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Románok és csehek támadása a magyar 
tanácsköztársaság eSIen. 

— Kun Béla jelentése a támadásról. — 
(Saját tudósítónktól) De Lobii 'tábornok, 

a- Magyarországba vezényelt francia haderők 
parancsnoka Szegeden tett látogatásakor az-
zal okolta meg a szigorú határzárlátot, hogy 
hadiállapot van. Dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesternek mondotta ezt, aki városi ügyek 
megbeszélésére jelent meg nála dr. Dettre 
kormányzóbiztossa 1. A polgármester, mint 
emlékezetes, kérte a tábornokot, ihogy a városi 
•hatóság (külön igazolásával) magánosok, fontos 
esetekben, Budapestre s onnan vissza utaz-
hassanak. Erre a kérelemre mondotta de Lo-
'btili tábornok, hogy teljesíthetetlen, mert hadi-
állapot van. Akkoriban nem értettük még tel-
jesen ennek a kijelentésnek a súlyát. Most 
azonban fölvilágosíthat bennünket a követ-
kező értesülés: 

A budapesti Ikerületil 'Munkástanácsok 
szombaton délután a Városi Szímházban Bo-
kányi népbiztos elnöklésével ülést tartot-
tak. Előbb dr. Kunfi Zsigmond népbiztos mon-
dott nagy beszédet, amelyen a szervezkedés 
erősítésére IhiVta fel a munkásságot és beje-
lentette, hogy a románok támadást indítot-
tak. 

A helyzetről pontosabban beszámolt Knn 
Béla kii. ügy li népbiztos, aki a következőket 
mondotta; 

— A román offenzíva ezidőszerint sike1 

rült. A jelek szerint Szatmárnémeti elesett. 

Nagyvárad előtt 
közvetlenül ott állanak a román csapatok 

Csapataink-
nak egy része, nagyon kiis része, megállta a 
helyét, utolsó véres csöppiig küzdött, áldoza-
tot hozott; másik része azonban csürhe módi-
jára otthagyta az állásokat, megszaladt, a kö-
telékek fölbomlottak. Békéscsaba felé szintén 
rosszul áll a hadihelyzet. Ott is a csapatok 
egyrésze felbomlott, a másik rész még tartja 
magát. Túlerővel támadnak a románok, job'b 
fegyverzettel, tökéletesebb fölszereléssel. 

— Eleinte azt hittiík, hogy az antant csak 
a Smuts tábornok által megjelölt demarkációs 
vonalakat akarja elérni, de a -helyzetből azt 
lehet következtetni,, hogv az antant-minden 
erővel meg fogja ellenünl 

vát 
\ indítani az offenzi-

— A cseh front még nem mozdult meg, 
de nem .tudom, hogy e pillanatban nem Kez-
dődött-e meg a csehek előnyou'ása. 

Végiül bejelentette Kun Béla, hogy a Kor-
mány tagjai a frontra mennek. 

Budapest, április 21. (Hivatalos.) A M. 
T. I. jelenti: A románok 18-án nagy erőikkel 
folytatták támadásaikat. Csapataink a túlerő 
elől Királyháza, Szatmárnémeti. Nagykáro'y, 
Ermihály falva, Élesd környékére vonultak 
vissza. 

Budapest, április 21. A M. T. í. jelenti :• 
Szatmárnémeti elesett. A románok Nagyvá-
rad előtt állanak és megkezdték et'ínyomulá-
sukat Békéscsaba felé. 

Döntés a Bánát felosztásában. 
— Temesvár Szerbiához fog tartozni. (?) — 

A Le Temps április 15-iki száma közli, 
hogy a territoriális kérdések megoldására ki-
küldött központi bizottság rendezte a Bánát 
felosztásának ügyét, amennyiben megállapi- i 
tolta a szerbek és románok területi részese-
dését. 

Páris, április 18. (A temesvári, délszláv 
sajtóiroda jelentése.) A román delegáció az 
utóbbii napokban nagy engedékenységét tanú-
sít a bánáti kérdésben a szerbekkel szemben. 
Minden jel arra mutat, ihogy Románia Szei-
bia részére hajlandó lemondani a Bánátnak 
olyan részeiről, amelyekhez eddig görcsösen 
ragaszkodott. Ebben az esetben Románia 
Besszarábiában számithatna kompenzációkra. 

Genf, április 18. A Petit Párisién közlése 
szerint a négyes bizottság már döntött a Bá-
nát kérdésében. Azonban a határozatokat 
egyelőre nem teszik 'közzé. 

London, április 18. (Á temesvári délszláv 
sajtóiroda jelentése.) A Morning Pöst értesü-
lése szerint Románia hajlandó engedményeket 
tenni a Bánát kérdésében a szerbek javára. A 
határrendezésre vonatkozó tárgyalások anya-
gát titokban tart ják. 

