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Angliával való szövetség megszüntetésére és 
francia-német különbékére való törekvés iga-
zolásán! Dubai! tábornok vádiratához diplo-
máciai jelentések vannak mellékelve, melyek-
nek hitelességéért a francia külügyminiszté-
rium kezeskedik. 

E jelentésekből kitűnik, hogv Caillaux 
— mint fentidézeti levelében jelezte — csak* 
ugyan elutazott Rómába s ott 1916 decembe-
rében érintkezésbe lépett néhány békapárti 
politikussal. Rómában azt fejtegette Cail-
lanx, hogy Briand bukása után Clémenceau 
lesz a miniszterelnök, de Clémenceau után ő. 
a a i H n f i r a H U i n n i m u m i i i i i w > " n i u » > " > " 

(Saját tudósítónktól.) Néhány hét óta \ 
tart már Szegeden az a tehetetlen állapot, 
hogy az utcákat éjjel egyáltalán nem vilá-
gítják; a kis egzisztenciákat elvonták a gáz-
fűtés és a gázfőzés használatától; az üzle-
teknek sem villany-, sem gázvilágitást nem 
engedélyeznek. Mikor ezeket a példátlanul 
súlyos rendszabályokat a hatóság a gázgyár 
javaslatára kénytelen volt életbe léptetni a 
széninség miatt, akkor széltében-hosszában 
Ígéretek és biztatások hangzottak el, hogy 
a bajokon hamarosan segíteni fognak és az 
intézkedések csak átmeneti jellegűek lévén, 
a korlátozás azonnal meg fog szűnni, mi-
helyst szén érkezik. 

A közönség, az agyonsanyargatott, ki-
uzsorázott közönség csak várt és várt. El-
keseredését és haragját türtőztette, mert bí-
zott a hatóság szavában és az illetékesek 
Ígéreteiben, akik gyors elintézést helyeztek 
kilátásba. Azóta hetek multak el, a tél teljes 
szigorával köszöntött ránk és a drákói meg-
szorítások enyhítésére semmi kilátás. Sőt a 
helyzet még súlyosbodott és érdeklődésünk-
re azt a felvilágosítást kaptuk, hogy hamaro-
san ujabb bajok lesznek és ha utolsó pillanat-
ban nem történik meg a hatóság legerélye-
sebb közbelépése, intézkedésre hivatott 
nem szegedi faktorok leggyorsabb intézke-
dése,, akkor január elsejére a villanyszolgál-
tatást is megszüntetik qs a gázgyár' az 
ipari üzemeket sem lesz képes ellátni gázzal. 

Pongrácz Albert, a gázgyár igazgatója 
tárgyilagos nyilatkozatban isimerteti alább a 
szomorú tényállást a Dólnmgyarország-gal. 
Mint a nyilatkozatból kiderül, a gázgyár 
minden tőle telhetőt elkövet, hogy szénhez 
jusson, de eddig fáradozása meddő maradt. 
Itt azonban már nem egy vállalat üzleti ké-
pességéről és élelmességéről van szó, hanem 
a hatóságnak, a közönségnek és mindenki-
nek fel kell lépni, hogy megfelelő mennyiségű 
szén érkezzék Szegedre, mert a gázihiány 
elsősorban a szegény néposztályt és a tiszt-

Az anfanf revideálja hadicéljait. 
Bécs, december 14. A Daily News je-

lenti. hogy az antanthatalmak legközelebb 
közös értekezletet tartanak hadicéljaik reví-
ziója érdekében. Erre a t elhatározásra állí-
tólag az a politikai nyugtalanság készteti a 
szövetségeseket, amelyet Lanásdowm lord 
levele keltett Angliában, 

CaillauN következik',"" aki' 'meg fogja, kötni a j 
békét, mert a kimerült Franciaország 1917 
tavaszán tu! nem folytathatja a harcot. Fran-
ciaország mellett Olaszországrak is el kell 
készülnie a különbekére Németországgal. 

— Szerbia ei fog tűnni — mondotta 
Caillaux — s ezzel megkapja azt. amit meg; 
érdemelt. Románia is meg fog szűnni, ami 
ugyan szerencsétlenség, de inkább Románia 
fizesse a számiát, mint mi, Míhelvt a békét 
megkötötték, Franciaország szövetségre lép 
Németországgal és Olaszországgal Anglia, 
Oroszország ellen. 
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A 

viselők szenvedő tömegét sújtja legjobban, 

A gázgyár igazgatója a következőkben 
nyilatkozott a szénhiányról: 

— November 27-i'ke óta a villanytelep 
részére egy vagon szenet se kaptunk. Elsején 
a Vértes-cég városi üzemek részére érkezett 
szénből átengedett egy vagont, ez az egész, 
ami hozzánk jutott. Havonta a villanyüzem 
részére 45 vagon szén kéli, novemberben 
csak 39 vagon érkezett és november vége óta 
egy vagon sem. A készletünk e célra mind-
össze 30 vagon, ebből azonban huszonegy 
vagon porszén, amelyet cáak finomabb, dara-
bos szén keverésével tudunk használni. Épen 
a súlyos állapotra való tekintettel, bejelentet-
tük ma a hatóságnak, hogy ezután kokszot 
sem birunk eladásra kiadni, mert erre is szűk 
ségünk van a villany előállításnál. A helyzet 
egy szóval olyan, hogy hamarosan nem ka-
punk szenet, január elején üzemünk teljesen 
megáll és nem tudunk villanyt sem szolgál-
tatni. 

