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u lez hozzájárult a belügyminiszter. 
'Az egyházmegye tulajdonát képező 
Gróf Apponyi Albert-itkaí két tel-
ket a további kisajátítások során 
szerzi meg a város olyan módon, 
hogy az egyházraegyének egy ka-
nonoki állás lédesi lésére évjáradé-
kot folyósít és ennek ellenében 
kapja meg a területet. A többi terv-
i/evett íngatlankisajálitást a minisz-
ter kívánságára egyelőre beszünte-
lík. A kögyülés ilyen érielemben 
határozott. 

A Horthy-telepen napközi ottho-
nos óvóda felépítését határozták el, 
majd több telektömbrendezési terv-
hez járultak hozzá. A királyhalmi 
várostanyán heti állatvásár tartá-
sát engedélyezte a közgyűlés. A le-
vente leánymozgalom támogatására 
10.000 pengőt szavaztak meg. Átok-
házán orvosi lakás épül. Három-
százezer pengőt engedélyezett nyil-
vános és árokóvóhelyek építésére. 
700.000 pengőt pedig a hatósági 
légoltalmi szervezet fenntartási 
költségeire. Többek hozzászólása 
után a közgyűlés megszavazta dr. 
Hávó Ferenc tb. főjegyző külön-
munka általányát érdeméire való 
tekintettel. 

Sz. S z i g e t h y Vilmos főlevél-
táros nyugdíjazását kérte, mivel 
szolgálati idejét betöltötte és a 
korhatárt túllépte. A közgyűlés ja-
vasolja a miniszternek, hogv a fő-
Sévéllárost egy évre tartsa vissza 
állásában, ugyanez a javaslat 
IN a g y Sándor műszaki tiszt nyug-
díjazási kérelme ügyében is. B e c k 
•'Aladár vágóhídi igazgatót, Stumpf 
Kálmán főpénztárad, K o c h Sán-
dor adótísztet, K l e k Aladár és özv, 
ü r d ő g h Györgvné, P r á g e r Jó-
zsef segédtiszteket é8 J ö n á s Bé-
láné zenetanárnőt nyugdíjazta a 
közgyűlés 

R r i t á c i c f a z s k t ök v a g y o n á n a k 
De ie ienfésérö l és l á r a l i v t t e l t r é l 

i n t é zkedés a z $ M « vd i l a l o f ok o n u a g k é s z i e t e n c k 
z a r o i o s o r o t 

Budapest, április 15. A hivatalos 
lap legközelebb megjelenő száma kor 
mányrendeletet közöl a zsidók vagyo 
nának bejelentése és zár alá vétele 
tárgyában. A rendelet értelmében 
zsidó egész vagyonát az illetékes pénz. 
ügyigazgatóságnál hivatalos nyomtat-
ványokon bejelenteni köteles, kivéve a 
személyes szolgálatra szolgáló lakás-
berendezést, ruházati, háztartási cik 
keket, ha ezek együttes értéke a 10.000 
pengőt nem haladja meg. Ha ezek a 
vagyontárgyak a bejelentésre kötele 
zett zsidóval közös háztartásban élő 
hozzátartozók szükségletének kielégí-
tésére is szolgálnak, a mentesség ér-
tékhatár minden egyes hozzátartozó 
után további 3—3000 pengővel növeke-
dik. Amennyiben azonban az emiitett 
vagyontárgyak összege a mentességi 
határt meghaladja, az egész vagyont 
be kei) jelenteni. A bejelentési köteles-
ség minden esetben kiterjed a műtár-
gyakra, szőnyegekre, eziistnemüekre 
és más fényűzési tárgyakra. Bejelen-
tési kötelesség terheli mindazokat 
zsidókat, akik zsidó tulajdonban levő 
vagyontárgyat bármilyen címen örize-
tükben tartanak. A bejelentési nyom-
tatványokat a községi elöljáróságnál 
(polgármesternél) lehet beszerezni. A 
bejelentés alá eső vagyontárgyakat a 
rendelet hatályba lépésétől kezdve jog-
ügylettel sem elidegeníteni, sem elzá-
logosítani nem lehet. A rendelet ér-
vénytelennek nyilvánítja az 1944 már 
CÍHB 22-ike után kötött minden jogügy-
letet, amellyel zsidó a bejelentés alá 
eső vagyontárgyat átruházta, kivéve, 
ha az átruházás a zsidó üzletek köré-
ben a rendes kereskedelmi forgalmat 
meg nem haladó mértékben történt. 
Ezeket a vagyontárgyakat tehát szin-
tén be kell jelenleni. Az ingatlanok 
bejelentésével egyidejűleg a zsidó a 
telekkönyvi hatósághoz is külön beje-
lentést köteles tenni arra vonatkozó-
lag, hogy a» ingatlan tulajdonosa zsi-

