
Szeged, 1919. n o v e m b e r 3. 

Az uj főkapitány 
elfoglalta hivatalát. 

— Beszélgetés dr. Bottka Sándorral. — 
Tirts őrnagy búcsúja. — 

(Saját tudósítónktól.) Megírta a Délmagyar-
ország, hogy a rendőrség államosításával 
kapcsolatosan az államosított szegedi rendőr-
ség vezetőjéül a belügyminiszter dr. Botlka 
Sándor kolozsvári rendőrfőkapitányt nevezte 
ki. Bottka főkapitány megérkezett Szegedre 
és hétfőn délelőtt elfoglalta hivatalát. A hiva-
talátvétellel és a hivatalos bemutatkozással 
járó elfoglaltsága ellenére sikerült a szegedi 
államrendőrség vezetőjével rövid beszélgetést 
folytatnunk. Bottka főkapitány nyúlánk, mar-
káns arcú ember, rendkívül figyelmes. A 
maga dolgairól nagyon szerényen és tartóz-
kodóan beszél. 

— Nekem mint külön programom — mon-
dotta a főkapitány első kérdésünkre. Azt 
végzem, amit feladatomul kijelöltek. De ha 
mégis programot kellj adnom, akkor néhány 
szóban összefoglalhatom: Először Magyarország, 
másodszor Szeged.. , Az állami rend és az 
állam tekintélyének helyreállítására forditom 
minden erőmet. Mint láthatja, ebben a pillanat-
ban veszem át hivatalomat, még nem mond-
hatok egyebet. 

— Szegedet ismerem, a rendőrség személy-
zetét még nem. A szegedi 46-os ezrednél szol-
gáltam, feleségem és apósom is szegedi. Egyéb-
ként a budapesti államrendőrségnél működtem 
hosszabb ideig, azután a kolozsvári államrend-
őrség főnöke lettem. 

— Kolozsvárról körütbelül egy hónappal 
ezelőtt jöttem el. Kétszer foglak el a románok, 
egyszer mint magyar kémet, egyszer mint 
„bolsevikit". A kenyérnélküli rendőrszemélyzet 
segélyezésére, illetőleg fizetésének további fo-
lyósítására akciót indítottunk a kolozsvári ma-
gyarok között és a befolyt adományokból 
fizetgettük őket. A románoknak tudomására 
jutott, hogy a rendőrök kapják fizetésüket és 
azzal gyanúsítottak meg, hogy a budapesti 
kormány agitációs pénzéből fizetem a rendőrö-
ket. Ebből persze egy szó sem volt igaz . . . 

— Erdélyben külömben nincsen csak magyar 
és román. Másfajta megkülömböztetés nem 
létezik — tette hozzá a főkapitány. 

— És a szocialisták ? — kérdeztük. 
— Azok is határozottan soviniszták — mon-

dotta a főkapitány. Ha megismerkedem köze-
lebbről a viszonyokkal, szivesen állok a sajtó 
rendelkezésére. Ma a karhatalmat veszem át 
Tirts őrnagy úrtól. 

A rendőrség tisztikara ezalatt már türelmet-
lenül várakozott az előszobában, hogy bemutat-
kozzék uj vezetőjének. Elköszöntünk tehát 
Bottka főkapitánytól. 

* 

A rendőrség tisztikarát dr. Temesváry Géza 
helyettes főkapitány mutatta be dr. Bottka Sán-
dornak és támogatását kérte. Az uj főkapitány 
megköszönte az üdvözlést és megígérte, hogy a 
rendőrtisztikart a legnagyobb mértékben támo-
gatni fogja. Bottka főkapitány ezuián a polgár-
mesternek és a tanácsnak mutatkozott be. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester felol-
vasta a tanácsülésen az uj főkapitány kineve-
zési okiratát, amelyet dr. Szalay József kerületi 
rendőrfőkapitány küldött meg egy átirat kap-
csán. Majd a polgármester néhány szóval 
üdvözölte az uj főkapiiányt, aki viszont támo-
gatást kért működéséhez. 

