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a szegedi nemzeti Bizottság
két rendkívüli fontossága iiatározata
L Népi ellenőrző bizottságok házról-házra járva ellenőrzik
az
élelmiszerkészletekei
2. Ugyancsak népi bizottságok állítják össze az elbocsátandó
reakciós
köztisztviselők
névsorát
A népi bizottságok a jövő hét elején megkezdik
működésüket
Minden ellátott azonnal adja le ólelmiszerjegyeit!
(Saegcd. december 15) Pénteken este
nagyfontosságú rendkívüli ülést tartott
a szegedi Nemzeti Bizottság. Donászy
fiáimán elnök köszöntötte a hosszú
ideig távolmaradó kisgazdapárti bizottsági tagokat. Madarász József (kisg.)
kifejtette, hogy örömmel és szeretetlel
jöttek ide és' kéri a Nemzeti Bizottság
tagjait, liogy a mattban ért sérelmeket,
nagy vélt sérelmeket feledjék el és dolgozzanak együtt az egész város népének
erdekében.
Szirerai István elvtárs a Nemzeti
Bizottság múltbeli tevékenységét fejtegette. Kifejezte pártunknak azt a kívánságát. hogv a Nemzeti
Bizottságot
múltbeli rangjára kell emelni annál is
inkább, mert ma talán még nehezebbek
a viszonyok, mint a múltban voltak.
A Kisgazdapárt vélt sérelmeket boz fel,
mert m Kisgazdapártot soha senki nem
hántotta. Arról mi nem tehetünk, hogy
olyan nevek merültek fel a Kisgazdapárt vezetésében, akikkel mi a jövőben
sem fogunk tudni egyűt'működni.
A mi együttműködésünk őszinteségből ered és ba azt mondjuk, hogy nem
tndunk
együttműködni
Shvoyokkal,
litaszckkcl és Hunyákkal, annál őszintébb az együtt működésűnk a Madarászokkal, Kacsákkal és Elek Lajosokkal.
Mi egyet akarunk a sokszázezer kisgazdával. Higyjék el nekünk, hogy a
sok dolgos gazdának, de az egész mag f a r népnek is érdeke, hogy félretegyük
azokat a neveket, akiket mi kifogásolunk.
Papdi György elvtárs hozzászólása
ntáB ismét Szirmai István elvtárs emelkedett szólásra általános érdeklődés
közepette. Szeged közellátása félelmeSe.s helyzetben van. Ez a helyzet azt
követeli meg tőlünk, hogy ne szónokoljunk, hanem cselekedjünk. A tömegek
éheznek és fáznak. Szeged helyzeteéri
.elsősorban a Nemzeti Bizottság a legíelelősebb, nekünk kell tehát cselekednünk. Kialakult országosan egy álláspont, várni, bogy a kormány beváltsa
ígéreteit. Mi természetesen bizalommal
vúrjnk a Tildy-kormáuy intézkedéseit,
azonban a szegedi közellátás kérdéseit
elsősorban a szegedieknek kell meg•hinni.
t

A szegedi Nemzeti Bizottság köte"
lessége, hogy segitsen a kormánynak.
4z c javaslatunk, hagy alakítsunk
régi ellenőrző bizottságokat, amelyek megkezdik a készletek ellenőrzését, illetve felkutatását.
Akol a fejadagon felüli készletek vannak és nem hajlandók önkéntesen beszolgáltatni, ott el kelt kobozni. Jogosan zúgolódik az éhező, fagyoskodó
tást & 7 ° R O s a a k " v e t e l igazságos eloseMnrdja ki a Nemzeti Bizottság, hogy
kerületenként három-három
hattagú
ellenőrző bizottságot kell felállítani
akik házról-házra járva ellenőrzik a'
készleteket és azt, hogv kik veszik
igénybe jogtalanul az élelmiszereket
A javaslatot a Nemzeti Bizottság elvbe* egyhangúlag elfogadta és egy szüUebbkorü bizottságot küldött ki a részletek kidolgozására.
Ez a bizottság
f f 8 1S k e z t l , e munkiját és a jövő
hét aljén megkezdődnek a kutatások.
A vita után Szirmai elvtárs egy májavaslatot is benyújtott A kormánv programjából és a mai súlyos

gazdasági helyzetből adódik, hegy a
köztisztviselők egyharmadát el kell távolítani. Már vannak hangok reakciós
oldalról, akik a szakszerűségre hivatkozva a régi, néneHenes, igazoló bizottsági rostán átcsúszott tisztviselőiket
szeretnék átmenteni. Jót vigyázzunk,
mert itt a cél nemcsak az, hogy az
államháztartást anyagi terhektől szabadítsuk meg, hanem nz is, hogy a közigazgatást végre valóban demokratizáljuk.
Javasotom, alakítson
o Nemzeti

Bizottság kis népi
bizottságokat
különböző munkaterületekre,
akiknek a feladata lesz összeállítani az
elbocsátásra kerülők névsorát.
Szirmai Istvánnak ezt a javaslatát
is egyhangúlag elfogadták. .4 jövö hiten megkezdődik az elbocsátásra kerülő
tisztviselők névsorának elkészítése.
Ezzel a Nemzeti Bizottság nagyjelentőségű ülése véget é r t . Most már
csak arra van szükség, hogy a hozott
két rendkívül fontos határozatot sürgősen végrehajtsák.

Kötél általi halálra itélte
a budapesti népbiróság
Pálffy Fidólt
(Budapest, dcember 1.1) A buda-1 dolt nvilas miniszter ügyében. A néppesti népbiróság szombaton hirdetett I bíróság Pálffy Kidéit kőtél általi haÍtéletet Pél/fy Fidét hazaárulással vá-) tálra itélte.

Vasárnap kezdődik a bárom külügyminiszter moszkvai értekezlete
Byrnes amerikai és Bevin angol
külügyminiszter
megérkezett
Moszkvába

A tábornok nr dribtizik
A tábornokok legtelsébh bírósága
Shooy Kálmánt méltatlannak találta
a tiszti bojt viseléséhez; lefokozta és
és khlobta a hadsereg kötelékéből.
Ke értsük félre, ezt az ítéletet tábornokok hozták. A közlegény fellebbezett cs ügyes drihlivel, egy olyan
budapesti népbirésági tanácshoz fordult amely nem ismerte sem a mult-

gának Ítéletét megmásította egy tábornokkal szemben, akit kollégdi
mégis csak jobban ismertek.
A dribli sikerült: nseejetent a pesti
népbiróság előtt Shvoy. igazolta, hogy
ö a Kisgazdapárt rági tagja, nagy
zsidóbarát, satöbbi, elhallgatta fajvédő, fasiszta, nyilasbarát, satöbbi,
satöbbi múltját, közötte végül, hogy
őt, az igazán demokratái, a reakciós
tábornoki kar akarja eltávolítani a
a hadseregből. Panaszaival valószínűen könnyeket is fakasztott és persze
leigazolták.
Részünkáe most már csak néhány
kérdés marad. Milyen cimen igazolta
a mi kirúgott tábornokunkat Budapest? Belenyugszik-e Shvoy Kálmán
leigazolásába Szeged demokratekne.
közvéleménye? Es végül a szege**
népbiróság, vagy népügyészség vezetője óhajt-e ez ügyben megfelelő Intézkedéseket tenni ?

