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iilő pi'dle tártör vényhozást. Még nánes eldönt-
ve, hol fog ülésezni, de ideiglenesen valószí-
nűleg a Városi Színháziban, ahol péntek este 
első együttes ülését tartja a fővárosi munká-
sok és katonák tanácsa*. 

Szeged élelmezése. 
(Saját tudósítónktól.) Szeged ma az or-

szág legsajátosabb helyzetben levő városa. A 
meg nem szállott területektől, Szatymaztól, 
illetve Kistelektől kezdve ugv vasút, mint 
íávirdaforgalomra nézve el van vágva. Ke-
reskedelmi és: üzleti szempontból tehát az 
eddigi íőütőér ebbe a városba életet nem hoz-
tialts és innen az ország többi részébe nem vi-
het. Az a nagymérvben megszorított szemé-
lyi forgalom, amely Kistelek irányában eddig 
fennállott, csak kinos vergődés. A teherforga-
lom. az áruik esetleges beszállítása kocsituva-
rqn szinte lehetetlen helyzetet teremt akkor, 
amikor egy fuvarért 4—500 koronát kérnek. 
i:p igy vagyunk a személyforgalommá' ts. 
Nagyobb mennyiségű árut egyáltalában nem 
is lehet a városba behozatni ezen az utón. 
Egyébként pedig, miután a szegedi üzletveze-
tőség forgalmi és vontatási ügyrendelkezési 
jogát a budapest-központi üzletvezetőség vet-
te át, szállítási engedélyért is oda keli fordul-
ni. Most ínég mindig kétséges, hogy a megér-
kező vagv feladásra kerülő árut, avagy élel-
micikket átengedik-e a vörös őrség, avagy a 
franciák. Hódmezővásárhely felé az állapot 
teljesen hasonló. Az algyői hid megszállásá-
val a vonatközlekedés abba az irányba is tel-
jesen megszűnt, a személy- és kocsiforgalom 
pedig még szomorúbb, mint Kisteek relé! 

A megszállóit: terültetek felé, Szabadkára 
csak uti igazolván nyal lenet utazni, de az ut 
folytatásába Horgoson beleszó! a szerb állo-
mási parancsnok. Szóval erre is bizonytalan 
az utazás. Amint értesülünk, a napokban ta-
lán már Szabadkáig is elengedik az urasokat 
egy köz vetteti vonat beveze léséve'.. Szabadka 
felől Szegedre semmiféle ára': nem' lehet hoz-
ni. Temesvár—Becskerek ia'é utazni ugyan 
lehet, de árukat, élelmiszeri olv kis mennyi-
séében engedneK át, hogy az szóba se jöhet. 
Szeged tehát teljesen körül van kerítve, tel-
jesen el van vágva. 

Kérdés iio.-,t 'már, hogy a franciák jain-
dulatet, barátságos magatartása, a város írend-
-tvül súlyos helyzetének -figyelembevételével 
mikor nyilvánulhat e téren jó tettekbn. Egy 
mindem, életforrástól elvágott város több, mint, 
százezer polgárának létérdeke teszi sürgős-
sé az intézkedések gyors 'ütemét. 

Megsz i lárdul t a bajor t a n á c s -
k o r m á n y h e l y z e t e . 

München, április 12. (Minthogy a tanács-
kormány vezetői ós a legszélsőbb kommunis-
ták között teljes megegyezés jött létre, a ta-
nácskormány helyzete most már megszilár-
dult. A kormányzás vezetőinek lemondásáról, 
valamint a Miihsam és Landauer letartózta-
tásáról szóló hírek koholmányok. A régi ba-
jor kormányban viszont megkidult a bomlás 
processzusa. Sim-on kereskedelmi, miniszter 
kilépett a kabinetből. A bajor katonák szö-
vetsége megkezdte a bajor vörös hadseregbe 
való toborzást és kiáltványukban azt mond-
ják, hogy Noske és bűntársai Bajorország el-
len akarnak támadni és Berlinhői át akar-
ják hozni a testvérháború!. /A tanácsköztár-
saság kikiáltásának örömére a bodeni tavon 
közlekedő személyszállító hajók vörös zászló-
díszt öltöttek. A vasúti forgalomban minde-
nütt nagy zavarok támadtak. iSvájc félelmé-
ben elzárta határá t Bajorország felé, ahon-
nan szinte lehetetlen svájci területre lepni. 

