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Párthireh 
A Szociáldemobra Ifjúsági Mozga-

iom szegedi csoportja megalakult. 
Szombaton, 5-én délután pontosan 5 
órakor gyűlést tartunk, melyre elvár-
juk az ifjúmunkások megjelenéséi. 
Csckonics-utca 4. 

A Nemzeti Parasztpárt szegedi szer-
vezete május 6-án a következő he-
lyeken tájékoztató taggyűlést tart: 

Dcszkcn a kultúrházban délelőtt 
11 órakor, 

Pusztamérgesen az állomásvcndég-
lűbcn délután 3 órakor, 

Doinaszéken a l'odor-vendéglőbcn 
délelőtt 11 órakor, 

Alsóközponton a mozihelyiségben 
délelőtt 11 órakor, 

Várostanyán a kultúrházban dél-
után 3 órakor, 

Felsőküzponlon az iskolában dél-
után 3 órakor, 

Szalvmuzon a kullurházban dél-
előtt 11 órakor, 

Csengéién az iskolában délelőtt 11 
órakor, 

Algyőn a kullurházban délelőtt 11 
órakor. 

Álokházán a gácssarki iskolában 9, 
a Pclróczi-iskolában 3 órakor. 

A Konitiiunisla Párt belvárosi 
szervezete péntek délután 5 órakor 
párlnapot lart. A lagok megjelenése 
kötelező. 

A Szociáldemokrata Párt belvárosi 
szervezete 6-án délután 4 órakor part-
értekezlelet lart Csekonics-u. 4.sz. alatt; 

felsővárosi szervezete Vásárhelyi-
sugárut 22. sz. alalt C-án délután 
4 órakor pártértckezletet tart; 

fodortelepi szervezete 6-án délután 
4 órakor púrtérlekezletet lart; 

szőregi szervezete a Kasza-féle ven-
déglőben 6-án délután 5 órakor párt-
gyülést tart; 

nióravárosi szervezele 0-án délelőtt 
10 órakor párlértckczlctet lart Délibáb-
utca 7. alatt, 

rókusi szervezele 6-ún, vasárnap 
riélelölt 9 -10-ig pénztárórát és 10-től 
12-ig tagérlckezlelet lart Hétvezér-utca 
9. sz. alalt. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Csongrádinegyei Földbirtokrendező 
Tanács szegedi lárgvaló tanácsától. 
120 lb/1945. 

H i r d e t m é n y 
A szegedi tárgyaló tanács május 

10-én csütörtökön reggel 7 órakor a 
királyhalmi, május l í -én, pénteken 
reggel 7 órakor az átokházi földhöz-
juttatásokat fogja felülvizsgálni. A pa-
nasznapok helye mindkét napon: Vá-
roslanván a királyhalmi várostanya 
épületében. 

Felhívja a tárgyaló tanács az érde-
kelteket, akiknek a löldkiosztás során 
panaszuk merült fel, azok is, akik pa-
naszaikat már Írásban benyújtották, 
jelenjenek meg a fent megjelölt időben 
es helyen a tárgyaló tanács előtt, ahol 
szóval előadhatják panaszaikat és ké-
relmeiket. Minden panaszos a gazda-
könyvét és bérletkönyvét hozza ma-
gával. 

Felhívja a tárgyaló tanács a szegedi 
földigénylő bizottság fent megjelölt ke-
rületeibe kiküldött főldigénylő albizott-
ságainak tagjait, hogy az összeirási 
ivekkel szintén jelenjenek meg. 

A sorrakerülő többi, a szegcdi föld-
igénylő bizottság kerületeibe történő 
kiszállások idejét és helyét a Délma-
gyarország május 12-i és 13-t számában 
lógja a tárgyaló tanács közölni. 

Szeged, 1945 május 2. 
Dr. Zolnay Imre sk. 

a szegedi tárgyaló tanács elnöke. 

A Szegedi Közúti Vaspálya Itt., 
Szeged város kezelésében. 

H i r d e l m é ú y 
Crlesitjük az ulazó közönséget, hogy 

május 6-tól kezdődöleg a város ható-
ságával rgyértcliniileg a viteldijakat az 
alábbiakban állnpitottuk meg: átszálló-, 
vonal-, szakasz-, gyermek-, gyermek-
szakasz- és csomagjegy egységesen 
!•— pengő. 

Üzemvezelöseg. 

k é r e m azon urinőt, aki Zalamegyé-
tiől levelet hozott Bárány Pál részére 
Komogvitelepre, cimét legyen szives 
tudatni". 

2000 négyszögöl föld a Mattyon lul 
paprikának elkészítve felesbe " kiadó. 
Dobó-utca 54. 

