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Jiem enyhül a szegedi szénhiány. 
(Saját tudósítónktól.) Csütörtök! számá-

ban részletes tudósítást közölt a DélmUgyar. 
ország arról a nagyméretű szénhiányról, a 
mely az utóbbi időben annyira fokozódott, 
ihogy a 'legnagyobb szegedi ipari iizemek kö-
zül kettő kénytelen volt üzemét szüneteltet-
ni. A Back-malom tényleg beszüntette üze-
mét s amnit értesülünk, a jövő hét csütörtök-
je előtt nem is fog a malom újból megindul-
ni. Egyelőre ugyanis egyáltalán nincs szén 
még jelezve sem s ha jönne is 1—2 vaggon, 
azal megindulni nem érdemes, miután 12—24 
óra múlva ismét meg kellene állnia. 

Az ujszegedi kendergyár -üzeme is meg-
állott csütörtökön, azonban már délután újra 
érkezett szén és további küldeményeket je-
leztek. Így a gyár pénteken újra megindul s 
talán sikerülni fog az ujabb válságot elke-
rülnie. 

Lényegesen rosszabbodott a Kender-
fonógyár helyzete. A Kenderfonőgyárnak 
csütörtökön nem érkezett szene s ha pénte-
ken nem érkezik, szombaton megáll ez a 
gyárüzem is. 

A közüzemek ellátását illetőleg kérdés-
sel fordultunk Vértes Miksa szén'kereskedő-
höz, a szegedi szénbizoítság előadójához, aki 
a következőket mondta: 

— A közüzemek mai helyzete szeren-
csére eléggé kielégitő. A város üzemei — 
ezt tudom, miután én szerzem a szükséges 
szenet — egy időre el vannak látva szénnel. 
El van látva a villamosvasút üzeme is, még 
pedig a mai viszonyokhoz mérten kitűnően. 
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A franciák heves támadásai nyugaton. 

Lényegesen rosszabb a helyzete a gázgyár-
nak,-de 20—25 napig ez sem kerülhet vál-
ságba. Viszont jobb a helyzete a gázgyár-
nak azért, mert jobb szenet kapott, mint ez-
előtt. Jobb gázfejlesztő és több kokszot ter-
mel. 

— A többi ipari üzem ellátásáról már 
nem mondhatok ennyi jót. Kiizködi'k mind 
és pedig nagyon keservesen. Elképzelhető: 
ha már a katonai felügyelet alatt álló üze-
mek sem kapnak szenet... 

— Ugyanez a helyzet a közönség ellá-
tásával is. Alig van szén, ami nem is csuda, 
mert hiszen a hivatalosan kiutalt szénmennyi-
ségből eddig egy kilogramm sem érkezett 
meg. Még szerencse, hogy a kereskedőknek 
elég szépen jön a magyar szén, máskülön-
ben nem tudom, hol állnánk. A Szegedre) 
jövő magyar szén mennyisége naponkint át-
lag 150—300 mázsára tebftő. Külföldi, de 
különösen porosz szén azonban hihetetlenül 
kis mennyiségekben érkezik. Például egész 
októberben 1000 mázsa porosz szenet kap-
tam, 

— Az október hónapra hivatalosan kiutalt 
szén mennyisége 100 vaggon. De — ismét-
lem — ebből még egy kiló sem érkezett Sze-
gedre. 

— Nagy baj, hogy nincsenek ellátva 
szénnel az iskolák sem. Pedig erre is tekin-
télyes mennyiségű szén kell: 35 vaggon. Ha 
igy jön a szén ezután ís, igazán nem tudom, 
mit csinálunk. 

BERLIN, november 8. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: A flandriai harcvonalon az ellen-
ség nem ismételte meg támadásait. A tüzér-
ségi tevékenység élénk maradt; főleg az 
Yser mentén levő sízakaszok ellen és Pa-
schandale mellett fokozódott. Dilxmuíden 
városa heves akttattíz alatt állott. PöJkapel-
letol északra és Armentieres mellett angol 
felderitö osztagokat visszavertünk. 

A német trónörökös hadcsoportja: 
Az Ailletíe-Iapályon vivott sikeres előtéri 
harcokból francia foglyokat szállítottunk be. 

Albert wtírttemhergi herceg hadcso-
portja: A Sundgauban a már napok óta 
élénk tüzérségi tevékenység a rajna-rhoaiel 

Ujabb 44.000 tonna elsülyesztése. i 
Berlin, november 8. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Buvárhajóink a Földközi-tengeren 
ismét tikennégy gőzöst és két vitorlást sii-
lyesztettek el, összesen 44.000 bruttó re-
giszter tonna tartalommal. Az elpusztított 
hajók között volt a 7635 tonnás felfegyver-
zett és hadianyaggal erősen megrakott Pera 
nevű angol gőzös, a 7237 tonnás Collegian 
angol gőzös, továbbá a Valparaiso nevü 
4930 tonnás felfegyverzett olasz csapatszál-
lító gőzös. Valamennyi ellenséges hajót az 
őket kisérő Porto Maurizia olasz segédcir-
kálóval együtt Dernától nyugatra a marsa— 
susai vonalon sülyesztettük el. Az ellenséges 
íjaiknak az a kísérlete, hogy a sötétség leple 

csatorna két oldalán nagy hevességre foko-
zódott. Francia rohamcsapatok a csatorná-
tól északra és délre a délután folyamán 
előretörtek. Amm&rsweiler mellett az ellen-
séget visszavetettük. Heidwellertől nyugat-
ra kiugró árokrészeink kézen maradlak. A 
franciáknak este itt megújított támladásai 
nagy veszteségeikkel összeomlottak. 

