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SPORT 
BIRKÓZÁS 

A Szegedi Munkás Testedző Egye-
sület hosszú kényszerpihenő ulán újra 
működik és az elmúlt vasárnap meg-
rendezte első birkozóversenyét. Az oros-
házai vendégcsapatot Vörös József 
MTE elnök üdvözölte. A verseny igen 
nívós volt. ami a vidéki sportélet inten-
zivitását bizonyítja. Eredmény : légsúly : 
J. Albert (Orosháza), 2. Sipos (Szeged), 
3. Tuszinger (Szeged), pehelysúly: 
1. Tamási (Szeged), 2. Antalfi (Orosháza , 
3 Bosnyák (Szeged) könnyűsúly: 
Fodor (Szeged), 2. Horváth Szeged),-
3 Hajas (Orosháza), váltósúly: t. Kácz 
(Szeged), 2. Szarka (Szeged), i. Sipter 
(Orosháza), középsúly: 1. Dobó (Szeged), 
2 Vastag (Szeged), félnehézsúly : 1. Beke 
(Sseged), 2 Szalma (Szeged). 
EDZÉS 

Felkérjük futballjátékosainkat, hogy 
vasárnap. 15-én d. u. 2 órakor Tisza — 
I'ostás, d. u. 4 órakor Szeged AK— 
SzTK a Vasutas stadionban megtartan-
dó edzésén okvetlenül jelenjenek meg. 
Felhivás! 

A Szeged Atlétikai Klub elnöksége is-
mételt kérelemmel fordul az egyesület 
áldozatkész tagjaihoz és barátaihoz. 

Az elmúlt idők vezetősége itthagyta 
a SzAK.-ot egyetlen fillér nélkül, adós-
ságokban és nem gondoskodtak nagy és 
ertékes felszerelésünk megmentéséről. 
Ujszegedi sporttelepünket, hogy az 
ősszel meginduló Nemzeti Bajnokság-
ban részt vehessünk, teljes talaj és 
belsőberendezéssel együtt át kell ala-
kítanunk. Társegyesületek által kölcsön-
adott felszerelésben játszunk. Kell, 
hogy legyen 30—40 áldozatkész sport-
barátunk, tagunk, akik 2 hónapon ke-
resztül 50 pengőt áldozzon a 46 éves 
SzAK újjászervezésére. 

Önkéntes felajánlásokat kérjük a 
Szeged AK cimére, Államépilészeti Hi-
vatal Szeged, Széchenyi-tár 9. (Zsótér 
1 MZ I, jobbra) eljuttatni, vagy levelező-
lajxm tudatni. 

I lesser Tibar. 
' i 

II vafalos közlemények 
A Szegedi Igazoló Bizottságtól. 

11 rdelmény 
A közalkalmazottak igazolásáról 

•szóló 15/1945. M E. sz. rendelet 11. §-a 
értelmében közhírré tesszük, hogy tár-
gyalni fogjuk a következő kózalkal 
mázolták igazolási ügyét 

809 \j 1945. ig. biz sz. 
Az IV számú bizottság tárgyalási 

ideje 1915. április 21-én délután 2 
órg. Helye: Városháza 1. em. 19. sz. 

1. Bárkányi Márton polgárőr, 2. Bol-
gár György rend tisztv., 1. dr. Trauber 
Károly pol. o. tisztv., 4. dr. Csillag 
Imre jogügvi o. vez., 5. Fehér András 
polgárőr, 0 Bokor István adótiszt 7 
tlr. Láng György pol. o tisztv., 8. Nag\ 
György, 9. Soós Mihály, 10. Surinya 
Ferenc, II. Szabó Ferenc, 12. isis Vás-
la : József, 13. Kovács Mihály, 14 Lo-
vászi János. 15. Molnár István, 16. Szabó 
.1 nos, 17 Vörös Sándor helypénzsze-
«F>k, 18. Báló Anial Emil adókezelö, 10. 
dr. Ring Oszkár irodavezető. 

Alulirott elnök bejelentéseket (pana-
szokat) személyesen átvesz április 17-én 
d. u. 4—5 óra között. 

Szalay László, 
IV. sz. bizottság elnöke. 

