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A polgárőrség szervezete és 
szolgálata. 

'A (közrend, élet- és vagyonbiztonság fesn-
itartására alakult polgárőrség szervezete a kö-
vetkező: a) /A városi rendőrség és tűzoltóság 
tisztikarából, legénységéből ás alkálim azoftai-
iból, b) a fegyveres erő tisztikarából és altiszt-
jeiből, c) a tényleges állományú esendőrle-
géuységböl, d) a polgárság kebeléből belépett 
egyénekből alakult. Egy polgárőrzásalóaJjat 
képez, amely Irat századba alakul. Parancs-
noka dr. Szalag József rendőrfőkapitány. 
Karhata lmi parancsnoka Palásthy Rezső fő-
hadnagy. 

A polgárőrség a Nemzeti Tanács utasítá-
sainak van alárendelve. 

A századok körletei: 
I. század: a Tisza Lajosdcörut .és a Tisza-

part által határolt terület. Parancsnoksági 
azókheJye az ál lami főreáliskola, (Deák Fe-
renc-utca 1.) II . század: A pénzügyi palota, 
a. Tisza ÍLajos-körut, a Kossuth Lajos-sugárut 
a körtöltés és a Tiszapart közti terület. Pa-
rancsnoksági székhelye a .Dngonics-uteai pol-
gár i leányiskola, (Búgon ieshutca 26.) I I I . szá-
zad: A Tisza Lajos-körut, a Tiszapart, a Rá-
namkert-sor, a -Bécsi-körűt, a Berlini-körút, 
a Londoni-körűt és a Kossuth Lajos-sugárut 
által köz/befogott terület. Parancsnoksági 
székhelye a /Mars-téri barakk. IV. .század: a 
Párisi-körűt, a Londoni-körűt, a Kálvária-
utca, a Kálvária-ut, a körtöltés s a Csongrádi, 
sugárút által határolt terület. Parancsnoksági 
székhelye a rókusi elemi iskola (Kossuth La-
jos-vsugárut 41.) .V. század: a Berlini-körűt, a 
Bécsi-körűit, a Tisza,part, & körtöltés, a Kál-
vária-ut, a Kálváxiá-utea közti terület. Pa-
rancsnoksági székhelye .a Petőfi Sándor-sugár 
u t 65. sz. a,- ovoda. VI. szazad: Újszeged terü-
lete. Parancs® oksági székhelye az, újszeged! 
rendőrlaktanya. Toron táltér. 

A polgárőrség nem tévesztendő össze a 
Nemzetőrséggel. Ez utóbbi a volt katonaság 
helyett a magyar hadügyi minisztérium vég-
rehajtó szerve. (Mig a polgárőrség ISzeged. sz. 

kir. város ál tal fentartot t karhatalmi' alaku-
lat a, város ren d jének,élet- és vagyon biztonsá-
gának fentar tására s .mint ilyen közüzeme-
iket, közhivatalokat t a r t megszállva s ezenkí-
vül állandó járőr és készültségi szolgálatot 
•teljesiit Rendzavarókkal, fosztogatókkal, gyuj 
fogatokkal, betörőkkel, gyilkosokkal szemben 
a rendkívüli viszonyoknak megfelelően fegy-
ver használat van elrendelve. Panaszok, sé-
relmek a megfelelő körlet századparancsnok-
iságáuál jelentendők. 

Továbbra is érvényes a Nemzeti és Kato-
natanács parancsa, amely szerint a polgár-
őrségbe való felvételre minden Szegeden lakó 
117 és 60 év közti, férfin, aki a forradalmat .meg-
előző napon nem volt katona, jelentkezni kö-
teles. A jelentik ezé ©sorozásnak tekintendő. A 
sorozáson való részvétel kötelező. 

Azok a. onár fölesküdött polgárőrök, akik 
önként állandó szolgálattételre jelentkeznek, 
napi 20 korona, azok pedig, akik esetenkini 
vállalkoznak önként szolgálattételre, 12 órai 
szolgálat után. 10 koröma d i j a t kapnak. A' 
szolgálatot önként vállalók jelentsók ezt a 
megfelelő körlet század parancsnokságnál. 