Igazoltatják
a nyugalmazott
honvédtiszteket
(Budapest, december 15) A honvédelmi minisztérium rendelete ért elmében minden nyngai mázott honvéd tiszt
köteles, legkésőbb december 31-ig igazolást kérni. Minden nyugállományai
honvéd tiszt tehát nynjtsa be igazolási
kérvényét azonnal az igazoló bizottságnál. 1926 április 1-tél kaodvo nyagaBátist csak az a honvéd tiszt kaphat
aki igazolási jelentését december végéig
benyújtotta (MTI)

szágaink egymáshoz valé uiszoaga mig
szorosabbá fejlődik. A bábom
idején
megkezdett egyittmükidésl
a békében
a haráesonyi vásár
is fenn kelt tartani. (MTI)
A r a n y v a s á r n a p i s zárva tartanak
A Reuter-iroda jelentése szerint Beáin
az űztetek
angol külügyminiszter repülőgépe is
megérkezett a Szovjetunió fővárosába.
(Szeged, december 15) A karácsony
A három külügyminiszter tanácskozása előtti napok és vasárnapok nyitvavasárnap kezdődik meg.
tartásit évről-évre külön rendelettel
-oOo
szabályozta a kereskedelmi miniszler.
Az Aranyoasárnap és az Kztstoasérnayp
régi hagyományai az iparnak ős keraskedelemnek, amely ezeken a napokon
jelentős forgalmat bonyolított le.
Az idén megváltozott a bolyáét, bevés az áru és ninosea ok srra, hogy a
karácsony előtti vasárnapokon nyitva
tartsák a boltokat fiérdést intéztünk
Szombaton elkoboztak két kocsirakomány
iát,
a Szegedi [Kereskedelmi és Iparkamarához, hogy Szegeden az idén megronamelyekért egy-egy milliót kértek a tulajdonosok decik-e
a karácsonyi vásárt. Kérdé(Szeged, december 15) A gazdasági
A gazdasági rendőrség tovább foly- sünkre dr. Pleskó András titkár a körendőrség naponta végzi a szegedi tatja munkáját a "hatalmas márateket vetkezőket mondotta:
piac ellenőrzését. A csoport detektivjei öltött fnnzsora letörésére.
— A szegedi kereskedők és iparoszombati ellenőrző kőrútjuk során két
sok részérői addig nem merültfalaz
fadrágitó ellen indítottak eljárást.
a kívánság, hogy karácsony előtt a
Amerikai
magyarok
hagyományos szokásokhoz képest szaCsáti Antat átokházi lakos 570 kiló
segítsé- bályozzak az üzletek nyitva tartásét,
fát hozott be a piacra és azt egymillió is kérik az UNRA
ezért az idei karácsonyi sásár elmarod.
pengőért árusította, Kismárton János
gét
Magyarországnak
Azt a kevés árat, amijük vaa iparoerdőgazdasági erdőőr Atokháza 703.
(Newyork, december 15) A magyar- sainknak és kereskedőinknek, a rendas
szám alatti lakos négy kocsi fával jött
be a piacra, ebből hároin kocsival el- amerikai demokratikus tanács közlése nyitva tartás keretében is ei tudják adni.
cseréli, a neuyedik kocsirakományt szerint az amerikai magyarok küldött- Valószínű, hogy a közönség so igényli
szorgalmazta, a rendkívüli nyitvatartási mert a karáPedig, amely hatszáz kilogrammot nyo- sége Washingtonban
mott, egymillió pengőért akarta áruba hogy az UN HA nyújtson segélyt Ma- csonyi forgalom az itiéo bizonyosan
gyarországnak. A küldöttséget a wa- nom éri el más évok forgalmát.
bocsátani.
shingtoni hivatalok szívélyesen fogadták.
A gazdasági rendőrség detektivjei A külügyminisztérium a magyar kormind a két fadrágitnra 'lecsaptak, be- mány megérkezett kérelmét jóakarattal
A müncheni rádié szerinl a németkísérték őket a rendőrségre, ahol jegy- 'továbbítja az UNRA-hoz. A magyarzőkönyvet vettek fel velük. A fét mind- amerikai demokratikus tanács közlése országi szövetséges ellenőrző tanács
minden
kettőjüktől elkobozták. Árdrágítás miatt megjegyzi, hogy a szenvedő raagvar elrendelte a i ;pszámlálást
mdnl meg ellenük az eljárás, mivel a nép ügyöt az angol és orosz bizottsági megszállási Ovözet boa. A népszámlálást
ai jövő év juniós elsejéig koll bofojecai.
fa ára pillanatnyilag 25.000 pengő
tagok is nagy megértéesel kezelik. (MTI)
5) ,
iroda jelenti: Byrnes, az Egyesült Államok külügyminisztere kíséretével pénteken este repülőgépen megérkezett Moszkvába. Az amerikai külügyminiszter
gépének az nton nagy hóviharokkal kellett megküzdenie. Byrnes megérkezése
után kijelentette:
— Biztos vagyok abban, hogy a mostani megbeszéléseink eredményeként or-

II gazdasági rendftrség letöri
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A szegediek is hallani
akarják
hüllőidre szakadt
hozzátartozóik
Agoslouné,
rádióüzenetéi
kérut 22, Rarcsay Károly. Tom
Laios-köru! Bulcsu Barna, Kalváhozzátartozó
méltánylandó
ría-tér 7., Leinringer l'ál, Horváth Mi- Több száz szegedi
kérése a gázgyárhoz
háto-utca
Dr Irábl Imre gyógyszertára Szelted, Gróf Klcbelsberg-tér 4. (Szeged december 15) Többszáz sze- korlátozások miatl azonban nincs módH I R E K
Szelgálate*
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Nayy Sándor nyilas hőrtönfisztel,
aki szokatlan buzgalommal sanyargatta a keze alá került politikai 'foglyokat, a rendőrség annakidején internálta. tiesónb kiszabadult ugyan
az internáiótáborból, d e még ma is
rendőri frlügvelct alalt van. Fat a
fémjelzetten fasiszta figurát nemrég
uz. igazságügy-miniszter ahelyett, hogy
népbiróság elé állitotla volna, egyszerűen kinevezte a ü.sillagbórtöa
nagyfai gazdaságának vezetőjévé.
Ugyanakkor elbocsátották állásából a gazdaság eddigi
vezetőjét,
Berde Mózest, akit szerte n környéken izig-vérig demokratikus magatartású embernek ismernek. Ezt a
derék elvtársunkat ereszielle szélnek
most
az igazságücyminisztérium,
hogy helyet csináljon a nyilas Nagy
Sándornál-. Vájjon a minisztériumban ugy értelmezik a B-listát, bogv
a demokralikus kózlisztviselők helyére rendőri felügyelet alatt állá
reakciósokat ültetnék ? Az ilyenfajta
„tisztogatásból'- nem kérünk és nem
nyugszunk addig, amig Berde Mózest
vissza nem helyezik állásába, Nagy
Sándort pedig — a Béke-utcába t

