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rohamosan érád. Bár a gátak magassága és 
kifogástalan állapota mind#n veszélyt egye-
lőre kizár, arra való tekintettel,- hogy a felső 
Tiszának, se annak mellékfolyóinak vízállása 
nem ismeretesek, mert onnan hirek ide nem 
érkezhetnek, elővigyázatosságiból esetleg 
szükségessé válható mentési munkálatok elő-
készítendők. A helybeli utászzászlóaljnak a 
politikai helyzetből kifolyólag nincsen le-
génysége. 

A Boszorkány sz ige ten elég vizijármü Ss 
egyéb mentési munkákhoz alkalmas anyag 
van. felhalmozva, amelyeknek szakszerű ke-
zelése szükség esetén a legnagyobb fontos-
sággal bírhat, az esetleg aggódó lakosságnak 
megnyugtatásul szolgálhat. Ennélfogva a 
zá-szlóaljparaifcsnokság felkéri mindazokat a 
polgárokat,- g§lk az előző években az utász-
zásztóaljaJcnaf szolgáltak, hogy .szükség ese-
tére szolgálataikat a közjó érdekében, felajánl-
ják és a szervezkedéshez folyó hó 9-én a dél-
előtt folyamán az utász!aktanyában jelent-
kezzenek. 

A zászlóaljparancsnokság ezen előkészü-
leteket a folyam mérn ökségge 1 egyeténve 
szervezi. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy ezen előké-
születek kizárólag a legmesszebbmenő elő vi-
gyázatból történnek, mert tényleges veszély 
a mai viszonyok között nem fenyege.. 

Szombathelyi alezredes, 
Szeged város helyőrségének 

parancsnoka. 
£ ' * * 

üj karhatalom alakul 
Szegeden. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester az 
uj [karhatalom megalakításáról ai következő 
rendeletet adta ki: 

A város közbiztonsági viszonyainak hely-
reállítása érdekében, a később összehívandó 
Néptanács törvényes hozzájárulásának fön-
tártásával (következőkben intézkedem; 

1. Egyetértőieg a szegedi katonai .kerületi 
parancsnoksággal a városi rendőrség teljes 
.tisztviselői, tiszti és legénységi kara városi 
közbiztonság karhatalommá alakul át. 

2. Az igy alakult karhatalom a katonai 
•siküt teszi le és a magyar csendőrségre ér-
vényes szolgálati szabályzatok és utasítások 
alatt á®. 

3. A karhatalom - parancsnokságával Tirsch 
Béla 'csendőrőrnagy urat további intézkedésig 
ideiglenesen megbízom, hozzá segédtisztne 
Pottyandi Miklós alkapitány urat osztom be. 

4. Ezen parancsnoki hatáskör a fegyel-
mi és szolgálati ügyek önálló vezetésére ter-
jed tó, a kapitányi hivatalnak összes törvé-
nyeken és rendeleteken alapuló hatáskörét 
meart érintené. 

5. Az egész karhatalmi személyzetről 
személyi lap szerkesztendő s a saját keziileg 
aláirt eskülap ehhez csatolva kezelendő. 

6. Ezen átalakulás a karhatalom személy-
zetének illetmény ügyeit nem érinti és arra az 
időtartamra terjed, mig az államosítás bekö-
vetkezik. 

Ezen rendelkezésem 1919. május hó 7-én 
déli 12 órakor lép életbe. 

Beérkezett jelentésekből örömmel vettem 
hivatalosan tudomásul, hogy a törvényható-
ság rendőrségének összes tagjai megértve a 
közönség belső rendje és nyugalma heiyre-
állitásánaik minden politikai vonatkozáson fö-
lüláüó elsőrangú érdekeit, önként nyújtottak 
segédkezet azáltal, hogy rendeletemet meg-
előzve, a katonai esküt tetették. 

Ezért a tisztviselők, tisztek és legénység 
©lőtt a város egész társadalma 'nevében is tel-
jes elismerésemet és .köszönetemet nyilvání-
tom. 

