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R katonai rendőrség szervezése Szegeden. 
— Együtt működik a polgári r e n d ő r s é g g e l . 

(Saját 'tudósítónktól.) 'Mintegy két 'hét-
tel ezelőtt közölte a Délmagyarország azt a 
leiratot, mely Szegedre is megérkezett a 
katonai rendőrség szervezése ügyében. Ka-
tonai rendőrség ezideig nem volt Magyar-
országon és ennek hiánya erősen érezhető is 
volt. A polgári rendőrségek létszáma igen 
jelentősen megcsökkent és e kis létszámmal 
nem vehették fel a versenyt a folyton növek-
vő számú bűnesetekkel szemben- Megállapí-
tott tény, hogy a< bűnesetek számának 80-— 
90-százalékát szökött katonák követik el, de 
meg maguknak a szökéseknek eddigi nagy 
száma is az ellenőrzés hiányossága folytán 
növekedhetett meg ekkorára. A katonai ren-
dőrségnek lesz tehát ezentúl hivatása, hogy 
minden katonai természetű bűnügyet kinyo-
mozzon, szőkevényeket elfogjon és ott, ahol 
az ügy természete ugy kívánja meg, együtt 
működjek a polgári rendőrséggel, melynek 
viszont kötelessége, hogy a katonai rendőr-
séget munkájában tőle telhetőleg támogassa. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
tnár a szerdai közgyűlésen elmondott beszé-
dében utalt azokra a tárgyalásokra, melyek 
most folynak dr. Szalay József főkapitány 
és a katonai parancsnokság között a katonai 
rendőrség felállítására és szervezésére vo-
natkozólag. A tanács csütörtöki ülésén pedig 
dr. Szalay József főkapitány tett rövid jelen-
tést a tárgyalások eddigi eredményéről és 
a szervezés munkájának előrehaladásáról. 
Hogy milyen lesz a katonai rendőrség szer-
vezete, létszáma és mik lesznek az érintkező 
pontok közte és' a polgári rendőrség között, 
arról részleteket még nem közölhetett a fő-
kapitány, mert az ügy még nem alakult ki 

teljesen. Tervezet már van ugyan, de ez még 
nem végleges, könnyen lehet, hogy változni 
fog. 

• Katonai rendőrség lesz nemcsak a bel-
területen, hanem a külterületeken. Alsó- és 
Felsőközponton is, ahol kerékpáros katonai 
rendőrök fognak szolgálatot teljesíteni. Az 
uj rendőrség megszervezése még nyolc-tiz 
napot vesz igénybe. 

Természetes, hogy ennek a polgári ren-
dőrséggel együtt kell működnie- A katonai 
rendőrség központja a városháza földszint-
jén lesz, a tanács erre a célra hivatalos he-
lyiségül két -szobát bocsájtott rendelkezésé-
re. Minthogy a katonai rendőrség fölállítá-
sával néhány polgárőr elbocsájtható lesz, 
a főkapitány fölhatalmazást kért és kapott 
arra, hogy az elbocsájtandó polgárőrök fize-
tését azok között az ügyesebb katonai rend-
őrök és detektívek között oszthassa 'ki jutal-
mul, akik polgári bünügyek nyomozásában 
is résztvesznek. 

A katonai rendőrség cirkáló őröket fog 
járatni, mint a polgári rendőrség, vállalja a 
parkok védelmét, sőt egyéb ügyekben is se-
gítséget nyújt. Ez annál inkább lehetséges 
lesz, mert a katonarendőrök ép ugy, mint a 
polgári rendőrök, a városiházán kivül még a 
város különböző pontjain levő rendőri őr-
szobákban is el lesznek helyezve. Természe-
tesen elsősorban katonai természetű ügyek-
ben járnak el, de ettől elválaszthatatlan a 
polgári érdek is, mint például a város be-
törésmentesitése stb. 

A katonai rendőrség vezetője egy őr-
nagy lesz, aki mellé még néhány tiszt is lesz 
beosztva. 

S i k e r e s r o h a m c s o p o r t - v á i l a i k o z á s e k 

a z o r o s z f r o n t o n . 

' BUDAPEST, április 5. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Néhány sikere-
sen végrehajtott rohamcsapatválíalkozáson 
kívül nincs jelenteni való. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese 

BERLIN, április 5. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy arcvonala: Rigától délre támadó 
csoportjaink behatoltak az oroszok állásai-
ba. szétrobbantottak néhány fedezéket és 
foglyokkal és zsákmánnyal tértek vissza. 

Tyepielenól — Brodytól délre — roham-
csoportjaink egy előretörésük alkalmával 
41 foglyot és 1 géppuskát szállítottak be az 
ellenséges árkokból. 

József főherceg vezérezredes arcvonala: 
Lényeges esemény nem történt. 

