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csabára érkezett 21.32-kor. 1617. sz. 
Békéscsabáról indult 4.35, Szegedre 
érkezett 7.39-kor. 

Békéscsaba—Nagyvárad között: 
"1620. sz. Békéscsabáról indult 7.44, 
Nagyváradra érkezett 10.17-kor. 
1634. sz. Békéscsabáról indult 14.09, 
Nagyváradra érkezett 16.37-kor. 
1611. sz. Nagyváradról indult 16.59, 
Békéscsabára érkezett 19.27-kor. 

Nagyvárad—Nagyszalonta között: 
1627—A sz. Nagyváradról indult 8, 
Nagyszalontára érkezett 9.05-kor. 

Békéscsaba—Nagyszalonta között: 
1636. sz. Nagyszalontáról indult 
12,23, Békéscsabára érkeztt 13.50-
kor. 
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SZEGED NÉPE 

Rendelet a ícalonaviseltek lakásváltozás 
bejelentési kötelezeftségérfil 

Jaross belügyminiszter 
levele Szeged közönségéhez 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Vitéz J a r o s s Andor belügy-
miniszter kinevezése alkalmából a 
következő levelet küldte Szeged 
törvényhatósági bizottságához, il-
letve közönségéhez: 

'A Kormányzó ur őfőméltósága 
1.M4 március 22-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával a m. kir. minisz-
terelnök ur előterjesztésére engem 
belügyminiszterré legkegyesebben 
kinevezni méltóztatott. Amidőn a 
belügyminisztérium vezetését a 
legfelsőbb hely részéről megnyil-
vánuló bizalom alapján átveszem, 
Tgmelegebben köszöntöm a vár-
ni egye közönségét, és tisztviselői 
karát Kérem egyben, hogy engem 
a rend és a közbiztonság fenntar-
tását és a magyar jobb jövő kiala-
kítását és biztosítását célzó mun-
káimban magyar hazafiúi érzéssel 
támogatni szíveskedjék. Vitéz Ja-
ross Andor m. kir. belügyminisz-
ter®. 

Budapest, április 6. A honvédelmi 
miniszter nem tényleges viszony-
beli katonák számára külön jelent-
kezési kötelezettséget rendelt cl. A 
rendelet szerint a 48 éves és a fia-
talab katonaviseltek minden olyan 
lakásváltoztatást, amely előrelátha-
tólag 5 napnál hosszabb ideig tart, 
katonai állomásteslüknek bejelen-
teni tartoznak. Ezt a külön beje-
lentést a szokásos rendőri bejelen-
téstől függetlenül a beköltözést kö-
vető 24 órán belül kell megtenni. 
A külön bejelentési kötelezettség 
mind a városokra, mind a közsé-
gekre, tehát az ország egész terüle-
tén bárhol hekövetkezett minden 
lakásváltoztatásra kiterjed. Az, 
hogy végleges vagy ideiglenes la-
kásváltoztatásról van-e szó, az 
mellékes. Mindenesetre, midőn az 
ott tartózkodás előreláthatóan to-
vább tart, a külön bejelentést meg 
kell tenni. A bejelentést levelező-
lapon vagy levelezőlap nagyságú 
papiroson kell megtenni. Bélyeget 

ráragasztan nem kell. Az illetékes 
állománytest cime, ahová a beje-
lentést postán kell küldeni, az iga-
zolványlap vagy pótigazolványlap 
rovatában pontosan fel van tüntet-
ve. Ezt az állománytestet és annak 
állomáshelyét kell tehát a címol-
dalra irni. Ezenkívül a címoldal 
bal alsó sarkában a »hivatalos 
szavakat* is kell felírni. A jelentés 
maga az alább pontokra terjedjen 
ki: 

1. Név. 2. Születési év és a szülő-
anya leánykori neve. 3. Eddigi ál-
landóan bejelentett lakása? 4. Uj 
lakásának pontos cime. 5.' Uj la-
kása állandó-e, vagy ideiglenes, ha 
ideiglenes, előreláthatólag meddig 
fog ott tartózkodni. 6. Keltezés és 
aláírás. 

