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ván né, Szerencsek Imre, Kenéz Ferenc, Suléz 
Géza, iBöröcz Antal, Bechtl Dénes, Qnláosy 

István, Tatár Nagy Károly, Bábel iMlária, 
Fiáth János, Szepesi Imre. dr., Dobó János. 

Szeged megszállt tertüet. 
fiSaját tudósítónktól.) \Betrix ezredes, 

Szeged: város francia kormányzója a követ-
kező átiratot intézte dr, Delire János ko,r-
máinyzóbiztoshoz: 

Szeged város kormányzósága. 
Betrix ezredes, a város kormányzója a kor-

mány biztos urnák. 
Tisztelettel értesítem, hogy a francia, ha-

tóságok akként határoztak, hogy a szövetsé-
ges csapatok által, megszállt területek és a 
Budapesttől függő magyar országrészek kö-
zött hétfő, április 14 ike réggel 7 órától kezd-
ve minden közlekedés (vasút, közutak, tele-
fon, telegram, posta) megszakad. 

A szövetségesek által megszállott terüle-
tek lakói (Arad és Szeged beleértve) a 'Buda-
pesttől függő magyar országrészbe osaik a had 
seregparancsnok-itábortttok által személyesen 
adott útlevéllel mehetnek -egészen kivételes 
esetekben. 

(Mindenki, aki magyar területre átlép vagy 
viszont, mint kém fel lesz tartóztatva. Az őr-
szemek és előőrsök .mindenkire, aki a vona-
lak erőszakos átlépését megkísérli. 

IA szövetségesek által megszállott és a 
magyar terület között mindennemű kereske-
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— A közélelmezés egységessé tétele. 
Most, hogy a francia parancsnokság u j ren-
delkezéséi értelmében a franciák által meg-
szállott területet teljesen elzárják a magyar 
tanácsköztársaság kormányzata alatt álló 
területeiktől, dr. Dettre János kormáuyzóbiz-
tos azon fáradozik, hogy Szeged varos és a 
szomszédos megszállott községek területeiből 
megalakítsa Szegedmiegyét. Ez az u j közigaz-
gatási szervezet egyelő™ ideiglenes jellegű 
volna és a megszállás idejére vonatkoznék. 
(Ezzel az u j 'közigazgatási 'szervezettel egy-
ségessé lehetne tenni a franciák által meg-
szállott területeknek élelmezését és nem 
volna tovább is fentart'ható az a visszás hely-
zet, hogy a Szegedet környékező egyes köz-
ségek sa já t területükre határzárlatot tárta 
inaik fent és fegyveres erővel akadályozzák 
meg élelmiszereknek Szeged területére való 
behozatalát. 

— Tanácsvá lasz tás az Bzletvezetőségnéí. 
A szegedi vasutasok vasárnap délelőtt a Kor-
zó moziban választották, meg- az üzletvezető-
iség központjába delegált vasutas tanács tag-
jait. A tanács tagja i lettek Bányai, .tdám ós 
Pósa elvtársak. 

— A lapok a f rancia megszál lás alatt. 
íLapunk imás helyén közöljük Betrix ezredes 
'értesítését arról, hogy a francia hatóságok 
határozata folytán hétfőtől kezdve milyen 
ujalbb intézkedések (léptek életbe. Ezekkel 
van összefüggésben, hogy .keddtől kezdve a 
lapokat francia cenzúrának vetik alá. 

— Munkáshangverseny. A népnevelő hang-
versenyek 'folytatása volt a vasárnapi, ame-
lyen a hallgatók sokasága volt jelen és nem-
csak tapsolta a. szereplőket, hanem élvezettel 
hallgatta is a tanulságos műsorszámokat. Ju-
hász Qyula. költészetének ujabb virágaiból 

olvasott fel egynéhányat, Ihdmas iCiyula Va-
lentin imájá t a /Faust-bál, a Hajdúk hadna-
gyából egy dalt, anajd magyar dalokat, adott 
elő, iO. Hitbert Janka Grieg: Királyleány és 
a iRózsák között, majd Branis: Szene rád.ját 
ónekeflte, Bellt' Fjenenc pedig Rubmsiem: 
Szerenád-ját, jSarasaié: iHabanera ját hege-
dülte. Mind a négy szereplő nagy hatást kel-
tett és valóban rászolgáltak a lelkes és meg-
értő elvtársak hálás és e l m e r ő tapsaira. 
Nagy tetszéssel találkozott Jfóra Ferenc 

dés tilos. 
Ezzel szemben Szeged ós Arad Szabadon 

közlekedhetnek s kereskedhetnek a 'szövetsége 
eek által megszállott területekkel holnap reg-
gel 7 órától ikezidVe. Következéskép az ujsze-
gedi híd megnyílik. Magától értetődik, hogy 
fegyvert, lőszert és hadianyagot so a vámos-
ból, se a városba bevinni nem szabad. 

