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Tvataícs kaztoménveH
Szeged város polgármesterétől.
7960/1945. E. sz.
Tárgy: Járványveszély.

Járványveszély
t é p e t t fo! v á r o s u n k b a n .
/

Szeged népének magatartásától függ
a kiütéses tífuszjárvány meggátlása,
illetőleg életének megmentése. Á betegséget tetvek okozzák. Akit tetücsipés
ncin ér, nem betegszik meg. Egyetlen
védelem a letümenlesség. Aki bárhol
tetves embereket észlel, azonnal tegyen
róluk jelentést a legközelebbi rendőrnél,
a városnál, vagy a tiszti főorvosi hivatalban, hogy tetvetlenitésük mielőbb
megtörténjék.

Szegedi
54. honvéd kiegészítő parancsnokság.
125/kieg.—1945. szám.
Felhívás
Felhívom Szeged város egész területén — vagyis a külterületen lakók
figyelmét is —, hogy a belügyminiszter
ur 380 000/1941. B. M. számú rendelete
alapján mindazon fiúgyermekek, akik
1945. évben 12. életévüket elérik és azon
fiúgyermekek, akik 1928., 1929 ,1930,1931.
és 1932. években születtek, továbbá azon
leánygyermekek, akik 1945. évben elérik
16. életévüket, valamint azon leánygyermekek, akik 1928. és 1929. években születettek, hogy bejelentési kötelezettségüknek a dohánytőzsdékben kapható
ezen célra szolgáló bejelentő lapon, április 1. és 30. közti időben a rendőrségi
bejelentő hivatalban (Vár-utca 7. sz. I.)
eleget tegyenek.

megfelelő elhelyezkedést keres. Aradiutca 5, lejcsarnok.
Fodrászáét magas fizetéssel, koszttal azonnal felveszek. Délibáb-u. 55.
Eg v ügyes kézilányt vagy fiatal szabósegédet felveszek. Ü.-ott élelmiszerért
munkát vállatok. Somogyi-u. 11, II. 6
« Gverinekszerelö mindes szakácsnőt
felveszek. Varga Tiborné, Deák F.-u. 26
Bejárónő! keresek heti egyszeri takarításra. Vadász-u. 4/a, Ili. 10.
14—15 éves rendes fiút kifutónak
felvesz Dennert vegytisztitó. Gr. Apponyi A.-u. 30.
Megbízható
mindenest
keresünk
azonnelra. Pikler, Iíigyó-u. 1, I. 14.
A Tisza-szálloda felvesz szállodai
takarítónőket azonnali belépésre. Jelentkezni lehet az irodában.
Szatymazi szőlő megművelésére kapást vagy bérlőt keresek. Tud. Brüszszeli-körut 24.

