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A szocializálás munkája Szegeden. 
<Saját tudósítónktól.) Példát lan a forra-

dalmi alakulások történetében az az egység1, 
az a gyönyörű egybeforrottság, amely a pro-
letárdiktatúra megvalSósitásában nyilatkozott 
meg. Pedig ilyen nagyszabású, az egész tár-
sadalmat gyökeresen megváltoztató forrada-
lom sohasem voílt még. amióta jobbért küzdő 
emberek élnek együtt. Leomlik egv mester-
kélt rend, amely azon a hazug és ostoba fan-
tazmán alapult, hogv az egyik embert elő-
kelőbbé, kiváltságosabbá, úrrá teszi a vak 
véletlen. Az a véletlen, hogy talán a kedves, 
istenben boldogult ükapja agyonvert a csa-
tában egy vagy itiz ember t s ezér t megtették 
bárónak vagy grófnak. Vagy .a másik vélet-
len, hogy már a nagypapá ja is jól tudott csal-
ni és harácsolni s ezzel vagyont hagyott rá, 
amit ő még a maga veritékes szerzeményével 
is növelt. Most helyreál l t ja a forradalmi 
proletárság az egyetlen okos, természetes 
rendet, amely szerint a munkája után min-
den ember előkelő lehessen, tisztességesen 
megélhessen, anélkül, hogy harácsolással ez-
rek elöl zabálja el a betevő falatot. 

Az átmenet az uj rendre nálunk vér nél-
kül me®y végbe. S ez örök dicsősége lesz a 
magyar proletáriátusnak. Ámde az átmenet 
zavartalanságát csak a legszigorúbb fegye-
lem biztosithatja s ennek kezessége a kérlel-
hetetlen diktatúra. 

Szegeden példás a rend, épp ugy, mint 
az ország egész területén, A szo-
ciális társadalom útjába villongások, erősza-
kosságok nem gördítenek akadályt. A szocia-
lizálás munkája gyorsan fog haladni. 

A direktórium rendelkezik a bankok fö-
lött, amelyek főgyüj főhelyei a kapitalista tár-
sadalom legnagyobb mozigiatóerejének, a pénz-
nek. A szegedi bankok főnökei nem vezetik 
intézeteik ügyeit, helyettük a bizalmi férfiak 
ügyelnek arra , hogv a forradalmi kormányzó-
tanács, illetőleg a szegedi direktórium rendel-
kezései a legpontosabban betar tassanak. 

A magántulajdonban volt közüzemek 
községesitése rövid idő kérdése, de a z üze-
mek már is a direktórium szoros felügyelete 
alatt állanak. 

. Megkezdik ejlsősoríban a nagyvagyo'nok 
értékeinek pontos számbavételét. A direktó-
rium minden vagyon fölött rendelkezik s ha 
ezután közmunkák kiviteléről lesz szói, nem 
kell ma jd imádkozni a igiazdagakhoz, hogy 
az istenért legyen eszük s ne engedjenek 
munkanélkül sanyarogni ezer meg ezer em-
bert. Nem kell majd őket tizszer gyűlésre hív-
ni, hozzájuk rimánkodni, hagy ad ják össze 
azt a két-három milliót, ami nekik nem. sok, 
de az éhezőknek rengeteg sck. (Nem kell őket 
megfenyegetni, hegy, amennyiben pedig nem 
szíveskednének .adakozni, majd 'kiírják a ne-
veiket a z újságba. 

A háztulajdonosok rövidesen megszűn-
nek háztulajdonosok lenni. Pedig milyen 
büszkeség, milyen hatalom, milyen megkit-
lönböztetettség volt eddiig, ha valakiről azt 
mondták — irigységgel, vagy tisztéletteli —, 
hogy: (háztulajdonos. Maga .a város, tehát a 
város egész népe les.z háztulajdonos, én, te, ő, 
mi mindnyájan. A házbért az adóhivatalba 
kell majd befizetni. A házigazdáé marad a 
maga lakása. Ha a házbér volt minden jöve-
delme, akkor természetesen nem fosztják meg 
az 'exisztenciájától, hanem annyi marad ne-
ki, amiből minden nélkülözés nélkül megél-
het. 

Akinek túlságosan nagy a lakása a csa-
ládtagok számához képesti, attól lefoglalják 
a fölöslegeset. A lakáshivatal vezetőjét, dr. 
Simkó Elemért megbízta a direktórium, hogv 
a lak ás nyom or enyhítésére ideiglenesen is 
dolgozzon ki egy tervezetet. E szerint senki-
nek sincs joga három szobásnál nagyobb la-
kásra addig, amig lakásínség van. A tervezet 
lényegében a következő; A most működő 4 
tárgyaló-bizottság mellé még 10 kéttagú bi-
zottság szervez tessék, amelyek minden eset-

ben nyomban a rekvirálás! kérelem, bejelen-
tése után kimennek a helyszínére megszem-
lélni a lakást. Az ' ő véleményük alapján már 
másnap dönt a tárgyaló-bizottság, amely 
döntés immár megfelebbezhetetlen és nyom-
ban végrehajtható. A bizottság irányadóul 
azt tekinti, hogv senkinek sincs joga 3 szo-
bánál nagyobb lakásra, amig lakásínség 
van. 

