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llyok nap muíva beszünteti üzemét a gázgyár. 
(Saját tudósítónktól.) Szerdai számunk-

ban részletesen foglalkoztunk a légszesz-
szolgáltatás ügyében beállott nehézségekkel. 
A tanács ugyanis — mint az köztudomás u 
— kénytelen volt a légszeszfogyasztás te-
rén a legszigorúbb korlátozásokat életbe-
iéptetni, aminek következménye, hogy éjjel 
egy óra után vaksötétség borul a városra, 
amelynek utcáit — az állomásokhoz vezető 
két sugárút kivételével — egyáltalán nem 
világítják. Cikkünkben rámutattunk azokra 
a módozatokra, amelyek mellett a város el-
kerülhette volna a krízisnek mai fokát, ame-
lyen erélyes rendszabályokkal még mindig 
lehetne enyhíteni. Megírtuk, hogy például a 
magánfeleknél már régen be kellett volna 
szüntetni a légszesz-szolgáltatást és fokon-
kint a villanyvilágításra szorítani a közön-
séget s akkor-a mai abnormis (helyzet sokkal 
jobban fölkészülve találta volna a gázgyá-
rat, amely nem kényszerült volna arra, — 
amit most tervez — hogy teljesen beszün-
tesse üzemét. 

Kérdéssel fordultunk dr. Somogyi Szil-
veszter polgármesterhez, hogy milyen intéz-
kedéseket tett a város a kinos állapot meg-
szüntetésére? 

— Gondoltunk arra, — mondta Somo-
gyi, — hogy a gázvilágítás pótlására a vil-
lanyvilágítást fogjuk fejleszteni. Ennek azon-
ban leküzdhetetlenül nagy akadálya az 
anyagihiány és az általános munkáshiáuy. 
igy ezt eddig nem lehetett keresztülvinni. 

— Abban az irányban, hogy szenet 
kapjon a gázgyár, minden lehetőt elkövet-
tünk. Dr. Kelemen Béla főispán erősen meg-
indokolt fölterjesztést intézett a kereskedel-
mi miniszterhez, ahol személyesen is el fog 
járni a szén kiutalás aügyében. A tanács 
egyik legutolsó üléséből ipedig táviratilag 
kért szenet a kereskedelmi minisztertől és a 
szénelosztó központtól. Valószínűnek tar-
tom, liogy mire a készlet — amely mintegy 
nyolc napra elegendő még — elfogy, kapni 
fogunk szenet. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos, aki 
a közélelmezési hivatal vezetése mellett a 
többi között ennek az ügynek is referense, 
igy nyilatkozott: 

— A légszesztermelés alapföltétele ter-
mészetesen a szén. Ezt pedig még az állam-

hatalom utján sem lehet szerezni, mert a 
fölötte való diszpozíciót teljesen a katonai 
diktatúra vette a kezébe, A király elnöklésé-
vel tartott ülésen állapították meg, mely 
üzemek azok, amelyek szénnel való ellátása 
katonai szempontokból elsősorban fontos. 
Igy állapították meg aztán a klasszisokat, 
amelyek szerint a szén elosztása történik. 
Ettől odafönn - - bárhogyan erőlködnek is a 
városok, vagy egyesek, — nem fognak el-
térni semmieselre. 

— Szeged közvilágítását békében 1800 
gázláng szolgálta. Ezt a mennyiséget már 
1905 elején 750-re redukáltuk. Most 400 égőt 
égetünk. Közben tudvalevőleg a magánfo-
gyasztást is korlátozásoknak vetették alá, 
de időközben annyi szén érkezett, hogy a 
korlátozásokat megszüntették. Most mar 
azonban az a helyzet, hogy 4 hónapja nem 
kapott szenet a gázgyár s igy a készlet csak 
nem teljesen elfogyott. 

.— Az erőátviteli gáz sokkal kisebb je-
lentőségű, mint a háztartások világításának 
kérdése, Így arra gondolni sem lehet, hogy 
a háztartásokkal szemben a gázüzemű ipari 
vállalatokat részesítsük előnyben. Ez ugyani-
8000 családot sújtana, akik gázzal világita 
nak. 

Kneffel mérnök a gázgyár nevében nyi-
latkozott. A nyilatkozatnak különös érdekes-
séget kölcsönöz, hogy szó van benne a gáz-
gyár üzemének teljes megszüntetéséről is. 
A nyilatkozat egyébként a következő: 

— A mai válságból egyetlen kivezető ut, 
ha a villtínyfogyűsztásra tér át a közönség. 
Mi is erre gondoltunk elsősorban s ez az. 
amit meg akarunk csinálni. Nagyon sok he-
lyen ugyanis úgyis be van vezetve a gáz 
mellett a villany is. Kevés az olyan hely, 
ahol egyedül csak gáz lenne bevezetve. 
Nagy akadálya azonban a munkának, hog.\ 
kevés a kábelvezetékünk és a munkások 
száma is csekély. 

— A gázgyár jelenlegi szténkészleíe 
nyolc napra elegendő. 

Arra a kérdésre, hogy van-e remény 
arra, hogy ez alatt a 8 nap alatt szenét sze-
rezzenek, igy válaszolt Kneffel mérnök: 

.-- Nincs. Legnagyobb valószínűsége 
annak van, hogy a gázgyár teljeséin beszün-
teti üzemét. 

A pápa jegyzéke Svájcban. 

Bem, augusztus >22. (Msgre. Marchélti n 
politikai ügyosztály főnökének tudomásulvé-
tel végett átnyújtot ta a pápai jegyzék máso-
latát. A jegyzék átnyujtásával kapcsolatban 
a pápa lépéséhez való csatlakozásra vonatko-
zólag felszólítás nem történt. 

