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A katonák leszerelése és 
fölruházása. 

— Kevés ruhát szolgáltatott a közönség. -

(Saját tudósítónktól.) A leszerelt katonák-
négy ven napi zsoldjának kifizetését Szegeden 
nagyjai ' V befejezték. Persze látra lék os ok. akik 
a közigazgatási hatóságnál való jelentkezést 
eímiílas/tották. vagv elkésetten teljesítették, 

.írtéig mi :g sokan vannak. A kifizetés, noha 
tizezerr ióval több volt a jelentkező, állan-
dóan a gnagyobb rendben történt. Pedig 
anvg a sírra kerültek a katonai ügyosztály 
hivatalán k ajtaja előtt állottak, a később ér-
kezettek legutolsó csoportja lenn várakozoH 
az alsó emelet folyosójának a végén. A szo-
rongó embersor megtöltötte a bérház két. ha-
talmas négyszöget befogó emeleti folyosóját. 
'A pénzt az adóhivatalban fizették ki, amire 
Hiár nem kellett két teljes óráig várakozniok 
a leszerj'-..'\itiek, In int a katonaügy osztályban 
rvaló iga. :Itatásra. De hiszen nz ácsongást 
alaposan meg lehetett -szokniok a katonáiknak 
a kaszárnyában. A ruhakiosztás még folyik. 
Visszaé'.'s . kaid természetesen ug\ a leszere-
lés; illeték, minta ruhafölvételénél.. Van olyan, 
aki legalább is megpróbálkozik azzal, hogv 
duplán fizettesse ki magának a 360 koroná-
ikat. 

Ruháért is ie'eiKkeznek olyanok is. akik 
a katonaságtól váló e'hocsáitatásukkor ruhát 
is, cipőt is kaptak. Pedig például a Szegeden 
teszerelt árkászokat, akik a fegyverletétel 
Sdejéti ittlwin voltaik, mind ellátták a bőséges 
raktárból. Az a baj éppen, hogv a harctérről 
lerongyolódva visszatért sok - zegénv katona 
azért nem .int ruházathoz, mert élelreskedők 
"többet is elvittek előlük, mint kellett vona ; a 
másik 'ha i meg, thogv sok katonai rak tárat, 
ígv a 46-os békéscsabai raktárt is kifosztot-
ták. 

A kötelező adakozásból eddig közel sem 
"gyűlt össze a un i ruhanemű. minit aimennvít 
várt a hatóság, noha a. beszolgáltatás határ-
ideje holnap már lejár, ftrdekes .ie'ensjg. hon-
a belvárosban, ahol a ruhával legfölisz©re1,tebb 
közönség lakik, a legkevesebb ruhaneműt ad-
ták össze. Legtöbbet adtak a 111. kerűletb.n. 
A hatóság tehát csalatkozott abban a remé-
nyében. hogv már az első fő szólitásn na.:v 
üesz az adakozás, noha éppen az erre való 
Számítás miatt most csak anmalk kellett ruhát 
beszolgáltatni, akinek hatnál több kabátja, 
vagy nadrágja van. F.zután valószínűleg b 
fogják kövelelinii a három darabon feliilii ruha-
neiniieket a rnegá'hpitott kulcs szerint Aki 
a ruhákat eltitkolja, azokat megbüntetik s 
ezenkivü! csak egyetlen öít^zéke' hagvnek 
meg a birtokában. 

A francia parancsnok a nem 
tényleges katonák leszere-

lését kívánja. 
— Be kell szolgáltatni a lőfegyvereket. —• 

(Saját tudósítónktól.) Miint azt már je-
lentettük, a Szegedet megszálló francia csa-
patok első transzportja, négyszáz gyalogos 
tizenöt tiszt vezetésével megérkezett. \ fran-
cia katonák a Cserepes-sori barakakban n\ er-
tek eiheíyezést. Péntek reggel ismét érkezik 
egy csapat, szombaton és vasárnap pedig két-
ezer főre egészítik ki a megszálló csapatot. 
.Megérkezett a ímegszáHó csapat parancsnoka. 
JiohU't ezredes is. aki csütörtök 'délelőtt meg; 
tátogatta dr. Dettre János kormánybiztost., 
.akivel a francia katonák elhelyezésérő és a 

megszállás körülményeiről tanácskozott. Kí-
relentette az ezredes, hogv Szeged megszállá-
sai kizárólag stratégiai jelentőségű és hogy a 
megszálló csapatok fökémt a rend fentartását 
akaírják biztosítani. A lőfegyverek beszolgál-
tatásáról is szó volt. ebből kifolyólag a kor-
mánybiztos a következőket mondta munka-
társunknak : 