jukban e/.eket a családok életére donlő
jelentőségű üzeneteket meghallgatni.
Arra kérik tehát a gázgyár Igazga
lóságát, hogv uz ararnszolgaltaIást délután kettő és három ó r a között ne
szüneteli esse, mert h a esak néhány
szegedi család is megtalálja övéit a
rádió segítségévet. inár akkor is emberbaráti kötelességét teljesítette n gyár.
Reméljük, hogy a gázgyár, illetve a
város vezetősége, amennyibei) mod
Szegeden nagyon sok hozzátartozó van rá. teljesíti a szegedi családtagok
Dr. llnnvadi János ügyvéd iga- reménységgel és izgalommal várta az méltányos érését.
zalás! tevének Iratait áttelték a n é p -üzenetközvetítés megindítását, az áram• - o —
ügytsxségber. A népbiróság Margitatanácaa, mint íellebbviteli fövum most
foglalkozott dr. Hunyadi János igazo- Vidéki k e r e s k e d ő k !
lási ágyével. I>r. Hunyadi Jánost az igacsillagszóró,
asztalifali'
zoló bizottság két évre felfüggesztette Karácsonyfadísz,
foglalkozásának gyakorlásától, mert a és zsebnaptárak,
mükarácsonyfa,
mntlban jobboldali magatartást tanúcigarettapapír, cérna, cipőkrém, cipőfűző, szappan, rövid- és papírsított és erősen exponált jobboldali
áru, selyempapir, szaloncukorcsomagoló, tisztító- és mosószerek,
körükkel tartott fenn szoros érintkeruhafesték, evőeszközök, lésük, dobáuyzócikkek, öéptü, varrótű
zést. A Margita-tanács érdemben nem S ö g i é s T á r s a B u d a p e s t , R á k ó c z í - u l 32. Telefon: 221—825
— Folyik a Nemzeti Segély
tárgyalta Hunyadi János fellebbezését,
lanciáján a gyermekek D-vilaiulu k e meri időközben njabb feljelentések érzelése. Mint annakidején közöltük, a
keztek ellene, ellenben áttették ügyét a
A .Magyar keuuunni.Hla Párt Kl© Nemzeli Segély a tiszti főorvosi hivaaépégyóezsógre a vele szemben fennbelsbcrgtclepi
szervezete
december tallal karöltve D-vitamin kezelést nyújt
forogta látszó esetleges népcilenes bün16-án,
vasárnap
délután
3
órakor
gyű- a hiányos és minőségileg nem megfelelt megindítása végeit.
lést tart T á r g y : A nemzetkőzi helyzet. lelő táplálkozás miatt, a betegségek
egyetemes or- Stockholm. Paasikivi finn miniszter- Előadó Szeli Sándor elvtárs. Párttagok veszélyeinek kitett gyermekek (négy
vos rendelőjét megnyitotta Petőfi ?án- elnök kijelentette, hogy kormányával megjelenése kötelező, vendégeket szí- hónaptól
három évig),
továbbá a
együtt benyújtja lemondását, ha a hádor-sugárut Ki. sz alatt.
második félidőben levő terhes anyák
borúért felelős finn politikusok ügyé- vesen látunk.
x Halálozás. Megtört szivvei tudat- ben hozandó ítélet politikailag nem
és a szoptatós anyák részére. J ©
Propaganda vezetők figyelmébe! Ked- lenlkezés a Nemzeli Segély ingyenes
juk, bogy felejthetetlen édesapa Huszla tesz kielégítő.
den délután 5 órakor a Magyar KomM*tös fakereskedö életének 07-ik évéMiskolc város törvényhatósági bizott- munista Párt Kálvin-téri székházában ambulanciáján 20-ig bezárólag, vasárbea december 6-án elhunyt. Gyászoló
sága hosszabb vita után névszerinti értekezletet tartunk,g propagandaveze- és ünnepnap kivételével, naponta regggermekei.
gel 9 órától 10 óráig mindazok számászavazással elhatározta Diósgyőr, U[- (ök megjelenése kötelező.
ra, akik szegénységi bizonyítvánnyal
diósgyőr és Hejőcsaba egyesítését Misvagy egyéb igazolással tudják rászokolc városával. Ezáltal megalakult Nagyrultságukat igazolni. Az OTI-tagok az
Miskolc. Miskolc ezentúl lakosság szeOTI-ban részesülnek kezelésben
a a g j választékban
rint az ország második varosa lesz,
megelőzve Szegedet és DebrecenL
— Kifosztottak egy Merev-utcai
a
n k a
nagykereskedő,
szabómüheíyt Szombaton reggel TóraA Magyar Közvéleménykutató
IntéFrancia magyar irodalmi délután
Rndapeot, Damjanich-ntca 30.
zet jelenti: A megkérdezettek kéthar- az t'jsagiróellliouiian A Sz. gedi Újság- kor egy ellenőrző körulon levő rendőr
mada helyesli a bányák és nagyipari írók és Művészek Otthona ma, vasrnap észrevette, hogy a Gyarmati Testvérek
2. szám alatti szabómúb©
- Segélykiáltás. Egy 21 hónapotvállalatok államosítását. A nagybankok 4 órakor francia magyar irodalmi dél- Merev-utca
külső vasrácsa fel van törve és
koraszülött beteg és egy 4 éves gyer- államosítását a közönség háromnegyede utánt rendez. Bevezető előadást tart a lyének
az ajtó tárva-nyitva van Értesítette a
mek anyja keres egy olyan egyedülálló kívánja.
francia géniuszról dr. Madácsg László, cégtulajdonosokat, akik megjelenve a
•Ai, vagy jobb családot, ahol a téli
Newyork. A newyorki rádió jelen- a Magyar -Francia Társaság főtitkára.
megállapították, hogy a z
hónapokra befogadják őket. Hetek óta tése szerint a washingtoni külügymi- A francia irodalom remekeit magyar műhelyben
az éj folyamán teljesen kifoszfűtetlen szobában, élelem nélkül, a leg- nisztérium elhatározta, hogy a keres- költők fordításúiban tolmácsolják: Le- üzletet
Több öltöny munkaban levő és
kétségbeesettebb helyzetben élnek. Meg- kedelmi világértekezletet HI4S nyarán hotay Árpád, a Nemzeti Szinház igaz- tották.
kész férfiruhát vittek el, mintegy húszértő, JÓSZÍVŰ emberek levelét „Gyerme- Európában rendezi meg4
gatója, Majláth Mária, Petur lika, lten- millió pengő értékben
\ rendőrség
kek" jeligére kér a Délmagyarország
Az anyol rádió szófiai jelentése közli, cse Miklós, (iáthy Pál. ltutkay, Iván a megindította a nyomozást a vakmerő
kiadóhivatalába.
hogy a bolgár miniszterelnök meg- Nemzeti Szinház tagjai.
betörés letteseinek kézrekeritésére.
- A Stabad Szakszervetelek Ujjá cáfolta azt a hirt, amely szerint a bolA
filharmonikusok
hétfői
hangverépítést, Beszerzi éa Eloszló Szövetbe gár parlament szombati ülésén kikiáltja
zefe december 23-án délelőtt 10 órakor a köztársaságot. A bolgár miniszter- senye technikai okok miatt elmarad.
A MaDISz hírei
Szegeden, Vórósmarly-ntca 1. szám alatt elnök szerint a parlament egyedül nem
tartja alakuló közgyűlését, amelyre az változtathatja meg az államformát, haDecember 16-án vasárnap déiután
érdekelteket ezulon hívják meg az ala- nem u j alkotmányozó nemzetgyűlést
ö órakor az alsóvárosi csoport táncpítók Tárgysorozat: igazgatóság és kell egybehívni az alkotmány megváldélutánt rendez az alsóvárosi székházfelngyelöbizottság megválasztása, az toztatására. (MTI)
ban, Róka-utca 3.
alapszabályok jóváhagyása, egyéb indítVasárnapi futbaliprogram
A Somogyitelepi MaDISz rendezéséványok.
ben az ujsómogyitelepi népiskolában
A SzAK ma Békéscsabán játsza idei december 16-án, vasárnap délután 4 órai
x Ügyvédi U r . Dr. Csonka Miklós
utolsóelőtti bajnoki mérkőzését A v© kezdettel műsoros táncdélután lesz,
ügyvéd, városi tiszti főügyész ügyvédi
zetöség a pénteki értekezleten nem álmindenkit szeretettel vár a
magángyakorlatát megkezdte.
a ,J)arling" 1945-ös litotla össze a csapatot, csak keretet melyre
rendezőség.
z Halálozás. Ozv. Metis Istvánné
jelölt ki az utra. Szabó sérülésének
karácsonyi vásárjára javulásától
belkérjük a MaDISz TE ökölvívóit,
szül. >zarkássy Etel december 14-én
és a csabai pálya talajától
december 17-én 6 órakor a tréelhunyt. Temetése december 16-án
függ, hogy a mérkőzés előtt hogyan hogy
ningea pontosan jelenjenek meg, a
vasárnap délután fél 3 órakor lesz a
állítják össze az együttest.
versenyre való összeállítás végett.
Dugonics-temető halottas házából. Az
Deák Ferenc-mtca 8., I.
Ha nem lesz túlságosan mély és
elhunytban Melis István gázgvári pénzcsúszós talaj. Hernádi marad a bal-ÍWozife
műsora
táros édesanyját gyászolja.
szélső, ellenkező esetben Nagy visszaízléses,
praktikus
és
olcsó
A Népi Ifjúsági Mozgalom va
kerül a csapatba A halfsor összeállísérnap délutánra hirdetett nagygyűlése
ajándékok!
Mu és mindennap bemutatjuk Katása is a talajtói függ. A SzAK feltéttechnikai akadályok miatt elmarad.
lenül meg akarja nyerni a mérkőzést, bos -tiózon, Ráday Imre—Turay Ida
Ügyvédi hir. Dr. Abonvi Rezső
ami a csabai környezetben nem lesz együttes főszereplésével: Márciusi mese.
ügyvédi irodáját áthelyezte Korona
könnyű dolog A vezetőség bízik ben- Azonkivül: ltoka koma esele a Caibi"tea II. szám alá
ne, hogy a csapat hazahozza a két kével, zenés, rajzosfilm. Az előadások
kezdete fél 3, negyed 5 és b órakor.
Tanonetagjaiuk figyelmébe. Hétfőn pontot.
Telefon: 6-24.
délután 5 órakor a Kálvin-téri székháSzegeden a mérkőzések cgyrésze
Széchenyi Filmszínház
zunkban szakszervezeti ifjúsági aktíva az időjárás miatt közös megegyezéssel
Gyászjelentés.
ülést
tartunk.
Tanonctagok
megjelenése
Ma és mindennap bemutatjuk az u j
Mélyen megrendült szivvei
elmarad. A következő mérkőzéseket
kötelező.
angol világfilmet: Fényjelek Algirbun.
jelentjük, hogy felejthetetlen
tartják meg:
A Magyar Kommunista Párl belváAzonkivül a kisérő műsor. Előadások
kisfiunk és testvérkém
Vasutas-stadion:
fél 2-kor Tisza— kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor.
rosi kerületének kulturcsoportja d©
Pálfy Józsika
cember 16-án, vasárnap délután 4 órai SzMTE. A szegedi rangadó az időjárás
Jón december '20-án A-lah k e r t j e .
14-én a halotti szentségek felkezdettel műsoros,
táncos délutánt ellenére is előreláthatólag nagy közönséget
vonz.
vétele Után í) éves korában
tart, Kárász-utca 6, II. emeleti székháB E L V Á R O S I M O Z I Tele on 6-2S
rövid szenvedés után visszazában. Az elvtársak minél nagyobb
Hunyadi-léc:
fél 12-kor SzFIE—
Ma és a kővetkező napokon'
adta hófehér kis lelkét teremtő
számbani megjelenését kéri a rende- Móra város, fél 2-kor UTC MMTE.
A l « | u « U magyar filmek sorairlábtl i
Hranak A megboldogult kicsi
zőség. Vendégeket szívesen látunk.
Makón
kerül
lejátszásra
az
MVSE—
hunk földi maradvánvát 16-án
Kádervezetök figyelmébe! 17-én, HMTE-meccs.
vasárnap délután 2 ' órakor
hétfőn
délután 5 órakor a Magyar
A: SzMTE ifjúsági labdarugói vafogjuk a rókusi temető halotSimlariM, a m m l M t r l gyfaySrftMfel*
Kommunista Párt Kálvin-téri székhá- sárnap délelőtt 10 órakor a fiufelsőtasházából az ottlevu sírhelyén
magyar lUmmigfdléá
zában értekezletet tartunk, káderveze- kereskedelmi iskola tornatermében edörök nyugalomra helyezni
A főszerepekben: PERCZEL ZITTA,
tők megjelenése kötelező.
zést tartanak
Drága emlékedet soha el nem
SZEPES LIA és JÁVOR PÁL
mulé szülői szeretettel megeiAadáaok
kezdetei bl S és ó érakor.
őrizzük
Péiutárnyitáa: dél el t 11-tól 12-tg éa dél
Mmden külön értesítés helyett.
ut* i ax előadások kezdete elött félórára!
vek, naptárak nagy választékban
A gyászoló család.