Azon szülők, gyámok, munkaadók,
stb. ellen, akiknek gondozásában ilyen
korú fiu- vagy leánygyermek van és az
jelentkezési kötelezettségének fenti idő5 m-es háromnegyedes széldeszkáben eleget nem tesz, törvényadta jogom- kat adnék tűzifáért. Papp cukrászda.
nál fogva el fogok járni.
44-es férficipő, férfifehérnemü és
Szeged, 1945 márcins 25.
báránybéléses bekecs élelemért vagy
A biegészitőparanesnok. tüzelőért elcserélendő. Br. Jósika-u. 30,
I. 12, d. e. 12-ig.
Tftsfcésdrétot és BB gépoiajat elcserélnék tűzifáért. Margit-u. 29, füszerüzlet.
Felhívom a lakosságot, hogy a közérdekre való tekintettel a tetvetlenités
Sezloat, futószőnyeget keresek megvVgett a tisztifőorvosi hivatalban jelentvételre vagy cserébe. Takaréktár-utca
kezzenek annál is inkább, mert aki ezt 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 8, III. 12.
elmulasztja és feljelentés alapján
39-es magas uj női bőrcipőt fáért,
vagy bármi más utón a hatóságnak n e m á l l m ó d u n k b a n k ö z ö l n i . sóért,
cipőtalpért elcserélem. Szent Istl> tvesség tudomására jut, az érdekelt C s a k a k i a d ó h i v a t a l b a b e h o z o t t ván Társulat.
ellen a legszigorúbb egészségügyi eljáFérlirnhál adnék tűzifáért. Lengyel
hirdetéseket közölhetjük.
rást folyamatba teszi s az illetőket megutca 8. Tessék csengetni.
figyelő helyekre szállítja 28 napi időtartamra.
Magánházat Újszegeden örökföldön
elcserélnék városi házért. Kelemen-u.
Szeged, 1945 március 24.
II, Füredi.
LánykahStények különleges, újszerű
I>r. Pálfy Gvórfty
Fejős tehenet cserélek lóért vagy
h.
polgármester. készitését és tanítását vállalom. Vadász- pénzért eladó. Kolozsvári-u. 35. Tápé.
utca 4/a. III. 8, délután 2—4.
Három jólfejlett pulykakakast jérVáíóhídi munkára munkások és cére, trágyát szénára vagy baromfira
Felhívás
munkásnők felvéletnek magas fizetés- cserélnék. Gyöngyöskakast pénzért vagy
Felszólítom a szegedi főügyészségnek sel. Jelentkezni lehet Veresács-u. 30/b. élelemért vennék. Érd. Koch, Londoni/.cgpd városában lakó volt összes alkalÉves gazdasági kommenciós alkal- körut 2 b, fszt., 2, délután 6 után.
mazottait és nyugdíjasait, hogy nyilván- mazottak felvétetnek. Többcsaláduak
Mély gyermekkocsit cserélek sporttartás, illetve" illetményeik rendezése előnyben. Jetevtkezés : Szeged, Dobó-n. kocsiért. Somogyitelep, 24. u. 869.
céljából okmányaik felmutatása mellett 12. szám.
Női alsófehérhemüt
élelmiszerért
legkésőbb március hó végéig jelentkezBejárónő! takarításhoz keres Vértes, cserélek. Somogyi-u. 11, II. 6.
zenek a főügyészségnél (az ítélőtábla Kárász-u. 14, II. 1'
epületének 1. emeletén A főügyészrég
Ilasziúit, jókarban levő asztalspar,V
ko'- rsókészitéshez felvé- ho 1 őíSerrrért elcserélhető. Szende
vezetője.
: te'ik
» lő' V u -'adó, vagy bár- Btéa-u. 4.
• •»>:»•• -taser
• tv, SeéobenyiSzegedi
tér ti.
Horthy Miklós Tudományegyetem.
Seprővarró felvétetik azonnal. KölFelkérem azt a becsületes megtalácsey-u. 10.
271/1945. szám.
aki szombaton Szegedről Makó
KőiáptsknláMk korrepetálását vál- lót,
felé utazott, hogy véletlenül elvitt akFelhívom Szeged thj. város terüle- lalja vegyészhallgató. Mátyás-tér 4.
tatáskám adja vissza ! Szegény tanítótén lakó nyugdíjas voll egyetemi alkalÜgyes kötőnőket jól fizetek. Párisi- képzős diák vagyok s a benne levő rumazottakat és a nyugdíjellátásban ré- körut 39, II. 8., 1—fél 3-ig.
haneműk pótlása ma lehetetlen. Anyagi
szesüli özvegyeket, továbbá az egyetem
Szakértő méhész méhcsaládok ke- tehetségemhez képest megszolgálok erte.
kegydijasait, hogy ellátási lapjaikkal az
egyelem gaz lasági hivatalánál (Szeged, zelését vállalná. Vásárhelyi-sugárut 73 Balázs Lajos Makó, llarmat-u. 10/b,
