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Szegeden már feláliifotfák a leszerelési munkásotthont. 
•iA hadügyminiszter a leszerelt katonák-

ról minden irányban elsőrangúan kíván gon-
doskodni. Elhatározta, iliogy a hazatérő ka-
tonák és az üzeirncsökkenés folytán miunka-
helyükről elbocsátott munkások addig is, a 
mig munkaalkalomhoz, illetőleg uj iniunka-
holyhez miem juthatnak, umegélhletésiük ós 
egyéni jólétük tekintetében ^z állami részéről 
védelemJben részesüljenek. E célból Munkás-
otthonok felállítását rendelte el az ország 
mindem részében, melyek a harctérről vissza-
érikező katonákat, továbá az élbócsájtott mun-
íkásoikiat mindazideig ellátja, amíg részükre 
riiiunkjaalkatom kínálkozik. Szegeden az 5. 
honvéd pótzászlóalj parancsnoksága már fel 
is állította a munkásotthon/ a Berlini-kőr-
úton levő uj honvéd laktanyában. 

A inimkásottKop nem katonai természetű 
intézmény, .hanem tisztán minitkásjóléti. A 
harctérről érkező katonaiinunikásokat a sze-
gedi muinkásszakszervezet kiküldöttei fogják 
fogadni a vasúti állomáson és a lakás- és 
munkanélküli munkásokat. felszólítják ezen jó 
léti intézmény igénybevételére. Amiig a kor-
mány a (munkanélküli segélyezést szabályoz-
za, a munkásotthonban levő munkások ingyen 

ellátáshan részesülnek (lakás és élelmezés) ós 
ezent felül napi 4 korona kincstári zsoldot- kap-
nak. A munkásotthonba csak olyanok vehetők 
fel, akik az illetékes póttesteiknél már jelent-
keztek, vagy az üzentekből történt ellboesájtá-
sukat igazolják. A leszerelt és üzemekből el-
öoGsájtott .munkások .mimikába helyezéséről 
a hatósági munkaközvetítő gondoskodik, de 
amennyiben munkaalkalom hiányában a tmun 
kasokat elhelyezni nem tudíná, a város köte-
les közmunkák céljaira a munkásotthon ve-
zetősége által felajánlott munkásokat igény-
be venni a helyben szokásos mttnkabéríeltéte-
lek mellett.. (Pl. ki- és berakások, fuvarozások, 
tisztasági munkálatok és egyéb munkálatok-
ra). A (munkásotthonban elhelyezettek szelle-
mi oktatásban és szórakozásban is részesül-
nek. 

A szegedi leszerelési munkásotthon veze-
tésében részt vesz: az 5. honvéd pótzászlóalj 
kirendeltsége, a hatósági munkaközvetítő fő-
nöke, a munkásszervezet 3 képviselője, az Or-
szágos Hadigondozó Hivatal szegedi .megbí-
zottja és a. városi közélelmezési hivatal ki-
küldöttje. 

Három millió hold földet parcelláz a népkormány 
a főldmivelésügyi miniszternél. -— A ma yar gazdák küldöttsége 

Budapest, november 14. lAz Országos Ma-
gyar Egyesület mai közgyűlése után az egye-
sülőt nevében nagyobb számú küldöttség je-
lent meg Buza Barma főldmivelésügyi .miniis-
ter előtt. Miklós Ödön bejelentette, hogy az 
OMGE mai közgyűlésén elhatározták, iliogy 
előmozdítják azt a törekvést, hogy a föld töb-
beké legyen, mint eddig volt és ezért önkén-
tes felajánlás futján rendelkezésre boosátainak 
mindent, amit nélkülözni tudnák és a birto-
kosok megélhetését neun vészéiyeziteti. 

Buza Barna földművelésügyi miniszter 
így válaszolt: 

Megilletődés fog ieü, amikor ilyen han-
gulatiban látom magam előtt Magyarország 
gazdaközömségének képviselőit. A 48-as idők 
sz,ellőnie ébredt fel újra,; örülök, hogy a ma-
gyar gaizdiaközönség nem szállt szetmlbe a föl-
det kérő néppel, hanem eléje megy és önmaga 
ajánlja, fel földjót. 

