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szeget meghaladó pénztárkészletet, amennyi-
ben az 10,000 koronát elér, az üzletzárlatot 
követő napon, egyébként pedig legalább he-
tenkint egyszer valamely szocializált bankba, 
vagy a posfa|takarékpénztár||i a kereskedő 
saját folyószámlájára kel'l befizetni. Minden 
kereskedő csak egy banknál, vagy a posta-
takarékpénztárnál tarthat folyószámlát. Aki-
nek folyószámlája nincs, a legközelebbi szo-
cializált banknál vagv a postatakarékpénz-
tárnál folyószámlát nyittatni köteles. 

Egyelőre 500 koronát meghaladó számla-
fizetést a kereskedő átutalás utján köteles 
eszközölni. 

10. Ezen rendelet határozmányai alól 'ki-
vételeket rendkiviili esetekben csakis a Szo-
ciális Termelés: Népbiztossága engedélyez-
het. 

11. Aki ezen rendeletet megszegi, forra-
dalmi törvényszék elé ikerül; 

12. Ez a rendelet azonnal hatályba lép. 
Szociális Termetes Népbiztosság^. 

Hihetőleig rövidesen sor kerül Szegeden 
is az üzletek szocializálására, ami a szociali-
zálás! népbiztos most már ismert rendeletei 
szerint történik. 

Fogyóban vannak 
az élelmiszerek. 

A francia parancsnok át i rata a városhoz. 
(Saját tudósitónk'tól.) Nem a drágaság 

miatt panaszkodnak már Szegeden a fizikai, 
vagv szellemi munkával foglalkozó proletá-
rok. Papinbankó, egyelőre'van még annyi, 
amennyi talán soha se volt: bélyegtelen, szerb 
vagy cseh bélyeges s még ezenfelül vadonat-
új szegedi bankó. Nagyobb hiba. hogy sok 
pénzért sem kaphatni már nemsokára sem-
mit sem. A piacon alig van élelmiszer. A hen-
tes- és mészárosüzletek üresek. S egyelőre el 
vagyunk zárva az élelem minden forrásától. 
Ugy külsőképpen még csak mutatós a város 
ezekben a mozgalmas napokban: sokan sé-
tálnak, álldogálnak az utcákon; de a kopottas, 
vagy egészein kopott öltözékii siiriii ember-
csoportok csak az idegent téveszthetik meg. 
A nyüzsgés nem nagyvárosiasság, hanem a 
munkátlanság jele s a bizonytalanságban va-
ló érdeklődésé, hogy talán maid az ismerő-
söktől tudjuk meg, mi történik velünk. A sé-
tálók közül nagyon sokan keltek föl Igen 
gyönge ebéd mellől és: sokan gondolnak arra, 
lesz-e még holnap ennivaló. 

Dr. Dettre János politikai megbízott elv-
társ, mint megírtuk, azt a kérést intézte Det-
rix francia parancsnokhoz, hogy a Bánáttal 
való közlekedést nyissa meg a minden beho-
zataltól elzárt Szegednek. Betrix ezretles csü-
törtökön a következő értesítést küldte Deti-
rének: 

— Van szerencsém értesíteni, hogy fel-
sőbb francia parancsnokságom a szerb ható-
ságokkal .tárgyalásokat folytat élelmiszernek 
Szeged város részére való átengedése tárgyá-
ban. 

Somogyi .Szilveszter .polgármester elvtárs 
napokkal előbb közölte a francia parancsnok-
sággal, hogv mennyi Szeged éle'miszersziik-
séglete és kérte, hogv azoknak ideszűllitását 
a francia parancsnokság tegye lehetővé. A 
polgármester kérelmére még nem érkezett 
válasz. 

Nemi tudjuk persze, hogy meddig tart a 
tárgyalás és hogy lesz-e eredménye. 

A hústalan hét 'etel.t, de a vendéglőkön, 
a gazdagokon és a lakosság számához mérve 
csak csekély számú szerencsés ügyeskedőn kí-
vül nem kaptak hut az emberek azután sem, 
hogy megszűnt a tilalom. A mészárszékek, 
hentesüzletek előtt tolongtak, ácsorogtak az 
emberek. Ami készlet volt, az legtöbb helyen. 
7—8 órakor reggel már teljesen elfogyott. 
Pedig szinte képtelen magas árakat számí-
tottak az árusítók. Egy kiló marhahús, csupa 
csont, vagv mócsing, huszonkét korona. A 
V.a lé rí a-téren elkiértek egy li'ló borjúhúsért 
negyven koronát. A népőrségnek közbe kel-
lene lépnie s egyszersmiindenkorra letörnie 
ezeket a szemtelen árdrágításokat. 

A külügyi népbiz tos a n é m e t -
o r s z á g i k o m m u n i s t a párthoz . 

Kun Béla külügyi népbiztos a következő 
táviratot küldte a németországi kommunista 
pártihoz: Örömmel fogadtuk üdvözleteteket. 
Az ifjabbik testvérnek sikerült az, aminek 
előkészítő munkáját az idősebb testvér vé-
gezte el. Ti voltatok az elsők a közpon'i ha-
talmak proletárjai között, akik megkezd;é~ek 
c\z imperializmus ellen a harcot. 

Mehrmg, a nagy harcos, akkor szállt 
szembe a soviniszta uszítással, amikor a ha-
zafiasság még a legvadabb orgiákat ülte Fe 
lejtheteiien Liebknechtiink volt az első, aki 
áeztyüt dobott az imperialisták arcába, az-
után alkották meg Luxemburg Rózával, 
ügyünk legkiválóbb úttörőjével az Interna-
cíonálét, amelyik világító toronyként muta-
tott nekünk utah A magvak, amelyeket el öl-
töttetek, kikeltek és nálunk dus kalászokat 
termettek. 

