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BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 
A Havas-ügynökségnek a Cbaíeau Renald 
cirkáiiő /elsüllyesztéséről kiadott részletes 
jelentés szer in t ' igen valószínűnek kell tar-
tani, hogy az a búvárhajó, amely a cirkálót 
heves támadásával elsülyesztette, megsem-
misült. örvendetes , hogy mint a francia 
jelentés közli a búvárhajó legénysége meg-
menekült. 

GENF: A francia hivatalos lap a Jour-
nal Offi-ciei tegnapi számában közölte Clé-
menceau és Picihon jelentését, amely a cseh-
tót brigád 'hadsereg felállításáról szól. En-
nek kapcsán közli a hivatalos lap az uj se-
reg szervezéséről kiadott rendeletet, mely-
nek főbb pontjai szerint politikai tekintet-
ben az uj hadsereg a cseh-tót n«m!zeti ta-
nács alá van rendelve, mélynek székhelye 
Páris. Az uj hadsereg felszereléséről és el-
látásáról a franciák fognak gondoskodni. 
Egy külön hadosztály fog létesülni, amely-
nek élére Massaryk kerül. 

ROTTERDAM: A Times jelenti Pé te r -
várról : A boisevikiek és az ukrán csapa-
tok között ugy látszik enyhült a feszültség. 
Mindkét részről az az óhaj merült fel, hogy 
a további vérontást elkerüljék. A bolsevi-
kiek azt remélik, hogy az ukrán csapatokat 
Kaledin ellen használhatják fel. 

AMSTERDAM: A Times jelenti Péter-
várról : Az amerikai nagykövet közölte, 
hogy az angol kormány Csicserin és Pe t rov 
internált orosz alattvalókat szabadonbocsá-
totta és alkalmat adott nekik, hogy -a leg-
közelebbi admirál itási hajóval Oroszország-
ba visszatérhessenek. Az angol kormány 
tehát nem ismeri el Csicserint orosz nagy-
követnek. 

AMSTERDAM: A Mandelsbladed Du-
sánéi tudósítója jelenti, hogy angol és fran-
cia oldalról az ukrajnai radánál lépéseket 
tettek, hogy megakadályozzák, hogy Uk-
rajna résztvegyen a különbékében. Az an-
tant ezért Ukrajnát a legjelentékenyebb 
orosz állaimnak és az orosz birodalom uj 
szervefeete központjául ismerné el. 

HÁGA: Pétervárot t a 300.000 munkást 
foglalkoztató Putl í iv-gyárak és a 8000 mun-
kást foglalkoztató Fémgyár megkezdték 
munkásaiknak eíbocsájtását. 

Görögország elrendelte 
az általános mozgósítást. 

LUGANO, december 27. A Stefanl-
ügyiickség athéni jelentése sizerint a görög 
hadügyminiszter kijelentette, hogy a görög 
kormány elhatározta az általános mozgósí-
tást. '. . 1 

Január 1-én be kall szüntetni a gázszolgáitatást, 
ha nem érkezik szán. 

— Nem közlekedik a villamos vasút. — 
(Sajái tudósítónktól.) A szegedi lég-

szeszgyár tudvalevőleg hetek óta hiába vár-
ta szén érkezését. Ha még az év hátralevő 
nehánv napja alatt sem érkezik szén, a gáz-
gvár kénvtelen lesz a gázviiágiiást teljesen 
beszüntetni, a villanyvilágítást pedig újból 
tetemesen redukálni. 

Somogyi Szilveszter polgármester csü-
törtökön délben az újságírók előtt a követ-
kező nyilatkozatot tet te: 

— A város, közüzemeik és a közönség 
részére tegnap ujabb hat és fé vagon szén 
érkezett. Ebből két és fél vagonnal ; kórház-
nak adunk ki. 150 mázsa a közönségé, a 
többi a közüzemeiké. A vizmüteilerrő'l el ő 
•sorb n gondoskodunk, hegy a vízszolgálta-
tás tekintetében fönakadás re történjék. A 
vizmütelep, a vágóhíd, a szVattyuteteiP szén-
ellátása egyelőre teljesen biztosítva vár . 

- - Gázszén nem érkezett. Mindenütt 
sürgettük, de csak biztatást. ígéretet kap-
tunk, szenet eddig nem. A gázgyár igazga-
tója közölte vétem, hogyha január l-ig gáz-
szén nem érkezik, akkor a gázzal való vilá-
gítást s általában a gázszolgáitatást teljesen 
be kell szüntetni, a villamfogvasztást ped g 
nagymértékben korlátozni kell-

— A gázszolgál a ás kétségkívül egyik 
legfontosabb közüzem, de a gázgvár /még-
sem a város VálMiata, hanem egy szerző-
dött féléi akinek magának volna kötelessége 
szénről gondoskodnia. A város épen azúrt, 
mer t polgáraira a gázszolgáltatás elsőrendű 
fontosságú, tőle telhetőleg segíti a g izgvá-

. rat. Már eddig is megszűnt volna a. gvár 
! üzeme, ha nean adtunk volna neki össze.en 

30 vagon szenet a városi telepekre régebben 
érkezett szénből. A város tőle telhető eg se-
git a gázgyáron, de vannak a részvénytár-
saságnak összeköttetései s azok fölhasználá-
sával magának kellene a szén beszerzéséről 
gondoskodnia. Elég dolgot ad a városnak, 
ha a maga 12 telepét ellátja, sőt még az 
állami intézményeket is kielégíti. A postá-
nak, a szemkórháznak, az állami iskoláknak, 
börtönöknek is a váras adott szenet. 

