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igénybevétel helyén lévő bizalmi férfiakkal 
s a tulajdonossal együtt tartoznak felvenni 
s azokat az eredeti munkaivvei az üzemi köz-
pont vezetőjéhez, Weinmann Antalhoz (Te-
leki-utca 15J) tartoznak beküldeni. 

'A leltárban a papírok szakszerű megje-
lölése, mennyisége, beszerzési á ra és fuvaro-
zási költsége pontosan föltüntetendő. 

A' leltárak mindkét példányát a felvevők 
valamennyiéin aláír ják, annak egyik példá-
nyát az lüziemi központ kapja, másika a tu-
lajdonosnál marad. 

3. Az igénybevett papírok árát az üze-
mi központ állapítja meg. Az üzemi központ 
utalványára a kiutalt papirt az utalványban 
megjelölt nyomda stb. az utalvány birtoko-
sának kiszolgáltatni tartozik. 

A megjelölt vételár az üzemi1 központ 
pén z t árába fizetend ő. 

Az üzemi központ a leltározott összes pa-
pír megállapít ott á rá t a tulajdonos javára 
irja, viszont a részére kiutalt minden papír 
árával az utalvány birtokosát terheli meg. 

Az elszámolás módja későbbi intézkedés 
tárgya. 

4, E rendelet intézkedéseinek áthágá-
sáért, kijátszásáért a 'leltározással megbizot-
tak, valamint a leltározott papirt kezelők is 
felelősek, a bizottság ellenőrizni fogja a be-
jelentés valódiságát s azok ellen, akik hely-
telen adatokat, jelentenek be, az elkobzáson 
kivül egy évi fogházzal ós 10.000 korona pénz-
büntetéssel büntetendő; az eljárás a forradal-
mi törvényszék elé tartozik. 

Szeged, 1919. április 8. 
Dr. Dettre János 

kormánybiztos. 

Osztályharc és forradalom 
Oroszországban. 

Fordította: 
Szamuely Tibor . 
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Irta: 
Bucharin Níkoláj. 

Ez a „világ összes népeihez" intézett fel-
hívás volt az elLsö hivatalos okmány, amely a 
dolgok valódi állásáról és .Oroszország prole-
tár paraszt tömegeinek igazi hangulatáról 
számolt ibe az összes harcoló államok néptö-
megeinek. Mindezideig az összes hírek ha-
tározottan burkoltaik voltak. A „szövetsége-
seik" kapitalista körei eleinte örültek az át-
alakulásnak, mert megszabadítva látták Orosz 
országot V. György legközelebbi rokonának 
németbarátságától. A tanács szervezésének 
hírére már nyugtalankodott a fináneoligarchia 
lapja, a „Times". S ime, a londoni City rend-
kívül elzsirosodott szivii urainak megnyug-
tatására az időszaki kormány édeskés hírek-
kel ajándékozta 'meg a Világot. Ezekből a hí-
rekből kilátszott a legalázatosabb szolgai 
készség, ami annál komikusabb volt, mert 
ezek a közlemények az orosz nagyhatalmi 
eszmék tizenháromprólbás képviselőitől szár-
maztak. A kadetok tudósítói is ugy írtak — 
Miljukov ur udvarának ellenőrzése alatt — 
mint a hogv az ölebek teszik úrnőik előtt, tisz-
teletteljesen sürögtek-forogtak az angol im-
perialisták lábainál, az orosz forradalmai 
gyáván ugy állították oda, mintha békés át-
alakulás lett volna, melynek csak az akadá-
lyozta meg teljes törvényszerűségét, hogv az 
orosz ibüntetőtörvénykönyv egynéhány feje-
zetét szemmelláthatólag nem vették figyelenv 
be. De ha sikerült is a felhívásnak az orosz 
imperializmius vesztegzárán keresztüljutnia. 
mégis megfeneklett a „szabadságszerető" szö-
vetségeseik makacs ellenállásán. Franciaor-
szág kormánya — amelyik még mindig a 

nagy forradalom tőkéinek kamatjaiból él €s 
minden kellemetlen és kellemes esetben a for-
radalom jelszavaira esküszik — betiltotta a 
kiáltvány terjesztését és ez a francia néphez 
csak mint az ellenzéki szocialisták kiadványa, 
törvénytelen utón jutott eli. 

Lehetetlen, hogy maga a felhívás ténye 
ne imponáljon. A háború idején a munkások 
és katonák forradalmi szerve az összes né-
pekhez fordul, s köztük a „külső ellenséghez" 
is. Nem a katonai barbárság csődje-e ez? 
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A SzAK—Nyomdászok mérkőzése. Va-
sárnap délután .pont- 4 órai kezdetted ,a Szege-
di Atlétikai Klub első csapata tar t mérkőzést 
a -Nyomdászok Testgyakorié Körének a. mult 
vasárnap előnyösen bemutatkozott megerősí-
tett legénységével. Kíváncsian várjuk, hogy 
a most nyilvánosan először szereplő piros-
feketék (együttese milyen, erős (etilen tálilásr a 
fog. majd találni a fejlődő nyomdászokkal 
szemben. A csapatösszeállításokról' majd a ké-
sőbbiek során írunk. lElőzőleg a SzAK Ib. 
csapata mérkőzik negyed 3 órai kezdettel a 
SzAIE if júsági •csapatával. 

