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UJ közlekedési rendelkezések. 
Szőregre, Deszkre, Röszkére, Horgosra igazolvány néiklii is lehet 

utazni. — A francia parancsnokság rendeletei. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi francia 
parancsnokság sajtóirodája a következő ren-
delkezéseket adta ki: 

Közlekedési rendelkezések. 
A magyarországi francia hadsereg tá-

bornok-parancsnoka a következő rendelkezé-
seket adja .köztudomásul Szeged, Bánát, 
Bácska és Baranya vidékek lakosainak köz-
lekedésére vonatkozólag: 

Tekintettel azon nehézségekre, amelyek 
Szeged város lakosait érintik az élelmiszer-
rel való ellátás körül, engedélyezem a szabad 
közlekedést Szeged városa és annak legköze-
lebb fekvő helyiségei között igazolvány nél-
kül. 

Ezen legközelebbi helyiségek alatt azon 
demarkácionális vonalat kell érteni, melynek 
ihatáraiba Deszk, Szőreg, Szentiván, Ke-
resztúr, Horgos, Röszke községek és Szeged 
városa beleesnek. 

Azon személyek, akik ezen a vonalon 
tul, tovább, délfelé -kívánnak utazni, ugyan-
azon közlekedési előírásokat kénytelenek kö-
vetni, amelyek ezen vidékek lakosai részére 
még mindig érvényben vannak. Közlekedési, 

.•illetve utazási engedélyt kell kérniök a fran-
cia hatóságoknál. 

A többi megszállott területek, vagy pe-
dig Szerbiába való utazáshoz kettős enge-
délyt kell kérniök a Szegedről elindulóknak; 
egyrészt a francia hatóságok, másrészt a 
szerb hatóságok által kiállított engedélyt. 

Viszont a Bánát, Bácska és Baranya vi-
dékéről érkező utasok, ha a szerb hatóságok-
tól kiállított igazolvánnyal bírnak, szabadon 
közlekedhetnek Szeged város területén — és 
a többi megszállott teriiletek, vagy Szerbiá-
ból jövő utasoknak úgyszintén kettős enge-
délyre van szükségük: a szerb hatóságok és 
a francia hatóságoktól kiállított engedélyre. 

Ezen rendelkezések 1919. április hó 29-től 
kezdve lépnek életbe. 

Szeged város kormányzóját bízom meg 
azzal, hogy a jelen rendelkezéseimet a város 
lakosságával .ismertesse. 

A 76-ík hadosztály parancsnoka 
Ch. Charpy, tábornok. 

A szocializálásról. 

Betrix ezredes a következő leiratot in-
tézte Szeged város kormányzóbiztosához: 

Tisztelettel értesítem e hó 9-éről kelt le-
velének vételéről, amelyben a következő pon-
tokban válaszolok: 1. Nem engedélyezem a 
•házak szocializálását, mert szerintem ezzel 
visszaélésekre szolgáltathatnának okot. Ma-
radjon mindenki saját otthonában. 11. Ugyan-
ezen okokból nem engedélyezem az ékszerek 
'bevallását, vagy azok leltározását. III. Ami 
az üzletek és árutelepek leltározását illeti, 
ugy azt vélem, hogy ez az eljárás szükségle-
ten, mert a francia és magyar tagokból álló 
élelmezési bizottság teljes tájékozottsággal 
8)ir ezek készlete felől. Egy ujabb leltár fel-

vétele fölösleges zaklatással járna és olynemü 
fortéiyosságokra szolgáltatna okot. melyeket 
jogosan kötelességem elkerülni. IV. Ami a 
nagy iparvállalatok és szállodák szocializá-
lását illeti, uígy határoztam, .hogy ezt vizs-
gálat tárgyává nem teszem. Valahányszor 
.<vitás kérdések fognak felmerülni a munka-
adóik és a munkások között, minden egyes 
eset elém terjesztendő, a két fél közös érde-
kének sziem előtt tartásával fogom azokat 
megoldani. i l'^e 

Kormányzóbiztos ur, mint méltóztatik 
tudni, teljes erőmmel azon vagyok, hogy a 
nyugalmat fönntarthassam Szeged szép vá-
rosában. és hogy élelmezését biztosítsam. Tu-
dom, hogy számíthatok Önre és ezen utort 
is köszönetemet ifejezemi ki támogatásáért. 

Változás a lakáshivatal 
ügyvitelében. 

'Máus hó 1-től kezdve. Szeged város la-
káshivatalát 3 szegedi polgár fogja vezetni: 
1 városi tisztviselő, 1 háztulajdonos, 1 mun-
kás. A következő ügyeket lesz hivatva elin-
tézni : 

1. A lakbérek megállapítását; 
2. a lakbérek jogosultnak látszó föleme-

léseit; % 
3. A lakásszerződések fölmondását; 

, 4. A megüresedő) lakások jegyzékének a 
•nyilvántartását; 

Határozottan kijelenterdő, hogy a lakás-
hivatalnak összes döntései a járásbiróságok-
hoz fölebbezhetök meg. 