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 á l l m ó d u n k b a n k ö z ö l n i . 
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 

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

Foglalkozás 
Törtarany-, ezüstbeváltás, ékszer-

készilés, javítás. Bárdóczky ékszerész, 
Kelemen-utca 2, a Hági-éttercmmcl 
szemben. 

Eözaitudó asszonyt, kézilányokat, 
mindenes fiút felvesz Menza. Jelentke-
zés Buspáter-u. 8. 

Szabósegédekel felvesz. Csótí szabó 
Vár-u. 7. 

Főzömindenest (elveszek Szt. György 
tér 1. 

Gyakoriéit varróleányokat és tanuló-
kat felvesz. P. Reich Erzsi. 

Gyermekgondozónál hat éves fiam-
hoz "egész napra azonnalra keresek 
Tisza L.-krt. 41. 

Ügyet, gyermekszerető, inteligens 
leányt háztartásban segédkezőt bent-
lakásra felveszek, Nemestakács-u. 28. 

üipészsegédet és bekészítő nőket 
felvesz. Zsurkó cipőgyár, Vadász-u. 2/b. 

Henger rovátkálást és gépjavítást 
vállal Csonka István géplakatos és hen-
gerrovátkoló mester, Vám-lér 6. 

Varrónő házhoz elmegy, javítást is 
vállal Szatmári Istvánné, Kálvária-u. 1. 

Többgyermekes éves kommenciós 
tanyást keresek gyálairéti (anyámra. 
Peregi-malom, Sárkány-utca 6. 

Házmester felvétetik. Attila-utca 8. 
Budáról bulorlehozatalhoz kocsi-

fuvarost keresek. Klcinné, Török-u. 11/a. 
Újszeged alsóliszaparti kis holdas 

bérgazdaság május 6-án délután 4 óra-
kor a tiszafelöli csőszháznál csőszöket 
fogad. Szegődni szándékozók jelentkez-
zenek. 

A belvárosi temető gondnoki hiva-
tala közli, hogy a sirok gondozását 
megkezdték A sirok locsolásához nőket 
f e l e s z ü n k 'jelentkezés a temetői irodá-
ban. 

Bejárónőt keresek. Szentháromság-
utca 4. I. 6. Jelentkezés d. e. 8—11 vagy 
d. u. 3—6-ig. 

Gazdasági cseléd felvétetik. Csuka-
utca 13. 

Kitulótiut felvesz „Colorit" műterem. 
Kölcsey-u. 11. 

Szabőtegédet felveszek. Tisza Lajos-
körut 77. 

Komoly nő kisgyermekek mellé is 
elmenne. Cim: Somogyi-u. 11. házfel-
ügyelő. 

Kél bognársegéd állandó munkára 
felvétetik. Garai Andrásné, Gerendás, 
Békés megye. 

Kilutót és tanulót felveszek. Hege-
dűs, Somogyi-u. 15. 

Gyermekszerelö középkorú nő állan-
dóan családtagnak számit, felvétetik 
teljes ellátással. Egy férfikerékpár eladó 
Hétvezér-u. 48. 

Mindrnesleányt felvesz a „Délvidé-
ki" élkezde. Ugyanott moslék kapható. 
Szentháromság-'u. 8. 

a d á s - v é t e l 

Bétyeggyiijleinényt, tömegbélyeget 
veszek magas áron. Bélyegkereskedés, 
Iskola-ulca, a fogadalmi templommal 
szemben. 

Aranyat, ezüstöt, brilliánst, éksze-
reket, órákat magas áron vásárolok. 
Laczkó órás-ékszerész, Kárász-u. 14. 

K e v e s e t h a s z n á l t , e s e t l e g h i á n y o s 
m o d e r n e b é d l ő b u t o r t v e n n é k . — 
A j á n l a t o k a t S z o y k a f ü s z c r ü z l e l b e . 
R e f o r m á t u s p a l o t a . 

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

Női keréknarvazat keresek pénzéri 
vagy élelemért. Vásárhelyi-sugárut 9. 

Irodai fogas és egyébb bútor eladó. 
Deák F.-u. 24. házfelügyelőnél. 

Keritésnrk való használt lécét ve-
szünk. Osváth, Zérda-u. 20. > 

Nagyobb slrandkabint vagy fabódét 
keresek megyélelre. Kincs, Francia-
utca 23. 

Táskagramofon és csolnakos varró-
gép eladó. Érd 2 - 6 - i g Újszeged, Kál-
lay-fasor 61 

Keresek megvételre 350 drb nagy-
méretű téglát vagy élelemért cserélnék, 
Somogyitelep, VIII. utca 457. 

Férli sportöitönyre vagy kabátra 
való tiszta gyapjúszövet eladó. Zerge-
utca 4 b., I. em. 4., délután 2—4-ig. 

