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Megvolt a légszeszgyár és a város pőrében 
az első tárgyalás. 

(Saját tudósítónktól.) A légszeszgyár 

november óta tudvalevőleg három ízben is 

kérte a várost, liogy tekintettel a villany és 

gáz termelési költségeinek tetemes emelke-

désére a békeidőbeli árakhoz viszonyítva, 

emelje föl a szerződésben megállapított egy 

ségárakat. A légszeszgyárnak ezt a kérel-

mét a város tudvalevőleg mindhárom eset-

ben elutasította. Az is ismeretes, hogy az 

első elutasítás után a légszeszgyár közvet-

lenül a belügyminisztériumhoz fordült or-

voslásért és a belügyminiszter akkor a lég-

szeszgyár panaszos beadványát további 

tárgyalás .végett megküldte a városnak. Is-

mét a törvénythatósági bizottság eté keriilt 

az ügy és a közgyűlés a'kkor is arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy nem emeli 

föl az egységárakat. A közgyűlés a határo-

zatokat minden esetben a tanács 'javaslatára 

hozta. 

Ncnisókkal ezután, ez év márciusában 

hirdetményt tett közzé a vállalat a lapokban 

s ezekben bejelentette, hogy az egységára-

kat fölemeli s e szerint fogja a számlákat 

kiállítani. Erre harmadszor is közgyűlés elé 

keriilt az ügy és a közgyűlés újra csak a 

tanács ájláspontjára helyezkedett. Szigorú 

intézkedések megtételét határozta ql arra 

az esetre, ha a gázgyár tényleg szerződés-

ellenesen járna el és saját elhatározásából 

felemelné az egységárakat. A légszeszgyár 

erre pört indított a város ellen. A keresetet 

be is adta a szegedi törvényszékhez. A Dél-

magyarország ezt annakidején részletesen 

ismertette. 

A kereset beadása után a légszeszgyár 

egyezkedési tárgyalásokat kezdett a város-

sal az egységárak fölemelésének békés utón 

való elintézése érdekében. Az egyezkedési 

ajánlatnak a nagy közönséget érdeklő része 

az. hogy a légszeszgyár a gáz egységárá-

nak 24-ről 34 és a villanyáram hektó valt-

jának 8 fillérről 10 fillérre való fölemelését 

kérte. A hatóság azonban a tárgyalások so-

rán is megmaradt eredeti álláspontja mel-

lett, hogy az egységárakat nem emeli. 'Ellen-

ben fölhívta a hatóság a légszeszgyárnak 

az egyezkedési tárgyaláson megjelent kép-

viselőit arra, hogy nyilatkozzanak: vájjon 

hajlandó-e a Központi Gáz és Villamossági 

Részvénytársaság, amelynek tulajdona a 

szegedi légszeszgyár, átadni a városnak a 

légszeszgyárat? Erre a fölhívásra mind a 

mai napig nem érkezett válasz és igy a vá-

ros hatósága az egyezkedési tárgyalásokat 

megszakitottnak tekinti' 

A gázgyár által a város ellen beadott 

kereset ügyében egyébként junius elején 

megtartották az első tárgyalást a szegedi 

törvényszéken. A tárgyaláson a város kép-* 

viseletében dr. Turóczy Mihály tiszti fő-

ügyész jelent meg. A főügyész kérte, hogy 

a bitóság utasítsa el a légszeszgyárat ke-

resetével és kötelezze a perköltségek meg-

fizetésére. 

,, Előadta dr. Tiutóczy, hogy a város 40 

éves szerződést kötött a légszeszgyárral, 

ilyen hosszú időre kötött szerződéseknél 

pedig nem számithat az, ha egy-két év üz-

leti eredménye kevesebb haszonnal zárul. 

Hiszen a város nem. kérte a szerződéses 

áramárak leszállítását akkor, amikor egy 

korona Ötven, egy korona hatvan fillér volt 

a szén métermázsálja és nem fogja kérhetni 

a háború után sem. ha a mai egyJkét év 

után hosszú éveken át a legkedvezőbb kon-

junktúra fog beállcai a légszeszgyárra néz-

ve. Ha azonban a bíróság mégis — akár 

részben, akár egészében — megítélendőnek 

találná a keresetet, a város viszonfkereset-

tel él és kéri: mondja ki a bíróság, hogy a 

város vagy fölemeli az egységárakat, vagy 

pedig — megváltás utján — azonnal a lég-

szeszgyár birtokába léphet. 

A gázgyári pör ügyében a legközelebbi 

tárgyalás ősszel lesz. 

