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csomagolt össze, hogy magával vigve 
és eladja. 

A szegedi törvényszék most tárgyalta 
Kiss József bíínügvél, akit fegyveres 
betörésért 3 évi fegyházra itélt. A 
vádlóit megnyugodott az ítéletben, mely 
igy jogerőre emelkedett. 

Szakszervezeti hírek 
A Szegedi Szabad Szakszervezetek 

pénteken délután 3 órakor a Belvárosi 
moziban nagygyűlést tartanak, melyre 
minden szakszervezeti tagot ezúton hiv 
meg a szakszervezeti bizottság. 

Szombaton délután 3 órakor a kö-
télgyártó mesterek gazdasági értekez-
lete a I.oyd-palotában, Szinház-kávéház 
fölölt. 

Szombaton délután fél 4 órakor a 
könyvkötőm unkátok alakuló ülése 
a szakszervezeti székházban, Horthy 
M.-u. 8. I. Kérjük a szakma munká-
sainak pontős megjelenését 

Páríhirek 
A Demokrata Polgári Párt f. hó 

16-án szombaton 14 óra 30 perckor 
párthelyiségében (Horthy Miklós-utca 
1Gb I. 14.) gyűlést tart, melyen az ügy 
fontosságára való tekintettel a tagok 
sz. megjelenését kérjük. 

ALMA 
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folyékony Sllapotban kapható: 
a Hangya-fiókokban, az összes füster-
és csemegeüzletekben, valamint u 

gyárban: Ilona-utca 16—20. 

Ekszerjavitás, 
karikagyürükészités. Használt kar-
ós zsebórát, aranyat, ezüstöt ma-
gas áron veszek. 

Bárdóczky ékszerész 
Tisza Lajos-körűt 55., I. emelet . 

Hivatalos közlemények 
K ö z m u n k a alóli f e lmentés 
Közmunka alól betegség miatt fel-

mentést f hó U-tól egy bizottság esz-
közli. A bizottság minden hétfőn, szer-
dán és pénteken 8-tól 9-ig vizsgálja a 
kérelmezőkel a Zsótér-ház II. emeleten 
levő helyiségében. Az eljárás meggyor-
sítása végett klinikai, kórházi. OTI stb. 
bizonyítványokat figyelembe vesz a bi-
zottság. 19 45. január l.-e után ezen 
ujabb bizonyítványok érvényesek. 

Szeged. 1944 dec 13. 
Róna Béla sk. a polgámestcr h. 

K o r p a f o r g a l o m b a h o z a t a l á n a k 
u j a b b szabá lyozasa . 

Közlöm a város közönségével, hogy 
a korpa korlátozott forgalmára vonat-
kozó közzé telt hirdetményemet hatá-
lyon kívül helyezeni és a mai naptól 
kezdődően a korpa beszerzését szabad-
dá teszem. 

E célból felhívom a korpát vásárol-
ni óhajtó közönséget, hogy a korpa 
szükségletét a korpa forgalombahozata-
lával foglalkozó kereskedőktől a szük-
ségelt mennyiségben szerezze be. 

A korpa eladásával foglalkozó keres-
kedők korpát továbbra is Szeged város 
Aruátvevö és Beszerző Hivatala által 
kiadott utalványra vásárolhatják. Köte-
lesek a korpa beszerzéséről és eladásá-
ról szabályos raktárkönyvet vezetni, 
amelyben tartoznak a korpa vásárlás 
keltét, mennyiségét, az előállító malom 
cégét, valamint az eladás keltét, a vevő 
nevét, lakcímét és az eladott korpa 
mennyiségét bevezetni. 

Üzérkedés céljából korpát urusitani 
a legszigorúbban tilos. 

A korpa eladási ára a vevő zsákjá-
ban a kereskedő üzlethelyiségében tör-
ténő kiszolgáltatás mellett a városban 
métermázsánkint P 28, mig a tanyákon 
Szeged város Aruátvevö és Beszerző 
Hivatala által igazolt fuvartöbblettel 
emelt hatósági áron hozható forgalomba. 

A korpa eladási árúnak hatályosabb 
ellenőrzése céljából elrendelem, hogy a 
korpa forgalombahozatalával Joglalkozó 
kereskedők üzlelhelyiségükbeu szembe-
tűnő helyen a korpa árat feltüntető ha-

lósági árjegyzéket függesszék ki. 
A korpa forgalombahozatalát ellen-

őriztetem és minden visszaélés a leg-
szigorúbb megtorlást vonja maga után 

Szeged, 1914. december 12. 
Polgármester . 

