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Főrőnáuek ajánlkozom, tőmegfőzést ben a Dugonics-téren levő elemi iskola
is vállalok, jobb középkorú magányos Idő: április 5.6, délelőtt 9 - 1 t-ig.
asszony. Luczmayer, Árviz-u. 4.
III. ker. Határai: Tiszapart Nagykönyvtárakat
Házvezetőnőnek ajánlkozom, jobb körút páros oldala, Attila-u. és Kállay
zenemüveket
középkorú magányos asszony, minden- A.-utca páratlan oldala.
Oltási hely: Fodor-u. 7, reformátua
hez értek Luczmayer, Arvz-u. 4
^ á s á i t o l
elemi iskola.
Bele: • ti6 nővért és háztartásomba
Idő; április 5, 7, délben 12—2-ig.
esltséget kettesek. Tisza Lajos- körút
IV. ker. Határai: Tiszapart, Nagy52, II. 8
körút páratlan oldala, Gsongrádi-sug,
/iiyvesboli,
Boterazoti szoba egy személy réFiat tanulónak felvavzek. Tóth L. páratlan oldala, Fodorteiep, RokkantÁ ö l c s e y - u . 1 . szére kiadó. Munkácsy-u. l/a.
telep.
férfiszabó, Horthy M.-u. 18/a.
Oltási hely : Szillóri-sugáruti elemi
Újszegeden szép szobát adnék inItlindenesleányl
keresek.
Kőhalmi,
iskola.
gyen egy idősebb- házaspárnak vagv Mátyás király-tér 3/b.
G u m i b é l y e g z ő t nyomda, Potgár-u. 24. kisebb családnak a Főfasor végén.
Idő: április 4, 6, délelőtt 10— 12-lg.
V. ker. Határai: Csongrádi-sug. páBatthyány-u. 4.
Egy rngasztóleány, aki tűzni í« tud,
K>ves uIom 200 n-ölos telken szobaBútorozott szoba kiadó. Női ruhák állandó munkára fél vétetik. Somogyi- ros oldala, Nagykörút páratlan oldala
Kerlész-u. páros oldala, Aignertelep
Konyha és mellékhelyiségekből
álló eladók. Korda-sor 16
telep XIII. u. 782.
haz 42 ezer. 3 szobás magasfóldszintes
Fii*'-rkercakedó segédleány négy Gyulapüspöktelep
Keresek
azonnatra
egy
szoba-konyh íz istállóval, sok mellékhelyiséggel
Oltási hely: Csongrádi-sugáruti eleévi gyakorlattal elhelyezkedne. Kurucz
i ezer. Rózsa-utcánál 2 szobás "uj sdó- hás lakást, esetleg egy nagyobb szo- Piroska, Pálmonosior, Hangya.
mi iskola.
bát.
Zákány-u.
28.
m-nles ház 75 ezer. Rigó-utcában 3 laIdő: április 6, 7, délután 3—5-ig.
A Tisva-száiloda felvesz szállodai
kásos ház nagy udvarral, sok gazdaVI. ker. Határai: Kertész-u. páratlan
Bútorozott szoba egy személy ré- takarítónőket
azonnali belépésre. Je- oldala, Nagykörút páratlan oldala, Pesági épülettel 2 )0 ezer. 1 szoba, konvba, szére kiadó. Kormányos-u. 8/b.
lentkezni az irodában.
kamra é« mellékhelyiségből álló házatőfi S.-sugárut páratlan oldala, KecsÚjszegeden egy hold főid a lövölde
mat elcserelem háztelekért. Madách- meUott haszonbérbe kiadó. TudakozódTakarítónőket
keresünk
néhány késtelep.
uloánál leró l szobás alápincézett há- ni a délutáni órákban. Alsóváros, Dobó- napi munkára, jó fizetéssel. Jelentkezni
Oltási hely : móravárosi kulturház,
7 inat elcserélem szöllős tanyáért. Tü- utca 51.
lehet hétfőn a Délmagyarország szer- Kálvária-sor 12. Idő: április 6, 7, dél.
zerlaktanya mögölti 3 szobás" adómenkesztőségében, Lászlónál, d. u. 3—5-ig. előtt 10—t2-ig.
O e r é l u é k békebeli anyagból kabáVlí. ker. Határai: Nagykörút páros
tes házamat elcserélem bentebbi régi
tot
kisebb
alakra
ugyanolyan
nagyobb
oldata. Tiszapart, Petőfi S.-sugárut pá1) zért, melyben azonnal elfoglalható
nadrágért
Kisebb
családi
házat
kereSzeged
város
főispánjától,
ros oldala, Mebelsbergtelep.
ás van. 350 n-öles háztelek 25 ezer.
mint közellátási kormánybiztostól.
