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Berlin, április 8. Hamburgból jelentik, 
hogy ott kikiáltották a tanácsköztársaságot. 
Brémába meghízottakat küldtek, hogy ez a 
kikötőváros is csatlakozzék a szovjet köztár-
sasághoz. Hamburgtól Brémáig az egész víz-
választó vidéken terjed a bolsevizmus. 
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A választás. 
(Saját tudósítónktól.) A szavak uj fogal-

makat jelentenek most, a proletárdiktatúra 
emberibb és igazabb megvilágításában-. 'Hétfőn 
választás lesz Szegeden. De milyen más ér-
telme van most ennek a szónak, mint a kapi-
talista termelési1 rend idejében. Akkor a vá-
lasztás az uralkodó társadalmi osztályok (ki-
váltsága volt. Maga a választási aktus pedig 
megcsúfolása, kijátszása annak a fogadalom-
nak:, amit „nemzeti akaratnak" neveztek. A 
választásból kizárták azckat, akik dolgoztak. 
A munkásmillióknak csupán a szabadság mor-
zsája jutott abból a jogból, amelyet a leg-
nemesebb „állampolgári" jognak hirdettek. 
Hitvány komédia volt. az, amit a népakarat 
megnyilvánulása óimén űztek a régi rend kor-
mányzó szélhámosai. Az országgyűlés, a 
„nemzeti akarat" kifejezője, a törvényhozás 
egyik tényezője sosem képviselte a népet, a 
dolgozó tömegeiket és a törvényhozás másik 
tényezőjével szemben mindig 'behódolt. A tör-
vényeket, amelyeket az egész népre ráerő-
szakoltak, a nép megkérdezése nélkül ás a nép 
ellen hozták. A választás népcsalás volt, az 
országgyűlés leplezője és támasza az „ural-
kodók" abszolutizmusának. 

Hétfőn is választás lesz Szegeden. Ezen 
a választáson csak proletárok fognak sza-
vazni. Azok, akik dolgoznak. A tőkések, a 
munkáltatók ki vannak rekesztve a válasz-
tásból. Ez vele jár a 'proletárdiktatúrával. 
Most1 proletáruralom van és ezt fejezi ki a 
választás is. Fontos proletárérdek tehát, hogy 
mindenki szavazzon, aki proletár. Számsze-
rint is ki kell mutatni, hogy a tanácskormány 
uralmát milliók erősítik meg, és szentesitik 
szavazatukkal. Mindenkinek a hivatalos listá-
ra kell szavazni, hogy a demonstráció, a 
mellyel a tanácskormány az imperialista an-
tant előtt be akarja bizonyítani uralmának szi-
lárdságát, minél impozánsabb l-egyen. 
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francia segítséggel szervezik a szegedi közélelmezést. 
(Saját tudósítónktól.) Szeged élelmezésé-

nek kérdése szerdán délelőtt fordulópont elé 
került. Somogyi Szilveszter polgármester elv-
társnál megjelentek ugyanis a francia meg-
szálló csapatok részéről egy hadbiztos ezre-
des, egy kapitány, a hadbiztos-ság előadója, 
mig a város részéről a tanácskozáson a pol-
gármesteren kívül Fodor Jenő tanácsnok, 
Szuchányi Lajos, a szegedi hadbiztosság ve-
zetője és Rhéder előadó vettek részt. Össze-
kötő tisztként Schenk szerepelt. A tanácsko-
zás délelőtt tiz órakor kezdődött és déli ti-
zenkét órakor végződött. 

A bizottság elsősorban megállapította a 
rendelkezésre álló adatok alapján, h-ogv a vá-
rosnak élelmiszerekből mennyi a készlete és a 
rendes fejadaogk szerint milyen mennyiségű 
élelmiszerre és más fontos közszükségie-i 
cikkre volna szüksége a lakosságnak. A város 
lakosságát százharmincötezer főre számítói • 
iák. Megállapították, hogy mennyi, lisztre, 
zsirra, cukorra, burgonyára, hüvelyesekre, 
továbbá tűzifára, petróleumra van szükség. A 
takarmányszükségletet tizenegyezer lóra álla-
pították meg. Abrak helyett kukoricát uralnak 
ki a lovaknak. 

A tanácskozás során az a helyzet alakult 
ki, hogy Szegednek naponta összesen mint-
egy harminc vagon élelmiszerre van szük-
sége. 

Az Ipari és gyári üzemek, valamint a vá-
rosi közüzemek céljaira szükséges szénmeny-
nyiség biztosítása körül hosszabb tárgyalást 
folytatott a bizottság. A franciák egyelőre a 

gázgyár szénszükségletének fedezéséről be-
széltek, az ipari üzemek szénszükség 1 etéröI 
külön,.a kereskedelmi és iparkamara elnök-
ségével , akarnak tárgyalni. A franciák kije-
len tették, hogy az ipari üzemeik szénsziikség-
letéről is fognak gondoskodni a lehetőséghez 
képest, már csak a munkanélküliség csökken-
tése érdekében is. A várossal azonban a köz-
üzemeken kiivül csak a gázgyár szénszükség-
letét vették egyelőre figyelembe, ahova öt va-
gonnal fognak kiutalni naponta. Naponkint 
összesen 30 vagon, szénre lenne szükség, hogv 
a gyári és ipari szükségletek fedezetet lelje-
nek. A város benzinszükséglete iránt is ér-
deklődtek a -franciák. Megállapítás alapján ha-
vonta egy vagon benzinre lenne szüksége a 
városnak. 