1 -dor-u. 9.) azonnal és feb étlen jelentB á d o í o s s e í é d e t és kifutót felvesz vagy Szeged, alsóvárosi zárda.
kezzenek nyugdijuk és kegydijuk össze- Nedelkov Sándor. Kálvin-tér 2.
Nagyíckeién három lánc föld kiadó.
írása végeit.
Kozmetikai tanulót felvesz a Belvá- Lehet felesből is. Róua-u. 13/a.
Gvá'ai réten a telefonos dűlőben
rosi fodríwzszJííon, Széohenvi-tér 9. sz.
Sfceged, 1945 március 27.
két és fél hold föld, a Nagyfeketén hat
(Zsótér-ház.)
Egyetemi Gazdasági Hivatal
Fatelep őrzésére keresünk megbíz- hotd kiadó. Szatymazi-u. 37. Rókus.
Igazgatósága
Elveszett fehér hasas kecske. A megható, nős. családos embert lakás, villany, esetleg kortbasználattal. Érdek- találó vagy nyomravezető jutalomban
lődni : Nemzeti Hitelintézet, Szeged, részesül. Molnár-u. 1
Hirdetmény
Széchenyi-tér 3.
1090 n-öl paprikaföld feliből kiadó.
Kálvária-Jerikó és Teási Gazdaság
KézfspJrvő munkásnőket felvesz Szö- Pfwntor-u. 69.
elszámolást és pásztorfogadási tart özv. vőüzem, Titéz-u. 11.
Elveszelt vasárnap este egy fehér
Santha Istvánué vendéglőjében április
Egy kelmefestő-, vegytisztitó segé- spilz kutya a Petőfi Sándor-sugáruton.
I - n reggel 9 órakor. Az érdekelt gazdáI
det
és
egy
gyakorlott
mosó-vasalónőt
Meg találó ja>09 P jutalomban részesül.
kat meghívja az elnök. Csősznek valók
! felvesz Dennert vegytisztitó, Gr. Appo- Petőfi S.-sugárut 25, félemelet 3.
jelentkezhetnek.
I nyi-u. 30.
öcáéM, Gerle Sándor megbízásából
I
Ecetíyár állandó munkára napszá- felkérem barátait, hogy a rájuk bizott
Szeged város polgármesterétől.
i most felvesz. Kálvária-u. 20.
ruhaneműt szíveskedjenek Gerle gyógySzobalányt bentlakással felveszek. szerésznek, Kigyó-u. 1. alatt leadni.
81(30/1945. E. sz.
I Kárász-u. 14, I. 3.
Elveszeti Kecskemét és Szeged köTárgy: Szegeden tartózkodók tartózOroszt, szerbet tanit szláv anyanyel- zött börönd Mátyás névre szóió iratokkodási engedélyének ügye.
vű nyelvtanár. Gvozden, Kigyó-u. 1, I. 2 kal. Bfeesűletes megtaláló adja le jutaFiatal bejárónő azonnal felvétetik. lom ellenében Tápéi-u. 8, Mátyás orHirdetmény
Jelentk. délután 5— 6 óra között. Lip- vosnál.
Felhivom Szeged város területén ták, Tisza Lajos-körut 91, I. 1.
ideiglenes tartózkodási engedéllyel tarOrosz nyelvből kezdőknek és halatózkodókat, hogy a város területét leg- dóknak órát adok. Jelentk. 3—fél 5-ig.
Keresek kar- és zsebórákat, melyek
később április 20-ig hagyják el. A ki- Sipos, Széchenyi-tér 7, I.
járnak és használható állapotban vanidott ideiglenes tartózkodási engedélyek
Diákok korrepetálását, felnőttek ma- nak. Aranyat és ékszert beváltok. Laczkó
nem hosszabbithatók meg. Hészletintéz- gántanitását
fele'ősséggel vállalom ió ékszerész, Kárász-u. 14. Del-Ka mellett.
I i dések később adatnak ki.
állapotban levő használt ruháért. SzilBélycggyüjteményl,
tömegbélyeget
A rendőrséget egyidejűleg utasítot- léri-sugárut 18.
veszek magas áron. Bélyegkcreskedés,
tam fenti rendelkezésem betartásának
Műszerész nagy gyakorlattal, egyéb Iskola-utca, Fogadalmi
templommal
legszigorúbb ellenőrzésére
munkákhoz is éri, állást vállal Aradi- szemben
Szeged, HMó március 27.
utca 5. tejcsarnok.
Hang-zereket, gramafont és lemeDr. Pálfy Győr"
Vegyiipari cikk-' készítésében nagy zeket vásárol Steiner hangszerüzem
gyakorlattal b i u ónálló munkaerő Szeged, Kelemen-u. 7.
b. polgármester.
Óvakodjunk villamoson, hivatalok,
vagv üzletek előtt az olyan csoportosulástól, ahol egyik emberről a másikra
a tetű átmehet.
A járvány meggátlására elrendelem
az összes iskolák, színházak, mozik
mai naptól számitolt 14 napig való lezárását. Mindennemű gyülekezés, tánciskola, gyűlések, sportünnepélyek, stb.
tartása ugyanezen idő alatt tilos.

