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testnevelés. 5. Műszaki ügyosztály: Építkezé-
sek, csatornázások, utak, városi üzemek gépé-
szeti ügyei. 6. Munkaügyi és népjóléti ügy-
osztály: Szociálpolitikai ügyek, lakásügyek, 
központi munkásnyi lvántar tás , munkások 
szolgálati viszonya és védelme, valamint 
szellemi és anyagi jólétére szolgáló intézmé-
nyek, népkönyvtárak. 7. Szocializál ás i ügy-
osztály: Az üzemek átvételére vonatkozó ter-
vezetek kidolgozása s végrehaj tása . Végül a 
közélelmezési ügyosztály a város lakosságá-
nak élelmezését intézi. S a j á t élelmiszerfeldol-
gozó üzemeket állit fel. Gondoskodik a ruhá-
zati és felszerelési cikkek beszerzéséről, eset-
leg sa já t üzemben való előállításáról. 

— A Szeged é s Vidéke megszűnt . Szeged 
egyik délutáni napilapja, az eleven hirszol-
gálatu, szines r ipontujság, a \Szeged és Vidéke 
megszűnt. Szerda délután m á r nem jelent 
meg. 18 éve, hogy a Szeged és Vidéke megin-
dult. Mérhetetlen az a szolgálat, amelyet egy 
sa j tóorgánum a közéletnek ilyen hosszú időn 
át tesz. Sajnos, ma nincs terünk ar ra , hogy 
a Szeged és Vidéke értékeit és érdemeit mél-
tassuk. Neve beíródott Szeged történetébe. 
(Hasábjait tehetséges újságírók m u n k á j a tet-
te értékessé. Most, hogy nem jelenik meg, bi-
zonyára sokan keresik és érzik hiányát . Fő-
szerkesztője m a j d n e m kezdettől végig dr. Ba-
lassa Ármin volt, min t felelős szerkesztő leg-
utóbb Berezeg Ist ván jegyezte. 

— Szegedi újságírók szakszervezete . 
Szerdán délután megalakult a szegedi újság-
írók szakszervezete a következő t iszt ikarral : 
Elnök Szalag János, alelnökök Móra Ferenc 
és Juhász Gyula, t i tkár Berezeg Is tván, 
pénztáros Szigethy Vilmos, jegyző Lányi, 
István. A szakszervezeti bizottságba Ligeti 
Jenőt és Tamás (Rezsőt választották be. A. 
szakszervezet elhatározta, hogy .megalakulá-
sáról értesi t i a budapesti újságírók szuksz > 
vezetét, üdvözli Göndör Ferenc sa j tóügy! 
népbiztost és Mayer Józsefet , a vidéki s a j t i -
ügyek vezetőjét. A t iszt ikart megbízták, lép-
jen érintkezésbe a nyomdászszakszervezetté! 
az együt tműködés megbeszélésére. 

— Az uj rendszer a szegedi főpostánj 
A ^szegedi főpostán, mint egyéb nagyobb hi-
vatalokban, a bizalmú rendszer helyett meg-
alakul a direktórium. Az átalakítás Végrehaj-
tására a városi forradalmi tanács Ozsváry 
Józsefet é s Szalma Ferencet küldte ki. A 
pos ta szervezetének megfelelően a direktó-
rium mellett két bizottság működik: egy a 
táviróhívatal, egy a telefonit ivatal ügyelnek 
intézésére. A direktórium tagjai : Ktirösy Ist-
ván, Hegedűs Ferenc, Sándor Ede, Nyilassy 
Irén. Ozsváry József a hivatalvezetők és ren-
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Szerdán és csütörtökön március 26-án és 27-én : 

A Star-filmgyár nagyszerű újdonsága 

A csábi tó 
Dráma 4 feívonásban. 

Irta: PAKOTS JÓZSEF. 

A főszerepben : 
Dán Róbert, Holiay Camilla, 

Kornay Richárd. 