Az egyiptomiak tiltakozó távirata 
a pápához. 

Stockholm, augusztus 22. A Stockbolms 
Dagblad közli dr. Mansur Rifat egyiptomi 
függetlenségi politikus táviratát a pápához: 

— Eleinte kételkedtünk a békefelhivás 
szövegének valódiságában — mondia a többi 
közt a távirat. A világ elnyomott népei a 
szentszéktől pártatlanságot, tlirelmességet 
és igazi emberiességet vártak, őszentsége 
Kizáróan Örményországot említi békejavas-

| .latában és a többi elnyomott országot, mint 
j Írországot, Tripoliszt, Marokkót. 'Perzsiát, 
I Indiát és a mi hazánkat, Egyiptomot, ame-

lyet az angolok minden imnepies fogadko-
zásuk ellenére a háború alatt elraboltak, tö-
kéletes hallgatással mellőzi. A bírónak pár-
tatlannak kellene lenni nemzetiségi és em-
beriességi elvek dolgában való állásfoglalá-
sánál. Ismételten tiltakozunk hazánk angol 
anmktálása ellen és állást foglalunk minden-
ki ellen, aki szent jogunktól tnőg akar fejsz 
tani. 

Angol lap a moldvai nagy csatáréi 

Berlin, augusztus 22. A Times azt irja, 
hogy a Stonik-völgytől egészen Galacig 
százhatvan kilométer széles arcvonalon 
nagy csata dühöng, még pedig mindkét 
részről a legnagyobb hevességgel és nagy 
erők latbavetésével. 
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Az uj t-iéiftst külügyi áfiamiiikár 
pacifista. 

Bern, augusztus 22. A Journal de Gé-
névé londoni levelezője hosszú cikkei közöl 
Kühlmann német külügyi államtitkárról. Azt 
irja, hogy Kühlmann a tulajdonkénem lelke 
azoknak a pacifista kezdeményezéseknek, 
amelyek a katonai vereségek ellenére diplo-
máciai téren Németország fölénvét biztosít-
ják. -Kühlmann, a tudósító szerint, előnyös 
megjelenésű férfiú. Kézszorítása szívélyes 
és bár kissé brutális, őszinte emberre vall. 
Sokkal tisztultabb és szélesebb külpolitikai 
látóköre van, mint általában a német poli-
tkusoknak, akik azt hiszik, ihogy csak jó 
sajtóra és rendörségre van szükség. Az ö 
kezében van most Németország jövője. A 
cikk azzal végződik, hogy az antantnak 
igen óvatosan kell kezelnie a béketörekvé-
seket és jó lesz, ha oly/n diplomatákat állí-
tanak Kühlmannal szembe, akik iól ismerik 
az összes kérdéseket. 

A franciák veresége Marokkóban 
Madrid, augusztus 22. A Correo Espa-

nol biztos forrásból értesül, hogy a franciák 
néhány nap előtt Fez> közelében több órai 
harc mán marokkói benszülöttek-től véres 
vereséget szenvedtek és több mirtt 300 ha-
lottat vesztettek. A marokkóiak ezenfelül 
jelentékeny mennyiségű hadianyagot és 1100 
Öszvért zsákmányoltak. Ennek következté-
ben Liautey tábornok, főkormányzó elmoz-
dította a fezi kc ányzót, akit a beállott 
helyzetért okol, amelyben a fővárost a meg-
támadás veszélye fenyegeti. Minden óvó-
intézkedés megtörtént. 

Elnapolták az angol parlamentet, 

London, augusztus 21. (Reuter.) a parla-
ment illéseit október 16-ig' elnapolták. 

A zsidó forradalmi szervezet nem 
akar menedékhelyet adni a román 

kormánynak. 
Rotterdam, augusztus 22. A Times pé-

tervári tudósítója jelenti, hogy a román kor-
mánynak valószínűleg Cherson városát bo-
csátják rendelkezésére. A Times odesszai 
tudósítója szerint a zsidó forradalmi szer-
vezet tiltakozott az ellen, hogv a román 
kormány Ohersonban telepedjék le. az odesz-
szai forradalmi népgyűlés azonban a péter-
vári munkások és katonák intésére engedé-
keny álláspontot foglal el és elvállalta, hogy 
a Chersonban levő szervezeteket is igyek-
szik engedékenyebb magatartásra rábírni. 

Gépfegyverekkel szereifék fel 
a cár vonatat. 

Rotterdam, augusztus 22. A Times pé-
tervári jelentése szerint a volt cár elutazá-
sát szigorúan titokban tartották. A kiséret 
két katonai vonatból állott. A vonatok az 
állomásokon egyáltalán nem állottak meg. 
A cár az amerikai vöröskereszt dgyik kocsi-
jában utazott. felesége és gyermekei két 
hálókocsiban voltak. A vonathoz senki sem 
közeledhetett. Az első és utolsó kocsin gép-
fegyverekét helyeztek el. A vonat szomba-
ton este érkezett Tobolszkba. de azt hiszik, 
hogy a cárt még tovább viszik. 

25-ikén kezdődik a moszkvai 
nagy konferencia. 

Pétervár, augusztus 22. A Pétervári 
Távirati Ügynökség jelenti: Az ideiglenes 
kormány 1500 meghívót küldött szét a 
moszkvai állami konferenciára. Százhar-
minchét meghívót kaptak a zemsztvok kép-
viselői, 186-ot a községek, 88-at a társadal-
mi és helyi szervezetek. Közönséget nem 
boesájtanak be az ülésre, de helyeket tarta-
nak fenn a diplomáciai karnak. A gyűlés a 
nagy városi színházban lesz. Kerenszki el-
nöklete alatt. A tanácskozás 25-én kezdődik. 


