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(a Tiszapartoa) 

zenekara játszik 
líülföaleges italokat mérsékelt 

érakost szolgálnak ki 
F&iSti terem ! 

$ Tánc az ipartestület márvány-
termében ma, vasárnap délután már 
{• érakor kezdődik. 

(Szeged, január 20) A napok óta 
várt nagymányoki széaküldemény a 
szombati napon még nem érkezeti meg 
Szegedre. A MÁV-üztetvezetőség kö-
zölte, hogy ezt a szénrakományt szom-
baton reggel 6 órakor inditották Sze-
ged íelé. Amennyiben ez szombaton 
vagy vasárnap meg is érkezne, ez a 
mennyiség olyan csekély — mindössze 

A közutfcalmazetiak szabad szak-
szervezetének igazságügyi alosztálya 
felkéri azon nyugdiias tagjait, kik az 
újonnan megalakult beszerzési cso-
portba beléptek, hogy a megállapított 
belső kölcsönt haladéktalanul fizessék 
be Gubisi igazgatónál (törvényszéki 
épület). 

A textíímuakások szabad szakszer-
vezete /7-én, vasáruap délelőtt fél 10 
órakor rendes évi közgyűlést t r t a 

tiz vagonról vau szó —, hogy a további 
áramszolgáltatást is csak nagy korlá-
tozással lehet teljesíteni' A vasárnapi 
világítás is csak az előző napok idő-
beosztásában lesz. Lóránd Gyula, a 
gázgyárhoz kirendelt miniszteri biztos 
hétfőn utazik Budapestre, hogy ott a 
szegedi gázgyár szénellátását biztosítsa 

—oqo-

Széchenyi Moziban, melyre minden 
tag megjelenése kötelező. 

A iodrásztaaabasok szabad szak-
szervezete 27-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor közgyűlést tart a szakszerve-

j zeti székházban, melyre minden tag 
| megjelenése kötelező 

A szakszervezeti i f jumunkás cso-
: port felhívja az összes női szabóta-
uoncokat, akár tagjai a szakszervezet-

1 nek, akár nem, hogy 28-án, hétfőn 
délután 5 órakor a szakszervezeti 
székházban jelenjenek meg szakcso-
port juk mega nkitása céljából 

minőségű 

» ó s k e k s z 
viszonteladóknak 

S z e r e d a i n á l , 
| Gserzy M.-u. 3, — Kárász-utca 10, 

A szegedi orvosok szabad szak-
szervezete felhívja azokat a MÁV-or-
vosokat, akik élelmezési jegyeiket 
leadták, hogy az élesztőért a MÁV be-
szerzési csoportnál feltétlenül jelent-
kezzenek. Azok az orvosok, akik üzemi 
ellátás céljából a tiszti főorvosi hiva-
talban jelentkezlek, de a szakszerve-
zetnél u jabb adalkiegészitést nem esz-
közöltek és közellátási szelvényüket 
nem is adták be, hogy jegyeiket be-
hozni és adaíkiegészités céljából a 
szakszervezetben jelentkezni szívesked-
jenek, mert csak ez esetben részesül-
nek iizemi ellátásban. 

UjságinakulaturaS cserél fáért a 
Délmagvarország kiadóhivatala. 

Irtsad a pézsm 
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Egy fél bálószoüabutor elcserélhető 
disznóért, lisztért, vagy fáért . Széche-
nyí-lér 16. II. 

E§y igásló elcserélhető fejőstehén-
ért, vagy zúzott paprikáért. Szentrai-
hálytelek 212. Uj osztás. 

Férfiöltöny, ruhanemű rádió élelem-
ért elcserélhető, Szabó Sándor, Gyer-
tyánios-uíea 4. 

Tüzelőért, élelemért női bundát, 
ágyneműt, féríiszöveíet, női ruhát , cipőt 
és egyéb jó dolgokat óserélek. Zerge-
utca 15., lépcső jobbra. 

hódfarkú cserepet és kukori-
cát adok hizolt disznóért Kemes-utca 3. 

Elcserélném valódi Omega zsebórá-
mat és ,,paradiesom"-ágybelétet tüze-
lőért. Margít-ulca 28, földszint 3, dél-
után 2—4-ig, 

Kéka-uteai két házrészemet elcse-
rélném kerles magánházért alsóváro-
síért, Érdeklődni Ró a-utca IS, emelet. 

égy kancalovat paripáért, 37-es női 
magasszáru cipői 39-esért ráfizetéssel 
elcserélek, 41—43-as jó bakancsért és 
férfiruháört középtermolre lisztet, fát 
adok. Rösrkei-utoa 18. 

