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A Szegedi igazoló Bizottságtól. 

iHrdelmény. 
A közalkalmazottak igazolásáról 

szóló 15/1945. M E. sz. rendelet 11. §-a 
értelmében közhirré tesszük, hogy tár-
gyalni fogjuk a következő közalkal-
mazottak igazolási ügyét 
7198/1945. ig. biz sz 

II. sz. igazoló bizottság tárgyalási 
Ideje 1945. március 26, d. e. 8 óra, helye: 
Városháza I. em 19 sz. teremben. 

1. Berta Józsefné, 2. Bondor Istvánné, 
3 Bokor Vera, 4. Bárkányi Anna, 5. 
Bakacsi Ferencné, 6. Bugyi Mihályné, 
7. Börcsök Józsefné, 8. Boros Mihályné, 
9. Bitó Rozál 10. Bitó Mihályné, 11. 
Barna Józsefné, 12. Bárkányi Istvánné, 
13. Baranyai Lászlóné, 14 Báló Mi-
hályné, "15. Báló Hona, 16. Balla An-
•alné. 17. Balázs Mihályné, 18. Bakacsi 
Rozália dohánygyári inunkásnök, 19. 
Csűri József nyó'niozó, 20. Solymár 
István tisztv. 

Alulírott elnök bejelentéseket (pa-
naszokat) személyesen átvesz március 
16-án délelőtt 10-12 óra között 

l)r Kövér Béla, 
II sz bizottság elnöke. 

7473/1945. Ig. biz. sz. 
hl . sz. igazoló bizottság tárgyalási 

ideje 1915. március 26-án délután 4 
óra. Helye: Városháza I. em. 19. 

1. Oláh Jenő tej mester, X Várkonyi 
Zsuzsanna tisztv., 3. Szász Amália ke-
zelő, 4. özv. Kókai Jánosné 5. Kovács 
Bal i«né, 6 őzv. Kovács II. Ferencné, 
7. özv. Kovalik Deák Győrgyné, 8. Kó-
kai Ilona, 9. őzv. Körmöczi Alajosné, 
10. Kormos Ferencné, 11. özv. Kovács 
Gyuláné, IX Konkolyos Istvánné, 13. 
Korityák Győrgyné, 14. Korom Mária, 
15. Korom Etelka, 16. őzv. Kormos Jó-
zsefné, 17. Kopasz Anna, 18. Kókay 
°iroska, 19. Klivinyi Etelka, 20. Katona 
Jenőné doháuygypri munkásnők 

Alulírott eínók személyesen átvesz 
bejelentéseket (panaszokat) március 
22-én délután 4 - 5 óra között. 

Torlai Arlhnr. 
III. sz. bizottság elnöke. 

7394/1945. ig. biz. sz 
V. sz. Igazoló Bizottság tárgyalási 

ideje 1945 március 27., d. e. 8 óra, 
helye.: Városháza, 1 em 19. sz. 

T Terhes Mária, 2 ózv. Tóth Já-
nosné, 3. őzv. Undi Jánosné, 4 Urbán 
Jánnsné, 5. özv. Üveges Józsefné, 6. 
Varga B. Istvánné, 7. Wolford Sándor-
né, 8. Vastagh Ferencné, 9. Varga Gyu-
láné, 10. Vetrő Istvánné, 11. özv. Varga 
Józsefné. 12 Vágó Margit, 13. Wéber 
Ibolya, 14. Zsámkoki Gyuláné dohány-
gyári munkásnők, 15. Farkas István 
kisegítő szolga, 16. Faragó Imre vám-
ír, 17. Fajka László nyilvántartó, 18. 
Dudás Pál vámőr, 19. Dóczi Ferenc 
vámszedő, 20. Kalapos László napidí-
jas, 21. Nagyszeghv Jáuos napidíjas, 22. 
Mag Katalin, 23. Il'erbich Ilona, 24. Ta-
kács Mária tisztv. 

Alulirott elnök bejelentésekel (pana-
szokat) személyesen átvesz minden hét-
főn és szerdán délelőtt 10—12 óra kö-
zölt. . 

Andorka Sándor 
V sz. bizottság elnöke. 

Felhívjuk a város lakosságát, hogy 
mindazok, akik a fent felsorolt közal-
kalmazottak oly magatartásáról, vagy 
cselekményéről birnak tudomással, 
amely a magyar nép érdekeit sértette 
vagy sérti, ezt és a vonatkozó bizonyí-
tékokat, tanukat hozzám, mint a bi-
zottság elnökéhez szóban vagy írásban 
a tárgyalás előtt a szegedi Igazoló Bi-
zottság hivatalos helyiségében (Város-
liaza, főispáni hiv.) délelőtt 9—1 óra 
között jelentsék be. írásbeli bejelentést 
a bizottság csak akkor vesz figyelembe, 
ha a bejelentő nevét és lakcímét a be-
jelentésen feltünteti 

A lenti tárgyalásokon panaszának 
szóbeli előadása végett bárki megje-
lenhet. 