Előadások köznapokon fél 5, V» 6 és V* 8, ünnepna-
pokon: VB 2, J/a 3, V* 5, 3A 6 és 'A 8 órakor. 

dezők előtt ismertette az uj forradalmi alaku-
lás jelentőségét é s figyelmeztetett a fokozott 
felelősségre, amieSy ezentúl a tfezltvilsellőkre 
vár. Csütörtökön Körösy István az összes 
tisztviselők jelenlétében mondott nagyobb be-
szédet s őket hü kötelességteljesítésre s a for-
radalmi kormányzótanács rendelkezései iránt 
való föltétlen engedelmességre intette. 

— Nagymérvű vonatforgalmi^ korlátozá-
sok. A Máv. igazgatósága országszerte nagy 
vonatforgalmi korlátozást rendelt el. A Szege-
det érintő korlátozásokra vonatkozólag; közöl-
jük, hogy március 28-áfóT kezdődőlegi a Buda-
pestről reggel 8 óra 30 perckor Szeged felié 
induló személyvonat csak minden .páratlan 
napon, és a Szegedről Budapestre reggel 5 
óra 56 perckor induló személyvonat csak pá-
ros napokon fog közlekedni. Szeged-Rókrts-
ról Békéscsaba felé délután 2 óra 44 perckor 
induló vonat csak páratlan napokon, Békés-
csabáról Szeged-Rcikus felé reggel 5 órakor 
induló vonat csak páros napokon fog közle-
kedni, Csütörtöktől kezdve az összes sze-
mélyforgalom megszűnik a szegedi iizfebve-
ze tőség alá tartozó következő vonalakon: 
Mezőtúr—Mezőhegyes. Szolnak Hódmező*-
vásárhely, Kiskunfélegyháza—Orosháza, Kis-
kunfélegyháza—iHalas, Arad—iNaígykjíMnda, 
Karlova—'Nagykikinda:, Szeged'—Nagybc-ds1-
kenek, N agykik i n d a—Ny ező. Zsombolya- -
Lovrin, Valkány—Varjas, Temesvár—Nagy-
iszen tmitklős, Nagyszent in ifcfós—Hód m eZÍŐV á-

sárhely, Kecskemét—Tiszaug, Fábián—Ár-
pádhalom, Kisszénás—Kondoros é s Szegedi— 
Szoreg között. 

— Figyelmeztetés. Ez uton figyelmeztetjük 
a tisztelt fogyasztó közönséget, hogy a direk-
tóriummal történt megállapodás értelmében a 
légszeszszolgáltatást este 10 órakor már be-
szüntetjük. 

A gázcsapokat senki ne nyissa ki az es-
teli óráikig, mert az könnyen robbanást idéz-
het elő. 

A villamos áramot csak es te 4 órától 
regg-el 8 óráig szolgáltatjuk. Mctoráramot az 
esteli óráikban használni nem szabad. 

A Szegedi Légszeszgyár és Villám telep. 
— A forradalom halottja. Kedden óriási 

részvét .mellett temették a /kultúrpalotából 
Fagaras Jánosné Balogh Etelkát , a szegedi 
proletár forradalom halot t já t . A ravatal fö-
lött dr. Hollós József elvtárs mondott gyö-
nyörű beszédet. 

— A rendőrség átszervezése . A szeged 
rendőrség újjászervezését is meghozta az uj 
rend. Végre a város .megfelelő népőrségre 
tesz szert. A népőrség létszáma körülbelül 4 
—5 száz főből fog állani. Heffner K á r o l y a 
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Szerdán és csütörtökön március 26-án és 27-én 

HARRY PIEL, a zseneális detektiv-
: rendező uj szenzációja : 

Detektivtörténet 5 részben. 

A leggrandióznusabb detektivfilm. 

