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Színházi műsor 
Nagysikerű kacagó dzsessz-hang 

verseny kerül színre szombaton és 
vasárnap délután 3 órakor. 

A szinház folytalja a »Tisztelet 
n bevételnek* clmü Jazzrevüjét. Min 
dent, ami vidám, láncot, éneket, jazzt, 
ötletet, beleadott Káldor, a revü ki 
tünő rendezője. A teljes gárda fel-
sorakozott. Káldor, Sugár, Rácz, Gaál, 
Szikszay Viki, Pctrovits Erzsi, Bucse-
zán Ilonka, Csermely és sokan má-
sok, mind-mind tudásuk javát adják. 
A sok igyekezet, a sok u j ötlet célja 
ugyanaz: nevessünk. 

Szakszervezeti h'refc 
Felhívás a fö!dmunkás csoporthoz! 

Azok a földmunkások, akik még nem 
jelentkeztek tagfelvételre, jelentkez-
zenek a Szakszervezeti Székházban 
(Horthy M.>u. 8., I.). Tagfelvétel és 
befizetési órák vasárnap d. e. 10—12 
és csütörtökön d. u. 3—5-ig. 

Felhívjuk az összes szegedi és kör-
nyéki mérnököket, vegyészeket és 
technikusokat, hogy f. hó 25-én, va-
sárnap d. e. 9 órakor a volt Orvosi 
Kamara helyiségében (Horthy M.-u. 
9 szám) a szakszervezetük megala-
kítása céljából kivétel nélkül saját 
érdekükben jelenjenek meg. Szervező 
bizottság. 

Felhívjuk az egyes Iskolák Igazga-
tóit, hogy a vezetése alatt álló tan-
testületek válasszák meg megbízottai-
kat, akik 26-án délelőtt 11 órakor a 
Szakszervezeti Székházban (Horthy 
Miklós-u. 8., I.) választmányi ülésen 
megjelenjenek, ötnél nagyobb lét-
számú tantestület egyet, tíz létszám-
nál nagyobb két tantestületi megbí-
zottat, ötnél kisebb létszámú tantes-
tületek közösen küldenek ki megbí-
zottat. 

Felhívás. Az újszeged! kendergyár 
munkásat 26-án, vasárnap d. e. 10 
órára a Horthy M.-u. 8. sz. a. levő 
Szakszervezeti Székházban fontos meg-
beszélés végett jelenjenek meg. Ve-
zetőség. 

Szakszerveiéi! titkárság Horthy M.-
utca 8., I. Irodai órák 8-16 között. 

A Szakszervezeti Bizottság f. hó 
27-én, nétfón d. u. 3 órakor a Szék-
házban ülést tart. Kérjük a szakmai 
csoportok, szabadszervezetek és üze-
mi szervezetek megbízó ttainak pon-
tos megjelenését. Titkárság. 

Felhívás! Felhívjuk a fodrászipar-
ban foglalkoztatott férfi és női fod-
rászmunkásokat, manikűr- és pedikü-
rözőkot, hogy szabad szakszervezetük 
megalakítása végett f. hó 27-én, hét-
főn d. e. 9 órakor a Szakszervezeti 
Székházban, Horthy M.-u. 8., f, tar-
tandó ülésen jelenjenek meg. A szer-
vezőbizottság. 

Felhívás! Felhívjuk a sütőmestere-
ket, hogy vasárnap d. e. 9 órakor a 
Szakszervezeti Székházban, Horthy 
M ru. 8., I. fontos gazdasági kérdé-
sek megbeszélése, végett jelenjenek 
meg. A kisipari szervezet. 

Meghívó. A Szegedi Füszerkeres-
kodől; Egyesülete f. hó 26-án, vasár-
nap d. u. 2 órakor a Szakszervezeti 
Székházban* Horthy M.-u. 8., I.ff.loyd 
palota) rendkívüli közgyűlést tart. Na-
pirend: 1. Elnöki beszámoló. 2. A 
szabad szakszervezetekhez való csat-
lakozás kimondása. 3. Aruelosztás. 4. 
Indítványok. 5. Kérdések. 

Az Egészségügyi Alkalmazottak 
Szakszervezete felhívja szülésznő tag-
jait, hogy fényképes igazolványuk 
ügyében szakszervezeti tagsági könyv-
vel és egy fénvképpcl a titkári iro-
dában (Horthy M.-u. 8., I.) haladék-
talanul jclenlkezzonok. 

