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aiíkallntozottaiíják kedd délután- 'tartott ülése 
az t /határozta, hogv üzemi választmányt ala-
kit és •mihelyt elegendő szén ál'l a gyár ren-
delkezésére és az üzem felvehető 'lesz. a. .pol-
gármester és a francia parancsnokság hozzá-
járulása esetén ezzél kívánja a gyár vezeté-
sét eieuoriztetni. A .Magyar Kender- és Lot;-
lipar R.-T. munkásainak és tisztviselőinek a 
polgármesternél járt küMöütséae. 
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— Akik künn rekedtek. A francia parancs-
nokság értesítette dr. Dettre János kormány-
zóbiztost arról, hogy a francia hatóságok 
Szegedet elzárták a meg nem szállott terüle-
tekkel való minden forgalomtól'. Ez a:z állapot 
hétfőn következett be és' igen sok családiban 
okozott ijedelmet, szomorúságot. Még va-
sárnap is élénk •• vcflt a iforgalom Budapesttel, 
a szomszédos Vásárhellyel, Sáiadorifaívával. 
AlgyővéF. Az utóbbi helyekre például kocsin, 
útlevél nélkül engedték át a szegedieket. Vi-
szont az emötett heHyekről, is számosan (jöttek 
be Szegedre, hogy itt üzleteket bómiyolitsanak 
te, hagy bevásároljanak, vagy 'más ügyes-ba-
jos dolgaikat intézzék. A szigorú iiatárzárlat 
miatt a szegediek künn rekedtek, a vidékiek 
itt benn mar,adtaik, A francia parancsnokság 
értesítése szerint április 17-éig azokat, akik-
nek -útlevelük van, beengedik a városba. De 
mi történjék azoikkaá a szegediekkel, akiknek 
útlevél nélkül is 'megengedték, hogy Buda-
pestre, Vásárhelyre, Sándonfalyára, vagy 
más, akkor imtég el nem zárt helyre menjenek? 
Sok szegedi családapát, vagy más osaládbe-
liit várnáik haza türelmetlenül és aggodalom-
mái. Hétfőm és kedden egymásután jöttek a 
városházára csoportok, Szegeden maradt vi-
dékiek, akik Hibaigazítást akartak szerezni 
arról, hogyan -szerezhetnének eltávozási en-
gedélyt. A hatóságoktól azt .a tanácsot kap-
ták, hogy egyelőre legyenek tünetemmel, a 
francia parancsnokságnál majd közbenjárnak 
érdekükben és remélhetőleg a parancsnok-
ság sem zárkózik el a mindenképpen meg-
érthető és lemlberfeg nagyon is méltányolha-
tó kérelmiek teljesítése elöl. 

—- Fél napos nyári időszámítás. Kedden 
hajnalban Szegeden egy órával előreigazitot-
iták az órákat, mert egy régebbi rendelet sze-
rint április 36-én [megkezdődik a (nyári idő-
számítás. A francia kormányzóság azonban 
kedden délelőtt értesítette Dettre János kor--
mányzóbiztost. hogy nem járulhat hozzá a 
nyár i időszámításhoz, mert a szegedi időszá-
mításnak egyeznie kell a többi megszállott or-
szá^részek időszámitásá v al. A francia kor-
mányzóság intézkedésére a toronyórát délután 
két' órakor .egy órával vissza igazították. To-
vábbi intézkedésig tehát a. régi időszámítás 
marad érvényben. 

— A Szeged—ceglédi második vágány. 
A Diimagyarország, megírta, hogy a tanács-
kormányzóság szocializálási népbiztosa a 
iiuukanéikíi'iiíség csökkentése és az ország 
közgazdasági érdekeinek istápolása céljából 
több fő és elsőrangú vicinális vasutvonaikp 
megépítteti a második vágányt, illetve a vi-
cinális vonalakat e.sőraugusiria. A nagy, or-
szágos 'muuk.aa|,jkailiam n vra j rá s a Szegede n 
megkezdődik szerdán reggel ázzál, hogv a 

Szeged—czegliédi vasútvonal második vágá-
nyának építési munkálataihoz hozzáfognak. 
Az épités-i felügyelőség eddigi eredményes 
szervező,, munkáját bizonyítja, hogy szerdán 
reggel a belvárosi temető ime®ett, a Szegedtől 
Czegléd irányába húzódó vasúti töltés men-
téra négyszáz dorozsmai és; száz szegedi föld-
munkás vonul ki a második vágány építésé-
nek megkezdéséhez. A munkások száma ter-
mészetesen a jelentkezéseik, valamint a mun-
ka előrehaladásával emelkedni fog. Az épít-
kezésnél egyéb ipari munkásokat is fognak 
foglalkoztatni és pedig tömegesen, mihelyt a 
felépítményi anyagok, sínek, váltók, talpfák-
hevederek stb. rendelkezésre áldanak. A má-
sodik vágány építésének munkálatait a szege-
di üzletvezetőség kebeléből szervezve egv 
felügyelőség végzi, amelynek hivatalos helyi-
sége az Ítélőtábla épii etében van. Az építési 
kirendeltség vezetője Tattszig Ármin felügye-
lő. A munka megkezdésénél jelen lesz a szo-
ciáilizátás'i népbiztos kiküldöttje is. Az persze 
egészen bizonyta'an, hogy a munkát a meg-
változott viszonyok mellett meddig folytat-
hatják. 