Az ellenség november harmadlka óta 
légi harcban és repülő támadások elleni 
védőtüzümk következtében huszonnégy re-
pülőgépet vesztett. Wüsthof hadnagy 24-ik 
és 25«ik légi győzelmét aratta. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
iKözli a miniszterelnöki sajtóosztály 

alatt éjszakai úttal kerüljék el buvárhajóink 
figyelmét, kudarcot vallott. Az elpusztított 
hajók közül többet éjjel támadtunk meg, 
egyeseket rendkívül erős kisérő menetből 
lőttünk ki. E sikerek elérésében Síeinhausér-
tengerészfőhadnagynák kiváló része van. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Írországban forradalmat várnak. 
Amsterdam, november 8. A Daily Te-

legraph írja: Nem tudjuk, milyen tragédiák 
fognak ismét Írországban lejátszódni, de na-
gyon valószinü, hogy vérontások vannak kü-
szöbön. Írország az anarchia forrongó kazánja 
lett. A kormány ügyeljen rá, hogy ez a kazán 
fel ne robbanjon. Erős kézre van szükség. 
(M. T. /.) 
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Interpelláció a Reichsrat-
ban a lengyel kérdés 

miatt. 
Bécs, november 8. A Reichsrat csütör-

töki ülésén Elletubogen szocialista képviselő 
kijelentette, hogy ha a lengyel kérdés meg-
oldásáról terjesztett hírek igazak, akkor 
dezavuálva van Czernin dezanneksziós ki-
jelentése és ez a megoldás veszélyeztetné 
a békemozgaimat, Oroszországot pedig pro-
vokálná. Javasolja, hogy a miniszterelnök-
től haladéktalanul felvilágosítást kérjenek. 
A pártok helyeselték az indítványt. Dél-
után felszólalt Seider miniszterelnök, aki a z 
alábbi jelentést olvasta fel: 

— A lengyel kérdésben közölt lapje-
lentések a valóságnak nem felelnek meg. A 
Czernin által folytatott tanácskozások ki-
elégi tőek voltak ugyan, azonban nem feje-
ződlek be. Konkrét megállapodásra annál 
kevésbé vezethettek, mert a megállapodás-
hoz mértékadó tényezők lesznek hivatva 
hozzászólani. 

Angol csapatok elfoglalták 
Gazát. 

— Török hivatalos jelentés a gazai 
harcokról. — 

Konstantinápoly, november 8. A főhadi-
szállás jelenti november 7-én; A gazai sza-
kaszon és a tengerparton az ellenség meg-
ismételt támadásai véres veszteséggel om-
lottak össze. Két angá gyaloghadosztályt és 
két lovashadosztályt, amelyek líalslz árnyunk 
ellen előrenyomultak, ellentámadásául feltar-
tóztattunk. A többi arcvonalról nem jelente-
nek fontosabb eseményt, 

Stockholm, november 8. Londonból je-
lentik hivatalosan: Allemby tábornok jelenti, 
hogy angol csapatok tegnap reggel elfoglal-
ták Gazát. További részletek nincsenek még. 

(Gaza kikötőváros 90 kilométerre El-
Aristól és az egyiptomi határ tól ; 20.000 la-
kossal.'1) ! i i | i 

A berni konferencia. 
Berlin, november 8. A berni konferenciát 

végleges megállapodás szerint november 19-re 
tűzték ki. A konferencián a semleges hatalmak 
képviselői először a központi hatalmak dele-
gátusaival tárgyalnak, aztán ha lehet a semle-
gesek és az antant-országok küldöttei között 
lesz tárgyalás. A sorrend megállapításánál az a 
remény vezette a konferencia összehívóit, hogy 
igy az antant delegátusainak utazása elé nem 
gördit majd akadályokat. Ezidő szerint a részt-
vevők névsora nagyon szegény. Az antant or-
szágaiból eddig a következők jelezték eljöve-
telüket : Lowes Dickinson (Cambridge) Bignami 
szerkesztő és Ghieleri tanár Bergamoból (Olasz-
ország), Wrangel báró volt diplomata (Orosz-
ország). A faranciák listáján eddig egyetlen 
név sem szerepel. 

Nem lesz uj kanceUárváiság. 
Berlin, november 8. A parlament köreiben 

tegnap délután olyan hirek voltak elterjedve, 
hogy a kancellárválság megoldása előrelátható-
lag sikerülni fog. Ez attól függ, hogy Hertling 
gróf elfogadja-e a többség követeléseit, amire 
beavatottak véleménye szerint megvan a haj-
landósága. Minthogy másrészről a többségi 
pártok is el akarnak követni mindent, hogy a 
kancellárválságot elkerüljék, több mint való-
szinü, hogy a differenciákat rövidesen elsimít-
ják és nem lesz szükség arra, hogy az uj 
kancellár is felajánlja lemondását, 


