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5zénhiány fenyegeti a szegedi iparvállalatokat 
Megindul a villamos vasúti forgalom a mellékvonalakon is. — 

(Saját tudósitónkiól) Szükségesnek tar- ' 

tottuk a közönség informálása céljából újból 

megkérdezni a nagyobb szegedi vállalatok 

vezetőit arról, hogy a nagyobb ipari üzemek 

és a legnagyobb szegedi szénkereskedő cég 

milyen mértékben vannak jelenleg szénnel 

ellátva. A városi üzemek szénéi látásáról 

már referáltunk; itt azóta nem 'is történtek-

lényeges változások. Egyebekben a mai 

(helyzet az, hogy a szénellátási állapotok 

csak a közönség ellátása terén javultak, a 

nagy ipari üzemek helyzetté azonban lénye-
gesen rosszabbodott. A Szegedi Kender fonó-
gyárnak már csak három napra elegendő 
szénkészlete van s ha időközben nem érke-

zik szene, a gyár kénytelen lesz üzemét 

szüneteltetni. A Back-malom, amely néhány 

nap előtt már kénytelen volt az üzemét be-

szüntetni, szintén pár napra, összesen 4—5 

napra van csak biztosítva. A Magyar Ken-

der és Letiipar r. t. szénikészlete is csak nyolc 

napra elegendő. Ezzel szemben javult a vil-

lamosvasút helyzete, amely szerdán már 

intenzivebb forgalmat Jéptet életbe, amennyi-

ben a Kálvária-utcai kocsik is megkezdik 

közlekedésüket, néhány nap múlva pedig 

megkezdődik a forgalom a közvágóhid — 

felsővárosi vonalon is. A gázgyárnak mint-

egy 45 napra elegendő szénkészlete van. A 

kérdéseinkre adott részletes válaszok itt kö-

vetkeznek; 

Aczél Géza, a Back-malom vezérigaz-

gatója: A malomnak jelenleg van szene és 

ez egy pár napra elegendő is lesz, A had-

ügyminiszter ugyanis 500 métermázsa sze-

net utaltatott ki a dermatológiai intézettől és 

500 métermázsát az iizletvezetőségtől. Ez 

mintegy 4—5 napra elegendő. Hogy a viszo-

nyokban hamarosan beáll-e valami változás, 

most még nem lelhet tudni. Az enyhe idő-

járás következtében valamennyire javultak 

a szén/viszonyok, de a szükség még mindig 

nagy. Egy bizonyos és pedig, ha nem ka-

punk hamarosan szenet, uibói kénytelenek 

leszünk az üzemünket beszüntetni. 

Bach Jenő, a Bach-testvére'k szénkeres-

kedő-eég tulajdonosa: Most már mindennap 

kapunk szenet. Kedden 150 métermázsa sze-

net tudtunk kiárusítani, szerdára pedig 300 

mázsa érkezett. Az időjárás enyhülése kö-

vetkeztében különben már nem oly nagy a 

kereslet, mint néhány nap előtt, ugy, hogy 

a szükségletet minden, megerőltetés nélkül 

ki tudjuk elégíteni. 

Faragó Lajos, a Kenderfonógyár igaz-

gatója: Szén tekintetében most még rosz-

szabbodott a helyzetünk. A mai készletünk 

csak három napra elegendő. ígéreteket kap-

tunk ugyan, hogy fognak szenet szállítani, 

de, ha az ígéretet ugy teljesitik, mint eddig, 

kénytelenek leszünk beszüntetni az üzemün-

ket. Eljártunk a hadügyminisztertől a szén-

elosztó bizottságig mindenütt, azonban eddig 

még hiába. A hadügyminisztériumban pél-

dául azt a választ kaptuk, hogy számolni 

kell azzal a körülménnyel, Ihogy néhány 

napig szünetelni fogunk széníhiány miatt. 

Más oldalról viszont követelik, Ihogy a 

gyártmányokat szállítsuk. Intervenciónknak 

azonban, ugy látszik, lesz hatása, mert pozi-

tív ígéreteket kaptunk, hogy legközelebb 

szállítani fognak szenet. Igy talán mégis 

sikerülni fog üzemünket megszakítás nélkül 

folytatni. 

Az ujszegedi kendergyár részéről Pischofi 

irodavezető válaszolt kérdéseinkre. A követ-

kezőket mondta: Gyártelepünknek már csak 

rövid időre, nyolc napra elég a szénkészlete. 

Megtettünk minden képzelhető lépést, hogy 

szénhez jussunk, azonban csak alig-alig ér-

kezik szén. Naponta alig 1—1 vaggon szén 

érkezik, holott két és fél vaggonra volna 

szükségünk. A készletünk igy állandóan fogy. 

Pongrácz Albert, a szegedi légszeszgyár 

igazgatója: A villany világítási üzem részére 

naponta megfelelő mennyiségű szén érkezik, 
a gázifogyasztás részére azonban csak alig-

alig. Ugy a villany, mint a gáz,világítási 

üzem készlete mintegy 45 napra elegendő. 

Rosenfeld Nándor, a villamosvasút igaz-

gatója igy nyilatkozott: 

— A villamosvasút üzeme a jelenlegi 

redukált forgalom mellett mintegy egy hó-

napi időre elégséges szénnel rendelkezik. 

