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iaát felkéri a tehetősebb polgárokat, hogy a 
xeikviráláis elkerülése végétt önként a jánl ja-
nak fel nélkülözhető ágynemüeket. Amennyi-
ben ez nem történne meg, kénytelen lenne a 
hatóság rekviráitatni. 

— Politikai megbízot tak vezetik a postát . 
A magyar tanácsköztársaság femhatósága 
•alá tartozó összes kincstári, posta-, távírda, 
és távbeszélő-hivatalok és ügynökségek igaz-
gatásával járó jogok és kötelességek a bel-

ügyi népbiztosság rendelete értelmében a 
posta politikai megbízottjára ruháztattak át. 
Minden a posta, távírda és távbeszélőt érintő 
ügyekben tehát a Budapesten székelő politi-
kai megbízotthoz (II., Albrecht-ut 3. II . QTXI 
let) vagy a posta- és távírda 4gazgató igck 
színhelyén működő politikai megbízotthoz 
kell fordulni. A katona-, munkás- és földmi-
vesszegény tanácsoknak smgornan tilos a 
posta ügyekbe beavatkozniok. 

— A kétszáz hektoliternél nagyobb bor -
készletek bejelentése. A földmivelésiigyi nép-
biztosság 13. F. N. számú rendelete. A föld-
művelésügyi népbiztosság a borkivitel elő-
mozdítása végett a következőket rendeli: 1. 

Mindazok, akik a megszállott területekre, 
•vagy a vámkülföldre való kivitel céljából 
bort adtaik el, ide még a bort nem szállítot-
ták, kötelesek az ily borok mennyiségét á je-
len rendelet kihirdetésétől számított nyolc 
nap alatt bejelenteni. 2. Mindazok, akik-
nek kétszáz hektolitert meghaladó borkész-
leteik vannak, kötelesek készleteik mennyi-

őségét a jelen rendelet közzétételétől számított 
nyolc nap alatt bejelenteni. Az 1. szerint 
bejelentendő mennyiség a kétszáz hektoliter-
be nem számit bele. A rendeletnek Szegeden 
való végrehajtásáról ,a direktóriumnak kell 
majd intézkednie. — 

— Nagygyűlés. A Szeged-Felsővárosi Szo-
ciálista Pártszervezet I. április 11-én, pénte-
iken este 6 órakor a Dugonics-utcai polgári 
leányiskola tornatermében nagygyűlést ta r t 
a munkás-, katona- és paraszttanácsok vá-
lasztása ügyében. A pártszervezet körzetébe 
tartozó minden élvtársnak kötelessége meg-
jelenni ezen a nagygyűlésen. 

— A bankbeté tesek ötven százaléka je-
lentkezett eddig igazolásra. A szegedi ban-
kokban eddig a betéteseknek ötven százaléka 
jelentkezett igazolásra. A legembertelenebb 
igazságtalanság volna, ha azok a kistőkés 
betétesek, akik vidéken, pláne megszállott 
területien laknak, pusztán külső körülmények 
miatt, veszítenék el igényeiket, minden kár-
pótlás nélkül. Sokan koldusbotra jutnának 
közülök. Ötezer koronán felüli betétig 14 nap 
•alatt, kell jelentkezni az igazolásra, ötezren 
alul 30 nap alatt. I)e hogyan jelentkezzenek 
azok akár személyesen, akár Írásban, akiktől 
ez a lehetőség teljesen el van zárva? A For-
radalmi Kormányzótanács intencióinak az 
felel meg, ha az ilyen kistőkésekkel szemben 
méltányosan járnak el s bizonyosra vehető, 
hogy amint az igazolás részükről lehetségessé 
válik, visszanyerik betéteik fölött teljes ren-
delkezési jogukat. ( \ j 

— Nyilatkozat. A csütörtöki lapokban meg-
jelent Figyeltneztetés-re kijelentem, hogv a 
katholikus autonómia nem politikai,, pláne 
e'Jteforradálmi mozgalom. Sőt ezt elitéli. Az 
autonómia tisztán a vallás magánügye. 
Amennyiben egyesek túlbuzgóságukba;1, e^ci-
It.g politizáltak, az nem történt a Kajhoukus 
autonómia szellemében. Várhelyi József, pré-
post plébános, az autonómia elnöke. 