Mindaddig, a,mig ,a már besorozottakból 
önkéntes szolgálattételre fent i díjazás mellett 
elég polgárőr nem jelentkezik, a szolgálat el-
látása hehivó parancs alapján fog a már be-
sorozott és 'besorozandó polgárőrökből bizto-
síttatni. , 

A behívó parancsnak minden polgárőr 
eleget tenni tartozik. Aki nem jelentkezik, 
2000 koronáig terjedhető -pénzbírsággal fog 
sú j t a tn i 

A már behívott polgárőrök felmentési 
kérvényei felett a polgárőrség kebelében ala-
kult vegyes bizottság dönt. A döntésről a pol-
gárőrök írásbeli értesítést kapnak. 

Szegeti, 1918. november 8. * 
Polgárőrzászlóalj Parancsnokság, 
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Polgárok! Munkások! Katonák 
Ismételten meghívunk benneteket a va-

sárnap .délelőtt 10 órára hirdetett népgyűlés-
re, amelyet a Kaluzál-téren tartunk. A Ká-
rász-ház (történelmi erkélyéről, ahol Kossuth 
a. magyar szabadság apja a negyvennyolcas 
forradalom) katonáit harcba hívta és ahol 1918 
október 31-én a Nemzeti Tanács a győzedel-
mes forradalom katonáit a béke hőseivé avat-
ta, elmondjuk nektek, hogy mi a kötelessége 
és mi a joga a m a i magyarnak, aki az, u j 
Magyarország munkájában résztvennii akar. 
(Már pedig ez a -munka szent kötelessége édes 
anindnyájunknak. A békesség és igazság igéit 
fogjuk kihirdetni néktek, ennek a most szü-
lető u j rendnek, a (reánk váró jobb világnak 
evangéliumát. Ma nincsenek pártok, ma nin-
csenek ellentétek ebbein a hazában, amelynek 
épségéért, jogáért, jövőjéért minden polgár-
nak, minden munkásnak, minden katonának 
egy szívvel, egy akarat tal munkálkodnia kell. 
Jöjjetek el a béke és egyetértés .zászlaja a la t t 
mindnyájain; ós ünnepi komolysággal hallga©-
sótok meg, mit kiván és mit igér az u j Ma-
gyarország. 

A szegedi Nemzeti és 
Katonatanács. 

• * ! f _ 
— Minisztertanács. Budapestről telefbnálja 

tudösitójijk: A Politikai Híradó jelenti: A 
kormány tagjai pénteken délután 6 órakor 
Károlyi Mihály elinökfeóvel mMsztertanács-
raí gyűltek egybe. A jegyzökönyvet Simányi 
Henrik osztátytanáícsas irtia. 

• 
Korzó Mozi 1 11. 

TELEFON: | 
11-85. j 

igazgató: 
| VASS SANDOR. | 

1TELEFON: 
I 11-85. 

• • • 

Szombaton, és vasárnap 

Világszenzáció! Világszenzáció! 
A legcsódásabb olasz film: 

A földalatti 
szindikátus 

Nagy dráma 5 felvonásban. 

Izgalmas! Szenzációs! 

Rendes helyárak. 

Előadások pénteken és szombaton 
5, és fé! 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 

és fél 9 órakor. 

— A főispán felmentése. A hivatalos lap 
pénteki száma közli, hogy a kormány dr. Ke 
lemen Bélát, Csongrád vármegye és Szeged 
szabad királyi város főispánját ezen állásától 
felmentette. 