A lakáshivatal tár gyalü-b izot t sáigába n 
ezentúl csak proletár foglalhat helyet mint ül-
nök, a háztulajdonos — mint ilyen — nem. 
Felhatalmazást kér S imkó arra, hogv szük-
ség esetén átalakíttathasson, renbehozatr-
hasson, egyszóval lakhatóvá tétessen helyi-
ségeket a háztulajdonos terhére, de ha az 
vonakodnék azt viselni, ugy a város előlege-
zése mellett, ami® az összeg behajtható. Mi-
után a direktórium a z éjjeli mulatók bezárá-
sát rendelte el, természetszerűleg az azoik-
ban alkalmazott leányok elbocsátandók és az 
ilyen nyilvános házakat lakásokul kéri az elő-
ter jesztés igénybe vehetni. A lakáshiva'tal 
nyomtatványokat fog kiadni minden háztu-
lajdonosnak és azon 24 óra alatt ki kell töl-
teni, hogv házában milyen és hány helyisé-
ge van. A mozgóbizottságok ellenőrzik a be-
jelentt'isek valódiságát é s miután a lakbén-
bizottsá® megszűnt, a lakáshivatal ítéletei fe« 
lebbezhetetlenek, tehát remélhető, hogy most 
már csakugyan megszűnik a lakásnyomor. 

A közélelmezés biztosítására és a ruház-
kodás megkönnyítésére, számbaveszik a ma-
gántulajdonban. levő élelmi készleteket és rtr 
hanemüeket. Ezekre majd szintén bejelentő 
lapok szolgálnak. 

A direktórium gyorsan, dolgozik s nem 
fog elrágódni hetekig, hónapokig egy-egy in-
tézkedésén. 
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Ma csütörtökön 

Gunnár Tolnas a főszerepben 

Az 
álomlovag 

színmű 4 felvonásban. 

Gunnár Tolnas legkiválóbb alakitása. 

A külföldi burzsoa-sajtó rágalma. 
Budapest, március 36. A Politikai Hiradó 

jeleinti: Az egyes külföldi lapok rosszhisze-
műen és tendenciózusan azt a hír t terjesztik, 
hogy Károlyi ÍMlihály öngyilkos lett. EZ a 
h i r teljesen, minden alapot és okot inélkülöző 
légből kapott hazugság. 

Velence „ujjong". 
Róma, március 26. Az egykori osztrák-

magyar hadif lo t ta ,a lakosság lelkes öröm-
uj jongása közepett© ma Velencébe érkezett. 

Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3. 
fél 5 , 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra 
ü 81 

H I R E K 
000 

f o r e l j f g o s t o n n a k . 
Már oszlik, mint sötét köd 
A véres, tompa mámor, 
Mely e világra hullott 
S ötödfél szörnyű évig 
A tébolyt hozta nékünk! 
Már az agyak homályán 
Derengeni kezd a hajnal, 
Egy emberibb jövendő 
Kijózanult világa. 
A roppant kevesek közt. 
Kik tiszta öntudattal 
Látták a balga rontást, 
Te végig ott maradtál 
Jövendő orvoséinak 
Tani tó mesterünk nek! 
Fogadd iid vözletünket. 
Kik téged ünnepelvén 
Az Embert ünnepeljük, 
Az Embert, aki alkot 
Az élet és igazsúg 
Békés, szent műhelyében, 
Keresve ismeretlen 
Titkát örök erőknek, 
Hogy ezután e földön 
Ünnep legyen az élet 
És mámor az igazság 
S ember legyen az ember, 
Szabad és boldog. Ámen. 

£Jufjász gyula. 

— A város közigazgatásának á t szervezése 
Dr. Szekerke Lajos tanácsnok a szegedi di-
rektórium megbízásából elkészítette a városi 
közigazgatás átszervezésére vonatkozó ter-
vezetét. A tervezet célja, hogy az á tmenete t 
az u j szellemnek megfelelően a legsimábban 
biztosítsa. A tervezet szerint a régi összes 
ügyosztályok megszűnnek és a következők ál-
l í t ta tnak fel helyette: ,1. (Elnöki ügyosztály: 
A polgármester részére fentar to t t ügyek, a 
hivatalok felügyelete. Általános szervezési 
ügyek, személyzeti ügyek. A városi üzemek 
igazgatása. 2. Gazdasági ügyosztály: A város 
gazdasági pol i t ikájának i rányí tása , Ipa r i és 
kereskedelmi ügyek. Tüzelő a n y a g szükség-
let. biztosítása. Városi földek hasznosítása. 
Gazdasági hivatal . 3. Pénzügyi ügyosztály: 
A város háztar tásával kapcsolatos összes 
ügyek, költségvetés, zárszámadás, adók st'j. 
4. Közművelődési és közoktatási osztály: Is-
kolai ügyek, képzőművészet, szabadoktatás, 

D a m e n Confect ion S á l o n 

Kelemen-utca 11. I. em. 2. 

Ruhák, kosztümök, blousok, pongyolák, kö-

penyek, színpadi alkalmi és estélyi ruhák. 

Gyermekruhák és alakitások legújabb divat 

szerint. Legújabb párisi, berlini és bécsi 

divatlapok. 270 


