
A tiizolfAparancsiiokság fáféfiozlatéja 
az óvóhelyeit feSsztrilésérfi! és 

a i 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Naponta tömegesen fordulnak 
szerkesztőségünkhöz légoltalomra 
vonatkozó kérdésekkel. Hasonló 
kérdésekkel keresik fel nap, mint 
nap a tüzoltóparanesnokságot is. 
Szerkesztőségünk H o r v á t h Ist-
ván tűzoltói őparancsnokboz fordult 
tájékoztatás végett. A főparancs-
nok összefoglalóan a következőkben 
felelt az utóbbi napokban befutott 
kérdése 'tre: 

— Minden padlástéren, a. bejárat 
krizelébep legalább 100 liter űrtar-
talmú széles szájú edényben vizet, 
két vedpet, fél köbméter száraz ho-
mokot, két lqpátot, egy létrát kell 
tartani. Ha a padlás alapterülete 
300 négyzetméternél nagyobb, ak-
kor két; zer annyit, ha 600-nál na-
• vobb, okkor háromszor annyit, 
i zeket a felszereléseket helyükről 
'1 vinni,, vagy más célra felhasz-
nálni nem szabad, azokat állandó 
jó, használható állapotban kell tar-
tani. A háztulajdonos, a házpa-
rancsnok naponta ellenőrizze. 

— Az 1—2 szobás lakásokban két 
papírzacskó egyenként 5 kg. száraz 

Itóhomokot, 3 szobás és nagyobb 
lakásokban háromszor 5 kg., nem 
lakás céljára szolgáló helyiség, üz-
let. iroda, raktár mnden harminc 
négyzetmétere után 5 kg., minden 
lépcsőházban emeletenként három-
szor 5 kg. száraz homokot kell az 
előszobában, vagy a helyiségnek a 
szabadból nyíló bejárati ajtó köze-
lében elhelyezni. Óvóhelyen is kell 
legalább 100 liter vizet és vedret, 
•ovábbá 4—8 zacskó oltóhomokot 
tartani. 

— Minden ház udvarán egy-két 
<öbméter száraz homokot kejl el-
K'lvezni, ahol ásott kut, vagy víz-
medence nincs, hordóban, dézsában; 
l ódban tartsunk vizel. Viz és ho-
mok elegendő mennyiségét szám-
mal kifejezni nem lehet. A lényeg 
íz, hogy legyen minél több viz és 

oitóhomok. amellyel a foszforbomba 
nyomán keletkezett sok apró tüz-
1 szket el tudjuk oltani, be tudjuk 
!akarni. Olyan helvekre tegyük a 
- izet és homokot, hogy a házban 
idegen is azonnal lássa és és a tü-
>Zt elolthassa akkor is, ha a házbe-
bék nincsenek odahaza. Sok vizet, 
sok homokot kell azért is tárolni, 
mert a vízvezeték megsérülhet. 

— Tüz esetén, mindjárt keletke-
zésekor amikor még kicsiny, fog-
junk azonnal hozzá a házbeliek, 
szomszédok segítségével, mert a 
ház gyorsan terjed és ha az oltást 
nem kezdjük meg, nagy károk szár-
mazhatnak. A városi tűzoltóság se-
gítségére nem számithat mindenki, 
mert az nem nyújthat mindenhol 
segítséget. 

— Az utcákon, közterületeken a 
lüzoltóság bizonyos mennyiségű ol-
tóhomokot tartalékol, melvet csak 
tüz esetén szabad felhasználni. Fel 
kérjük a háztulajdonosokat, ház-
felügyelőket és járókelőket, hogv 
akadályozzák meg saját érdekük-
ben annak széthánvisát. szélhrr-
dását, mert az a köz célját és vé-
lelmét van hivatva szolgálni. 

— Sokszor kérdezik tőlünk, ki-
nek kell tüzet oltani? — folytatta 
nyilatkozatát a főparancsnok. — 
Nyomatékossal! hangsulvo'/zuk « 

hogy csak annak tagjai kötelesek 
tüzet oltani. Ha szükség van rá, ki-
vétel nélkül mindenk köteles a tűz-
oltásban, mentésben, segítség-
nyújtásban résztvenni. Gondoljunk 
arra, hogy a padláson tárolt viz el-
fogy. Nem kívánhatjuk és nem kö-
vetelhetjük a három házi tűzoltó-
tól, hogy az udvarról, vagy vala-

melyik lakásból ők hordják fel a i 
vizet, ide vödörlánca van szükség 1 
Ezért mindenkit.,aki mozogni tud, 
beállíthat a házőrség a tűzoltásra, 
segítségnyújtásra. Mindnyájunk ér-
deke, hogy otthonunk ne legyen a 
tüz martaléka, ne feledjük, ha a 
szomszéd tüzet nem oltjuk el, ak-
kor az igen könnyen a mienkre is 
átterjedhet. Mindenki tagja tehát a 
légoltalmi szervezetnek s ezért 
egyesült erővel, házbeliek cs szom-
szédok, szomszédos házcsoportok 
minden külön felhívás bevárása 
nélkül kölcsönösen segítsük egy-
mást. 