A barizsűa társadalom, ci munkásosztály 
rettegett zsarnoka a porban hever. Teljesen 
lefegyvereztük, vége a kizsákmányolásnak. 
Büszke öntudat tölti el a munkásosztály ked-
vét. A kizsákmányoltak seregestül sietnek a 
vörös gárda zászlói alá, hogv megvédelmez-
zék a meghódított kenyeret. 

Az uj világ megteremtése nagyszerűen 
halad. Egyetlen óra .sem múlik el anélkül, 
hogv ujabb intézkedéseket ne hajtanánk vég-
re és máris mutatkoznak annak a jobb világ-
nak a körvonalai, amelyért harcoltunk és 
szenvedtünk. A lavina legördülőben van és a 
világnak semmifele hutaima sem túlithatja 
meg. 

Kun Béla népbiztos. 
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Fischhof Gyula előadása. 
Nagyér,de.kü tudományos előadást j tar-

tott csütörtök este a Tisza-szálló nagytermé-
ben tele ház előtt iFischhof Gyula, a kiváló 
szegedi Írásszakértő. A grafológia fiatal, de 
szép jövőjii tudományát ismertette, a kísér-
leti. fpszihológia ezen uj ágáét, amelyet a 
magy Lomhroiso és Bertillon alapítottak meg. 
Széleskörű és alapos tudásra, valló, mindvé-
gig gazdagon és ötletesen illusztrált előadá-
sát két részre osztotta Fiischhof Gyula, az 
első részben az irások nemzeti és egyéni ka-
rakteréről, a normális és beteg agytól szár-
mazó kézírások különböző fajtáiról beszélt, 
különös tekintettel ismert, jeles irók, művé-
szek és tudósok m a nusoriptum aira, bei mu-
tál va többelk között Ady, Tömörkény és Móra 
Ferenc kézírását érdekes, lélektani, magyará-
zatok kíséretében. Előadása második részé-
ben a különféle irásl) a m isi fásokról, a. névte-
len levelekről, kivált törvényszéki szakértői 
szempontból beszélt el rendikivül tanulságos 
•dolgokat. A daktiloszkopia, meglepő fölfede-' 
zéseiről is megemlékezett és egész előadását 
az adatok és illusztrációk roppant bősége és 
változatossága jellemezte. Külön szenzáció 
volt iBal.i Mihály, Szalma István, IHaverda 
Mariska kézvonásainak, valamint a Dreyfus 
pörben szerepelt nevezetes border.o Írásának 
bemutatása.. A nagy termet zsúfolásig .meg-
töltő érdeklődő közönség végig lanikadatlan 
figyelemmel hallgatta Fischhof Gyula von-
zóan érdekkeltő és tanulságokban gazdag 
előadását, amelyet hálás tapsaival honorált. 

— Betrix ezredes át i ratai a politikai 
megbízotthoz. Betrix francia főparancsnok a 
következő két átiratot Intézte dr. Dettre Já-
nos politikai megbízott elvtárshoz: 1. A 
Bankegyesüle kérte a főparancsnokságot, 
hogy eszközöljön ki Szeged város részére a 
közmunkák és a szőlőpermetezés céljaira 
meszet. Van szerencsém értesíteni, hogy fel-
sőbb parancsnokságomtól kétszáz vagon me-
szet kértem Szeged részére már március 
29-én. Amint választ kapok, értesíteni fogom. 
2. Bach Bernát és Fia cég két malmának 
üzembentartása végett sízáz mázsa szenet 
kért. Ffclsőbl parancsnokságomhoz eljuttat-
tam e. kérést. 

— Szivarosziásból — árdrág í tás . Csütör-
tökön kezdték meg a, trafikosok a szivarok 
(kiosztását, amelyeknek a városi pénztár ja-
vára való árusítását rendelte el dr. Dettre 
politikai megbízott. Sokan egész évre való 
szivarkészletet. szereztek be ,s alig győzték 
cipelni hónuk alat t a. csomagokat. A. szüret-
ből persze többen maradtak ki, mint ahányan 
szerencsések voltak, hogy részük lehetett 
benne. lEbből az áruhalmozásból alighanem 
megint titkos üzlet és árdrágítás származik. 
lA trafikokban előreláthatóan sokáig nem 
lesz áru. Azok között meg, akik most telerak-
ták fiókjaikat szivarral, akadnák majd olya-
nok, akik az ínségben bő haszonnal adják 
tovább készletüket. 

— A tanyákról be lehet jönni a városba. 
Szerdán, egy csapat tanyai magyar bent re-
kedt Szegeden, miután a franciák épen szer-
dára szoros határzárat rendeltek el. Csütör-
tökön Betrix francia főparancsnok közölte 
Dettre politikai megbízott elvtárssal, hogv a 
tanyaiak igazolvány nélkül is hazamehetnek. 
Persze nagy lett erre az öröm a tanyaiak kö-
zött, mindegyikük sietett is a kocsijához, 
hogv mielőbb hazajuthasson. Az uj demar-
kációs határon belül a várossal most már 
szabadon közlekedhetnek a tanyaiak. Igazol-
vány nem kell. Éjszaka azonban a franciák 
senkit sem engednek ki a városból. 

— A nyári időszámitás. Az ország megnem 
szállott részeiben a nyári időszámitás április 
elsején életbelépett. Szegedre eziránt intézke-
dés nem érkezett, A yonatok Kistelekről és 
Vásárhelyről az uj időszámitás szerint in-
dulnak. Á nyári időszámitás szeptember 30-ig 
tart. 


