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ft légszeszgyár! áremelés. 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi légszesz-

gyár felcsapott a helybeli közélet filozófusá-
nak. E/. az egyik oka auúak. hogy nem közöl-
jük azt a legújabb) beadványát, amelyet a lég-
szesz és a villamos ár a-ra egységárainak fel-
emelése érdekében intézett a tanácshoz. A lég-
szeszgyár tudvalevőleg több mint egy év óta 
vesződik azzal a neki nagy és ifontos problé-
mával, hogy miként sikerülne az egységárakat 
föl emeltetnie. Tervét eddig nem valósíthatta 
meg, mert a hatóság nemcsak n közönség ér-
dekéből, liauem m okosan magyarázott város-
politika -szempontjai miatt is az áremelési ter-
vek sikerének útját állotta. Igazá.n nem vár-
hatjuk tehát a légszeszgyár vezetőségétől, hogy 
tárgyilagosan ítéljen meg, vagy helyes világí-
tásba állítson szegedi eseményeket, különösen 
akkor, amikor — elég' sajátságosan és érthe-
tetlenül — érvül akarja azokat /felhozni amel-
lett, hogy az általa többször kért és többször 
sürgetett áremelés jogosult. 

* 

Ilyen — hangulatkeltésnek is szánt — állí-
tás például a következő: „Tudjuk és sajnos a 
közelmúltban tapasztaltak alapján előrelátjuk, 
hogy ezen bejelentésünket egyesek hangulat-
keltő felszólalására megint el fogják utasítani, 
-mert a tek. Tanács kebelében mintegy -elvvé 
vált ama felfogás, hogy szegedi telepeink ké-
relmeit majdnem kivétel nélkül vissza keil 
utasítani azon valóban hamis és minden reális 
alapot nélkülöző jelszó hangoztatásával, hogy 
a szegedi közönség érdebeit kell megvédeni." 
IIn annyira- bizonyos a. légszesz,gyár abban, 
'hogy cl fogják utasítani, miért fáradozott és 
irta ujabb, eléggé terjedelmes beadványát! 
Azok között a körülmények között, amelyeket 
ebben a mondatban megrajzol, ujabb elutasit-
tatása egészen bizonyos, -még pedig akárt azért, 
amit ő mond: inert a hatóságot hangulatok 
vezetik, akár azért, amiket mások mondanak: 
vagy nincs igazuk, vagy ha igazuk vau, nem 
tudják ugy megírni, hogy meggyőzzék az em-
bert, Egészen bizonyos, ihogy bennünket is 
azok közé az egyesek közé számit, a légszesz-
gyár, . akiknek „hangulatkeltő" felszólalására 
-megint el fogják utasítani. Nem tudjuk, hogy 
bekövetkezik-e az elutasítás, amire a beadvány 
szerint olyan 1>iztosa>n -számit a légszeszgyár, 
hogy szinte azt his-szük, örülne neki. Mi nem 
álljuk útját annak, hogy ez az öröme teljesed-
jék. Vádiját azonban bizonyára szivesén vállal-
ják velünk együtt mindazok, akiknek részük 
van abban, hogy az egységárakat eddig nem 
emelték .fel. Nekünk van. És ha az -ennek ér-
dekében kifejtett sikeres munkánk eredményét 
a dégszeszgyár tisztára hangulatkeltésnek tud-
ja be, legyen meg az 5 öröme. Hangulatot kel-
tettünk. Viszont meg kell abban nyugodnia, 
hogy ilyen mádon — adassék meg nekünk a 
szerencse, hogy az eddigi sikerrel — a jövőben 
is fogunk hangulatot kelteni. Mert a közön-
ség és városunk szerintünk helyesen magya-
rázott szolgálatától még az sem téríthet el, ha 
ezért a, közönség javára súlyosan érintett vál-
lalat berzenkedik. A beadvány kétségbevoraja, 
hogy a polgárság érdekeit védelmezi a tanács, 
araikor nem engedi a légszesz és villamosság 
egységárait felemelni. 

A hentes és a kofa is igy vélekedik, szol-
gáljon azonban a légszeszgyár számára eny-

hítő körülményül, hogy a hentes ós a kofa ke-
vesebb jogosultsággal mondja ezt, mint ő, mert 
ve!Lik szemben k i s e b b hatékonysággal és ke-
vesebb eredménnyel tudott eddig fellépni a 
hatóság. 

Minden egyéb, amit legújabb Írásában el-
mond a légszeszgyár, az unalmasságig ismert 
már. Még az is, ihogy a mai nehéz beszerzési 
viszonyok -mellett könnyebben tud majd szén-
hez jutni, h-a az egységárakat felemelik ós a 
tanács erkölcsi támogatásával -segíti. A szofiz-
rnákért nem -haragszunk, különösen ha olyan 
vállalat jelentkezik szerzőjük gyanánt, ame-
lyik a várossal .szerződéses 'viszonyban van és 
kér valamit. De az ilyen beállításokra méltóz-
tassék vigyázni. Megmondtuk már: a szén be-
szerzésének a szerződéses vagy a fölemelt egy-
ségárakhoz semmi köze. Ha akár más, akár 
ebben a kérdésben nem t-mi a légszeszgyár a 
várossal békés megállapodást létesíteni, joga 
van bírósághoz fordulni. De szerződéses köte-
lességeit ettől függetlenül a legprecízebben 
kell teljesítenie, -mert ha kiderülne., hogy szén 
az ő hibájából nincs, a 'hatóiságnak nemcsak 
joga, hanem kötelessége ós az egész telepet 
nyomban birtokba venni. Az természetes, hogy 
a mai nehéz viszonyok között nemcsak a szén-
beszerzés körül, hanem minden téren joggal 
számit a légszeszgyár a tanács erkölcsi támo-
gatására, amit megvonni tőle •— a város és a 
polgárság érdekeinek sérelme nélkül is — nem 
lehet, 
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Kétesértékü várospolitikai elvek hangozta-

