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A szegedi direktórium rendeletei 
I. számú direktóriumi rendelet. 

Szeged város népéhezi 

Amikor az egész ország profot u íSiig.'l 
testvéri szövetségre lépett és kezébe vette a 
végrehajtó hatalmat, természetesen Szegeti 
város proletársága is szívvel-lélekkel csatla-
kozik ahhoz a szövetséghez, amely egyedül 
van hivatva az ország rendjét és nyugalmát 
fönntartani, de amely egyszersmind hatalma 
teljes tudatában, támaszkodva a proletársáfc 
által biztosított hatalomra, a város ügyeinek 
intézését is átvette. 

Hangsúlyozni akar juk, hogy a proletár-
diktatúra a régi. szociáldemokrata part és 
Kommunista párt . egyhangú és őszitre meg-
állapodása alapján jött létre és az ügyek inté-
zését a két pártból alakult szociálisca párt 
által kijelölt férfiak intézik. 

A fonada imi bizottság a váró? legfőbb 
ügyeinek intézését ei?y háromtagú direktó-
rium; a ruházta és pedig korlátlan hatalom-
ra:'' amelynek Czibulu Antal, Utlvu; <1: I á nos 
és Wallisch Ká mán a tagjai. 

A direktórium intézkedéseinek minden-
ki H'llttleniil tartozik magút akivel ni és Ir-
méleilen szigorral Sújtja minuazük'1'.: akik 
akár a direktórium intézkedéseim•'! ellensze-
gül-el-, akár a proletárdiktatúra ellen '•<',( 
nt k 

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy a di-
rektórium, vagy a végrehajtó-bizottság, vagv 
albizottságok utasításait, hirdetményeit .meg-
szívlelje és szigorúan betartsa. Különösen áll 
ez az élelmiszerbeszolgáltatásra, a fegyverek 
beszolgáltatására és az áruuzsora leküzdésé-
re, amelyek be nem tar tását szigorúan meg-
toroljuk, de nem kevésbbé fogjuk azokat kér-
lelhetetlenül üldözni, akik a maii hirtelen át-
menetet alaptalan vészhirek terjesztésével 
akar ják sulyosbitani. 

Minden proletár érdekében cselekszünk. 

Vasfegyelmet, tiszta öntudatot, becsületes 
munkát követélünk .minden vonalon. 

T. számú direktóriumi rendelet. 
A betegség és baleset esetére biztosítás-

ról szóló 1907. XIX. t.-c., illetve az azt ki-
egészítő 4790—1917. M. E. számú rendelet 
1. paragrafusában vannak fölsorolva azon 
alkalmazásban levő egyének, akik betegség 
esetére való biztosítási kötelezettség alá es-
nek. Eme felsorolt, biztosítási kötelezettség 
alá eső alkalmazottak között a háztartási al-
kalmazottak (házi cselédek), továbbá az ügy-
védi és közjegyzői irodák alkalmazottai, ide 
értve az ügyvédjelölteket is, nem foglaltatnak 
benne. 

A betegségi és biztosításit kötelezettséget 
Szeged város egész területére a háztartási al-
kalmazottakra, továbbá ügyvédi és közjegy-
zői irodák alkalmazottaira, 1919. április 1-től 
kezdődőleg kiterjesztjük. 

Fölhívjuk ennélfogva az érdekelt munka-
adókat, hogv alkalmazottaikat április 1-től. 

ődő hatállyal, legkésőbb április 8-ig a 
Szegedi Kerületi Munkásbiztositó Pénztárnál 
(Tisza Lajos-körut 91.) az 500 koronáiig ter-
jedő pénzbüntetés, illetve 15 napig terjedő 
elzárás terhe alatt, föltét énül jelentsék be. 

A bejelentési kötelezettség a háztartási 
alkalmazottaknál a munkabérre való tekintet 
nélkül fönnáll, az ügyvédi és közjegyzői al-
kalmazottaknál pedig csak akkor, ha törzs-
fizetésük az évi 6000 koronát meg nem ha-
ladja. Egyebekben fönti törvény, illetve ren-

et rendelkezései irányadók. 
A bejelentések eszközlésére vonatkozó 

fölviiilágösitás a Szegedi Kerületi Munkásbiz-
tositó Pénztárnál (földszint. Kéri József sta-
tisztikai főtiszt) nyerhető. 

Szegeden, 1919. március 24. napján. 
A Direktórium: Dr. Czibulu Antal s. k.. 