A /miniszter beszédének elhangzása után 
kifejlődött /eszmecsere után közölte a kül-
döttséggel, hogy a föld felosztásáról szóló tör-
vény előkészítés alatt van és hogy legalább 
három millió hold földdel fogja kezdeni a par-
cellázást. 

A szerbek és románok folytatták 
előnyomulásukat. 

— A szerbek Temesvár és Lúgos felé közelednek. — Szsbadka, 
vidék, Nagybecskerek, Zombor, Baja és Pécs megszállása. 

még nem vonultak ki. — 
Eddig hetvenhét községi jegyző menekült 

/el, kettőt pedig lelőttek. Ma az a helyzet, hogy 
Torontál, Temcs és Krassószörény megyék 

Uj-
A csehek 

Budapest, november 14. Illetékes helyről 
jelentik: A szerb csapatok, amelyek Délma-
gyarországba betörtek, folytatták előnyomuló 
sukat ós szerdán este .megérkeztek a szabadkai 
állomásra. A szerbek Újvidékről Zomborig 
hatolták előre. Ott, parlamentért küldtek be a 
városba, iliogy a város vezetőségével Zombor 
átadásáról tárgyaljon. 

Szabadkára szerdán este fél hétkor érkez-
tek meg a szerbek. Ezerháromszáz katona és 
néhány tiszt érkezett' Szabadkára. A szerbek 
teljes fegyverzettel jöttek. Gépfegyvert is hoz-
tak magukkal. Szabadkát még magyar rész-
ről nem ürítették ki. A városban négy ma-
gyar ezred van. A hatodik honvédezred, a ne-
gyedik hon véd/huszár, a nyolcadik közös hu-
szár és a nyolcvan/hatodik gyalogezred. 

A szerb parancsnok kijelentette, hogy 
elzárja a várossal való forgalmat és most 
Szabadkáról nem indulhatnak vonatok, de az 
állomásra sem futhatnak be. 

Temesvárról jelentük, hogy a szerb csa-
patok tegnap folytatták előnyomulásukat. 
Már közelednek Temesvárhoz, amelytől csak 
degyven kilométernyire vannak. Temesvárotl 
már nincs sem magyar katona, sem muníció. 
Sajnos, a reguláris szerb csapaltokhoz komi-
tácsi bandák is csatlakoztak, amelyeik a dél-

vidéken itt-ott fosztogattak A szebbek min-
denütt, minit hódítók jelentek meg. 

,4 magyar hivatalnokokat elmozdít ol-
tók állásukból és magyarországi szer-
bekkel helyettesitették őket. 

nagy részét megszállották a szerbek. 

Nagybecskerekről jelentük, hogy a szerb 
csapatok közelednék a városhoz, Lúgosról is 
•hasonló jelentés érkezik. 

Szabadkáról telefonálják nekünk: Teg-
nap hatszáz szerbiai katona érkezett ide, 
akiket a város! a; honvédhiiszár laktanyában 
szállásolt eh Mára ujabb ezerötszáz szerb ka-
tonát várak, akik a ríégi fogolytáborban: 
fognak szállást kapni. Az ideiérkezettek kö-
zött vannak tüzérek, gyalogosok és két gép-
fegyverosztag. A szerbek szépen, a 'okosság 
nyugodtan viselkedik. Eddig a legkisebb 
rendzavarás sem fordult elő. Az idevaló szerb 
nők szérb kokárdával jártnak az utcán és a 
városháza tornyán a magyar Idbfóó mellett 
szerb és horvát zászló is leng. A Magyar 
Nemzeti Tanács tiltakozott az ellen, hogy a 
szerb és horvát zászlót is fölvonják a város-
háza tornyára. Érdekes, hogy a Nemzeti Ta-
nács egyik szoeid!'demokrata tagja. Kalmár 

érvelt ez ellen a legélesebben, aki követelte 
hegy a vörös zá&zlét is tűzék akkor ki a vá-
rosháza tornyára. 
' Mfnthogy fíiró Károly polgármester a 
város tegnapelőtt! közgyűlésén lemondott, 
dr. Dembitz Lajos helyettes polgármester 
vezeti az ügyeket. A szerbiai csapatok pa-
rancsnoka egy ezredes, aki a fegyverszüneti 
szerződés feltételeinek megfelelően nem avat-

kozik bele a várdsi ügyek intézésébe. 
Baja, november 14. Az éjjel szerb csapa-

tok megszállták Baja városát. Különvonaton 

nyolcvan főnyi szerb katonaság érkezett, a 

melyet a lakosság a legnagyobb nyugalom-

mal fogadott. 