Belgrád, április 18. (A temesvári délszláv 
sajtóiroda jelentése.) A Bánát kérdésében a 
románok engedékenysége folytán sikerült a 
szerbekkel. megegyezést létesíteni. Ennek 
folytán Tenpesvár városa Szerbiához fog tar-
tozni. 

tfiMS aass 

Bor és boradó. 
Húsvétkor föllendült az alkoholfogyasztás. 

(Saját tudósítónktól.) Húsvét vasárnapján 
és hétfőjén különös mohósággal ünnepelteik 
Szegeden. Mintha egy egész város borba akar-
ta volna fullasztani minden gondját, a jövő-
től való félelmét, a jelen bizonyalanságában 
való minden emésztő tépelődését. Bizony ex 
az ünneplés nem volt áhítatos, fölemelkedő, 
tisztult átérzése a föltámadás nagy miszté-
riumának, -sem ikedves„ vidám, naiv öröme 
egy hagyományokon neve!t'sokaságnak'. Min; 
ha valami pogány szellem szállta volna meg 
a várost! Nem ám az a derűs, az élet örömét 
még bajokban iis elvező szellem, amiért Heine 

rajongott, s amit a másik szkeptikus pogá \ 
a nem könnyen lelkesedő Anatole Francé is 
oly nagyra tart s amely felé talán mindig so-
kan fognak sóvárogni. Nem az áhított görög, 
hanem a barbár pogányság vonult át fölöt-
tünk. • ' i V'; :: v : : 

Minthogy a szesztilalom megszűnt, a vá-
ros hatósága valami gyakorlati hasznát akar-
ja látni a borfogyasztásnak. A polgármester 
hirdetést tesz közzé, amely szerint a város 
tanácsa, tekintettel a város súlyos pénzügyi1 

helyzetére, április 22-étől a bor és sör után1 a 
városi házipénztár javára rendkívüli fogyasz-
tási adó szedését rendeli el. E fogyasztási adó 
a sörnél literenként 50 fillér, a bor után lite-
rénként 85 fillér. A bor után az állami és vá-
rosi fogyasztási adó együtt literemként1 1 ko-
rona. Az adót a javadalmi hivatal fogja be-
szedni. 

Köztársasági mozgalom 
Bulgáriában-

Laibach, április 18. A temesvári délszláv 
sajtóiroda jelenti: A Szlovedszki Narod cimü 
lap jelentése szerint Bulgáriában napról-nap-
ra nagyobb fesz az elégedetlenség a Kflburg-
dinasztia iránt. A szociálisták legnagyobb ré-
sze a dinasztia detronizálását és a köztársa-
ság kikiáltását követeli, mig a polgári elem 
a királyságot fcivánja fenntartani, de egy an-
gol herceg uralma alatt. Állítólag olyan moz-
galom indult meg, melynek célja a Szerbiá-
val1 való perszonál unió a Karagyorgyevicsek 
malma alatt. 

HÍREK 
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A közélelmeiési hivatal 
1918. évi zárszámadása. 

A közélelmezési hivatal vezetésétől való 
megválása után Balogh Károly tanácsnok a 
keddi tanácsülésen bemutatta előirt kötelessége 
szerint a hivatal 1918. évi forgalmáról való le-
számolást, illetőleg a mérlegszámlát és üzlet-
eredményt. Ez a következő : 

í . Mérlegszástíla* 
a) Vagyoni tételek: 

Pénztárkészlet 1918. dec. 31. 
Árukészlet v 
Berendezés 
Adósok 
Átmeneti tételek 

81.707.39 
1.749.654-25 

188.392-49 
5,001.494-22 

866.814-97 
7,888.063-32 

b) Tehertételek: 
Hitelezők 
Tartalékalap 
1918. évi nyereség 

7,361.405-85 
268.808-10 
257.849-37 

7,888.063-32 

1. Nyereség-veszteség-számla. 
a) Nyereség: 

Nyereségáthozat a mult évről 17.382-67 
Kamatjövedelem 171.394-69 
Áruknál nyereség 606.213 04 

794.990-40 

b) Veszteség: 
Költségek 
Kamatteher 
Áruknál veszteség 
Leírások 

1918. évi nyereség 
794.990-40 

Az 1918. évi összes üzleti forgalom 
158,397.657 korona 54 fillért tesz ki. A köz-
élelmezési hivatal előző évi forgalma ennek 
csak harmadrésze volt. Javasolja, hogy a tiszta 

253.171-35 
240.52905 

16.682-38 
26.758-25 

537.141-03 
257.849-37 

-TC • * | • érdekébe áll szivarkapapirokat, szivarkahíivelyeket a Mindenkinek M É D I S P E C I A L , T E hygienikus szivarkahüvely főrak-
tárában vásárolni. 219 Szeged, Jókai-utca 11. szám. 
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