Udvardi János s. k.. WaUisch Kálmán s. k. 

Románia is szovjetköztársaság lesz. 
— Az Imperlálizmus csőd előtt. — 

Rotterdam, március 24. A Daily Maiinak 
jelentik Stockholmból: A Pravda jelenté.-e 
szerint a pétervári szovjet kormányzótanács 
közölte, hogy a bukarest i orosz ág©ns ko/ig-
sc szerint Romániának az orosz szovjet kor-
mányhoz való csatlakozása közvetlenül mcy-
ralóbitlás előtt áll. 

Newyork, március 24. Párisi jelentés sze-
rint .Románia helyzete válságos és sötét. Az 
egyik itt lévő romáin miniszter újságírók 
előtt kijelentette, hogy a. katonák 1917. óta 

no' alsóruhát kénytelenek viselni, amelyeket 
elrekviráltak. A romániai csapatol helyzete 
válságos, nincs felszerelésük és a holsevikiek 
keletről és nyugatról, az ukránok pétiig 

jészakról fenyegetik az országot. Lengyelor-
szág és Románia azt aka r j a , hogy közös hu-
tánik legyen és igy ütköző állam legyan a 
Kei el és Nyugat között. Ez t a. tervet azon-
ban kétségessé teszi az, hogy az ukránok 
Len berg körül ál lanak és igy Lengyelország 
és Románia összekötő pontját veszélyeztetik. 

Lenin a bolsevizmus jövőjéről. 
— A proletárhadsereg legyőzhetetlen. — 

Genf. március ,24. Lenin nyilatkozott Mi-
nő amerikai ujságiró előtt a bolsevizm us jö-
vőjéről. A holsevikiek — mondotta Laliin — 
békésen akar tak célt érni, de kényszeritetiék 
őket a harcra. Felveszik az eléjük (lobolt kez-
tyiit és meg vannak győződve, hogy nincs a*, 
az ellenség, amelyet le ne verhetnének Az 
orosz hadsereg a legnagyobb hadserege a i i-
lágnak és már eddig is fényes diadalokat ara-
tett. A népszövetség az imperialisták szövet-
sége. Ezt Oroszország idejekorán átlátta. A 
holsevikiek egyesültek a mensevíkiekkel, en-
nek képviselőit bevették a tanáeskormány-
ba. Ha Amerika megengedi, hogy az an ' an t 
Oroszország ellen fegyveresen lépjen fel. 
.vagy ha esetleg maga is csapatokat küld a 
holsevikiek ellen," akkor a vörös hadsereg, a 
mely a legnagyobbszerütn felfegyverzett és 
fegyelmezett-sereg -, minden ellenséggel fel 
i eszi a harcot. 

Lenin meg van győződve arról, hogy 
l<jvid időn belül az antant államokban is 

diadalmaskodni fog a bolsevizmus és hogy 
Amerikát sem fogja megkímélni a prole-
tár forradalom. Egy szép napon a ivás -
hingtoni kongresszus házán, a vörös zász-
ló fog lengeni. 

A vörös hadsereg szervezete. 
Budapest, március 24. (A Délmagyaror-

szág tudósitójától.) A Politikai Híradó je-
lenti: A forradalmi kormányzótanács elren-
deli a magyarországi Tanácsköztársaság for-
radalmi fegyelmén alapuló u j proletár ha Ise-
iegének alakítását a következő alapokon: 

1. A hadsereg neve vörös hadsereg. A vö-
rös hadsereg elsősorban a szervez."'t mun-
kásságból toborzott és jelenleg is í'-.gyvérben 
álló proletárkatonákból áll. A hadseregbe 
való belépésre jogosit a csapattestek bizalmi 
testülete, vagy a Magyarországi Szociáiista 
Pá r tnak , vagy a szakszervezetekben, vagy 
pedig a munkás és fölclmüvesszegények taná-
csának ajánlata. 2. A vörös hadsereg kato-
nái teljes ellátást, ruházatot, felszerelést és 
havi 450 korona fizetést kapnak. A vörös 
hadseregben szolgáló katonák hozzátartozói-

