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Hogy történik a fölmentések revíziója. 
(Saját tudósítónktól.) (Megírta már a Dél-

magyarország, liogy Szeged főispáni hivata-
lához és kereskedtelmi és ipankamaráli oz 
suaegérkiezetit a föl mentések revimójának rész-
letes -utasítása, amelyet az illetékes tényezők 
nyomban tanulmányozás alá vettek. Hogy 
mikor kezdődik meg a revizió munkája , még 
mdn.cs eldöntve s e tekintetben csak akkor ha-
tároznak a helyi forumok, ha .a revízióhoz 
szükséges nyomtatványok megérkeztek. Any-
myi bizonyos, ihogy ez -mielőbb he fog követ-
kezni. mert május végére be kéli fejezni a 
fölmentettek nevizióát, ami nein is olyan egy-
szerű lesz, mint ahogy az első ibírekből sejt-
hető volt. 

Hogy miként fog (történni a fölmentettek 
revizió ja, a r ra nézve iletókes helyről a kö-
vetkező érdekes félválágositást kaptuk: 

Azok, akik valamely üzemnél, vagy válla-
latnál egyedid vannak fölmentve, a később 
meghatározott (időben a polgármester előtt-
tartoznak majd jelentkezni fölineutési lap-
jukkal. 

A polgármester vizsgálat alá veszi a föl-
mentés okait s meggyőződése szerint a nála 
jelentkezőket; az alábbi négy kategóriába 
sorozza: 

I. Pótlás nélkül nélkülözhető. (Azt jelenti, 
liogy a fölmentési ok megszűnt.) 

II. Pótlás mellett nélkülözhető. (Az ille-
tőre szükség van ugyan az üzemnél, vállalat-
mái, vagy intézménynél, de mással pótol-
ható.) 

I I I . Katonai részről adandó pótlással nél-
külözhető. (Ahol a polgári hatóság nem tud 

(gondoskodni a munka©rak pótlásáról, oltt a 
•katonai hatóság nyú j t pótlást a sagéd&zolgá-
latira beosztott s arra alkalmas egyének kö-
zül.) 

IV. Teljesen nélkülözhetetlen. » 
Az elihirálás azonban mondja a részletes 

utasítás nem abból a szempontból történjék, 
hogy az illető felmentett szükséges-e a válla-
latnál, üzemnél, gazdaságban, vagy intéz-
ménynél, hanem bogy pótolhatatlan-e vagy 
sem? Az elbírálásért az illető tényező szemé-
lyes felelősségei tartozik. 

A polgármester az iratokat -átteszi a fő-
ispánhoz, aki ujljól revizió alá veszi a föl-
mentéseköt s jogában áll a polgármester vé-
leményét helybenhagyni, vagy azzal ellen-
kező álláspontra helyezkedni. Amennyiben a 
főispán nem ta r t ja okvetlenül szükségesnek a 
fölmentés fönntartását, nyomban előterjesz-
tést tesz a katonai hatóságnak az illető föl-
mentett azonnali behívására nézve. 

A főispán revíziója után a. fölmentések 
•aktái a különböző szakminiszteriiimha kerül-
nek, ahol ti ja hli bírálat alá veszik azokat s 
átteszik végleges döntés végett a honvédelmi 
minisztériumihoz. 

A kereskedelmi és ipari' vállalatok alkal-
mazottait a kereskedelmi és iparkamaránál 
tartóznák bejelenteni. A kamara is az imént 
emiitett négy kategóriába sorozza a fölmen-
tetteket s közvetlenül a kereskedelmi és •pénz-
ügyi minisztériumokba terjeszti fel a. kimu-
tatásokat. ahonnan aztán ujabb bírálat- után 
átteszik végleges döntés végett a honvédelmi 
minisztériumba,. 

j f i carszHojeszelói fogoly. 
Hans Vorst közli a Berliner Tageblatt-

t>an; 
— Rézsútosan szemben a téli palotával, 

a Névának a jobb partján emelkedik a vár 
falai és kazemettái fölött a Péter-Pál-egy-
ház szép, karcsú tornya, amely Pétervár-
nak egyik jellegzeies pontja. A katedrális-
ban hatalmas érckoporsókban. amelyeket 
ezüst és arany koszorúk borítanak, a Ro-
rnanov-házból .származó uralkodók csontjai 
pihennek. Ebbe a Péter-Pál-erődbe internál-
ták a legutóbbi napok jelentései szerint a 
trónjáról letaszított cárt és a feleségét. Ha 
ezek a hírek valóknak bizonyulnak, akkor 
ez a vár, amely eddig a holt cárok utolsó 
pihenőhelye volt, most először szolgál eleven 
orosz cár tartózkodási helyéül. 

