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aki ac ideiglenes haszonbér megállapí-
tását magára nézve sérelmesnek tartja, 
a bírósághoz fordulhat. A jogerős birói 
Ítéletig a haszonbérlő az ideiglenesen 
megállapított haszonbért tartozik fizet 
ni. 

Az elhagyott birtokok, valamint a 
termelési bizottságnak ez évi megmű-
velésre átadott területek szántallan 
földjeinek kataszteri holdja után a kis-
haszonbérlők a termelt lennény 10 szá-
zalékát fizetik haszonbér lejében. Nyá-
ron, vagy ősz folyamán megszántott 
terület után, kataszteri holdanként a 
termelt termény 15 százalékát fizetik 
haszonbér fejébon a kishaszonbérlök 

Azok a kisbirtokosok, akik meglevő 
földjük egy részét megművelni nem 
tudják és azt a termelési bizottságnak 
niegmunkáltatásra átadják szántatlan 
föld után a termés 5 százalékát, ősz-
szel megszántott terület után a termés 
20 százalékát kapják haszonbér fejében. 
Abban az esetben, ha a haszonbérnek 
az igy kiszámított összege (15, 20 szá-
zalék) nem fedezi a haszonbérelt ingat-
lant terhelő köztartozásokat, haszonbér 
fejében a köztartozásoknak megfelelő 
össze"et kell fizetni. 

A iszonbért a termés betakarítása 
után nné zelben tartozik megfizetni 
a bérlő a ber rsdó gazdának (a terme-
lési bizottságnak). 

Abban az esetben, ha a haszonbérlő 
olyan növényeket termel, amelynek 
haszonbér fejében való beszolgáltatása 
nehézkes, vagy a gazda, illetve a ter-
melési bizottság természetben kikötött 
haszonbér helyett készpénzben kivánja 
a haszonbér fizetését, a haszonbérlő a 
haszonbért készpénzben köteles fizetni. 
Készpénzzel történő fizetésnél a beta-
karított termények 10—15, illetve 20 
száza ékának közepes piaci ára vehető 
alapul A kataszteri holdankint haszon-
bér, fejében fizetendő készpénz sem 
lehet alacsonyabb a használt föld köz-
terheinek egy évi összegénél. 

<A jelen rendeletnek a haszonbér 
korlátozását tartalmazó rendelkezései 
nem vonatkoznak azoknak a kisebb 
birtokoknak a haszonbérbe adására, 
amelyek árváknak, özvegyeknek, aggok-
nak vagy katonai szolgálatot teljesítő 
személynek vagv eltartottjainak megél-
hetését szolgálják 

Szeged, 1945 április 9. 
l i m e s h. polgármester. 

Szeged varos polgármesterétől. 

1915. április 12 

Szegedi 5. honv. ker paarancsnokság 

F e l h í v á s 
A .1. számú Honvel égi Közlönyben 

m.eájelent 2379 III. 194r> sz. körrendelet 
értelmében felhivom r. Szeged város 
területén lakó ettátási dijra jogosult 
nyugáhományu tiszteket, tiszthelyette-
sekel, legénységi állományú egyéneket, 
özvegyekel és árvákat, hogy ellátási 
dijaiknak folvósithatása végett a szege-
di 5. honvéd hiradó laktanyában (Bcr-
lini-körut 16—18. fsz.) naponta 8—14 
óráig és délután 16—is óra között sa-
ját érdekükben sürgősen jelenjenek 
meg. A jelentkezéskor az alábbi okmá-
nyokat kell felmutatni: 1. Személyazo-
nossági igazolvány, 2. nyugellátási lap, 
3. a postatakarékpénztár által legutol-
jára kifizetett utalványszelvény. 

Honvéd kerületi parancsnokság. 

Szeged város polgármesterétől. 

9299/1945. E. sz. 
Felhívás 

Felhívom azokat a háztulajdonoso-
kat és házgondnokokat, akiknek ház-
helyeiken müvelés alá vehető földterü-
let "van, hogy ezen földterületeket sür-
gősen ásózzák fel és közeliátásunk ér-
dekében kerti veteménnyel ültessék be. 
Jelen felhívásom végrehajtását hatósá-
gilag ellenőriztetem és ez ellen vétők 
ellen kihágást eljárást teszek folyamatba. 

Szeged, 1945 április 9. 
Dénes, h. polgármester. 

Szeged város polgármesterétől. 

9248 194.). II. sz. 
Tárgy : Az 530/1945 M. E. sz. rende-

let a fasiszta szellemű és szovietellenes 
sajtótermékek megsemmisítéséről. 

íb tt 1915. II 
Tar»y : Az 528 1945. ME sz. rendelet 

végre hajtása a német tulajdonban álló 
vagyontárgyuk forgalmának korlátozása 
és zár alá vétele tárgyában. 