8065/1945. ig. biz sz 
V. sz. Igazoló Bizottság tárgyalási 

ideje 1045 április 21., d. e. 8 óra, 
helye: Városháza, 1. em 19. sz 

1. Koszó Sándor, 2. Kovács Miklós, 
3. Kocsis I. István dohánygyári mun-
káso , 4. Kéiz László dohánygyári mű-
vezető, 5. Juhász Ferenc dohánygyári 
munkás, 6. Kertész József dohánygyári 
műszerész, 7. Horváth József napszá-
mos 8. Höffner Pál, 9. Gönczi Jenő, 10. 
ifj. Gémes Sándor dohánygyári mun-
k sok, 11. Gedő István dohánygyári 
műszerész, 12. Gazdag Dezső, 13. ifj. 
l o r g ó János, 14. Forgó János do-
hánygyári munkások, 15. Fürdők De-
zső'dohánygyári géplakatos, 16. Furus 
János dohánygyári munkás 17. Farkas 
Ferenc dol anvgyári asztalos, 18. Polcz-
ner Józ&efué dohánygyári munkás. 19. 

Szabó Anna dohánygyári irodai alk., 
20. Sejpes Andor dohánygyári szakalt., 
21. Forró Gyula dohánygy. szakalt., 22. 
Farkas Gyula dohánygyári kis. alt., 23. 
Szabó Antal dohánygyári alt., 24 Ko-
szó Ferenc dohánygyári szakalt., 25. 
dr. Magyari István dohánygyári főor-
vos. 

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

Andorba 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-
háza, 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 fenti tárgyalásokon panaszának 
szóbeli előadása végett bárki megje-
lenhet. 

Szegedi Honvéd Igazoló Bizottság 
I./lg. Biz. 1915. 

A honvédség tagjainak igazolásáról 
szóló 20.085/elnöki sz. 1945. sz. rende-
let 11. §-a értelmében kőzhirré teszem, 
hogy az alább felsorolt honvédség tagjai: 
1. Juhász Aladár alezredes, 2. Hutyray 
Lajos százados, 3. Lipthay Gábor szá-
zados, 4. Patzauer Aladár főhadnagy, 
5. Tólh Géza alezredes, 6. Sőverjesy 
Ödön alezredes 

igazolási ügyének tárgyalását az 5. 
kerület honvédétkezőjében: Klauzál-tér 
8, I. em. április 21-én délután 4 órakor 
tartjuk meg. 

Panaszok és bejelenlések a szegedi 
5. honvéd kerület igazoló bizottság 
előadójának, Klauzál-tér 9, I. em., 12, 
11—12 óra között akár írásban, akár 
szóban megtehetők. 

örley ezredes sk., 
igazoló bizottsági elnök. 

Az, aki a fenti rendelkezés szerinti 
bejelentés kötelezettségeinek szándéko-
san, vagy súlyos gondtalansággil nem 
tesz eleget, a Btk. 339, illetve az 1908. 
évi XXXVI. tc. 48—49 §-aiban lopásnak 
minősülő bűncselekményt követi el. 

Sikkasztásnak tekintendő és a Btk. 
359 §-a szerint büntetendő az, aki a 
fenti rendelkezések alá eső birtokában 
vagy birlalatáb:in levő do'got jogtalanul 
eltulajdonít, elzálogosít, vagv annak 
megőrzési és gondozási kötelezettségét 
nem teljesiti. 

Nyomatékosan felhivom az érdekel-
tek, hogv a fenti bejelentési kötelezett-
ségüknek megadott határidőn belől te-
gyenek eleget, mert ellenkező esetben 
a szükséges megtorló eljárást ellenük 
folyamatba tétetem. 

Szeged, 1945 április 10. 
Dr. Pálfy György h. polgármester. 

Szegedi Igazoló Bizottságtól. 

Szeged város polgármesterétől. 

9503/945. II. sz. 
Hirdetmény 

A fegyverszüneti egyezmény 6. pont-
jának teljesítése lárgyaban kiadott 527/ 
945. ME sz. rendelet alapján közhírré 
teszem : 

Mindenki köteles e hirdetmény meg-
jelenésétől számított 10 napon bejül 
bejelenleni a Szovjetuniónak, valamint 
Csehszlovákiának. Jugoszláviának, az 
összes e-yesült nem:/.eteknek 
v.igy társadalmi és szövetkezeti szerve-
zeteinek, vállalatainak, in tézményéinél , 
egyes uolgurainak tu la jdonát képező 
azon ériékeket és anyagokat, valamint 
gyárak és üzemek felszerelését, moz-
donyokat, vasuti kocsikat, traktorokat, 
gépkocsikat, történelmi műemlékeket, 
inuzeumi értékeket, általában mindazo-
kat az értékeket és anyagokat, amelye-
det az egyesült nemzetek területéről 
szállítottak Magyarország területére. 

