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Rtszervezik a polgárőrséget.
— Élelmezést, t u házatol é* megfele ő díjazást kér részükre a parancsnokuk. — Kiakarták fosztani a repülőgép nübelgt, de a műszaki
csapat megakadályozta. —
(Saját tudósi tónktól.) A l i g néhány napja,
hogy létesült, a polgárönség és máris .kénytie,lenek vagyunk megállapita-ni, hogy rá a fontos szervezet egyáltalán nem felel meg még
a legiminiimálisaibh követeim lényeknek sant
De — sajln-o-s — nemcsak m i konstatáljuk ezt,
haniem kezögezi eat a .szoanom tényt maga
a, polgárőrség paranci-nokia is.
Palásthy Dezső főhadnagy, a polgárőrség
parancsnoka aniáir napok előtt
hangoztatta,
•hogy a. polgárőrség jelenlegi formájában és
szer vezetékein abszolút hasznavehetetlen, de
minidig Jieiméinyikedetit, hogy segíthet a. hajokon. Dacára annak, hogy •Palásthy főhadnagy
tszi-ntie cmiherfölötti .munkát végzett a;z utóbbi
izgalmai:-; naipolk alatt, reménye nem vált l;e
és így kéinytielein volt egy o labor átnunot kidől-'
gozni a polgárőrség njijiászéi-vezésíre vonaitíkorzólag, Palásthy főhadnagy elaborátunnátbók »
melyet a Nemzeti Tanács élé terjesztett, a következő részlet eket közöljük:
— TisiZíteleittol jelenteim., hogy a polgár őrség
jelenlegi szeiweziete gyakorlatiból merített eddigi .tjapaisztaíliatoik szériáit nem felel meg ai hozzáfűzött jogi;.- várakozásoknak, antant:
1. a iriendplkeZiésre boesájtott rendőr- és
csemtdőnlegénység karhatalmi célokra nem, ,hanoii) rendőr .nyomozó éljárásokll an volt,, van
és lesz alkalmazva, (Ezen Olegénységre, mint
karhatalmi tényezőre -számítani»nem lelni,
3. jeleiubkiezetit, illetve boro-mzott polgárőrök 80 százaléka fegyveres szolgálatr-a nincs
kiképezve, fegyelmezetlen, sajnos, részben
iiiieigldzlliatatlan ifi.. A fegyveres szolgálatra ki
nem képzett, polgárőrük kiképzést; 'leküzdhetetlen akadály ok,ha ütközik.
3. A 'polgárőrök nagy százaléka a behívó
parancsnak mioni tett eleget, s mintán megfelelő végrehajtó hatalom nincs, a megtorlásként,
kiszabott pénzbüntetéseikfiKBÖ.hajthatók Ibe.
4. A polgárőrök nagy részié oly hiányos
ruházatban jelemnek meg aiz őrség elosztásnál,
hogy különösen a hidegebb évszak h:álltává!
szolgálatot nem .teljesíthetnek.
:
Fentiek figyellembc vétele mellett javasoljuk:
T. A polgárőrség kizárólag állandó személyzetből alakítandó, az alábbi tervezet szerint :
A polgárőrség egy
polgárőr,zászlóaljba,
alakul.
A polgárőrzászlóalj a. Nemzeti Tanács nta
sitásaimak van alárgnidelvje. Parancsnoka Szeged. szab. fkir. város rendőrfőkapitánya.
Létszám: 20 -tiszt és iptedSig:
E g y karhatalmi zászlóaljparancsnok, egy
zászlóalj segédtiszt, hat századparancsnok, 12
alantas tiszt, (századon,kint 2), legénység 480
•fő.
Kiegészítés:
Tiszt: a nemzetőrség tilsztjéiiből a, polgárőrséghez vezénylés utján. Legénység: kaitouaviselt, -katonailag ikik-épziett, lehetőleg altiszt,
oz-ek hiányában, -nénfellkelő.
A javadalmazás:
Tisztek és legénység részére a nemzetőrség részére megállapított míórvjben
akként,
hogy a tiszteik a (nemzetőrség részére megállapi-tott ós a kincstár által fizetendő dijazás-dni
kívül a város iközönségétöl napi 10 korona pótdijat, ia legénység a .nepiaetőr-ség részére megállapított. zsoldot, -ellátást a katonai kincstártól kapná, a -napi 20 -korona pótdijat pedig
Szeged szab. Iki-r. város .közönsége fizetné.
Élelmezés-:
A tisztek élelmezésiikről m a g u k gondoskodnak.
A legénység természetbeni közétkezéss-zerii
ellátást kapnának, -Szeged állomás részére
megállapított, küzétikezésszerü pénz mérvében
Azok rész-éve, akik a közét,kezesben, részt venni
nem óhajtanak, -a közétlkez-ési -pénz kézhez volna fizetendő.