Az ezen tilalom eHe.n vétőket az őrök 
vagy őrszemek azonnal lefogják. 

Azok, akik eddig a városból a 'Budapest-
től függő magyar területre oda és vissza, szó-
ló útlevéléi már kimentek, az előőrs által 
fogva, lesznek 'és ügyük azonnal el lesz in-
tézve. 

Ez a kedvezmény a városba való vissza-
térésire április 17-én megszűnik. 

Jegyzet: A 'szövetségesek által .megszál-
lott területek és a Budapesttől függő magyar 
terület között minden telefon és távírda ösz-
szeköttetés megszakad, kivéve Aradon át. 
Ezen a helyein á t az összeköttetés A radon 
O'ondreeourt tábornok és Temesváron a 1'7-ik 
gyarmati gyaloghadosztály vezénylő tábor-
noknak ellenőrzése alatt áll. 

Betrix, ezredes 
a város kormányzója. 

könyvismertető előadása. Morus Tamásról 
beszélt érdekesen, vonzóan és különö> n az 
Utópia, cimü, négyszáz évvel ezelőtt irt- köny-
vét ismertette rendkívüli figyelem mellett és 
hatásosan. A következő és érdekkel várt in ura,-
káshangveivseriyek műsora, is olyan legyen, 
mint a vasárnapi volt, vagyis, hogy megért-
hessék és élvezhessék és hogy továbbra is a 
kívánatos kultura. céljait szolgálhassák. 

— Nők gyűlése. A választást megelőző gyű-
léseik közt legérdekesebb volt az, amelyeit 
Szabó Ferencué elvtársra ő elnök lésével a nők 
•tartottak a Korzó-mozi nyári helyiségében. 
Több ezernyi hallgatóság hallgatta inagy fi-
gyelemmel iSpádi Aliiéi és iNeszli Boriska, 
budapesti kiküldötteket, valamint Kiss Etel-
ka elvtársnő nagyszabású beszédét és Hege-
dűs Ilonka szavalatát. 

— Matiné a szegedi városi főgimnázi-
umban. Vasárnap délelőtt a szegedi városi 
főgimnázium önképzőköre matinét rendezett. 
A közönség zsúfolásig megtöltötte a dis,z,ter-
met, A műsor választékos ós nivóis volt, Bu-
jár Károly tanár értékes előadást .tartott a. 
tanulóifju.ság .magatartásáról a. jövőben. Fel-
hívta a tainulókat, hogy a hosszú vakációban 
menjenek gyárakba, műhelyekbe és tudomá-
nyos Isnieretf ik mellé szerezzenek praktikus 
ügyességet. A teljesen proletár .szellemben 
tartott beszéd mély hatást gyakorolt a hall-
gatóságra. Goldgruber Géza. VI11. osztályú 
tanuló Juhász Gyula verseit szavalta hatás-
sal. Solti Erzsébet, Nagy falusi Jenő, Szántó 
Dénes, Hirsehfeld Ernő ós a gimnáziumi 
énekkar, zenekar .tették élvezetessé a, matinét. 

— Tüz az Ujszegedi Kendergyárban. 
•Hétfőn est« az Ujszegedi Kendergyárban le-
vő barakkokban tűz ütött ki. A szégedi tüzőr-
iség ikivonult Újszegedre és hozzáfogott az 
oltási munkálatokhoz. lEgy barakk teljesen 
leégett. A tűz a késő .esti órákig tartot t . 

— A Vass-mozi értesítése. A közlekedés 
teljes .beszüntetése (miatt ,a. Vass-moziban nem 
leszruek előadások. Amint módunkban tefez, 
filmeket ismét beszerezni, ezt a t. közönség 
szíves tudomására fogjuk hozni. 
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MŰSOR: 

Kedd: Elvált asszony, operett. Premier bér-
let. A. 32. 

Szerda: Elvált asszony, operett. Premier bér-
let. B. 32. 

•Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
PÁSZTOR JÓZSEF. 

Korzó Mozi R . -T . 
Telefon: Igazgató: j Telefon: 

11-85 . | VASS SÁNDOR. íj 11-85. 

151 "V 

Kedden 

közkívánatra 

5 felvonásban. 

Főszerepben Gunnár Tolnes. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, 

Nyomatott^Várnay L., könyvnyomdájában, Kárász-utca 9. 

U E A N Z Ü 
Magyar Tudományos Szinház. 

Telefon 872 . Telefon 872. 

Kedden 

nagy artista dr íma 4 felvonásban. 

A főszerepben Hella Moja. 

Előadás köznapokon : fél 5, 3A 6 és Vi 8 órakor. 
Kedden 2 órától kezdve. 