— \ kezlgaagatási biielUág l l é s r .
A város közigazgatási bizrttság inak
decemberi ülését szombat délelőtt
dr Pálfv György (éispáa nyitotta meg.
A hü cs érdekes tárgysorozatot részletesen megvitatták és több fontos hatarezatet hoztak. Az ütés lefolyásúról
snMé tudósításunk helyszike
miatt
kimaradt uavau lapnak mai számából,
de a bizottság jclentdscbb határozataira
még visszatérőik

gedi asszony és még több deportált
hozzátartozó nevében Atföidi Imréné
levélben fordult a gázgyár vezetőségéhez, amelyet arra kért, bogy délután
kettő és három óra között ne szünetellesse m: áramszolgáltatást.
Kérésüket
azzal indokolják, hogy a magyar rádió
héttőn kezdi meg a külföldre szakadt
családtagol; keresésére indított akció
keretében a rádión való üzenetek közvetítését.

Rövid hirek

i Dr. Csonka István
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1 Magyar isinsüimlsia Párl szegei] szervezete

Csere

december 16-áa délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi Moziban
T O M B Á C Z I M R É e l y l á r s , nemzetgyűlési képviselő
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Hathónapos süldő sóért és zsérért
elcserélhető. Maros-u. 40. sz.
Elcserélem 38-as fekete parafa- és
bőrtalpú, alig használt cipőmet 38-as
barna hócsizmáért vagy hócipőért. —
Bárká-utca 13.
Fát adok magas alakra való férfinadrágért. Födortelep, Máramarósi-u. 6.
Arany karikagyűrű fáért Jeladó Reviczky, Bóldogasszony-sugárut 24.
Egy anyakocát cserétek egy jó igáslóért vagy csikóért. Ujszőreg végén, Ábrahám.
Egy pár lóhám életemért elcserélhető. Gyöngytyuk-utca 7. •