Meserétem lizhónapos kocámat ha-
sonló korú hízóért vagy kövér disznó 
feléért, nagy téli gyapjukendő, zsírsütő 
lábas zsiradékért. Veresács-utca 3ü. 

j é varrógépet adok fáért, élelemért 
Vásárhelyi-sugárut 10, földszint. 

Akácfát adok kukoricáért, zabért, 
vaw hereszénáért. Sándor-ulca 46. 

Gscrélek angórafonalat fehéret, szűr-
két és festett, szürke gyapjúfonalat 
lisztért. Hjszeged, Fürj-utca 4/a Ugyan-
ott egy hamis nősténykutya lisztért 
elcserélhető. 

Jókarban levő férfitélikabát és egy 
szövetruha zsírért, tisztért elcserélhető. 
Putc tábornok-utca 14, 

Elcserélhető 2000 tégla, 4§0 cserép, 
kis Singer varrógép malacért, élelem-
ért, lakás átadó Cserepessor 5. épület 
3. ajtó. 

Vixcs (natúr kikészített) tehénbőrt 
adok cserébe nagy hízóért. Arany Já-
hos-uíca 9/b., földszint jobbra. 

í j j ü l e t f á t ' adok hízóért eserébe. 
Maros-uica 37. 

Elcserélném női kerékpáromat hi-
kott sertésért. Koncz Pálné, Kigyó-ulca 
6. Élelmiszerüzlet. 

®Iía«tt disznó és here erős lóért 
Vflgy fejőstehénért elcserélhető. Há-

hold föld a Nagvfeketén bérbe 
kbdá. Pacsirta-utca 21b 

HSlószobabisíer rézágyakkal, szek-
rények hizott disznóért vagy élelemért 
fa cserélhetők. Fonyó, Kölcsey-utca 4. 

KéthónapeS malacokat adolt kény-
parasztkocsiért. Kiskundorozsma, 

Kassai-utca 34. 
Adok különböző élelmiszert, pénzt 

«aom fehér vászonért. Feltámadás-
ütea 28. 

parasztkócsi lóért, esetleg te-
hénért, trágyáért, burgonyáért cserél-
nető. Egy hold Föld a szentiváni réten 

kiadd Kacsa-utca 6. 

Keresek egy 2 éveslől 7 évesig 
prima lovat. Cserébe adnék érte 190 
kiló körüli hizott vagy hasas anya-
kocát, megegyezés szerint. Felvilágosí-
tást ad Német Pál Szeged, Rákóczi-
utca 17, vagy a tulajdonos, Csaia Géza 
kocsmáros, fekeíeszéii kisvasúti meg-
álló melleii. 

1 pár uj birgerit cserélek fáért, vagy 
4—5 hónapos "süldőért, Móra-utca 12. 
3 ajtó. 

Elcserélném 220 kilós hízómat csi-
kóért vagy lóért. Algyő, Záombolvai-
ulca 14. 

Vadásztöltényt füslöltko! bőszért, 
mézért, gyapjúért cserélek Tejüzem, 
Aradi-utca. 

Kéthónapos malacokat elcserélnék 
lóért vagy könnyű parasztkocsiért Ma-
lom-utca 3 

Egy fiatal fejőstehén eresebb igás-
lóért elcserélhető Rákóczi-uica 69. 

t,Esy üsző csikóért pótlással, szalma 
akármiért elcserélhető. Tapé, Kossuth 
Lajos uíca 3. 

Férfi nagykabátet adok kisebb hí-
zóért „Hizó" jeligére. 

Herét cserélek kismalacokért, dup-
lalaipu 42-es bakancsot zsírért. Feiső-
városi(,feketeföldek 112, Gedó során 

Csizmát, bürgerit mérték szerint 
hízóért, ugyanott férfikerékpárt zsír-
ért csérélek. Jakab Lajos-utca 6. 

Egy hasas ló, 150 cm. magas, sze-
líd és egy 8 hónapos csikó" elcserél-
hető egy nagyobb kancáért , esetleg 
par ipáér t . Újszeged, Töltés-utca 8. 
Főfasor végénél. 

l l izeí! disznót adók laposkocsiért, 
vagy fiatal igáslóért. Érdeklődni Báró 
Jósiká-ulea 11, vasárnáp 10 óráíő! 
2 óráig. 

Kályhát, sparherdtet , varrógépei 
adok tüzelőért. Sándór-utca 35. 