R u h á z a t : Egyenruha,.
A Polgárőrziás-zlóa-lj-paran-osinoikság a, szegedi hon-véd! Á-Mtmná-sparancssn okság felhatalmazása alapján a Szegeiden átvonult cs. é»
kir. gyalogezred ruhafoé-szileté/t lefoglalta. A
lefoglalt ruházat ás -felszerelési cikkek bizottsági leltározás' alatt állanak. -Előreláthatólag
500 fő felruházására elegendő.
Azok részére, akiknek Szegeden állandó
lakásuk vau, -s-zolgá'latiment-eis időben áldandó
lakáson tartózkodás engedélyezve lesz.
Meghízható,
fegyelmezett, válságos időben
is helytálló polgárőrségre
csal- agy
számíthat
Szeged szab. kir. város közönsége, ha élelmezésükről. ruházatukról,
elhelyezésükről,
díjazásukról megfelelően gondoskodna
van.

Ezután a szolgálat:', beosztást közli Palásthy főhadnagy. Szerint;- őrszolgálatra 112,
járőrszolgálatra 232 -piniberreivanisziiikség, akik
miniden -11iá.<s:odnap tolji .-iitem'nek szolgélat.-ot.
Összesen 480 polgárőr felvételét javasolja Palásthy, -majd agy folytatja:
—'Szeged- és SzegedsRókussálomásokat, katonái épületeiket és intézményeket, a katonaság tulajdonát képező javakat, a vámházakat,
a felállítás állati álló nemzetőrség pitailimazná,
J-elenjárn, hogy jelenleg már van 200 fő
oly katona viiselt, egyén, aki előbb ismertetett
és javaslatba hozott feltételiek -mellett állandó
•szolgálattételre .jelentkeznek, JávaeM-om elfogadása esetén a még hiányzó 280 fő toborzása az'onnal falragaszok utján volna végrehajtandó.
Milnfdaidldi-g, amiig a polgárőrség az előbb
•vázolt ithtébetek -melle-tt meg nem alakul, az
őrszolgálat, járőr és készültségi szolgálat, a
jelenleg érvényben levő utasítások szerint a
h-í.s! rozott polgárőrükből szolgálattételre hehivott polgárokból látandó el, mert:
Jelenleg Sz-egeden -semminemű olyan katonai kabbatabmi alakúdat nincs, amely az őr,
járőr és- Jkészüiteégi .szolgálato-t -ellátná és szükség esetén karhatalmi célokra megfelelő .számban, rendelkezésre állama;
A katonai hatóságok nap-nap után -azon
kéreLemmed' ifordülnak a polgárőrség parancsnokságihoz, hogy egyes katonai épületek, intézmények, a. katonai -kincstár tulajdonát képező javaik a -polgárőrség által őriztessenek,
miután e-zek őrzésére megfelelő számai katonai
erő rendelkezésre nem -áll.
Palásthy főhadnagy javaslatával a Nemzeti Tanács m á r a legközelebbi ii-lésen foglalkozni -fog, mert csak a főhf d-nagy ált-a-l vázolt
kereteik között lehet. -Szeged közbiztonságát
megvédeni.
Kedden délelőtt a Rólkus-áll-oim-ás mellett
levő rejpülőgépmühely katonái leszereltek. A
-műhelyek igy őrizetlenül maradtak, amit a
környéken lakók -megtudtak. Mintegy 50- 60
főnyi csőcselék verődött össze, hogy a. műhelyeket és raktáraikait kifosszák, A csőcselék
m á r javában fosztogatott, amikor a légszeszgyárban -szolgálatot teljesítő műszaki osaipa-t
amiely f-elsői-par iskolai hallgatókból verbuválódott, Jfernseh
Artlkur tanár vezetése -alatt
folsfeigyverkeizve a fosztogatás színhelyére érkezett
A diákok pár perc alatt rendlet teremtettek, a zavargókat <•! riasztották és igy mintegy tizenöt

milliónyi

értéket

mentettek

meg

az államnak. Herusch tanár nyomban őröket
állított az épültetek é« hangárok elé. -Az őrök
— összesen 53 — felváltva éjjel-mappal szolgálatban lesznek adldii-g, a-mig a felügyeletet a
•polgárőrség át iniern veszi.
Különösen -fontos a repülőgépmühely telepének a .m-e-goltahnazá-sa m á r azért is, ímert
a teltepen olyan nagymennyiségű
benzin ram
felhalmozva,
ami ha fekoblu nná. egész Szeged
elpusztulna.
I
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A vagyonos osztály megadóztatása.
— Közgyűlést előkészítő tanácsülés.