1944 november 19. 
I I M W I 1 4 I B I M — — 

A Foneiére Allatános Biztosító Inté-
zel szegedi vezérügynöksége értesiti 
t. ügyfeleit, hogy díjfizetés eszköz-
lése céljából Szeged, Kelemen-utca 
7. szám alatlt helyiségében a hiva-
tali órák alatt továbbra ts rendelke-
zésre áll 

A p r ó h i r d e t é s e k 
üzenetek 

őheesére üzeni Brasnyő Kallcának 
a Dobó-család Aisóközpontról: jól va-
gyunk. Ha Feriről tud, üzenjen. 

Szabó József Resita Col. OÍtului 13. 
Adjatok magatokról életjelt, nagyon 
aggódom. Mi jól vagyunk. Ilus. 

Kérem Károly urat, Csnrogról Fel-
hő-utca 13. alá elfáradni. 

Fábián József Szegedről, Polgár-
utca 29., kéri, hogy édesanyja Ko-
lozsvárról értesilse. 

Svagnik János üzeni Szendi Sán-
doréinak Hm vásár helyre, Tőrök Bá-
lint-u. 26. alá, jól vannak. 

Irén néninek Törökkanizsára, Olga 
néninek Palicsra üzeni nővére Sze-
gedről: jól vannak. 

Raráth Islvánnénak Békéscsabám, 
Szöllő-u. 26., DorozsmSról üzenem, 
hogy okf. 23-án fiunk született, Jól 
vagyunk. Baráth Lászlóné. Aid ol-
vassa, kérem az üzenetet szívesked-
jék 'átadni. 

(Kérjük olvasóinkat, hogy az üze-
neteknek a címzettekhez való továb-
bításában közreműködni szíveskedje-
nek.) 

TakarmánycékÜt és morzsolt ku 
koricát veszek. Párisi-körut 23. pz., 
I.óffler. 

Jó bizonyítvánnyal rendelkező, nős, 
gyermektelen, középkorú kocsis l-re 
felvétetik. Érd. Buday temetkezés, 
Széchenvi-tér 6. szám. 

Gép- Üs gyorsirónő irodai gyakor-
lattal állást keres. Szt.-háromság-u. 
15., magasföldszint 2 

Veszek bélyeget* Bélyegkereskedés, 
Iskola-u. 29. Fogadalmi templommal 
szemben. 

SZŰCSÖK, TÍMÁROK! 

Állandó alkalmazás, Jó keresett le-
hetőség. Jelentkezés Hnszár-U. 8. 

FUrészport veszek. Teréz-u. 21. sz 

Megbízható bejárónő Jó bizonyít-
ványokkal l-re elhelyezkedne. Tompa 
utca 20. 

Elveszett 14-én a Dugonics-tértől 
Szőregig egy cselédkönyv fontos Ira-
tokkal. Megtaláló jutalom ellenében 
adja le Dugonics-tér 1. szám aB, 
Berneckernének. 

Fogorvosi rendelőbe asszisztensé 
liosszu gyakorlattal állást keres. Lev. 
• Asszisztens* jeligérc. ^ 

Mély kocsiért sportkocsit adnék rá-
fizetéssel, esetleg használatra cserél-
nék. Maros-u. 35. 

öeska kalapját ujjáfestt és formál-
ja Mencz kalapos. Dugonics-tér 2. 

Kétszobás, komfortos lakás kiadó. 
Bútorozott szobák állandóan kiadók. 
Lakásflgynökség, Kölcsev-u. 10. szám. 

Javításokat vállalok. Aranyat és ék-
szert beváltok. Laezkó ékszerész, Ká-
rász-u. 14. Del-Kn melleit. 

Horgoson levő kertes názamat el-
cserélném szegedi házért. Érd. Ká-
rász-u., Meinlnél. 

Házktfrttü munkálatokban Jártas, jó 
információkkal rendelkező belvárosi 
házhoz házmester jelentkezzen. — 
Slernherg fatelep, Mérey-u. 14. 

Vennék uj vagy alig használt re-
kamiert kp.-ért, esetleg tüzianyagérf 
cserébe. Érd. Kárász-u., Meinlnél. 

Férfi télikabát jókarban eladó.Hét-
vezér-u. 42, I. em., jobb. 3. ajtó. 