Az élelmiszerek bevásárlását a franciák 
a városra bíznák, ugy, hogy a francia pa-
rancsnokság a bevásárlók részére igazolvá-
nyokat állítana ki, mig a bevásárolt élelmi-
cikkeknek a városba való beszállításáról és a 
szén szállításáról' a franciák gondoskodnak. 
Az igazolványok kiállítását a franciák már 
csütörtökön megkezdik, mivel Somogyi Szil-
veszter polgármester a város lakosságának 
élelmezése 'szempontjából már a jövő hét ele-
jén ki akarja küldeni a bevásárlókat. A kikül-
detés elsősorban a Bánátot és a Délvidéket 
fogja felölelni. Igy van remény rá, hogy Sze-
geden az élelmezési nehézségek mielőbb eny-
hülni fognak. Az élelmiszerek szétosztását a 
franciák ellenőrzése mellett a város közélel-
mezési hivatala fogja végezni. 

ft kormányzóbiztos 
| hirdetményei. 
— A népbetegségek leküzdése. — A papir-
készletek lefoglalásának módosí tása. — 

(Saját tudósilónktól.) iDettre János kor-
mánybiztos két hirdetményt tesz közzé. Az 
első a népbetegségek leküzdésére alakult dis-
pensaire-intézményre, a. másik a papir készle-
tek lefogialíásának módosítására vonatkozik. 
A közérdekű 'hirdetmények ,a következők: 

I. 
A háború alatt és főleg a háború befejez-

te után az úgynevezett népbetegségek, ,min-t 
aminő csecsemő- ós gyermekhalandóság, a tü-
dővész, a veneriás betegségek és az alkoho-
lizmus oly nagymérvű pusztítást visz vég-
hez az 'ország, ide főleg városunk lakosságá-
ban, hogy legelsőbbrendü kötelességünk' a 
népbetegségeik ellen minden erőnkkel véde-
kezni, A népbetegségek elleni védekezés és 
azok leküzdése leghathatósabb eszközeiül a 
kerületi munkásbiztositó pénztárak gondozó-
intézetei bizonyultak. 

lUtaisitom .ennélfogva a szegedi kerületi 
munkásbiztositó pénztárt, hogy a népbeteg-
ségek leküzdésére vonatkozó mindem, akciót 
vegyen a kezébe, a r endelő-intézetéb%n már 
működő csecsemő-, tuberkulózis és veneriás 
gondozó intézeteket a lehető legtökéletesebben 
fejlessze, hogy azokban Bzeged város egész 
közönségét, pénztári tagságra való tekintet 
nélkül, megfelelő gyógy ellátásban részesítse. 

A népbetegségek elleni akció céljára egy 
szükebhkörü bizottságot létesítek, amelynek 
tagjaiul a polgármestert, iForbáth Leó drt, 
Holló Jenő dr t és Mészáros Károly drt, va-
lamint a. város tiszti főorvosát nevezem ki. (E 
bizottság a kerületi pénztárral egyetemben 
ugy a gondozók működéséről, valamint az 
egész akcióról havonkint jelentést tesz. 

A kerületi munkásbiztositó pénztárt fönti 
kötelezettségéért megfelelő városi segélyben 
részesítem, amely a tiidőbeteggondozóriál évi 
50.000 (az eddigi 26.000 korona helyett), ,a ve-
neriás gondozónál évi 30.000 koronát és a 
csecsemőgondozónál évi 20.000 koronát tesz 
ki. A folyó évre födözetiil a szivarkiárusitás-
ból befolyt városi jövedelmet jelölöm ki, e 
kiadás a következő évekre költségvetésileg 
lesz biz tosi tan dó. 

Utasitoim a város számvevőségét, hogy a 
fönt. meghatározott összegeket, a Szegedi. 
Kerületi Munkásbiztositó Pénztár részére, 
szabályszerű nyugtá ja ellenében, negyedévi 
előleges részletekben folyósítsa és szabálysze-
rűen számoljon el. A segélyek folyósításán ak 
kezdete 1919. évi január hó 1. 

Miiről a számvevőséget, a szegedi kerü-
leti munkásbiztositó pénztárt, a polgármes-
tert, a tiszti főorvost, Porbáth iLeó dr, H'ollós 
József dr, [Holló Jenő dr, Mészáros Károly 
dr bizottsági tagokat és a város- tanácsát ér-
tesítem. 

Szeged, 1919. április 3-án. 
Dr. Dettre János 

kormánybiztos. 
II. 

Az összes Szegeden lévő papírok igénybe-
vételéről kiadott 650—lblí). számú rendelete-
met módosítva, a következőket rendelem: 

1. Szeged város területén minden, akár 
tnyomdábaai, papinkereskedésben, leraktáro-
zási vállalatoknál, vagy egyéb intézeteknél, 
akár pedig magánosoknál található, nyomdai 
célokra használható papirt a köz céljaira 
igénybe vettnek mondok ki, a nyomdai célok-
ra használható papírral mától kezdve kizáró-
lag az egyidejűleg felállított lap- és nyom-
dai üzemi központ rendelkezik. 

2. Mindem az ,1. szerint igénybe vett 
papir 48 óra alatt, azaz csütörtök estig leltá-
rozandó. A leltátű két eredeti példányban az 
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