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A Szegedi katonai rendőrség 
első félévi müködése4 

(Saját tudósitónktól) Mintegy félévvel 
ezelőtt szervezték meg Szegeden n katonai 
rendőrséget, miután a megcsappant létszámú 
polgári rendőrlegénység képtelen volt ellátni 
mindazt a sok munkát, amelyet a háborús 
állapotok reá róttak. A 120.000 lakosú Sze-
geden hosszú ideig összesen 14 rendőr látta 
el az éjjeli és nappali szolgálatot. A tanyák-
ra alig jutott 2—3 rendőr. Közben a katona-
szökevények egyre szaporodtak, egyre job-
ban garázdálkodtak s ez országos tünet volt. 
Megszervezték tehát országosan a katonai 
rendőrséget. Szegeden a katonai rendőrség 
májusban kezdte meg működését. Az első 
félévi működésről most készült el a katonai 
rendőrség parancsnokságának jelentése a 
szegedi állomásparancsnoksághoz és a te-
mesvári katonai parancsnoksághoz, melyek 
felügyelete alatt működik. 

A jelentés, amely igen érdekes adatokat 
tartalmaz, elsősorban beszámol a katonai 
rendőrség beosztásáról. A katonai rendőr-
ségnek eszerint nyolc tisztje és száz főnyi 
legénysége van. A város öt kerületében van i 
őrszobájuk. A legénység utcai poszt-szolgái 1 

latot tart, ezeu felül éjjel őrjáratok cirkál-
nak a városban. Minden kerületben 20 kato-
nai rendőr van c-gy tiszt parancsnoksága 
alatt. A polgári rendőrséggel teljesen együtt 
működnek és egymást kölcsönösen támogat-
ják. 

A szegedi katonai rendőrség Matyák 
Sándor honvédőrnagy parancsnoksága alatt 
működik. Segédtisztje dr. WaLach Ferenc 
honvédíöhadnagy, aki civilben helvettes fő-
kapitány Pozsonyban. Az első kerületi kato-
nai rendőrségnek Somody Imre főhadnagy 
a vezetője, aki civilben rendőrkapitány Egei-
ben. A második kerületnek Molnár Antal had-
nagy, a harmadiknak Festi Mihály főhad-
nagy, cseri dörtiszt, a negyediknek Fottyondi 
íVijKiós főhadnagy, szegedi rendőrkapitány, 
az ötödiknek dr. Csetey József áilainrendőr-
ségi fogalmazó a vezetője. A katonai rend-
őrség üetektivosztályának főnöke dr. Beregi 
Sándor hadnagy, aradi rendörfogaimazó. A 
legénység és tisztikar teljes egészben hon-
véd. Kellemetlen azonban, hogy a katonai 
rendőrség legénységét folytonosan cseréige-
tik. Az eredményes munkának is nagy hát-
rányára van ez. A katonai rendőröket ugyan-
is iskoláztatni kell és belegvakorolni őket 
kötelességükbe, amiben nagyon hátráltatja 
a parancsnokságot, ha az oktatást mindig 
elölről kell kezdeni az uj emberek miatt. A 
parancsnoksag — mondja a jelentés — arra 
törekszik, hogy a katonai rendőrséget minél 
inkább megkedveliessék a civil közönséggel. 
Ma már teljesen meg is értik és méltanyoi-j 
ják a katonai rendőrséget, Zavaró incidens 
nem fordult elő. Az őrszobák helyiségének 
kérdése is nagy gondokat okoz. 

Fölsorolja a jelentés statisztikailag, hogy 
eddig milyen munkát végzett Szegeden a 
katonai rendőrség. 

Eszerint május elseje óta elfogtak Sze-
geden 582 katonaszökevényt, egyéb bűncse-
lekmény miatt 170 katonát. Letartóztattak 
55] katonát önkényéi eltávozás miatt, fe-
gyelmi vétség miatt 1506 katonát. Beszáüi- ' 

tottak bűncselekmény miatt 42, csavargás 
miatt (tói hadifoglyot. Polgári egyénekkel 
szernben eljárt a katonai rendőrsée bűncse-
lekmény miatt 80, igazoltatás és egyéb ok 
•miatt 631 esetben. 

Fölsorolja a jelentés az érdekesebb Mm-
eseteket, elíogatásokat is. Megemliti például, 
hogy elfogták Elventeld Jenő 6. gyalogez-
redben katonát, aki hadnagyi egyenruhában, 
hamis okmányokkal és hat álkitüntetéssei 
szélhámoskodott. Major József főhadnagyot 
mulatság közben a rókusi vendéglőből egy 
ismeretlen katona azzal az ürüggyel csalta 
kj a rókusi feketeföldekre, hogv ott eladó 
földet mutat neki. A katona Majort, aki már 
azelőtt italos volt, pálinkával leitatta és az-
tán kirabolta. A katonai rendőrség a tettest 
Jánosi János 9. honvéd pó.zászlóalibeli nép-
felkelő személyében elfogta. Hajós Ptier 
szökött fegyenc, hirhedt gonosztevő, állan-
dóan rettegésben tartotta Felsőtanva lakos-
ságát. Ezt szintén n katonai rendőrség fogta 
ei. Kása Albert 62. gyalogezredbeli közem-
ber hadnagyi egyenruhában követte el bí-
rásait, többek között az utcáról ablakon 
keresztül mászott be egv lakásba. Harni Va-
szilie orosz fogolynál, akit lopással gyanú-
sítottak, elfogatásakor több ezer koronát és 
nagyértékü értszereket találtak. A katonai 
rendőrség á'landóan razz'ákat tart a város-
ban. 
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TŰNTEK; Somogyi A<M©u vendég-fellépté-
vel, Denevér. Operett, Páros kétharma-
dos. 