Margit-utcai polg. isk. IV. oszt. 
tankönvvet vennék. Cim: Cserepessori 
kislakások 11/1. 

Zongora- és nyelvtanítást, előkészí-
tést minden vizsgára vállal oki. ta-
nárnő. Vidra-utca 3 , ajtó 10. Felvilá-
gosítás délelőtt 11-ig. 

Ékszerkészilés, aranybeváltás, kari-
kagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar, 
Tisza Lajos-kőrut 55. 

Eladni és vásárolni házat, háztel-
ket, gyümölcsöst lenet Mézerné in-
gatlaniroda által, Horthv M.-u. 2. sz, 
Nyitva d e. fél 9-12. "d. n 3-4-ig 

Salak ingyen elhordható a Ken-
derfonógyárból. Londoni-körut. 

Saját szikvizes üvegünkért magas 
árat fizetünk. Szikvizgyár, Bocskay-
utca 5. szám. 

Hő- és sárcipőjavitást vállalok. — 
Szakszerű munka, szolid árak. Nagy 
Ferenc gumijavltó, Tisza L.-krt. 73. 

FodVászilzIetemet Újszegeden, Tá-
rogató-u. 5. sz. alatt megnyitottam. 
Schulter József. 

80 mázsa cékla eladó helyben. — 
Róka-utca 16. szám. 

Újszeged! Vigadó keres idősebb em-
bert, aki egyszobás lakás és havi 
fizetésért felügyel. Jelentkezni Sze-
ged, Bokor-u. 6. 

Svagnik Jánosné gyapjúfonást vál> 

lal. Vitéz-u. 1., II . em. 

Káposztáskádat és gyalut, kéziko-
csit, tragacsot, paplant sürgősen vé-
telre keresek. Csontos Imre, Feltá-
madás-utca 7/a. 

Harisnyastoppolás és szemfelszc-

dés megkezdődött. Váczi Mariskánál, 

Mérey-u. 1. 

Értesítés! Értesítem a n. 6. közön-
séget, hogy özv. Stelner József né er-
nyő-, füzőüzleléf megnyitottam. A Ja-
vitásra hözott ernyőket, fűzőket, kez-
tyüket kérem átvenni. Rendeléseket, 
javításokat szakszerűen és jutányosán 
vállalok. Szives pártfogást kér Csonka 
Ilona ernyő-, füzőkészitő, vállalatve-
zető, Kőlcsey-tí. 12., Fcketesas-u. sa-
rok. 

Temetkezési vállalkozók figyelmé-
be! Selyem, tüll, pnpirszemfedők, pa-
pír és selyem koszoruszalagok (mé-
terenként is), méteres és kész kar-
gyászak kaphatók. Szolid árak, pontos 
kiszolgálás. Zs.-rié Hegedűs Etelka, 
Szf. György-tér 1. 

Gép- és gvorslrónö 5 éves gyakor-
lattal állást keres. Tóth. Bárka-u. 8. 

Fehér gyermek - hócipőt vennék, 

24-est. Bárka-utca 8. ^ ^ ^ ^ ^ 

Sütőmester elhelyezkedne. Mars-tér 
17. szám. 1 

Egy jókarban levő bocskai kabát 
eladó. Szent László-utca 22. szám. 

Nagyváradra. Klementisz család-
nak. Sal-Ferenc-u. 12.- Gizikém. hogy 
vagytok, m ^ jól. Nagyon várjuk ér-
Icsilésleket. Aggódó születtek. Szeged. 

A Hazai Általános Biztositó Rt. és 
a Kisbirtokosok Biztositó Intézete Rt. 
főügynöksége értesíti az 1. t. ügyfe-
leit, hogy a tüz, betörés, élet és 
stb. biztositások folytatólag érvény-
ben vannak. A dijakat szíveskedjenek 
irodánkban, Tisza Lajos-körut 54. sz. 
alatt befizetni, mivel a posta még 
pénzküldeményekct nem kézbesít. 

Kétkemencés pékséghez társat ke-
resek. Iparigazolvány van. Érd. Br 
Jósika-u. 20. szám. 

önállóan dolgozó, jómunkás hólgy-
fodrászkisasszonyt felveszek. Péter 
Sebestyén uri- és hölgy fodrász, Bot 
dogasszony-sugárut 37. 