Affijmay-, ezüst-, óra vetel-eladás, cse- férfit és nőt meghív a MKP szegedi szervezetének vezetősége.
re, javítás. .Herczeg ékszerész, Kárász-'
utca £0.
Uj tűzhelyemet elcserélném malacS t t l » « fáért, szénért elcserélhető.
Cserélje'' 'át'"'az 'ffrtókm-m tő boltban Vajda-utca 16.
ért. Szöged, Paprika-utca 45,
(főposfánáiM, felesleges dóLgdb ' olyaFényképezőgép eladó vagy élelemErős fekete paripa
elcserélhető
nokra. .Hűikre szüksége van
kancáért. Érdeklődni tehet: Kiskun- ért elcserélltető. Özv. Ringelné, SoZsíirért. iisztérl. kukoricáért, széná- dorozsma, Apponyi-u. 14. Juhász.
mogyi-utca 11.
ért tűzifát adok. Süli András, OrgonaVarázsszejijes modern nagy szuper
Hétéves törzskönyvezett, közelcUös
utca 4.
tehén elcserélhető erős igáslőért. Do- rádiót adok hízóért. Lajta-utca 6,, huZipzáras hócsizmákat, férfi, női,
iRévgátlcot adók hizott disznóért. rozsma, Nádor-utca 34.
szár lak tanyánál.
gyermek hó- és sárcipőket cserélek éleKárolyi-utca 2b. III. emelet 2.
Elcserélném kétszobás
lakásom,
Varrógép, permetező, kisebb gaz- lemért. Kemény Gyula gumijavitó, FeSértési és marhatrágyát adok sze- ogyszoba-lconyhásra. Kossuth Lajosdasági
daráló, háromkerekű
gyer- ketesas-utca 11.
mes takarmányért, egy lóra való haszEgy ötfakkos nyulketrec élelemért
mtíkkerékpár élelmiszerért és fáért
nált és egy lóra való nikkelveretes sugárut 23. Békési.
elcserélhető.
Somogyitelep XlII.utca 814
Középtermeire
való
kifogástalan
cserélhető.
Klébelsberg-tér
3,
javítókulcsosszerszám disznóért, vagy szemesférfi
Boeskai-téükabátómal
elcseréltakarmányért elcserélhető. Fodorteiep,
műhely.
Női télikabát uj, nagyméretű, príma
ném egy nagyobbért. Jelige: iBocsÜzsoki-u. 4.
Burgonyát adok lisztért, esetleg kiállítású, 41-es férfi magasszáru cipő,
Bfrt, pálinkát cserélek szalonna, kai-kabát«.
pénzért. Újszeged, Kállay-utca 17. Ju- női fekete klottkötény uj cserélhető
cukor, tűzifa és ruhaanyagért. liárolydisznóért és egyéb élelemért. Somogyi150 kilós hízót cserélek 10--12 hász.
utca 2ú. III. emelet 2.
éves lóért valgy* lkét év körüli csikó"/sírt, burgonyát, lisztet és egyéb utca 8, III. emelet 2.
JWtarbau levő fekete télikabát hi- ért. Kállay-fasor 44. Újszeged.
Kisfias tehenet cserélek
épületélelmet adok füszerüzletberendezésért
zott disznóért elcserélhető. Somogyianyagért, Érdeklődni Tápén, Dózsa-u.
Érdeklődni Csendes-utca 5, Laczi.
Élelemért
szenet
adok.
Érdeklődni:
teíep, IX. 481.
Uj télikabát hízott sertésért elcserél- 97. Kószó István.
Redőnyipar, Reformátiis-palöta.
Siilbál cserélek hizolt süldőért. MéMérlegel 200 kilóst súllyal terményhető.
Kecskeméti szabó, Kossuth LajosHáromszobás, alapbéres, belvárosi
száros. Kálvária-utca 5.
ért, ételemért és készpénzért veszek.
sugárut
29.
lakásomat elcserélném házas
földElcserélem egy középmagasságú
Ráriiólámpákal adnék tüzelőanyag- Temesvári, Retek-utca 11,
Kertgazdaságért:.
sparherdtet élelemért, esetleg pénzért, bérletért. Jelige.Bútorozott szoba, ágynemű nélkül,
ért.
Klebelsbergtelep, Szt. Imre-tér S.
Kártológép élelemért, vadonatúj női
ugyanott egy pár 42-es extracsizma
élelemért kiadó. Feketesas-u. 15,1. em. 4.
Konyhabútor,
!.
o.
csempézett
tűznadrággal javított malacért elcserélhető, cipők fáért, olajért, zsírért. Révai- hely elcserélhető borért, vagy hízóért.
Női bundát 43-as vadászbakancsért
utca 6b, II., vasárnap, héttő délután. Lajkó Ferencné, Párisi-körut 10.
Öthatom-utca 28b.
vagy csizmáért adnék. Feketesas-utca
Fáí adok trágyáért, vagy sóért. Hölgyet teritővel várom.
Egy női bunda életemért, részben 15, í. em. 4.
Damjanich-utca külső végén jobbra.
BőraMatásfcát cserélek
élelemért. pénzért elcserélhető. Baktói kiskertek 2.
Egv szandlaufert adok kisfias tehénMolnár fuvaros.
Jelige: »Kifogás talán«.
Műrklin építőszekrény (I—II-es) el- ért, sót adok kukoricáért, fát adok
Négyhónapos malacokat
cserélek
Épüíetgerenáák, kátrány papír, kály- cserélhető férfiruháért. Osztrovszky-u mézért, vagy cukorért, egy u j ekét adok
zúzott paprikáért, sóért, zabéri vagy ha, 43-as bakancs, 12 literes fazék 20, 5, 2—4-ig.
üszőért, vagy malacért. Szabadsajtótafcaemánycékláért. Paprikaföld feléből tüzelőért és élelemért elcserélhető.
llizoU sertés felét elcserélném anya- utca 67.
kiadó. Dobó-utca 72 sz,
Élelemért subát, csizmát adok. Fekocáért. Tudakolható Arany János-u
Lugas-utca 11a.
Majdnem uj samottos kályhát elesekelesas-utca 15, I. 4.
Lóért bármifélét cserélek. Rózsa- kötődé.
réleto. tüzelőért Somogyileiep XIV. u. 818 kertész. Jelentkezni: Sándor-utca 37.
Négyhónapos süldő burgonyáért, sóHárom öthónapos szép süldőt cseÉrty pár uj bakancs, kukoricáért,
rélek hízóért, szénért, kukoricáéért. — ért elcserélhető. Fodorteiep, RozsnyóiHízót
adok
igáskocsiért
és
élelemegy 3 M-es tölgyfakád, egy férfikalap
Tápé, Küküllő-utea 37.
utca lüb.
fáért cserélhetők Aignertelep,.Zsámbok ért. ószentiván, Cukor-utca 201
Egy gyermektélikabát lisztért elTűzifáért adok konyhabútort, fülbeEgy bárányt adok annak, aki bár- cserélhető. Polgár-utca 0. Ács.
.réti sor 11. sz.
valót, férfikabátot. Korda-sor 16.
hol
egy
vagy
kélszoba-konyhás
laÁlsóglmnazisták házilanitásáí válU*9alhán, elsőrendű almát adok:
Malacokért sót, 42-es férfi-, 37-es
ialom, 30 literes zománcos zsírosbötengeriért, rozsért, búzáért, árpáért, káshoz juttat. Jelige: Nyugdíjas .
Elcserélném hízómat egy jó álla- dönt adok nagyvájdlingért, kályhát tü- női csizmát cserélek. Fodortelep, Tölburgonyáért, rádióért, hegedűért flanelgyes-utca 16.
potban levő varrógépért. Algyő, Sze- zelőért. Boldogasszony-sugárul 19.
ért Kossuth Lajos-sugárut 64.
Hintaló nagyméretű, 'finom kivitette
Cserélek
nullástisztet
szénért,
méSzáraz tűzifát adok 43—44-és jókar- gedi-utca 83.
életemért elcserélhető, Bécsi-kőrut 23.
Tüzelőt cserélek lisztért, porcellán- zeskannát mézért, egy uj férli fél szőrban levő bürgéri csizmáért, Sárkánykabátot disznóért. „Cseréöröm nézni Liebmann-szemüvegen
utca 24.
lámpát cserélek zsírért. Harfnát-u. 24. mebéléses
lünk1" jetigére.
Fényképnagyitás, fotókópia. Liebmann,
Egy szép női fekete télikabát és
Fekete férfitélikabátot, 42-es férfiÉgy jókarban levő varrógép és egy Kelemen-utca 12.
félcipői: és 36-os gyermekcipőt cseré- egy vadonatúj
nagy
zománcozott szőnyeg élelemért elcserélhető. TavaszHízóért 4 + l-es rádiót, férfiöltönyt
lünk fáért. Teleki-utca 17, Szoboszlai. tésztaszűrő élelemért, valamint egv utca" L
sót és arany jegygyűrűt adok. Herczeg
ISégívágása tölgyfadeszkát cserélek „Singer"-varrógép hízóért elcserélheZsírt adok csizmanadrágért, zub Kárász-ulca 10.
tűzifáért. Tápéi-utca 46.
tő Ilona-utca 15, I. emelel.
banyért középtermetre. Zerge-utca 25.
Uj samottozott kályhát adok kövér
Elsőrendű fiatal paripaló elcserél- Dózsa Béla, 3 órától.
Sillyesxiős varrógépet cserélek éledisznóért Róka-utca 19.
lemért, fáért. Kossuth Lajos-sugárut hető fiatal kancáért. Tápé, flargittaMesterhcgedii hízóért, zsírosbödön
Négyhónapos üszőborju elcserélhető
19. Kalapszalon.
utca 2. szám.
élelemért, vaskályha fáért elcserélhető. süldőért és hereszénáért. HóbiártbasaMosófeknő, hármasszekrény, vaságy Feltámadás-utca 21.
Egy uj női fekete télikabát szép szőrutca 29.
űiével és 6 méter férfiszövet hízóért eladó vagy cserélhető. Kölesev-utea
43-ös uj magasszáru, bőrtalpú ci
Eladó sparherdt, 30 literes zsíroselcserélhető, Újszeged, Fürj-utca 4b.
10, II. 17.
pőt adok életemért. Vadász-u" 8, I. 2. bödön, 3+1 Orion rádió, ágy. hokedlik,
Zsírt adók kokszért, szénért, fáért,
Zsírt adnék kisebb asztaltüzhelyért.
Trágyái veszek, egyesben járó erős vagy elcserélhető élelemért. KismartoniDr. Magyarv László Makó, Vármegye- cukorért;
kukoricát
korpáért, ár- paripalovat kisebb kancáért cserélek
utca 21.
háza.
páért. Pacsirta-utca 4b.
Csongrádi-sugárut, Torjai-vendéglő.
Kályhacsövet, nagy dobkályhát, 32
Ujj női kerékpár hízóért, fekete női
3:5 ni. bordóselyem plüss • vászonNagy koesiponyva élelemért, ele- literes zsírosbödönt, bádogozolt mosókabát iáért, lisztért, zsírért elcserélhető. őri, ágyneműért, uj cipőkért, vizvezegáns női télikabát férfitélikabátért elcserélek zsírért, olajért, sóért és
Római-körut 25, emelet.
tékcsövek fáért és szénért cserélhető cserélhető. Ujsomogyitelep 37. u. 1056 teknőt
más
ételemért.
Darázs bádogos, Gróf
K i i t t t l K í ' üszőt cserélek jókarban Fodorteiep, Murányi-utca 8.
Jókaiban levő 2 4-l-es Standard- Apponyi Albert-utca 6.
levő erős parasztkocsiért és egy sülCukrot adok kukoricáért, sót petró- rádió élelemértetadó. Cím: Retek-utca
Uj, 44-es boxbőr csizma és takarékdőért. Tápé, Küküllő-ut 7. Márta Mi- leumért. Jelige: »Megegyezünk
49. szám. Felsőváros.
tűzhely fáért, zsírért
elcserélhető.
hály.
Egy kétéves mangalicadisznőt elSó ((cserélek kukoricáért. Nyíl-utca 8. Batthyány-u. 4, II. 5. Csikós.
Teljes férfiöltönyanyag és szánkó cserélnék egy hízóért Tápé, KüküilőEgy frrflkerékpár 2 süldőért elcseTűzifát, bort, varrógépet, szecskazsírért és lisztért elcserélhető, Pe- utca 37.
rélhető. Csongrádi-sugárut 35
vágót adok hizottsertésért. Orbán igaztő® Sáodor-sugárut 20.
Két hathónapos sertést
cserétek
Veszek uriszobaberendezést, azonkí- gató, Szánk (Pestmegye).
Trágya eladó. Fát adok kukoricáért. lóért. Kacsa-utca 6.
vül akasztórésszef kombinált könyvCserélek rádiót, csizmát, sót éleEladó e'gy disznó kukoricáért, sze- szekrény! és Íróasztalt pénzért és ter- temért, fáért, veszek képet, keretei,
Szahadsajtó-ütca 57.
Vaskályha kifogástalan, elcserélhető mesért, esetleg pénzért. Ujsomogyi- mészetoeniért. Ajánlatokat a kiadóba üveget. Képszalon, Takaréktár-utca 8.
6218 jeligére.
életemért, esetleg eladó 11-től 12 telep 42. utca 1228. Kálmán.
Ruhásszekrények tűzifáért, karcsú
Játékbabakocsi és vasszánkó éleóráig Marksteiner. Bercsényi-utca 18.
41-es tiikörbox, békebeli uj csizma alakra télikosztüm, estéfyiruha, férfi44-es uj csizmát zsírért, szalonnáért lemért, pénzért elcserélhető. Nemes- 4 méter fekete gyapjuposztó hizott sor bundagallér, fehér bölcső ételemért
sésért elcserélhető. Feketesas-utca 9, cserélhető. Tisza Lajos-körut 9, 1. em
elcserélném. Tisza Lajos-körut 91, takács-utca 39b.
Cementet adok zsírért, burgonyáért, Stemler-vendéglő. '
Fát és egy sparherdtet adok zsírért,
I'I. emelet 3.
Teljesen uj játszó gyermekkocsi szalonnáért és egy 14 éves fiúnak való
Tűaáíát adok férfi télikabátért. Tápé, kenderfonálért. Szél-Utca 48, délelőtt.
mézért,
tojásért
elcserélhető.
Délibábruháért. Somogyitelep, XXX. u. 733. sz.
Zenía-utca 24.
Békebeli férfilélikabátot
cserélek utca 44.
Szecskavágógép teljesen uj, elcseréTakarmányrépát és kukoricaszárat hízóért. 9 és 12 személyes abroszt,
Füzéres paprikát cserélek 2- -3 hókeresek cserébe borért. Heinrich, Szi- egyszemélyes ezüst evőkészlelet éle- napos maiacért és kukoricaszárat, ta- lem 100 — 120 kg-os hizódisznóért Vöröslemért. Partizán-utca 9, I.
lágyi-utca 3.
karmányrépát sóért. Szeles Imre, Gyá- ács-utca 1. sz.
Cserélek 600 méter hosszú szögesBsiSkaros cipő tűzőgépet
aranyért
Fekete csikóbunda tüzelőért, női la 211. "
drótot és egy pararsztkocsiba való hátsóKét
kisvagon
trágya
berakva
borért
cserélek. Francia-utca 16.
szép télikabát hizott sertésért, szmocserélhető. Röszkei-utca 18, Alsóváros. kereket búzáért vagy tengeriért, esetleg
pénzért eladó. Pásztor-utca 39.
38$ V, 20 lóerős, 2850 fsz. villany- king éleleméit vagy tüzelőért, 40-es
Burgonyát cserélek cukorért. Somomotort elcserélek hizott sertésért és női gumicsizma zsírért elcserélhető. gyi-utca 6, Ili. emelet 2.
Laposkocsirugót, répaszelő-, darálógépét adok tűzifáért, szénért, termélisztért. 2x110 V., 5 lóerős, 2800 fsz. Háromrészes madrác pénzért eladó.
ílizotl disznót veszek télikabátszö- szetbeniért. Vitéz-utca 19.
villanymotort elcserélek
220—380 Szent Ferene-utca 22.
vetért, teljes bürgeri anyagért. DugoKét kisvagon trágyát cserétek terV.-ért. Villanymotor vétele, csere, elElcserélném Csepeí-szigeleu
levő nics-tér 4, fszt.
ményért. Tudakozódni Szabadsajtó-utca
adás. Daróczy Lajos, Béke-utca 5b. szoba, konyhás, kertes házamat, rá42-es hócipő, félcipő, nagyméretű 8. szám.
Elcserélnék 5 kiló lugkövet (zsir- fizetéssel is, szegedi, valamelyik te- kabát, párnaangin, fianetlnemü eladó
Fiatal kancalovat adunk hizott serszóífcjt) cukorért vagy mézért. Fran- lepen hasonló kétszobás házért. Tu- tüzelőért, zsiradékért. Szentháromság- tésért, borért. MATEOSz-iroda, Polgárutca 4.
dakozódni: Mézerné-iroda, Dózsa Gy.- utca 19, jobbsarok, vasárnap.
cia-utca 16.
Cserélek hizott disznóért 43-as uj
Faesztergát keresek ételemért, 350
:Tmnnph« uj táskairógépet adok utca 2, Kultúrpalotánál,
két komoly ruhaszekrényért. Joóné,
Kis termetre fekete, perzsagalléros bakancsot üstöt, üstházat, férfiruhát, kéve kukoricaszárat trágyáért cserétek
mázsa kukoricát, árpát, dercét meg- Újszegeden. Szeged, ősz-utca 43.
Széntmiiiáty-utca 9, I. 4.
télikabátot, felöltőt,
középtermetre 5
egyezés szerint. Liget-utca 17a.
Asztalosoknak feldolgozással kiraHfeott disznót keresek zúzott pap- szürke téliférfiruhát, ruhaszövetet, uj
Elcserélem békebeli, finom anyagrika-ért és malacokért cserébe. Déli bakancsot, fekete női ruhát, lepedőt ból készült fekete uj, perzsagalléros katszekrények, perzsalábbundát hizott
disznóért, pulykáért, pálinkáért, fehérMb-ntca 100, vagy Kószö
István cserélek tűzifáért, részben élelemért. női télikabátom egy nagyobb hizott neműt cserélünk. Vőféiybolt, KlauzálSzent György-utca 42 földszint 4
SnenhniMlytelek 578.
disznó feléért. Bárka-utca 13.
tér 9.
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javítását é s készllééts ú j b ó l meg-