Korzó Mozi R.-T. 
T e l e f o n : I g a z g a t ó : I T e l e f o n : 
11-85. VASS SÁNDOR. 1 1 - 8 5 . 
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Csütörtökön 

4 felvonásban. 

F ő s z e r e p b e n G u n n á r T o l n e s . 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, 

e 133 Éli 
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— A jelölő bizottság csütörtökön délután 
4 órakor a városháza tanácstermében ülést 
tart. A jelölő bizottság tagjai: Ábrahám 
Mátyás, Kálmán József, Deli Károly, Cseh 
Imre, Bródi Mihály, Gracsa János és Kere-
kes Mihály. 

— A végrehaj tó bizottság csütörtökön dél-
után 5 órakor ülést tart. 

— Ujabb politikai le tar tóztatások Buda-
pesten. A tanácskormány rendeletére ujabban 
letartóztatták gróf Mikes János püspököt, bá-
ró Hazai Samut, Balogh Jenő volt agazság-
iigyminisztert, Láng Boldizsár volt vezérkari 
ezredest, Zsejunka Józsefet, aki a Máv. gép-
gyárban a munkásokra lövetett és őrizetbe 
vették iBalatonfüreden lAnczy iLeót, a Pesti 
Mlagyar Kereskedelmi Bank elnök-igazga-
tóját. 

— Felhívjuk a középiskolai diákságot , 
hogy Szegedről senki se távozzon, inert az 
év végi bizonyítványt ki fogják kapni. Vára-
di, Laksz, Losátz, Farkas. 

— A postaforgalom helyreállítása. A 
Dél magyar ország megírta, hogy a kereske-
dők szövetsége a postáTorgalom 'helyreállítá-
sa végett Betrix francia ezredeshez fordult, 
aki megígérte, hogy az ügy kedvező elintézé-
se végett mielőbb közbenjár. Kőrössy István 
postafőnök a postaforgalmat Kistelek és Sze-
ged. között autójáratokkal! bonyolíthatná lé. 
Kőrössy postafőnök szerint remélhető, hogy 
iBetrix ezredes biztató kijelentése után vagy 
a felsőbb parancsnokságtól jön meg a kedve-
ző elintézés, vagy Betrix ezredes sa já t hatás-
körében tesz megfelelő intézkedéseket. 

— Szocialista gyűlések. Csütörtökön a kö-
vetkező gyűlések lesznek: A molnárok és 
m alom munkások este hat órakor a Munkás-
otthon nagytermében. — A festőm urikások 
vezetősége fölhív minden, a rendkívüli se-
gélyre. igényt tartó munkanélküli festőmun-
kást, hogy csütörtök este öt órakor jelenjen 
meg a városháza közgyűlési termében tar-
tandó gyűlésen, mert lelilenkező esetben el-
veszti segélyjogosultságra való igényét. 

— Fölemelt viteldijak a villamoson. A 
villamosvasutat üzembe helyezték két hétre, 
vagy addigra, mig a szénfcószlet tart, még 
pétiig azért, hogy a vállalat személyzetének 
megélhetését biztosítsák. Minthogy azonban 
eddig deficit mutatkozik, a viteldíjak föleme-
lését kéri az üzem munkástanácsa a polgár-
mesterhez intézett következő beadványban: 

Folyó hó 3 án a Polgármester elvtárssa' 
történt megállapodásunk alapján ujhól 'meg-
indítottuk üzemünket és az egy heti tapasz-
talatok szerint a jelenlegi tar ifa ós kocsilét-
szám mellett átlagosan 6000 korona napi be-
vételt konstatáltunk. Evvel szemben a kiadá-
súink, beleértve a személyzeti és az anyagi, 
felszerelési kiadásokat, naponta 8500 koronát 
tesz ki. .Ehhez hozzájárul a városnak fizeten-
dő közlekedési adó, ez a napi bevétel Í2 szá-
zalékát képezi, amellyel napi kiadásaink el-
érik a 9500 koronát. Tehát eme kimutatásunk 
alapján 3500 korona különbözet mutatkozik, 
amelynek elkerülése végett kérjük a Polgár-
mester elvtársat, hogy az alábbi díjtételeket 
engedélyezni szíveskedjék: 
Szakaszjegy, mely 2 kilométerig 

terjed 30 fillér 
3 kilométerig 40 fillér 
3 kilométeren felül 50 fillér 
A csomagjegy marad 20 fillér 

(Egyben megjegyezzük, hogy szociális 
szempontból szervezett munkások, valamint 
a tanuló i f júság részére mérsékelt áru bér-

ércfényezö, mázoló és festő 
ipartelep SZEGED, Londoni-
körűt Í4, sz. Telefon 527. 

A mázoló munkákat csakis valódi tiszta lenolaj kencéből készült olajfestékkel készítem. 

Elvállalok e szakmába vágó mindennemű fa- és vas-
butorok, portálok, üzletberendezések és épületek fes-
tését, mázolását és zománcfényezését a legmodernebb 
és a legjobb kivitelben, a legmesszebbmenő felelősség 
mellett. * 273 