Eladó egy fejőstehén vagy egy két-
éves üsző. Újszeged, Csalogány-u. 4. 

Lucerna évi kaszálásra eladó. Petőfi 
Sándor-sugárut 66. 

Eladó használt több vaságy, faszek-
rények. mosdók, székek. Zrinyi-u. 10. 
földszint, sarok műhely. 

16 éves leánynak való ruha és több 
35 számú cipő van eladó. Pille-utca 11. 
emelet 6. 

Csere 
Elcserélném hasas süldőmet iókar-

ban levő női kerékpárért. Tud. Sandor-
falva, Csikósor 15. 

Finom fehérnemüanyagot, vagy 
élelmet adnék felső, nyári ruhaanya-
gért. Uzsoki-u. 10, Fodortelep. 

F.serélek tűzifáért elsőrendű kész 
41—42-es cipőfelsőrészt. Elekes, Tavasz-
utca 15. 

Babkávéi, burgonyát, csemege pap-
rikát adok cukorért. Somogyi-u. 9. 

Békebeli fekete férfi télikabátot el-
cserélnék élelemért Br. Jósika-utca 13. 
félemelet 9. 

Permetezőt ujat, teljes felszereléssel 
malacért, tüzifárt cserélek. Fodor-u. 30. 

Cserélnék tűzifáért, szénért férfi-
inget. Szalonnáért női felsőruhaanyagot. 
Szentháromság-u. 61. Salamon szabó. 

Idősebb jólhuzó lovamai fiatalabbéri 
elcserélném. Maros-u. 20. 

Fáérl cserélek 42-es uj cipőt férfi 
és gyermekruhát. Tisza L.-krt 45. 

Kerékpár tűzifáért, összecsukható 
fehér vasagy élelemért elcserélhető eset-
leg pénzért eladó. Horváth M.-utca 
1. udvar.' 

Nikotin permetezéshez, élelemért 
vagy italért elcserélhető. Br. Jósika-
utca 25. udvar, magasföldszint 1. 

Süldőt cserélnék borjúért vagy lóért. 
Kotogán, Röszkei-u. 3. 

Evőeszköszt cserélek élelemért vagv 
lisztért, Pálfi-utca 25. 

Tűzifáért békebeli férfi inganyagot 
adok. Ördög, Üstökös-utca 11. 

Kékkőéri adnék malacot vagy zsirt. 
Pálfi-utca 57. 

Cserélek ruhát 4—5 hónapos mala-
cokért és 2600 négyszögöl here évi ka-
szálásra kiadó a Rosenfeld-tanyánál. 
Zárda-utca 8. 

Sói adnék tűzifáért, Klein, Török-u. 
11a. 

Jókarban levő női kerékpárért bár-
milyen élelmiszert adnék. Mészárosné, 
Pusztaszeri-u. 4. 

Cserélek lisztért 110-es villanyfőzőt, 
vitlanypiritót, 20 kgr. 2 mm-es drótot 
és 2 mázsa cementet. Boldogasszony-
sugárut 47, 

Ujpesleu levő szoba-konyha bútort 
elcserélném szegediért. Szent István-tér 
15, Vörösné. 

Férfiöltönyt kisebb termetre vagy 
fiu részére elcserélek tűzifáért So-
mogyi-utca 29., I. em. 6. 

Kilünö asztaltüzhely zsiradékért el-
cserélendő, Párisi körút 22., lakatos 
műhely, 

Öltönyt, szövetet cserélek tűzifáért. 
Kossuth Lajos sugárut 27., szabó üzlet 

Kárlológépel gyapjúhoz elcserélek 
élelem vagy egyébért, Malom-utca 3. 

Barna bőr parafás cipőt cserélek 
étkészletért, vagy női fehérneműért. 
2—4-ig. Kálvária-utca 23. 

Kellő arany karikagyűrűt cserélnék 
férfi pecsétgyűrűért, vagy vennék. Va-
léria-tér 11, asztalos. Délután 4—6-ig. 

Sál, férfi cs női cipőt, külsőgumit 
fáért, gyermekcipőt élelemért cserélek. 
Sándor-utca 22, udvari épület. 

Cserélek vagy veszek apró szegei, 
táblaüveget, használt kereteket minden 
mennyisegben. Kárpáti keretező, Tisza 
Lajos-körut 53. 

Egy ruhára való hernyóselyem em-
priméanyagot, 8 méter elsőrendű vász-
nat, pálinkát is cserélek fáért. Kele-
men-u. 3, folyosón 1. ajló. 

k ü l ö n f é l é k 

Itokkantföld felesbe vagy bérbe ki-
adó. Érd. Heim fodrásznál, Takarék-
tár-utca 8. 