dó. Ezt a telekkönyvi hatóság a vonal 
. . . _ .» . T - . . . . . . , I kozó telekkönyv B lapján feljegyzi. A 
K i s p é t é r Lőrinc ̂ indítványára [bejelentett zsidó ingatlanokat jogügy-

lettel elidegeníteni vagy megterhelni 
nem lehet. A kiadásra kerülő rende-
let értelmében a rendelet hatálybalé-
pésétől kezdve zsidó fixkamatoz, ásu 
értékpapírt, részvényt, szövetkezeti 
üzlettárs! okiratot és ezekhez t&rtoző 
szelvényiveket birtokában nem tarthat. 
Ezeket még a vagyonra vonatkozó be-
jelentés előtt a Pénzintézeti Központ 
lúgjai sorába tartozó pénzintézeteknél 
letétbe kell helyezni és amennyiben a 
birtokában levő értékpapírnak nem 
tulajdonosa, megjelölni azt is, hogy az 
értékpapírnak ki a tulajdonosa, vala-
mint az értékpapírt milyen jogcímen 
tartja birtokában. Értékpapírok tekin-
tetében bejelentési és letétbehelyezésí 
kötelesség terhel minden más sze-
mélyt, aki a tulajdonában levő érték-
papírt bármilyen jogcímen birtokában 
tart. Zsidó a rendelet hatálybalépése 
után az esetleg birtokába jutó érték-
papírt bejelenteni és letétbe helyezni 
köteles. A bejelentéssel egyidejűleg a 
zsidó tulajdonban levő részvények szá-
mát és névértékét a részvénytársaság 
ügyvezetőségének bejelenteni köteles. 
Az ügyvezetöség ezeket a bejelentése-
ket nyilvántartásba veszi. A rendelet 
az értékpapírokra vonatkozó rendel-
kezésekkel azonos módon bejelentési 
kötelességet állapit meg a zsidó tulaj, 
donban levő platinából, arányból vagy 
eiek ötvözetéből készült értéktárgyak, 
drágakövek és igazgyöngyök tekinte-
tében. A zsidók saféj zárva maradnak. 
Azok tartalmát a zsidó bejelenteni kö-
teles. 

kimondotta a közgyűlés, hogy a 
szegedi fűszerpaprika minőségének 
és a termelók érdemeinek megvé-
dése érdekében felír az illetékes 
minisztériumhoz. 

Slfcsiea város polgármestere 
a f é d t a l M lakosság olianl 

támatfásrál 
Berlin, április 15. A Német TI ér-

tesülése szerint Siksics északmonte-

negró város polgármestere — a várost 

április 7-én és 8-án sulyos terrortá 

madis-at -érték — .szikratávíró utján a 

gem« vöröskereszthez fordult. 

— Békés városok romjai alól — 

mondja többek közt a polgármester 

üzenete — noltan vagy sebesülteli 

mintegy 500 férfit, asszonyt és gyer-

meket ástunk ki. A lakosság más r«> 

szei hajléktalanokká váltak. Az ellen-

séges repülök nemcsak a legnagyobb 

űrméretű bombákat dobták a városra, 

•hanem gépfegyverekkel és fedélzeti 

fegyverekkel is lőtték a polgári la-

kosságot és megöltek sok asszonyt és 

gyermeket. A város megtámadott la-

kossága a házakban és az utcákon 

tartózkodott. Gyermekek iskolában, 

Vtegek kórházban vesztették életüket. 