Még nem oldották fel az ujabb hicizáriaíot. 
(Saját tudósítónktól.) Beszámolt a üél-

mdgyarország azokról az eseményekről, a 
melyek pénteken izgalomba hozták az egész 
várost. A szeribek, mint ismeretes, megnyitot-
ták a közúti hidat és dobszóval hirdették ki 
Újszegeden, hogy szabad az átjárás. A for-
galom azonnal megindult és a Szegedtől el-
zárt emberek boldogan siettek a városba a 
közúti hidon át. Szerb katonák is jöttek át: a 
hídon, jó részük fegy verte tenűl. A szabad for-
galom azonban rövid ideig tartott: a franciák 
a hidat újból elzárták. Ezek az események 
széleskörű kombinációkra adtak alkalmat a 
tájékozatlan lakosság közt. A messzemenő 
következtetéséklet az események eddig nem 
igazolták. Szombation már ismét szerb őrség 
állott a hídfőnél és látszat szerint semmi vál-
tozás nem történt a régi állapoton. A közúti 
hídon csak Betrix ezredes aláíráséval ellátott 
igazolvánnyal lehet átmenni Újszegedre, a 
régebbi igazolványokat pedig visszavonták. 
Többen tehát, aikik a hid megnyitásaikor Sze-
gedre iöttek, nem imiehettek vissza Újszeged-
re. 

A helyzet tehát pillanatnyilag, az, hogy 
az a kedvező fordulat, amire számítani lehe-
tett a pénteki események után, egyelőre nem 
következett be, bár kétségtelen, hogv mély-
reható változások előtt állunk. Hogv milyen 
irányban, arra pozitív feleletet adni ma még 
nem 'ehet. A francia parancsnokságán semmi 
hivatalos értesítésről nem tudnak és a város 
vezetősége sem adhat felvilágosítást arról. 

hogy mi történt tulajdoulképen cs hogyan íog, 
alakulni a helyzet. Annyi tény, hogy a szer-
bek utasítást kaptak Belgrádból, lehet, hogy 
az elvonulásra, de az sincsen kizárva, hogy 
a parancs egészen más természetű. Az a kö-
rülmény, hogy a magyar munkások tömege-
sen érkeznek vissza -Szerbiából, azt a látsza-
tot kelti, hogy Belgrádban fontos események 
történtek. Biztosan nem lehet tudni, mert a 
miikor a munkások elhagyták a szerb fővá-
rost, ott még nyugalom volt. Mondják azon-
ban, hogy .Szerbiában igen feszült a helyzet 
és állítólag azért küldték őket1 vissza, nehogy 
tápot adjanak a boüseiviíki: propagandának. 
Fontos körülmény, hogy a munkásokat még 
vasárnap estet indították utnalk Belgrádból, 
azóta tehát lényeges változások történhettek 
Szerbiában, amiről a munkások természete-
sen nem tudhatnak. 

A közeli napok eseményei alkalmasint 
bizonyságot derítenek a most még bonyolult 
helyzetre. Minden esetre a körülményeket 
azzal a fegyelmezettséggel és nyugodtsággal 
kel' megítélni és fogadni, amely megfelel a 
pnoietáriátus érdekeinek. Nem szabad a ká-
rogó varjak szereplésének fontosságot tulaj-
donítani, de viszont nem szabad hinni azt 
sem, hogy az imperializmus felhői már telje-
sen oszladozni kezdetiek. Az idő a mi szö-
vetségesünk, türelem kelt hozzá, hogv érlelő, 
felvilágosító és felszabadító munkáját bevár-
juk. 