„ s z o m b a t : Leár király. Tragédia. Páratlan 
háromharmado*. 

VASÁRNAP D. U.; Lavotla szerelme. Éne-
ke® játék, 

VÁSÁRNAP ESTE: Tatárjárás. Bérletezü-
n étben. Operett, 

Bőregér. Már csak igy írjuk az operett 
cünót, rakasakodva a mailt,a!kihoz ós a daralb 
fczüvcjgtóbez, ahol deneyérrő szál sem esik, csak 
börcgéirről. Belátjuk ngytan, hogy a nxuffila'k 
thaigyouiámyaiihoz nom éppein tanácsos ragasz-
kodni, mert ez e,setben az igényeiket ugyan-
csak mérsékelni kell, sőt Icistsállitaai is. Az 
igények lefdkozésiát rüean az operettől szemben 
kol teljesítem. Olyan, széjp ez, nvilnit a szerel-
mesek álma. És a nnrlé időveil mimdág .szebb 
ic,sz, értékesebb minden ültetne ós a patina 
rajta azt mutatja, hotgy dacolva térrel és idő; 
vei, megdcratihet e t1 enü 1 áll az operettek kőzött, 
mint egyike a tegszeibb fdkette gyémántoknak,.. 
Az átlag publikum, amelynek izh&tét megretn-
totta a kalamá jkás táncmuzsika, a sok Oassen-
hauer, a tingli-tánglí, nem is igen élvezi a 
Strauss-zeniét, amelynek egy taktusa legalább 

is felér a mai bepazasszás Oipavefcleík égás'z 
parti túrájával. Ezt az rapemtbet .nem lábét 
agyoantámeelini. ide más is költ, mi'nt íáttarilvé* 
szét, Rgy ki* hámig', egy ki* izlós, a. játék kel-
leme, ereje és valami abból a ritka ságtbói, a 
(mit cbarmeniak szokás mevezmi. Dörefeés' 
•ilyesmiket teereanl, mindent ugy kell venni, 
ahogy vaui és legiuikábh neon saábad a mul-
takat keresni, rajta eJáibránd.07mi ós fciváiri/ni 
azt, hogy a mai gyertyáik ugy világítsa nak, 
mint a tegnapi gázlámpák... Az előadásnak 
vendégszereplője v-olt, Somogyi Adrienme, . A 
szerződtetett koloratau- énekesnő: Szepesi 
AiWka, akindk moaidjálk, szép haragja vau, 
itt hagyta az asiliuraot és nía már jehmttee-

j izett a pótlás. Azt sem niondihatjuk, hogy „át-
kos haniars'ág", mert éndke,saiő kell, sőt kelle-
ne... A veradög: Seonogyi Adrienne — bevall-
juk — ismeretiem énekes sziiiiásdiiő előttünk. 
A nevét ise igen haW'ottuik, e,z azonban a mi 
hibánk leket. Hogy tehet rég-e. nera-e, nem 
ál láthatjuk, csupán az inttp rossz Arakról szá-
•mo'lhal urak ím és ez az, hogy a kisasszony jé-
tekba.ii kezdetlegességeit Aimillt dk Se szioie, se 
/karaktere nem mutatkozott a játékának. Csu-
pa. kézmozdulat, váiilrángá's (a irónia bizomyi-
tókei) és az a bizonyos stereohip mosoly. A 
hangja? Egy pár kekkrmes magas hang', a 
melynek közép és alsó regisztere, tompám, fa-
kém hang'zó. Szereplését obligát tapsok kisér-
ték, de a közönség nom tudott feiltmdl;c®edini. 
A tenyerek leginkább a betétiként óne/kolt 
„Fiianelle" után ütöditélk össze, de inteawmtás 
néílkiil. Még kiilró sikerről setm számolhatunk 
be. Az eiiőaldás nehézkes volt, nem igent tudott 
az operett bája kibontakozni belőle. Az igazi 
ha®<gu3« tálból valamit Déri Rózsi, Sotymosy 
„Sándor, Ócskay Kornél és Kertész Flmlpe uru-
kat olt. Ain az ő produktnunnltera is ráneheze-
dett az együttes hangákat hiánya, szürkesége. 
A színpad képe szegényes, a rendezés ihirvsn-
ciót nem igen igazoló. És a pulpitus elfőtt 
Rádió Rezső állt anint <1 irilgőns, Nom rajta 
imralt, hogy a Bőregér szárnya nem biitta a re-
pülést,.. , í , 

iiMMHinniinwnmiiiHNii 

A felsőolaszországi ujabb 
zavargások. 

Berlin, október 4. Az olasz cenzúra szi-
gorúan ellenőrzi azoknak a híreknek köz-
lését, amelyeik a felsőo'laszországi ujabb 
zavargásokról szóinak, A La FeuilJe cimü 
lap egyik jelentéséiből mégis kitűnik, hogy; 
az utóbbi napokban Ravennában ismét sú-
lyos természetű zavargások voltaik. Ugyan-
csak ez a lap jelenti szocialista forrásból,< 

hogy a legutóbbi zavargások alkalmával 230 
embert öltek meg, jóHéhet a hivatalos je-
lentés csak 17 halottról számolt be. 

k 
fel 