Oltási helv: Bécsi-körut, siketnéma
8 Lakásos bérházamat elcserélem ingó- sünk megvétoíre kisebb hibával is.
intézet elemi iskolája. Idő : április 5, 7,
ságokért Köves ut mellett a városhoz Csányi Feronc, Maro»-u. 20.
délelőtt K— 10-ig.
3 km-re levő kertészetemet gomLa„Arzela" permetezőt tűzifáért CSC- 556/1945. főisp. sz.
VIII. ker. Régi és Uj-Somogyitelep
pincékkel, ártézi kúttal, 3 szobás lakás- rélek. Arviz-u. 19.
Hirdetmény
Baktói kiskertek
sal éa gazdasági épületekkel, cselédCserétek sonkát, szalonnál, szapA
minisztérium
43/1945.
M.
E.
sz.
Oltási hely: Somogyitelep,
VI. a
ia ássál sürgősen eladóin. Szt. Antal- pant cukorért, kukoricáért Kecskésrendeletének Z §-a és a 205/1945. M. E. 281. sz., a v. orvos rendelője. Idő : áp«teánál cca. 900 n-óles háztelek sürgő- telep, Apatini-u. 8.
sz. rendelet 1. §. (9.) bek. foglalt ren- rilis 8, délelőtt 9-12-ig.
ren .eladó. BORSI, Valéria-tér 7. szám.
Háromszor használt 48-as magas- delkezések végrehajtása érdekében a
Az oltásra kötelezettek kora 2 éves0ie» kóinisuvegeket magasáron ve- száru ünneplő bokszcsizmát elcaerél- Szeged város területéről való élelmi- től 65 évesig. Az oltás alól mentesüls-ünk. Gáspár-illalszertár, Széchenri-tér nék fB-'is c'pőre és ételemre. Petőfi S.- szerkivitelt ismét szabályozom.
nek, akik az utóbbi év folyamán mái
7. szám, 10-12
67.
Elrendelem, hogy Szeged város terü- tífusz ellen háromszori oltással beolEladé ingatlauok. Magánház 95 ezé..
uo.iiOd atmaesemole és 2.000 bokor- letéről magánosok kizárólag 2 kg élel- tattak, továbbá akik már hastífuszt kiÜzletes bérház 320 ezer. Villa 140 ezer. rózsa eladó vagy elcserélhető. Tóth, miszert vihetnek ki, amelyben cukor áltattak, azonkívül akik sziv*, vesebeteg4 ) n-ól telken ház 30 ezer. 800 n-öl ősz-u. 22.
egyálta'án nem,zsiradék peáigfegfeljebb ségben vagy gümőkóros megbetegedésközműves telek ipartelepnek, alkalmi
Engedélyt adhat ben szenvednek.
8—10.009 száraz válygot és épület- fel kg. sutyig lehet.
vetet. Rókusi templomnál ház és épi- anyagot vennék. Kerepesi, Somogyitelep Szeged város Közellátási Hivatala utaSzeged, 1945 március 28.
t. sl anyag 90 ezer. Házrész 8 ezer. XIIt. n. 798.
zási engedélyként 5 kg -ig teredhető
Dr. Pólfy Uyí-roy h. polgármester.
Domaszéken, Szatymazon és Dorozselelmiszercsomag kivitelére, abban az
Üttetni való eper és hársfák eladók. esetben, ha a kiszállító szegedi születésű,
uO príma gyümölcsös, sj.óllők viltaSzegedi
vagy illetőségű
az élelmiszercsomagot
<ís tanvaépületekkel szegedi belvárosi Petőfi S. sugárirt 38.
Vennék
egy pár gnmibaosnyát. Budapesten élő házastársa, testvére 54. honvéd kiegeszitő parancsnokság.
1 zakért elcserélhető. Vidéken textitvagy egyencsági fel- vagy lemenő rokona
t . füszernagykereskedés, komfortos Fecske-utca 12.
j é s ére kivánju vinni és ezeknek Bu- 125/kieg.—1915. szám.
1 .más, garázs/gazdasági udvar, 220 ezer.
rímpestan való tartózkodását és életben
f : öregnél 2 - 3 - 5 hold szántó eladó.
f ^ g i r j k o ^ á s
Felhívás
lís-t hiteit érdemlően igazolni tudja.
Mfcgb. SZtJJARTO-iroda, K.-ssuíh L.Felhívom
Szeged
város egész terüsugáruf II.