Pécs, november 14. lMja délelőtt tizenegy 
óra négy perckor futott he Eszékről (Bécsre a 
különvonat, amely a megszálló szerb csapa-
tokat hozta. Egy alezredleis parancsnoksága 
alatt 600 gyalogos és 100 lovas katonából álló 
csapat, érkezett, Ü.szög állomásra a tk illan vo-
nat elején utazott küldöttséggel Littke Jenő 
ottani pezisgőgyáro's ment kii1 üdvözölni a pa-
rancsnokot' és olt/almába ajánlotta a várost,. 
Az üdvözlésre a szerb csapat .parancsnoka a 
k ö ve t k ez őket ipiondot ta: 

— A inngy szerb nemzet nevében jövünk 
önökhöz, (békét és barátságot hozunk. Átadom 
önöknek Nagyszerbia királyának és -trónörö-
kösének a legszívélyesebb üdvözletét. Arra 
kérem önöket, hogy a rendet és (nyugalmat 
igyekezzenek biztosítani. Ez ,esetben a magáim 
,részéről is biztosítom a város nyugalmát. 

Lúgos, november 14. Ma délután bárom 
órakor egy századból álló szerb csapat vonult; 
be a. ivarosba, A mai inap folyamán várják na-
gyobb' irániéi® csapatok érkezését is. 

Budapest, november 14. Illetékes helyről 

jelentik, liogy cseh csapatok Kassa irányáKi, 

igyekeznek előnyomfnailni. A város egyelőre 

ugyan még ininés veszélyeztetve, de minthogy 

a cseheknek az a szándéka, hogy Kassát meg-

szállják, nyilvánvaló, a szükséges ellenintéz-

kedéseket (megtették. 

Budapest, november 14. A belügyminisz-

terhez érkezett értesítés szerint Erdélyben 

rendkívül nagy az izgalom. Az erdélyi váro-

sokkal minden távíró- és telefonösszeköttetés, 

nfbg<szakadtj( Csupán Rrassóivíalll si%erüjt a 

belliigyminiszteraek összeköttetést IMtie&yten/i 

és icnnan azt az értesítést kapta, hogy Gyi-

mesbükköt és Csikszentmárioiit reguláris ro-

mán katonaság szállta meg. 

i'vdapest november 11 Bukarestből ér-

kező háirelk szerint nem felel meg a vialió. ág-

nak az a hir, hogy az uj román kormányban 

az erdélyi ügyek részérc is miniszterieket ne-

veztek volna ki. 

Szászsebesről jelentik: Szászsebesen az 

elmúlt napokban, több ízben összeütközés tör-

tént a irom(m és szász lakosság között. Erinek 

során a 'szászsebest román komitté elnökét, 

Vasile Alsiát megölték. A román nemzeti ta-

nács két delegátust. Mikola Istvánt és Lucia 

DOrciát küldte ki a rend helyreállítása céijá-

bóf. A két kiküldött gyűlést hívott egybe, a 

melyen felszólították a román parasztságot, 

hogy őrizze meg nyugalmát. Ugy a románok, 

mint a szászok küllőn polgárőrséget alakítot-

tak. 

Budapest, november 14. A Politikai Hír-

adó jelenti: Illetékes helyről annak közlésére 

kérik fel.,a Politikai Híradót, hogy a jósikafal-

Mai események alkalmával a csendőrök nem 

használták fegyverüket. Csupán két csendőr 

voitit ott, akik Dietrich százados és Pető had-

nagy parancsnoksága alatt a helysziinen meg-

jelentek. A csendőrök nem avatkoztak a dolog 

ba, azonban ,a katonáik átkutatták a füvész-

kertet és megtisztították azt a fosztogatók-

tól, akik llpziit a főemkosokat Dietrich száza-

dos parancsára lőtték agyon. Összesen tíz 

embert végeztek ki statáriális módón. A fü-

vészkertben talált kilenc halottat és a kastély 

körül talált huszonkét halottat ugyancsak 

Dietrich százados parancsára égették el. 