Ezen rendeletem karhatalmi napiparancs-
ban kihirdetendő. 
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A karhatalmi parancsnok 
a város lakosságához. 

(Saját tudósítónktól.) Tirts őrnagy, kar-
hatalmi parancsnok a következő közleményt 
bocsátotta ki: 

Szeged város polgármesterének 5049— 
909. elnöki számú rendelete értelmében a tör-
vényhatóság területére alakított közigazgatá-
si közbiztonsági karhatalom parancsnokságát 
csütörtökön déli 12 órakor átvettem. 

A karhatalom a magyar csendőrségre ér-
vényes szolgálati szabályzatok és utasítások 
alatt áll, ugyanazon jogokkal és kötelezett* 
séggel van felruházva, mint a magyar csend-
őrség. 

A karhatalom feladata az, hogy a köz-
társasági törvények alapján a megingott jog-
rendet, biztonságot és szabadságot visszaál-
lítsa és fenntartsa. 

Ezen cél elérése érdekében felhívom a 
lakosság minden tagját, hogy 

a) a törvények és törvényes rendeletek, 
b) személy- és vagyonbiztonság, 
c) egyéni szabadság, 
d) hivatali, társadalmi, osztálv és fele-

kezeti rend 
megbontása érdekében mindennemű tevé-
kenységtől, fenyegetéstől vagv erőszakosság-
tól saját jól felfogott érdekében tartózkod-
jék. 

Az összes lőfegyverek folyó hó 10-én, 
szombaton déli 12 óráig az I. kerületi rendőr-
laktanyába (városi bérház, földszint) beszol-
gál tata ik1 ók. 

Fegyvertartási engedélyek folyó hó 10-én 
délelőtt 9—12 óráig csak személyileg meg-
bízható egyéneknek magam fogok adni. a már 
kiadott fegyverengedélyeket pedig ugyanezen 
nap délutáni 3—6 óráig fogom meghosszab-
bítani. 

Hivatali helyiségem a rendőrség 1. szánni 
szobája, telefonszám 1120. 

Fogadási idő délelőtt 11—12 óráig. 
Tirts őrnagy, 

karhatalmi parancsnok. 

A vasutasok ügye. 
A vasutasok szakszervezetétől a következő so-
rokat kaptuk: A' Magyarországi (Vasutasok 
Szövetsége szegedi helyi csoportjához, mint 
ismeretes, a szegedi vasutasok egy ,kis része 
— 303 aláiró — azzal az elhatározással for-
dult, hogy: „amennyiben a Magyarországi 
Vasutasok Szövetsége — teljesen uj alapra 
fektetve a szociálista párt kebeléből k i nem 
válik, a Magyarországi Vasutasok Szövetsé-
géből kilépünk." E nyilatkozattal szemben a 
szegedi helyi csoport össz vezetősége összbi-
zalmi ülésén ismeretes álláspontját leszögez-
te s igy nyilvánvalóvá lett, hogy a szegedi 
csoport több mint 3650 tagjával szemben még 
egy tizedrésze sincs más nézeten, sőt jó része 
ezeknek sem, mivel a helyi csoport vezetősé-
ge által megadott felvilágosítás óta a név-
aláirók közül 27-en eddig önként minden kü-
lön felhívás nélkül jelentkeztek a szövetség 
titkárságánál és <.neveiket saját kezűleg töröl-
lek, kijelentvén, hogv a szövetségben tovább-
ra is megmaradnak. 

A tömeges aláírás visszavonással kapcso-
latban az üggyel a szövetség helyi csoportjá-
nak vezetősége csütörtökön délután az össz-
vezetőségi ülésen újból foglalkozott és ama 
határozatot hozta, hogy: a nyugtalankodók 
megnyugtatására a benyújtott iveket a bu-
dapesti központi vezetőséghez felterjeszti ha-
tározathozatal végett, annál is inkább, miyel 
a helyi csoportnak a Magyarországi Vasuta-
sok Szövetsége alapszabályán önhatalmúlag 
módositani' joga nincsen. Egyébként a helyi 
csoport a központi vezetőség irányításától el 
lévén vágva, jelenleg' tisztán vasutas szak-
szervezeti belső életet él, politikával nem fog-
lalkozik s igy semmiféle okát nem látja an-
nak, hogy a szegedi vasutasok egy részének 
iáiért .Vell külön reudboütá&i célzattal az egy-
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rováróra a szegadi vasutasok béké-
jét és nyugalmát zavarni. 