kezdtem. Kérem vevőimet bizalommal hozzám fordulni. írógép,
kerékpár, villanyszerelési raktára
Nagv javítóműhely. Kelemen
Márton, Kelemen-utca t i .

Férfilakétirtai keresek koszttal v
anélkül. Szél-utca 51.
.Nólineli vegyünk karácsonyra háziés pipereszappant, púdert, krémet, kölnit Vighnél, Tisza ígijos-kórnt 53.
Felkérjük azon urat. ki a vegyipariskolából 3 hordót elvitt borseprö be- könyvesboltban, Kárász.-**!©© 5.
szállítása céljából, azonnal jelentkezzék,
mert a művezető ismeri és feljelentést
teszünk.
Száraz raktárhelyiség kiadó és u j RnforozaM szoba Mado
ágyba való sodrony eladó. Szenthá- • Étclemt.
romság-utca 2. I. 5.
Állami* kőzetében butorozatt y «
faenlháromság-nla 2. I. 6. alatti la- magánosnak tűzifa ellenében kmdé.
kásomból azok, akik bármilyen holmi- Kisfaludi-utea 10.
mat elvittek,szíveskedjenek karácsonyra
Belvárosba; közel bútorozod szoba
visszaadni Londoni-körut 11/b alá. Isten
kiadó
részben élelmiszerért. „Amflogy©.
megfizet.
zünk" jeligére.
200.00(1 pengő jutalom annak, aki
l í ü l ö n f é l é k
kétszobás komfortos lakást kétesek
szerdán megtalálta vaddisznóbőrkesz- némi bútorral, liszttel, zsírral, bargotyümet. Kárász-utca 10. Ékszerüzlet.
nyával fizetek „Karácsony" jeligére,.'
Arany, ezüst, óra, evoszer vételJó anyagiakkal rendelkező özvegy5 l>g zsirt és 5 kg vajat ndúdk
eladás.' javítás. Tóth órás, Kárászasszony t."» éves tisztviselőférfi isme- annak, aki nekem egy üres íéMMeti
utca 13.
Szép menyasszonyi ruha kölcsön- retségei keresi házasság céljából. — szobát szerez lehetőleg villannyal Jakab
Lajosra 7.
Jelige: Tisztviselő/.
adó Tisza Lajos-kórut 44, I. 3.

