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Párthírek
A Magyar Koinnianlsla Párl szerdal
párluapjai. A Magyar Kommunista Párt
szegedi pártszervezetei szerdán párlnapot tartanak. Tárgy: A szakszervezetek
az ujjáépilés szolgálatában.
Iielváros,
Kálvin-tér6.,előadó: Dénes Leó, Alsóváros, Róka-u. 21,-előadó': Szirmai István,
Felsőváros, Bómai-körut. előadó : Tombácz Imre, Rókus, Orgona-utca C/a. előadó : Gyólai István, Móraváros, Mórautca 3. előadó: Komócsin Mihály, Soinogyitelen III ulca 75. előadó: Vikler
György, Újszeged, Népkertsor 5. e l ő adó : Bohó András. Az előadások mindenütt 6 órakor kezdődnek. Párttagok
megjelenése kötelező, érdeklődőket szívesen látunk.
A S z ó r iteeuiokrala Párl pártgyüldsei szerdán este 6 órakor,
a somo'.'vitelepi szervezet III. u. 83
(Kntoliki' kér). Előadó: Dr. Antalffy
György, ..Pemokrácia és szocializmus"
címmel l 11 előadást. Vendégeket szívesen láluu
az ujs/egedi szervezet Főfasor 17-18
(kullurli:
alalt párlgyülést tart.
A f t'<'ldfmokrata Párt szőregi
szervezi le esütörtökön este 6 órakor
>ártrvtii• • t tart a rózsaulcai Kaszaé'e M i úcglőhelyiségben.

Í

szervezeti hírek
Kedden, május 29-én délután 4 órakor a fcstömeslerek gazdasági értekezletet larlanak a székházban. Kérjük,
faját érdekükben teljes számmal való
u cgjc'cnésüket,
délulán 6 órakor a fodrászmunkások
fs mesterek együttes vezetőségi ülése
a székházban.
A Tanárok, Tnnitók Szabad Szakszervezete felkéri az összes nyugdíjas,
valamint a két- vagy többgyermekes
i nylegesen működő tagjait, hogy a
I c.vzerzési Csoporttal kapcsolatos úgvI rn kedden, má jus 29-én délután ? órak r a Klauzál G. gimnáziumban jelenje. ek meg.
A Zenészek Szabad Szakszervezete
r erdán, május 30-án délulán 1 órakor
t 7. -yülest tart, melyre az összes tagot at megjelenésre kötelezi saját érdek i! ben.
Tárgy: a vendéglőiparban
ltci'dő alkalmnzlatás. Vezetőség.
a Házfelügyelők Szabad Szakszerié'; !c csütörtökön, május 31-én dél« > i i 3 órai kezdcllel tarlja alakuló
» si t a Szakszervezeti Székházban
(I c r ' h y M.-u. 8). Minden liázfelügyelő
oll Jegyen. Vezetőség.
m.\- - - m
II . „MLIV.'l, M

lódott épületről van szó, hogy Inkább
lebontása indokolt.
A b e j e l e n l é s adatai alapján a hatóság később intézkedik a lakások
rendbehozása, adókedvezmény é s kölcsön, szabadrcndelkezési j o g életbe,
léptelése, valamint anyagok beszerzése ' érdekében. Tehát saját érdekében mindenki tegyen eleget bejelentési kötelezettségének. A bejelentést
nyomozókkal ellenőriztetem é s a mulasztókat közigazgatási ulon
vonom
felelősségre.
Szeged, 1945 május 25.
Dénes h . polgármester.

1Ipróhirdetése!i
Adás-vétel
Szédaüika r bóra, cih-ompót.ó, sütőpor, salalcali viszonteladók
részére
Szeredainál, Cserzy M.-u. 3.
Aranyal, ezüstöt magas áron veszek,
dublé karikagvürü készítést, órajavitást vállalok. Bárdóczky ékszerész, Kelemen-utca 2.
Francia é s m á s márkás púderek,
krémek, vaselin, öngyujtóbenzin a
Vigh illatszcrlárban.
Bélyeggyűjtemény!, töraegbélyeget
veszek magas áron. Bélyegkereskedés,
Iskola-utca, a fogadalmi templommal
szemben.
Használt bútort é s ruhaneműt veszek és eladok. Fischof, Mikszáth Kál
mán-ii. 22.
Eladó e g y szabógép é s ventilátor.
Pille-u. 19 a., alsó ablak, kopogni.
l i e r c t vásárol Csanádi szikvizgyár.
Ugyanott egy ember felvétetik. Püspökutca 8.
Fűszeráruk viszonteladók
részére
legolcsóbban Szeredainál, Cserzy, M.ulca 3.
óra-,
ékszer-,
arany-,
ezüst-,

brilliánsvétel, csere, eladás, javítás Tóth órásnál.