Franciaországban és Angliában kezde-
nek az orosz cári párért nyugtalankodni és 
a párisi lapok óva intik az oroszokat attól, 
hogy a francia forradalom véres példáját 
kövessék. Az ideiglenes kormány eddig arra 
kényszerült, ihogy a radikális baloldal köve-
teléseinek lépésről-lépésre engedjen. Eredeti-
leg meg akarták 11. Miklóst a trónon tar-
tani és csak felelős minisztérium kinevezé-
isére akarták kényszeríteni. De már késő 
•volt- Lemondását csakhamar utódjának a 
lemondása is követte, sőt a cári ház összes 
tagjait, bármily alkalmazkodóknak is mutat-
koztak az uj uralommal szemben, elzárták 
minden befolyástól, Nikolájevics Nikoláj 
nagyherceget pedig megfosztották a főpa-
rancsnokságtól. A cárnak azonban még min-
dig meg akarták hagyni a szabadságát. Tel-
jesíteni akarták azt a kívánságát, hogy mint 
minden évben a béke idején, a tavaszt most 

| is a Krirn déli partján, livádiai gyönyörű 
birtokán tölthesse. De most már ez is lehe-
tetlenné vált. A cár ott túlságos messze lett 
volna az eUenőrzéstő és Livádia. miként a 
többi cári birtok, már a nemzet birtokául 
számit. A Kriin legszebb részei. Oreanda, 
Masszandra stb. a cári család tulajdonát ké-
pezték. Most mindezek a mérföldekre terje-
dő, déli növényzetű parkok, -széles strandok 
és kastélyok, amelyeket a profán szem Jartá-
ba menet csak messziről csodálhatott, bete-
geket fognak magukba fogadni. 

Tudvalevőleg ennél is többet követelt a 
munkások és katonák tanácsa és keresztül-
vitte a cárnak és cárnénak Carszkojeszeló-
ban való internálását. Az elfogatási parancs 
„Romanov Miklósról, az azelőtti orosz cár-
ról' beszél. Amikor még hatalmának a csúcs, 
pontján állott a cár, akkor is alapjában véve 
fogoly volt Carszkojeszetóban, mert a saját 
népétől való félelme rendkiviil korlátozta 
mozgási .szabadságát. Most már arról is van 
hir, hogy a cárt és feleségét vád alá akar-
ják helyezni- Nehéz megjósolni, mi fog ebből 
fejlődni. Aki a cár érdekében közben akarna 
járni, gyanúba keverednék. A szigorúbb 
rendszabályok igy egyáltalán a lehetőségek 
körébe esnek. A cári család élete azonban 
minden valószínűség szerint nincs veszélvez-

' tetve, hacsak ujabb zavargások révén nem. 
Kerenszki igazságiigyminiszter máris ki-
nyilatkoztatta, hogy ő nem akar „az orosz 
forradalom Maratja" lenni. A halálbüntetés 
eltörlése az uj mozgalom egyik alapvető 
elve és nem tehető fel, hogy a forradalotn 
vezérei hűtlenekké váljanak ezen elvükhöz. 

Az crosz -újságok most természetesen 

sokat foglalkoznak a cár személvével és 
környezetével. Azelőtt nemcsak magáról a 
cárról, de a cári ház tagjairól sem volt 'Sza-
bad a sajtónak írnia és csak az udvari mi-
nisztérium unalmas és copfos jelentései je-
lenhettek meg, ugy, hogy az abszolutizmus 
leghűségesebb embereinek sem állott mód-
jukban, hogy az uralkodóház népszerűsítésé-
re valamit tegyenek. 