(Saját
tudósítónktól)
A várost tanács
-keddi, közgyűlést előkészítő
tanácsülésén
a szerdai közgyűlés
eup kerülő ügyekkel foglalkozott a tanács. Regdon
Sándior,
Kovács János, Mihály
Gyula és Tordai Gyula tcrvlénylhatósiági bizottsági tagok elhalálozásává! négy bizottsági tagsági he§ megüresedett. Á tanács javasolni fogja a közgyűlésnek, -hogy a megüresedett tagsági helyek
betöltésére december 8-ára -választást írjon
k-i. Tekintettel! arra, hogy ia köz-ponti választmány megbízatása lejárt, javasolja a tanács
a választmány teljes rearg-anízálását. A belügyminiszter Seiratiiag értesítette a várost lii
\ ajtaIbaléipiéislé-rcl. Meleghangú itdívcízlet tolh
mácsolását ajánlja a "tanács a közgyüí-ésnelk.
Dr. Kelemen
Béla főispánt tudvalevőleg fölmentették ál-1'ásátci'.. Búcsúlevelét azzal terjeszti a tanács a közgyűlés éllé, hogy -köszöye
meg a törvényh-atóságt bizottság a főispánnak a város érdekében kifejtett eredírtiényes
mimkátss'ágát. A közgyűlés
hozzájárulását
kiéri a tanács ahhoz, hogy a városi főgimnázium tan-dáliát ötven százalékkal emelhessék.
A virilisták névsorát a tanács a közgyűlés elé
terjeszti. Javasolj ja la Mikszáth Kanuünnutca
22. számú ház megvételét 140.000 koronáért,
a városi, fuvarozási üzem célijaira. Elfogadta
a ' tárnics és .párto'ó javaslattal terjeszti a
közgyűlés elié Balogh
Károly pénzügyi tanácsos tervezetét a szülkséga-dö behozataláról.
A tanácsi javaslat alapelve, hegv csak a va-gyoniüs osztályt adóztatják m-eg a szükségadóval. Az adó teljességgel progresszív természetű lesz, ,csa-k azokat az ingatlanokat
•adóztatják m-eg, amelyek jövedelme nem kisebb az óvá 3000 koronánál. Az ennél nagyobb jövedelmű ingatlanokat is csak iu-gy lehet rnegadóztatn-i. hogy az évii 3000 k-orona
minimális iövedeltem az adóból biztosítva
tegyen.
Száz százalékos ffzietéicineÜést kér
a
Városi Hiva-tátnak Egylltet a közgyűléstől. A
tanács pártoló javaslattal terjeszti a kérelmet a közgyűlés e-lé.
A -közvágóhíd kezelőszemélyzete uj, magasabb munkabérek megállapi-itását kéri. A
tanács a következő mairtkabérek megállapitását javasoHija a közgyűlésnek: A kfeegii-tö gépész napi fizetése 22, a gépápoló szolgálat
napi 35, kazánfűtők bentlakók (tehát áklik Kakast. fűtést es világítást kapnak) na-pi 17.
taintlakók 20, üzem-lakatos niaipii 22, a segétíliak-aitos fizetése napi 18 korona legyen. Aki
egyhuzamban "24 óráig tart szolgálatot, annak napi fizetését 50 .százalékkal kell fölemelni. A rendes .munlkaiid-őn tul végzett
mpnfcűiAért, valamint az üzemszünet ideje
-alatt, szabadnapon, vágy vasár- és ünnepnapon végzett 'szolgálatáért az órabéreket száz
százalékokkal kell fölemelni.
Még nlóhány jelentéktelen ügy letárgyalása után az ülés véget ért.
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Izzad valamely testrésze?
ü g y használja a dr. Lelnzinger-féle kipróbált
szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárban Szeged, Széchenyi tér.
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