H I R E K 

Október 1-ig minden zsidó értelmiséf 
alkalmazottat el kell bocsátani 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Most közölték a vállalatokkal 
azt a rendeletet, amely szerint 1944 
szeptember 30. után sehol sem le-
het zsidó értelmiségi alkalmazott. 
Az elbocsátásokra vonatkozó beje-
lentéseket az az Értelmiségi Mun-
kanélküliség Ügyeinek Kormány-
biztosságához kell beküldeni. 

A kiadott rendelet szövege a kö-
vetkező: 

1. A zsidónak tekintendő és ér-
telmiségi munkakörben foglalkoz-
tatott vállalati alkalmazottak leg-
alább 50 százaléka felmondással 
azonnal elbocsátandó. Ezeknek az 
alkalmazottaknak legfeljebb fele 
1944 április 30-ig, másik fele május 
31-ig foglalkoztatható abból a cél-
ból, hogy a folyamatban levő ügyek 
és munkakörük átadhatók legye-
nek, nehogy elbocsátásuk miatt a 
termelésben vagy az üzemvitelben 
fennakadás lörénjék. 

2. Az 1. pont alapján azonnal el-
bocsátásra kerülő alkalmazottak ré-
szére csak a törvényes végelbánási 
járandóság (felmondás és végkielé-
gítés) folyósítható, akinek nyug-
díjra' san igénye, végkiclégilés-genyc. 
ben nem részesíthető. 

3. Az 1. pont alapján azonnal el-
bocsátásra kerülő alkalmazottak a 
folyamatban levő ügyek és munka-
körök átadása és a helyükre állí-
tott munkaerők betanítása céljából 
rendelkezésre tartoznak állani. 

4. A 1. pont alapján azonnal el-
bocsátásra kerülő alkalmazottak a 
vállalat sem mint munka szolgála-
tosokat, sem mint honvédelmi 
munkajegyeseket nem igényelheti. 

5. Az 1. "pont alatt nyomban el-
bocsátásra nem kerülő zsidó értel-
miségi! munkaköri! alkalmazottak. 
50 százaléka lehel, a termelés és az 
üzem zavartalan fenntartása érde-
kében átmenetileg visszatartható. 
Ezeknek a visszatartási ideje leg-
feljebb 6 hónap lehet cs ez a határ-
idő 1944 április 1-től keződik. A 
visszatartás ügyében a vállalat ja-
vaslatot tartozik készíteni és be-
terjeszteni a Kormánybiztnsságboz, 
amelyben visszatartásuk fontossá-
ga szerint rangsorolva állítja be 
ezeket az alkalmazottakat. 

6. Az 5. pont alapján visszatar-
tásra javaslatba hozott valamennyi 
alkalmazott rrvPé már most. vagyis 
nyomban beállítandó a pótlás, ne-
vezetesen az a személy, aki a visz-
szatartási idő lejárta után az illető 
alkalmazott munkakörét átveszi. 

10. A fenli intézkedések végre-
hajtása szempontjából arranézve, 
bogy ki a nemzsidó és ki a zsidó. 

delkeZései az irányadók azzal, hogy 
nem zsidó az olyan személy is, 
aki származására és vallására néz-
ve az emiitett 9. 1 utolsó bekez-
désében foglalt meghatározás meg-
felel, feltéve, hogy nem kötött, ille-
tőleg mindaddig, arnig nem kot há-
zasságot zsidóval, vagy olyan nem-
zsidóval, akinek egy vagy két nagy-
szülője az izraelita hítíelekczcl tag-
jaként született. 

Kivételt képez az a zsidó is, akit 
az 1914—18. évi háborúban ellen-
ség előtt tanúsított vitéz magatar-
tásáért arany, vagy legalább kétiz-
ben clsőosztálvu ezüst vitézsé 
éremmel, vagy mint főtiszt a kar-
dokkal ékesített III. osztályú vas-
koronarenddel, vagy annál maga-
sabb, de ugyancsak kardokkal 
ékesitett kitüntetéssel tüntettek 
ki, úgyszintén az is, aki leg 
alább 75 százalékos hadirokkant, 
végül az is, aki az 1939. IV. t. c. 2. 

I. bekezdésének 6. pontjában a 
7720—1939. M. E. számú rendelet 3. 
ü-ában, vagy a 8550—1941. M. E. 
számú rendelet 2. §-ában meghatá-
rozott kivétel alá esik. 

II . A vállalat tartozik ak alábbi 
kimutatásokat elkészíteni és azokat 
két-két példányban legkésőbb 1944 
április 12-én az Értelmiségi Mun-
kanélküliség Ügyeinek Kormány-
biztosához (Budapest, V., Klotild-
utca ÍO-c.) postai kézbesítés esetén 
ajánlva beküldeni. 

