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flrvatálos knz'em^nvek 
A Szegedi igazoló Bizottságtól. 

H i r d e t m é n y 
A közalkalmazottak igazolásáról 

szóló 15/1945. M E. sz. rendelet 11. §-a 
értelmében közhírré tesszük, hogy tár-

yalni fogjuk a következő közalkal 
mázollak igazolási ügyét 
8128/1945. ig. biz sz. 

III. sz. igazoló bizottság tárgyalási 
ideje 1945. április 23-án délután 4 
óra. Helye: Városháza I. em. 19. 

1. Fenyvesi János tűzoltó, 2. Sándor 
Benő, 3. Baráti Isiván, 4. Móricz Imre, 
• > Márton József, 6. Krajkó József /. 
ifj. Bozóki Mihály, 8. Biczók József, 9. 

allay János Sándor, 10. Szekeres Mi-
hály, 11. Halász György polgárőrök, 
12. László János plébános, 13. Csonka 
Ferenc segédlelkész, 14. Gyovai D. Jó-
zsi f siketnéma int. tanár, 15. Klement 
\utal keresk. isk. tanár, 16. Magyar 
ó/.jrf polgárőr, 1/. dr. Kováts József 

myközépisk. mb. igazgató, 18. Marton 
Özsébet keresk. isk. tanárnő, 19. Né-

ber M. Aranka keresk. isk. tanárnő. 
Alulírott elnök bejelentéseket (pana-

szokat) személyesen átvesz április 17-én 
d. u. 4—5 óra között. 

Ter ia i Arlhur , 
III. sz. bizottság elnöke. 

80)5/1945. ig. biz sz 
Az IV számú bizottság tárgyalási 

ideje 1945. áorilis 21-én délután 2 
óra. Helye: Városháza 1. em. 19. sz. 

1 Dr. Rattav László üzemi dijnok, 
2. Boj-ov Árpád, 3. Nagy Sándor ker-
t é s z e ; édek. 4 Almási Károly napszá-
mos, 5. Deák Ferenc ideglenes napidí-
jas, (i. Szabó Péler, 7. Vincze Mináiy 
közellátási ellenőrök, 8. Ács Lajos, 9. Su-
ták sándor kertészek, 10. Mészáros 
István kerlésztanuló, 11. Brunner Já-
nos felügyelő, 12 Vigh Ferenc irooai 
alk., 13. Farkas Mihály, 14 Madarász 
MiHjdy napszámosok," 15. Novotni Já-
nos fökerlesz. 

Alulirolt elnök személyesen átvesz 
bejelentéseket (panaszokat) április 19-én 
délután 4—5 óra között 

vzaiay László, 
IV. sz. bizottság elnöke. 

Felhívjuk a város lakosságát, hogy 
mindazok, akik a fent leisorolt közal-
kalmazottak oly magalartásáról, vagy 
cselekményéről birnak tudomással, 
amely a magyar nép érdekeit sértette 
vagy sérti, ezt és a vonatkozó bizonyí-
tékokat, tanukat hozzám, mint a bí-
zol tság elnökéhez szóban vagy írásban 
a láj-gyalás előtt a szegedi Igazoló Bi-
zottság hivatalos helyiségében (Város-
haza, főispáni Hiv.) délelőtt 9—1 óra 
között jelentsék be. írásbeli bejelentést 

bizottság csak akkor vesz figyelembe, 
ha a bejelentő nevét és lakcímét a be-

'lentésen feltünteti 
\ fenti tárgyalásokon panaszának 

szóbeli előadása végett bárki megje-
lenhet. 

i i i r d e l m e n y 
A Szegedi Földbirtokrendező Tanács 

17-én és 18-an reggel 9 órakor Ujszege-
de n a ro;kanttelepi iskolában az uj-
sí aodi, 20-án és 21-én Baktóban Nóg-
rádi István tanyáján a baktói földjut-
tatásokat fogja felülvizsgálni. 

