nagyérdemű 
vezetőjénél minden jogos sérelem orvoslását. 

Az egyesület köszöni a kereskedőknek, 
liogy a háboru három -esztendejében dereka-
san megálltak helyüket. 

Köszönetet szavazott még a választmány 
mindazoknak, akik az egyesület és a rész-
vénytársaság ügyeinek intézése körül kivé-
teles buzgalmat fejtettek ki, köztük különösen 
Valihora István elnöknek, Paul Adolfnak és 
Szccsi Izsónak. 

Török hivatalos jelentés 
Konstantinápoly, április 23. A főhadi-

szállás közli április 21-én: 
Irak-front: 1A Tigris jobbpartján élén-

kebb tüzérségi harc; egyébként nem volt 
•harci tevékenység. 

Kaukázusi front: A balszárnyon 'hatás-
talan ellenséges tüzérségi tüz. A balszárny 
egy szakaszán .tüzelésünkkel megbiusitottuk 
az ellenség egy rajtaütés! kísérletét. 

Szinai front: A ránk nézve győzelmes 
gazai csata után az -ellenség súlyos veszte-
séggel visszavonult kiindulási állásába. A 
mi veszteségünk e csatában jelentéktelen-

Egyik repülőnk lelőtt egy ellenséges re-
pülőt. A készülék ,a török és angol sorok kő-' 
zött zuhant le. Egy másik repülőgépet Teli 
Seria mellett a földről való tüzeléssel leszál-
lásra kényszeritettünk. A gép vezetőjét el-
fogtuk. Repülőink a légi harcokban állandóan 
felülmúlták az ellenség -repülőit. Háromszáz 
kilogram bombát dobtunk ,az ellenséges tá-
borokra és a tartalékokra. Megállapítottuk, 
hogy az ellenséges hajóraj szándékosan a 
gazai nagy mecsetet vette célba. A mecset 
elpusztult. 

A többi frontról nincs jelenteni való. 
Müossziget közelében egy kétkéményii. 

12.500 tonnás ellenséges szállítóhajót egy 
búvárhajó -el süly esztette. 

Hedzsaszban a lázadók ismét több elő-
retörést kiséreltek meg a vasúti vonal ellen-
Mindenütt súlyos veszteségeikkel visszaver-
tük őket. (M. T. 1.) 
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Á tanács határozata 
a légszeszgyár pőrére. 

(Saját tudósítónktól.) A tanács hétfői 
ülésén foglalkozott a gázgyár llegujaibb be-
adványával, amelyben bejelenti, hogy pört 
indit a város ellen, miután a város nem tel-
jesítette a gáz és villany egység-árának föl-
emelése iránt beadott kérelmét. A tanács 
egyhangúlag elhatározta Balogh Károly ja-
vaslatára, hogy eddigi határozatait föntartja, 
a pörrel nem törődik. A közönséget hirdet-
ményben figyelmezteti a tanács, hogy az 
eddiginél magasabb árat nem tartozik meg-
fizetni. Ha a társaság mégis magasabb árat 
követelne, vagy a - gáz és villany kiszolgál-
tatását megtagadná, forduljon panaszával a 
rendőrséghez, illetve a városi mérnökséghez, 
amelyeket utasitott, hogy a közönség jogos-
panaszait orvosolják. 

Érdeklődtünk, mit fizet a város egy év-
ben a gázgyárnak a villany és gázvilágitás-
ért. A városi számvevőség számitásai szerin; 
1916-ban a város kifizetett a gázgyárnak 
légszeszért 88.335 korona 75 fillért és vil-
lanyért 12.214 korona 69 fillért, összesen 
100.550 korona 44 fillért. Minthogy a Ház-
gyár keresetében 30 százalékos áremelést 
kér a várossal szemben, ez az összeg egy 
évben mintegy 30-000 koronát tenne :ki. 

A tanács hirdetménye teljes 'szövegében 
a következő: 

A Szegedi Légszeszvilágitási R. t. a vá-
ros Tanácsának azt jelentetté és a helybeli 
lapokban hirdetmény utján közzé tette, hogy 
a légszesz és villamáramnak szerződésileg 
megállapított egységárait 1917 március 22-tö! 
•kezdődőleg önkényesen felemeli. 

A város Tanácsa 12.414—1917- számit 
határozatával a Légszeszvilágitási Részvény-
társaságot eltiltotta attól, Ihogy szerződés 
ellenére az egységi árakat felemelje. Figyel-
meztetjük a város közönségét, hogv ,a köz-
világítási szerződés értelmében nincs joga a 
részvénytársaságnak ahhoz, hogv bármely 
célra igénybe vett légszesz és villamossági 
egységárakat a szerződésben kikötött nor-
mális egységi áraknál magasabban számláz-
hassa. 

Saját érdeke ellen cselekszik tehát min-
den városi polgár, aki tartozatlan fizetést 
teljesít, aki a szerződési egységáraknál ne-
tán magasabb összegről kiállított világítási 
számlákat vagy erőátviteli számlákat ellent-
mondás nélkül elfogad és kifizet. 