1915 május 29.

Keresünk megvételre virflget (Na
Perfekt bejárónő felvélc'.ik kéfsza
sdicilutn) és Ilypochloridot
cselleg bás lakáshoz. Deák F.-u. 4., fid. 1
cserébe. Munkáiszövetkezet hűtőháza,
Takarítónői keresek. Kossuth L'/
Ilona-utca 16—20.
sugárut 81., ajtó 6.
* j
Táskairógcp eladé. Blaskovics búHázmestert keresek külső takarítás*
torüzletben, Tábor-u. 5.
ra. Szentháromság-utca 32. HáztulajdoKőzépiermelre finom nyári öltöny nos.
eladó. Várnai szabó, Dugonics tér.
Elsőosztályu cipészmunkások feivA
Tiszti fehérvászon egyenruha, e g y tétnek. Kölcsey-u. 4.
pár 37-es n ő i zöld anlilop bőrtalpú
Ügyes fodrászsegédleány és tanuló*
cipő eladó. Mészáros, Zákúny-u. 2 5 . leány felvétetik, özv. Liszkayné, KölMagas áron veszek csónakot é s csey-utca 12 szám.
mindenféle csőnakalkatrészeket. KoBejárónői keresek felvételre dék
vács, Maros-u. 29.
utánra. Dr. Korda Jenő, Dugonics-tér A
Régi é s uj ajtók é s ablakok eladók,
igy malacért cserélhetők. Mátyásr 4.
Szép nagy füstólt sonkát vagy zsirl
Kis hordókat, nagy hordókat ve- cserélnék cukorért,
hétköznap r e »
szek. Ilétvezór-u. 7.
gel 10-ig. özv. Csalané, Bécsi-körut 3L
Eladó egy használt 220-as hajszáCleiemérl cserélek egy rekamiert ét
ítóbura. Pulcz-u. 19.
fotelt. Tud. Bécsi-körut 1 1 b . , házfek
F e h é r fél hálószobabulor eladó. —
ügyelőnél hétfőtől a déli időben.
saba-u. 3.
Gycrmeksportkocsit cserélnek z s i c
Angóragyapjo é s angóra kisnyulak
ért vagy cukorért. Szeged,
Szcndf
eladók. Tulcz-u. 30 b.
Béla-u. 9.
Mély gyermekkocsi eladó. KossuthPríma gumival felszerelt n ő i keuíca 23. özv. Engi Imréné.
rékpár ráfizetéssel elcserélhető e g y jó;
Eladó két e g y e s laposkocsikerék B hangú pianinóért, vagy zongoráért. -y
Puskás-u. végén, bognármeslcr.
Somogyitelep IV. u. 126.
Eladó e g y mély- é s egy alig hasz
Maiacot cserélek 43- é s 44 e s boksl
nált sportkocsi. Gép-u. 13/a.
cipőért. Tápé, Dózsa-u. 142.
Szmlrnaszőnyeg, nagyméretű' (436x
9x48 mm. ráfvas (7.50 méter) é l e
350 cm.) eladó. Korona-u. 4., I. 3.
lemért vagy fekete lemezért elcserél
hető. Jó benzineshordót veszek. Bocfe
kay-u. 0., udvar 15.
Jókarban levő halászladikért a d
Bútorozott szoba kiadó. Hétvezér
nék egy pár Csizmának való bőrt ér
utca 46 b.