Most e téren is nagy a szabadság, ám-
de a hangulat még nagyon is izgatott. .Senki-
sem -kockáztathatná meg, hogy a detronizált 
uralkodó mellett felemelje a szavát. Még a 
lemondásánál tanúsított nyugalmat és ön-
uralmat is, amelyről Sulgin duinaképviselő 
számolt be. apátiának és akaratgyöngeség-
nek minősitik. Még sokkal élesebb az Alexan-
dra cárnérói való bírálat- Általában őt tart-
ják a cári család rossz szellemének. Állító-
lag óriási nagy a jellem- és akaratereje és 
semmi akadálytól nem riadt vissza, hogy 
beleavatkozhassék az államügyekbe. Ugy 
mondják, ihogy a főhadiszálláson gyakran 
késő éjszakáig dolgozott és terveket készí-
tett egyes kormányrendeletekről. A minisz-
terek kinevezését és elbocsátását állítólag 
egészen a saját belátása szerint intézte. Ha 
mindez megfelel a valóságnak, akkor a cár-
nénak nagyon meg kellett változnia, mert 
azelőtt mindig félénknek és zárkózottnak 
mondották azok. akik ismerték. 

Az eddig nyilvánosságra jutott adatok 
nem döntötték még meg azt a nézetet, hogy 
a cár ugy a bel-, mint a külpolitika terén, 
alapjában mégis a saját akarata szerint cse-
lekedett. Még a béke idején Oroszországban 
szívesen beszéltek arról, hogy a cár volta-
képpen nem is oka az orosz politika reakciós-
irányának, hanem a környezete. Ezzel a né-
zettel határozottan szembeszállottak azok, 
akik az orosz udvart ismerték. Szerény te-
hetségű embernek rajzolták a cárt. aki kon-
zervatív elvei anellett jó orosz hazafi és 
aki szívósan ragaszkodik a korona jogaihoz. 
Magatartására döntő hatást gyakorolt az 
orosz-japán háború és az első forradalom. 
Már akkor is rendkiviil kedvetlenül járult 
hozzá a békekötéshez és a tőle kicsikart bel-
politikai újításhoz. Witte gróf vetette akkor 
minden befolyását latba ezen lépések meg-
tételére- Később minduntalan azt hangoztat-
ták tanácsadói, hogy ha nagyobb lett volna 
a szívóssága, nemcsak megnyerhette volna 
az orosz-japán háborút, de csorbittatlanul 
megőrizhette volna az autokráciát is. Jöven-
dő cselekvéseinek — ugylátszik — ez lett a 
zsinórmértéke. Witte kegyvesztett lett és a 
cár mindvégig neheztelt reá. 

A háború kitörésekor a cár tényleg azi 
emiitett két elvhez tartotta magáit: a hábo-
rút a végletekig folytatni és a liberális kö-
veteléseknek nem engedni. Ugy a külföldön, 
mint magában Oroszországban sokféle hir 
terjedt el arról, liogy a cár hajlott a külön-
béke felé, sőt azt is mondották, hogy a lon-
doni szerződésnek van egy záradéka, hogy 
belső nyugtalanságok esetén Oroszországnak 
joga van a különbekéhez. Ennek azonban 
ellentmond a cárnak az egész háború alatt 
tanúsított magatartása. Ellenkezőleg: külön-
böző nyilatkozatai azt a benyomást keltet-
ték, hogy el van 'szánva a végsőkig való ki-
tartásra. 

Ugyanezzel a makacssággal védekezett 
a „belső ellenség" ellen is. Nem volt elég 
belátása ahhoz, hogy észrevegye, ami inár 
rég nyilvánvaló volt, hogy az országban a 
reális hatalmi viszonyok túlontúl eltolódtak 
ahhoz, hogy el lehessen kerülni huzamosabb 
időre a haladó irányú engedményeket. E 
tekintetben is azzal a SZÍVÓS makacssággal 
cselekedett, amelyet sokan a legkiemelke-
dőbb jellemvonásának minősítettek már évek-
ke! ezelőtt. Ami pedig a környezetét illeti, 
az csak akkor tudott rá hatékony befolyást 