— A szellemi munkások szakszervezeti tag-
kouvve átvehető Lugbsi Döme péuztáros elv-
társnál. Deák Peren c-n tea 2. szám alatt, pén-
teken és szombaton 3- 4-ig. Minden szak-
szervezeti tag köteles könyvét átvenni, hogy 
hétfőn szavazhassoiu. 

— Elitélt ellenforradalmárok. Budapesten 
,a 'forradalmi törvényszék Kertész Fe-
•u'eiK!' Istvánt, aki népbiztosa megbízott-
nak adta ki magát és többféle csalást köve-
tett el, tizenöt, évi fegyházra • ítélte. Kertész 

köztársaság idején. Akkor kiszabadult, most 
azonban megkapta méltó büntetését. Ellen-
forradalmi mozgalmat szervezett. A .forra-
dalmi törvényszék Kertészen kívül elitélte 
izgatásért Zelmies Aehmetet három évre, 
Koch Jenőt három évre, Csorba Antalt és 
Janszky Lászlót két-két évi fegyházra. 

A villamos fölemelt viteldijai. A városi 
tanáosó csütörtöki ülésén utólagosan jóvá-
hagyta a villamosvasút viteldijainak föl-
emelését. De dr Szekerke Lajos tanácsnok ja-
vaslatáét kimondotta, hogy ebből a részvény-
társaság semmiféle magánjogi előnyt, vagy 
jogot nem állapíthat meg magának. A vitel-
dijak emelését ugyanis az iizemi választmány 
határozta el azért, hogy a munkások fizeté-
sét biztosítsa; a városnak azonban a rész-
vénytársasággal van szerződése. Kötelezi a 
tanács a társaságot, hogy üzleti könyveit 
minden héten mutassa be annak a megálla-
pítása végett, hogy a fölemelt viteldijak ki-
zárólag szociális célokra fordíttatnak és a 
társaság magának semminemű ujabb hasznot 
nem biztosit. 

I - Visszaélés a szivarkiosztásná!. A kor-
mánybiztos tudvalevőleg elrendelte, hogy az 
állami dohánygyár 'szivarkészletét ki keli áru-
sítani, a város javára is. A dohányki.sáru.sok-
nak egyenkint 34,000 korona értékű árut utal-
tak ki, amiből egyelőre 29—31 ezer korona 
értékűt kaptak meg tényleg. Minthogy a még 
ki nem adott készlet 'kiárusítását a gyár kü-
lönféle iirügyek alatt egyre késleltette, a do-
hányárusak küldöttségben mentek panaszra a 
kormánybiztoshoz és a pénziigyigazgatóság-
hoz. Erre megtörtént a folytatólagos kiosz-
tás, de ugy, hogy titokban értesítettek egyes 
protekciós árusítókat, hogy elmehetnek a 
gyárba a szivarért. Panaszkodnak a dohány-
árusitó kiskereskedők is, hogv nekik nem ad-
tak a ke'endőbb olcsófajta szivarokból, iha 
nem az r számukra a drágábbakat osztották 
ki, s a nagykereskedőknek juttatták az ol-
csóbb fajtákat. Szóval, dolgozott a protekció. 
Ajánlatos volna, ha a direktóriumi végrehajtó 
bizottság szétnézne egv kicsit a dohánygyár-
ban. Egyébként eddig két millió koron a érté-
kű szivart osztottak ki. Ebből a város pénz-
tárába juta ék. vagy pótdíj címén 573,842 ko-
rona folyt be négy nap alatt. Azoknak a do-
hánygyári munkásoknak, akik a kiosztás ne-
héz munkáját végezték, összesen 1400, a mun-
kában részes vár is i tisztviselőknek összesen 
1500 koronát adtak ki jutalmul. 

— Iskolai értesítés. A III. kerületi polgári 
fiúiskola igazgatósága közli, hogy a bizonyít-
ványokat kedden délelőtt 11 órakor osztják 
ki. A tanulók a. bizonyítványok átvételére je-
lentkezzenek a városi főgimnáziumban. 

— Egy hónapra Ítélték egy katonaorvos 
feleségét . Miskolcról jelentik, hogy az ottani 
forradalmi törvényszék egy hónapi fogházra 
és 2000 korona pénzbüntetésre ítélte dr. Görög 
Simon katonaorvos feleségét, mert a köznyu-
galmat veszélyeztető híreket terjesztett. Gö-
rögné ugyanis egy ikalaposnőt, arra figyel-
meztetett, hogy ne utazzék Pestre, mert a fő-
városban borzasztó dolgok történnek és az 
utasokat p vonaton kirabolják. Ar forradalmi 
törvényszék tárgyalásán Görögné tagadott, a 
•tanuk ellenben ellene vallottak, mire a tör-
vényszék megállapította a bűnösségét és el 
ítélte. 