Zongorát; angolt, németet tanit gyors Stzen 5 kg-ig terjednető csomagban letén — vagyis a külterületen lakók
cukor
egyáltalán
nem,
zsiradék
pétiig
i' j v iiasz.nált táskagramofon 20 le- iiak«M»;at oki. tanárnő. Vidra-u 3. 10.
legfeljebb 1 kg. súlyig lehet. Szeged figyelmét is —, hogv a brlügyminisztei
mezzel eladó. — TuMiusz, Újszeged, ajtó
város Közellátási Hivátala által kiaodt ur 380.000/1941. fi. M. számú rendeteti
Buti;)sor.
j Uzónű, ragasztók és á p é s z m u n k á - szállítási engedélyek minden esetben alapján mindazon fiúgyermekek, akik
(.f idó árpaszalma Nyil-u. 64.
! sok felvétetnek magas fizetéssel. Zsurkó a rendőrség által láttamozandó!: és csak 19-íf). évben 12. életévüket elérik és azon
fiúgyermekek, akik 1928., 1929,1930., 1931
igy lesznek érvényesek.
l * v festett hálószobahntor eladó. — I e i pögyár, Vadasz-u. 2 b.
es 1952 években születtek, továbbá azon
Szi-ntmihály-n. 3.
TiczIvweWni,gépírni tudó, elsőrendű
Nem Budapestre irányuló vagy bár leánygyermekek, akik 1945. évben elérik
Tűzhely, edények és egyéb konyha- mükódési bteonyitvánnyal is rendelkező Budapestre irányuló, de nem magán- 16. életévüket, valamint azon leánygyerfelszerelési tárgyakat megvételre kere- bárhová eUr.lyczkedne. Paskai Tiborne, személyek, hanem jogi -személyek ré- mekek. akik 1928. és 1929. években szüKiszombor, Szegedi-ut 17.
széről való élelmiszer kivitelére kizáró- letettek, hogv bejelentési kötelezettsések. Tisza L.-krt 46. III. .6.
IMantvájnőfí felvétetnek. Zsurkó-ci- lag Seged város főispánja, mint közel- güknek a dohinvtőzsdékben kapható
T a k a r m á n y r é p a eladó, 15—18 q. —
látási kormánybiztos áílithat osak ki ezen célra szolgáló bejelentő lapon, áp
pőgvár, vadosz-u. 2 b.
Pálfy-u. 51.
kiviteli engedélyeket, ebben az esetben ritis 1. és 30. közti időben a rendőrségi
La
ok,
gépmnnkások,
fémcsiVennék egv jóhangu rövidzongorát,
is asunban a rendőrség által láttamo- lejelentő hivatalban (Vár-utca 7. sz. í.;
szolók
cs
köszörűsök
felvétetnek
a
zárdai II gimn. tankönyveket, fóregzauook és csakis igy érvényesek.
eleget tegyenek.
'i-.cntes sezlonl, vagy reknmierL Valéria- Deák kés-, acél- és fémárugyárban,
Aki jelen rendelkezésemet kijátsza.
Mars-tér
U
sz.
tor .14 házfelügyelő, délelőtt 8—10-ig,
Azon szülők, gyámok, munkaadók,
Bejárónő délelőttre felvétetik Tisza vagy be nem tartja, kihágást követ ej stb. ellen, akiknek gondozásában ilyen
va'ty 2 4-ig.
és
ha
cselekmenye
súlyosabb
elbírálás
•Jveszeti egv sötétszürke kabátöv a Lajos-körut 46. III. 16, délelőtt 11 óráig. alá nem esik, 5900 peagi'Üg terjedhető korú fiu- vagy leánygyermek van és az
SrCIlütntivílésnez értő kapást azonk'V-kórháztóI a Vasasszent péter-u 24-ig.
pénzbüntetéssel büntettetik. A rendőrség jelentkezési kötelezettségének fenti időI! osületes megtalálót kérjük jutalom nfWbetópasre keresek ^ütyraaz 4G9. javaslatára mellékbüntetésként a közi ben eleget nem tesz, törvényadta jogom
ellenében ugyanolt leadni
alatti tanyamba. Tud. Dobó Sándor. igazgatási eljárás alá vonás is kimond- mii fogva el fogni: járni.
Szeged, 1945 március 25.
ható, amelynek tartama fél évnél hoszKél árva kéri azon illetőket, kik Uj- V a n j - t é r 4. alád.
Segéd és tanonc felvétetik. Ábrahám szabb nem lehet.
szeged, Középfasor 17 alól ingóságokat
A liirgészitőparanesnehmcgmentetteK, esetleg azok hollétéről szabó, Pallavicini-u. 3.
Szeged, *C46 március 29.
Számszakos tanárnő középiskolások
Imlvmásuk van. saját érdokúitben jeSzeced város polgármesterétől.
Karácsonyi
lentsék ugyanott.
korrepetí k-teui. magánvizscára eiőkéfőispán.
szihwét váltana. Mérki, Vitéz-u. 19.
8160/1945. E. sz.