—Szombaton megkezdik a liszt kiosztásét 
Mántmár közöltük, a város a 'lakosság liszt-
szükségletét a jövő májusig egyszerre kiutal-
ja, még pedig a mostani fejadagok .szerint A 
liszt kiosztását szombaton már .meg is kezdik. 
Mindenki attól a kereskedőtől kapja ki 
lisztjét, -akitől eddig is kapta. Kétszázötven 
boltban osztják k i a lisztet a busz-huszonöt-
ézíer dffátatlam család! rószéife- A' kiosztás 
mintegy két hétig fog t a r t a n i A lisztmennyi-
ségnek egyszerre való kiutalása óvatosságiból 
történtik* nehogy esetleg elrakyjirálh ássák a 
készletet Figyelmeztet, azonban a hatóság 
mindenkit, hogy az eddigi adagolás szerint 
takarékoskodjanak a liszttel, mert később 
pótlást senkii nem kaphí t Aki nem tudja 
egyszerre kivenni a lisztjét, az továbbra i® 
hetenkint vagy havon,kiüti előre kaphat ja azt 
meg a, szokott helyen. 

— Fokozatosan megszüntetik a jegy-
rendszert. Budapestről telefonálja tudósitónk: 
A kormánynak az a terve, hogy a közszük-
ségleti cikkek forgalmának korlátozását fo-
kozatosan megszünteti. Legelőször megszünte-
tik a burgonya jegyet. A liszt- és a kenyér je-
gyet, előreláthatólag csak ennek a gazdasági 
évnek a végével szüntetik meg. [Ellenben a kö-
zel jövőben aneg fog .szűnni a zsir- és szalonna 
forgalmának korlátozása. Megszűnik továhj-
öá a gyertya, a rizs, a dió, szilva, vaj, petró-
leum és a szárazfőzelék jegyre való árusítása. 

— Hadügyminiszteri kiküldött Szegeden, 
Jakab József, a magyar hadügyminiszter 
egyik kiküldöttje ma (Szegeden tartózkodott 
és a közrend és a közbiztonság ügyét váro-
sunkban .rend,ben találta. 

— Megnyitják az iskolákat. A spanyol-
járvány miatt egy hónappal ezelőtt bezárták 
az összes szeged iiskolákat. Minthogy a sipa-
nyolbetegség a városban már teljesen szűnő 
ben van, a járváuybizobtság szombaton dél-
után hat órai ülésén iki fogja mondani mükö-
fdéséiulHk !beszünte|bés^ a jHwrtt, UGyörgy-téri 
járványikóiházat föloszlatja, és elrendeli az is-
koláknak november 18-á.n való megnyitását. 
(Nem lehetetlen azonban, hogy a forradalmi 
állapotra való tekintettel a kormány még 
nem fogja megengedni a tanítás megkezdé-
sét) A zárórát is tudvalevőleg tiz órára rö-
vidítette meg a járvámybizoftság, ennek .meg-
változtatásáról azonban most nem fognak tár-
gyalni, mert a záróra kérdését ma már egé-
szen más szemponttok irányítják. A spanyol 

járvány szünéséről dr. Wolf Ferenc tiszti 
főorvos .pénteken tett jelentést dr. Sornogm 
Szilveszter polgármesternek. A városban már 
csak .tizennyolc megbetegedés és két haláleset 
fordult elő. A külterületen azonban ínég tel-
jed a járvány, aminek főként az orvoshiány 
és az ellenőrzés hiánya az oka. A tanyákon 
ujabban százkét megbetegedés és tizenkét ha-
lálozás történt. 

— Megfölebbezték a telekértékadót. A 
A törvényhatósági bizottság a szeptemberi 
közgyűlésen tudvalevőleg megszavazta a te-
lekér tékáidét. iA közgyűlés, határozatát dr . Be-
csey Károly — aki már a. közgyűlésen i.s éle-
sen harcolt a javaslat ellen — és dr. lÁppa)! 
Lajos megfőJebbezték. A tanács .a fölebbez©-
sekkel szemben a határozat j ó v á h a g y á s á t 

kéri a kormánytól. 
- - A szegedi Katonatanács a köztársa 

ság mellett. A Nemzeti Tanácsban Tabódy 
Zsolt ezredes, a szegedi katonatanács ügyve-
zető elnöké nagy lelkesedést keltve bejelentet 
t, hogy a Katonatanács egyértelmüleg a köz-
társasági áfiaarafouma mellett foglalt állás1 

Tabódy ezredes kijelentette, hogy a szeged 


