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— Naponta két vagon szén érkezik Sze-
gedre. Dettre János elvtárs, politikai megbízott 
arra kérte a francia parancsnokságot, hogy 
a város világításának biztosítására és üze-
meinek fönntartására a szénbehozatalt tegye 
lehetővé. A francia parancsnok a kérelem tel-

jesítését felsőbb hatóságának jóváhagyásától 
tette függővé. Kedden Betrix ezredes, a sze-
gedi francia parancsnok a következő értesí-
tést küldte Dettre Jánosnak: 

— Vaqf szerencsém tudomására hozni, 
hegy minden nap két vagon szén fos érkezni 
Szeged város vízmüvei és a villany telepe ré-
szére. 

Betrix ezredes s. k. 
Az értesítésben jelzett szénmennyiség a 

város két legfontosabb üzemének, a vizmü-
te'epnek és .a villanytelepnek zavartalan mű-
ködését biztosítja. Hir szerint a közlekedés 
megjavulásávat több szén behozatala is lehet-
ségessé válik s a villamosvasút is megindul-
hat majd s megkezdhetik működésűket' azok 
az iparvállalatok is. amelyeknek üzeme most 
szénhiány miatt szünetel. 

— Hét vagon burgonyát kap Szeged. A 
francia parancsnokság értesítette a város ha-
tóságát, hogy azt a hét vagon burgonyát, a 
mely útban volt Szegednek és amelyet, Cegléd 
és Kiskunfélegyháza között föl tartóztat tak, 
elindíttatta. A burgonyát valószínűleg már 
szerdán kivagonirozzák é» már a héten kiad-
ják elárusítás végett a kereskedőknek. 

— A tanácsköztársaság átveszi az összes 
iskolákat. A forradalmi kormányzótanács ren-
deletet adott iki, amely szerint a magyaror-
szági tanácsköztársaság az oktatás ügyét ál-
lami feladatnak tekinti és valamennyi n^m 
állami nevelési és oktatási' intézetet kezelésé-
be vesz át. Az intezetek céljait szolgáló min-
den ingatlan és ingó ennek alapján köztulaj-
donná válik. A tanácsköztársaság szolgálatá-
ba veszi át a, nem állatai nevelési és oktatási 
intézetek alkalmazottait is, az egyházi szemé-
lyeket azonban csak akkor, ha világi szemé-
lyekké lesznek. 

— A templomokat nem szocializálják' 
Félhivatalosan jelentik: A: közoktatásügyi 
népbiztosság tudat ja mindenkivel, hogy a 
templomoknak más mint vallási célokra való 
igénybevétele nem áll szándékában. Ennélfog-
va mindazok, akik egyes templomokká ia szo-
cializálás ürügye, alatt behatolnak, önhatal-
múan járnak el. Minden ilyen egyéni akció-
val szemben a városparancsnokságtól karha-
talom kérhető. 

Panasszal Fáber Oszkár elvtárs politikai 
megbízotthoz lehet fordulni. (Országház V. 
kapu.) 

— Hódmezővásárhely és Horgos felé 
megszűnt a vonatforgalom. Illetékes helyről 
vesszük a hirt, hogy szerdától kezdve ugy Hód 
mezővásárhelyig, mint Horgosig a személy-
vonatok forgalma a nagy szénhiányra való 
tekintettel be lett szüntetve. 

— Beszüntetik a munkanélküli segélye-
ket. A napi tizenöt korona munkanélküli se-
gély, amely,et a munkaalkalom hiánya miatt 
szakszervezetek ut ján kaptak a munkanélkü-
liek, április hatodikával megszűnik. A sze-
gedi munkanélküliek nagy részét a téli kikö-
tő építésénél alkalmazzák, azoknak pedig, a 
kik április hatodikán tul sem vállalnak vagy 
vállalhatnak munkát, be kell lépniök a vörös 
hadseregbe, hogy az a saját megélhetésüket, 
mint a tanácsköztársaság fönnállását bizto-
sítsák a kívülről jövő imperialista ós az eset-
leg belülről támadó kapitalista törekvések-
kel szemben. 

