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A külföld eseményei 
— Németország jóváhagyta 
Felső-Szilézia autonómiáját. — 

Berlin. A porosz nemzetgyűlés elfogadta a 
centrum-párt által előterjesztett törvényjavas-
latot, amely Felső Sziléziábdl önálló, autonóm 
tartományt alakit. A törvényjavaslat, amely 
intézkedik e területnek két részre, Felső- és 
Alsó-Sziléziára való osztásáról, 1920 április 
1-én emelkedik tőrvényerőre. Abban az eset-
ben, ha a két tartomány képviselői nem tud-
nak békésen megegyezni a javak szétosztásá-
nak kérdésében, törvénynyel fogják szabá-
lyozni ezt a kérdést is. (Le Journal.) 

A bécsi kormány visszalép. 
Genf. Bécsben az a hir terjedt el, hogy 

az osztrák kormány az élelmiszer- és a 
tüzelőanyaghiány miatt előállott katasz-
trófális helyzet következtében azt java-
solja, hogy a kormány nyilvánítsa magát 
megbukottnak és adja át az államhatal-
mat a Bécsben lévő antant-misszióknak. 

Politikai körökben megvannak róla 
győződve, hogyha a jelenlegi kormány 
visszalép, az antantnak közbe kell lépnie, 
hogy hatásos rendszabályokkal javulást 
idézzen elő a helyzetben. (Echo de 
Paris szeptember 27.) 

Felső-Sziléziát 
antant-csapatok szállják meg. 

Bázel. Beuthenből jelenlik: Biztos forrásból 
származó értesülés szerint Felsö-Sziléziának 
antant-csapatok által való okkupációja még a 
békeszerződés ratifikálása előtt, tehát még ok-
tóber első napjaiban meg fog történni. (Le 
Journal.) 

A lakáskrizis megoldása — Angliában. 
London. A népjóléti miniszter javaslatot 

nyújtott be a képviselőházhoz, amely felhatal-
mazza a törvényhatóságokat faházak építteté-
sére. A kormány tervét, amely kőházak 
építésére vonatkozott, elvetették, mert ez nem 
segítené elő a lakásínség gyors megoldását. 
Azonkívül a kőházak építése nagyon költsé-
ges és e célra 840,000.000 frankot kellene 
felhasználni. A faházakat gyorsan és olcsón 
felépitik és igy könnyen megoldják a lakás-
kérdés súlyos problémáját. (Le Matin,) 

A Skoda-müvek Franciaország 
számára dolgoznak. 

Zürich. A Vossische Zeitung arról értesült, 
hogy a pilseni Skoda-müvek megbízást kap-
tak bizonyos mennyiségű gépek gyártására, 
Franciaország elpusztított részei számára. A 
gyártáshoz szükséges elsőrendű anyagokat 
Franciaország fogja szállítani a cseh gyár 
számára. (Le Matin.) 

A belgrádi kormány állandóan 
tanácskozik. 

Genf. Belgrádból jelentik, hogy a miniszter-
tanács állandó permanenciában van a régens-
herceg elnöklete alatt. A tanácskozásokon a 
szövetségközi delegáció tagjai is részt vesznek, 
A tegnapi minisztertanács négy órán át tartott 
és az ülés tartama alatt az épület előtt tüntet-
tek a jugoszláv Fiume érdekében. (Le Journal, 
szeptember 26.,) 
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Népszavazás a tescheni kérdésben. 
Vár só. Ismeretes a Legfelsőbb Tanács dön-

tése, gf&iely szerint a vita tárgyát képező 
tescheni terület kérdését népszavazással óhajtja 
eldönteni. Ugy cseh-szlovák, mint lengyel rész-
ről bizottságot alakítottak a népszavazás meg-
ejtésére. A cseh-szlovák bízottság szeptember 
15-ike óta Polska-Ostrava helységben fejti ki 
tevékenységét. (Le Journal) 

Az angol vasutasok sztrájkkal 
fenyegetőznek. 