Szeged város polgármesterét bízom meg 
a jelen rendelet végrehajtásával. 

Újra működnek a bíróságok. 
A bíróságok működése nélkülözhetetlen. 

A törvénykezés tovább működik mindazon 
magyar területeken, amelyek jelenleg a szerb 
megszállás alatt állanak, szükséges tehát azt 
a törvénykezést visszaállítani, amely itt 1919. 
március 22-iké előtt fennállott. 

Ennélfogva az összes bíróságok a tör-
vénykezést,, május elsejétől kezdve újra föl-
veszik, ugyanazon föltételekkel és a volt bí-
rák a volt állásaikat újból betöltik. 

Az a Tanács, amely a munkaadók és a 
munkások között fölmerülendő vitás 'kérdé-
seket intézi el, a következő tagokból fog ál-
lani: 

1 biró, 1 munkaadó és 1 munkás. 
Az egy bíróból és 2 munkásból álló ta-

nácsok a fenti szervezet szerint, alakitandók 
át és március 22. és május elseje között hozott 
Ítéletük megfelebbezhétők, 

A rendelet végrehajtásával az ítélőtábla 
elnökét bízom meg. 

Szabad sört árulni. 
Tekintettel arra, hogy a vendéglő- és 

kávéháztulajdonosok jelenlegi sörkészlettel 
birnafk, Betrix ezredes, városkormányzó! en-
gedélyezi ezen italnak a z eladását, de csu-

pán az ebédhez és vacsorához, azaz délelőtt 
11-től délután 2 óráig és este 7—9 óráig. 

(Csupán az étkezők részére: legfeljebb 
1 üveggel, vagy 1 korsóval. 

Nem szabad tüntetni május 1-én. 
Betrix ezredes, francia kormányzó a kö-

vetkező átiratot intézte Dettre János dr. kor-
mányzóbiztos elvtárshoz: 

Szeged város kormányzójától. 
Szeged, 1919. április 26. 

Betrix ezredes városkormányzó 
szeged város kormányzóbiztosának 

Tisztelettel kérem, szíveskedjék minden 
szükséges intézkedést megtenni azon célból, 
hogy május elsejére a nyugalom biztosítva 
legyen. Tabódy ezredes ur a francia állomás-
parancsnoksággal egyetérrőleg köteles szer-
vezni a katonai és rendőri szolgálatot. 
(Vegyes járőrök, őrszemek !stb.) 

Szíveskedjék kérem a lakosság figyel-
mét fölhívni arra, hogv a nyilvános utakon 
és térségeken semmiféle tüntetés meg nem 
engedhető. 

A város eddigelé naigyon méltón viselke-
dett, kívánnám, hogy ezúton haladjon to-
vább. Számítok mindenkinek higgadtságára 
és a hatóságick éberségére. 

Betrix ezredes kormányzó parancsáé-
ból : 

Barnault tn. p. 
vezérkari százados. 

Választás a városi tisztviselők 
szakszervezetében. 

(Saját tudósítónktól.) A városi tisztvise-
lők szakszervezete hétfőn délután újból; meg-
alakitotta a szakszervezet vezetőségét. A vá 
rosháza közgyűlési termében gyiiltek össze 
a város férfi és női alkalmazottai, hagy le-
adják szavazataikat. Kpcsárdy Béla főgépész, 
a régi vezetőség alelnöke nyitotta meg az 
ülést. Bejelentette, hogy elkészült a hetes je-
lölő bizottság javaslata, amely szerint a kö-
vetkező szakosztályok alakítandók: 1. tiszt-
viselői, 2. javadalmi, rendőrségi, 4. üzemi, 
és intézeti, 5. altiszti, '6. tanítói szakosztályok. 
Meg keli alakítani a választmányt, ugy. hogy 
abba minden szakosztályból, minden ötven 
tag után egy tagot kell kiküldeni. Hivatalból; 
tagjai a választmánynak az egyes szakosztá-
lyok jegyzői. 

A hivatalos választási tiszta a következő: 
Elnök: Schaffer Lajos árvaszéki ülnök, alel-
nökök: Tóth Ferenc nyilvántartó, Kiss Lajos 
vámőr, titkár: Qracza János adótiszt, jegy-
zők; Kolozsváry Sándor írnok, Papp Ferenc 
számtiszt, pénztárnok: Varga Mátyás könyv-
vivő, ellenőrök: Scultéty Sándor főszámvevő, 
Gyarmathv János népőrtiszt, könyvtárnok:. • 

A szénkészlet szaporí tása. (A francia 
kormányzóság sajtóirodájából.) A magyaror-
szági francia-hadsereg egyik őrnagya Lú-
gosra utazott abból a célból, hogy a Szeged 
városának szánt szénkészlet. felemelését ki-
eszközölje. A szenet a petrozsényi bányákból 
fogják beszerezni. 