— Élelmiszerek behoza ta la Újszegedről . 
Mi óta a közúti hid megnyílt, a .szegedi! lakos-
ság tömegesen kereste föl az ujszegedi piacot, 
hogy ott élelmiszereket vásároljon. Az ujsze-
gedi katonai parancsnokság ezért elrendelte, 
hogy csak' az élelmiszer.tólöisleget szabad be-
száll i tani Szegedre. Viszont árusításra tehát 
nem lehet vásárolni Újszegeden. lErne külön 
engedélyt kell kérni. Magánosok azonban vá-
sárolhatnak sa já t szükségletükre Újszegeden. 
Tejet viszont a magánosok nem vásárolhatnak 

Korzó Mozi R.-T. 
Tele fon 

11-85. JL 
Igazgató : 

VASS SÁNDOR. 
Telefon : 

11-85. 
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Szerdán és csütörtökön 
április 16-án és 17-én 

Na§t§ amerikai szenzáció 

amerikai történet 3 felvonásban. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, 

Újszegeden. A városi tejcsarnokok részére 
szabad vásárolni. Azonban ez idő szerint 
olyan kevés tej van Újszegeden, hogy az a 
mennyiség, ami a lakosság ellátásán felül ma-
rad, alig elegendő a betegek és csecsemők ki-
elégítésére, 

— 52000 korona vígalmiadó. A városi tanács 
keddi ülésén dr. SzekerJce Lajos tanácsnok je-
lentést tett a március havi vigalmiadé-be-vé-
telekről. Közölte, hogy a Korzó-mozi 17.519 
korona. 21 fillért, az Uránia '5838 korona 87 
fillért, a Vass-mozi 2826 korona 14 fillért, a 
Boyali-Apoliló 897 korona 28 fillért szolgálta-
tott be vigalmi adóban. A szinh HiZ OSíHik 
korona 56 fillért. Nagyobb összeg folyt még 
be bálák, hangversenyek, meg a kártya és bil-
liárd után. A március hóban befolyt teljes 
összeg 51,931 koronát tesz ki. 

— Szakszervezeti bizottsági ölés. Szerdán 
estíi nyolc órakor a. szakszervezeti bizottság 
a. Munkásotthon nagytermében ülést tart. A 
napirend fontosságára való tekintettel a ki-
küldöttek teljes számban jelenjenek meg. 

— Áram hiányaban áll a bankóprés . 
Megírta a Délmagvarország,-hogy a város aa-
aprópénziháíámy miat t ujabb szükségpénzt bo-
esájt ki. A terv az volt, hogy az 50 koronás 
városi szükségpénzt a múl t hét végén már for-
galomba is hozzák. Ez azonban nem volt le-
hetséges, mert az a két szegedi nyomda, ahol 
a városi szükségpénzeket nyomják, a korlá-
tozott viilliamosáram miatt nem tudott meg-
felelni vállalt kötelezettségének. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elvtárs, tekintettel 
arra, a körülményre, hogy a városi szükség-
pénz forgalaínbahozatala halasztási nem szen-
vedhet, intézkedett, hogy a pénznyomással 
megbízott két nyomda az előirt időn tul i s 
kapjon áramot. Ily módon a szük&égpénz né-
hány nap múlva nemcsak elkészül, hanem for-
galomba is kerül. 

— Tiz fillér lesz a hídvám. A város ta-
nács kedden délelőtt a városi jövedelmek 
szaporításának .kérdésével kapcsolatban — 
elég furcsán — ugy határozott, hogy az ed-
digi nyolc fillér gyaloghíd vámot tiz fillérre 
fmeli fel. A tanács revízió alá veszi ugy a 
helypénzek, valamint, a közvágóhidi dijak ta-
r i fá já t ÍS'. Igy tehát kilátás van arra , hogy 
ezeket is rövidesen felemelik. 

V R A B I I Ü 
Magyar Tudományos Szinház. 

Telefon 872. Telefon 872 . 

Szerdán és csütörtökön 
április 16-án és 17-én 

Ester Carena 
a kiváló fihnmiivésznő felléptével 

TŰZÉS esel 
dráma az orvosi csodák világából 4 felvonásban. 

Különleges filmszenzáció. 

Előadás köznapokon: fél 5, 3U 6 és V* 8 ó rakor . 
Kedden 2 órától kezdve . 

Húsvéti illatszerek kaphatók 
a Segesváry drogériában Kárász-utca. 

m^saÁsism 