A be jelentésnek tartalmaznia kell az 
eiőző pontban érintett vagyontárgy 
pontos körülírását, a bejelentő nevét és 
lakhelyét, a bejelenlett vagyontárgy őr-
zési helyét, valamint annak körülírását, 
hogy a beielentett vagyontárgy honnan 
származik és miként került a bejelentő 
birtokába 

A bejelentő köteles a bejelentett 
vagyontárgyakat gondosan megőrizni 
és épségbentartásáról gondoskodni. 

A bejelentést a fentieknek megfele-
lően két példányban Írásban kell elké-
szíteni s a városháza (Bérház II. em. 
17.) hivatali helyiségben (l. fokú köz-
igazgatási hatóság) az erre a célra ki-
ielölt tisztviselőnél átadni. 

Minden közület és .közintézmény 
(vasút, posta, muzeum, stb.) vezetője 
köteles a vonatkozó vagyontárgyakai 
közvetlenül a külügymini sztérumna! 
ugyancsak a fenti batáridőn belül be-
jelenteni. A bejelentés tartamára a feni' 
rendelkezések az iráuyadók. 

Minden Szeged város területén mü 
ködő közhatóság köteles a hivatalaf 
tudomása szerint a fenti rendelkezései 
alá eső elhagyott vagyontárgyakról i 
külügy.n niszteriumnak haladéktalan* 
jelentést tenni s a bejelentés máoolalM 
pedig hozzám megküldeni. j 

8115/1945 ig. biz. sz. 
Tárgy: közalkalmazottak igazolása. 

Hirdetmény 
Felhivom az összes hivatalok veze-

tőit, hogy a vezetésük alatt álló hiva-
talok még nem igazolt tagjai részére a 
b zottságtól kiegészítő nyilatkozatkérdő-
ivet szerezzék be, az érdekeltekkel azl 
töltessék ki és a kitöltött kiegészítő 
nyilatkozatokat aláírással ellátva össze-
gyűjtve a bizottságnak mutassák be. 

Szeged, 1945 április 12. 
Dr Antalffy György 

az igazoló bizottság titkára 

Felhivás! 
Felhívom mindazokat a szántást 

igénylő gazdákat, akiknek földjük Új-
szegeden szántás végett elő van je-
gyezve, saját érdekükben a nagymaros-
tól szántatók Gyergyói-u. 22. sz. alatt, 
az alsótiszaparti szántatók az alsótisza-
parti felső csöszháznál reggel 6 órára 
jelenjenek meg a szántás elosztása vé-
gett, ahol a traktorok a szántást sor-
ban, parcellák szerint végzik. 

Az Ujszegedi Termelési Bizottság 

Apróhirdetések 
Postán beküldött hirdetéseket 
nem áll módunkban közölni. 
Csak a kiadóhivatalba behozott 

hirdetéseket közölhetjük. 

Foglalkozás 
A csanadi püspöki u rada lom (Püs-

pökiele) á l landó éves a lka lmazásra keres 
szaktudással és kellő gyakorlattal ren-
delkező egyént, aki egyben ért az ács-
és bognármesterséghez. Jelentkezés a 
csanádi püspöki uradalom vezetősé-
génél. 

Kél mindenesleányt és egy udvarost 
keres az alsóközponti klinika. 

Diákokat, leánvokat lelkiismeretesen 
korrepetálok. Szilléri-sug. 18. 1 em. 2. 

15—16 éves leány kifutónak felvéte-
tik a délelőtti órákra. Jelentkezés reg-
gel 7—12-ig, Vidra-u. 5. 

Főzéshez értő mindenes jő bizo-
nyítvánnyal felvétetik. Tisza Lajos-krt. 
22. I. emelet 3. 

Felnőtteket magánúton sikerrel elő-
készítek. Szilléri-sugárut 18. I. 2. 

Önállóan, jól dolgozó fogtechnikus-
segédet felveszek. Takaréktár-u 6., ud-
varban. 

Szabósegéd felvétetik, Felsőtiszapart 
8. szám. 

Adás-vétel 
Keresek 7 rendszerű rozsmaiomhoz 

Iroinplett felszerelést. Kiss János mol-
nármester, Kistelek. 

Sürgős megvételre keresek víznyo-
mású olajmalombereudezést, kásama-
Funberendezést, továbbá gyári kőpad-
fal 2 [)ár (8 vagy 42 collos követ dará-
lásra. Kiss János molnármester Kistelek. 