A szerződésellenes egységi árakkal ki-
állított számlák a szerződéses árakra redu-
kál and ók és kifizetendők. 

A szerződési egységi árak a következőik: 
l.égszeszvilágitásért egy köbméter 24 fillér. 
Főzés és fűtésre légszesz köbmétere 17 f. 
Villanyvilágításért egy Hectowatt 8 fillér. 
Erőátvitelre egy Hectowatt villanyáram 

5 fillér. 
Aki a szerződéses árakat a számla be-

mutatásakor kifizeti, attól a légszeszvilági-
tási társaságnak nincs joga a világítást meg-
vonni. Ha a szerződéses összeget a társaság 
kiküldőbe elfogadni • nem hajlandó, ugy a 
fizetési készség maga annyi, mintha a kö-
zönség a világítási árakat kifizette volna. 

A rendőrséget megbíztuk azzal, hogy a 
szerződés ellenesen netán megvonandó vi-
lágítást helyre állíttassa, illetőleg a világitás-
nak megvonását megakadályozza- A mérnöki 
hivatalt pedig megbiz-tuk azzal, hogy a kö-
zönségnek a világítással kapcsolatos műszaki 
ügyekben minden panaszos esetben közvet-
lenül és azonnal segélyére legyen. 

Felkérjük tehát a város lakosságát, hogy 
a légszesz és.villamosság kiszolgáltatása kö-

rül netán felmerülendő panaszaikkal a rend-
örséghez vagy a mérnöki hivatalhoz fordul-
janak. 

Lecsendesedett a nagy 
csata. 

Genf, április 23. A félhivatalos Havas-
iigynökség jelenti a nyugati harcokról: 

A csata lecsendesedett- Ma a négy napos 
heves gyalogsági akció után, mint várható 
volt; csak helyi /hadmiivelefek voltak. Sois-
sonstól északkeletre csapatajnk előnyomul-
tak a soucy-i fensikon, ugy hogy most kis-
sé délre Chemin des Damesíől -egy egyenes 
vonalat tartanak megszállva Laífaux és 
Braye között. Csapataink tért nyertek mé.̂  
Craonnetől keletre, valamint Courcynál, Bri-
mont déli határában. A tüzérségi tevékeny-
ség mindenütt heves, különösen St. Quentin-
nél, Craonnenál és Reimsnál. 

Vilmos császár elismerése 
a nyugaton küzdő csapatoknak. 

Berlin, április 23. Az Aisne-menti és -a 
dhampagnei támadások győzelmes vissza-
verése alkalmából Vilmos császár a követ-
kező táviratot küldte a trónörökösnek: ^ 

„A valamennyi német törzsből parancs-
nokságod alá rendelt csapatok acél akarat-
tal, erőteljes vezetéssel meghiúsították afc 
Aisnenél és a Champagneban a franciák nagy 
áttörési kísérletét. A gyalogság itt ismét a 
legnagyobb megpróbáltatást állotta ki; hála 
a tüzérség és egyéb fegyverek fáradhatatlan 
segitsegének, haláimegvető kitartással és 
ellenállhatatlan támadással nagy munkát 
végzett. 

Vezéreknek és csapatoknak adja át 'kö-
szönetemet és a haza köszönetét! Az Aisne 
mentén és a Champagneban még nem feje-
ződött be a csata. Ámde mindnyájan, akik 
ott küzdenek és véreznek, tudhatják, Ihogy 
egész Németország megemlékszik tetteikről 
és vélük együtt szilárdan végig akarja küz-
deni harcát a létért, a győzelmes befejezésig. 
Adja Isten! Vilmos I. K." 

Bolgár hivatalos jelentés 
Szófia, április 22. A bolgár vezérkar 

közli: 
Macedóniai front: A Belasica lábánál, 

Poroj-Qlonitól nyugatra egy angol felderítő 
osztag négy tiszttel őrségeink ellen vonult, 
de előretolt osztagaink tüzeléssel fogadták 
az ellenséget és bekerítették. Az ellenség 
megfutamodott és foglyokat, köztük egy 
•tisztet, hagyott a kezünkön. Szeresztől délre 
tüzérségi tűzzel egy lovasszakaszt és két 
ellenséges szakaszt ugrasztottunk szét. Az 
-egész fronton gyönge tüzérségi tevékenység. 

Román front: Tirlceánál szórványos gép-
puskatüzelés. Tulceától keletre gyönge tü-
zérségi tevékenység. Izacceánál szórványo-
san ágyútűz. 

12.500 tonnás ellenséges szállító-
hajó elsülgesztése. 

Konstantinápoly, április 23. A főhadi-
szállásról jelentik: A Milos-sziget közelében 
egy tengeralattjárónk élsülyesztett egy t izen-
kétezerötszáz tonnás ellenséges szállítóha-
jót. ÍM. T. I.) 


