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Megjelent a hivatalos rendelet a szinházak, mozik és 
mulatók bezárásáról 

— Budapesti tudósitónk telefonjelentése. — 
A hivatalos lap vasárnapi száma a kö-

vetkező rendeletet közli: 

A m'agyar királyi minisztérium a há-

ború esetére szóló kivételes intézkedések-

ről alkotott törvényes rendelkezések alap-

ján a tüzelőanyagok legmesszebbmenő ki-

mérése érdekében a következőket rende-

li el: 1 

1. §. További rendelkezésig zárva kell 

tartani az összes szórakozó helyeket, 

(színháziakat, kabarékat, mozgófénvkép-

házakat stb.), valamint az összes nyilvá® 

nos muzeumokat, képtárakat, gyűjtemé-

nyeket, felolvasó és más eíéle nyilvános 

termeket és helységeket. Olyan község-

ben, amely tüzelőanyag-készletekkel bő-

ven el van látva, a törvényhatóság első 

tisztviselője e paragrafus rendelkezései 

alól egyes esetekben, fontos okból kivételt 

engedhet. 

2. §. Az egyesületeknek (egyletek, 

társaskörök, kaszinók, klubbok) minden 

helységeit, amelyek a tagok vagy vendé-

gek összejövetelére, vagy befogadására 

szolgálnak, éjjeli 11 órakor be ke'l zárni. 

Éjjeli 11 óra után a magánlakások-

ban sem szabad a zárórára vonatkozó 

rendelkezések kijátszásával vendégül lát-

ni olyan egyéneket, akiiiknek ott tartózko-

dása a szokásos rendes vendéglátás kö-

rén kivül esik. * 

3. §. Az 1. és 2. §-ok rendeikezései-

fl szénhiány és a 
(Saját tudósítónktól.) 'A szénhiány egy- | 

re fokozatosabban érezteti hatását Szegeden | 

is. Szombaton a négy legnagyobb szegedi" 

vállalatnál szerezltünk információkat arról, 

liogy szénkészletük meddig elég. A légszesz-

gyár, amint Pongrácz igazgató lapunkban 

közölt nyilatkozatából már ismeretes, két 

hónapra el van látva szénnel. A világítással 

tehát nqm lesz bajunk. Ezzel szemben a 

Back-malom szénkészlete vasárnap estig, a 

Szegedi Kenderfonógyáré még. tiz napig, a 

villamos vasúté három hétig, az ujszegedi 

kendergyáré még 30 napig elég. A legsürgő-

sebb segítésre tehát a Back-malomnak van 

szüksége, amelynek üzeme vasárnap este, 

ha addig1 nem kap valahonnan szenet, meg-

áll. ,A jelentések szerint a szállítási nehéz-

ségek rövidesen enyhülnek, a kormány is 

mindent megtesz, ami módjában van, csak 

a 'Szénközpont — hogy a helyzet egészen 

stílszerű legyen — nincs a helyén. -Meg-

nyugtató, hogy báró Kürthy Lajos nyilatko-

zata szerint a szlénelosztás rövidesen az 

Országos Közélelmezési 'Hivatal hatásköré-

be kerül. Ha számolunk végül ázzál, hogy 

— bár kisöbb mennyiségekben — állandóan 

érkezik szén, valószínűnek látszik, hogy a 

szénknizist > Szegedi vállalatok nagyobb 

bajok nélkül ússzák meg. 

Aczél Géza, a Back-malom igazgatója 

a következőket mondta: 

— A szénkészletünk teljesen kimerült. 

nek megszegése kihágás, amely a 4470— 

916. M. E. rendelet 8. §-a értelmében bün-

tetendő. 

4. A 613—917 miniszteri rendelet 

6. §-ának a könnyítések engedélyezésére vo 

nátkozó rendelkezése, a jelen rendelettel 

megállapított korlátozásokra is iránvadó. 

5. §. Ez a rendetet 1917 február 19-é© 

lép életbe. Területi hatályára a 4470—916 

miniszteri rendelet 9. §-ának rendelkezé-

sei irányadók. 

Budapest, 1917 február 19-i'kén. 

Tisza s. k. 

A Magyar Távirati Iroda ebez a követ-

kezőket jegyzi meg: A magyar királyi mi-

nisztérium ma a tüzelőanyaggal Való taka-

rékosságról szóló rendelet módosításának 

tárgyában 669—1917 M. E. számú ujabb 

rendetetet adott ki. amelyet a hivatalos tep 

vasárnapi száma közöl. Az ujabb kormány-

rendeletben foglalt korlátozásokat az a kö-

'rülmény tette elodázibatatlanul szükségessé, 

bogy a mai szállítási lehetőségek mellett a 

kórházak, klinikák és más nagyfontosságú 

közcélok szolgálatában álló intézményeket 

nem lehetett szénnel megfelelően ellátni és 

a magánfogyasztásban a kis háztartások 

nagy tömege maradt fűtőanyag nélkül. A 

ma kiadott rendelettel életbelépő korlátozá-

sokat azonban a minisztérium azonnal meg 

fogia szüntetni, amint a szénellátási nehéz-

ségek csökkenni fognak. 

szegedi vállalátok 
| A malom üzeme 24 óra múlva megáll. Több 

| szén nincs; vasárnap estére elfogy az utolsó 

darab s'zenünk is. 