F i n o m liszt k iu ta lás . 
A Közellátási Hivatal értesíti a keres-

kedőket és fogyasztókat, hogy a decem-
ber havi f inom lisztjegy december hó 
21—31-ig érvényes 3. számú szelvényért 
egy kg. f inom liszt kerül kiosztásra. 

A lisztigénylés és elosztás a követ-
kező: a fogyasztó a december havi 3, 
számú f inom lisztjegyét leadja annál a 
kereskedőnél, akinél a lisztet beszerez-
ni óhajtja. A kereskedő az igy leadott 
és összegyűjtött jegyeket a tulajdonos 
nevének feltüntetésével két példányban 
jegyzékbe veszi, a jegyeket szabálysze-
rűen felragasztja és a jegyzék egy pél-
dányával együtt a közellátási hivatal 
liszt osztályánál bemutatja, ahol a be-
mutatott és érvényes jegyek összegének 
megfelelő tisztkiutalásában részcsüL 
Fontos tudni: mivel a malom zsákokat 
nem bont föl a kereskedő csak annyi 
súlynak megfelelő jegyet fogadjon el, 
amely 50-el maradék nélkül osztható. 
Tehát 50, 100, 150, 200 stb. súlyban. 

A jegyek bemutatásának végső határ-
ideje december h ó 18-ika. Ezen határ-
időn tul semmiféle ujabb bejelentést fi-
gyelembe nem vesz. A liszt a Faludi ma-
lomba tárol, elszállításáról a kereskedő 
tartozik gondoskodni és az érvénybea 
lévő hatósági áron a jegyzékben feltün-
tetett jegytulajdonosoknak kiostani. 

Keresek 
magas á r o n o lyan 

kar- és zseSiérákat, 
melyek Járnak é s használhatói 

í állapotban vannak. Aranyal ét 
~ 7 ékszert beváltok. I.ACZK6 éle* 

' j szerész, Kárász-u. 14. D e l - K a 
mellett . ' 

A orosz hadiipar ujabb 
csúcsteljesítménye 

Moszkva, december 14. A 
„Pravda" i r ja , hogy az orosz 
hadi ipar novemberben is telje-
silette feladatát . Az Urai tól , 
Moszkvától és a Volgától szün-
telenül hömpölyögnek előre az 
au tókaravánok Csehszlovákia, 
Magyarország és Ausztr ia felé. 
liogy ellássák az orosz hadsere-
get. 

Egy másik cikkében kiemeli 
a Saralov moszkvai gázvezeték 
fontosságát , amelynek megépí-
tését mos t ha tá roz ta el az orosz 
ko rmány . Ez i s ipu ta t j a , milyen 
gonddal viseltetnek a m u n k á s o k 
szükségletei i ránt . Ez a vezeték 
783 kilométer hosszú lesz és ttz 
folyó medrén megy át, A fővá-
ros gázszolgáltatását megötszö-
rözi. Ez a vállalkozás a h á b o r ú 
lei jében k imuta t j a a Szovjetunió 
ór iás i erejét . 

Fegyveres betörésért 
3 évi fegyház 

Kiss József munkanélküli fiatalem-
bert a szegedi törvényszék már két eset-
ben itélte el bicikli tolvajlásért. Ezév 
november 5-én este Kiss József sötéte-
dés után bemászott az egyik Nádas uccai 
házba s onnan ruhaneműeket és egyéb 
holmikat akart elvinni. A lakók tetten-
érték és őrségért szaladtak, a polgár-
őrök a tolvaj fiatalembert letartóztatták 
és bekisérték. Orosz fegyvert is talál-
tak nála, amit a katonáktól lopott el. 

A puskát — vallomása szerint azért 
töltötte meg, mert miután rajtakapták 
a lopáson, agyon akarta lőni magút. 
Kiss József elmondta, hogy pénzre volt 
szüksége, Nősülni akart és karikagyűrűt 
szeretett volna vásárolni. E célból nem 
kevesebb, mint nyolc csomag ruhane-
műi és egyéb szükségleti tárgyakat 

Apróhirdetések 
Lakás 

Szoba-konyhás lakás és bútorozott 
szoba azonnal kiadó Barát-u, 10. Ér-
deklődni Felhő-u. 8. alatt. 

Udvari helyiség műhelynek vagy 
raktárnak kiadó Villany van. Háló-u. 
11. sz. 

