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R legnagyobb szegedi gyárak beszüntették üzemüket 
a szénbiány miatt, 

(Saját tudósítónktól.) Á szénhiány rói 
iiem kel! részletéket irnunk. Mindenki tudja, 
milyen művészet tma csak egy mázsa szén-
hez is hozzájutni s hogy ezek a mai állapo-
tok esetleg mégis egészen rózsásak azokhoz 
képest, amelyek még ezután jönnek. De hogy 
a szénhiány olyan mérveket öltsön, hogy a 
legnagyobb szegedi vállalatok üzemének 
folytatása kétségessé válhasson, arra még-
sem lehetett számiitani, Pedig ez a nemvárt 
eset is bekövetkezett háröm {héttel ezelőtt, 
amikor a Back-malom és az ujszegedi ken-
dergyár kénytelenek voltak üzemüket be-
szüntetni a szénhiány következtében. A 
Back-malom, amely két év óta kizárólag ka-
tonai célokra dolgozik és katonai felügyelet 
alatt áll, 18 napon át vjolt kénytelen üzemét 
szüneteltetni s az ujszegedi kendergyár, a 
mely szintén katonai felügyelet alatt álló vál-
lalat s igen fontos rendeléseket teljesit a 
hadseregnek, egy hétig állott. 

Szerdán este ez az eset megismétlődött. 
A Back-malom este nyolc órakor kénytelen 
volt üzemét megszüntetni addig, amig szén 
érkezik s az ujszegedi kendergyár csütörtö-
kön reggel nem fogja tudni elkezdeni üzemét 
a szénhiány következtében, hacsak közben 
szén nem érkezik. A Kenderfonógyár pedig, 
amely eddig imég nem volt kénytelen szüne-
telni, de amelyet szintén állandóan ez a ve-
szély fenyegetett, csütörtökön estétől szintén 
pihenni fog, ha nem érkezik holnap szene. 

Hogy a helyzetről a lehető legpontosabb 
képet adhassuk, kérdéssel fordultunk a nagy 
Szegedi iparvállalatokhoz, hogy milyen a 
jelenlegi helyzetük a széneílátással. A vála-
szok itt következnek: 

A Back-malom válasza a következő: 
— A mult héten egész héten szünetel-

tünk, sőt az ezt megelőző hét néhány napján 
is. Most kedden indult meg újra az üzemünk, 
miután közben érkezett néhány vaggon szén, 
de ez ma estére már teljesen elfogy. Este 
nyolc órától kénytelenek leszünk újból szü-

neteltetni üzemünket. Természetes, hogy 
mindent elkövettünk, hogy mihamar na-
gyobb mennyiségű szénhez juthassunk, azon-
ban hiába. Pedig támogatott bennünket a ka-
tonai felügyeleti hatóság is. Értesítettük a 
hadügyminisztériumot is a helyzetről, de 
sajnos, ez .sem segitett sokat. Szén csak 
nagyritkán és néhány vaggonnal, ha érkezik. 

Az ujszegedi kendergyárból a követke-
ző felvilágosítást kaptuk: 

— Annyira nincs szenünk, hogy például 
a mulf héten állt az üzemünk. Aztán kaptunk 
néhány yaggonnal, de ma az is elfogyott. 
Ha holnap nem kapunk reggelre szenet, nem 
fogunk tudni megindulni. Mindent elkövetünk 

f 
szénért, de hiába. Nincsen. S ha van is, csak 
alig van. 

A Kenderfonógyárban kérdéseinkre a 
következőket mondták: 

— Egyik napról a másikra élünk csak. 
Ha egy nap elmarad a szén, ugy kénytele-
nek leszünk megállani, miután semmi kész-
letünk nincsen. Eddig szerencsénk volt, mert 
mindennap érkezett szenünk, de természete-
sen nem tudhatom, hogy holnap például 
jön-e. Ha nem, bizony megállunk mi is. Leg-
föiiebb egy napra elégséges a jelenlegi szén-
készletünk. 

Megkérdeztük még a villamosvasutat, 
ahonnan azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a 
villamos egyelőre — bár szűkösen — el van 
látva, ugy, hogy semmi zavar emiiatt nem 
lesz. A gázgyár szintén el van látva, jelen-
leg 25 napra. Valószínű, hogy itt sem lesz-
nek ujabb zavarok. Egyébként — mondták 
— sok függ az időjárástól. Ha jó idők lesz-
nek, hogy az osztrák bányákból való szállí-
tási nem akadályozzák természeti akadá-
lyok, akkor talán sikerül megusznunk a krí-
zisnek ezt az idejét is nagyobb kellemetlen-
ségek nélkül. Ha azonban rosszra fordul az 
időjárás, nem lehet megmondani, hogy mi 
lesz. 

