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Ismét korlátozni kell Szegeden 
a gázfogyasztást. 

— A németországi gázgyárak szénnel való 
ellátása. — 

A német birodalom számos városában is 
fellépett, szénhiány arra indította a- németor-
szági gázszakemberek elnökét, hogy bead-
vánnyal forduljon a. hadügyi hivatal főnöké-
hez. A beadvány többek között ezeket 
mondja: 

Az egy évtized óta ,gyors fellendülésnek 
örvendő gázipar a liáboru következtében egé-
szen rendkívüli fejlődést ért el. A gáz a szó 
legteljesebb értelmében közkincsévé vált a 
népnek. Először azért, mert a gáz közgazda-
sági nagy jelentőségének megismerése mind-
inkább terjedt: hiszen a gáztermelés a 
szén legkedvezőbb kihasználása- és a mellék-
termékek fontos hazai feladatok teljesítésé-
nél nélkülözhetetlenek. Másodszor azért, mert 
a nagy petróleumhiány és a fűtőanyag be-
szerzések nehézségei évenként 100000-re menő 
uj fogyasztót biztositaniak a német gázmü-
veknek, legutóbb egy év alatt 800000 fogyasz-
tót. Jóval több, min t 30 millió ember van Né-
metországban ráutalva a gáz használatára, 
különösen pedig- a fűtő gázra. 

A mult ősz óta azonban kellemetlen aka-
dályok jelentkeztek ia gáztermelés terén. 
Mozdony- és kocsihiány, a szállítás túlterhe-
lése, vagy elzárása következtében a szüksé-
gelt szénmennyiségek elmaradtak és igy sor-
ra kerültek a gázmüvek készletei is. Ezen 
készletek szerény pótlása mindezideig nem si-
került, miért is a termelés megszorítása kö-
vetkezett be, súlyos kárára nemcsak a 'válla-
latnak, de főképpen a fogyasztó közönségnek. 
A fűtési időszak bef\ej0zése után a gázmüvek 
szénellátása nemesük hogy nem javu\i\, ha-
nem továbbra is jelentékenyen rosszabbodott. 
Ezen tart,hatatlan állapot idejében való eny-
hítése iránti remény mindinkább halványo-
dik és a jövő kilátásai mind kevésbé biztatók. 
Ezért fordul az egylet a hadügyi hivatal fő-
nökéhez hogy figyelmébe ajánlja a helyzet 
szörnyű nehézségeit és hogy rámutasson a 
gázmüvek dspzel várható üzembeszüruljetésé-
nek a birodalom belsejében való súlyos és 
belá tha talan kő vétkez menyeire. 

A helyi fűtőanyag ellátásának alapját a 
gázmüvek képezik. Ha nemi tudnak teljes 
erővel dolgozni, nemcsak a gáz és a koksz 
hiányzik, hanem, minthogy a hiányzó gázt 
kétszeres és háromszoros szénnel kell pótolni, 
hiányzik a szénmennyiség lényeges hányada 
is. Ezért a gázmüveknek szénnel való ellá-
tása a legfontosabb követelmények közé tar-
tozik és valójában egyenértékű a szénben 
való takarékossággal, 

— A dolog felette sürgős, ha meg akar-
juk óvni gazdasági életünket a katasztrófá-
iéi. Ezért fordul az egyesület kérésével a 
hadügyi hivatal főnökéhez: lépjem közibe a 
rendelkezésére álló minden eszközzel a vég-
ből hogy a gázmüvek széntelepeinek felállí-
tása minden .késedelm nélkül .azonnal meg-
kezdhető legyen. 

lEzekre a németországi gázgyárakra vo-

natkozó intézkedéseket teljes egészében a«vá-
rosunkban lévő gázgyárra is vonatkoztathat-
juk. Pongrácz Albert, igazgató a szénbeszeí-
zés nehézségeit eddig le tudta küzdeni oly-
képpen, hogy nagyméretű korlátozást nem 
kellett életbe léptetni. Mint értesülünk, azon-
a szénellátási viszonyoki a szegedi gázgyár-
nál is napról-napra rosszabbodnak, ugy, hogy 
ha rövid időn belül gyökeres változások nem 
történnek, a helybeli gázgyár kénytelen lesz 
a fogyasztás korlátozását a tavalyihoz viszo-
nyítva sokkal hathatósabban és kiterjedtebb 
IménOékben már a közeli hetekben megkez-
deni. 