Kezdete: fél 5, Va 6, V* 8 
vasárnap Vá 2, Va 3, V* 5 3/i 6 V< 8 órakor. 

forradalmi végrehaj tó bizottság rendőrségi 
megbízot t ja felhívást bocsátott ki, amely igy 
•szól: 

— A városi rendőrség őrszemélyzete, ugy 
a gyalogos, mint a lovaslétszám felemeltetik. 
Javada lmazás egyelőre napi 22 korona, a 
végleges nagyobb javadalmazás rövidesen 
meg fog történni. Azon proletárelvtársak, 
ldk ezen szolgálatra jelentkezni, akarnak , d. 
e 8—2-ig jelentkezhetnek, bérház I. em._7. sz. 
szobában. Elsősorban- katonavise.lt «záksz<ir-
vezoti munkások jönnek tekintetbe és akik a 
24 életévüket m á r betöltötték ós 42 év.nél nem 
idősebbek. Aki sa já t ruhá jában jelentkezik, 
rul iakoptatási dijat fog kapni. 

—- Back Bernát műkincseit őrizet alá 
vették. Nemcsak Szegeden, hanem országosan 
ismeretesek voltak azok a műkincsek, ame-
lyek Bach Bernát tulajdonában voltak. A for-
radalmi direktórium tehát, nehogy a nagy-
értékii festmények, szobrok stb. illetéktelen 
kezekbe kerüljenek, kedden este egy bizott-
ság utján Back Bernát lakásán őrizet alá vé-
tette az összes műkincseket. A házat fegy-
veres őrség őrzi. Back a műtárgyak legna-
gyobb részét, huszonhárom ládában, már elő-
zőleg Budapestre szállította és a Nemzeti 
Muzeumnak adta át. Erről a bizottságnak ok-
mányt is mutatot t fők A szegedi direktórium 
az esetről jelentést 'tett a budapesti--kormány-
zótanácsnak. 

— Intézőbizottságok alakítása Felsőta-
nyán. Szeged-Felsőtanyán megalakult kedden 
a külterületi népjóléti bizottság. Klein Gyula, 
Burunka Péter és Andorka e lvtársak tetszés-
sel fogadott beszédekben ismertették a szer-
vezkedés és a direktórium célját s felhívták 
a tanyai földmunkásokat a szükséges intéző-
bizottságok megalakítására. Mire a .ietenvol-
taik Szeged-Felsőtanya területére a népjóléti 
végneh a j t ö-bi z; A ág' tagjaivá ifj. Papái Jó-
zsefet, BelovátT Józsefet és Kálmán Bélát, a 
közélelmezési bizottság tagjaiul Tuskó Lász-
lót és Farkas Jánost, a katonai bizottság tag-
jaiul pedig ifj. Kiirthy Eleket és Horváth 
Zsikó -Gergelyt választották meg. A régi 
munkástanács helyett véleményező testületül 
egy. tizenkét tagu paraszt- tanácsot alakítot-
tak, mely a propaganda-gyűlés befejezése 
után rögtön összefut s 'kiegészítésül tags'ai 
közé beválasztotta Bujtó Ernő, Paulő János, 
Kókay .György és Menyhárt .János régi intéző 
bizottsági tagokat, a tanács .elnökéül pedig 
dr. Fajka Lajost . A kisgazda pár t elnöke Bo 
ros József bejelentette lemondását. 

— A vasúti tanácsbizottság kiegészí tése . 
A szegedi üzletvezetőség köréből vesszük a 
hirt., hogy a vasúti tainácshizottságot Bányai 
Árpád vezető mérnők Olejnyik József vasúti 
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An • • gg • rw nogyulolo 
vígjáték 2 felvonásban. 

II 
Franz Höffer remekmüve 4 felvonásban. 

Kairó látképe. 

Jegyek már válthatók. 
Előadások köznapokon d. u. fél 5, 6 és fél 8 

vasárnap d. u. fél 2, 3, fél 5, 6 és fél 8 órakor. 