Akinek az ottani földkiosztás miatt 
panasza van, a fent irt időben és he-
lyen megjelenhet a Tanács előtt és pa-
naszát élőszóval előadhatia. 

A többi szegedi Földigénvlő Bizott-
ság kerületébe történő kiszállás idejét 
a Déimagyarország 21-i és 22-i számá-
ban fogoin közölni. 

Szeged, 19,5 április 14. 
Dr. Zolnay I m r e sk. 

törvényszéki biró, 
a Földbirtokrendező Tanács elnöke. 

'Ö58/194.J. 
H i r d e t m é n y 

A kőtelező tetüirtást elrendelő hir-
detményem kiegésziteseképpen elren-
delem, hogy a tetüirtás hatályos vég-
i óhajtásáért házanként a házfelügyelők 
felelősek. Az ellenőrzést végző egész-
ségügyi szakközegeknek tartoznak min-
denkor a legteljesebb betekintést, illet-
v - felvilágosítást adni a házukban tör-
tént tetüirtás állapotáról. 

Szeged, 1945 április 15. 
Dr. Bnrgc r T ibor sk. 

Szeged város járványkormánybiztosa 

Szeged város Közellátási Hivatala. 

Tárgy: Nehéztestimunkások kenyér-
jegyellátása. 

Nehéztestimunkások a 9341/1945. sz. 
polgármesteri rendelet értelmében pót-
jegyeket kapnak. Nehéztestimunkások-
nak tekintendők a következők: 

Általában a teherhordó-, szállító és 
rakodómunkás, ideértve a nehéz tár-
gyakat testi erővel az üzemen belül 
hordó, szállító és rakodómunkást; me-
ző- és erdőgazdaságban a földmunkás 
(kubikos), favágó, mész- és szénégető; 
az iparban: általában kézi erővel dol-
gozo kazánlütő, generátorral dolgozó 
kéziadagoló, megmunkálógépet nehéz 
darabokkal, lesti erővel kiszolgáló mun-
kás. ha a nehéz darabbal kiszolgálás 
hosszabb megszakítás nélkül lörténik 
vas- és fémöntők, sajtológépeken dol-
gozó munkás és fémnyomó, meleg fü-
rész munkás, kézi és gépi liovácsok, 
nagy testi erőt kifejtő lakatos, agyag-, 
homok és kavicsbányász, kővágó, kőfa-
ragó, kőcsiszoló, téglavető, samott-tégla-
verő, tégla- és cserépsajtolómunkás, 
rönkkérgező; fürésziparban gömbfát 
feldolgozó, labnyomással dolgozó fur-
nirdaraboló, faapritó, parkettlerakó, 
ásó-, meszes- és cserrsmünelyben nagy 
állatbőrökkel dolgozó, kender- es len-
ázlató, f ,hántoló, facsiszóló, kénpörkölő 
kemencénél dolgozó, élelmezési és étve-
zeli cikkek gyártásánál a vágó, vágóhídi 
haitó, siitőmunkás, klórral, klórszulfor-
savval, technikai gázokkal, kénsavval, 
salétromsavval, lúgokkal, szalmiák-
szesszel, ólommal és nikotinnal dolgozó 
vegyészeti munkások, zuzó- és örlőmun-
kás, kőműves, állványozó, belon- és vas-
betonépitő munkások, ácsok, ut- és 
mélyépilési munkások, vasút- és híd-
építő munkás, mélyfurómunkás, lég-
nyomásos szerszámokkal és kézidöngö-
lőkkel foglalkoztatott munkás, nyomdai 
gépmester, betű- és lömőntő, kézi- és 
gépszedő, villamosmüveknél oszlopokon 
dolgozó villanyszerelő, mozdonyvezető, 
mozdonyfütő. 