* 

A távozó Tirts csendőrőrnagy, karhatalmi pa-
rancsnokhoz dr. Szalay József kerületi főkapi-
tány a következő leiratot intézte: 

„A belügyminiszter úrral és a francia tábor-
nok-városkormányzó úrral történt tárgyalásaim 
alapján, de Nagyságod saját óhajtásához is ké-
pest, a mai napon előrerjesztést tettem a tá-
bornok-városkormányzó úrhoz, hogy Nagysá-
godat a rendőrség parancsnoksága alól mentse 
fel. 

Amidőn ezt szíves tudomására hozni szeren-
csém van, méltóztassék^ megengedni, hogy e 
nehéz időkben a város egyetemét hálára köte-
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lező módon teljesített odaadó munkásságáért a 
magam részéről a legőszintébb köszönetemet 
tolmácsoljam. 

Fogadja őrnagy ur nagyrabecsülésem igaz 
nyilvánítását. 

Dr. Szalay József. 
Tirts őrnagy e leirat alapján adta át a kar-

hatalmat dr. Bottka Sándor főkapitánynak és 
az átadást bejelentette de Tournadre tábornok-
városkormányzónak és dr. Szalay József kerü-
leti főkapitánynak, megköszönvén a kerületi 
főkapitány elismerő szavait. Tirts őrnagy ezután 
megjelent a tanácsban és elbúcsúzott a polgár-
mestertől és a tanács tagjaitól. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester köszönetet mondott az 
őrnagynak működéséért. 

Tirts őrnagytól — aki a csendőrkerületi pa-
rancsnoksághoz vonult be — a rendőrség tiszti-
kara is melegen elbúcsúzott. 

í j / ' . . 
A szentmihálytelebi 

paprika-ribillió. 
— Folytatják a vizsgálatot. — 

(Saját tudósítónktól.) Részletesen közölte a 
Délmagyarország, hogy mi történt Szentmihály-
teleken a paprikarendelet végrehajtása miatt. 

Szombaton délután kihallgatták a huszon-
három leiartóztatottat. Kihallgatás után csak két 
embert tartottak fogva, akiket izgatással vádol-
nak. A szabadonbocsájtottak közül is többek 
ellen folytatják az eljárást hatóság elleni erő-
szak cimén. 

Külön vizsgálatot kezdett a francia város-
kormányzóság is, mert a szentmihálytelekiek oda 
is elmentek panaszra. A városkormányzó maga 
elé idéztette a Szentmihálytelekre vezényelt 
karhatalmi osztag vezetőit, valamint a jelentke-
zett sérülteket is és részletes, pártatlan vizsgá-
latot rendelt el. 

A sebesültek közt van Szánthó Lajos szent-
mihálytelkei paprikamalom-tulajdonos. Borda-
repedés miatt ápolják a közkórházban. Azt ál-
lítja, hogy mikor a többi Szentmihályteleken le-
tartóztatott emberrel őt a malomhelyiségben 
elsőizben kihallgatták, a rendőrök összeverték, 
Szánthó benn volt a városban, amikor arról 
értesült, hogy rendőrség vonult ki Szent-
mihálytelekre s hogy éppen az ő malmában 
összegyűlt paprikát akarják lefoglalni. Ezért a 
városból ügyvédet, dr. Barta Dezsőt hivta ma-
gával. Barta tanuja annak, hogy mikor Szánthó 
a rendőrségi kihallgatásra ment, nem volt 
semmi baja. Ellenben a kihallgatásról sárosan, 
összeverten jött vissza. A többi szentmihály-
teleki sebesült a kórház 7., 8., 11. és 13. számú 
szobáiban fekszik. 

Kétségtelen, hogy a szentmihályte'ekiek félre-
értették a minapi nagygyűlés határozatát. Ők 
azt hitték, hogy a kormány paprika-rendeletét 
nem kell addig végrehajtani, amig az újból 
Budapestre menő küldöttség vissza nem tér a 
miniszter válaszával. 

