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Beszüntetik a gázfogyasztás korlátozására tett helyi 
intézkedéseket. 

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk már, 

hogy a szállítási nehézségékből származó 

szénhiány miatt a haltóság a gázgyárral tör-

tént megállapodása alapján bizonyos korlá-

tozó intézkedéseket léptetett életbe a gáz-

fogyasztás mennyiségének redukálása céljá-

ból. Ezt követőleg egy kormányrendelet is 

megU'elent, amely szintén korlátozta a világí-

tási anyagok fogyasztását, de csaknem hu-

szonöt százalékkal enyhébben, mint a helyi 

haltóság korlátozó rendelkezései. Ezek a kor-

látozó rendelkezések mintegy két hét óta 

vannak már életben Szegedem Pongrác?. 

Albert légszeszgyári igazgató dr. Cicatrícis 

Lajos főispán és a tanács támogatása mel-

lett ezt az időt arra használta fel, hogy 

megfelelő mennyiségű szenet szerezzen be a 

légszeszgyár üzeme részére. Pongrácz igaz-

gató fáradhatatlan buzgalmának meg «is lett 

az eredménye: a szénbeszerzési kísérletek 

sikerrel jártak, ugy, hogy a gázfogyasztás 

korlátozására irányuló helyi hatósági intéz-

kedéseket már a legközelebbi jövőben be-

szüntetik. A gázfogyasztásra nézve ettől az 

időtől kezdve a miniszteri rendelet lesz 

irányadó. 

•Kérdéssel fordultunk a légszeszgyár 

igazgatójához, hogy körülbelül mikorra vár-

ható a korlátozó intézkedések beszüntetése, 

valamint, hogy mennyi szenet sikerült eddig 

beszerezni. Pongrácz igazgató kérdéseinkre 

a következőket volt szíves válaszolni: 

— December 20-tól kezdve már szinte 

rendszeresen történnek a szénszállítások. 

Kassáról mindössze csak hét vaggon szenet 

kaptunk, ezzel szemben azonban megkezd-

ték a szénszállítást a németországi szén-

bányák, sőt néhány nap óta a petrozsényi 

szénbánya is szállít szeneit. Igy a mai napig 

összesen 57 vaggon szén érkezett hozzánk. 

Ha a, szállítások továbbra is zavartalanul 

történnek még 10—14 napon keresztül, ja-

vaslatot teszünk a tanácsnak, hogy vonja 

vissza a gázfogyasztás korlátozására nézve 

hozott határozatát. Ettől az időtől kezdve 

csak az országos rendelkezést kell betartania 

a közönségnek. 

— Hogy mi okozta eddig a szén szállí-

tása körüli nehézségeket, határozottan nem. 

lelhet tudni. Vannak azonban jelek, amelyek 

azt mutatják, (hogy az egész egy nagy finan-

ciális manőver volt, amely arra irányult, 

hogy a szén árát olyan magasra emeljék, 

amilyenre békeévekben gondolni sem lehetett 

volna. Tény ugyanis, hogy ma a petrozsényi 

szén mázsáját hat koronáért kapjuk a bá-

nyában átvéve és magunk tartozunk gondos-

kodni a szén szállításáról. Ugyanez a szén 

békében 1 korona 30, 1 korona 40 fillér volt 

mázsánkint. 

— Hasonlóképen megdrágult a németor-

szági szén is. Most 8.50—9 koronába van 

egy mázsa porosz szén, .mire Szegedre ke-

rül. A petrozsényi szén mázsája pedig 7 ko-

rona, 7 korona 70 fillér. Ezzel szemben 

azonban a porosz szén jobb minőségű, mint 

a petrozsényi. 

— Nincs kizárva azonban az az eshető-

ség sem, hogy .a szállítási nehézségek ideje 

véletlenül összeesett azzal a bizonyos, már 

említett pénzügyi manőverrel és igy akarat-

lanul is a bányák érdekeit szolgálta. 

— A világitásnak a .tanács által elren-

delt korlátozása — amint ma látszik — 

csak mintegy 20—25 százalékkal csökken-

tette a légszeszgyártást a mult évihez vi-

szonyítva. Ez az eredmény — ha a szén-

beszerzési nehézségek tovább is tartottak 

volna — semmiesetre sem lett volna kielé-

gítő. Az volt ugyanis a helyzet, hogy a 70 

vaggonnyi szénkészletből csak 2 vaggon 

szenet fogyaszthattunk volna naponkint az 

eddigi 3 é fél vaggon naponkinti mennyiség 

helyett. Ez pedig körülbelül 40 százalékos 

•fogyasztási csökkenésnek felel meg. 

— Ha a szállítások továbbra is zavarta-

lanul történnél és a korlátozási intézkedések 

megszűnnek, ugy haladéktalanul megkezdjük 

az uj kapcsolásokat és szereléseket. 

— A rendkívüli korlátozó intézkedések 

megszűrését hirdetményben fogjuk közölni a 

közönséggel. 

