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száz emberből, akik még vasárnap jelentkez-
tek. Hétfőn estig a jelentkezések száma meg-
haladta az 1500-at. Valószínű, hogv szerdáig 
minden ember jelentkezik, mert, aki a jelent-
kezést és az eskütételt elmulasztja eddig a 
napig, azoknak névsorát összeállítják és köz-
szemlére teszik ki, mint gyáva bujdosókét,-
ezenkívül pedig a parancs megszegéséért szi-
gorúan meg fogják őket büntetni. 

(Adakozzunk a polgárőrség céljaira.) 
Szegedi Polgárok! 

A békés idők (hajnalán vészterhes napo-
kat élünk, mindannyiunknak kötelessége, 
hogv megkönnyítsük polgártársaink sorsát és 
biztonságba helyezzük a polgárság életét és 
vagyonát. A Katonatanács, amint az már a 
város közönségének tudtára adta, polgárőrsé-
get szervezett, amely intézmény éjjel és nap-
pal állandóan fentartja Szeged városában a 
közrendet. 

Minden polgárnak kötelessége, hogv testi 
és anyagi erejének megfelelő áldozatot hozzon 
a közbiztonság érdekében, A polgárőrségben 
való jelentkezés a hirdetményekben kijelölt 
helyeken a polgárságnak nemcsak érdeke, ha-
nem hazafias kötelessége is, mert a nemzet 
újra születésének föltételei csak ugy biztosit-
hatók, Iia a legnagyobb rend van a városban. 
A személyes szolgálaton kiviil azonban pénzre 
(is nagy szüksége van a Polgárőrségnek. 

Mindenki, akinek a legcsekélyebb értékű 
ingatlana van, tartsa elsőrendű kötelességé-
nek, hogy anyagi áldozatot is, vagyonához 
mért, önkéntes adót juttasson el a polgárőr-
ség parancsnokságához (Városháza Bizott-
sági terem). 

Kérjük a polgárságot, hogv az első kérő 
szóra hozza meg azt az áldozatot, amelyre 
szükség van, nehogy pénz hiánya miatt a pol-
gárőrség szervezése nehézségekbe ütközzön 
és a polgárság élete és vagyona esetlegessé-
geknek legyen alávetve. 

Szegeden, 1918. november 4. 
A Szegedi Polgárőrség 

j Parancsnoksága. 

(A szegedi tisztikar és a csendőr-
ség eskütétele.) 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Párisi-
köruti csendőrlaktanyában megtörtént a sze-
gedi csendőrség eskütétele a Nemzeti Ta-
nácsra. Az eskütétel előtt gróf Csáky csend-
őrezredes gyújtó beszédet intézett a szegedíi 
csendőrökhöz, majd az ezredes Tirts őrnagy 
kezeibe letette az esküt. Ezután Tirts őrnagy 
esküdött föl gróf Csáky ezredesnek, majd1 

megtörtént nagy lelkesedés mellett a legény-
ség eskütétele a következő esküminta sze-
rint: 

Esküszünk, hogy Magyarországhoz 
ihiiek leszünk, teljes függetlenségét meg-

védjük, a kormánynak és .megbizottainak 
mindenben engedelmeskedünk, minden 
erőnkkel Magyarország népének javát, 
szabadságát és haladását fogjuk szolgál-
ni. Isten minket ugv segélyjen! 

Hétfőn délelőtt tiz órakór megtörtént a 
szegeti tisztikár eskiitéte.e is. A tisztek a 
Hunyady induló hangjai mellett vonullak föl 
a Kossuth szoborhoz, ahol Taöódv ezredes 
tartott nagyhatású beszédet, ami után a tisz-
tikar letette az esküt az uj Magyarországra. 
Eskütétel után a tisztikar elénekelte a Hym-
ftuszt. 

(Vasúti biztosító nemzetőrség 
fölállítása.) 