Példa a kitöltésre: N a g y János, 
szül, 1910, P á t e r Mária, Kunhe-
gyes, Horthy Miklós-ut 15, Buda-
pest, Lehel-utca 40. Ideiglenes, két 
hét. Kelt. Budapest, 1944 április 10, 
Nagy János. (MTI) 
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Robbanó gyutacsokat 
találtak Szentesen 
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Nagypénteki Mária-siralom' 
Tápéról 

Nyugodjál már virágom, 
Meghervadt aranyágom;. 
Jézus, fényes csillagom. 
Árván maradt édesanyád 
Aki gondot TÍselt reád. 
Jaj, jaj édes magzatom, 
Jézus, fényes csillagom. 

Ki lé9zen és gyámolónt, 
Ki lészen vigasztalóm? 
Jézus, fényes csillagom, 
Benned bizott az én lelkem, 
Te voltál minden örömem, 
Jaj, jaj édes magzatom, 
Jézus, fényes csillagom. 

Oh mely véres a tested, 
Mellyel" a földet fested: 
Jézus, fényes csillagom. 
Jaj, hogy nézzem szent fejedet, 
Behunyott szép szemeidet, 
Jaj, jaj édes magzatom, 
Jézus, fényes csillagom. 

Szász miniszter beszéde 
Vasvári államtitkár bemutatásánál 

a munkáskérdés megoldásáról 
Budapes, április 6. V a s v á r i 

Lajos iparügyi államtitkárt csü-
törtökön mutatta be a miniszté-
rium vezető . tisztviselőinek dr. 

j S z á s z Lajos m. kir. iparügyi mi-
Szentes, április 6. Szentesen a niszter. A miniszler a következőket 

Szalai-utcában nagy riadalmat mondotta: 

okozott a járókelők között két rob-
hanógywtacs, amelyeket a járdán 
találtak. 'A robbanógyutacsokat be-
szolgáltatták a rendőrségre. Ugyan-
akkor a gimnázium előtt is talál-
tak robbanógyutacsokat, amelyek 
•szintén a kapitányságra kerültek. 
('A rendőrkapitányság ezzel kapcso-
latban az alábbi figyelmeztetést in-
tézte a város lakosságához: 

— Azok, akik robbanógyutacsot 

— A termelés tényezői a termé-
szet, a munka és a tőke között egé-
szen kivételesen nagy jelentőséget 
tulajdonitok a munkának. Másrészt 
különösen gondoskodásom tárgyát 
képezi az is, hogy a munkásság 
olyan helyzetben legyen, hogy 
munkaerejét a maga teljes egészé-
ben érvényesíthesse a termelés fo-
lyamatában. Ennek a két nagyön 
fontos és halaszthatatlanul sürgős 

vagy más idegen eredetű robbanó | feladatnak a megoldása érdekében 
tárgyat találnak, azonnal jelentsék kértem V a s v á r i Lajos ország-

távbeszélőn a rendőrkapitányság-
iak. — Ezekhez a robbanóanya-

gokhoz senki ne nyúljon hozzá, 
mert súlyos szerencsétlenség oko-
zóivá válhatnak. A gyutacsok 
könnyen felismerhetők, a robbanó-
anyag kis alumínium csövecskébe 
van elhelyezve, feszegelésre, hő-
halasra, nyomásra, sőt már tü-
szurásra is robban. Különösen óv-
juk qzektő! a robbanógyutacsoktól 
a wrmekeinket. 

Kiváló minőségű 
hegyi és asztali borok 

fi húsvéti ünnepekre legolcsóbb ár-
baB beszerezhetők M A J O R O S 
J Á N O S borpincészetében, Petőfi 
S. sugárút 37b, Telefon 25-48. 

gyűlési képviselőt arra, hogy vál-
lalja el az iparügyi minisztérium-
ban a poltikai államtikári állást, 
hogy igy ettö tanácsadóm és mun-
katársam legyen a munka és a 
munkásság kérdéseinek megoldásá-
nál. Arra kell törekedni, hogy azt a 
válaszfalat, amelyet bosszú évtize-
deken át a demokrata szocializmus 
és a liberalizmus a társadalom 
különböző rétegei közé épitett, le-
romboljuk minél előbb és igy a 
szellemi és testi munkást, a mun-
kás és a munkaadó kéz a kézben 
karöltve haladjon ugyanazon az 
uton ugyanzon célok felé. 