Borsos fűszer, fogpor, hintőpor, 
fényképészeti, vegyszerek, óvszer tár-
saknak kaphatók Vigh illatszertár, 
Tisza L.-körut 53. 

Használt bútort és ruhaneműt ve-
szek és eladok. Fischof, Mikszáth K.-
utca 22. 

Diszes fehér pólyahuzatok eladók 
esetleg élelemért elcserélhetők. Deák 
F-u . 18, fldsz. 2, délután 4—5 között. 

Kocsit, könnyű lapost, egy ló utánil 
megvételre keresek, esetleg cserélek 
Hajnal-u. 27. 

Középalakra jókarban levő férfi-
ruhát és magas vékony alakra tavaszi 
kabátot vennék, esetleg cserélnék. Haj-
nal-u. 27. 

Jókarban levő kisebb mázsát v» 
szek. Szöllősy, Felsőtiszapart 23. 

Márkás porcellánt veszek. Párisi-
körut 37. Doros. 

Kerékpárt keresek megvételre telje-
sen hibáilant jó árat fizetek. Liebmann 
látszerész Kelemen-u, 12. 

Kiadó lakását, bútorozott szobáíát 
jelentse be. Jól kiadom. Díjazást nem 
fizet. Négyszobás régibérü komfortos 
lakás kiadó. Lakásügynökség, Kölcsey-
utca 10. 

k ü l ö n f é l é j e 

Lkszerkésztlés, aranyat, ezüstöt mi -
.;as áron veszek. Bárdóczky ékszerész, 
Kelemen-u. 2. 

Villanymotort keresek bérbe vagy 
megvételre. 18 0 éves fiút gyári mun-
kára felveszünk. Szatymazi-u. 14. 

200 pengő jutalmat adok azon 
egyénnek, aki :i;igv.szombaton délután 
Uj-tér,—Szűcs u Szentistván-tér között 
elveszett ennék öngyújtómat visszahoz-
za. Árva-u. 1. I. 2. 

Idősebb hölgy keres útitársat Te-
mesvárra. Tisza Lajos-krt. 22. I. 3. 

Aii Jórafonil , gyapjufonál kapható. 
Fonásl vállalok. Szatymazi-u. 6. 

Jóhangu pianinót bérbe vennék. 
Csongrádi-sug. 26. Tutsekné. 

5 hold föld feléből, vagy bérbe ki-
adó. Tisza Lajos krt. 19, üzlet. 

Házat kerttel sürgőién bérbevennék, 
Butoio-.va is. L-hetőleg Fodort 1 pen, 
vagy környékén. Választ Uzsoki-u. 8. 

Szinházvezeléshez 300—40J ezer pen-
gővel pénzestársat keresek. A pénzes-
társ gazdaságt igazgató is lenne. Aján-
latokat Beleznay Ervin szinmüvész-szin-
igazgatóhoz, Szentháromság-u. 32. I. em 

Csere 
Női és fiuruhákat 15 évesig cserél-

nék cukorért Tisza Lajos-kri. 22. I. 3. 
Prima sötétszürke férfiöltönyt adok 

békebeli butorhuzatérL Horváth Mi-
hály-u. 9. I. 2. 

Erős muraló elcserélendő könnyebb 
igáslóért. Tud. Tápé, Kolozsvári-u. 67. 

Cukrot adok felsőbőrért, talpért 
Veresács-u 20. 

Cserkészkabál és nadrág tizennégy-
éves fiúnak zsírért elcserélhető. Bécsi-
körut 22. 

Egy pár 38-as uj, kivágott cipőt, 
vagy keveset használt sportkocsit cse-
rélnék kisebb alakra férfiruháért. Szil-
léri-sug. 37. 

Fáerl cserélek 3 angin párna- és 1 
dunnatokot. Férfikabátot, mellényt is 
Zerge-u. 12. 

Egy pár 10 hetes malacot cserélek 
lisztért, fáért. Sajka-u. 8. 

Hosszú, fekete nőikabátot adok 
akácfáért. Somogyitelep II. utca 33. 

KI lud róla? 
Ilovó László rep. szkv. Sárváron volt 

utoljára. Aki tud róla, értesitse szü-
leit. Szeged, Gém-utca 13. 

icenelek 
Németh Mihály őrmesternek üzenik 

Nagyváradról szülei, testvérei: várják 
haza 

Felelős szerkesztő Szirmai Isiván. 
Felelős kiadó Koncz László. 

Kiadja: 
Hírlapkiadó vft. 

Szerkesztőség tokai-utca t . 
Kiadóhivatal: Kárász-ntca 1—s. 