Szeged város polgármesterétől. 

hogy tojást kizárólag a hnsjegy érvényes 
szelvényeire árusítsanak és pedig egy 
heti husjegvre 5 drb. tojás kerül ki-
adásra 

' Minden tojás árusításával foglalkozó 
kereskedő jelen rendelkezésem meg-
hirdetésekor az üzletben levő tojás 
készletet bejenteni tartozik Szeged vá-
ros Közellátási Hivatalánál és ugynn-

1 csak itt történik a tojásárusitás ellenc-
j ben levágott husjegyek elszámolása is 
olymódon, hogy az "egy heti husjegyek 
minden héten szombaton a Közellátási 
Hivatalnál benyújtandók. A tojás áru-
sításával foglalkozó kereskedők minden 
ujabb vásárlásokat a Közellátási Hiva-
talnál jelenteni tartoznak. 

Vendéglők, kórházak, kózéikestetó 
és egyéb intézmények, melyek jegy el-
lenében nem vásárolhatnak tojást, a 
szükséges mennyiségre^kiutalást a Sze-
ged város Aruátvevő és Beszerző Hiva-
talánál kaphatnak. 

Egyidejűleg kihirdetem, hogy a to ás 
ára a fogyasztó közönség részére da-
rabonkint^l-05 P. 

Szeged, 1945 március 16. 
Dénes sk h., polgármester. 

6938/1945 II. sz 
Hirdeimeny 

Szeged város területén a tojás áru-
sítását jegyhez kötöm és elrendelem. 

Szeged város polgármesterétől. 

6977/1945. sz. 

Felbivás 
Felhívom mindazon járműtulajdo-

nosokat, akik esetenkint közmunkára 
igénybe vannak véve, hogy reggel 7 
órakor pontosan jelenjenek meg az 
előállítási helyen, mert ellenkező eset-
ben mindazok ellen, akik pontos időben 
nem jelennek meg, a legszigorúbb köz-
igazgatási eljárást teszem folyamatba. 

Szeged, 1948 március 16. 
Dénes, h. polgármester; 

Szeged város 
Hadigondozó Nyilvántartó Hatóságától. 

F e l h i v á s 
Felhívom Szeged város bel- és kül-

területén lakó hadirokkantakat, hadi-
özvegyedet és hadiárvákat, hogy már-
cius havi járadék ellátásukért, ill. utal-
ványaik átvétele végett az alábbi napo-
kon a megjelölt betüsorTend szerint 
jelentkezzenek a Hadigondozó Nyilván-
tartó Hatóság hivatalos helyiségében, 
Vár-a. 7. alatt: 

1945 március 19-ée A, A, B, C, Ca, 
D, 20-án E, É, F, G, Gv H, 21-én I. J, 
K, L, X2-én M, N, Ny. Ó, 0, 23-án P. R, 
S. Sz, 24-én T. Ty, Ü, Ü, V, Z, Zs. 

A kifizetések szokásos módon a vá-
rosi főpénztár által történnek. 

Büky Kálmán 
hg. nyt hat. ver. 

Szeged városi adóhivataltól 

5881/1 ) 45 v. a. 
Tárgy: Szeszfőzdék működésének en-

gedélyezése szeszmérőgép nél-
kül. 

Hirdetmény 
F. hó 3-án a fenti tárgyban megje-

lent hirdetményben foglaltak a pénz-
ügyminiszteri rendeletnek kivonatosan 
történt közlése folytán téves értelme-
zésre adtak alkalmat, miért is az érde-
keltek tudomására adjuk, hogy a ter-
melők nyersanyagjaikat csakis a pénz-
ügyi kincstár átlal cngedélyezelt szesz-
főzdékben főzethetik ki. A hivatalos 
rendelkezések az adóhivatalon kivül 
egyes pénzügyőri szakaszokon és a 
szeszfőzdékben is megtudhatók. Nyo-
matékosaan felhívjuk a pálinkafőzők 
figyelmét, hogy a tilos pálinkafőzés a 
pénzügyminisztérium által kiadott 
r5.100'Í91í P. M. sz. rendelet értelmé-
ben minden rendelkezésre álló eszköz-
zel megakadályozandó és a legszigo-
rúbban büntetedő. 

Szeged. 1945 március i4. 
Városi adóhivatal. 