Felhivom a munkaadók figyelmét, 
hogy a munkaigazolvány kiállításánál 
a legszigorúbb körültekintéssel járjanak 
el és csak a ténylegesen végzett mun-
kának megfelelő igazolást adjanak. A 
közellási hivatal a jövőben legszigorúb-
ban ellenőrzi a bejelentéseket és ahol 
szándékosságból vagy gondatlanságból 
a helyzetnek meg nem felelő bejelentést 
találja, az erre előirt büntetéseket al-
kalmazza. 

Szeged, 1945 április 13. 
Kézel lá tás i Hiva ta l . 

Szegedi 54. lionv. kiég parancsnokság. 

5.081/kt. kieg. — 1945. 
Tárgy : hivatásos tisztek felszólítása 

jelentkezésre. 

F e l h í v á s 
A honvédelmi miniszter 1945 március 

15-én kelt 20 096 Eln. II. 1945. számú 
rendelete alapján felszólítom az összes 
Szegeden tartózkodó hivatásos tiszteket 
(hasonállásuakal), hogy szolgálatléteire 
a kieg. parancsnokságnál (Széchenyi-
tír 6.) haladéktalanul jelentkezzenek. 

Egyben közlöm, hogy aki 1945 máj 
10-ig jele í felhívásnak nem lesz eleget, 
illetve szolgálattételre nem jelentkezik, 
az uj honvedségbe való átvételre nem 
számit hat. 

Szeged, 1945 április hó. 
A MrgeszMőparancsnok 

Szeged város polgármesterétől. 

9i86 1945 11. sz. 
Tárgy: Gondoskodás a hazatért de-

portáltakról. 
H i r d e t m é n y 

Felhivom mindazokat, akik nem sa-
ját tulajdonukat képező, zsidó ingósá-
gokat tartanak birtokukban, liogy bün-
tetőjogi következmények terhe mellett 
e hirdetmény megjelenésétől számitolt 
5 napon belül a birtokukban álló tár-
gyakról pontos jegyzéket készítsenek, s 
a megadott haláridőn belül városháza 
e. 1 . (Hl/a ügyosztály) megbízott tiszt-
vbe'őjének azokat terjesszék b e | 

A fenti rendelkezés nem vonatkozik 
azokra az esetekre, amelyekben a ki-
utalás, illetve használatbavétel a zsidó 
hitközség elnökségének határozata, ill 
engedélye alapján történt. 

Nyomatékosan felszólítok mindenkit, 
akiknek a fentiek szerint meghatározott 
ingóság birtokukban van, hogy ezen 
rendelkezésemnek maradék nélkül te-

gyenek eleget, mert e rendelkezésem 
betartását, illetve végrehajtását a váro-
si rendőrség közegeivel ellenőriztetni 
fogom, s a nem teljesitők ellen a szük-
séges megtorló eljárást folyamatba té-
tetem. 

Szeged, 1945 április 12. 
A polgármester megbízásából: 

Horváth tanácsnok. 

F e l h í v á s 
Értesítés érkezett a diósgyőri va; 

gyárból, melyben bejelentik, hogy vi-
dékükön éhínség fenyeget. Ennek le-
küzdésére felkérjük Szeged és környéke 
nyultenyésztőit, hogy eladó fiatal és 
öreg nyulaikat mielőbb jelentsék be a 
Magyar Kommunista Párt Szegedi Szer-
vezetében, Kálvin-tér 6. sz. alatt. Ren-
des beváltási árat fizetnek érte, hogy 
ott tovább tenyésztve leküzdbessék az 
éhínséget. 

Szeged város főispánjától, 
mint közellátási kormánybiztostól. 

791/1945 főisp. sz. 
Tárgy: Zárolás felszabadítása. 

H i r d e t m é n y 
A március 23-án kiadott 522'1945 sz. 

rendeletben foglalt áruzárolást felol-
dom, kivéve azokat az árukat, ame-
lyekre a közellátási hivatal, illetve an- i 
nak szerve, Szeged város áruátvevő és 
beszerző hivatala a zárolást közvetle-
nül az érdekelteknél fenntartotta. 

E rendelet 1945 április 20-án lép 
hatályba. 