London. Az angol vasutasok szövetsége az 
angol kormánytól a munkabérek felemelését 
kérte A tárgyalások mindkét részről megkez-
dődtek, azonban kielégítő eredményre nem 
vezettek. A szövetség vezetősége ujabb előter-
jesztéseket tett a kormánynak és kijelentette, 
hogyha 48 órán belül a követeléseket nem tel-
jesitik, a vezetőség kiadja a szirájkra vonat-
kozó parancsot. 

Sir Errik Geddes miniszter rámutatott arra a 
körülményre, hogyha teljésitik a vasutasok kö-
vetelését, a vasutasok évi kiadása 2800 miljió 
frankra emelkedik, a háboruelőtti évi 1750 
millió frankkal szemben. A munkabéreknek ily 
nagymértékben való emelése elkerülhetetlenné 
tenné a szállítási dijaknak legalább 50 száza-
lékos emelését. 

A tárgyalások tovább folynak és remélik, hogy 
sikerülni fog megegyezést teremteni e kérdés-
ben, amely Anglia egész gazdasági életét 
érinti. (Le Matin.) 

H ÍREK 
— Nagymennyiségi fehér papir 

érkezik a legközelebbi napokban a Dél-
magyarország részére, tehát október ele-
jétől kezdve ismét a régi, csinos kiállí-
tású formában jelenhetünk meg. A még 
hálralévő néhány napra kérjük olvasóink 
szives türelmét és elnézését. 

— Fehérpénzek becserélése. Szegedről 
tudvalevőleg ismét nagyobb összegű fehér 
bankjegyet vittek föl Bécsbe becserélés végett. 
Dr. Szalay József, aki a város megbizásából, 
valamint Koós Elemér, Glücksthal bankigaz-
gatók és Fischof, akik a bankok megbizásából 
mentek Bécsbe, kedden hazaérkeztek. A be-
cserélt pénz 12 millió korona. Dr. Szalay 
József a város megbizásából a városi üzemek 
részére gépszijat és vegyi anyagot vásárolt. 

— Holló Jenőt visszahelyezték állásába. 
Dr. Holló Jenő, a Munkásbiztositó Pénztár 
igazgatója ellen fegyelmi eljárást indítottak. A 
fegyelmi eljárás három vádpont alapján indult 
meg. 1. A városból az igazgatóság engedélye 
nélkül eltávozott és hivatali székhelyétől hete-
kig terjedő időn át távol volt. 2. Résztvett a 
kommunista mozgalmakban. 3. Munkástanácsi 
elnöki állását saját hivatali előnyére használt 
fel. Dr. Biedl Samu elnöklésével most fejezte 
be ellene az eljárást a munkásokból és munka-
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adókból álló fegyelmi biróság, amely dr. Holló 
Jenőt 200 korona pénzbüntetésre ítélte. A fe-
gyelmi biróság megállapította, hogy Holló, 
távolléte alatt az Országos Pénztár igazgató-
ságának rendelete alapján központi szplgálatot 
teljesített. Ezért csupán az engedelem nélküli 
távozás vácjijában találta bűnösnek, a többi 
vádpont alól ellenben ¡felmentette. Az is beiga-
zolást nyert, hogy a Munkástanács Holló aka-
rata ellenére eszközölte a munkásbiztositó 
igazgatói állásában való személycserét. A fegyelmi 
bíróság ezek alapján dr. Holló Jenőt állásába 
visszahelyezte. 

