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Fischer Testvérek r ^ i Z t t t ; 
Megtörtént a szegedi 
rendőrség államosítása 

(Saját tudósítónktól.) A rendőrség államosí-
tására vonatkozó belügyminiszteri rendelet a 
Szeged-városi rendőrség államosításának határ-
napjául november 15-ikét jelölte ki. A rendelet 
értelmében szombaton délelőtt 10 órakor min-
den különösebb ünnepélyesség nélkül megtör-
tént az államositás. Dr. Szalay József kerületi 
rendőrfőkapitány a pénteki rendkívüli tanács-
ülésen felkérte dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mestert, hogy a rendőrség tisztikarát rendelje 
be szombaton délelőtt 10 órára a kerületi 
rendőrfőkapitányság hivatalába. A kitűzött idő-
pontban az összes rendőrtisztek megjelentek dr. 
Szalay József kerületi rendőrfőkapitány előtt, 
aki felolvasta előttük az államosításra vonat-
kozó rendeleteket és közölte velük, hogy novem-
ber 15-ikén az egész rendőrségi személyzet 
rendelkezési állapotba került. A tisztikar ezt 
tudomásul vette. Erről a nagyjelentőségű aktus-
ról az alábbi jegyzőkönyvet vették fel: 

12/919. 
Jegyzőkönyv, 

felvette Szegeden, 1919. évi november hó 15-ikén 
kerületi főkapitány. 

Az 1919. évi november hó 14-ikén tartott 
városi tanácsülésen a kerületi főkapitány fel-
kérte a város polgármesterét, hogy a 86200. és 
a 86201/919. számú B. M. rendeletekkel el-
rendelt rendelkezési állapotba való helyezés 
foganatosítása céljából a városi rendőrség tiszti-
karát 1919 november 15-ikén d. e. 10 órára 
alulírott hivatalos helyiségében való megjele-
nésre utasítsa. Ezen polgármesteri utasítás kö-
vetkeztében Szeged város rendőrkapitány-
ságának tisztikara megjelent az emiitett helyen 
és időben és előtte a fent idézett két minisz-
teri rendelet felolvastatott, amelyeket tudomásul 
vettek és ennek jeléül ezen jegyzőkönyvet alá-
írták. A Szeged város állami rendőrségének 
vezetője ezen jegyzőkönyv, valamint a 86200/919. 
B. M. rendelet másolatának kiadásával felhiva-
tott, hogy a városi rendőrség rendelkezési állo-
mányba való helyezését és a mai naptól állami 
rendőrségi minőségben való szolgálatát a jelen 
aktustól esetleg elmaradt tisztviselővel, valamint 
a polgári biztosokkal és végül az őrszemély-
zettel még a mai nap folyamán közölje. Felol-
vastatott, aláíratott. Kmf, Dr. Szalay József 
kerületi főkapitány, Stróbl Győző s. k. jegyző-
könyvvezető, polg. biztos, dr. Temesváry Géza 
h. főkapitány, dr. Borbola Jenő, dr. Papp Meny-

hért, Árvay Ferenc, dr. Schön Károly rendőr-
kapitány, dr. Márki György, dr. Zboray Jenő 
fogalmazók, Sass Lajos, Ferenczi Mátyás, Gróf 
Dezső, Lengyel István, Gyarmati János tb. 
rendőrkapitány, Bozsó Antal rendőrtiszt tb. al-
kapitány, Pottyondy Miklós rendőrkapitány, 
Lipkai Zoltán, Molnár Kelemen rendőrbiztosok, 
Papp József rendőrtiszt. 

A jegyzőkönyv aláírása . után az államosított 
rendőri tisztikar nevében dr. Temesváry Géza, 
a szegedi állami rendőrség vezetője üdvözölte 
a kerületi főkapitányt, biztosította ra-
gaszkodásukról és kijelentette, hogy az államo-
sított rendőrség épp oly odaadással fogja az 
államot szolgálni, mint ahogy a várost szol-
gálta. Dr. Szalay barátságosan megköszönte az 
üdvözlést és m°gigérte, hogy nem fog megfe-
ledkezni kartársairól. Az államnak becsületbeli 
kérdés, hogy a rendet fenn tudja tartani és 
éppen ezért kéri őket, hogy ne az ő személye, 
hanem a fontos állami érdekre tekintettel vé-
gezzék lelkiismeretes munkájukat. Bármily sére-
lem érné őket a személyi kérdések megoldásá-
nál, forduljanak hozzá bizalommal, hogy a 
sérelmet reperálhassa. 

A rendőrtisztek megéljenezték a kerületi fő-
kapitányt. 

