
h szegedi gázgyár csak a szerződésesnél magasabb 
egységárakért hajlandó áramot szolgáltatni. 

(SekU tudósítónk lói,) A szegedi légszráa 
gyár árfölemelési kísérleteiről már sok szó 
esett a nyilvánosság előtt, A légszeszgyár még 
•a bírói ítélet előtt n fölemelt és általa megálla-
pított árakat akarja a fogyasztóközönrégtől 
szedni. Több tervvel kísérletezett már, hogy ez 
a dolog sikerüljön. Legutóbb a következő kör-
levéllel fordult a fogyasztókhoz: 

T. Cim! Tisztelettel értesítjük, bogy Sze-
ged város tanácsához intézett bejelentésünk 
szerint a gyártási költségek újólagos és nagy-
mérvű drágulása miatt mostantól kezdődőleg 
immár kivétel nélkül valamennyi t. Fogyasz-
tóink részére a következő egységárakat léptet-
jük hatályba: a gáz ára világítási célokra köb 
•uréterenként 38 fillér, egyéb célokra köbméte-
renként 32 fillér, az áram világítási celosrs 
hektóvattóránként U fillér. 

Az egységárak emelése iránti jogosultsá-
gunk birói megállapítása végett az eljárás fo-
lyamatban vau s ahhoz képeut, amilyent árt 
a jogerős ítélet majd eredményez, ea utóbbi 
meghozatala után a beszedett árakból az eset-
leges többletet t. Fogyasztóinknak azonnal 
•visszatérítjük. Az egyes Fogyasztók részére 
való gáz én áramszolgáltatásban netalán ke-
letkezhető zavarok megelőzése céljából felkér-
jük, hogy a már jelzett feutartással az áreme-
léshez hozzájárulni és a mellékelt nyilatkoza-
tot aláírni szíveskedjék, mert különben olybá 
vennők a hallgatást, hogy a gáz vagy áram 
szolgáltatására tovább nem reflektál. Az ár-
többlet visszafizetésének esetére szíveskedjék 
számláinkat a birói eljárás végleges dönté-
séig megőrizni. Egyúttal szíves tudomására 
kívánjuk adni, hogy az uralkodó személyzet-
hiány folytán, ezentúl minden fogyasztási 
•számlát a fogyasztás helyén, illetve ott fogjuk 
bemutatni, ahol a mérő fel van szerelve, hogy 
az esetlege* reklamásiókat a mérő állásának 
felülvizsgálásával, nyomban a helyszínen el le-
hessen intézni. Miután mi a fogyasztási szám-
lákat a dolog természetéből kifolyólag havon-
ként utólagosan állítjuk ki, azokat ezentúl csak 
egyszer fogjuk bemutatni és ha ezen bemuta-
tás alkalmával a fogyasztási számla kifizeté-
se bármely oknál fogva is megtagadtatnék és 

annak összeg© ezen bemutatás napjától számi-
tett 3 napon bellii gyári pénztárunknál ki nem 
egyenlít ették, ugy a légszesz valamint villa-
mos áram további szolgál tatását a várossal kö-
tött szerződésünk erre vonatkozó határozata 
értelmében beszüntetjük. Ha ily esetben a 
számlák utólagos kiegyenlítése által t. Cim a 
fogyasztást ismét megkezdené, ugy a mérőt 
csakis a lezárás valamint a megnyitás költsé-
geinek előzetes lefizetése ellmében nyithatjuk 
meg. Teljes tisztelettel: 

A légazészgyór és cU&pntdep 
igazgatósága. 

Annak a bizonyos mellékelt nyilatkozat-
nak szószerinti szövege itt következik: 

A Szegedi Légszeszgyár és Villamtelep 
tekintetes Igazgatóságának. 

Folyó évi február hó 1-én kelt körlevelük 
következtében, méltányolva a gyártási költsé-
gek nagymérvű drágulását, a nyomatékkal 
hangsúlyozott azon fentartással, hogy önök a 
hozandó birói itélét rendelkezéséhez képest az 
esetleg mutatkozó ártöbbletet nekem visszafi-
zetni kötelesek, ezennel önként hozzájárulok 
ahhoz, hogy mostantól kezdődőleg tényleges 
szükségletemhez képest a következő egység-
árak számíttassanak: gázért világítási célokra 
köbméterenként 38 fillér, minden egyéb célra 
köbméterenként 32 fillér, villamos áramért 
világítási célokra hektóvattóránként U fillér. 

Szeged, 1318. évi . . . . . . 
Aláírás. 

Ehhez a kísérlethez csak dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternek nagyon rövid nyi-
latkozatát közöljük: 

— A gázgyárnak .ilyen eljáráshoz jogit 
nincsen. Az ügy birói döntés alatt áll és addig 
önhatalmúlag a légszeszgyár nem intézkedhet. 
Ha .mégfa beváltaná fenyegetését, ugy a rend-
őrfőkapitánysághoz kell fordulni, amely nyom 
tón intézkedik majd a gázgyárral szemben. 
Senkit nem lehet magasabb ár fizetésére köte-
lezni, mint ami a világítási szerződésben meg 
van határozva. És ez az ár a következő; Vilá-
gi tógáz köbméterenként 34 fillér, vjJlamo>-
áram hektóvattóránként nyolc fillér. 
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M e g k e z d t é k • h o i l a a d b a j ó k 
l e f o g l a l á s á t . 