Az antant ultimátumot 
intézett Görögországhoz. 

Pireusz, január 9. (Reuter-jelentés.) Az 

antant-hatalmak: Franciaország, Anglia, 

Oroszország és Olaszország ma reggel a 

görög kormánynak ultimátumot adtak át, a 

melyben a december 31-fkl jegyzékben fog-

lalt követelések ?i órán belül való elfoga-

dását kérik. 

Görögország nem adott 
végleges választ. 

Rotterdam, január 9. A Reuter-ügynök-

ség értesülése szerint a görög kormány több 

nyilatkozatot adott át a szövetségeseknek, 

de ezekből a nyilatkozatokból sem az antant 

jegyzékének az elfogadására, sem annak 

visszautasítására nem lehet következtetni. 

A kormány rámutat azokra az akadályok-

ra, amelyek miatt nem tudja a szövetsége-

sek követeléseit teljesíteni. A görög kor-

mánynak e nyilatkozatokban visszatükröző-

dő állásfoglalása egyáltalában nem olyan 

hajthatatlan, mint a királyhü sajtóé. 

Az antant a görög kormánynak szóló 

válaszát Rómában szövegezte, mert a szö-

vetséges ihatahnak több minisztere volt ott 

jelen. 

Görögországban közben folytatják a ki-

rályhü csapatok elszállítását, amint azt a 

kormány az antant ultimátumára adott vá-

laszában megigérte. Az elszállítás nyilván-

valóan oly módon történik, amely a szö-

vetséges államok követeit kielégíti. 

Lugano, január 9. Athénben a király 

elnöklésével minisztertanács volt, amelyen 

megfogalmazták az antantnak adandó vá-

lasz szövegét. A követelés egy részét elfo-

gadják, másik részét visszautasítják. A had-

sereg elszállítását megtagadják. 

* 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A 

„8 Órai Újság" arról értesül, hogy a kor-

mányjavaslatot fog a képviselőház elé ter-

jeszteni és ezek között lesz egy vasúti ja-

vaslat is, amely a tarifáknak 30 százatókkal 

való emelését foglalja magában. 

Budpeströl jeléntik: A komolyabb ellen-

zéki körökben azt hangoztatják, hogy nyu-

godtan és tárgyilagosan kell megitélni a 

helyzetet. Az ellenzék nem csupán arra tö-

rekszik, hogy Tiszával az élén megdöntse a 

mai rendszert, hanem arra is, hogy azt fel-

váltsa, — ha törekvései sikerülnek. Ehez 

pedig lehetetlen parlamenti botrányok utján 

hozzájutni. Az ellenzéki pártok mérsékel-

tebb és tekintélyesebb tagjai épen ezért azt 

hangoztatják, hogy a miniszterelnöki jelen-

tés alapján objektív vitának kell megindulni 

és kerülni kell a szenvedélyes összecsapáso-

kat. Nem szabad odáig fajulni a küzdelem-

nek, hogy a végső esetre hozott törvényes 

intézkedéseket foganatositand kelljen. A vi-

tát továbbá magas nívóra szükséges helyez-

ni, mert nem sokat ér az olyan vád, ame-

lyet a kormány adatok és tények halmazá-

val egyszerűen és hatásosan meg tud dön-

teni. 

Wilson nem hagy fa abba 
a békeakeióf. 

Bern, január 9. A washingtoni külügyi 

hivatalhoz közelálló körökből jelentik, hogy 

az antantnak a központi hatalmak béke-

javaislatára adott válaszát elhibázottnak 

tartják. A hékefelhivásra adott kedvezőtlen 

válasz a semlegesekben azt a hitet kelti, 

hogy Németország az a fél, amelynek a 

békeóhaja őszinte és az antant akadályozza 

meg a békekötést. Wilson mindennek dacá-

ra el van szánva arra, hogy a béke ügyét 

ne hagyja elaludni. 

Németország válaszol az 
antant jegyzékére? 

Hága, január 9. A Daily hlews párisi 

tudósítója jól értesült semleges forrásból 

irja, hogy Németország elhatározta, hogy 

az antant jegyzékére halaszthatatlanul vá-

laszolni fog. A válasz formája talán felhívás 

lesz a semleges államokhoz, vagy pedig a 

német kancellár fog nyilatkozni a birodalmi 

gyűlésen. Bizonyos német körök azt óhajt-

ják, hogy a választ egy semleges államhoz, 

Amerikához vagy Svájchoz intézzék. 

Angol vélemény as esetleges 
ujabb békejavasiatról 

Rotterdam, január 9. Londonból jelentik: 

Az előbbi lordkancellár, Buckmaster, nyilvá-

nos gyűlésen azt fejtegette, hogy minden 

békejavaslaíot minél hamarabb nyilvános-

ságra kell hozni. Egyetlen békej a vaslatot 

sem szahad ezután elutasítani és mindegyik-

re alapos választ és a leggondosabban meg-

fontolt feleletet kell adni. 