Amig az uj szolgálati szabályzat el nem ké-
szül, a volt városi rendőrség szervezetében nem 
áll be semmi iMilönösebb változás. A karhata-
lom élén is megmarad egyelőre Tirts őrnagy 
rendőrfőnök. Az • államosítás egyelőre csak 
abban jelentkezik, hogy az egész rendőri sze-
mélyzet rendelkezési állományba került és a 
legfeljebb hat hónapig terjedő rendelkezési 
állapot alatt fogiák közülük a megfelelőket ki-
nevezni és megfelelő státuszba sorozni. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-
üzletemben. Szolid árak! Órákban 
és ékszerekben nagy raktár. 154 
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Paral-buffet 
Szeged, Széchenyi-tér 5. sz.E 
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HETI MŰSOR« 
Vasárnap délután: Traviata, opera. 
Vasárnap este: Az aranyos, operett. Bérletszünet. 
Hétfő: Az aranyos, operett. Premier-bérlet B. 14. sz. 
Kedd: Boccaccio, operett, öérletszünet. 
Szerda : Az aranyos, operett. 
Csütörtök: Rigolettó, opera. Premierbérlet A. 15. sz. 
Pén tek : Terike, vidéki történet. Bérletszünet. 
Szombat : Rigolettó, opera. Premierbérlet B. 15. sz. 
Vasárnap d. u . : Doktor ur, bohózat. 
Vasárnap este: Stanibul rózsája, operett. Bérletszünet. 
Hétfő: Bizánc, szinmü. Premierbérlet A. 16. sz. 

V A színház bérbeadása. 
•J 

Kedden délután három órán keresztül, sötét-
ben és villanyfény mellett tárgyalta a városi 
tanács a szinház bérbeadási feltételeit.. Három 
órán keresztül sok szó hangzott el, mindenről 
beszéltek: bérösszegről, helyárakról, opera-
előadásokról, kultáráról és még azt meghány-
ták-veíették, hogy mennyi is legyen az első-
rendű tagok száma, de három órán keresztül 
nem hangzott el egy ép, egy egészséges gon-
dolat, ami érdemes lenne a felemlitésre. Még 
azt is szóvátették, hogy a kolozsvári szín-
igazgató házakat, mozikat, kávéházakat vásá-
rolt, de már arról igazán nem beszéltek, hogy 
szőkét, vagy barnát szeret-e, ha szivében a 
nagy érzés felbuzog. És arról sem beszéltek, 
hogy végre-valahára ideje volna már, ha a 
szegedi színházban külsőségeiben is stíluso-
sak lennének az előadások és hogyha a szín-
játszóktól elvárják, hogy frakkban, szmoking-
ban, vagy bidermajer-ruhában jelenjenek meg 
a szinen a szinrekerülő darabok előirása sze-
rint és azok szellemének megfelelően, akkor a 
mindenkori színigazgatótól is el lehet várni, 
hogy az időnek, kornak, helynek megfelelően 
állíttassa be a díszleteket és a bútorokat. Mert a 
szinház mégsem kizárólag szórakozóhely, 
hanem talán népnevelő intézmény is. Vagy 
legalább is annak kellene lennie. 

Három órán keresztül a bérösszeg kérdése 
dominálta a tanácskozást, mintha arról lett 
volna szó, hogy a városnak ezt vagy azt a 
bolthelyiségét, vagy pálinka depóját kell bérbe 
adni. Nagy kegyesen érintették, hogy jó lenne 
a városi tisztviselők részére kedvezményes je-
gyeket kikötni (nem kell feledni, újságírók 
voltak jelen, akik publikálhatják a bölcs tanács 
atyai gondoskodását), de alig hangzott el az 
óhaj, már 'végeztek is vele. Es senkisem gon-
dolt arra, hogy nemcsak a bérösszeg a fontos, 
hanem az is, hogy megfelelő helyárak mellett 
a polgárság minden rétegére lehetővé kellene 
tenni a szinház látogatását. Hiszen ma már az 
az osztály: a tisztviselő-osztály, amelynek 
életszükséglet a kultura és amely eddig nagy-
ban segítette a szinház üzleti részének alap-
jait, kiszorult a színházból, amelynek horribilis 
helyárait nem képes megfizetni és ahol mosta-
nában jobbára a láncosok serege terpeszkezik 
és mindazok, akik könnyű kereset folytán 
szórhatják a pénzt, mint a pelyvát szokás 
nyáron. 

Három órán keresztül vártunk egy bátor és 
erélyes kijelentésre, de csak egymás sza-
vába vágó szavakat hallottunk, amik nem 
világították meg a tanács üzleti szellemét, sem 
azt a^kuiturát, amelyet a színházzal kapcsola-
tosan emlegetni szoktak. Ne higyje a tanács, 
hogy az a fontos, vagy az a lényeg, hogy egy 
szezonban 30 vagy 40 operaelőadást tarta-
nak-e, de az, hogy ne operaelőadások paródiá-
ját lássa a közönség, de külsőségekben és 
belső értékben nivós operaelőadásoknak lehes-

2-os és 3-as számú cigareffahüvelyek 
a legjobb minőségben és a legol-
csóbb napiárak mellett kaphatók a 

szivarkahüvely főraktárában Szeged, Jókai-ulca II . sz . 
Telefon 15—20. — Úgyszintén valódi FEKETE CÍUB 

cigarettapapír kapható nagyban és kicsinyben. 
Médi Spécialité 
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