Hatalmas ellenforradalmi mozga 
vert le az orosz szenj 

A budapesti állomás ut ján a következő 
szikratáviratot kapta Pétervárról a Magyar 
Távirati Iroda: 

Az orosz szovjetköztársaságnak az el-
múlt hónapban a reakciónak hatalmas offen-
zivájával kellett megmérkőznie, amelyet min-
den oldalról, kivül és belül egyaránt inditot-
tak ellene. Az orosz szovjetköztársaság újból 
győzelmesen került ki a megpróbáltatásból 
és ismét bebizonyította szerkezetének szilárd-
ságát és az orosz népnek rendithetetlen elha-
tározását, hogy minden fenyegető hatalom-
mal szemben megvédi magát. 

A támadás terve félelmetes volt és végre-
hajtása. Perm elfoglalásával kezdődött. 

Azzal egyidejűleg, hogy Kolcsak tenger-
nagy minden erejét összeszedve keletről ha-
talmas csapásra készült, a német, finn, lett és 
észt- fehér gárdák Főoh marsall u j j mutatásá-
ra nyugatról rohanták meg a iszovjetköztár-
saságot. Ugyanakkor hatalmas ellenforradal-
mi mozgalom indult ki Varsóból Novlens 
szakértő vezetése mellett." 

Ezalatt, ok nélküli zendülések törtek ki a 
front mögött közvetlenül fekvő falvakban, a. 
Volga mentén, Simbirekhen és Samarában, 
amelyek nyugatra terjedve oly termékeny vi-
dékeken is mutatkoztak, ahol az élelmezés 
kérdése semmiféle elégedetlenséget nem kelt-
hetett. Az ország belsejében indokolatlanul 
sztrájkok keletkeztek, több vasútvonalon, így 
az oreli és bfiiacskoi vasúton, sőt néhány pé-
tervári gyárban is azok között a munkások 
között, akikkel az élelmezés szempontjából ép-
pen a legjobban bántak. Mindennek betető-
zéseként, a, szovjetköztársaság olyan összees-
küvéseknél> jutott nyomára, amelyet a magu-
kat baloldali szocilálforradalmároknak neve-
ző elemek szítottak. A Péter várt ellátó egyik 

legnagyobb vízműben pokolgépet találtak. 
Mindezekből tisztán kitűnt, hogy V/ antant 
ügynökei utján meg akarta állitai a forgal 
inat, hogy a városokat kiéheztesse és fel akar-
ta a tudatlan lakosságot lázítani, igazi kép-
viselői ellem. Az an tan t meg -akarta a vasút-
tal való kereskedelmi forgalomnak és ipari 
életnek felvételét akadályozni. íKoJcsakot ne-
ki indította a bő vasúti gabona magtáraknak 
ós a Volgán utat készített csapatai részére, 
a. hajózás ujmfelvételé idején. 

Az összeesküvés napfényre került, szálai 
láthatóan Janin tábornokhoz vezetnek ,(hónk-
ba, Niesel tábornokhoz Varsóba, Rerthelolt 
Anselme és Franchet D' Esperey tábornokhoz 
Jassiba, Sebastopolba ós Odesszába. 

Az orosz nép győzedelmeskedett! 
Az összeesküvések összeomlottak, 

azok a munkások ós parasztok, V-.iket félre-
vezettek, u j ragaszkodással térnek vissza a 
szovjetekhez. Paderevszky hadseregeit feltar-
tóztattuk. Kolcsak katonái a mi oldalunkra 
pártoltak. 

Azokra a csapásokra, amelyeket. tjl'*nv 
mértek, az orosz szovjetköztársaság azzal vá-
laszolt, hogy a betörő csapatokat kiverte, a 
Fekete-tenger kikötőjét elfoglalta és végül 
Odesszát is hatalmába vette. Az egész világ 
reakciójának hatalmas összeesküvésére az 
egész világ munkássága azzal felelt, hogy ki-
kiáltották a magyar köztársaságot, kikiáltot-
ták a bajor köztársaságot, amelyek közvetle-
nül szövetségesei az orosz szovjetnek és meg-
alakult az ukrán, litván, lett és észt szovjet 
is. Nem tudni, -min kell inkább csodálkozni: 
vájjon az imperialista zászlóvivők arcátlan-
ságán, akik szemforgató módon a,z orosz nép 
szenvedései .miatt, siránkoznak, amidőn ma-
guk okozzák a szenvedést, vagy állandó vak-
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