Népbiztossági rendeletek. A hadügyi 
népbiztos rendeletileg lefoglalta az ország ló-

állományát a Vörös Hadsereg lószükségieté-
nek fedezésére, a mezőgazdasági, ipari, köz-
érdekű üzemek szolgálatában tartott lovak 
kivételével. — A pénzügyi népbiztos elren-
delte, hogy a köztulajdonba átvett üzemek 
pénzügyi kezelését és ellenőrzését a Pénzin-
tézeti Központ végzi. Az üzemek folytatásá-
val .járó jogügyleteket csak a termelési biz-
tos kötheti meg. — Minden külföldi vagy 
külföldre utazó egyén — a rendőri népbiztos 
rendelete szerint — a ra j ta lévő ruháin kívül 
két rend ruhát, két pár cipőt, uégy darab fe-
hérneműt vihet magával, azonkívül három-
napi élelmet és legfeljebb 500 korona pénzt. 
Az ezen felüli pénzösszeget és ékszerekei el-
kobozzák. — A belügyi népbiztos rendelet ' 
szerint a külföldre való utazás be lévén s z ü n -
tetve, akik a szökést, vagy érték csempészést 
megkísérlik, a budapesti forradalmi törvény-
szék elé áUitandók. — A pénzügyi népbiztos 
elrendelte az összes belföldi értékpapírok 
esedékes szel vény beváltásainak felfüggeszté-
sét. A vagyon fel aprózá.s megakadályozása 
végett a pénzügyi népbiztos akként rendelke-
zett, hogy olyan betétekből és folyószámlák-
ból, amelyek március 25-e után átutalással ke-
letkeztek, magáncélokra összegek nem vehe-
tők fel, kivéve a munkabérre és anyagbeszer-
zéshez szükséges összeget. 

— A magyar é s f ranc ia katonai cikkek 
beszolgál tatása. A szegedi francia parancs-
nokság átiratot intézett kedden Tabódi Zsolt 
elvtárshoz, a szegedi népőrség paranesnoká-
i) )Z. 'Ebhen ar ra kéri, hívja föl a város lakos-
ságát. hogy mindazokat a katonai fölszerelé-
si tárgyakat, amelyek a francia katonai 
kincstár tulajdonát képezik, haladéktalanul 
fizolgáltassák be. Az át i rat szerint a. franciák-
nak Szegeden való tartózkodása óta 11 lo-
vuk, 29 öszvérük, két kerékpárúk, hat darab 
nyergük ós több külömböző rendszerű fegyve-
rük tűnt el. Tabódi elrendelte, hogy azok, a 
kiknél akár magyar, akár francia katonai 
kincstári cikkek vannak, azokat 24 órán belül 
szállítsák be a városházán lévő népőrség pa-
rancsnokságához. Azokat, akiknél a hét vé-
gén megejtendő házkutatások alkalmával ka-
tonai e r edetü holmikat találnak, istatáriális 
biróság elé állítják. 

— Gorkij ünneplése. Moszkvai szikratávirat 
jelenti: Március 27-én ünnepelték meg Mosz-
kvában Gorkij Maxin ötvenedik születésnap-
ját. Ünnepi ülést tartottak, melyet Luna-
cserszkij közoktatásügyi népbiztos nyitott 
meg, aki méltatta Gorkij irói nagyságát és 
kifejtette, hogy Gorkij, aki eleinte semmiféle 
viszonylatban nem állott a munkásforrada-
lommal, ma a szovjetekkel teljes egyetértés-
ben dolgozik a proletariátus felvilágosításán. 
A közoktatásügyi népbiztos beszédét hangver-
seny követte, majd pedig Gorkij müvéből ol-
vastak. fel szemelvényeket. 

— Az igazolványok Újszegedre. A szegedi 
francia parancsnokság ama intézkedése, 
hogy Újszegedre megengedi mindazoknak az 
átjárást, akiknek odaát kertbérletük, •földbér-
letük, gazdaságuk, nyaralójuk van, általános 
örömet keltett a városban. Sok ezer földmi-
velőnek, birtokosnak és. tisztviselőnek van 
ugyanis Újszegeden földje, kertje- Az ujsze-
gedi kertgazdaságok különösen a háború alatt, 
fejlődtek virágzóvá. Tanárok, tisztviselők, 
vasutasok egész serege bérelt odaát kétszáz 
négyszögöl ós ennél nagyobb területet, ame-
lyen szorgalmasan kertészkedve betermelték 
a nyári, őszi és téli konyhaszükségletüket. 
Kedden seregestül rohanták meg a népőrség 
közigazgatási osztályát igazolványok végett. 
Az igazolványokat épen azért nem állították 
ki, egyelőre csak összeírják a. jelentkezőket. 
Az összeírás alkalmával igazolni kell, hogy 
a jelentkezőinek Újszegeden birtoka vagy bér-
lete van. Az igazoláshoz adás-Vételi, vagy 
szerződési okirat szükséges, kivételes esetek-
ben azonban két igazolt tanu igazolása is 
elég. A jegyzékek elkészülte után nyomban 
megkezdik az átkelési igazolványok kiállítá-
sát és azok elkészítéséről a lapok utján fog-
ják értesíteni az érdekelteket. 

