
Szeged, 1919. április 24. DÉLMAGYAiRORiSZÁG 

Magyar-cseh semleges 
zóna alakul. 

Basel, április 23. (A temesvári saj-
tóiroda jelenti: A magyar szovjetkormány 
és a cseh-szlovák kormány között meg-
állapodás jött létre egy semleges zóna 
létesítése tekintetében. 

Szerb népezredek a Bánátban és 
Bácskában. 

Újvidék, április 23. (A temesvári 
délszláv sajtóiroda jelenti : A belgrádi 
szerb katonai főparancsnokság elhatá-
rozta és e hó tizedikén kelt rendeletével 
már utasításokat is adott arra, hogy a 
Bánátban és Bácskában katonailag szer-
vezett népezredeket, — miliciát — ala-
kítsanak. 

Genfben fog ülésezni a népek 
Sigáfa. 

. — A németeknek bemutatják az elő-
zetes békeszerződést. — 

Páris, április 23. (A temesvári dél-
szláv sajtóiroda jelenti.) A népek ligája 
Wilson elnöklete alatt ülést tartott. A 
liga székhelyéül 12 szavazattal 19 sza-
vazat közül Genfet választották. A szerb 
megbízottak Genf mellett szavaztak. 

Páris, április 23. Az előzetes béke-
szerződésről a németeket értesítették. A 
német delegátusok húsvét után fognak 
Párisba érkezni. 

Páris, április 23. A Havas-ügynök-
ség jelenti, hogy Németország megbí-
zottait valószínűleg április 24-ére hivják 
Versaillesbe. Az előzetes békeszerződést 
május első felében irják alá. 

Wilson optimista. 
Páris, április 23. (A temesvári dél-

szláv sajtóiroda jelenti.) Wilson elnök 
egyik amerikai lap tudósitója előtt kije-
lentette, hogy ő optimista és bizik ben-
ne, hogy a békekonferenciának sikerülni 
fog még e héten az összes fontosabb 
kérdésekben dönteni. 

Szövetség Németország ellen-
őrzésére. 

csak annyit legyen köteles fizetni, a 
mennyi szükséges azon területek helyre-
állításához, melyek a német csapatok 
megszállása következtében károkat szen-
vedtek. 

Sonnínonak nem volt elég 
a háborúból 

Páris, április 23. A temesvári dél-
szláv sajtóiroda jelenti: A Giornale 
általié, Sonnino lapja nyíltan beismeri, 
hogy a békekonferencián Wilson és az 
olasz delegátusok között ismét nézetel-
térések merültek föl. Wilson ugyanis 
nem hajlandó elismerni Olaszország igé-
nyeit Fiúméra és Dalmáciára. Sonnino 
lapja háborúval fenyeget, ha az olaszok 
kívánságait nem teljesitik. 

Az olasz szocialisták 
az anneksziós bé e ellen. 

Róma, április 23. A temesvári dél-
szláv sajtóiroda jelenti: A szocialisták az 
olasz kormány imperialista politikája 
miatt a hét csütörtökén általános sztráj-
kot proklamáltak. Számos népgyűlésen 
követelték, hogy a wilsoni pontok értel-
mében kössenek békét. A szocialisták 
felkeléssel fenyegetőznek, amennyiben az 
olasz kormány nem áll el imperialisz-
tikus céljaitól. 

Korzó Mozi R.-T. 
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Csütörtökön 

A szezon legnagyobb szenzációja. 
A dalbetétet minden előadáson 

O. HILBERT JANKA énekli 

A hattyúdal 
Páris, április 23. (A temesvári dél-

szláv sajtóiroda jelenti ) Az Echo de 
Paris szerint a békeszerződés egy pon-
tot foglal majd magában, melynek értel-
mében Anglia, Amerika, Franciaország 
és Itália egy szövetséget létesítenek, a 
melynek az lesz a feladata, hogy ellen-
őrizze. vájjon Németország megtartja-e 
a neki szabott feltételeket. 

Páris, április 23. A temesvári dél-
szláv sajtóiroda jelenti: A konzervativek 
nyomása következtében Lloyd George 
beleegyezett abba, hogy Németországnak, 
ha szükség lesz, ötven esztendőt enged-
nek arra, hogy a kártérítések összegét 
megfizesse. Wilson ellenzi ezt a tervet. 
Wilson azt kivánja, hogv Németország 

Szenzációs olasz dráma 4 felvonásban. 

Mérsékelten leiemelt helyárak. 

• 

Páholy ülés 5.— vig. adóval 550. Zsöllye jj 
4.— vig. adóval 4.40. I. hely 3.— vig. adó-
val 3.30. II. hely 2.40 vig. adóval 2.70. 