Könyveit köttesse

Mosni, takarítani, ünnepekre kisegíteni és disznóvágásnál is segédkezek.
Oroszlán-utca 0. Házmester.
Középbern nő kisebb háztartás vezetését elvállalná. Gróf Apponyi A.-u.
29., 1. 2, Abrahámné.
Intelligens. 4 polgárit végzett, többéves gyakorlattal eladónő üzletbe, vagy
bármilyen könnyebb munkát elvállalna.
Telekiné, Apponyi A.-u. 29., I. 2.
Perfekt szabat* vagy szakácsnő a
honvéd étkezde részére jelentkezzék
Oroszlán-utca 4, 11. em. 5. sz. alatt,
naponta 12 2-ig.
Kártolt gvapju- és angorafonást vállal Hegedűs Mária Zákány-utca 22,1. 2.
Mindenes főzőnőt felveszek. Dugonics-tér 1, földszint

TéUkabálanyag fáért, Singcr sülytycsatős varrógép zsirdisznóért, cselédéletemért cserélhető. Maros-utca 28.
Koosihoz való ráfvas, tengely és
szögek élelemért elcserélhetők. Tompautca 28.
Takaréktűzhely szép uj, fehér, cser é l h e t ő zsirmalacért
vagy fél hízóért.
MtMa-utca 6, takatosmúhely.
Zdrdúznól cserélek lóért, bikabor ju\ al, terménnyel pótolom Kecskéstelep,
Szabadkai-ut 23,
Marha-, borjú-, lé és birkanyersbörért készbórt adok. Csordás Sándor
itórruhakészitőmester, Timár-utca és
Szk Miklós-utca sarok.
Kettő ágyat, kettő szekrényt és kukoricát cserélek kisebb hízóért, OroszTűzifát, vágy élelmiszert adok! a
ián-utca 4, I. 1 ajtó.
nyomravezetőnek, vagy megtalálónak,
Egy szép vörósrókál adok női ru-ha a 4-én elveszett fehér "pincsikuhaanyagért, Borbás-utca 19.
tyát visszahozza, vágy hollétéről érEgy kettőéves hasaskecske kukori- tesít. Ismertetőjele : balszeme feltűnőcáért elcserélhető Újszeged, Lövőidé- en nagyobb. Mikszáth Kálmán-u. 23.
ül lói. özv. Kisssnénél.
M. Mayer Lnjza g y o r s í r ó é s gépFrriHélikabát, cipő, bakancs, ui női
kahnacsizma hízott libáért cserélhető. iróiskolájában januárban u j tanfolyamok kezdődnek. Gépírásból külön cso
Koncz Pál, Kigyó-utca 6.
Jókarban levő női kerékpáromat hi- portók középiskolásoknak. Iparttestü'.ott serlésért elcserélném. Kigyó-utca let, Horváth Mihály-utca 3.
Németországból hazatérve, üzletünk
élelmiszerüzlet.
vezetését
tovább folytatom. Fűzök,
Igáslö használatra átadó, vagy életovábbá
lemért, hizott disznóért elcserélhető, melltartók, gyógy haskötök,
ernyők, kesztyűk készítését és javíszentháromság-utca 10
Egy fejős hasastehén lóért vagy tását jutányosán vállalom. Kérem rénaprikáért elcserélhető. Pulcz-utca 7, gi vevőim további pártfogását. PárKovács József.
losné Steiner M., Kölcsey-u. 12.
Csinos kivitelű kötóttruhák, pulló
Prtráleamgáziámpa, nagyobb helyiségek világítására alkalmas, 5 liter pet- verek, jégzoknik felnőttek és gyer-ólewmmal. élelemért, esetleg pénzért mekek részére készítését
vállalom.
-loserélhető. ösz-utca 11, emelet.
Vásárhclyi-sugárát 90. Gedó mellett.
2 0 — 3 0 éves intelligens, rendes csaFoglalkozás
ládból való hölggyel megismerkednék házasság céljából. Ónálló keresetAranyat, briliánst, ékszereket, ezüs- tel biró. Jelige: »Múvész<,
kar- és zscbbeli órákat vásárolok
Rádió-, kerékpár-, varrógép-, gratintakó órás és ékszerész, Kárász-u. 14. mofonjavitások jótállással. Déry GépKenzeocéu dolgozó sütősegéd azon- áruház. Rádiók kaphatók.
íal lelvétetik. Lázár sütöde, Alsóváros.
18—25 év körüli tisztviselő vagy
Péfcaegéd munkát keres. Cim: Kis- iparos hölgy ismeretségét keresi maefek, Szóllő-utca 40. Juhász József.
gas barna fiatalember házasság cél
Yarrénft házhoz ajánlkozik. Tömör- jából. Jelige: »Csinos«.
kény-utca 8., házmesternél.
örömet akar szerezni gyermekeiMindenesnél feléeszek bentlakással, nek? Legszebb és legolcsóbb babákat
óvat csikóért cserélek Tokodi bermaés ajándéktárgyakát a Délvidéki Aru
om Kiskundosozsma.
házban vegye meg! Tisza Lajos-körut
Kártolás leggyorsabban, legolcsóbban Zászló-utca 3. Ugyanott gyapjút 48. szám.
Villanyvasalók, főzök javitasát szak/eszek.
szerűen
és békebeli anyagokkal jaAmka kalapjait ne dobja el, karácsonyra Mencz kalapos ujjáformázza. vítok, motortekercsclést vállalok. "—
Eredeti indiai csillámlemez kapható.
Dugonics-tér 2.
Tcnvpé takarítási vállalat váltai ta- Daróczy Lajos villanyszérelőmester,
sás- és üzlottakaritást jutányosán — Békc-utea 5b.
Cékla-, here- és szénáért cipőbőrt
Vf-irwir utca 12.
adok Csordás Sándor, bőrruhakészitőKocsmát átveszek. Iparengedéllyel, mester, Timár-utca és Szt. Miklós-utca
egyébbel rendelkezem. Csókási-vendég- sarok.
:é, Rudolf-tér.
Elveszell szerdán délelőtt egy fehér
Sloppolásl és szemszedést 24 óraés egy fekete pulyka. A becsületes
datt elkészítjük Váczi kötődé, Mérey- megtalálót, vagy nyomravezetőt liszttel
rtoh 1.
jutalmazom. Nagy Gáspár, Hullámra. 10
Somogyitelepen kis bútorozott szoKrttorieáérl adunk férfira hát. Cim
bát vagy ágyat jószívű családnál keres
i református lelkészi hivatalban,
hadifogságból hazajött tisztviselő. Rér
•gy prima jó férfikerékpárért zsirl fejében
esetleg diákot is oktatna.' Jeegyéb élelmiszert adok. Aignor- lige : „Hadifogoly".
rtep, Marőti-utca 16.
Engedélyezett fajkannal fedeztetni
•indraosi keresek magánházba. — lehet. Földniüves-utca 22.
Tiszta. rendest, jó bizonyítvánnyal,
Rádiók, csövek, alkatrészek, leme'tata! házaspárhoz. Magányos előny- zek, villamossági cikkek Amatőrből!
>e«. Je'ientkezés 1 tol 2 óráig. Szücs- Dugonics-tér. 4—fi ó.-a közöttt.
lioa 7. szám.
Férfiaknak vegyünk karácsonyra
boroivaszappant VigliRámtrstert, megbízhatót jó bizo- borotvakészletet,
nél, Tisza Lajos-körut 53.
ivüvámtyal egyszobás száraz lakásba
Figyelem! Megnyílt az u j fényké•seresek. magánházba, aki a jószágműterein. Művészi portrék, élet.ond»;/úst is vállalja. Jelentkezés "l pészeti
hű gyermekfelvételek jutányos áron
válót 2-ig Szües-utca 7.
készülnek. Kocsis tlona fényképész
Svjarőnö 2-től 5 óráig felvétetik, üoldogasszony-sugárut 18.
ö ü á n y elcserélhető. Tisza I.ajos-krt.
Kávéi, teát, kakaót a legmagasabb
»•» i f
áron vásárol a Meinl-fiók. Kárász-utca 6.
1 • I'
Kártolás! gyorsan és szépen készíKárl.dást vállalok. VAsárhelyí-su- tek.
Bercsényi-utca 10. II. 8.
fárr.l 48 Szeged.
Aranyat, ezüstöt, órát, óraalkatrészt
AafoT, németet, zongorát
tani- magas árou veszek. Ora-, ékszerjavitást
Syors haladással.
Klehclsbcrg- vállalok. Csiszár Lajos, Kölcsey-utca 2.
3, földszint, 4—5-ig.
Hirdetmény. A felsőbodomi sazdaöDvi-óayü munkásnőt lakótárs ság december tfi-án, délután 2 órakor
keresek. Makkoserdő-sor 14.
a Kéri-vendéglőben pásztorfogadó gvüiutaána:, németül, franciául tudó lést tart.
Lacza kelmefestő, vegytisztitó vál>-»!gy nevelőnőnek vagy irodába ajánl
tuzta. Kiszonibor, Szegedi utca 6 sr lalat: Rákóczi-tér, Kazinczy-utca és
Gróf Klebelsberg-tér.
Tallér.
Elveszett fekete, fehérrel tarkított
iloutv- és spárgaszőnvegszövést vál- macskánk. Mici névre hallgat. Megslok Torontálit is Alföldi-utca 7.
találó élelemben részesül Liget-u I7
n