Kis kézi kártolót cserélek tűzifáért
Bejárónő felvétetik. Margit-u. 30,
vagy élelemért. Üstökös-utca 3, em. 1
Tápgy: Szegeden tartózkodók tartózSzeged város polgármesterétől.
földszint ajtó 3.
kodási engedélyének ügye.
Szaraz tűzifáért férfi bőrkabátot
Idősebb hásaspár nagyobb házhoz
cserélek vagy zsírért, szalonnáért Ja- házmesternek és mezőgazdasági hóna- ad. 1086/! 945. Il/b. sz.
Hirdetmény
kab Lajos-u. 13, fodrászüzlet.
pos kocsis felvétetik. Szivárvsny-u. 5.
Hirdet
raény
Felhívom
Szeged város területén
BekebelS cérnát és ruhaneműt adok
Háztartási alkalmazottat keres vikokszért, fáért élelemért. Zákány-utca
A fenyegető has tífuszjárvány meg- ideiglenes tartózkodási engedéllyel tardékre doktorné. Érd. Nemestakács-n. 18. előzésére elrendelt kötelező védőoltások I tózkodókal, hogy a város területét lcgí 4 , (emelet.
Bejárónő felvétetik. Kigyó-u. 1, III. 14 áprilisban folytatódnak.
I később április 2Ö-ig hagyják el. A ki
2.5 m parget ruhaanyagomat zsírért
és lisztért elcserélném. Somogyitrlep
Bérest, 16—17 éveset, felveszünk.
Felszólítom a város belterületén, to- j adott ideiglenes tartózkodási engedélyek
24. u. 915.
CsUiM-H. 13.
vábbá a város körüli telepeken és ] nem hosssabhithatók meg. RészletintézHáztartási mindenest, középkorút Újszegeden lakó összes borbélyokat, i kedések később adatnak ki.
Szép régidivatu masszív
ebédlő,
A rendörseget egyidej ideg utasítottá aló, 10 személyes asztal hátszékkel, is, rögtön a": ilmazok. Kossuth Lajos- fodrászmestepeket, kereskedőket es kis- j
iparosokat, atik ed«*g még az oltásokon tam fenti rendelkezésem betartásának
e ry úlőfürdőkád" külön is olcsón eladó sngárut 73, hoabdajdonos.
legszigorúbb ellenőrzésére.
Zá«zló-u. 8.
Egy bejáró tiszta lőzőnő azonnal at nem esteik, bogy összes alkalmazottaikkal és családtagjaikkal együtt az
Szeged, 1915 március 27.
Irogepel keresünk megvételre Déry felvétetik. Széchenvi-tér 8, II. 17.
nbábbi időben és lakóhelyeik szerint
Dr. Pálfy György
gópáruhaz, K Í S S - H 3.
fives gazdasági kommenciés alkal- illetékes kerületi oltóhelyeken az oltások
h. polgármester.
Kevmelhasza iil fehér nikkelezett mazottak felvétetnek. Több családuak felvétele végett Peti éti énül jelenjenek
előnyben. U. o. cca.400kév" I-a vessző meg.
sportkocsi eladó. Répás-u. 24.
Felelős szerkesztő Szirmai István.
Feketes/.élen közvetlenül a bajai ut kosárfonásra eladó. .Telentk. Dobó-u. 12
I. oltási hely : Újszeged TanítóképDornasréVrc tanyást, illetve felest ző elemi iskola.
mellett mult télen erősen megtrágyázó t
Idő: április 5, 6, 10,
Felelős kiadó: floncz László.
G hold föld (lakással) felesbe kiadó. keresek. Hodácr, Pótisi-körut 31/b.
ctetefőtt 8—19-ig.
Kiadja:
Szaite, Bowor-u 7, délután.
3 hoíd szöllőmbe tanyást keresek,
II. ker. Hafcirm: Tiszapart. NagyHTrlnpktatTó K f t
másfél
hold
szántóföldet
adok
felesbe.
körút
páros
oícJa'.a,
Atfua-u.
Kállay
A.Igasioval megvételre keresek esetleg
Szerkesztőség
ióbai-nlra f .
írsertésért vagy óielmíszéeért cserétek, Tud. Vadasz, Zárda-n. 20 Menekültek utca páros okiak).
t-is ieteUeezhetnek.
l'eszk. II. u. 17
Oltási h u * : Sctgedi Napló épületéKiadóhivatal: Káriiz-ntra t —S.

SfeuLKi*

Kiadó lakását, lakrészét, bútorozott
szobáját jelentse be. Díjazást nem fizet. Jól kiadom Lakásügynökség, Kötcse.y-u. 10
Angolt tanit legmagasabb fokig Londonbm élt angol hirtapirónő. Kezdők
szám
ors e ivéni módszer. Társa
sj .
Ér . :«dés 2-től 3-ig. Iskoía-u. 27. Szántó.