Ájuljuk ezért a város hatóságának, hogy 
vesse befolyását latba és segítse a, helybeli 
gázgyárat a szén beszerzésénél. Ma már az a 
helyzet, hogy nemcsak a vállalat magánérde-
ke a légszesz, zavartalan és korlátlan kiszol-
gáltatása, hanem elsőrangú közérdek is, me-
lyet a város hatósága is hivatva van meg-
védeni. 

— Báró Hazai Samu a királynál. Bécsből 
jelentik: A király kedden báró Hazai Samut, -
az egész fegyveres erő pótkereteinek fő-
nökéi különkihallgatáson fogadta. 

— Barta ezredes tanácskozása a minisz-
terelnökkel. Budapestről telefonálja tudósítónk 
Gróf Esterházy Móric miniszterelnök és 
Mezőssy Béla földművelési miniszter hosz-
szasan tanácskozott Barta Béla ezredessel, 
akit valószínűleg ki fognak nevezni a köz-
élelmezési hivatal elnökévé, báró Kiirtihy 
Lajos utódjaként. 

—.Gróf Clam-Martinitz Montenegró ka-
tonai főKormányzója lett, Bécsből jelentik 
őfelsége Montenegró katonai főkormányzó-
ját, Weber Viktor altábornagyot legfelsőbb 
elismerésének kifejezésével egy hadtest pa-
rancsnokává és gróf Clam-Martinitz Henrik 
ezredest, a volt osztrák miniszterelnököt 
Montenegró katonai főkormányzójává ne-
vezte ki. . __ _ 

— Vázsonyit újból megválasztották. Bu-
dapestről jelentik: Dr. Vázsqnyi Vilmos igaz-
ságügyminiszter kerületében, a Terézváros-, 
ban kedden volt a képviselőválasztás. Egy-
hangúlag újból Vázsonyi Vilmost választot-
ták meg képviselőnek. Az igazságügy minisz-
ter beszédet, tartott, amelyben annak a remé-
nyének adott, kifejezést, hogy a kormánynak 
a. választásokon minél előbb alkalma lesz 
megmérkőzni a választójog ellenségeivel. 

— Boda főkapitány távozása a hivatalos 
lapban. Budapestrél jelentik; A hivatalos lap 
szerdai száana két királyi kéziratot fog kö-
zölni, amelyben az uralkodó Boda Dezső 
budapesti főkapitányt hű és buzgó szolgá-
latainak elismerése mellett saját kérelmére 
nyugdíjba helyezi és Ugrón belügyminiszter 
előterjesztésére dr. Sándor László rendőr-
tanácsost a székesfővárosi államrendőrség 
főkapitányává nevezi ki. 

— Az uj horvát miniszter. Budapestről 
jelentik: Beavatott helyrŐli nyert értesülés 
szerint horvát miniszterré dr. Unkelhanser 
Károlyt, a boszniai tartományfőnök helyet-
tesét fogja kinevezni a király. 

— Személyi hir. Dr. Rósa Izsó, országgyű-
lési képviselő hétfőni este Badenből. ahol öt 
hete üdült, Szegedre hazaérkezett. 