Hirdetmény 
A fegyverszüneti egyezmény 8. pont-

jának végrehajtása tárgyában kiadott 
28/1945. ME sz. rendelet alapján köz-

hírré teszem: 
Magyarország területén található 

minden ingatlan és ingó vagyont bele-
értve az értékeket, készpénzt, követe-
li seket. amelyek a német államnak, 
német állampolgárnak vagy oly sze-
mélynek képezik tulajdonát, aki Né-
metország területén vagy Németország 
állal megszállt területen állandó jelleg-
gel lakik, az országból kivinni nem 
szabad 

Az előző bekezdésben felsorolt va-
gyontárgyakat sem kisajátítani, sem 
elok közötti, vagy halálesetre szóló 
jogügylet utján más személyre átru-
házni nem lehet. 

Mindenki köteles az előző bekez-
désekben felsorolt birtokában vagy 
birlalalában levő vagyontárgyat e hir-
detmény megjelenésétől számított 10 
napon oelül a területileg illetékes pénz-
ügyigazgatóságnál írásban bejelenteni. 

Minden hatóság köteles hivatalos 
tudomása szerint a területén levő és 
a fentiek szerint meghatározott va-
gyonlárgyakról kimutatást készíteni és 
azt a területileg illetékes pénzügyigaz-
gatóságnak megküldeni. 

Az, aki a fentiekben előirt bejelen-
tési kötelezettségének szándékosan vagy 
súlyos gonda.ianságból eleget nem 
lese, vagy aki a vonatkozó vagyontárgy 
birtokában tartását eltitkolja, vagy ah-
hoz másnak segilséget nyújt, sikkasz 
tásnak minősülő bűncselekményt kö-
vet el és a Htk. 59 §-a szerint bünte-
tendő. 

A fentiek végrehajtásával kapcsolat-
ban közelebbi felvilágosítás a helyi 
pénzügyigazgatós ignál szerezhető be. 

Szeged, 1945 április 10. 
Dr Paliy György b. polgármester. 

IprótiirdetéseR 
Fosián eküldött úrdetéseket 
nem áll módunkban k ö z ö l n . 
Csak a kiadóhivatalba hehoznt 

hirdetéseket közölhetjük. 

Foglalkozás 

Egy vagon marha- és disznótrágya 
eladó. Alföldi-u. 35. 

Katona tiszti zubbony eladó. Feke. 
tesas-u. 15. I 7. 

Gyermekszéket és ágyat keresek 
negvételre. Nagy Györgyné, Boros-u. 7. 

Háromkerekű gyermekkerékpárt ve-
szek, vagy cserélek élelemért. Kellerné. 
Délibáb-u. 67. , 

Használt sezlont, ágybetétet, rugót, 
afrikot magas áron veszek. Feketesas-
utca 17. házmester. 

Hirdetmény 
A fegyverszüneti egyezmény 16. pont' 

jának végrehajtása tárgyában kiadott 
5S0/I945 ME sz. rendelet alapján a kő-
vetkezőket rendelem .• 

A könyvnyomdák, könyvkiadók, 
könyvkereskedők és kölcsőnkönyvtárak, 
egyesületi, testületi és iskolai könyvtá-
rak, valamint a magánszemélyek köte-
lesek a birtokukban levő minden fa-
siszta szellemű, szovjetellenes és anti-
demokratikus sajtótermékek (könyv, 
folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, 
képes ábra/olat stb.), továbbá nemzeti-
szocialista, fasiszta politikusok fasiszta 
szellemű életrajzait, nyilvánosan elmon-
dott beszédeit, fasiszta állampolitikát 
méltató, tudományos színezetű müve-
ket, a német hadviselést feldicsérő saj-
tótermékeket, a fasiszta politikusoknak 
ily szellemű müveit, a fasiszta pártok-
nak és kiadóhivataloknak összes politi-
kai jellegű kiadmányait, vagy ilyen 
vonatkozású szépirodalmi termékeit stb. 
tekintet nélkül arra, hogy az magyar, 
vagy más nyelven jelent-e meg, beszol-
gáltatni. 

Az előző bekezdésben érintettek az 
ugyanott emiitett sajtótermékeket f. évi 
április 12-én, 13-án és 14-én délelőtt 
8—12 óra között kötelesek az általam 
kijelölt közegnek becsomagolva és át-
kötve az erre a célra kijelölt gyűjtő-
helyen (városi bérház, földszint, az ud-
varban balra) átadni. 

Az érintett sajtótermékek kiadása, 
utánnyomása, forgalombahozatala, ter-
jesztése és külföldről való behozatala 
tilos 

Az, aki a jelen hirdetményben meg-
jelölt sajtóterméket kiad, kinyomtat, 
utánnvoniat, forgalombahoz, az ország 
területére behoz, vagy a birtokában 
levő ilyenirányú sajtóterméket másnak 
átad, az 1931 évi 3. tc. 1. §-ában foglalt 
büntettet követi el. 