Ezek után dr. K á d a s Károly 
államtitkár üdvözölte «z u j állam-
titkárt. Az üdvözléseket Vasvári 
Lajos államtitkár megköszönve, ki-

jelentette, líogy munkaerejét, mint 
államtitkár teljesen a nemzet szol-
gálatának szenteli, miután a rend-
kívüli nehéz idők megkövetelik a 
gazdasági clctben az együttműkö-
dés teljes kialakítását. 

— Gazdasági életünknek a mai 
háborús viszonyok következtében a 
jövőt illetőleg teljes átrendezései^ 
kell átesnie. Épen ezért a munkás 
cs a poigári társadalom között 
fennálló válaszfalat le kell bonta-
ni. Nagy tévedés, hogy a munkás-
lélek forradalmi élelü. A munkás-
osztálynak 80 százaléka stabil kon-
zervatív lélek. A munkásság több-
ség dolgozni akar. A' magyar mun-
kásság kötelességét a haza érdeké-
ben teljesteni fogja. Bizom abban, 
hogy a magyar jövő ennek az 
együttműködésnek alapján fog 
megvalósulni. (MTI) 

Elhagytak tanitványid. 
Minden kedves rokonid, 
Jézus, fényes csillagom. 
Jaj, mely gyámoltalan lettem. 
Mely árvaságra kerültem, 
Jaj, jaj édes magzatom, 
Jézus, fényes csillagom, 

OK, te kegyetlen halál, , 
Mely szörnyűképp m«gtoSztáU 
Jézus, fényes csillagom! 
Kihez hajtom már fejemet* 
Bánat, elnyomta Szivemet, 
Jaj, jaj édes magzatom, 
Jézus, fényes csillagom. 

OK, én szelíd galambom! 
Gyászbnborult hajnalom, 
.Tézns, fényes csillagom. 
Oh, bár veled meghalhatnék, 
Ecy koporsóba fekhetnék, 
Jaj, jaj édes magzatom, 
Jézus, lényes csillagom. 

Feljegyezte: S z ö g e d i B á l i n t , 

Kereskedő segédet 
azonnali belépésre felvesz l'etcrnelly 
József füszernagykereskedés, Szeged, 
Feketesas u. 24. 213 

UgynökSt 
rtere és jutalékra F E L V E S Z E K 
környékbeli szatócsok látogatására 
Ajánlatokat postafiók 161. nlá kérek. 

Megkülönböztető jelzés 
viselésére kötelezettek 

nem hagyhatják el városi 
lakásukat 

/ ' 

(A Délmagyarország munkatársától^ 
A polgármester csütörtökön a követte*, 
zö hirdetményt bocsátotta ki; 

H I R D E T M É N Y . 

Az esetleges bombatámadásoktól 
sújtott károsultak elhelyezése érdeké* 
bői elrendelem, hogy a megkülönbözS 
tető jelzés viselésére kötelezett zsidóit 
városi belterületi lakásaikat nem 
hagyhatják cl, akik pedig eddig külte-i 
rületre, tanyákra már kiköltöztek, há*; 
rom (3) napon belül visszaköltözni 
kötelesek. 

Aki ezen rendelkezésem ellen vét* 
annak városi lakását a 100—1943. Má 
E. sz. rendelet alapján igénybeveszemi 
és a m. kir. szegedi rendőrkapitány* 
ságnál internálásuk iránt clíitgrjesz-i 
tést fogok tenni. 

Egyben felhívom a háztulajdonosa* 
kat, hogy három napon belül irásbam 
vagy személyesen jelentsék be a la* 
káshiva talba (Bérház, II. emelet lSf, 
szám alá) azon zsidó bérlök neveit* 
akik házaikban bérelt lakásaikat el-
hagyták. 

Szeged, 1914 április 6-án. 

Dr. Tóth Béla h. polgármester* 

KOCSIST 
azonnali belépésre felvesz PETER-
NELLY füszernagykereskejdés Sze-
ged. Feketesas-utca 24, 177 

Közellátási közlemények' 
Tejkiosziás 

Az április 7-iki és április 8-iki A* 
tejjegyekre április 7-én és 8-án 5 deci-
liter tejet kötelesek a kereskedők ki^ 
szolgáltatni. 