• Nyomatékosan figyelmeztetem a vá-
ros lakosságát, hogy a fölvhivásnak. ame'v 
szerint nemcsak a 'katonai, hanem az összes 
lőfegyvereket be kell szolgáltatni, két napon 
beKil tegyen eleget. Ezen végső határidő le-
telte után a legkíméletlenebb módon fogunk 
meggyőződni, hogy beszo'gáltatták-e a fegy-
vereiket, személyi motozás és a fartneia meg-
szálló csapatok ligériybevétele utján. Akinek 
lakásán fegyvert talá'tmk. francia hadbíróság 
elé állit!iák a megszálló csapatok. 

Soós Károly tábornok, kerület: parancs-
nok Hablet ezredes megkeresésére állomás-
parancsot adott ki. amelyben elrendelte, hogv 
a katonák a rendfokozat szerint tisztelegje-
nek a francia katonáknak, akik az üdvözlést 
természetesen viszonozni fogják. Aki ennek a 
parancsnak nem tesz eleget, azt 'letartóztat-
ják a franciák és internálják. Az állomáspa-
rancs érteimébein a nem tényleges katonák 
nyomban kötelesek leszerelni, a leszerelt kato-
nák pedig nem járhatnak egyenruhában. A 
tényleges katonák derékszíjat tartoznak visel-
ni. hogv felismerhetők legyenek. 

Közli végül az állomásparancs, ht.gv a 
mi katonai és rendőri őrjárataink melett a 
franciák is felügyelnek a rendre és a legcse-
kélyebb kihágást is a legszigorúbban fogják 
megtorolni. A tény'eges katonákat különben 
is igazolvánnyal fogják ellátni. A leszerelt ka-
tonák csak polgári ruhában járhatnak, vagy 
amennyiben ilyen fölött nem rendelkeznék, 
kötelesek formaruhájukat a katonai jelvénvek-
töl megfosztani. Katonasapkát a leszereli ka-
tonák semmiesetre se viselhetnek. 

* 

Tudvalevő, hogy a franciák Aradot is 
megszállták. Arad polgármestere a megszálló 
csapatok parancsnokának megbízásából szigo-
rú fölluvást tett közzé a közönséghez. Ez a 
fölhívás elrendeli a fegyverek 48 óra alatt való 
beszolgáltatását, a szesztilalmat, minden né-
ven nevezendő nyilvános helyek esti 9 órai 
záróráját, a 7 órai kapuzárást, katonaruhábam 
esa a sorkatonaság téiivleg.es tagjaii járhat-
nak. de csupán igazolvánnyal léphetnek az ut-
cára s két katonánál több egy csoportban nem 
tart <zkod hátik az utcán, (tini a tisztekre is 

i vonatkozik. Polgári féi Hegyének este 9 óra 
után legfeljebb hárman járhatnak az utcán egv 
csoportban. Nemzeti dalokat énekelni, zászló-
kat. jelvényeket kitűzni nem szabad. Katonai 
őrjáratok tilosak, a rendet a franciák tartják 
fönn magvar rendörök és csendörök segítsé-
gével. 

A Mackensen hadsereg k ivonu l t 
Magyarországból. 

Budapest, január 2. <A Délmagyarország 
tudósítójától.) A magyar kormány nem tudta 
szigorúan keresztülvinni a 170,000 főnyi Mac-
kaiisen-hadsereg internálását és a nagyszámú 
seregnek sikerü/lt elhagyni az országot. A 
francia fegyverszüneti bizottság félt. hogy 
esetleg maga Mackensen i<; elhagyhatja ,az or-
szágot. Hzért teljesen titokban intézkedtek, 
hog\ az eredetileg Budapest megszállására 
szánt 2000 főnyi csapatot meglepetésszerűen 
Fótra küldjék. A francia csapatok ma szigo-
rúan őrzik a fóti kastélyt, mint a környéket. 