Siksics városa nem ipari város, nin-

c„en vasúti vonala és nincsenek ben 

ne németek. Elsősorban Angliához és 

Amerikához fordulunk azzal a felhí-

vással, hogv tekintsék meg az ártat-

lan Siksics városban tevékenységük 

eredményét. A báboru egyszer elmú-

lik, de az áldozatok a l sohasem talajt-

ftik el (MJU 

1000 pengőt lehet kifizetni. Ezen az 
összegen felül a kifizetést csak akkor 
szabad a zsidó részére teljesíteni, ba 
taxatíve félsorolt célokra, igy például 
alkalmazottak fizetésére vagy munka-
bérekre, bíróilag megítélt követelésre, 
átvett áru vételárára, adóknak és köz-
tartozásoknak kifizetésérc szükség 
van. A rendelet értelmében a zsidó ál-
talában 3000 pengőt, ha pedig kereske-
delmi vagy ipari üzemben az előző üz-
leti évben elért forgalom 5 százalékát 
meghaladó készpénzt köteles a Pénz-
intézeti Központ tagjai sorába tartozó 
valamelyik pénzintézetnél betétkönyv-
re, folyószámlára vagy postatakarék-
pénztárt betétszámlára befizetni. Az 
igy befizetett összegeket a rendelet 
ugyancsak zár alá helyezi. Külön sza-
bályozza a rendelet a zsidó kereskedel-
mi vagy ipari vállalatokra vonatkozó 
bejelentési kötelességet és felhatal-
mazza a kereskedelem és közlekedési, 
illetve iparügyi minisztereket arra, 
hogy zsidó kereskedelmi vagy ipar-
vállalat nyersanyag és árukészletét, 
valamint üzleti berendezését zár alá 
vehessék, illetve amennyiben az üz-
let vagy üzem folytatására közérdek-
ből szükség van, a vállalat élére a 
tulajdonos költségére vállalati vezetőt 
rendeljenek ki. A továbbiakban ki-
mondja a rendelet, hogy a zsidókra 
megállapított rendelkezést alkalmazni 
kell olyan közkereseti, betéti és korlá-
tolt felelősségű társaságra, amelynek 
legalább egy tagja zsidó. Az ilyen tár-
saságokat vagyonuk tekintetében 
ugyanolyan bejelentési kötelezettség 
terheli, mint a zsidó magánszemélye-
ket. A továbbiakban » rendelet rész-
letesen szabályozza, hogy a rendelet 
alkalmazása szempontjából kit kell 
zsidónak tekinteni. A rendelet végül 
büntető rendelkezéseket tartalmaz a 
rendelet megszegőire vagy kijátszói-
ra. Amennyiben a rendelet ellen elkö-
vetett cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, a rendelet, 
megszegése kihágás és háború idején 
6 hónapig terjedhető elzárással bünte-
tendő. A büntetőjogi felelősségrevoná-
son felül a rendelet megszegői ellen 
internálásnak is helye lehet, a vagyon-
tárgyat pedig, amelyre nézve a kihá-
gást'elkövették, el kell kobozni. 

A rendelet egyik láncszem azon 
törvényes intézkedések sorozatában, 
melyeket a zsidókérdés rendezése tár-
gyában az uj kormány életbeléptetett. 

A zsidókérdés rendezésének pénz-
ügyi és gazdasági vonatkozásai tekln 
tétében ez a rendelet alapvető fontos 
ságu. Ezzel megakadályozzák, hogy az 
a vásárlóerőnek tevékenységét, amelv 
amely a gazdasági élet nyugtalanitft-
sát jelentette. De ugyanakkor lehető-
vé teszi azt, hogy a kereskedelmi és 
iparvállalatok, amennyiben közgazda-
ságunk szempontjából szükséges és 
kívánatos, megfelelő vállalati vezető 
kezébe kerüljenek. (MTI) 

A kiadásra kerülő kormányrendelet 
ugyancsak bejelentési kötelezettséget 
állapit meg és zárlatot rendel et a 
zsidónak betétkönyvön, folyószámlán 
vagy postatakarékpénztári csekkszám-
lán alapuló követeléseire is. Ezekből 
a iáról t követelésekből a máó részá» 

[rt minden saaes követelésből esakltMtiU. (MTIL 

MegsxBnlk a léglforgalom Dublin 
és Liverpool közt 

Amszterdam, április 15. A brit hír-

szolgálat jelentése szerint Dublin es 

Liverpool között a brit hatóságok kor 

látozási rendelete értelmében megszű-

nik a légiforgalora. (MTI) 

Mam biztosak a Liberty hajók 
Stockholm, április 15. A* április 

IS i angol reggeli lapok közölték azt 

a jelentést, hogy északamerikai csa-

patokat nem szabad az úgynevezett 

Liberty hajókon szállítani, mielőtt 

ezeket a hajókat nem látják el külön-

leges megerősítéssel. Nyilvánvaló, 

hogy nemcsak az az öt Liberty hajó 

pusztult el, wseljvktjek pusztulását né 

hány háltál ezelőjt egy szenátor nóta 

Maghall Vafutfn 
Lisszabon, április 15, Meg Bdfi erflá 

silett jelentések szerint Nikoiajev \m*> 
t u t i n tábornok, aki pénteken Kies-
ben meghalt, hat héttel ezelőtt megse-
besült, amikor átadta az első ukraj-
nai hadsereg főparancsnokságát. 