Stockholm, március 22. A Reuter-ügy-
nökség jlenti Washingtonból: Daniels ten-
gerészeti miniszter kijelentette, hogy a hol-
land hajók rekvirálására vonatkozó parancs 
tegnap este 7 órakor érvénybe lépett. A le-
foglalt hajók holland legénységének egy 
részét tovább fogják foglalkoztatni és ha kí-
vánják, Amerikában maradhatnak, akik pe-
dig vissza akarnak térni hazájukba, rövide-
sen hazaszállittatnak. 

Amsterdam, március 22. „Végrehajtot-
ták a rablást" cimmel az Allgemeen Han-
delsblad azt irja, hogy a németalföldi nép 
még a kormány által felajánlott feltételek 
mellett sem akarta a hajókat az antantnak 

kiszolgáltatni. Az a tény, hogy az antant a 
kormány válaszát vonakodásnak tekintette, 
csak örvendetes lehet reánk nézve. Ha az 
antant kormányunkká! megegyezett volna, 
kérdéses, hogy nem tartotta volna fenn ma-
gának a szabad kezet, mert hiszen a nem-
zetközi szerződéseket és megállapodásokat 
ha a szükség ugy kivánta, eddig még min-
dig megváltoztatták. (M. T. I.) 

I T i l i f ü i H feWi í i i kit 
és más értékpapírokat 
•••s vesz és «tad a :»: 

SZEGEDI NÉPBANK 
Kossuth Lsjos-sugárat 13. 
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A pénzügy! bizottság iiést, 
Ax adójavaafatok részletes tárgyalása. — 

(bwh&mi msmm umrnsé*0*.} 
A képviselőház pénzügy? bizottsága pénteken 
délelőtt folytatta az adójavaslatok tárgyalá-
sát. Az illésen Madamsy Oábor elnökölt. A 
kormánv részéről Wefáerte Sándor miniszter-
elnök. Popovics Sándor pénzügyminiszter és 
Papp Mihály államtitkár jelent meg. 

A részletes tárgyalás után elsőnek Lévav 
Lajos szólalt fel. Az első szakasznál szóvá-
teszi, hogv az Ausztriával szemben fennálló 
pénzilgvi egyezményt nálunk lojálisán végre-
hajtják. Ausztriában azonban a magvar cé-
geket valósággal illdozik az osztrák pénz-
ügyi hatóságok. Védelmet kér a magvar cé-
gek részére és helyesnek tartaná, ha az osz-
trák cégeket idehaza ténvleg megadóztatnák, 
mert sok osztrák cég kivonta magát az adó-
zás aló!. A jövedelmi adónak a vagyonadó-
ból való levonását ajánlja. -

Popovics Sándor pénzügyminiszter: In-
tézkedés történt, hogv azok az osztrák vál-
lalatok. amelyek a fennálló egyezmény ér-
telmében adókötelesek és eddig esetleg nem 
adóztattak meg. összeirassanak. A jövede-
lemadónak a vagyonadóból való levonása 
kérdésében financiális és adminisztrátiv szem 
pontok voltak döntök. 

A bizottság az első szakaszt változatla-
nul .elfogadta. 

A második szakasznál Barta Ödön a 
hadinvereségadónak a jövedelem alapjából 
való levonását inditvánvozza. 

Telcssky János: A kérdés megoldása 
szempontjából külön szakaszt javasol. Töb-
bek indítványára a szakaszt Barta Ödön ja-
vaslata értelmében uira fogiák szövegezni. 

A harmadik szakasznál Bródv Ernő in-
ditvánvozza a gyermekkedvezmény beikta-
tását. vagvís akinek két vagv több gyermeke 
van, az a gyermekek száma szerint kevesebb 
adót fizessen. 

Wekerle Sándor miniszterelnök: Az in-
dítványt a tízezer koronán aiuii Jövedelmek-
nél honorálni óhajtja, az elv helves és meg 
van már az 1909-iki. törvényben is. Mihelyt 
a tízezer koronán aluli jövedelem is meg fog 
adóztatni. Bródv indítványa törvénybe iktat-
ható. 

A harmadik szakaszt Bródv indítványá-
nak mellőzésével fogadták el.. 

Az ötödik szakasznál Barta Ödön stilá-
ris módosítást aiánlt. Teleszkv János meg-
jegyzései után Popovics Sándor pénzügymi-
niszter elfogadja Barta módosítását. 

Darányi Ignác: Sokat beszélnek a több-
termelésről. Panaszolja, hogv a gazdáktól 
elveszik a termésüket, elrekvirál.lák tőlük a 
lovat és a marhát, amelvet aztán sokkal drá-
gábban kell nekik visszaszerezniük. Hogy 
lehet ilyen körülmények között többtermelés-
ről beszélni, amikor a gazdákat valósággal 
elriasztják a többtermeléstől? Helyesnek tar-
taná. iha az adózásnál méltányosabban járná-
nak el azokkal a gazdákkal, kik háboru előtti 
gazdaságukat akarják rekonstruálni. 

Ezután a 6., 7. és 8-ik szakaszt válto-
zatlanul elfogadták. Majd a többi szakasz 
tárgyalására tértek át és azokat kisebb-na-
gyobb módosításokkal elfogadták. Az ülés 
délután 3 órakor véget ért. • 

. A k o n c e n t r á l t f á 
- ' • " : wam 
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világítást vt/ialatánál S/rgeden. 


