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mint bejelentett munkások nyilvántartásban 
vannak. 

Ezek a névjegyzékek az ujszegedi szerb 
parancsnokságnak adatnak át, melynek alap-
ján az Újszegeden lakó munkások és hivatal-
nokok ott átkelési igazolványt fognak kapni. 

IczÍKNER" CZALáMIT. 
Minden jobb í i szsr- és cse-
mege-üí leiben kapható. 

HÍREK 
K. K. K. 

Ez a három egyforma nagybetű egy igen 
aktuális és praktikus uj irodalmi vállalkozást 
jelent, a Kétnyelvű Klassikus Könyvtári. 

A világirodalom legjobb elbeszélői jelennek 
meg benne eredeti nyelven és gondos, pontos 
magyar fordításban. Elsőrendő filológusok és 
műfordítók rendezik sajtó alá e nagyon iziéses 
füzeteket, az első hat könyv már meg is jelent. 

Király György és Trócsányi Zoltán, jónevü 
budapesti tanárok a szerkesztői az uj vállal-
kozásnak, amely megérdemli, hogy minél szé-
lesebb körökben terjessze a modern nyelvek és 
irodalmak ujabban fellendülő kultuszát és ezzel 
a magyar műveltséget szélesítse és elmélyítse. 
A franciák közül Maupassant és Jules Lemaitre 
novellái, a németek közül E. T. A. Hoffmann, 
az angolok közül Wilde, az amerikai irodalom-
ból Edgár Allan Poe, az olasz klasszikusok 
közül Boccaccio egy novellája jelentek meg 
eddig teljes és hü szöveggel, magyaros és él-
vezetes fordításban. Maupassant remekét dr. 
Baranyai Zoltán avatott tolmácsolásában kapja 
az olvasó. 

Valódi és értékes kulturát szolgál ez az élet-
revaló és okos vállalkozás, amely egyszerre 
szolgálja a hazai és egyetemes műveltség ügyét 
a mai lassan kibontakozó ujjáépülés nehéz és 
válságos idejében. Gyalu. 

— Kinevezéseit e hadügyminisztériumban. 
A minisztertanács legutóbbi ülésén badoki Soós 
Károly tábornokot, a volt szegedi kerületi pa-
rancsnokot a hadügyminisztérium katonai állam-
titkárává, dr. Knap Aurélt a hadügyminisztérium 
adminisztratív államtitkárává nevezte ki. Dr. 
Ferdinandy Geyza helyettes államtitkárnak az 
államtitkári cimet és jelleget adományozta, míg a 
nemzeti hadsereg uj vezérkari főnöke Berzeviczy 
tábornok lett. 

— Tisztviselők mint faternielők. A tüzelő-
anyag hiánya, valamint az általános drágaság, 
a közalkalmazottak jórészét rákényszeritette 
arra, hogy sorsukon, amelyen az állam oly 
mostohán segit, maguk könnyítsenek. Az erdő-
irtási munkálatok során több szegedi tiszt-
viselő jelentkezett részes fatermelésre. Biz ez 
keserves, nehéz munka azok számára, akik 
egész életüket az íróasztal mellett robotolják le. 
A napokban indult meg egy fatermelési akció 
a Máv. szegedi tisztviselői körében, n szegedi 
vasutasok ugyani» papiroson, igen szépen ki-
vannak elégítve tüzelő- és világitóanyaggal, de 
a valóságban, a többezerfőt számláló szegedi al-
kalmazottak 90 percentje márói-holnapra alig 
képes a takaréktüzhelyén főzni, a lakásában egy 
kicsit befűteni. Amíg ugyanis a Máv. igazgató-
sága a budapesti vasutasok részére 10—20 
métermázsa szenet osztatott ki, addig a szegedi 
vasutasokat magukra hagyták. Tűzifát a köz-
ismert okoknál fogva a szegedi vasutasok sem 
bírtak beszerezni, bár külön csoportokba álltak, 
a szükséges összegeket (akkor még 500 korona 
volt egy öl fa) kínosan elő is teremtették, 
azonban sem a román, sem a szerb megszál-
lott területekről 40—50 vagon fánál többet be-
hozni nem birtak. Ez a mennyiség pedig csak 
arra volt elegendő, hogy a személyzet egy része 
2—3 métermázsa fához jusson. Szén kiutalá-
sáról eddig a Máv. igazgatóságánál hallani sem 
akartak. Ma már azonban mégis belátták, hogy 
a szegedi személyzet nagy ínségét is csökken-
teni kell és igy a 3—4000 igényjogosultnak kül-
dettek is két vagon szenet. Ez a mennyiség, 