— Letar tóztat tak egy volt kisgazda-párt i 
képviselőt. Nagykanizsáról jelentik, hogy ott 
lázítás miatt, letartóztatták Nórák János volt 
kasgazdapá rt i kép viselőt. 

— Átalányban fogják fizetni a vigalmi-
adót . A vigalmiadó behajtása Szegeden eddig 
jegyrendszer alapján történt. A vendéglősöd 
szakszervezete most azzal a 'kérelemmel for-
dult a városi tanácshoz, hogv a vigalmi adó 
fizetését könnyebben kezelhető rendszer alap-
ján hajtsa be. A város tanácsa csiírir.okön 
abban állapodott meg, hogv a vigalmi adót a 
kávéházakra átalány alakjában veti ki. Az • 
adóátalány alapja a kávéház eddigi forgal-
ma lesz, kevesebb azonban az átalány nem 

Abban az esetben, ha a vendéglősök az uj-
adózás módját elfogadják, az összes vigalmi 
adókat ilv módon fogják kivetni. 

— Ifjúsági matiné. A szegedi városi főgim-
názium Önképzőköre április 13-án, vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor az intézet dísztermében, 
matinét, rendez. Műsor: 1. Haydn: Menüett,& 
a G-dur syinphoniából. Előadja a főgimn. ze-
nekar. 2. A tanuló i f júság ós a szocializmus. 
Szabadelőadás. Mondja: lBujár Károly főt-
gimn. tanár. 3. Beethoven: Himnusz az éjhez. 
Énekli a főgimn. énekkar. 4. Juhász: Ham-
melni; bűbájos. Szabad hajók . . . Szavalja: 
Goldgruber Géza VII I . oszt. tan. 5. Gounod—-
Raff: Valse de Juliette. Zongorán előadja: 
Solti Erzsébet VIII . oszt. tan. 6. Kiss J . Tü-
zek. Szavalja: Széli János VIII. oszt. tan. 7. 
Ballada az életről. I r t a és felolvassa: Nagy-
falusi Jenő VIII. oszt tan. 9. Ady: Gare de 
l'est-en. Szavalja Hirschfeld Ernő Vilii. oszt. 
tan. 10. Haser: Himnusz az örömhöz. Énekli 
a főgimn. énekkar. — Önkéntes adományokat 
az öhképzőköri pályamunkák jutalmazására 
köszönettel fogadnak. 

— Felhívás. Várost kereskedelmisták, ugy a 
leány-, mint a fiúiskola növendékei fél 11 
órakor fontos megbeszélés végett jelenjenek 
meg az iskolában. Farkas Lajos. 
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MÍ&OR: 
Péntek: Szentivánéji álom. piespíó+ék. Pre-

miérbérlet B) 31. 
Szombat délután: Tul a nagy Krivánon, da-

losjáték. 
Szombat este: Szentivánéji álom. mesejáték. 

Idénybériet, páros 78. 
Vasárnap délután: Pillangó főhadnagy, ope-

rett. 
Vasárnap este: Szentivánéji álom, mesejáték. 

Bérletszünet. 
Hétfő: Szentivánéji álom, mesejáték. Idény-

bérlet páratlan 79. 

* Szentivánéji álom. Sátoros ünnep, vala-
hányszor Shakespeare szerepet a játékrenden. 
Sajnos, ilyen nagy ünnepben a vidéki színpa-
doknak r i tkán lehet részük, a közönségnek 
pedig hibátlan Shakespeare előadásban. En-
nek is meg van az oka. És ha majd az ok 
megszűnik és ha Shakespeare! nemcsak azért 
hozzák színre, hogy a kultur látszatnak is ele-
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A Spiiinx 
Elynor Glyn regényes játéka 5 részben. 

A főszerepben: Matyassowszky. 

Pereme István neve .már szerepéit, még a nép- lehet, mint az eddig fizetett vigalmi a l ó volt. 
Előadások köznapokon fél 5, V« 6 és '/« 8, ünnepna-

pokon : '/a 2, 1/2 3, V* 5, V» 6 és V* 8 órakor. 