— Báró Kfirthy utóda. Budapestrél jelen-
tik: Beavatott helyen ugy tudják, hogy báró 
Kürthy Lajosnak, az Országos Közélelmezési 
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Hivatal1 elnökének utódává gróf Somsich 
Lászlót vagy Nagy Ferenc miskolci polgár-
mestert fogják kinevezni, 

— Az erdélyi blokk megalakult. Kolozs-
várról jelentik: Az erdélyi közélet kitűnő-
ségei vasárnap tartották meg bizalmas ér-
tekezletüket, amelyen megvitatták a készü-
lő választójogi reformot és Erdély kártala-
nításának ügyét. Elhatározták, hogy Erdély 
álláspontját minden esetre kifejezésre fog-
ják juttatni. E célból legközelebb az; összes 
erdélyi megyék bevonásával ujabb bizal-
mas megbeszélést tartanak, amikor meg-
alkotják az erdélyi blokkot. Bizalmas ülésen 
fognak határozni egy nagy népgyűlés egy-
behivásáról, amelyet még a nyár folyamán 
Kolozsvárott szándékoznak megtartani. 

— Államtitkárok kinevezése. A hivatalos 
lap keddi száma közli, hogy a király Tóth 
János képviselő, titkos tanácsost vallás- és, 
közoktatásügyi államtitkárrá, Bahtlik István 
képviselőt földmivelésügyi államtitkárrá ne-
vezte ki és dr. Neményi Imre vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri tanácsosnak pedig az 
államtitkári cimet. és jelleget adományozta-. 

— Dr. Rott Nándor az uj veszprémi 
püspök. A hivatalos lap keddi száma közli a 
veszprémi püsipök kinevezéséről szóló királyt 
kéziratot. iE szerint a király a kultuszminisz-
ter előterjesztésére veszprémi püspökké dr. 
Rott Nándor pápai prelátus, esztergomi fő-
székesegyházi kanonokot, a budapesti köz-
ponti papnevelő intézet kormányzóját ne-
vezte ki. j | ,; ^: , 

— Ormódi Béla halála. Ormódi Bélának, 
Szeged évtizedeken át érdemes polgárának 
elhunyta városszerte keltette a legnagyobb 
részvétet, A halálesetről a családon kivül 
több szegedi vállalat adott ki gyászjelentést, 
amelyeknél Ormódi vezető szerepet töltött 
be. A temetés szerdán délelőtt 10 órakor lesz 
a zsidó temető halottas házából. Az elhunyt 
hűlt hamvait az éjjel hozták haza Király-
halomról, ahol jobblétre szenderült. Mint-
hogy kocsik kellő számban nem állnak ren-
delkezésre, a család gondoskodására szerdán 
reggel 9 órakor villamoskocsik indulnak a 
Dugonics-térről a temetőbe. Kedden délután 
Szegedre érkezett, a, temetésre Ormódi Vil-
mos, főrendiházi tag, az elhunyt egyetlen élő 
testvére. 

— Képviselőválasztás Komáromban. Ko-
máromból jelentik: Kedden reggel ellenjelölt 
nélkül egyhangúlag képviselővé választottá* 
Balig Aladár függetlenségi és 48-as párti je-
löltet aki nyomban átvette mandátumát. 

— Klofácot szaö&donbocsátották. Bécsből 
jelenük; A legutóbb kiadott amnesztiarende-
let értelmében Klofác cseh képviselőt, akit a 
hadbíróság tudvalévőleg több évi börtönre 
itélt, szabadlábra helyezték, 

— Közös v»m és Kereskedelmi értekezlet-
Bécsből jelentik:. A külügyminisztériumban 
kedden- délelőtt közös vám- és kereskedel-
mi értekezlet volt. 

— A sajtócenzura enyhítése. Dr. Vázsonyi 
Vilmos igazságügyminiszter a királyi fő-
ügyészekhez rendeletet intézett a sajtócenzu-
ra enyhítése ügyében. A rendelet meg akar-
ja szüntetni az anomáliát, hogy egyes közle-
ményeket bizonyos lapokban a cenzúra .tö-
rölt, máshol pedig közlésre megengedett. A 
rendelet érvényre kívánja juttatni az egyen-
lő elbánás elvét. Szabályozza azoknak a köz-
leményeknek! körét, amelyek bemutatását a 
hadviselési érdekek megkövetelik. Egyéb 
közlemények dolgában a sajtónak teljes sza-