Adás-vélel

Ki tud róla?

Karórát, z«rbórát igen magas áron
Bácsiévá rasi Tóim János fa
veszek. Fischer ékszerész, Klauzál-tér J kedő kPresi családját Aki ttid
Bél ve-gyűjteményi, tómegbélyegel jelentse a Tokodi-malomban, Kiskua
veszek Falus bélyegkereskedés, Is- dorozsnvan.
kola-utca 29. Fogadalmi 'cmptanimal
Kérem azt a pillichíalvi fiatalembert,
szemben.
aki fiammal, Tuth Nándorral afégaágElsőrendű bürgeri csizma pénzért ban találkozott, tudassa címét, aa(gr
és élelemért eladó Szent háromságra. 4, keressen fel. Tóth Nándorné tizaaed
Kálvária-u. 24.
,
^ ^
II. emelet t .
Használt bútort, ruhaneműt a legmagasabb áron vásárolok Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
Mézpergetö eladó, vagy mézért,
ios
fiiért elcserélhető. Alföldi-u. 2S, emelet.
Egy jókarban levő rézragós, háló- ( P t s p i k b a z á r j é p ü l e t é b e h e l y e a ú m ÜL
szobába való szép pamlag, széles és
tiszta, részben pénzért, élelemért és
tűzifáért eladó. Tömörkény-u. 2c, I. 3.
pártfogást kér
vaskereske "
Érdeklődni reggel 8—9 óráig.
Eladó: vaskályha,
összecsukható
vaságy, jobboldali sérvkötő, gyermekhócipő. Fodor-utca 12b.
Karácsonyi ajándéknak mozi- és
Marklin-játék eladő.
Dugonics-utca
15a, 2-töt 4 őrá!®.
Finom fekete férfitélikabát, csipkefüggönyök, ferfieipők eladók.
Déry
Cserzy Mibály-utca 3. szám
Gépáruház, Kisr-utca 3.
és Kárász-ulca 10. szám.
IInfftae r -kuboricamorzso!ó, párhuzamos satu, 20-as húsdarálók, mákdar i l j k eladók, elcserélhetők.
Megtekinthetők Mikszáth Kálmán-utca 2, a
kirakatban.
Egy gvapjupaplan eladó. Londonikörut 6, földszint.
Több kanári eladó Öthatomra. 41
K á r ász-mi e a 5 .
Ajtók, parketta, rézágy, vaságy eladó. Rigó-utca 30, 1 és 3 óra között.
Árverési hirdetmcuv. Szeged aáges
Samallns töltökályha, több vaskálvha árverési csarnoka december JO-áa <kR
eladók. Jókai-utca 6a, földszint 1.
után fél 3 órakor önkéntes áavaróet
Katákat állandóan kaphatók. Megte- taqt az oroszlán-ntca 4. szám abtft a s
árverési csarnok helyiségében. Ábrakinthetők Délibáb-utca 2.
Képaliványak, képkeretek és szent- résre tárgyakat a hivatalos órák aBM
képek nagv választékban. Kárpáti kép- 8-2-ig átvesz a vezetőség.
kerctüzictében. Tisza Lajos-körut 53.
Rugót, afrikot és használt zsákot
veszek. Mucsiné, Kálvária-u. 24.
41-es bürgeri.
44-es magasszáru
A l a k á n a k és kötszóvöi
férficipő eladó. Kukás-utca 17.
17-én, hétfőn délután 3 órakor a
Egy pár 3£-as cs 3ü-os női hócipő, ncr-téi 6. szám alatti székházban érteegy nagy dobkályha, 3 méter kályhacső, kezletet tartanak. Vezetőség.
egy nagy huslesózó-dézsa eladó. MegA Fammkásak
tekinthető 11 és 1 óra között. Petőfi zetc hétfőn délután 4 órakor vezetővém
Sándor-sugárut II. sz. alalt.
ülést tart Hétvezér-utca 9. szám atatri
Philips 2 - f t - e s rádió, 20 mm bel- Munkásotthonban. Kérjük a vezetéségi
méretü gumicsövek, butorrugó, villa- tagok feltétlen megjelenését.
Az Édesipari Munkásak Szabad
nyozó készülék eladó. Pulcz-utca 7.
Teveszőr gyermeklakaró, kiszabott Szakszervezete hétfőn .délután 2 ó n lagműbarna bársonyruha, 3 méter finom fla- kor vezetőségi ütést, 3
nell eladó, hétfőtől 10 óráig. Kólcsey- lést tart a szakszervezeti
(Dózsa György-utca 8.). Megjelenés kéulea 10, II. 12.
telezó. Vezetőség.
Fürdőkád hordók, vaskályhák elA Ruházati M á n k n a k ' zabad Szakadók. Honvéd-tér 8, ajtó 6.
szervezete 18-án. kedden
4
Joforgalmu fűszer- Jés terményüzlet órakor
taggyűlést tart a szakszervezeti
sürgősen bérbeadó, „! uprikapiac" je- székházban.
Kérjük a tagok
ligére
nését.
Emeletes bérházamat kedvező fizeA munkanélküli faraankásafe jelenttéssel eladóin. Megbízottam Daróczy- kezzenek
hétfőn délelőtt 8 órakor a
iroda, Rákóczi-tér.
szakszervezeti székházban.
500 kg.-lg mérő mázsát veszünk.
Ajánlatot Patakv cs Nehel gépműhelyFószetkeszlö: Szirmai I s i v é *
nek, Kálvária-utca 18
Egy varrógépet keresek, részben Felelős szerkesztő: Gárdos Sándor.
termeszeiben fizetek. Ugyanott 3 + 1
Főmunkatárs
Rrrey Géz*
Standard-rádió eladó, Hullám-utca 8 ;
Felelős
kiadó:
Uoacz
Lászlé.
földszint 5 a.
Kiadja:
Márkás gyermekjátékokat vennék.
Dugonics-tér 4, földszint.
Hírlapkiadó Kft.
Szerkesztőség: Jókal-alca 4.
Ilizál vennék 175 kilóig,
házhoz
szállítva. Takaréktár-utca 8, 111., II. a.
Telefon: 4 9 3 é s 1 0 3
Kiadóhivatal: Kárász-utca £
Eafütéoes vaskályha eladó, Somogyi«!ca 24 m ű t e r e i (délelőtt).
Tetefon: 325.
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