(MTI) 

Időzített bombákat talállak 
a Slxtus kápolnában 

Lisszabon, április 15. A római rá* 
dió jelenti, hogy a vatikánvárosi Sia* 
tus-kápolnában igen nagyméretű idő-
zített bombát találtak. A bomba azok-
hoz volt hasonló, amilyeneket Tito tá-
bornagy csapatai a Balkánon használ-
tak. (MTI) 

Tozso miniszterelnök 
a végső győzelembe vetett hit 

szi lárdságáról 
Tokió, április 15. Hivatalos közlés 

szerint a harraas egyezmény hatalmái-
nak műszaki bizottsága Tokióban ülést 
tartott, amelynek során beható te-j 
nácskozások eredményeképpen a há-j 
rom nemzet képviselői megegyezésre1 

jutottak. Az ülés elején TozsA iuH 
nisztcrelnök áttekintést nyújtott az ál-
talános hadihciyzetröL Kijelentette 
egyebek közt, hogy Amerika és Anglia 
a háború elején egyik vereséget a má-
sik után szenvedték el, az clmolt öv-
ben azonban valamennyi erejük latba-
vetésével igyekeztek a tengelyhatal-
mak területeinek külső körzeteit kele-
ten és nyugaton megtámadni. Nem si-
került azonban szilárd állásainkat SÍM 
hol sem megrendíteni — mondotta -p, 
sőt népcink Borában napról-napra crí). 
sebben él a végső győzelembe vctcut 
bit és bevehetetlen állásaink tudata. 
A nagykeletázsiai térségben a japán 
hadsereg a legfontosabb déli területin 
ket biztosítja és meghiusítja az ang<t< 
Jok és amerikaiak akár szárazföldön, 
nkár a Csendes-óceánon terjesztett tá-
madási szándékait. Japán helyzet© 
napról-napra erősödik. \ japán nép 
szilárdan hisz ahhan, hogy az ellen-
ség! e megsemmisítő csapást mérhet 
és a háborút a győztes befejezésig 
folytathatja. Az, Indiai nemzeti hadse-
regben egész Keletázsia küzd India 
felszabadításáért. Addig nem tesszük 
le a fegyvert — mondotta Tozsó —, 
amíg Anglia és Amerika terveit meg 
nem hiusitjuk, jóllehet keleten és nyu-
gaton egymástól távol küzdünk. A jö-
vőben együttműködésünket még In-
kább kimélvitjük és egyesült erővel 
szállunk szembe a közös ellenségget, 
Németországgal és Olaszországgal, »a-
lamint európai szövetségeseinkkel szo-
rosabb és erösebben kívánunk ecyütt-
müködni, mint valaha és vállvetve 
akarjuk kivivni a végső győzelmet. 
Ezután a tokiói német nagykövet is-
mertette a politikai helyzutet. Mint 
mondotta, a háromhatalmi ©ffyezmény 
államainak szilárd közössége a végsW 
ffvctzclem legfontosabb előfeltétele, 
Meghiusitottuk azokat a kísérleteket; 
ameivekke) ellenségünk az elroult hő* 
naookhan néhány szövetséges eurónat 
államot igyekezett hazug Ígéretekkel 
vngv fenyegetésekkel macmtartásábap 
meeingatni. A lelenleei háború döotfl 
szakasza előtt állunk és népeink" mtv 
den tagia abban a megrenditheteftan 
meggyőződésben harcol és delgoz'S, 
hogv a végső győzelem a miénk. (MTI) 

Tokió, április 15. A háromhntólr/á 
egyezmény képviselői közös müsza'xí 
bizottságának ülése után S i gem íoU 
külügyminiszter az értekezlet tágjáét 
hivatalában levő lakásán látta ven-
dégül. Ezzel véget ért a barláság szel-
lemében megtartott értékérte* 'MT1V 

Megérkezett a német 
katonaválogatott csapat 

• Budapest, április 15. Vasárnap 
délután az Üilői-utj sporttelepért 
lejátszásra kerülő magyar—német 
katonai válogatott labdarugó mér* 
kőzésen résztvevő német labdarugó 
csapat szotsbaton déju'i'.i megér-
kezett a Keleti-pályaudvarra Buda-j 
pestre. (MTI1 


