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Kormányválság Németországban. 
Bázel. A nemzetgyűlés adóügyi bizottságá-

ban tegnap, a többségi szocialisták és a cén-
trumpárf között súlyos összeütközés történt, 
amelynek következtében a szocialisták a tár-
gyalások felfüggesztésével fenyegetőztek. 

Érzberger pénzügyminiszter, áki ellen irányult 
leginkább a szocialisták támadása, kijelentette, 
hogy a kormány lehetetlennek tartja a szocia-
listák által előterjesztett tervezet elfogadását. 
A demokraták a maguk részéről kijelentették, 
hogy nem támogathatják e kérdésben a kor-
mányt a szocialisták szavazata ellen. Az ülést 
erre felfüggesztették és a konfliktus megoldását 
a legközelebbi ülésre tűzték ki. 

Politikai körökben élénk mozgalom ural-
kodik és hogy a nyugalmat biztosítsák, a 
kormány tárgyal a demokratákkal a kormány-
válság kérdésében Megerősítik azt a hírt is, 
hogy holnap reggel hivatalosan bejelentik a 
krízist, (Le [ournal szept. 28.) 

Németország pénzügyi helyzete. 
Bázel. A Münchener Neueste Nachrichten je-

lenti, hogy Bambergben, a bajor kormány 
székhelyén, a német államok pénzügyminisz-
terei titkos konferenciát tartottak, amelyen 
megvitatták azokat a rendszabályokat, ame-
lyek elkerülhetővé teszik a pénzügyi csődöt 
a birodalom számára. 

A Reichsbank. ércfedezet hiányában nem 
képes csökkenteni az óriási bankjegy forgal-
mat, ezért elhatározták, hogy az aranyfedeze-
tet árufedezettel fogják helyettesíteni. Remélik, 
hogy ennek következtében a márka értéke 
emelkedni fog a külföldi piacokon. (Le Journal.) 

Az angol vasutasok sztrájkba léptek. 
London. Tegnap este Londonban villám-

csapásként terjedt el a hír, hogy az r angol 
vasutasok sztrájkja befejezett tény. Él fél kor 
Nagybritannia összes vasutvonalain meg fognak 
állni a vönatok. Az utolsó pillanatig remény-
kedtek, hogy mégis lehetséges lesz a katasz-
trófát elkerülni. Mindamellett azonban ma dél-
utántól kezdve London egy kissé ideges voit. 
Percről-percre nagyobb tömeg gyűlt össze 
Lloyd George miniszterelnök háza előtt, ahol a 
kormány tagjai reggeltől kezdve tárgyaltak a 
vasutas szövetség vezetőivel. Délután 3 órakor 
Thomas, a szövetség titkára eltávozott az épü-
letből és a várakozó tömeg előtt bejelentette 
a sztrájkot. Nemsokára ezután a miniszter-
elnök titkára a következő hivatalos jegyzéket 
tette közzé: 

— A tárgyaiások nem vezettek megegyezésre 
és a vasutasok sztrájkja ma éjjel 12 órakor 
megkezdődik. 

Tehát ma éjjel minden vonat megáll, hogy 
ezzel jelezve a sztrájk megkezdését és azután 
minden vonat befut a legközelebbi állomásra. 
A vasutasok sztrájkja magával vonja a londoni 
villamosvasutak megállását, amelyeknek mun-
kásai valószínűleg szintén kimondják a sztráj-
kot — szolidaritásból. 

A vonatok megállása súlyossá teszi a nagy-
városok élelmezését, a közélelmezési miniszter 
azonban kijelentette, hogy a szükséges intéz-
kedésekét megtette. A kormány elhatározta, 
hogy a vasutasok sztrájkja következtében a 
hadsereg tagjainak szabadságolását megszün-
teti, a leszerelést pedig felfüggeszti. A kabinet 
kinyilvánítja, hogy kész felhívást intézni a had-
sereghez, hogy a nélkülözhetetlen vasúti for-
galmat biztosítsa. Az ir vasutasok szövetségé-
nek titkára bejelentette, hogy Írországban 
életbeléptetett statárium következtében az ir 
vasutasok valószínűleg nem vesznek részt a 
sztrájkban. (Le Journal szeptember 28.) 

Feioszlik a szegedi 
Nemzetközi Élelmezési Bizottsá 

— Ostrorog ezredes átirata a polgármesterhez* 
~ (Saját tudósítónktól.) A Szegeden működő 
Nemzetközi Élelmezési Bizottság, mely Ostrorog 
angol ezredes vezetése alatt, hónapok óta tevé-
kenyen mozdította elő Szeged város ellátását, 
feloszlik, illetve megszünteti itteni működését. 
Hogy az Élelmezési Bizottság többhónapos 
tevékenysége milyen előnyös hatással volt a 
város közélélrríezési viszohyaira, azt felesleges 
részletesen méltatnunk. Annyi bizonyt^s, hogy 
Szeged mindeddig valósággal kiváltságos hely-
zetet élvezett az élelmezés terén. 

Nem volt az országnak még egy városa, 
amely a körülményekhez képest annyira távolról 
ismerte volna csak a nincstelenség átkát, mint 
Szeged, ahol egyrészt a francia megszálló csapátok 
parancsnokságainak, másrészt a Nemzetközi 
Élelmezési Bizottság körültekintő vezetőségé-
nek udvarias gondoskodása és mindenre kiter-
jedő figyelme folytán a közellátást a legtelje-
sebb mértékben sikerült biztosítani. A Nemzet-
közi Élelmezési Bizottság eredményesen lépett 
föl a különböző kormányoknál, amelyeknek 
megszálló csapatai a várost körülvették, lehe-
tővé téve az élelmi és ruházati cikkek behoza-
talát és a hiányzó cikkek állandó pótlását. 