Bútorozott szobák, főhérlet! laká-
sok. Lakásügynökség, Kőlcsey-u. 10. 

Házmester felvétetik. Polgár-n. 20 

Rabot, lencsét, mákot, köleskását, 
árpakását, burgonyát, vöröshagymát 
minden mennyiségben vásárolunk. — 
Danner Péter Fiai, Tisza L.-körút 12. 

Ernyőjavltásokat vállalunk. Káldor, 
Kárász-utca 6. szám. 

GyermeksportkoesI, cipő, - nadrág 
eladó. Vasasszentpélcr-u. 5/a, alsó 
csengő. 

Pnllover és egyéb kötést vállalok 
gyapjúért is. U.-ótf férfipullover el-
adó Káivária-u. 23. 

Zománcozott tűzhelyet és jobb mi-
nőségű kályhát vennék. Érd.: Adler 
edénycsarnok. 

Két tisztességes egyénnek lakást 
adok. Molnár, Somogyi-u. 11., I I . e. 
ajtó 6. 

t 
Egy jókarban lévő kályha eladó. 

Csaba-utca 19. 

Gramofont lemezzel keresek. Pá-
risi-körut 23., üzletben. 

Bort nagyban veszek. Párisi kórul 
23., üzletben. 

Uj gyermeksportkocsik olcsón el-
adók. Bíró cukrászda, Tisza L.-körút. 
Érd. a déli órákban. 

Paprikafttzért vásárolok. Gólya u. 3. 

Alig használt békebeli 38-as szür-
ke női félcipőt elcserélnék fáért. -
Szentháromság-u. 19., házmester. 

Két- és háromszobás lakás emele 
ten kiadó. Margit-u. 29 

KölcsSnkünyvláram ujbói megnyílt. 
Kérem a n. é. közönség szives párt-
fpgását. Pálfy-n. 4/n., Nagyállomásnői 

Tóth Piroskát kérem, jelentkezzen 
az Izsák-üzletben. Berger. 

Közellátási közlemények 
A napokban megkezdődik a hasá-

bos tűzifa árusítása, lüzifakiskeres-
kedők utján. Elsősorban azok kapnak 
családonként 1 q tűzifát, akik tüzelő-
jegyükkel igazolják, hogy április—ok-
tóberi lüzelőjegyükre 3 q-nál keve-
sebbet vásároltak. A tűzifát az októ-
ber 1-vel kezdődő jegvszclvényck be-
vonása ellenében szolgáltai ja ki z 
kereskedő. 

Azok a családok, ahol 2 évesnél 
fiatalabb gyermek van, a közellátási 
hivatalban (Zsótér-ház) bevásárlási 
könyv vagy születési bizonyítvány 
bemutalása mellett pótjegyet kapnak, 
amelyre a fakercskcdő további 50 
kg. fát ad ki. 

Szeged, 1944 november 21. 

Szeged város polgármesterétől 

61445/1944. E. sz. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az orosz 

katonai parancsnokság f. évi novem-
ber hó 25-től kezdődőleg további In-
tézkedésig Szeged város területén az 
utcán való szabad közlekedést reggel 
6 órától 20 óráig engedélyezte. 

Felhívom a város lakosságát, hogy 
20 óra után az utcán ne mutatkoz-
zék. 

Szeged, 1944 november 25. 
Dr- Valenlinv polgármester. 

ALMA 
SZÖLLÖ 

RIBIZLI 
MEGGY 

folyékony állapotban kapható: 

a Hangya-fiókokban, az összes fűszer-

éi esemegeüzlclekben, valamint H 

gyárban: Ilona utca 16—20. 

Megrendelhetők a 

•SZIKRA* 
könyvel: 

Szeged, Kálvin-tér 6. szám. 

Lenin élete és tevékenysége, 

Sztálin rövid életrajza. 

Sztálin: A leninizmus kérdése. 

Gerő Ernő: Lesz magyar újjászületés 

Vas Zoltán: 16 év fegyházban 

Révai József: Kossuth Lajos. 

Va/Jlij Groszman: írások a háborúból 

B- Lavrenycv: Egyszerű emberek. 

Felelős szerkesztő: Erdei Ferenc dr 

Felelős kiadó: Koncz László. 

Kiadja: 

Hírlapkiadó Kft. 

Szerkesztőség Jókai-nlra 4. 

Kiadóhivatal: Kárász-ntez 1—8. 