Az angolok helyi 
BERLIN, november 7. Á nagy főhadi- | 

szállás jelenti: Ruppreebf trónörökös had- j 
csoportja: Flandriában tegnap elkeseredet-
ten folyt a harc. Kora reggel hatalmas per-
götüz után angol hadosztályok Pocicapeíle-
tol az ypern—rouliersi vasútig és a Baee-
laire—Gheluvelt-vonal magaslatai ellen ro-
hamra indultak. Pasctíandaletől északra a 
támadás elhárító tüzelésünkben összeomlott. 
Pasehendalebe az ellenság behatolt. Szívó a 
küzködésben ismét elragadtuk tőle a hely-
ség keleti részét. Dél felé az ellenség uj 
erőket vitt hárcba, ezek is a pasohemdaliei 
betörésnek csak helyi kibővítésére voltak 
képesek. Állásaink a falu keleti szélén van-
nak. A öaeeiairei és ghöluvelti magaslatok 
ellen nagy erőkkel indított roham legna-
gyobb részben vonalaink előtt széímállott; 
ahol az ellenség behatolt, ott közelharcban 
legyűrtük. Megsemmisítő támadásunk hatá-
fa később készülő támadásokat lekötve 

sikere nyugaton. 
tartott, A csatatéren erős tüzérségi harc éj-
jelig tartott. 

A nyugati arcvonal többi hadseregei-
nél sok helyütt újra éledt a tüzérség tevé-
kenysége és különösen a Maas keleti pari-
ján és időről-időre a Sundgauban nagyobb 
hevességre fokozódott. 

A keleti harctéren és a macedón arc-
vonalon a helyzet változatlan. 

LUDENBQRFf , első íöszáiiásmester. 

November közepén Eesz az uj 
antant konferencia. 

Rotterdam, november 7. Balfour kijelen-
tette az angol alsóházban, hogv az antant 
konferenciája, mely a hábam folytatásánlak 
kérdéséről fog tamcskdzni. november köze-
pén ül össze. A háborús célokról e pillanat-
ban semmiféle közlést nem tehet. — mon-
dotta Balfour — de reméli, hogv az orosz 
kormány nem fogja tévésen értelmezni a 
konferencia célját. 

LEGÚJABB. 
BERLIN: Czernin külügyminiszter este 

kiséretével együtt Bécsbe utazott. 
PÉTERVÁR: Az előzetes parlament 

délutáni ülésén Kerenszki szóvá tett a ,boI-
sevikick ama kísérleteit, hogy magukhoz 
ragadják a hatalmat és polgárháborút idéz-
zenek elő. A jobboldal, a centrum és a bal-
pár t tetszéssel fogadta Kerenszki szavait, a 
ki többek között a következőket mondotta: 

- A polgárok egy része arra igyek-
szik, hogy az orosz nép akaratát bilincsbe 
verje, egyúttal pedig a frontnak a németek 
előtt való megnyitásával fenyeget. Minden 
ilyen cselekvést azonnal el kell nyomni. Az 
elöparlament haladéktalanul felelten arra a 
kérdésre, hogy támogatja-e a kormányt. 

PÉTER VAR (Hivatalos): Ma előparla-
ment ülésén Kerenszki a munkástanács ka-
tonai forradalmi bizoitságja és a pétervári 
vezérkar konfiiktusáról szólva kijelentette^ 
hogy ő a bizottság követeléseit sohasem 
ismerte el törvényesnek és parancsaik visz-
szavonását követelte. A bizottság színleg 
tárgyalásokba bccsájtkozott, de egyidejűleg 
titokban fegyvereket és töltényeket kezdett 
szétosztani a munkásság iközött, ezért Pé-
tervár lakosságának egy részét lázadóknak 
tekinti. Vizsgálatot és egyes személyek le-
tartóztatását rendelte el. A baloldalról erre 
a kijelentésre gúnyos közbekiáltásokkal 
szakították meg Kerenszki beszédéi, aki er-
re ellenük fordult ezekkel a szavakkal: 

— A kormány inkább megöleti magát, 
semhogy az állam becsületének és függeí-
íensegéiiek biztonságáról lemondjon. 

KároSy király — Lengyel* 
ország királya lesz. 

— iüaiicií.i L^ngyeiűrszágfrox 
c s d l o i j á k . — 

Berlin, november 7. Arról a korona-
tanácsról, ameiyct november 5-én Vilmos 
császár elnöklete alatt a belevi kastélyban 
tartottak, a ma reggel megjelent berlini la-
pok egyhangúan azt jeientik, hogy a tanács-
kozás lö tárgya a lengyel kérdés végleges 
megoldása. Hir szerint megvitatták azt az 
osztrák-magyar részről felvetett indítványt, 
mely a perszonálunióra és arra irányul, 
hogy lengyel királylyá esetleg az osztrák 
császárt és magyar királyt kiáltsák ki. A 
terv szerint az uj királyságot Litvánia egyes 
részeivel, különösen a történelmileg Lengyel-
országhoz tartozó Suvalkivai kikerekítenék 
és Lengyelország korlátlan hajózási jogot 
Kapna a Visztula német részén is. A tanács-
kozások még nincsenek befejezve és igy gróf 
Czernin meghosszabbítja berlini tartózkodá-
sát. Az osztrák és magyar részről felvetett 
indítványt ugy látszik különböző német ja-
vaslatokkal hozzák összefüggésbe és ezekkel 
egyidejűleg történik meg a döntés. A Lokal-
anzeiger szerint Galíciát Leitgyek\szághoz 
csatolják, Litvánia és Kurland hasonló vi-
szonyba fognak lépni a német birodalommal, 
mint Lengyelország a monarchiával. 