Bútorozott szoba férfi részére l^ére talpat. Horváth Antal, Attila u. 6.
kiadó. Damjanlch-u. 7 a.
Bútorozott albérleti szobát keresek
Hirdetmény
három személyre. Pelő, Attila u. 16.,
A Szegedi Nemzeti Bizottság hatáII. e m e l e t 5.
rozata értelmében az összes k e r e s
kedők, iparosok, vállalati vezetők é t
főtisztviselők igazolás alá kerülnek
Felhivom az érdekelteket, hogy j »
Elveszett egy kis bárány csütörtökön este 6 és 7 óra között a Petőfi S.- nius 16-ig igazolásuk iránti kérvényüsugárut 1. szám alól. Megtaláló juta- ket 5 0 pengős városi oktnánybélvegi
lom ellenében hozza vissza a házmes- gel ellátva az igazoló
bizoltsághoí
terhez.
(Károlyi-utca 2/a., I. cm. 3. sz. szel*
Hadifogoly- és telefonkérvény orosz bábán délulán 3—4 óra között) nyújt*
fordítását vállalom. Gubola, Polgár-u 22 sák be. Az űrlapok ugyanazon helyefe
Csütörtökön a Rudolf-téren elve- és időben vehetők át. Amennyibe®
szelt egy női barna pénztárca.- Igazolt az igazolás alá kerülő kereskedő, ipai**
tulajdonosa átveheti a kiadóhivatal- ros vagy vállalati vezető
ujkeleH
ban.
szegénységi bizonyítványt csatol nyV
Molyirtó nélkül ne hagyja léliruhá- latkozatához, ugy bélyegilletók lerö<
ját, mert nagy kára lesz. Kapható: vása alól mentesül.
Vigh illatszertárban.
Aki igazolás iránti k é r v é n y é t fentf
Angóra- és juhgyapju kártolását és időpontig nein nyujlja be, annak ipar?
érvényét veszti,
illetvf
fonását jutányosán vállalom. Kovács, engedélye
Londoni-körut 15, délután 3-tól 4-ig.
olybá veendő, mint akit nem igázok
Angóra- és birkagyapju fonást vál- tak.
lalok. Alsónyomás-sor 12.
Szeged, 1915 május 26.
SzabómUhoIybCrecdczés joggal vagy
Bak Károly sk.,
anélkül kiadó. Cserepe s-sor, hosszú
Igazoló bizottsági e l n ő ©
ház, ajtó 7.
Különleges szerszámok, készülékek
Szeged város adóhivatalától.
tervezése, készítése Váry szerszám13.845/1945. va. sz.
lakatosnál, Fodor-u. 35.
Fürdőruhák, melltartók, fűzők kéIlirdelméuy
szítését hozott anyagból újból vállaÉrtesíti
a
városi adóhivatal az adóz©
lom. Dr. Gelléri Gyuláné, Jókai-u. 5.,
közönséget, hogy minden
közlarto*
emelet.
Hozott fonálból kötök. Váczy Ma- zást a 87.722-es számú postatakarék*
pénztár! Csekken i s b e lehet fizetni,
riska, Mérey-u. 1.
Szeged, 1945 m á j u s 26.
Használjon légypapirf, sok beteg-