III. hely 1.50 vig. adóval 1.70. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, 
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— Mikor fogad a városkormányzó. Sze-
ged város katonai kormányzósága a következő 
sorok közzétételére kér bennünket: Betrix ez-
redes, katonai kormányzó, tekintettel rendkívüli 
elfoglaltságára, ezentúl naponként csak a dél-
utáni órákban, 2-től 4-ig fogad. A délelőtti 
órákban a város katonai kormányzója nem fogad 
többé. 

— Hollós József helyettesítése. Dettre 
János kormánybiztos az eltávozott Hollós József 
kórházi osztályfőorvos távollétének idejére Vén 
Ferenc orvost bizta meg a helyettesítéssel. 

— Megindult Szabadka falé a személy-
forgalom. Szerdán délután 2 óra 50 perckor 
indult el hónapok óta az első vonat, amely 
közvetlenül köti össze személyforgalom tekin-
tetében Szegedet Szabadkával. A vonatot igen 
sok utas lepte el. Szokatlan élénk lett egy fél 
órára a most egyébként igen csöndes Rókus-
állomás. Igazolvány szerb és francia engedély-
lyel kell, különben az utast Horgoson a vizs-
gálatnál leszáliitják. Egyébként a szerbek Hor-
goson szerdán csak az igazolványokat vizsgál-
ták át. 

— Ismét életbelépett az abszolút alko-
holtilalom. Megiría a Délmagyarország, hogy 
a húsvéti ünnepekre felfüggesztett szesztilalom-
mal nagyon sokan visszaéltek, korcsmárosok és 
fogyasztók egyaránt. Ennek eredménye mutat-
kozott is az utcákon, 

Betrix ezredes, városkormányzó át-
iratot intézett tehát Dettre János kormányzóbiz-
toshoz, amelyben — hivatkozva a húsvéti ün-
nepek alatt előfordult visszaélésekre — a város 
területére újból elrendeli az abszolút alkohol-
tilalmat, A kormányzóbiztos ennek következtében 
a következő utasítást küldte a népőrségnek a 
szigorú alkoholtilalom ellenőrzésére vonatko-
zólag : 

A város kormányzója, Betrix ezredes, te-
kintettel a húsvéti ünnepek alatt előfordult visz-
szaélésekre, a város területére az abszolút alko-
holtilalmat újból elrendelte. Kivételt a rendelet 
alól csak azok a francia tisztek képeznek, akik 
a Kass vagy a Tisza-szállóban étkeznek. Ezek-
nek az étkezéshez alkohol kiszolgáltatható. Ezen 
rendelkezés a mai napon lép életbe. Utasítom 
a kapitányi hivatalt, hogy a város kormányzó-
jának fenti rendeletére vonatkozólag minden 
intézkedést tegyen meg és a? alkoholtilalom 
betartását a legszigorúbban ellenőrizze. 

— Borbola Jenő a közigazgatási osztály 
ideiglenes vezetője. Dr. Szakáll József, a 
népőrség közigazgatási osztályának vezetője hat 
heti szabadságra távozott, erre az időre dr. 
Borbola Jenő parancsnokelvtárs fogja helyet-
tesíteni. 

— Dorozsma, Tápé és Algyő Szeged-
hez akar csatlakozni. Dorozsma, Tápé és 
Algyő községek elöljáróságai már régebben 
folytatnak tárgyalásokat Dettre János kor-
mányzóbiztos elvtárssal abban az irányban, 
hogy a három község Szegedhez csatlakozzék. 
Erre különösen azért volna szükség, mert a 
közigazgatási élet folytonossága megkívánja az 
egységes irányítást és vezetést. A hosszas ta-
nácskozások során az a nézet alakult ki, hogy 
a legcélszerűbb megoldás az volna, ha Dettre 
János kormányzóbiztos jogkörét kiterjesztenék 
Dorozsma, Tápé és Algyő községekre is. A 
községek ettől a megoldástól pénzügyi és 
közélelmezési helyzetiek javulását várják. A 
Szegedhez való csatolás mellett szól az a kö-
rülmény is, hogy a három község könnyebben 
tud érintkezni Szegeddel, mint Szentessel, a 
megyei székhellyel. Miután az ügy rendezésé-
hez Betrix városkormányzó hozzájárulása 
szükséges, szerdán küldöttség jelent meg a 
kormányzónál. Betrix ezredes a küldöttségnek 
megígérte, hogy támogatni fogja a három köz-

_ s é g kérelmét. 
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f l m a e i l t m e K M É D I S P E C I A U T E hygienikus szivarkahüvely főrak-
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