A népkormány 
a mezőgazdaságért. 

— Katonai munkásosztagokat szerveznek — 

A vasárnapi hivatalos lap rendkivül fon-
tos körrendeletet közöl, amellyel a kormány 
katonai mmnkásosztagok felállítását rendeli 
el. A mezőgazdasági munkások munkamegta-
gadása. folytán a (mezőgazdasági termelés tel-
jesen megakadt. A kormány ezért, legelsőbb-
r"iidii feladatának tekinti a rendszeres ter-
melés mielőbbi helyreállítását,* meri ha itt 
gyorsan és gyökeresen változás nem áll be, 
az országot éhínség fenyegeti. Ennek pedig 
a társadalmi rend, a vagyon és személybiz-
tonság felbomlása lenne a feltartózJi a 1 a 11 a.u 
következménye. 

A kormánj legközelebb rendeletet fog ki-
bocsátani, melyben a mezőgazdasági t<-i me-
lésnek a rendes mederbe való visszajuttatása 
és a mezőgazdasági 'munka felvétele iránt fog 
intézkedni. A mezőgazdasági munka megin-
dulásáig a munkaerő hiányának időlem s pót-
láson céljából ,a bevonulásra kötelezett IS'.Kí— 
1900. évfolyambeli katonákból katonai mun-
kásosztagok szerveztetmk. 

A katonai munkásoszlagok főként magán-
gazdaságokban fogják a munkákat végezni. 
A rendelet szerint ez a körülmény -cukit meg 
ne tévesszen a rendelkezések célja felöl, mert 
bár e munkák magánbirtokokon végeztetnek, 
mégsem az illető birtokasok magánéi Íjait 
szolgáljál. mert m a a kormány elsőrendű ál-
l imi feladatnak tekinti azt, hogy az ország 
Ur,mése a közellátás biztosítására sürgősen 
béta ka rítta-sék > igy ezek a termékek állami 
célin igényher ehetői légyénél-. A munkás-
osztagok 20 20 entl érből állitamlók össze és 
azoknak készenlétbe helyezése azonnal meg-
kezdendő. 

A miinkásosztagoknak lehetőleg kéthar-
mad részben mezőgazdasági munká-okból kell, 
hogy álljanak. A katonai munkásosztagok ki-
vezénylése iránti kérelmet osak a törvényha-
tósági gazdasági munkabizottságnál leliet 
előterjeszteni. A munkásosztagok kiutalását 
a hadügyminiszter magának tar t ja fent. A 
munkásosztagok résztvevői kirendelésük egész 
idejére a napi 4 korona zsold élvezetében meg 
maradnak. A munkahelyre való utazás nap-
jaira 5 korona élelmezési átalány jár . A mun-
kásnsztagokat és azok résztvevőit a munka-

. adó köteles elszállásolni és élelmezni. Kiadós 
élelmezést, hetenként háromszor hust tarto-
zik a munkaadó a mnnkásosztagoknak adni. 
Munkáso-ztagot csak az kaphat, aki a kato-
nákat élelmezni képes. 

A munkásosztag lagjainak a munkaadó 
minden mnnlnnagéri 16 korona napszómhért 
tartozik fizetni. munkaidő napi 8 órában 
állapíttatik meg, délben egy egész órai ebéd-
idővel. A napszáml.-ér hetenként fizetendő és 
csak a munkában eltöltött napokra jár. 

A rendeletet a hadügyminiszter vala.meny-
nvi törvényhatóságnak mcgküldöt.fe. 
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TELEFON 11—78. 

Alkalmas karácsonyi és újévi 

ajándékok nagy választékban. 

Médi Special ité 
a legjobb higiénikus szivarkahiively 

Egy doboz (100 drb) ára 1*80 K« 

Főraktár: Szeged, Jókai-utcaI I . 
Telefon 15—20. Hol mindennemű papíráruk, képes-
levelezőlapok, egyéb gyártmányú szlvarkahüvelyek 
1000 darabonként már 13 koronától kezdve, valódi 
Club szivarkapapir, úgyszintén Modiano-féle Club 
Specialité szivarkapapir viznyomással ugy nagyban 
mint kicsinvben a legolcsóbb napi árban kaphatók'. 
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