Csere

Lakás

Különfélék

Női kerékpár eladó Báró Jósika u.
30, Hí lő.
Eiadó kezeslábas munkaruha, nadrág, kis ingaóra. Szent György-utca 18,
7. ajtó.
Két süldő eladó. Somogyitelep 58-u.
1114. Nagymihály.
Mozieriisttő, kiváló, tlsitahango, 2 5
watt teljesítménnyel eladó. Berényi,
Szent Islván-tér 11a.
Kerékpárosok! Jőminőségü gumiragasztó kapható, Szabó László gumijavitónál, Mars-tér 9
Bilgeri 43-as uj, nagy Meidinger
kályha, könyvállvány,
ruhaszekrény
eladó Ungvári-utca 2.
b
t « r j
2a
Ablaktok eladó Zombori-utca 24,
Kecskcstelep.
Kcrékpnrgumik eladók, zsirért cserélem. Lovat cserélek fejőstehénért.
kapható a Délmagyarország kiadóhiva- Liplhay, Bécsi-körut 7. délelőtt 8—10-ig.
talában u z újságos paVillonokban
Keksz, mézescsók,
magyar teák,
"1 5.— pengő.
cacnópótló viszonteladók részérő Szeredainál, Cserzy Mihály-u. 3.
N a p s . u D i t i l v e g ,
iiilm
Süldő 8 hónapos és gyermek sportkocsi eladó. Felsőváros, Erdő-utca 6.
Sötét mély gyermekkocsi eladó. —
séget megelőz vele. Kapható: .Vigb
Zákány-ulca 39.
illatszertárban.
Aranyal, b; illiánst, ékszereket, ezüsElvesztettem péntek délután lókkal
töt, kar- és zsebbcli órákat vásárolok. szemüvegemet, jutalomban részesül a
órás-ékszerész, Kárász-u. 14. megtaláló. Cim: Bózsó, Délibáb-u. 33
Széchenyi-tér
17. Laczkó
Eladó ötméleres szép válaszfal, la
káshoz, üz'elhcz alkalmas. Reformá
Foglalkozás
özcllálási Hivataltól.
tus-palota, földszint 3.
1165 1. 13.
Eladó e g y használt paraszlkocsi két
Kolozsvárra utazót keresek. Korona
ló
ulán. Aignerlelep, Nagyszombati- ulca 4., I. 3.
Hirdetmény
utca 21.
Tanuléieányt és kifutófiut felvesz
jl'l "es 1-élöl kezdve vcndéglátóüzeSzöüőprést, olajsatut szállít Tak- a Városi Nyomda, Kárász-utca 9.
B-d. ! yérkiszolgáltatására élelbelépA Vigszinpad felvesz irodaszolgát
teter. a Uenyérváitójegyeket. Fgy drb sony, Budapest, Murányi-u. 42. Szőllőszelvény 5 dkg. kenyér présscl gálicot is adhat.
és szinházi munkást. Jelentkezés reggel
ken v <" ..iitójégy
i
Singer varrógép eladó. Lugas-u. 20. 8-tól.
fogyás- ' súra jogosít. Á kenyérváílóa trafikok árusítják, dnrabonEladó e g y táskagramofon, angorajégé ''i
Asztalossegédciet 'fehérbu'.orra ál•clvcny) 1 pengőért. Egy ke- nyulak ó s 3 fehér női orvosi köpeny. landó munkára felvesz a legmagasabb
kint (I
nvér e • szelvény leadása ellenében a Borbás-u. 26.
órabérrel Kocsis asztalos, Ncinesla0 váltójegy szelvényt köteles
Tisztaszeszt, denaturált szeszt m a kács-u. 26.
kiszól- ;• 'ni.
gas úron veszünk. Vigh állatszerlár
Idősebb házaspárt tanyásnak f e l
. .245. május 28.
Tisza L.-körut 53.
veszek. Faragó-u. 18 b.
Kiizeílátásl Hivatal.
Kézikocsit, lehetőleg
négykerekül
Cipészsegédckct parafamunkára felvennék, árat kérem tudatni: Bajzák vesz V'árady, BocsKay-u. 11.
Áthelyezés
János, Kislelek, Szöyő-u. 7.
Bejárónő, főzni tudó, déleiőtlre maKü
dc t. ügyfeleinkkel, hogy FeKeresünk megvételre 120 I, 100 1
ktbs
i ca 15. szám alatti városi iro- és £0 1-cs vasüstöt, továbbá minden gas fizetéssel, ebéddel azonnalra feldául •
kusi Feketeföldek 140. szám mennyiségben 5—10 literes uborkás- vételik. Bokor-u. 17. Nánási.
alá 1 !' i . rlelepüukre helyeztük út.
Hónapos férfi szöllőmunkások felüvegeket Munkásszövetkezet Hűtőháza
. \ - f l i Lemezgyár é s Faínsrl Rt. Ilona-utca 16—20.
vételnek. Csongrádi-sugárut 54.
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Városi adóhivatal,

Szeged város I. fokn közig, hatóságátóf
11.470/1945.

kig. sz.

(

Tárgy: Üres é s lakhatatlan IakásúS
kötelező bejelentése.
,
Hirdetmény
Minden

háztulajdonos,

házgondi

nok, vagy ezek hiányában a legM"
zelebbi szomszéd 3 napon belül k<9»
teles személyesen vagy levelezőlapod
bejelenteni házában bármily oknAJ
fogva üresen álló lakást, vagy • mel*
lelte tevő elhagyott épületei.

A bejelentés Szeged város I. lók©

Közigazgatási Hatóságához cimzendKfe
Megjelölendő, hogy a lakás hány szab á s / l a k h a t ó vagy lakhatatlan. K ü l « #
feltüntetendő, h a annyira megrongák
Felelős szerkesztő: Szirmai István*í
Felelős kiadó: Konc* László.
Kiadja:
<* ' ' •
Hírlapkiadó Kft*
Szerkesztőség: JókaLutci 4 . N

Kiadóhivatal:

Káráu-alca 1—©*