— A piaristák a szocialista pártban. 
Nagykanizsáról jelemtik: Szinger Kornél ike-
gyesreadí tartományi főnök leiratot intézett, 
a nagykanizsai rendházhoz, amelyben felszó-
lította a rend tagjait, -hogy járul,jatnak hoz-
zá teljes erejükkel az uj rend kiépítéséhez. A 
tanári kar a felhívás folytán testületileg be-
lépett a magyarországi szocialista pártba. 

— Tízmillió rubel munkástovábbképző 
iskolákra. Moszkvai szikratávirat jelenti, hogy 
a népbiztosok tanácsa tízmillió rubelt szava-
zott meg a r r a a célra, hogy a gyárakban és 
a többi államosított üzemben továbbképző 
iskolákat alapítsanak. 

— Főorvosi kinevezés. Nagy Samu orvos 
egyetemi tanársegédet » szegedi közkórház 
belgyógyászati osztályához főorvossá nevezte 
ki Dettre János politikai megbízott. 

— Újszegedről már szállí tanak te jet . A 
Központi Tejcsarnok szerdán kétszáz liter te-
jet kapott Újszegedről. A város tejellátása 
szempontjából ez a mennyiség nem mondha-
tó számottevőnek, mivel a Bánátból Szeged-
re több ezer liter tejet szoktak szállítani. Na-
gyobb niennyiségben csak pár nap múlva jö-
het tej, akkor ugyanis, amikor az összes tei-
szállitó községek értesítve lesznek, hogy Sze-
gedre szabad a tejszállitás, A kétszáz liter te-
jet az ujszentiváni gazdák küldötték be. 

— Halálozás. Batő István a vasúti központi 
leszámoló hivatal főnök helyettese máv főfel-
ügyelő életének 64-ik évében spanyol betegség 
áldozata lett. Temetése szerdán (2-án) d. u. 3 
órakor lesz a leszámoló hivatal (Zerge-u. 19.) 
sz. a. palotájából. 

— Névmagyarosítás, Szokolovits Szilárd a 
Pick-féle szalámi gyár üzemvezetője sa já t 
és gyermekei nevét iSzokolaira magyarosí-
totta. 

— Sertéshús kiosztás. A közélelmezési 
hivatal csütörtökön sertéshúst fog kiméretni. 
Valami bőven nem jut belőle, mivel minden 
család legföljebb egy kilogramot kaphat. 
Hogy visszaélés ne történhessék, a hentesek 
a vásárló bevásárlási könyvecskéjébe be fog-
ják jegyezni a kiszolgáltatott hpsniennyisé-
get. Kiosztásra kerül az április hóra lesedék."> 
zsír is, amelyből személyienként félkliogramot 
adnak. 

— A szocialisták gyűlései- Szerdán a 
szabó munkások és munkásnők összvezetősé-
gi ülése este 6 órakor lesz a Muinkásotthon-
ban. A felsővárosi pártszervezetek -a Csuka-
utcai Szabó és a Szent István-téri Janik-féle 
vendéglőkben tartják a szokott időben a 
pártértekezleteket. Szerda pártnap e igy min-
den párttagnak kötelessége a lakóhelyéaez 
legközelebb levő pártszervezeti: helyiséget, fel-
keresni és a párt-gyűlésen részt venini. 

— A kimaradási engedélyek megszerzése. 
A népőrség közigazgatási osztályának veze-
tője fölhívja mindazokat az üzemeket intéz-
ményeket és magánvállalatokat, amelyeknek 
alkalmazottai elfoglaltságuknál fogva kény-
telenek este 9 óra után is kimaradni, hogy 
alkalmazottaik nevét és lakását feltüntető 
jegyzéket adják át Szakáll Józsefnek, a nép-
őrség közigazgatási osztálya vezetőjének. Ma-
gánosok kimaradásra jogosító engedélyt csak 
igen méltánylást érdemlő megokolás esetéhen 
kapnak.. 

SCHATZ m. FIAI 
FÉRF! S Z A B Ó ÜZLETE 

Telefon 8 t 8 . 172 Kölcsey-utca 4. 

Tüzelésre alkalmas 
• g ju tányos faszsnpop k™:antó 
Klein B. Vilmos Püspök-téri 
mésztelepen. 580 Telefon 13—37 