ha jól megy, minden héten megérkezik. így 
1 —2 métermázsa szenet kaphat minden szegedi 
alkalmazott is. Addig pedig összefogtak a tiszt-
viselők, hogy a budapesti fővonal mentén levő 
nagy akác és egyéb fákat kitermelik a munkásokkal 
együtt. A feltételek szerint hat kitermelt törzsből egy 
törzs a termelőt illeti. Ez egy erőstörzsü fánál 
6—7 métermázsa tűzifát jelentene. Azonban 
hat ilyen törzset kiemelni, legallyazni, rendbe-
rakni legalább három erős munkanap kell. De 
nehezen megy a termelés, mert rossz az idő-
járás és gyenge a legtöbb ember fizikuma 
Ezenkívül a tűzifát Kistelek közelében kezdték 
termelni, távol Szegedtől, ahol az ellátásról 
való gondoskodás is költséges és körülményes. 
Hazajöttek tehát a tisztviselők. A feltételeket 
sem tartották humánusnak — a város például 
négy törzs után utalja ki a hasonló részesedést 
— és ilyen időben az egészségüket sem akar-
ják kockára tenni, ami mégis csak drágább, 
mint egy-két métermázsa tűzifa. 

— A Kecskemétkörüli gyilkosságok. Bu-
dapesti tudósítónk telefonálja : A lajosmizsei eset 
után azonnal megindult a nyomozás, amelynek 
során Pataki Nándor, akinek vezetésével rohan-
ták meg a Lajosmizsére induló vonatot és az 
összes zsidó férfiakat kényszeritették, hogy száll-
janak ki, azok közül négyet a nyíri erdőben meg-
gyilkoltak, ma a rendőrség letartóztatta. Patakit 
azonban társai nem hagyták cserben, hanem har-
madnapra újra rátörtek a kecskeméti ügyészség 
fogházára és kiszabadították vezérüket, aki állí-
tólag Budapestre szökött. A kecskeméti rendőrség 
teljes, buzgalommal nyomozott a gyilkosok után, 
de a szervezett bandával szemben, amelynek sok 
jó családból származó, de elzüllött fiatalember 
is tagja volt, jóformán minden igyekezete kárba-
veszett, csak akkor sikerült valamit elérni, amikor 
Budapestről Jánossy főkapitány vezetésével erős 
karhatalmi különítmény érkezett. Kecskemétről 
származó jelentés szerint az orgoványi határban 
eddig 24 megcsonkított és kirabolt holttestet 
találtak, akiknek nagyrészét már agnoszkálták. 
Egy fővárosi lap azt jelenti, hogy a Kecskemét 
környékén történt eseményekről az antantnak a 
bizottság jelentést tett Párisban. 

— A körtöltés javításának költségei. A 
körtöltésnek azt a részét mely a Nagykörút-
tói a tápéi kapuig terjed, föl kell emelni és 
ki keli szélesíteni. Annak idején, mikor a töl-
tésnek ezt a részét építették, tekintettel voltak 
arra, hogy sok ház mély sikátorba jutna 
miatta. De az árvizveszedelem növekedése 
mulaszthatatlanná tette ezt a munkát. Meg 
kellene erősíteni a rakpartnak azt az emele-
tes részét is, amely a két kőrút kőzött húzó-
dik. Ezt az utóbbit annak idején a város a 
maga kö tségén emelte. A pénzügyi palota 
előtti lesüiyedt rakpartrészlet kijavítása már 
munkában van. A költségekre vonatkozóan a 
földmivelési minisztériumban lefolyt tanács-
kozásokon a kormány képviselője azt ki 
vánta, hogy a Nagyköruttól a tápéi-kapuig 
terjedő töltési munka költségét a város vi-
selje. A két körút közötti rész munkájától 
a kormány eláll, mert onnan nem fenyeget 
veszedelem s mert a munka nagyon költsé 
ges volna. Csupán a feljárók kikészítését kí-
vánják a város költségére. Erre a védtöltési 
munkák fölöslegéből van még 26000 korona. 
A pénzügyi palota előtti rakpart-részlet javí-
tási munkáinak költségét a város előlegezi 
ugyan, de azt az állam bizonyára megtériti, mert 

a besüppedés az állami építkezés hibái miatt 
történt. A város abból a 100 millióból, amit 
az állam közmunkákra akar fordítani, két és 
fél milliót kért. Ebből a Nagykörúton-tuli töl-
tés javítási munkájának költségét is, legalább 
részben, f'időzni akarja. 