Adás-vétel 
8 éves paripa eladó, vagy tartásra 

kiadó. Ilákóczy u. 16. 
Szé > angóra nyulak eladók Aigncr 

telep, Galgóci u. 7. sz. 
V e n ck bélyeget. Bélyegkereskedés , 

u Fog;.daliul templommal szemben. 
I s k o l á n . 29. szám. 

Keli > használt férfiruha jutányosán 
eladó Megtekinthető Br. Jósika-u. 37. 
Nap> Pálnál. 

gEdaagaggg^i m m m m nttrarmi 
iával eljárni. Komocsin Gyuláné Sz 
Ferenc u. 18. 

Kérjük akiknek házában S. A. és 
S. G. piros miniummal jelzett hordók 
vannak, Sándor nővérek Vám tér 5. sz. 
alatt értesiteni szíveskedjék. 

Foglalkozás 
Hócipöjavitáshoz értő munkás fel-

vétetik Nagy Ferenc gumijavitó, Tisza 
L. krt. 73. 

Szegedi fogorvos arak f igye lem! 
perfekt férfi ing- és ruhavarrónö csere-
munkát vállalna, Tavasz u. 15. 

Bejárónőt délelőttre felveszek. Al-
földi u. 1. sz. emelet. 

Gyakorlott konyhakézilányt keres 
Hági étterem. 

Kél f lalalemberl kocsisnak keresek. 
Abramov Illés Rókusi f. f. 4. 

Iskolázol! leány varrni is tud, el-
helyezkedne gyermekek mellett. Bocs-
kai u. 1. 

Üzenetek 

Mi jól vagyunk, semmi bajunk. Bár-
kányiné és Bárányné Szeged. Becsei-
utca 18. 

Békéscsabára Vágó Bandiéknak üze-
nik Szegedrőt. Skrainkúék, hogyanyus -
kával együtt jól vannak és mielőbbi 
választ várnak. 

Pleskó, Karácsonyi cs Konkoly csa-
ládok tagjainak üzenjük Tolnára, Szi-
getvárra és Kecskemétre. Itthon min-
denki jól van, amint lehet gyertek ti 
is haza. Nemessányi Zsuzsáék. 

özv. Józsánénak Szentes. Etusék 
Kaposvárra mentek. Mi költözünk a 
házból, a napokban látogasson át va-
laki sürgősen, Fürné, 

Ismeretlen helyre. Szegedről érte-
sitik szülei Farkas Tibit és Icát, ide-
haza jól vannak, mielőbb őket is haza-
várják. Aki tud róluk, szíveskedjen ezen 
üzenetet átadni. 

Szegedről üzenem Kistelekre Bayer 
Péternek Én jól vagyok, Bernát Elza. 

Orosházára Molnár Mihálynénak 
Kazinczy u. 45 sz. alá üzenik szülei, 
hogy mielőbb adjanak életjelt maguk-
ról, vagy jöjenek haza. Kérem aki ol-
vasa üzenetet átadni. Nagy Dezső, Kis-
kunmajsa. 

Bács íeke le l i egyre: Eőry Mihály, 
Eőry Géza és ifj. Margit Bálintéknak 
üzenik Kiskunmajsáról Eóry Lászlóék, 
hogy mindannyian jól vannak és kérik, 
hogy valahogyan próbáljanak ő k is 
életjelt adni magukról. 

Szabadkára Szkala Mihálynak, ké-
rünk beneteket ha tudtok a nlikáról va-
lami hirt értesítsetek. Szkala Félixné, 
iKiskunmnjsa. 
\ Dettre Andrással közlik szü le i : 

egészségben jól vaunak. Hamarosan 
várják Szegedre. 

Topolya Dr. Deák Lajosnénak, szü-
leid jól vaunak. Gyusziról Lajoskám 
és a többiekről semmi hir Adj életjelt 
magadról. Választ az alábbi címre kér-
jük továbbítani: Bozó Márton Szeged, 
Tarján u. 13. 

Szegedről özv. Jósa Jánosné, Kiss 
I.ászlóné, Putóckv József Csongrádra, 
Debrecenbe, Öcsára és az összes Ma-
gyarországon élő rokonoknak: Adjanak 
életjelt magukról. Jól vagyunk. A fér-
fiakról semmi bíc 

Orosházára Huba u 19. vitéz Né* 
meth Pálé.knak üzenjük Szegedről jól 
vagyunk Balázsról Sauyiról semmi hir 
értesitést várunk aki "olvassa adja á t 
Ambrus Balázs. 

Nagymágocsra Lipcsei Rókuséknak 
üzenjük Szegedről jól vagyunk értesí-
tést várunk Ambrus Balázs. Aki olvas-
sa adja á t 

Kisknn-Szankről üzenek özv. Fehér 
Andrásnénak Kunszcntmártonra jól va-
gyunk, értesítsenek. 