ról is történik gondoskodás. A katonák min-
den családtag után havonként 50—50 korona 
pótlékot kapnak. A nős katonák azonkívül 
félévenként 300 korona lakbérben is részesül-
nek. Ju ta lomdí j 6 havi kifogástalan fegyel-
mezett szolgálat u tán 300 korona. Karha ta l -
mi kiküldetési pótdíj a helyőrségen kívül na-
pi 2 korona. Ruházat i pótdíj használható fel-
szerelés, lábbeli u tán napi 2 korona. A prole-
társág felszabadító harcában szerzett, sebesü-
lés vagy betegség folytán munkanélkülivé 
vált proletárharcosokról, vagy az elesettek 
hozzátartozóiról való gondoskodás a Tanács-
köztársaság legszentebb kötelessége. 3. A vö-
rös hadsereg legfelső irányitója a forradalmi 
kormányzótanács. A hadsereg közvetlen irá-
nyítását és szervezését. a hadügyi népbiztos-
ság végzi. 4. A vörös.hadsereg nagy szerepét, 
amely a proletárság for radalmának fegyve-
révé avat ja , csak ugy töltheti be, ha forra-
dalmi fegyelem tölti A vörös hadsereg 
forradalmi fegyelmén legfőbb fóruma, a for-
radalmi törvényszék őrködik. Kisebb fegyel-
mi vétségek, mulasztások, hanyagságok felett 
az osztály és csapattestek választott esküdt-
székei ítélkeznek. 5. A vörös hadsereg a pro-
letárok osztály-hadserege. .Minden katonájá-
nak egyenlő kötelessége van: a forradalmi 
proletáriátn érdekeinek védelme minden kül-
ső és belső ellenséggel szemben. A világ pro-
letárságá.nak felszabadításáért küzd. A vörös 
hadseregben nem lehetnek osztálykülönbsé 
gek, semmiféle rendfokozat és rangjelzést 
nem ismer. 6. A parancsnokokat, századpa-
rancsnokoktól kezdve felfelé a hadügyi nép-
biztosság nevezi ki. 7. A gazdasági ügyek el-
lenőrzésére, és a kulturális ügyek ellátására 
minden alosztály l - l jóléti bizalmiférflt vá-
laszt. Ezek minden csapattest ben jóléti bi-
zottsággá alakulnak. 8. Az alosztályok pa-
rancsnokai lehetőleg a, proletárság katonai 
tapasztalatokkal rendelkező elemeiből kerül-
jenek ki. Magasal.b parancsnokok c-ak kellő 
elbírálás után nevezhetők ki. 10. A-.proletár-
ság soraiból kikerülő parancsnokok'számának 
emelése érdekében a hadügyi népbiztosság 
külön parancsnokképző tanfolyamokat szer-
vez. 11. A vörös hadseregen belül, mint an-
üak tartalékjai , munkás tartalékzászlóaljak, 
csapattestek állitandók fel. Ezekben a pa-
rancsnokok kizárólag a munkásság soraiból 
kerülnek ki. A kiképzést kiképző tisztek vég-
zik, akiknek sem parancsnokló, sem fegyvervi 
selési engedélyük nincsen. A kiképzés a ren-
des munkaidőn kivül történik. A fegyvereket 
a gyár i munkástanács őrzi. 

12. A vörös hadsereg toborzását és meg-
szervezését a rendelet, kiadása utáni haladék-
talanul meg kell kezdeni. .Minden munkásta-
nács, katona és paraszttanács, minden ható-
ság, hivatal, szerv a kiilön kiadandó végre-
haj tás i utalás szerint teljes erővel végezze el 
kötelességét. Mindenki, aki a toborzást és a 

• vörös hadsereg felállítását akadályozza, 
vagy hanyagságból károsí t ja , forradalmi tör-
vényszék elé kerül. 

A forradalmi kormányzótanács. 

Svájc felmondta a kereskedelmi 
szerződéseket. 

Bem. március 24. A Magyar Távirati 
Iroda jelenti: A svájci kormány felmondta 
a Németországgal, Szerbiával és Ausztria-
Magyarországgal kötött kereskedelmi szer-
ződéseket. A német kormány valószinüleg 
hozzájárul a felmondáshoz. Az Ausztriával 
és Magyarországgal kötőit szerződés feltétle-
nül felbomlik, minthogy maga .a monarchia 
is felbomlott. Ausztria és Magyarország 
azonban ennek ellenére is érvényednek tart-
ják a szerződést, mert a közös vámterület 
egyelőre megmarad. 

A volt király Svájcba utazott. 
Insbruck. március 24. Károly volt kiráiy 

és családja, különvonaton ideérkezett. Há-
romnegyed 4 órakor érkezik Bufchsba s sváj-
ci ha tá r ra . . 