— Az üzemünk katonai felügyelet alatt 

áll és a katonaság részére dolgozunk. Igv 

érthető, hogy a katonaság maga is mindent 

elkövetett, hogy szénhez juttasson bennün-

ket, de ihiába. Két hét óta intézünk ujabb és 

ujaíbb sürgető kérelmeket az Országos Szén-

elosztó Bizottsághoz, de eddig még választ 

sem kaptunk. A -malom katonai' felügyelője 

is hiába interveniált. 

— \Az üzemünket már néhány nappal 

ezelőtt komoly veszedelem fenyegette. A 

kereskedelmi miniszter utaisitására akkor az 

/üzletvezetőség egy vaggon szenet kölcsön-

adott, eZzel huztuk ki eddig az időt. Az üz-

letvezetőségtől több szenet kelleti; volna 

kapnunk, azonban ő sem tudott többet nél-

külözni. 

— Hogy mi lesz, természetesen nem 

tudhatjuk, de abszolúte ninas remény rá, 

hogy ez a helyzet rövidesen megváltozzék. 

Faragó Lajos, a Szegedi Kenderfonó-

gyár igazgatója igy nyilatkozott: 

— Szén dolgában meglehetősen rosszul 

állunk. Közvetlen veszély ugyan nem fenye-

get még, miután a késztetünk mintegy tiz 

napra elegendő. Kötésünk ugyan van szén-

re, egész esztendőre, hanem hogy mi lesz, 

még nem tudhatjuk. Bizonyos azonban, hogy 

a szállítások jelenleg szünetelnek. , 

— Reméljük, hogy a (helyzet nem fog 

komollyá válni, an-náll is inkább, miután Ígé-

reteink is vannak erre nézve. Különben is 

olyan fontos érdekek fűződnek az üzemünk 

iföntartásához, ihogy joggal remélhetjük, 

hogy intézkedni fognák. 

Rosenfeld Nándor, a villamos 'vasút 

igazgatójának nyilatkozata a -következő: 

— A mai redukált forgalom mellett még 

3 hétig lesz elég a villamos vasutak szén-

készlete. Ha a rendés forgalmat lennénk 

kénytelenek beállítani, körülbelül 12 napra 

lenne.-elég a szenünk. Ha .megmaradunk még 

egy ideig a mai forgalom mellett, időt nyer-

hetünk rá, hogy-szenet szállítsanak, mert 

erre nézve biztató Ígéreteink vannak. 

Szász Ernő, a Kender és Lenipar r. t. 

igazgatója kérdéseinkre a következőket vá-

laszolta: 

— A szénihiányra való tekintettel már 

napok óta korlátoztuk -az üzemiünket napi 

két órával. Ilyein korlátozott üzem mellett 

a szénkésztetünk még 30 napig elegendő. 

Reméljük, hogy ez alatt az idő alatt meg-

szűnnek a szállítási nehézségek és miután 

kötéseink yamriak az egész évi széns'zükség-

'etre, ismét kapunk szenét. ' _ 

— (Nagyon gyéren ugyan, de most is 

érkezik szén a telepünkre. Mi ugyanis meg-

bízottakat küldtünk a bányákhoz, akik szor-

galmazzák <a szállításokat. . 

Oroszország Mandzsúriából 
kivonta a csapatalt. 

Bécs, február 17. A Zeit jelenti: A pá-

risi Temps yokohamai távirata szerint az 

orosz kormány visszarendelte Kelet-Szibé-

riából évek óta ott levő csapatait, amelyek-

nek .az lett volna a feladatuk, hogy Mand-

zsúria középső és nyugati részét japán tá-

madás ellen megvédjék. Ezeket az orosz 

csapatokat most az európai had szinterekre 

viszik. Az intézkedés azt bizonyítja, hogy 

Oroszország és Japán között bizalmas a vi-

szony. 

A francia szocialisták bizalmat-

lansága a kormány iránt 

Bern, február 17. A francia kamara 

Varrennes radikális szociálista képviselő in-

terpellációját tárgyalta a kormánynak arról 

a rendeletéről, amellyel a katonai szemé-

lyeknek 24 órára való .szabadságolását meg-

tiltotta arra az esetre, ha a szafoadságolt-

nak a vasutat igénybe kell vennie. 

Besnard államtitkár azt felelte, hogy 

hetenként -kétszázezer ember kap 24 órai 

szabadságit, ami 400.000 vasúti utast je^ 

lent. A mai körülmények között lehetetlen 

a rendeletet visszavonnia, annál kevésbé, 

mert nemcsak a szén megtakarításáról van 

szó, hanem arról is, hogy minél több vasúti 

kocsi és lokomotív szabaduljon fel szén- és. 

élelmiszerszállításra. 

Herriot közlekedési miniszter csatlako-

zott Besnard fejtegetéseihez, mire Varren-

nes indítványát a szocialisták és a baloldali 

radikálisok -heves ellenkezése után elvetet-

ték. A szocialisták és a baloldali radikáli-

sok bizalmatlanságukat fejezték ki a kor-

mánynak. 