A Kamara és a Gazdasági Egyesület 
akciója a paprika-ügyben. Szombati szá-
munkban részletesen beszámoltunk arról az 
ülésről, amelyet a szegedi paprikatermelők, fel-
dolgozók és kereskedők tartottak a Kereske-
delmi és Iparkamarában a paprikarendelet ügyé-
ben, amelyet a Friedrich-kormány teljesen 
megtepetésszerüleg, az érdekeltek meghallga-
tása íiéíkül bocsájtott ki. A rendelet érthető 
megdöbbenést keltett az érdekeltség körében, 
amely arra számított, hogy a kormány ígéreté-
hez képest a szabad kereskedelmet kívánj" 
helyreállítani. Somogyi Szilveszter polgármeste 
megtagadta ugyan a rendelet végrehajtását, d 
magát a zár alá vételt elfogadta s csak egy 
oldalulag, a termelők érdekében a csöves pap 
rika árának magasabb megállapítását kérte. A 
ülés éppen ezért felkérte a Kamarát és Gazda 
sági Egyesületet, hogy a kormánynál és a kor 
inánybiztosnál a rendeletnek teljes hatályo 
kivül helyezését szorgalmazzák. Amint értesü 
lünk, már a Kamara és a Gazdasági Egyesüle 
egyaránt elkészítette memorandumát és felkül 
dötte a miniszterelnökhöz, a kereskedelemügyi 
közélelmezési, földmivelésügyi és kisgazdami-
niszterekhez. A Gazdasági Egyesület felterjesz-
tését bemutatta Dobay kormánybiztosnak is 
aki kijelentette, hogy ő is teljesen azonos éiie 
lemben ír fel a kormányhoz. Értesülésünk sze 
rint a paprikaérdekeltség körében többen azza 
a tervvel is foglalkoznak, hogy küldöttséget 
menesszenek Budapestre, amely élőszóval i 
előadja, hogy a rendelet, amely az egész pap 
rika-forgalmat egy teljesen idegen szet vezetne" 
szolgáltatja ki, sérelmesnek tartják és hatályo 
kivül helyezését kívánják. y 

— A rokkantak nyugdijainak rendezése 
A kormány rendeletet adott ki, amelyben ideig 
lenesen rendezi a katonai rokkantak, özvegye" 
és árvák ellátási illetékeit. A rokkant katoná 
évi nyugdija a 75—100 százalékos rokkantság 
nál 1050—1600 korona lesz évenkint. Lényege 
a fölemelés az özvegyi nyugdíjnál, mert az 
1887-iki törvényben megállapított évi 96 koron 
segély helyett az özvegyek évi 600—1200 k 
rónát kapnak. Az árváknak nevelési járulékkén 
az özvegyi nyugdíj egyötödét adják, szülőtlen 
árváknak a kétszeresét. Az ellátási illeték a 
hadügyminiszter rendelete értelmében csa' 
azoknak fizethető ki, akiknek tartózkodási hely 
a magyar közigazgatás körébe esik, vagy akik-
nek a külföldön való tartózkodást hivatalosan 
megengedték. 

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 
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H á z i a s s s o n y o l c l e g k e d v e l t e b b b e v á s á r l á s i h e l y e i - i b é 
Állandóan raktáron vannak és olcsón beszerezhetők: liszt, kukorica, dara, derce, só, 
füszer-áruk, seprők és kefék, kitűnő házi és pipereszappanok, I-a zomáuc edények, 
csemege, ásványvizek, borok. Huscsarnok, hentesüzlet. Mindenki siessen részt Je-
gyezni ! Egy részjegy é r a 100 kor. Minden tag legkésőbb e hó folyamán tagsági 
könyvecskéjét vigye el. A bevásár lásokhoz mindenki hozza magával a kcnyvét . Naponta friss sütésü házikenyér! 

Mípfilt a GAMBRINUS-BÜFFÉ i t t 
Minden időben nagy választékban hideg tizórai uzsonnák és vacsorák, felvágottak, imbisek, szendvichek. Szárnyasok, gyü-
mölcsök, jégbehütött dinnye, színház előtti és szinház utáni vacsorák. (Garnbrhms-menük 12 koróna). Ál landóan j égbe -

hűtött italok. Szolid, tiszta é s f igyelmes kiszolgálás. 283 