A bizottság dicséretes működését alaposan 
ismerő sajtó épp olyan elismeréssel adózik 
Ostrorog ezredesnek és a bizottság többi tag-
jainak, mint amilyen hálás elismeréssel Sze-
gednek népe gondol arra a nagyon eredményes 
munkára, amellyel a Nemzetközi Élelmezési Bi-
zottság a város történetében működését felejt-
hetetlenül emlékezetessé tette. 

Ostrorog ezredes, a szegedi Nemzetközi Élel-
mezési Bizottság elnöke, távozása előtt alábbi 
— a polgármesterhez intézett — átiratban 
köszönte meg a város figyelmes ajándékát és 
méltatta azt a megértő munkát, amellyel a vá-
ros vezetősége, különösen dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester és Balogh Károly tanács-
nok részéről találkozott; 

Polgármester url 
Mélyen megvagyok hatva Szeged város 

lakosságának irántam, ugy mint bajtársaim, a 
francia, szerb és román tiszt urak iránt tanú-
sított figyelméért és a nekünk felajánlott, a 
város és az ország címerével ellátott szivarka-
tárcákért. 

Mint kormányaink kiküldöttei megtettünk 
mindent, hogy a reánkbizott feladatot becsü-
lettel elvégezzük. 

Csak dicsérettel emlékezhetünk meg arról a 
méltányos és erélyes támogatásért, amelyben 
ön Polgármester ur és Balogh szenátor ur 
miudenkor részesítettek; feladatunk hasonlít-

hatatlanul nehezebb lett volna lelkes mag) 
segítőtársaink nélkül, akiket méltóan képvis 
Polgár bíró ur és Schenk főhadnagy ur. 

Ki kell emelnem fiatal gépirónőnk, Mii 
kisasszony kötelességtudását, ő törekvő vis> 
kedésével nagy szolgálatokat tett nekünk. 

Magától értetődik, hogy a bizottság le 
kötelességtudóbb magatartása sem érte vol 
el soha azokat a kielégítő eredményeket, 
tekintve a világgazdasági helyzetet, — a vár 
Tábornok-kormányzójának és a (Vj 
uti hálózat) parancsnokának hatalmas és ' 
akaratú támogatása nélkül. 

Ugy én, mint társaim mindenhol a le 
kellemesebb emlékezetben fogjuk tartani s; 
gedi kiküldetésünket, valamint a lakoss 
jóakaratát és azt a kedélyességet, amellyel 
Tábornok-kormányzó urnák különböző rí 
deleteit, melyeket időnkint a közjó érdekéb 
kibocsátott, fogadta. 

Mi, Polgármester ur azt kivánjuk: bízzék 
jó Istenben és a Jövőben, az ország uj f 
lendülésében és az elkövetkezendő Békéb 

Szeged, 1919 október 1. 
Ostrorog 

ezredes, elnö 

A városi szegények 
nyilvántartási 

Az állandóan segélyezettek száma 5< 
(Saját tudósítónktól.) Sokszor irt már a D 

magyarország arról, hogy a város szegényi 
nek segítése rendszertelen. Olyanok is állán 
pénzbeli segélyben részesültek, akiknek v 
keresetük, amiből megélhetnének, viszont al-
nagyon is rászorultak a támogatásra, nem ji 
hatnak hozzá, az élelmesek ügyeskedése mia 
Épp azért sürgettük annak a megállapítás 
hogy kik a valóban rászorultak, akiknek a v 
rosi állandó segélyre csakugyan szükségük ve 
Minden visszaélést természetesen nem lel 
megszüntetni. Megtörténhetik a legpontósal 
ellenőrzés mellett is, ami a polgármester el 
szobájában esett meg egyszer, hogy: a seg 
lyért rimánkodó szegeny asszonynak 6000 koroi 
esett ki véletlenül a cókmókjából. De inkái 
forduljon elő egyszer-kétszer ilyen visszaéli 
semhogy szerencsétlenek, akik a városnak 
heti pár koronájára igazán rászorulnak, etess 
nek attól, a nagymértékű állandó élelrnesk 
dések miatt. 

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezet 
TELEFON 120. Feketesas-utca 19. szám, TELEFON 120 

Háziasszonyok legkedveltebb bevásárlási helyei 
Állandóan raktáron vannak és Olcsón beszerezhetők: liszt, kukorica, dara, derce, só 
fiiszer-áruk, seprők és kefék, kitiinő házi és pipereszappanok, I-a zomáuc edények 
csemege, ásványvizek, borok Huscsarnok, hentesüzlet.' Mindenki siessen részt ] 
gyezní ! Egy részjegy ára 100 kor . Minden tag legkésőbb é hó folyamán tagsác 
könYvécskéjét vigye el. A bevásár lásokhoz mindenki hozza magával a könyvé t Naponta friss sütésii házikenyér! 

m .000, azaz 
kitűnő minőségű 2-es és 3-as S*á 
m u s z í v a r k a h 0 v e I i 4 r k e z e l \ 

fflEDI SPECfAUTE szivarkahüvely főraktárába Szeged. Jókai-utca 11. sz. (Telefon 15-20 
és azok, amig a készlet tart, korlátlan mennyiségbén kaphatók a legolcsóbb napiárak mellel!. Úgyszintén valódi fekete Clu 

Abadie és Samum szivarkapapirok is. 