Szeged: 51. honv. kieg. parancsnokság. 

akár polgári vagy egyenruhában, akár 
mint munkaszolgálatosok szolgáltak, 
bármily reudlokozatot viseltek is avagy 
anélkül — voltak és a mai napig jelenik, 
kötelezettségüknek bármely oknál fogva 
elegei nem tettek, a szegedi 51. hon-
védkiegészitő parancsnokságnál, Széclie-
nyi-lér 6, I. emelet, 8 —14 óra közli 
időben azonnal jelentkezzenek. 

Szeged, 1945 március 12. 
A klegészitóparanesaek. 

Csongrád megyei város ml), polgár-
mesterétől. 

2483/1945 szám. 

FúlyáEati hirdetmény 
Csongrád megyei város képviselő-

testületének 2244/1945 sz határozata 
•lapján az alábbi állások betöltésére 
pályázatot hirdetek: 

1 VII. 3. fok. sorozott illetmények-
kel javadalmazott polgármesteri, 

2. Vili. 3. f. o. sorozott illetmények-
kel jav. keltő tanácsnoki, 

3 VIII 3. f. o. sorozott illetmények-
kel jav. főjegyzői, 

4. IX. f. o. soéozott Hietnaényekbei 
j*v. I. oszt aljegyzői, 

5. X. f. o. sorozott illetményekkel 
jav. II. oszt aljegyzői, 

6. X. f. o. 3. sorozott illetményekkel 
jav. L oszt közigazgatási fogalmazói, 

7. IX. f. o. sorozott illetményekkel 
jav. városi ügyészi, 

8. VIII. f. o. 3 sorozott illetmények-
kel jav. városi főmérnöki, 

9. IX. f. o. 3. sorozott illetmények-
kel jav. kózpénztárnoki, 

10. XI. f. o. 3. fok. sorozott illetmé-
nyekkel jav. adótiszt 

11. X. f. o. 3. fok. sorozott illetmé-
nyekkel jav. közpénztári ellenőri, 

IX X. f. o. 3. fok. sorozott illetmé-
nyekkel jav. közigazgatási iktatói, 

13. X. f. o. 3. fok. sorozott illetmé-
nyekkel jav. közigazgatási irattárost, 

14. X. f. o. 3. fok. sorozott illetmé-
nyekkel jav. közigazgatási kiadói, 

15. kezelői státusba tartozó illetmé-
nyekkel jav. kettő kezelői, 

16. dijnoki státusba tartozó illetmé-
nyekkel jav. egy dijnoki állásra. 

Pályázati határidő 1945 március 25. 
napján déli 12 óra. 

Pályázati feltételek: önjoguság, fedd-
hetetlen előélet, magyar állampolgárság 
(a politikai bűnök miatt kiszabott bün-
tetés akadálynak nem tekinthető). A fő-
mérnöki és ügyészi állás betőttévénél 
mérnöki, illetve ügyvédi oklevél szük-
séges, továbbá a 15/1945 M. E. sz. ren-
delet szerint előirt igazoltság, abban az 
esetben, ha az illető közalkalmazott 
volt Az állások a 15/1945 M. E. sz. rend. 
értelmében ideiglenesek. 

Felhívom a pályázni szándékozókat, 
hogy a fenti értelemben elkészített és 
felszerelt pályázati kérelmeiket hozzám, 
határidőig feltétlenül nyújtsák be, mert 
a később érkezett pályázati kérelmek 
nem •étetnek figyelembe. 

Csongrád, 1945 március 8. 
Pezsár Jánas, mb polgármester. 

Hpróhirdetések 
Postán beküldőit hirdetéseket 
nem áll módunkban közölni. 
Csak a kiadóhivatalba behozott 

hirdetéseket közölhetjük. 

5039. kt. kieg —1948. 

J e t e n t e é s i f e S b l v & s 
Közhírré teszem, hogy a honvédelmi 

miniszter ur 20.185/eln. "I./1945. számú 
rendeletével a toborzások határidejét 
március 20-ig meghosszabbította 

Felhívom ennélfogva mindazokat, 
akik bármely houvedalaknlatnát — 

Foglalkozás 
A gázgyár napszámosokat és kazán-

fűtőket keres felvételre. 
Varré- és tanulóleányok felvétetnek, 

Bite Lajos női divattermében, Kárász-
utca 8. 

Kéziszftvéaifc (takácsok) állandó 
munkára felvétetnek, Attiia-u. 6. I. 

Cipészsegédek vegyes munkára ma-
gas fizetéssel, esetleg koszttal felvétet-
nek, Korona-u. 1. 

Perfektül főző mindenes azonnal 
felvétetik Párisi Nagyáruház Rt-nál. 

Az egyetem bolgárkertészete szak-
képzett kertészt keres. Érd. Fodor-utca 
9. alatt 

Francia anyanyelvű fiatal hölgy nagy 
gyakorlattal tinit) Teleki-u. 14. 