Dr. Szalay József kerületi főkapitány egyéb-
ként Budapestre utazott s ott bizonyára föl 
fogja világosítani a kormányt arról, hogy a kis-
gazdáknak milyen súlyos sérelme a paprika-
rendelet, ami a szentmihálytelki mélyen sajná-
latos eseményt előidézte. Erről egyébként 
az a memorandum is tanúskodik, amelyet a 
szentmihályteleki esemény miatt panaszkodó 
küldöttség adott át a francia városkormányzó-
nak. A memorandum többek közt ezeket 
mondja: 
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Városkormányzó ur! Lehetetlen, hogy ez a 
város kormányzó ur tudtával történt. Lehetetlen 
az, hogy mivel a hatalom a Városkormányzó 
ur kezében van, meg ne védje a szegény föld-
mivelőket. E nagy bajunkban teljes bizalommal 
fordulunk Városkormányzó úrhoz a következő 
kérelmekkel: 

1. Méltóztassék az ügyet szigorú vizsgálat 
tárgyává tenni s sürgősen intézkedni, hogy az 
ártatlanul elfogottakat tovább ne bántalmazhas-
sák és szabadlábra helyeztessenek. 

2. Méltóztasson nekünk módot adni, hogy 
akár szóval, akár memorandumban részletesen 
bebizonyíthassuk azt, hogy a kormány paprika-
rendelete a szegedi lakosságot tönkreteszi, Ín-
ség elé állitja, hogy annak minden sora kőz-
érdekellenes. 

3. Méltóztassék elrendelni, hogy a kormány 
sérelmes paprikarendelete Szegeden addig ne 
legyen végrehajtható, mig a kérdés minden 
oldalról nem tisztázódik. 

4. MéltóztESsék engedélyezni, hogy Szeged 
városnak még a háború előtt, de a legutolsó 
törvényes választással megválasztott közgyűlése, 
amelyet más, meg nem szállott területeken, 
még Dorozsmán is már összehívtak, Szegeden 
is összehivható legyen, hogy így a város tör-
vényes ellenőrző szerve megnyilatkozhassék a 
paprikarendelet ügyében. 

Gyors segítés. 
A hat esztendeje dübörgő lavina a lejtő vé-

gét járja. Még rohan, még zuhan a tehetetlen 
kolosszus, de nemsokára völgyet ér, nem ke-
rülheti el sorsát, szertemállik. Vagy maga alá 
temeti és elpusztítja azt, amit eddig még meg-
kímélt, vagy pedig, ha a tizenkettedik óra kü-
szöbén gátat tudunk szegni a legázoló vesze-
delem elé, talán megmenthetjük szerencsétlen 
társadalmunk csupasz létét, hogy a rémületes 
romokon uj életet próbáljunk kezdeni. Az aggo-
dalomtól lélegzetszegetten várt uj tavasz meg 
fogja hozni a magyar társadalomnak a meg-
felebbezhetetlen Ítéletet: a menthetetlen pusz-
tulást, vagy az uj, szebb életet. 

Az utolsó esztendő két forradalmi vitustánca 
után a politikai konszolidáció, ugy látszik, 
rövidesen kezdetét veszi. De a társadalmi újjá-
éledés másik és legfontosabb főfeltételének: a 
gazdasági élet, a termelő, áldásos munka meg-
indulásának a kilátásai még vajmi sötétek. Ez 
az a pont, amelyen a magyar társadalomnak, 
ha továbbra is elszigetelten magára marad, fel-
tétlenül tönkre kell mennie. A gyárak, az ipar-
üzemek anyaghiány miatt állanak. A legfontosab-
bakat egyrészt tönkretették, leszerelték a be-
rendezéseiket, másrészt tüzelőanyag hiányában 
égnek meredő kéménnyel várják a letűnt jobb 
idők újraéledését. A kereskedelem pang, ter-
melés nincsen s ilymódon a fogyasztóknak nincs 
mit közvetítenie. A tömegek, a" társadalom pe-
dig nélkülözni, nyomorogni, éhezni kénytelen, 
mert részben munkaalkalom hiányában kereset 
nélkül áll, de még azok is, akiknek a meg-
felelő vagyonuk vagy jövedelmük rendelkezésre 
áll, képtelenek az elsőrendű élelmicikkek hiá-
nyában a létfentartáshoz szükséges legelemibb 
termeivényeket beszerezni. 

A normális gazdasági élet majd csak akkor 
indulhat meg, ha a békeszerződés aláírására 
került a sor és a külfölddel a rendes kereske-
delmi forgalmat újra felvehetjük, ha alkalmunk 
nyílik arra, hogy üzemeink berendezéseit segít-
ségükkel rekonstruálhassuk és az üzembentar-
táshoz szükséges nyersanyagokkal elláthassuk. 
Ehhez azonban a külföldi segítségen kívül 
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