Dr. Kelemen Béla főispán a közélelme-
zési miniszternél és a szénközpontnál történt 
eljárása eredménvét csütörtökön a -köve t -
kező átriatban tudatta a polgármesterrel: 

— Hivatkozással a Nagyságodhoz f- hó 
15-én intézett értesítésemre közlöm, hogv az 
országos szénbizottság — a Rau Gottioh 
ügyvezető igazgató úrhoz küldött táviratom-
ra válaszolva —- arról értesít, hogv a Köz-
ponti Gáz és Vtágitásí R. T. itteni telepe 
részére, a k öv'Ekéző osztrák származású 
gáz-szén szállítását engedélyezte: November 
hóra: 50 tonnát az ös te r r . Berg- u. Hütten-
werks-üeseüschaíínál. 250 tonnát a Gebrii-
der Gutmann itie bányákból. December hó-
ra: 100 tormát a gróf Laris-féle karwini bá-
nyákból, 120 tonnát az ös t e r r . Berg- und 
Hüttenweks-GvseHschaftnál. 300 tonnát a 

Gebriider Gutmsnn-cég docnbraui bányáiból. 
A k. k- Ministerium für öfferitlicihie Arbeiten, 
Wien utján pedig intézkedett. Ihogy fenti 
bányáik első sorban és. mindent megelőzően, 
az államvasutak, valamint a budapesti és 
vidéki gázgyárak részére engedélyezett 
mennyiségeket szállítsák le és mindaddig, 
mig ezen szállítások teljesen lebonyolítva 
nincsenek, imas magyarországi fogyasztó 
karwini szénhez ne juthasson. Kifejezi to-
yábbá azon 'reménvét. hogv ezen 'intézkedé-
sek következtéjben, decára a "jetenleg uralko-
dó nagy vagonhiánynak, 'az engedélyezett 
teljes mennyiségű szén rövidesen birtokunk-' 
ba fog jutni. 

hangsúlyozza végűi az országos szén-
bizottság, hogv minden Lehetőt megtesz arra 
nézve, hogy az összes gazgváraK. különö-
sen azonban a szegedi világítási müvek szén-
szuiKségiietét minél jobban biztosítsa. 

A neiyzet — koztudotrnas szerint — 
fenyegető, r.s még fenyegetóobe- viteik az' 
uíoüüi napokban beadott navarasout kövét-
tvezieben, ama miatt a vasúti forgalom meg 
nagyobb, akadalvcteal kény teleit megivüzeie-
m. rta rövidesen nem fog szén- érkezni, a.v-
kor ei keli készülve lennünk arra. hogv Ja-
nuár elsején vagy utána a legközelebbi na-
pokban a gázszolgáltatás, megszűnik • és 'tél-
ies sötétség fog borulni a legtöbb utcára és 
azokra a lakásokra.- amelyeik eddig gázzál/ 
világították. " , . ' . ! 

A szénhiány és a havazás miatt, a i zé - ' 
gödi villamos szerda óta nem kozleíkeclik. A 
sínekét íefyeseh bestepte a Iio. emberekeit pe-
dig; ákJk a havat eltöpatoljáuí,' most nehezén 
tehet kapni. De ez meg csaK a kisebbik 4>aj 
lenne. A legfőbb baj az. hogv a vi.lamos-
tarsaságnak teljesen kifogyott a sgénkészle-
te . Gsu'tÖrtoAon a katonai parancsnokság tol 
a társaság kapott, egy kevés gyengébb minő-
ségű szenet, ae az a mennyiiseg a regi szén-
nel keverve is. mindössze pár napra Lnn.e 

/elegendő- ^ villamostársaság részére kiutai t 
szép. yalahol el rekedt. Értesülésünk szerint .a 
közelebbi napokban mnes reménv ami. hogy 
a villamosvasút ioiyMhckssa üzemét. 

BUiBsasasas 

A2 angol nagyadmirális 
megbűvöli. 

Rotterdam, december 27. Sir John 
Russworth Jeliicoe, az angol nagy flotta 
admirálisa lemondott állásáról. Utc^ia Sir? 
Rosslyn Erskine Wemyss lett. A király 
Jellicoét az egyesült királyságok peerjévé, 
az angol felsőház tagjává nevezte ki. 
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