— Laehne tlugó Budapesten. Budapesti 
tudósítónk telefonálja: A mult évi forradalom 
körül a legkülönösebb szerep Laehne Hugóé, 
a Károlyi-kormány volt földmüvelésügyi állam-
titkárjáé' akiről kiderült, hogy a katonatanács 
tagjainak tízezreket fizetett ki az ország pén-
zéből. A rendőrség elfogató parancsot adott kí 
ellene. Laehne ezután nyilatkozalot tett közé, 
hogy teljesen tisztának tudja magát, nemsokára 
Budapestre jön, ahol jelentkezni fog. Laehne 
csakugyan titokban Budapestre érkezett, azon-
ban a rendőrségen nem jelentkezett és ismét 
titokban elutazott. 

— A miskolci sziniga?gatót letartóztat-
ták. Palágyi Lajost, a miskolci színigazgatót, aki 
a legutóbbi időben majdnem két hónapig tartóz-
kodott Szegeden, a proletárdiktatúra alatt Miskol-
con tanusitott magatartása miatt Miskolcon le-
tartóztatták. 

— Családi esemény a karlsteinl vörös 
vezéreknél. Karlsteinból jelentik, hogy Kun Béla 
és Pogány József feleségeinek Karlsteinban fia 
született. A két hirhedt családot egy napon érte a 
családi esemény. 

— A város talpbőrt akar vásárolni. A 
bécsi Haltern-cég ajánlatott tett a városnak, 
hogy szállít talpbőrt, ami Szegeden kilónként 
220 koronába kerülne. Az ajánlatot drágá-
nak tartotta a tanács és nem fogadta el. 
Utána egy amerikai ajánlat érkezett Budapest-
nek, amit a Bőripari Szaklap is leközöl. A 
talpbőr kilója ez ajánlat szarint 120 dollárba 
kerülne. Ha 100 koronájával számítanák is a 
dollárt, ez 240 koronát tenne ki, de a dollár 
most 130 koronán felül áll, azonkívül az ame-
rikai bőr ára amerikai átvételre van megálla-
pítva s igy Budapesten legalább is kétszer 
annyiba kerülne. A bécsi árajánlat tehát tete-
mesen olcsóbb volt. Balogh Károly tanácsnok 
ezért fölkéri Rónay Ákost, hogy a város kép-
viseletében érdeklődjék Bécsben a Háltern-
cégnéi, fönntartja-e még az ajánlatát. Ha igen, 
akkor őt vagonnal venne a város a talpbőrből. 
Két va0on átvételére a cipészek bizonyosan 
vállalkoznak, ha a többi három vagon, meg-
marad, akkor azt Budipesten fogja értékesitení. 
A városból Balogh tanácsnok tudomása szerint 
nagymennyiségű nyersbőrt csempésznek ki. 
Ennek megakadályozására s azért, hogy a vá-
ros rekompenzációs cikkeket szerezhessen be, 
a vágóhídon kiküldöttek fogják ellenőrizni a 
nyersoőrkészletek gyűjtésit. Az ellenőrzéssel a 
vágóhídi feiügyelőt és Binet kereskedőt bízta 
meg 'Balogh tanácsnok. 

— Ai erdélyi h&dikárok megállapítása. 
Kolozsvárról írják, hogy a román kormányzó-
tanács megkezdte a haiikárok megállapítását. 
Erről dr. Parguba Virgil tanácsos a követke-
zőket mondotta: A hadíkárok összeírásának 
határideje lejárt és igy megkezdették működé-
sűket a hadikármegállapitó bizottságok, a:nelyek 
most már a bejelentések alapján megállapítják, 
hogy mekkora kárt tett a háború az egyes 
megyékben. Igy tehát tisztában leszünk a tény-
leg szenvedett kár nagyságával. További kér-
dés azután, hogy ezt a kárt milye« arányban 
és miképen fogják megtéríteni. Ezt természe-
tesen a békekonferencia határozza meg, meg-
állapítja a hadikárpőtlás összegét, amely első-
sorban erre a célra szolgál. A párisi béke-
konferencia már be is kérte a közelmúltban az 
adatokat, hogy ennek alapján határozhassan 
a hadikárpótlás kérdésében* Nem áll módom-
ban pontos adatokkal szolgálni ebben a 
kérdésben, jelezhetem azonban, hogy a 
hadikárok összege sok milliót tesz ki. 

Megéretek a karácsonyi képes- és mesekönyvek, 
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