Az, aki hirdetménnyel elrendelt be-
szolgáltatási kötelezettségének szánké-
kosan, vagy súlyos gondatlanságból 
nem tesz eleget, amennyiben cselekmé-
nye súlyosabban nem büntetendő, ki-
hágást követ el és hat hónapig terjedő 
elzárással, valamint 8030 pengőig terje-
dő pénzbüntetéssel sújtható. 

Felhívom az érdekelteket, hogy e 
rendeletemben foglaltaknak maradék 
nélkül tegyenek eleget, mert a rendőr-
ség közegei utján rendeletem betartá-
sát, illetve végrehajtását ellenőriztetni 
fogom, s azok ellen, akik e hirdet-
ményben eirendelteket nem teijesitik, 
a büntető eljárást folyamatba tételem 

Szeged, 1945 április 7. 
Dr. Pálfy sk 

h. polgármester. 

Képzelt ápolónőt keres a Nemzeti 
Segély gyermekkórháza, Kálvária-utca 
8—10. 

Középiskolai tárgyak, kettős könyv-
vitel oktatását, órakönyvelést vállal 
gépészmérnök, könyvszakértő. Deák F -
utca 22, II. em. 1, d. u. 1 -6. 

Házmester felvétetik. Nemestakács-
utca 1/b. 

Fizetéssel és teljes ellátással férfi-
munkást felvesz Dávid Sándor vasúti 
vendéglő, Nagyállomás. 

önálló segédlányt és tanulót felvesz 
női szabóság, Tábor-u. 7/b. 

Urilodrászsegéd jó fizetéssel azon-
nal felvétetik. Back János, Szenthá-
romság-u. 2. 

Toledóhoz, horgoláshoz, filézéshez 
és tüllbeszövéshez munkásnőket keres 
Pallai kézimunkaüzlet. Kigyó-u. 4. 

Oroszai tudó fiatalember elmenne 
tolmácsnak nagyobb váll 'lathoz. Szaty-
mazi-u. 1/b. 

A Polgárt Demokrata Párt altisztet 
keres. Jelentkezni lehet a párthelyi-
ségben délelőtt 10-12 és délután 2—4, 
Horthy M.-u 16/b, I. 14. 

Varrólányokat felvesz Hetényiné Tu-
lipánt Rózsi, Feketesas-u. 15, 1. 7. 

Gyermekszerelo bejárónőt felveszek 
azonnalra Jelentkezni lehet 9—12, Csil-
lag gyógyszertár, Boldogasszony-s.-ut 31. 

Cipészsegéd felvétetik esetleg ebéd-
koszttal Milos cipőüzlet, Kossuth L.-
sugárut 8. 

Házmosterpárt keresek. Tud. Du-
gonics-tér 3. I. 

Kapást, vagy felest keresek jános-
szállási szöllőmbe, lakással. Keiemen-
u tea 3. Mezei. 

Pályamnnkásokat és férfinapszámo-
sokat felvesz a Közúti Városi Villa-
mosvasút. 

Lakás 
Kiadó lakását, bútorozott szobáiét 

elentse be. Jól kiadom. Díjazást nem 
fizet. Négyszobás régibérü komfortos 
'akás kiadó. Lakásügynökség, Kölcsey-
utca 10. 

Keresek egy modern földszintes, 
kétszobás lakást. Feketesas-u. 22. szám, 
házfelügyelő. 

- s e r e 

E l c s e r é l ő ' , egy régi járattal ren-
delkező lovat egy friss fejős tehénért 
Érd Sólya Imre Felsővárosi-feketeföl-
dek 199. sz. tanyán. 

Elcserélem Boldogasszony-sugárutl 
kétszobás komfortos lakásomat belvá-
rosi egyszobás modern garzon lakással. 
Érd. d. u. 2 után, Korona-u. 2 k 

Férf i ruha! cserélek fáért, lisztért, 
szalonnáért. Gyógyszertár, Kálvária-tér. 

TUzifáérl elcserélek szép uj női ru-
hát. Női szabóság. Tábor-u 7/b. 

Itózsabiirgonyál adnék jó munkás 
férfikabátért vagy tüzelőért. Délibáb-
utca 88. 

Mézel adok szappanért, zsirszódáért 
c-s férfizokniért. Ilunyadi-tér 8. Horvátli-
né 

Női kabátot cserélek zsírért és fáért 
Érd. a déli órákban Munkácsi-u. 3. 

Különfélék 

Adás-vétel 
Ék szerkeszti és, aranyat, ezüstöt ma-

gas áron veszek. Bárdóczky ékszerész, 
Kelemen-u. 2. 