— A gázüzemnél hasonló a helyzet. Az 
elmúlt hónapban mindössze hat vagon sze-
net kaptunk, ugy, hogy az eddigi intézkedé-
seket még jobban megszigorítottuk és hajnali 
három órától este 7-ig csak olyan kis nyo-
mást adunk a gáznak, hogy azt még azok 
sem használhatják, akik ezt a rendelet elle-
nére megkísérlik. 

— A gázgyár vezetősége minden tőle 
telhetőt elkövet, hogy szénhez jusson. Tö-
rekvésünket azonban eddig semmiféle siker 
nem koronázta. Tegnap Wekerle miniszter-
elnökhöz 176 szavas táviratot küldöttünk, a 
melyben a fenyegető helyzetre való tekintet-
tel sürgős intézkedést kértünk. Ugy látszik 
azonban, hogy Magyarországon csak egy 
város van: Budapest, és a vidékkel nem igen 
törődnek. A hatóság legerélyesebb közbelé-
pésére égető szükség van, máskülönben Sze-
ged teljes sötétségibe kerül és a kis ipari 
üzemek is meg fognak állani. 

Kaiedin ostromolja Rostovot. 
Amsterdam, december 14, A Reuter-

ügynökség jelenti Pétervárról: Rostovból ér-
kezett drótnélküli távirat hírül adja, hogy 
Kaiedin ostromolja a várost. Reohnicsevan 
mellett harc van folyamatban, A maximalista 
csapatokat a Fekete-tengeri flotta matrózai 
tüzérséggel támogatják. Bjelogra mellett is 
harc folyik. (M. T, I.) 

LEGÚJABB. 
BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti 

14-ikén este: Az olaszok egy támadása a 
Monté Beríica ellen meghiusult. Néhány 
száz fogoly maradt a kezeink között. — A 
többi fronton nincs újság. 

LISSZABON (Havas-jelentés): Egy né-
met tengeralattjáró tüzelés alá vette Flun-
clialt. Körülbelül negyven gránátot lőtt ki. 
Néhány lakóház beomlott, halottak és sebe-
sültek is voltak, őrhajók üldözőbe vették a 
tengeralattjárót, amely azonban elmenekült. 

LUGANO: A Monté Cenisinél a napok-
ban történt nagy vasúti szerencsétlenség 
következtében, amely merényletre vezethe-
tő vissza, a vasúti vonalat csak néhány nap 
múlva tudják rendbehozni. A Franciaország 
és Olaszország közötti forgalom kizárólag a 
Ventí Miglián át vezető vonalra szorítkozik. 

ZÜRICH: Az olasz képviselőház tegnap 
tartotta első titkos ülését, amely 4 és fél 
óra hosszat tartott. Két miniszter és hét 
képviselő szólalt fel. A katonai helyzetet 
tárgyalták és Cadornának a katonai katasz-
trófáért való felelősségét akarták tisztázni. 
A képviselőik Cadorna példás megbüntetését 
követelték. 

BERN: A lyoni Progressz jelenti Was-
hingtonból, hogy a betlehemi municiógyár-
ban hatalmas robbanás történt. A szeren-
csétlenség részletei még nem ismeretesek. 

AMSTERDAM: Az antant közvélemé-
nyét a legközelebbi időben két szenzációs 
panama fogja foglalkoztatni. Az egyik a 
Cailiaux-ügygyel kapcsolatos leleplezés lesz 
Clémenceau ellen, aki állítólag nem valami 
tiszia pénzügyi müveletekbe elegyedett. A 
másik leleplezés Lloyd George, a'z angol 
miniszterelnök ellen készül, akiről a szocia-
listáknak adatok kerültek a kezeibe, hogy 
nagy amerikai hadfelszerelési gyáraktól 
nagyösszegü jutalmat fogadott el. A jutal-
mat értékes részvényekben kapta, melyeket 
azonban nem vitt Angliába, hanem amerikai 
bankoknál helyezett el. 

STOCKHOLM: Az antant itteni kép-
viselői a svéd kormánynál azt a kívánságot 
fejezték ki, hogy tagadja meg a svéd kor-
mány az orosz kormány elismerését, mert 
Anglia ezt barátságtalan aktusnak tekintené. 

BERLIN: Az antant a szövetséges or-
szágokban levő minden orosz követelést le-
foglalt. 

Feléledt a harei tevékeny-
ség a Piave és Brenta 

között. 
BUDAPEST, december 14. (Közli a 

miniszterelnöki sajtóosztály.) A Piave és a 
Brenta között a harci tevékenység uiból 'fel-
éledt. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, december 14. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Brenta és a Piave között 
egyes helyeken kisebb vállalkozásokkal kap-
csolatban heves tüzérségi harcok fejlőd-
tek ki. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Köííi a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Zeljes sötétség fenyegeti Szegedet. 
— Sem a gázüzem, sem a vlllanytizem nem tud szénhez Jutni. — 

gázgyár távirata a miniszterelnökhöz. — 
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