Szeged, 1945 április 13 
Karácsonyi főispán, 

közellátási kormánybiztos 

Apróhirdetések 
P o s t á n b e k ü l d ö t t h i r d e t é s e k e t 
n e m ál l m ó d u n k b a n k ö z ö l n i . 
Csak a k i a d ó h i v a t a l b a b e h o z o t t 

h i r d e t é s e k e t k ö z ö l h e t j ü k . 

Foglalkozás 
Zongorái , angolt, németet tanit gyors 

haladással oki. tanárnő. Vidra-u 3. 10. 
ajtó. 

öná l lóan dolgozó kelmefeslösegédet 
felveszek. Royal-kelmefestő, Mérei-u. 6/b 

Megbízható kocsist, esetleg egy na-
gyobb fiút felves zek. Hobiártbasa-u. 55. 

Borbélysegédet fel vesz Bartos, Mars-
tér 1. 

Ügyes tanulóleány fizetéssel felvéte-
tik. Liszkai, Kölcsey-u. 12. 

Bejárónői délelőtti órákra sürgősen 
keresek. Szabó, Dugonics-tér 11. I, 3. 

Tan i tóka rnagyo t keres a sándorfal-
vai Demokratikus Ifjúsági Szövetség 
zenekara részére. Jelentkezés Sándor-
falván a Kommunista Párt helyiségében 
9—11 között bármely napon. 

Szöcs- és szőrmemunkát vállal. Far-
kas István szűcsmester, Takaréktár-u. 8. 

Pászlor t in l vagy leányt tehénőrzés-
hez keresek. Szőreg állomáson a pálya-
mesler. 

Kifntóf in azonnal felvétetik. Lino-
leumipar. 

Egy jóravaló ügyes fiu tanoncul 
felvétetik fizetéssel. Szamosvölgyi kel-
melestőnél, ZriDyi-u. 18. 

Eialal mindenes t felveszek. Klauzál-
tér 8. 

Adás-vétel 
Keresek kar- és zsehórákal, melyek 

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

Béiycggyi l j l eményl , tömegbélyeget 
veszek magas áron. Bélyegkereskedés, 
Iskola-utca, a fogadalmi templommal 
szemben. 

3 hold I. o szöllőért elcserélném 
uj adómentes 4 szobás, fürdőszobás, 
hallos házamat. Polgár-utcában levő 
emeletes bérházamat elcserélném kisebb, 
esetleg magánházért a Tisza Lajos-
körut környékén. 5090 n-öles öntözőmü-
ves kertészét 2 szobás, fürdőszobás la-
kással a város alatt 300 ezer. Sugárut 
mellett, villamosmegállónál háztelek 
16 ezer. 120 n-óles háztelek 17 ezer. 400 
n-öl szöllő. gyümölcsös cca. 70 termő 

fával 23 ezer. Kovácsműhely köves uton 
2 szobás lakással 22 ezer. 260 n-öle» 
gyümölcsös vasútállomás mellett 13 
ezer. Somogyitelepen a betonút mellet! 
2 szobás ház 28 ezer. Elcserélem uj-
szegedi 2 szobás, alápincézett, összkom-
fortos villámat (őrök telek) városi kit 
magánházért. Vásárhelyi-sugárut mel-
lett uj adómentes 2 szobás ház 11® 
ezer. Házrész Felsővároson 7 ezer. 9 
lakásos emeletes bérház 380 ezer, Ró-
kusi templomnál levő 4 szobás magán* 
házamat elcserélném 2—3 hold jó szói-
éért. BORSI ingatlaniroda, Valéria-tér7. 

Rőrakla láská t veszek, vagy cserélek, 
I villanyvasalót adok. Liebmann látsze-
' rész, Kelemen-u. 12. 

Vennék masszív, modern konyha-
bútort, használtat is. Kucska, Maros-u. 
16 szám. 