Csere

apróhirdetések

Foglalkozás

vétel

m á r c i u s 29.

Hentesek! Vennék 1 töltő és 1 zuzőgépet. Szentgyörgy-u. 13. Ribizsár.
Kombinált háló- és konyhabútor felszereléssel eladó. D.' u. 1—5-ig, Szenthárom ság-u. 38.
Esztergapadot, motort fúrógépei és
más vasipari gépet keresek. Rárkányij
öszeszék 365
Hármaszekrényt, rekamiert megvételre keresek, esetleg cserélek. Attilautca 9. I. 2.
Meghizásból keresek Lampart fürdőkádat tanyára. •-- Papp cukrászda,
Arany János-u. 5.
Világos kombinál! ebédlőszekrény
cseresznyefából eladó. Érd. a kiadóban.
Polyva, cékla, teremag eladó. Tápé,
Tátrn-u. 7. Kószó Mihályné.
Fél hálóbutor és egy barna ruhaszekrény eladó, lakas kiadó. Szücs-u
19 a.
Egy rakás marhatrágya és takarmánycékla eladó. Pataki József utőr>
nél, Kecskéstelep.
Jó fejős, vagy hasas, szarvatlaa
kecskét és egy választási malacot veszek. Zákany-u. 29.
Finoín bébikelengyét eladok. Hozott
anyagból készitését is elvállalom. Othalom-u. 6.
Fias kecske eladó Furus Jánosnál.
Röszke 799.
30 q takarmánycékla, gyermek sportkocsi és szekrény eladó. Barát-u. 15.
Keveset használt opossongalléros télikabát eladó. Szent Mihály-u 1, házfelügyelő. Megtekinthető délelőtt 8—10.
Jó, erős négykerekű kézikocsi eladó
Apácza-u. 14.
3 éves kecske két fiával eladó, Tápé, Hunyadi-n. 5. Dubeez.
Konyha- és étkezdei edénveket magas áron veszek. Vendéglős, Tisza Lajos-körut 9. fsz. jobbra.
Eladó takarmánycékla.
Újszeged
Kállai-fasor -14.
Pianinót keresek megvételre, vagy
használatra. Hajós-u. 17.
Eladó egy modern előszobaszekrény. Horváth Mihály-u. 7. I. 1.
Eladó egy vagon trágya Ujsomogyitelep, 37. utca, >204.
Polyva eladó, ugyanott használt cement kutgyürüt megvételre keresek,
Dobó-u. 36.
Mély gyermekkocsit keresek megvételre PÜsztaszcri-u. 5. Nagy.
Kitűnő áilapotban levő acélszürks
aiigoíszövetrutía középte: dre és egy
fekete selyemkendő eladó. Gyimesi-u
9 Vámháznál.
Csacsikat és könnvü stráfkocsit vennék. Csak csütörtö ;ön vagyok Szegeden. Balaton szabó, Jókai-u. 6.
Eay pár 38-as nöi félbarna," 2 pái
43-as férfi félcipő és egy kosztümkabát
eladó. Osztrovszki-u > i, délután 3 -5-ig
Vennék borosli > lókat, >0) literen
aluliakat Eladó 300 métermázsa takarmányrépa, egy átmeneti kabát, egy
uj finom öltöny.
Mecseki fodrász
Fodor-u. 10.
Uj sötét férfiöltöny angolszövetből
eladó. Kálvária-u. 26. emelek
Eladó 40-es fekete férficipő, kifogástalan békebeli. 30 literes bogrács elcserélhető zsírért, vagy szalonnáért
Alkony-u. 10 a.
N'ynlfcclrea eladó. Katona-u. 67.
Üzemképes varrógépet keresek megvételre. Jó női, vagy férfi szabógépet
Esetleg bérbe. Bécsi-krt, 4. Soltész.
Szétszedhető
slrandkabin eladó,
vagy fa és cipőtalpért cserélem. Szenl
Istváu Társulat.
Hálószoba eulor, ágynemű, porcellánés zomáucedények, vájdling, bödön,
régi csillárok eladók. Kossuth Lajos
sugárut 52.

Kiadó lakasát, lakrészét, bútorozott
szobáját jelentse be. Díjazást nem fizet. Jót kiadom. Lakásügynökség, Kötcsey-u. 10
ingyen adok lakást megbízható házaspárnak csekély ellenszolgáltatásért.
Jószabásu szürke férfi tavaszi kabát
eladó. Szabó. Szent György n 4. I. 8.
Felelős szerkesztő Szirmai István.
Felelős kiadó: Koncz László.
Kiadja:
Hírlapkiadó .<«.
Szerkesztőség
Jóksi-ntca f .
Kiadóhivatal: Kárász-utca L—U,