Keresek kar- és zsebórákal, melyek 
járnak és használható állapotban van-
nak. Aranyat és ékszert beváltok. I.aczkó 
ékszerész, Kárász-u. 14 Del-Ka mellett. 

Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyegei 
veszek magas áron. Bélyegkereskedés, 
Iskola-utca, a fogadalmi templommal 
szemben. 

Használt regényeket, könyvsoroza-
tokat stb. vesz Szent István Társulat, 
Kárász-u. 1. 

Keresek 7 rendszerű rozsmalomhoz 
komplett felszerelést. Kiss János mol-
nármester, Kistelek. 

Butorak és különféle berendezési 
tárgyak eladók. Tóth, Kossuth L.-su-
gárut 70/a. 

Elsőrendű herék Nagyfeketén ki-
adók. Egy jókarban levő parasztkocsi 
eladó. Szent Ferenc-u. 19. 

Bontásból 2 drb. vasgerenda 4 60x15, 
egy duplaszárnyas ablak és lönégyzet-
m é e r horganyzott lemez eladó. Somo-
pyitelep IX. u. 526. 

j Használt asztaltüzhely eladó. Szende 
! Béla-u. 4. 

.Megnyit! Pulc-u. 20/a. szám alatt 
az uj „Anna"-s/.alon. ahol női és gyer-
mekruhák, koózlümök, kabátok és egyéb 
női fehérnemüek készülnek. Egyben 
montirozást is vállalok. A közönség 
szives pártfogását kéri Mészáros lllésnó. 

December 16 18-án a rókusi állo-
máson három fiam közül az egyik át-
utazott. Egy fényképet küldött egy 
asszonnyal. Kérem ezl az asszonyt, 
hozza ei a fényképet szüle nek vagy a 
kiadóban adja le. Kenéz Ferenc, Kos-
suth L.-sugárut 62. 

K I t u d r ó l a ? 

Egv rokka eladó. Ilona-u. 15: Meg-
tekinthető 5 órától. 

Sürgős megvételre keresek víznyo-
mású oraj malomberendezést, kásama-
lomberendezést, továbbá gyári köpad-
da 2 pár >8 vagy 42 collos követ dará-
lásra. Ki s János molnármester Kistelek. 

Sertések takarmányozására savó 
olcsón kaphttó. Tejüzem Aradi-u. 5. 

Eladó 120 kereszt buzapolyva, 150 
mázsa takarmánycukorrépa. Tud. Tápé 
Aradi-u. 34. Molnár Tulor Pál. 

Eladó férti tavaszi kabát magas 
alakra, mély gyermekkocsi és egy 14-es 
erős slrapacsizma. Teréz-u. 35. 

Eladó 2 gvapju perzsaszőnyeg, 2 vas 
ágy. 1 fehérágy. 1 gyalupad. Maros-u. 44. 

Süveges Pál őrv., (Z 538) hiradó-
század, aki Nagydorogról dec. 2-án 
adott életjelt. Értesítést Süveges Pál-
nénak, Kondoros, Dérczi Ferenc-u. 629. 

Kővágó Pál tizedes Kiskunfélegyhá-
záról okt. 5-én irt utoljára. Ért. Kon-
doros, Jókai Mór-utca 707. 

Janecskó Pál Csabacsüdről keresi 
fiait. Ért. várnak. 

Ifj. Mucha Jánosné keresi férjét, 
aki Máramaros. megyében Borsán volt. 
Cinie: V 726. A szegedi ulászszázadhoz 
tartozott. Éri. ifj. Mucha Jánosné, Kon-
doros, T. 8)3. 

IMarzik Pál szkv. (B 494) Galíciából 
szeptember 18-án irt/Október első nap-
jaiban Várpalotán voll Ért. Kisszénás, 
85. tanyaszám. (Békés, megye.) 

Keresem férjemet, Danada Pál ti-
zedest. A zentai páuéélos zászlóaljjal 
december 23-án Esztergomban volt 
Ért Danada Pálné, Kondoros, Tanya 
763. 

Itukosi Pált Dunántolon keresi test-
vére és családja. Adjon életjelt. Kun-
sági Györgyné, Kondoros. 

Uíenefek 
Nagy ílát vk. tv. Budapest, Király-

hágó-u. 1, Nagy Imrét, Nagy megy er. 
Komárom m., értesitik szülei Kondo-
rosról: jól vagyunk, adjatok életjelt. 
Nagy János, Kondoros 325. 

Felelős szerkesztő Szirmai Islváa. 
Felelős kiadó: Koncz László. 

Kiadja: 
Hírlapkiadó alL 

Szerkesztőség lőkal-ulea 4. 
Kiadóhivatal: Kárász-álca 1—0. 
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