Kiskunhalasra üzenünk Molnár Ká-
rolynak I'ő-ulca 14. alá, adj életjelt 
magadról. Gézuska elment, semmi hirt 
nein tudunk róla, jól vagyunk szüleid 
Somogyi-telep IV. u. 141. 

Szabó Imre, I'ista, Jóska adjatok 
életjelt magatokról, szüleid. Szeged, 
Hajnal-u. 8 

Dr. Berényi Olga volt bejárónőjét' 
Jankát kérem jelentkezzék vasárnap 
kivételével bármelyik délelőtt, Frank 
Testvérek füszerüzlctében 

K.Í tud róla? 
Béni Tibor 16 éves fiút 30-án a vas< 

hid építkezésnél látták utoljára. Hol lé 
téröl értesítést a kiadóhivalalba kérünk 
teadni. 

Pick Jenőné, budapesti banktisztvi-
selő feleségéről és Gyurka fiáról aki 
tud valamit adjon értesítést Pick Jenő-
nek Szeged Mérey u 7. 1. em. 5. 

Keresem fiamat. Sánta István kato-
likus káplánt, aki szeptemberben még 
Nyíregyházán működött, özv. Sanla Ist-
vánná Szeged, Pálffy u. 14. 

Sebők Miklóst az ujszegedi munká-
sokkal vitték el, kéri szülei aki tud ró-
la érlcsilse Set ők Bálintot Szőreg, Ko-
lozsvári utca 905. 

Fele'.ős szerkesztő: Erdei Ferenc dr-

Felelős kiadó: Koncz László. 

Riadja: 

Hírlapkiadó KII. 

Szerkesztőség Jókai-ulra f . 

Kiadóhivatal: Kárász-utca i - & 

Különfélék 
l-yárak, üzemek, vaskereskedök fi-

p veimébe! 30, 35, 45, 50-es szegért cse-
rébe adnánk 65, 80, 100, 100-as elsőrendű 
szeget, vagy esetleg burkát és disznó-
ságot adunk maximális áron. Csak na-
g.\obb mennyiség (10 kilótól felfelé) ér-
dekel. Magyar Élelmiszer szállító és 
Árukereskedelmi rt. Eelsőtiszapart 12. 

A Villanytelep és Gázgyár vezetősé-
ge felkéri azokat a fogyasztókat, akik 
uj lakásokat foglalnak el, hogy a lakás-, 
változást azonnal jelentsék líe a válla-
lat vezetőségénél, Kossuth Lajos sugárut 
89 a mérők átírása végett lehetőleg 
írásban, inert ellenkező cselben kiteszik 
magukat annak, hogy az előzőleg ott 
tartozkodó lakó ki néni egyenlített fo-
» yasztását is neki kell kifizetni. 

a 
I .aykó segédje ki fonalat eladta, sa-

j;.l érdekében jelentkezzen Nitsovitsuál. 
Háziipari üzemből elvitt gyékény 

dolgokat, facipő, stb. 3 napon belül aV. 
érdekeltek hozzák vissza, ellenkező eset-
beu kénytelen leszek a törvény szigo-

Széll László zászlós ujszegedi lakos 
hozzátartozói jelentkezzenek Kucská-
éknál. 

Szeged és környékére. Simon Pálné 
szül. Csáki Anna jelentkezzen. Szeged, 
Kossuth I.ajos-sugárut 21. Ungiékuál. 
/Aki ismeri értesitse. 

Fajka István Nagykőrösre Bibinek 
üzen Farkas Tibor, adjanak hirt ma-
gukról. Szeged, Deák Ferenc-u 2 

Budára Margit-körut 48. fsz. Bárdo-
séknak, Talpaiéinak. Itthon minden 
rendben, Emil. 

özv. Katona Béláné Szeged, Holló-
idra 11 jól van. Kéri leányát Elek 
Mosoni Józsefnét, hogyléléről azonnal 
értesitse, 

l lcrezeg Lászlónak Kispest, Üllői-
ut 53. értesítselek hogylétetekről, Mi 
jó | vagyunk. Sirkóék. 

Üzenem pusztaszeri majorba Tólh 
Imre fiamnak, adjál életjelt magadról. 
Tóth György Szeged, Hétvezér-u 20. 

Kérjlik Bárány Pál adótisztet ős 
Bárkányi János 55-2 honvédet, (anyja 
Kiss Eszter) adjanak életjelt magukról. 