Mackensen vezértábormlagy hadcsoport-
ja: A Szereth jobbpartján, Garfeascanál fel-
derítő osztagaink benyomultak egy orosz 
támaszpontba és 30 fogollyal és kettő akna-
vetővel tértek vissza vonalaikba. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Sikeres neme! vállalkozások nyugaton. 
BERLIN, április 5. Á Hagy főhadi-

szállás jelenti: Lens és Arras között tegnap 
is tartott a faarc. A perrones—comhressi or-
szágúttól északra az angolok több izben 
meghiúsult előretöréseik után este uj táma-
dás céljára jelentékeny erőket vetettek harc-
ba, amelyeknek csapataink ismét súlyos 
veszteségeket okoztak és azután kitértek 
St. Quentintöl délnyugatra. A francia tüzér-
ség több órán át lőtte az általunk éjjel kiürí-
tett állásokat, amelyeket azután az ellen-
ség tüzérségi harc nélkül megszállott. LaS-

fauxhalfnál a franciák egy előretörését visz-
szavertük. Ütegeink Beudresseunél (az Ais-
netöl északra) felgyújtottak egy lőszerrak-
tárt. A fötómegrázkódás és a dörrenés az 
arcvonal mögött 40 kilométernyire is ész-
lelhető volt. Rheimstöl északra egy hatáso-
san előkészített és erőteljesen végrehajtott 
vállalkozásunk jól sikerült. Az ellenség ve-
reséget szenvedett és több mint 800 foglyot 
ejtettünk. 

LUDENDORFF, első föszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az angolok és franciák Sf. Quenfin 
előtt állnak. 

Genf, április 5. A francia vezérkar jelen-
tése április 3-án, délután 3 órakor: A Sorn-
rnetól keletre és nyugatra az általunk tegnap 
megtámadott egész arcvonalon tovább halad-
tunk. Hírszerző osztagaink előrenyomultak 
DaIlonon túlra, St. Quentin délnyugati kül-
városáig. Castrestől északkeletre elérték 
csapataink Grugien déli szélét. Jobbszár-
nyunkon teljesen, megszálltuk Noy sur Oise 
falut. Az ellenség erős tüzelést fejtett ki tü-
zérségével, különösen- Essigny vidékén. Az 
Ailettetől délnyugatra Lafaux falu határában 
és belső területén, ahová a minden talpalat-
nyi területet elkeseredetten védő ellenség el-
lenállása dacára benyomultunk, a harc még 
most is tart. Vouvenytől délre német ellen-
támadások a támadók súlyos veszteségévet 
meghiúsultak tüzelésünkben. — Crossnestőt; 
északnyugatra és Auberyvtöi keletre lévő 
kisebb őrségeink ellen megkísérelt támadá-
sokat könnyűszerrel visszautasítottuk. Az 
arcvonal többi részéről nincs jelenteni való. 

A Havas-ügynökség a francia vezérkar 
jelentéséhez kiegészítésül a következőket 
közli: Ugy látszik, az ellenség ellentállása 
egyre erélyesebb és az arcvonal rövidesen 
visszanyeri régi állandóságát- St. Quentintöl 
délkeletre francia járőrök égy kilométerre 
közelitették meg a várost, ahol igen erősen 
kiépített ellenséges árkokat észleltek. A Cham 
pagneban az ellenség szívós ellentámadáso-
kat intézett, de siker nélkül. Az angol arc-
vonalon ismét heves harcok dúltak, melyek 
az angolok győzelmével végződtek az egész 
vonalon. Tegnap az angolok ismét előrenyo-
multak és most már negyedifél kilométerre 
állanak St. Quentintöl, melynek körülzárása 
egyre jobban kidomborodik. Franciák és an-
golok tegnap Dallomnál tizenkét falut elfog-
laltak és hat tábori ágyút zsákmányolták. 

Sikeres csatározásaink 
a Macedon-arcvonalon. 

BUDAPEST, április 5. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
BERLIN, április 5. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Cservena Stenan, Moiiasz-
tirtól nyugatra ismét elragadtunk a franciák-
tól néhány árkot, amelyek az utolsó harcok 
alkalmával kezükön maradtak. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

Élénk tüzérségi és repülő-
tevékenység az olasz 

harctéren. 
BUDAPEST, április 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Világos látási 
viszonyok mellett általában élénkebb a tü-
zérségi és repülőtevékenység, mint a leg-
utóbbi napokban. Messzehordó ágyúink K> 
hatással főtték Cormonstól keletre dísz-
szemlére kivonult ellenséges csapatokat. — 
Okisz tengeri repülök bombákat dobtak 
Nabresínára és Sisteanára. Az Etsch Völ-
gyében levő helységeink és Arco újból tü-
zérségi tűz alatt állottak. Arcoban a plébánia 
templom súlyosan megrongálódott. 

HÖFER altábornagy, 