A szegedi vasutasok vasárnap és hétfőn 

valamennyien jelentkeztek a polgárőrség tag-
jaivá. A vasutasok a vonalakra, ahonnan za-
vargásokat jelentenek, vagv ahol szüksége 
mutatkozik, alkár az állomás épületének, akár 
a vasúti kocsiknak, akár a ráktáraknak a rab-
lóktól való megvédésére, vagv ahol az állo-
mások körül zavargások vannak, külön vo-
natokat küldenek fölfegyverzett vasúti őrség-
gel. 

A magyar hadügyminiszter a következő 
felhívást bocsájtotta ki: 

Katonák! 
Nem lesz mit ennünk, ha megállanak a 

vonatok! 
Ez a békét és nyugalmat veszélyeztetné! 
Biztositanunk kell tehát: a vasutak za-

vartalan forgalmát. Vásutnemzetőrség fölállí-
tását határoztam el Ezt az őrséget kizárólag 
csak a vasúti forgalom biztosítására használ-
juk. Minden katona, aki megérti ennek óriási 
fontosságát, sorakozzék zászlónk alá. A vas-
úti nemzetőrség minden katonája napi 25 ko-
ronát és teljes ellátást kap. Aki pedig vasúti 
nemzetőri szolgálatát becsülettel befejezte, a 
szolgálat idejéhez és érdemeihez mérten föl-
det, állani vagy egyéb alkalmazást kap. Er-
ről a magyar kormány törvény utján gondos-
kodik. Jelentkezzetek azonnal a tartózkodási 
helyetekhez legközelebb eső katonai (nem pá-
lyau dvari) állomásparancsnokságnál. 

A magyar hadügyi miniszter. 
(Megadóztatják a vagyonosokat.) 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
hétfőn sürgős, nagyon okos előterjesztést tett 
dr. Kelemen Béla főispánnak aziránt, hogy 
haladéktalanul hivasson össze rendkivüii vá-
rosi közgyűlést, amelynek feladata lesz elha-
tározni, hogy a jelen időkkel kapcsolatosan 
fölmerülő pénzügyi terhek viselésére a va-
gyonos polgárságot megadóztassák. Az adó-
kulcs ügyében kedden tanácskozik a tanács. 
Ez az indítvány az ily természetű fölmerült 
eszmék közül az egyetlen, amely célra ve-
zet 

(Csatlakozásuk a Nemzeti Tanácshoz.) 
A szegedi kir. Ítélőtábla és a szegedi kir. 

főügyészség tagjai vasárnap délelőtt értekez-
letet tartották, amelyen egyhangúlag kimon-
dották a Magyar Nemzeti Tanácshoz való 
csatlakozásukat. 

(A szegedi Nemzeti Tanács 
közleményei.) 

1. Az összes szegedi üzemek (Jégszesz, vil-
lamos, malmok) kedd .délig föltétlenül jelent-
sék be meglévő szénikészletüket a szónellátás 
biztosítása végett. 

2. A Nemzeti Tanács ezúton is értesiti az 
érdekelteket, hogy az .olasz harctéren álta-
lunk kibocsátott szükségpéuzeket az Osztrák-
Magyar Laliiknál ,be lehet váltani. 

3. Elhatározta a Nemzeti Tanács, hogy a 
nagyobb állami hivatalokat ós közintézmé-
nyeket ellenőrzés alá vonja. (Ezért — egyelőre 
— a bíróságokat ós ügyészségeket, a posta és 
távírda hivatalt, a péiizügyigazgatáságot és 
adóhivatalt, továbbá az összes vasutas tiszt-
viselőt felhívja a Nemzeti Tanács, hogy bi-
zottságokat alakitsanalk, melyekbe három-há-
rom. tagot az egyes testületeik, két-két tagot 
pedig a szegedi Nemzeti Tanáes delegál. E 
bizottságok feladata az lesz, hogy a közhiva-
talok zavartalan működését, az ügymenet 

folytonosságát biztosítsa a ellenőrizze, hogy 
az adminisztratív intézkedések az uralomra 
jutott politikai irányzatnak megfeleljenek. íA 
Nemzeti Tanács kijelölte egyben delegátusait: 
a bíróságokhoz és az ügyészséghez iMóra Fe-
rencet és Dettre Jánost, a posta- és távirdához 
AJmássy Endrét és Szabó Jánost, a. pénzügy-
igazgatósághoz és adóhivatalhoz dr. Hollós 
Józsefet és Vajas Józsefet, a vasúti hivatalok-
hoz Szász Ernőt és Kovács Józsefet. A Nem-
zeti Tanács ezúton is felhívja a, most felsorolt 
államhivatalokat, hogy e bizottságok megal-
kotása iránt a legsürgősebben intézkedjenek 
s intézkedésükéit a szegedi Nemzeti Tanácsnál 
késedelem nélkül jelentsék be. 