Aszlalo&scgéd fehérbutor maszkára 
felvétetik. Debreceni-u. 11/a. Dunai. 

Bejáránál délelőttre felveszek, Ko-
/nczy-u. 11. 1 5 . 

Megbízható mindenest keresünk 
uzonnalra. Pikler, Kigyó-u. 1. III, 14 

A szalámigyár volt munkásai mun-
kára jelentkezzenek. Szalámigyér, Fel-
sőtiszapart 12. 

A d á s - v é t e l 

keresek kar- és zsebórákat, melyek 
járnak és használható állapotban van-
nak. Aranyat és ékszert beváltok. Laczkó 
ékszerész, Kárász-u. 14. Del-Ka mellett. 

Bélyeggyűjtemény!, töinegbélyeget 
veszek magas áron. Bélyegkereakedés, 
Iskola-utca, Fogadalmi templommal 
szemben. 

Újszegeden gyümölcsőst vennék ház-
zal vagy anélkül. Szent Mihály-utca L, 
varroda. 

Kisebb házat a nagykörúton beiül 
vagy Újszegeden a hid közelében meg-
vételre keresek. Singer, Kigyó-u. 1. III. 1 

Uj hergauy- és horganyzott bádogle-
mezeket minden mennyiségben és min-
denféle horgunyból készült tárgyakat 
legmagasabb áron veszek. Szabó ötvös, 
Csikhegyi Géza üzemvezető, Szenthá-
rotnság-u. 70. 

Vessek gyermek sportkocsit, Polgár-
22, Greschnerné. 

Gumlaclkiili kerékpárt vennék. Tíaca 
Lajos-krt. 17., emelet, jobb sarok. 

Cékla eladó. Földek és szóllő feles-
be kiadó. Kecskéstelep, Adai-sor 8. 

Kártelószatiagot keresek sürgősen 
megvételre, esetleg fonalat vagy mást 
adnék érte cserébe, Malom-u. 3. 

Valódi, eredeti lavendula kölnivia 
kapható kicsinyben és nagyban, Félix 
János gyógvnövénybevállónál, Hódme-
zővásárhely, Pál-u. 1. Telefon : 604. 

Gyermek-sperlkeesl, 42-es box evia-
ma eladó, élelmiszerért, tüzelőért át-
cserélhető, Szt. Győrgy-u. 10. L 1. 

i a k á s 

Kiadó lakását, lakrészét, bútorozott 
szobáját jelentse be. Díjazást nem fi-
zet Jól kiadom. Lakásügvnökseg, K61-
csey-u. 10. 

Különfélék 
FlvMzIetlem élclmiszprjegyoimet egy 

borítékban a köztisztviselők boltjától 
a Csongrádi-palotáig. A b megtalától 
kérem, juttassa vissza Csongrádi Taka-
rékpénztár, II. em., Kárpáli Imréné. 

C s e r e 

Almát cserélnék kékkőért. 39-es női 
cipőért, 43-as csizmáért Mikszáth K.-«-
18, házmester. 

Cserélek asztalsparhetot tüzelőért 
Becsei-u. 17. 

Jófergainta kéthelyiséges, olcsóbéri 
üzlethelyiségemet elcserélném hasonló-
ért. Csúka-u. 21, Sántáék. 

Száraz fát adnék Tetra-pelenkáért 
Kistisza-u. 6. 

Darabos kékkövet cserélek tűzifáért 
•agy cserépért. Tarján-u :5, Fodortelep. 

Fél disznóért vásznat adok. Mátyás 
király-tér 2, em., a pinceajtón zörögni, 

Sanliát adok teniszfianellért vagy 
férfiingan- agért. Alföldi-u. 44. 

Finom női szövetruhát cserélek vá-
gott tűzifáért. Szt. György-u. 10, magas-
földszint, jobb. 

Varrógépet cserélek fáért. Szeged, 
Vitéz-u. 26, em. ajtó 1. 

Tüzelőért, fáért, szénért cserélek 
4—6 ebédlösz^kct vagy egy barna ma-
gas férficipőt. Magyar, Horthy M.-u. 9 

Rleserelnrm békebeli bőr orvosi 
müszertáskámíd 40-es női cipőért, sza-
lonnáért és mosó szappanért. Zerge-n, 17 

Tánc 
ma, szombaton délntán három órától, 
„RITMUS" tánciskola. Kárász-utca 6. 

Felelős szerkesztő: Magyar László. 
Felelős kiadó: Koncz LászM. 

Síadja: 
Hírlapkiadó Kft 

Szerkesztőség Jókai-utca <• 
Kiadóhivatal: Kárátz-alea 1 — * \ 