Eladó egy hálóbutor két szekrény 
nélkül és egy pár 36-os fekete köröm-
cipő, délután 3—5 között Szatymazi-u. 
6. Puskás-u. felől a 2 ablaknál kopogni 

Tűz i f áé r t sót adok. Boldogasszony-
sugárut 7. 

Bnhafes lék , stoppoló és varrófona-
lak kaphatók. Vigh illatszertár, Tisza 
Lajos-krt. 53. 

Kölnivizes üvegeket vesz Vigh illat-
szertár, Tisza Lajos-krt. 53. 

Négymé te r e s kétágú létra eladó, 
'omogyitelep, 12. utca 753. 

Eladó egy ebédlőberendezán, egv 
-redenc, pohárszék, mindkettő sötel 
márványlappal és ebédlőasztal. Megte-
kinthető naponta délután 2—4 óra kö-
zött Tisza Lajos-körut 44. 

Üres kölnisüvegeket magas áron 
veszünk 10—12-ig. Gáspár Illatszertár, 
Széchenyi-tér 7. 

Hal mázsa szén, 1 asztalsparherd, 
I mosóteknő, 1 lizliteres vaslábas eladó, 
vagy élelemért elcserélhető. Szép Má-
tyás, Árviz-utca 1. 

Eladó konyhabútor, nem modern, 
hozzávaló szekrénnyel, fekete angol-
szövet női ruha, középméret, uj rcti-
kül, magasszáru 39-es cipők. 12—2 
Kölcsey-utca 10., II. 12. 

Itapid kézikötőkészüléket veszek, 
vagy cserélek ruháért, vagy élelemért, 
esetleg kevés hibával is. Ifj. Sastin 
Mihályné Ujsomogyitelep, 51. u. 1176. 

Csere 
Női ruhákat, kabátokat, uj haris-

nyákat és 40-41-es cipőket adok tűzi-
fáért. Kucska, Maros-u. lb. 

15 éves fiúnak tavaszi kabátot, ru-
hát, félcipőt adok szalonnáért, szap-
panért. Vitéz-u. 19. 

F e | ő s tehenet cserélek lóért. Tud. 
Szél-u. 36. 

Ny ni ke t rece t cserélek tüzelőfáért 
Katona-u. 67. 

A Kaszinó-vendéglő (Vörösmarty-u. 
5.) keres 2 0 - 2 5 I. levesesfazekat és egy 
jókarban levő 2 0 - 2 5 L lábast. Élelmi-
szert adok. 

Különfélék 
Ekszcrkész i tcs , aranyat, ezüstöt ma-

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

Sz inhá /veze t é shez 300—403 ezer pen-
gővel pénzestársat keresek. A pénzes-
társ gazdasági igazgató is lenne. Aján-
latokat Beleznay Ervin szininüvész-szin-
igazgatóhoz, Szentháromság-u. 32. I. em, 

A városi szinház menyasszonyi fá-
tyolt és koszorút keres kölcsönképpen 
A kölcsönző jelentkezzék a szinház 
irodájában. 

T á p é n lucernás haszonbérbe kiadó 
Nagy Istvánnál, Kossuth-u. 36. 

Magához venne gyermektelen házas-
pár 12—14 éves leánykát Szeged mel-
letti tanyájára. Árva, hadiárva előny-
ben. Veszek vetőgépet, morzsolót 
szecskavágót, répavetőt, hengert, dará-
lót, heremagot, női kerékpárt, boros-
hordókat, pulóvert. Mecseki fodrász 
Fodor-u 10. 

Ingat lanok adás-vételének közvetité 
se Petrik-iroda, Széchenyi-tér 7. I. 

Elke/.de berendezéssel bérbe kiadó 
Szentháromság-u. 8b. Délvidéki-étkezde 

Felelős szerkesztő Szirmai István. 
Felelős kiadó: Koncz László. 

Kiadja: 
Hírlapkiadó Kft. 

Szerkesztőseg Jókai-utca 4-
Kiadóhivatal: Kárász-utca 1—8. 