tása mellett egy uj dolog vau a legújabb ár-
emelési kérelmezésben: a légszeszgyár -a ma-
gasabb árakat csak a háború idejére és a há-
ború befejezését követő félévre tervezi. Ilyen 
alapon esetleg lehet a dologról beszélni. Kár, 
hogy a kevés konkrétumból, ami a beadvány-
ban van. hiányzik az, hogy a magasabb árakat 
— amennyiben a tanács és a közgyűlés hozzá-
járulna — szeptember 1-től óhajtja csak szá-
mítani a vállalat. Ezt és egyéb hiányt pótolni 
lőhet azonban a tárgyalások során, ha azok 
megindulnak. Megtörténhetik ugyanis, hogy 
Somogyi Szilveszter polgármesterrel az élén az 
egész tanács és velük a közgyűlés is megma-
rad eredeti álláspontján és az áremelést csak 
abban az esetben hajlandók megadni, ha arra 
birói itélet kötelezi a várost. 

A román kormány é s az 
udvar Oroszországba 

költözik. 
Stockholm, augusztus 13. A Pétervári 

Távirati Ügynökség jelentése megerősíti 
azt a hirt. hogy a romén udvar és a kor -
mány Jussból a Don melletti Rosztovba 
akar költözni. A hivatalos jelentés -szerint 
az ideiglenes kormány roszto-vi biztoisa uta-
sítást kapott, hozlza nyilvánosságra, hogy a 
rcimán udvar és a kormány Rosztovba fog 
költözni. 

Elzárták a svájci francia halárt. 

Bem, augusztus 13. A Svájci Távirati 
Iroda jelenti, hogy a francia határt szomba-
ton éjjel teljesen elzárták. (m. t. /.) 
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— A király nem *kar ünnepségeket. A 
Magyar Távirati Iroda jelenti: Mértékadó 
helyről értesülünk, őfelségének az a kíván-
sága, hogy születésnapja alkalmából augusz-
tus 17-én ós névnapja alkalmából november 
4-iikén tekintsenek el oly ünnepségek ren-
dezésétől, amelyeik anyagi áldozatba kerül-
nének. 

— Tanácskozás a városok ellátásáról. 
Budapestről telefon álja tudósítónk: A köz-
élelmezési hivatalban, kedden délelőtt gróf 
Hadik János el-nöklésével nagyfontosságú 
tanácskozások lesznek több vidéki város 
polgármesteréinek bevonásával a városok 
élelmezési kérdésében. 

— A szegedi paprikások nagygyűlése. 
Népes gyűlést tartottak vasárnap a -szegedi 
paprikatermelők, kereskedők, földolgozók és 
molnárok a Korzó-mozi nyári helyiségében. 
Pálfy Dániel elnökölt. Ismertette a Tisza-kor-
mánynak a paprika-makszimálását elrendelő 
rendeletét, amelyet a hadsereg ellátásának 
'biztosításával indokolt. Ma már azonban lát-
juk — mondta Pálfy — hogy ez nem igaz, 
hogy mintegy negyven vaggon paprika ál] a 
raktárakban, amely megavasodik, közel van 
az uj termés és a Haditerrnény még mindig 
nem vette át. Végül követelte, hogy a papri-
kát oldják föl és adják vissza a szabad keres-
kedelemnek. Kemény Sándor, a Haditerrnény 
részvénytársaság főtisztviselője hosszabb be-
szédben igyekéztt magyarázni a Haditermény 
eljárását, de nem tudta beszédét befejezni. A 
termelők olyan lármában törtek ki. hogy a 
felszólalást lehetetlenség volt folytatni, csak 
annyit mondhatott, hogy a bizományosok rö-
videsen újból megkezdik az átvételt. Becsey 
Károly dr. a határozati javaslatot terjesztette 
elő, mely szerint a nagygyűlés .követeli, hogy 
vegyék át a katonaságnak szükséges mennyi-
séget, a többit hagyják meg a szabad forjg.a-
tonibik. Rózsa Mihály szerint a paprikát po-
csék áron maximálták. Végül azt fejtette ki, 
hogy mig a Haditermény minden vaggon 
paprikán 20.000 koronát nyer, a szegedi ter-
melők GO.OflO koronát veszítenek. Vajas József 
felszólalása után dr. Kószó István országgyű-
lési képviselő támogatását ígérte meg, Rózsa 
Vince rövid beszéde után Kun Béla U fölszó-
lalt ée szintén megígérte a támogatását. 

— A kenyériisat Arát nem emeli a kor-
mány, Budapestről telefonálja tudósitőnk: A 
hivatalos lap keddi -számú közli a kormány 
őrlési rendeletét, amely a finom lisztet az 
eddiginél sokkal magasabb árban állapítja 
meg, a kenyér és a kenyér liszt árát azon-
ban nem emeli. 

— Ünnepi istentiszteletek. A szeged-rókusi 
plébánia-hivatal közli: Ez évi augusztus 17-
én, Károly király 30-ik sziiletésenapján és 
augusztus 20-án, István-király nemzeti ünne-
pén a szeged-rókusi r. kath. szentegyházban 
délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz. 

— A budapesti Ludovika Akadémia nö-
vendékei Szegeden. A budapesti Ludovika 
Akadémia növendékei tisztikarukkal és taná-
raikkal Kolozsvárról Szegedre érkeztek. A 
honvéd tisztképzö-iskola növendékei most 
ieiezték be hároméves tanfolyamukat és had-
nagyi kinevezés előtt állanak. Mielőtt a harc-
térre indulnának, a hadvezetőség intézkedé-