„-zegectk u t m u t a t o 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
Cs ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

A városi muzeum egész évbe* 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak. Lein-
zinger örök. k. dr. Tukats Sándoriié' 
Horváth M. u. 9, T'ófa Balázs Kálvá. 
ria-n(va 17, dr. Kocsis J, Endréné 

j Földműves-utca 17, Selmcezi Béla 
Somogyitelep IX. u. 489, (A somogyi, 
telepi gyógyszertár vasár cs ünnep-
nap délelőtt 10-től zárva.) 

Városi Szinház: Egy bo ldo t f 
pes t i nyár . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozit 
S z e r e l m e s sz ivek , Széchenyi 
Mozi: Mach i t a . 

—oOo— 

AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE HÉT ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR, 

—oOo— 

kijelölt házőrség nem jelenti azt az 1941. XV. L c. 9. 16. 5-anak ren-

Nyolc deci romos császár 
körtétől meghalt 

egy hires nagyivó 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Híres Magyivo volt Szatymazon Bot lka 
Marion öo éves napszámos, addig, amíg 
t|iu»i az itai halálát nem okozta, Boó-
kának saját 2 liter és 3 decis pohara 
volt, ezt mindig magával vitte a kocs-
mába, ha inni akart és ebből vcűllle 
magába a bori. A híres pohárnak va-
losaggal csodájára járt a környék és 
elnevezte »tíottka-pohárnak«. Február 
2ö-án hajtotta fel Bottka az utolsó po-
harat. Betért Tóth M o l n á r Józscí 
vendéglőjébe és megivott négvszei 
kél deci erős rumos császárkorié li-
kőrt, Utána rosszul lett és nemsoká 
meghalt. 

Tóth Molnár József kocsmáros el-
len gondatlanságból okozott ember-
ölés vét$ége miatt adóit ki vádiratot 
az ügyészség, mert nem íig\ cl mez tet-
te a már hozzá iltaspn betérő Boltkát. 
hogy ne igyék. sőt erős italt adott ne-
ki. Kétszáz pengő pénzbüntetésre ítél-
ték a* gondatlan kocsmárost. Az ítélet 
jogerős. 

— Glattfcldcr Gyula-emlékünnep. 
,A csanádi egyházmegye elhunyt 
nagy püspöke: Glattfelder Gyula 
emlékére csöndes ünnepség színhe-
lye lesz ma a fogadalmi székesegy-
ház. Reggel 8 órakor szentmis© ke-
retében könyörögnek Gyula név* 
ünnepe alkalmából az elhunyt püs-
pök lelki üdvéért, majd a katoliku® 
egyesületek vezetői levonulnak a 
székesegyház alatt levő kriptába, 
hogy megkoszorúzzák néhai Glalt-c 
felder Gyula koporsóját. 

— A csendőrség fegyverhasználat! 
jogát az egész országra kiterjesztették* 
A minisztérium a csendőrség fegyver--
használati jogát, amelyet korábban % 
4020—1913. és a 190—1944. M. E. szá* 
ma rendeletek szabályoztak, most ki-* 
terjesztette. A hivatalos lap legújabb!' 
számában megjelen 11290—1944. M. E. 
számú rendelet értelmében a szolgálat*) 
ban álló csendőrség számára megáila-* 
pitott rendkívüli fegyverhasználati jo* 
got a csendőrség működésének terüle-
tén az egész országban alkalmazak 
kell. Ennek a rendeletnek kihrdelesé* 
ről a belügyminiszter gondoskodik cs* 
az a kihirdetést követő ötödik napom 
lep hatályba. 

— Hazasság. Singer Éva és Engels 
György Szeged, a mai napon házassá* 
got kötnek. (Minden külön értesítés 
t clyett.; 23$ 

— Korlátozások a távolsági tríe-a 
fonforgalomban. A kereskedelem- é® 
közlekedésügyi miniszter rendeletek 
adott ki, amelyben a belföldi távoisá* 
gi távbeszélő lorgalomban • íelíuggesz* 
lelte a meghivási és külön meghívást 
szolgálatot, a meghatározott időre szó* 
lő távbeszélgetést és a távolsági tuda* 
kozódást. A posta nem teljesiti az elö* 
fizetőnek azt a kívánságát, hogy az ál* 
lomásával kért távolsági összekötto* 
tést az általa kijelölt más állomásrai 
kapcsolja. A távolsági beszélgetési 
kapcsolasát a központ csak egysze® 
kísérli meg, ha akár a hivó, akár m 
hivott az egy percig tartó csengetési© 
nem jelentkezik, hivatalból törlik © 
bejelentést, lia a hivó nem jelentke* 
zik, a háromperces közönséges magán-
beszélgetés egy percnyi, a hivott nei© 
jelentkezése esetében pedig egyölö® 
dija esedékes. Táviratot csuk a felad© 
veszélyére lehet feladni, dijvisszatéri* 
tésnek niticsen helye. A rendelet kitúr* 
delcsének napján lépett hatályba. 

— Orvosi hir. Dr. La m per Jó! 
zsef egyetemi tanársegéd állaláno® 
orvosi rendelését Tisza Lajoskőrul 
29. szám alatt megkezdte. Rendel dél* 
után 2—3 ora között m 