Tekintettel azonban arra, hogy mindent el-

követtünk a forgalom élénkítésére, ez a leg-

közelebbi napokban meg is történik. Szerdán 

megkezdődik a közlekedés a Kálvádd-uicai 
útvonalon, a vasúti átjáróig. Még a hét fo-
lyamán beállít juk a forgalomba a közvágó-
hídi kocsikat is. Ilyen forgalom mellett, mi-

után az áramfogyasztás is nagyobb, 15—20 

napra elegendő a mai szénmennyiség. Most 

már naponkint érkezik szén, egy, néha két 

vaggon is, tehát annyi, amennyit egy nap 

alatt el sem fogyasztunk, ugy, hogy a kész-

let mindinkább gyarapszik. 

A szegedi mozgószinházak tulajdonosai 

szerdára és csütörtökre előadások tartására 

engedélyt kértek a polgármestertől, aki a 

kért játékengedélyt megadta. A sziníház ál-

landó játszási engedélyt kért a polgármes-

tertől, csütörtöktől kezdődőleg.' A polgár-

mester kedden ugy döntött, hogy. az előadás 

megtartására csütörtöktől kezdve engedélyt 

ad, de a további előadásokat, ha a viszonyok 

netalán ugy kívánnák, be fogja tiltani. Dr. 

Somogyi Szilveszter a Délmagyarország 

munkatársának erre vonatkozólag a követ-

kezőket mondta: 

— Szegeden csütörtöktől kezdve játsz-

ihatik a színház, az engedély azonban min-

dig csak egy napra szól. Ha széninség kö-

vetkeznék újra, ugy az előadások megtar-

tását tovább nem engedélyezem. 

•Budapestről jelentik: Dr. Bárczy István 

Budapest 'főpolgármestere a főváros nevé-

ben fölterjesztést intézett a belügyminiszter-

hez, amelyben kérte a színházak és egyéb 

szórakozóhelyek bezárására vonatkozólag 

hozott rendelet visszavonását, miután egy-

részt a szénviszonyok is javultak, másrészt 

pedig ez a rendelet a szénkérdést lényegé-

ben .nem érinti. A fölterjesztést kedden már 

expediáltá'k is a fővárostól. Ha szerdáig be-

érkezik a szénközpont és a rendőrség föl-

terjesztése is a belügyminiszterihez, szerdán 

már megtörténik a döntés a rendelet vissza-

vonása ügyében. A kormánynak ugyanis a/ 

a fölfogása, hogy elsejéig tisztázni kell a 

kérdést, hogy az igazgatók intézkedhesse-
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A jótékonyság szervezése. 

— A központi segélybizoVság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A központi segély-

bizottság kedden délben Bokor Pál helyettes-

polgármester ehiö'klésével ülést tartott. Az 

ülésen dr. Pálfy József árvaszéki elnök föl-

szólalt, hogy a jótékonyéin* előadásokat köz-

pontosítsák. Ma ugyanis az a helyzet, hogy 

bárki rendezhet jótékonyeélu előadásokat, a 

jövedelemből azonban a központi segélybi-

zottság, amely már 60-—70.000 koronát köl-

tött segélyezésekre, alig látott pár koronát. 

A bizottság megbízta Pálfy Józsefet, hogy 

tanulmányozza a kérdést és tegyen majd 

javaslatot a bizottságnak a jótékonyeélu 

előadások rendezésére és egységesítésére. 

A közönség bizonyára örömmel hallja, 

bogy azt a megoldásra rég megérett tervet 

napirendre tűzték. A háborús jótékonyság 

egységesítéséről és .szervezéséről sokat tár-

gyaltak a legutóbbi hetekben, cselekedetre 

azonban nem került a sor. Üdvös lenne, ba. 

a központi segélybizottság tovább menne 

azon a batáron, amelyet keddi ülésén meg-

állapított. Az okos elhatározásokat és a nyo-

mukba lépő energikus tetteket ép az teszi 

szükségessé, hogy a háború sokkal tovább 

tart, mint ahogy bárki gondolta. Nagy jót 

tenne Pálfy dr. és a központi segélybizott-

ság, ha nemcsak a jótékonyeélu előadások 

iigyét szerveznék. 

A bizottság ülésén dr. Szalay József 

rendőrkapitány jelentette a bizottságnak, 

hogy a munkaközvetítő hivatalban a háború 

kezdete óta 0085 munkás kérte elhelyezését, 

akik közül a hivatal 8709 embert el is he-

lyezett. 

— Időjárás. Változékony idő várható 
fagypont körüli hőmérséklettel, sok he-

lyütt osapadékkal. 

PRQG-NÚZIS: Változékony, fagy-

pont körüli hőmérséklettel, sok helyütt 

csapadékkal. — Déli hőmérséklet: +0.2 

fok Celeius. 

— A képviselőház ülése. Budapestről tele-

fonálja tudósítónk: A képviselő/ház keddi 

ülését délután 3 órakor nyitotta meg Szász 

Károly alelnök. Vázsonyi Vilmos, mint az 

összeférhetetlenségi bizottság tagja letette 

az esküt. Sztranyovszíky Sándor személyes 

kérdésben való felszólalása után folytatták 

a miniszterelnöki jelentésről szóló vitát. 

Báró L'évay Lajos párhuzamot von Apponyi 

és Károlyi amerikai utja köoozöfet. Apponyi 

utja — mondotta Lévay — örömet, büszke-

séget keltett, Károlyiék pedig pénzit gyűj-

teni mentek Amerikába. 

Huszár Károly (közbeszól): Voltak, a 

'kik sokat kerestek a kivándorláson. 

Lévay: Mondja meg Huszár, ki az, aki 

sokat keresett. 

Huszár Károly: Ön jól tudja. 