Keresek üzlethelyiséget a belváros -

ban, forgalmas helyen, berendezéssel 
Wagv anélkül Mészáros. Uótnai krt 25. 

Csirkét, kacsát, bárányt felesbe fel-
nevelek. Faragó lviskundorozsma, Ar-
pád-utca 20. 

Ingatlanak adás-vételének közvetí-
tése l'elrik-iroda Szeged, Széchenyi-
tér 7., I. emele t 

Kérem azt a hölgyei, aki Tóth Fe-
rencnének üzenetet hozott férjéről, ki-
vel Baján beszélt, fáradjon el mégegy-
szer. Somogyitelep, XII-u. 765. 

Salak díjmentesen elhordhaló I 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár gőz 
fűtésétől, Széchenyi-tér 7. 

Zongora hangolást és javítást vállal 
Kállay, a Zenede hangolója, Szilágyi-
utca 9. 

Rigó-utcán elveszelt egy barna b ő r 
tárca iratokkal és 20 pengöv.el. A b» 
csületes megtaláló jutalom ellenébei 
adja le Rigó-u. 28. 

Kél évre bérbeadom halas-tómat 
Érd Hajnal Mihály Szeged, Baktól-
kiskertek 169. 

Trágya, egy kis vagonra való eladó 
Délibáb-ulca 40 b. 

Iláli permetezőgép eladó, vagy el 
cserélhelő. Veresács-u. 38. 

Eladók kókusz futószőnyegek. Ilor-
thy Miklós-u. 22. II. 7. 

Móra-u. 3 alatt egy öreg bárány et 
adó, vagy 42-es női cipőért elcserélem, 

Színes gyapjufónál kaphaló. Érd. 
Tápé, Kassa-u. 8. 

Tel jesen uj komplett Révai Nagy 
Lexikon eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

220-as leszámoló villanyórát kere-
sek megvételre. Tébeszt Antal, ítél ve-
zér-utca 58. 

Női kerékpárt gumi nélkül és férfi 
nagy szabógépet vennék Magyarné, 
Szikra-lak, Kálváriánál. 

Férli kerékpárt keresek megvételre 
Tóth, Alsóközpont, Mórahalom 55?. 

Vennék kis kéziköszörüt. Korda-sof 
26 szám. 

Egy komplett, márványlapos ebédlő 
berendezés eladó. Vajda-n. 18. 

Eladó két négyhónapos malac. Új-
szeged, Népkert-sor I b. 

Konyhabútor, tűzhely eladó Rókusi 
feketeföldek 202. csapatkórház hátamö-
gött. 

Angol szövetből készült majdnem 
uj férfiruha eladó. Kápolna-u 1. 

Eladó 103 négyszögöl elsőrendű her« 
1 kaszálása, Holló-utca 1 b. 

Konyhabútor, idősebb nő részér 
feketeruhák, magasszáru cipő, retikül 
sifon fehérnemű.eladó vagy cserélheti 
10 óráig, Kölcsey-utca 10.,' II. em. 12. 

Zsebórát jójárásut veszek. Ajánla-
tokat 1—3 óra között, Párisi-körut 38 b* 
szám alá kérek. 

Vennék pénzért vagy bármilyen élel-
miszerért 40-től 100 literig üstöt. Pálfi-
utca 57. 

Eladó 41-es uj inagasszáru férfi hoz-
cipő Fodortelep, Tálra-tér 5. 

l a k á s 

Bútorozott szoba kiadó Damjanich-
utca 7a alatt. 

Bútorozott szoba kiadó Hétvezér-
utca 46b sz. alalt. 

Kiadó bútorozott szoba esetleg 
konyhahasználattal is. Brüsszeli-körut 
22/b. sz. 

Kétszobás lakást szalonnával díja-
zok. Solymosiné Szentes, Széchenyi-
utca 102. 

Kiadó főbérlcti lakását szíveskedjék 
bejelenteni, díjmentesen közvetítem. 
Lakásügynökség, Kölcsey-utca 10. 

Bútorozott szobák állandóan kap-
hatók. Lakásügynökség, Kölcsey-u. 10 

Tehene i adunk ki feiőre — takar 
mánnval vagy anélkül. Horthy Miklós-
utca Í6., II. em. 20. Reggel 8—9 közöt t 

Ki tud róla? 

Felkérem a hazatért leventéket, ha 
tudnak valamit Juhász János szegedi 
leventéről értesítsék szüleit Szilléri-
sugárút 57. 

V. 895 Ip. Itornyák Péter honvéd-
ről aki lud, értesitse Mészárosnál 
Pusztaszeri-utca 4. 

Felelős szerkesztő: Szirmai Islváo, 
Fele lős kiadó: Koncz László. 

Kiadja: 
Hírlapkiadó Kft-

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 1—3. 