Az olaszok ujabb támadásai is kudarcot 
vallottak,, 

BUDAPEST, junius 12. (Közli a mi- | rohamait szurony- és kézigránárharcban 

niszterelnöki sajtóosztály.) A hélkőzség te-

rületén a harcok tovább tartottak. Az ola-

Sizck támadásai főleg a Monte-Forno, a 

Monté Chiesa és az attól északra emelke-

dő határmagaslatolk ellen irányultak. E te-

rület déli részén támadásaik a délutáni órák 

ban már tüzérségi tiizürtkben meghiúsultaik. 

A határgerincen csapataink az ellenség erös 

tartóztatták fel. 

• Éjféltájban az ellenség a Moitte-Forna 

és a határhegyhát között tetemes erővel 

újból előretört. Vállalkozása Ismét sikerte-

len maradt. 

Egyébként az olasz harovoitalon nincs 

újság. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKÉ, 

Az angol lovasság halálrohama, 
BERLIN, junius 12. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecbt trónörökös had-

csoportja: A flandriai arcvonalon a tüzér-

ség tevékenysége este Ypern és a Douve-

tól délre fokozódott. Délután angol lovas-

ság nekllovagolt Messinestöl keletre levő 

vonalainknak. Csak töredékei térték vissza 

a rohamból. Innen délre a Gruls birtoknál 

a gyalogság támadását ellentámadással 

vetettük vissza. Az Artoisbao, különösen 

a Lens-hajlásban, valamint a Scarpe-íapály-

ban és ettől délre a tűztevékenység élénk 

volt. A Erőmmel esnél, Neuve-Chupellenél 

és 'Arelusnél előretörő angol felderítő osz-

tagokat visszautasítottuk. 

A német trónörökös hadcsoportja: 

Az általunk Genny tói nyugatra junius 10-én 

rohammal elfoglalt árkok ellen a francia 

örségek öt ellentámadást intézitek, amelyek 

mindegyike t tizünkben és közelharcban 

veszteségteljesen összeomlott. A tüzérségi 

harc csak Baillytól északra és a Monté 

d'Hiveren emelkedett átmenetileg nagyobb 

hevességre. A Champagne keleti részén, 

Takurenél és Vauquoisuál a franciák felde-

rítő előretörései kudarcot vallottak. 

Albert wiirttembergi herceg hadcso-

portja: Lényeges esemény nem történt, 

LUDENDORFF, első főszéUésmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az antant már nem akar hódítani. 
STOCKHOLM, junius 12. A Pétervári | csak azért, hogy az államközi megáílapo-

Távirati Ügynökség jelenti: Az antant-szö-

vetségesek megkiildötték válaszaikat a hadi 

célOk tekintetében, amelyek már nem tar-

talmaznák selmiféle hódítási tervet, de kö-

veitelik a németek által lábbal tiport igaz-

ság helyreállítását. Az angol jegyzek hang-

súlyozza, hogy az orosz kormány kívánsá-

gára teljes mértékben készen állania arra, 

hogy a szövetségesekkel egyetemben a réf-

gebbi megállapodásokat megvizsgálják és 

ha szükséges, revízió alá vegyék. Anglia 

nem hódító szándékkal kezdte a háborút, 

dásek iránit! tiszteletet kikényszerítse és 

ehhez ujabban hozzájárult az a tény is, 

hogy az Idegen erőszak alatt sínylődő né-

peket felszabadítsa. 

A francia válaszjegyzék tartalma azo-

nos az angol válaszjegyzékkel, csupán azt 

a megjegyzést tartalmazza még, hogy 

Franciaország amikor visszakívánja Elzászt 

és LotharIngiát, amit erőszakkal ragadtak 

el tőle, territoriális jogok biztosítását és a 

tartományok gazdasági és politikai függet-

lenségét tartja szem előtt. 

Az osztrák miniszterelnök programbeszéde. 
Bécs, junius 12. Kedden mondotta, el a 

reichsratban gróf Clam-Martinic osztrák 

miniszterelnök programbeszédét. Nagy fi-

gyelemmel hallgatták a miniszterelnök min-

den szavát. A képviselők frakkban állot-

ták körül az elnöki emelvényt. 

Clam-Martinic már az első mondatok 

után elővette Írásait és attól fogva olvasta 

a programbeszédét. Az első zugó helyes-

lés akkor harsant fel, amikor a miniszter-

elnök a hadsereg vitézségét magasztalta. 

Majd akkor, amikor a haza nagyságáról 

beszélt. A baloldalon a nénietek erősen él-

jeneztek, de a csehek pártjáról az elége-

detlenség moraja hallatszott. Annál a mon-

datnál, hogy „valamennyien szeretjük a 

(hazát, !ia nem is mindnyájan az egzattált 

nacionalizmus szeretetével", a cseh radi-

kálisok közbeszólásokkal zavarták a mi-

niszterelnököt, nem tetszésüknek adtak ki-

fejezést. A cseh többség ellenben csönde-

sen viselkedett. Hosszú ideig tartott, amíg 