Szeged állomásról a következő átiratot 
kaptuk: Tisztelt Elvtársak, Tisztelt Vezető-
ség! Alulírottak tisztelettel kijelentjük, hogy 
mi íg'eűiis ugy a szociálista pártban, mint a 
Magyarországi Vasutas Szövetségben bent 
akarunk maradni. Azt, hogy a kérdéses ivít 
aláirtuk, csupán, félrevezetésből tettük. E? 
uton bérünk ugy a vezetőségtől, mint az élv-
társaktól bocsánatot és kérjük a lisztából ne-
vünket kihúzni. (Tiz aláiró.) 

A színtársulat ügye. 
(Saját tudósítónktól.) A Szeged és Vidé-

ke csütörtöki számában tudósítás jelent meg 
arról, hogy a szinházvezető direktórium le-
mondott, a szinész szakszervezet pedig fel-
oszlott, Azt is közölte a lap, hogy szinészJcül-
döttsóg kereste fel Almássyt, akit arra. kér-
tek, foglalja el ismét vezetőpozicióját a szín-
háznál. 

A szinészszakszervezet a követke;:ő soro-
kat teszi közzé ebben az ügyben: 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
A Szeged és Vidéke tegnapi számában 

megjelent „A színtársulat visszahívja Almás-
sy t'' cimü cikkre vonatkozólag annyit kivá-
nok megjegyezni, hogy a direktórium Al-
mássy igazgató úrral csak a lemondását .kö-
zölte, reá bizva a további intézkedéseket. Er-
re "Almássy igazgató ur kijelentette, hogy a. 
színház igazgatását átveszi. A szakszervezet 
feloszlása azonban szóba sem kerülhetett, 
mert a szegedi színész-szakcsoport szerves ré-
sze az országos szinészszakszer vezetnek és 
igy nem is állna módjábau a feloszlást ki-
mondani. 

A szakszervezet megbízásából: Rédey 
Frigyes, a szegedi. szinész-szak<szervez»t tit-
kára. 
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JCová? 
Hová lesznek a bas sóhajok. 
Az éj sötét szárnyán 
Hová szállnak? 

Hová lesznek a magános dalok 
Az éj csendjében 
Kire találnak? 

Hová lesznek a pergő könyek 
Az éj magányában 
Hová hullnak? 

S ó hová lesznek az 
El nem szállt sóhajok, 
El nem sírt könyek, 
El nem, zengett, dalok? 

WALLFIS MATILD. 

— A nemzeti szövetség végrehaj tóbizot t -
ságának határozatai . A Szegedi Tanárok, 
Tanitók és Óvónők Nemzeti Szövetségének 
végrehajtó bizottsága csütörtökön este ülést 
tartott, amelyen foglalkoztak a Juhász Gyulá-
val a tanitógyülésen történt ismeretes inci-
denssel is. A végrehaj főbizottság ebben az 
ügyben a következő határozatot hozta: Mi-
után a végrehiajtóbizottság megállapította, 
hogy a tanárok, tanitók és óvónők részéről 
Juhász Gyulát semmiféle inzultus nem érte, 
hanem csupán a igyülésen megjelent, de a 
tanítósághoz nem tartozók részérő', az ügy 
felett napirendre tér. Elhatározta a végre-
hajtóbizottság, hogy a testületeméini még 
hiányzó aláírási iveket köröztetni fogja. Á 
szövetség tagja csak oly tanár és tanító lehet, 
aki nem tagja a jelenlegi alapon álló szocia-
lista szakszervezeteknek. A kulturbizottság 
kérdésével is foglalkozott a végrehajtóbízotr-
ság és gondoskodni fog arról,- hogy a testü-
letek, aliol hely és, tná4 van rá, tananya^pótlá 