4. A szegedi állomásfőnökök miniden ide-
gen le i rányítot t vagy gazdátlan szállítmá-
nyok érkezéséről előzetesen értesítsék a Nem-
zeti Tanácsot, hogy az a Katonatanáccsal 
egyértelműen intézkedhessek a szállítmányok 
lefoglalásáról. 

5. A Nemzeti Tanács a világítás, fűtés 
megtakarí tása céljából elrendelte az üzemeik 
5 órai ós az üzletek 6 órai zárását 

fi. A Nemzeti Tanács ezúton hívja föl az 
összes testületeket, hogy amennyiben eddig 
nem tették, Írásban jelentsék be csatlakozásu-
kat a. szegedi Nemzeti Tanácshoz, 

A szegedi Nemzeti Tanács irodája a vá-
rosháza első emeletén, 'Balogh Károly hivatali 
helyiségében van. 

A szegedi Nemzeti Tanács. 

Megszöktek a fegyencek az illaval 
fegyházból 

Budapest, november 4. Azj iljavai fe-
gyenceKet a forradalom hírére kieresztették. 
Még i.em állapították meg, hogy a fegyház 
igazgatósága bocsáj totta-e el őket, vagy pe-
dig a foglyok szabaditották-e ki magukat. 
Tény azonban, uogy a foglyok nagy része 
kiszökött a fegyházból és vonatot kerített, a 
melyen a főváros felé vették utjukat. A fő-
kapitányság értesült a történtekről és intéz-
kedett, hogv a fegyenceket tartóztassák föl. 

I Vácon a kirendelt karhatalom készenléte oly 
| szigorúan iogta íöl az utasítást, hogy sortűz-

zel és gépfegyverrel fogadta a vonatot. Az 
ncidens következtében tizenhét haláleset"és 

huszonhárom sebesülés történt az első jelen-
tés szerint. A későbbi jelentések harminchat 
holttestről és hatvan sebesülésről tudnak. A 
fegyenceket Budapestre vitték. A nyugati-
pályaudvaron vasárnap hajnalban a mentők 
teljes készíti tséggel, orvosokkal, ápolókkal és 
autókkal várták a vonatot, -amely negyvenöt 
megsebesült fegyencet hozott. Ezek közül még 
útközben tizennégy fegyenc meghalt. A men-
tük a huszonkilenc sebesültet első segélyben 
részesítették és részint a rabkórházba, a ka-
tonákat és elvi eket pedig a Rókus-kórházba 
szállították. Mim megáltapi tolták, a fegyen-
cek a forradalom második napján szabadultak 
ki és revolverekkel, fegyverekkel fölszerelve, 
az illavai ái'omáson egy vegyes vonatot ke-
rítettek hatalmukba, amelynek vezetőjót arra 
kényszeri lelték, hogy a vonatot Budapest felé 
inditsa. Haváról jelentették Vácra a fegyen-
cek kiszabadulását és Vácról értesitették a 
budapesti főkapitányt, ahonnan két karhatal-
mi század ment ki gépfegyverrel Vácra a fe-
gyencek vonata ellen, 

Nincs többé fogfájása annak, ki a 
m p m « « használja. 

Flóra szájvizet 
ápoló készitmény. Egy üveg ára 2 K. 50 fillér. 
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Kedden és szerdán 

U t a z á s a, M a r s b a n 
Világhírű Nordisk film. A jövő regénye 6 rászbeu. Főszereplők: Gunnár Tolnás és Lilly Jacobsson. 
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