Élelemért cserélek 5-ös vaskályhát, 
szürke férf iruhát , 0x3 m. gerendát. 
Molnár-utca 14. 

Rakott tűzhelyhez alkalmas 'piálni 
sütővel, ráccsal, ajtókkal, stb. zsír-
ért vagy olajért elcserélhető. Vasas 
szentpéler-ütca 25. 

170 kilós disznót, üszőt erős lóért, 
trágyát borért cserélünk. Aiguertelepi 
iskolánál, Gombos-tanya. 

UJ hosszú átmeneti kabát, 42-es 
mngasszáru férficipő, egy pár fekete 
őélelt bőrkesztyű borért vagy bár-
milyen élelemért elcserélhető. Cson-
grádi-sugárut 10b. 

Mély gyermekkocsi tüzelőért elese 
réltictő. Tip-Top Áruház, Püspökim-
zár-épület. 

Két duplaablak üvegezve tokokkal, 
ajtók üvegezve, 12-es cinezett drót, 
3 kiló szög élelemért, borért , pénzért 
eladók. Újszeged, Csanádi-u. 24. 

Elcserélhető egy pár 4 l-es eugos-
clpő, trágya, zúzott és füzéres paprika 
szálastakarmányért . Hóbiárlbasa-u. 29 

HiiTMí elcserélhető féríibársonyórt -
Tápé Uzsoki-utca 516. Terhes János. 

Kukoricát, 44-es nagyon "jó bakan-
csot adok malacért. Szenthárom3ág 
u tca 6a, II. 0. 

KitfiHo balkarost" elcserélnek szabó-
gépért, hízóért. Boldogasszony-siigévuí 
25a. aj tó 8. 

Szappant, 43-as bakancsot cseré-
lek zsírért, tüzelőért., élelemért. — 
Brüsszeli-körut 23, varroda. 

Egy 43-as bakancs elcserélhető 
Rózsa-utca '22b. 

Rákosszentmihály! komfortos háza 
mat elcserélném szegedi belvárosi 
kertes házzal. Liphthay, Zerge-utsa 
•íb. szám. 

Héthónapos kocámat elcserélném 
90—100 kilós bízóért. Jelige: »Koca«. 

Trágya és használt lószerszám ma-
lacért elcserélhető. Érdeklődni lehet: 
Marx-tér 3. 

Sledcrn rádiómat elcserélném Jó 
fór fi kerékpárért vagy két négyhóna-
pos malacért. Újszeged, Jankovich-
utca 18. szám. 

Egy férfiszabógép élelemért kiadó 
és egv i'érficipő (39-es) élelemért el-
cserélhető. Szentháromság-utca 43b. 

Fél mentő táska cserébe eladó. — 
Mars-tér 9, az udvarban balra, 12. 

Választási malac cserélhető női ke-
rékpárért vagy dunnahuzatért. Tuda-
kozódni: Tisza' Lajos-körűt 46. szám. 
Tisza Áruház. 

Fehér, szürke, barna "fonalak, váll-
kondő, kötöttkabát, férfipullóver, 
Ic.ínykáté ikabát, használt clpo'k. kony-
hamárleg malacért, szemes- és szá-
lasinkarmányért gyapjúért elcseré'.he-
tők. Brüsszelikőrut 5, az ablaknál 
zörgetni. 

Korpáért, anginért, sezlonért apró 
knimnliért naponta tejet adok. Hó i 
kusi feketeföldek 120.' 

Kcményfaágyat, ebédlőasztalt, Siu-
ge.r-varrógépet, dupla horgolt ágyteri-
t#l elcserélném férfiszövetért, kész-
ruháért , szőnyegért, függönyért vagy 
pénzért is eladnám. Kazinezy-utca 6 
földszint 2. 

Elcserélhető éjei cinért, tűzifáért: 
báránybőrbekecs, szarvasbőr, lemezes 
fényképezőgép (kisebb-nagyobb), ösz-
szecsukható vaságy, kotta, vásállvány, 
nagy faláda, hursodrógép. Cím: Rin-
gelné, Somogyi-utca 11, földszint. 

Elcserélem mátyásföldi háromszo-
bás házamat Szegeden hasonlóért. —• 
Mézerné-iroda. 

Bort cserélek szárért vagy m i s 
takarmányért. Fagler, Polgár-utca 9. 

SomogyiteJepi házam elcserélném 
jószágért és gazclaságl felszerelésért 
VIII. utca 406. 

Akácfatnshót adnék jó állapotban 
levő zománceüényért, vizeskannáért, 
vödörért. Dobó-utca 50. Alsóváros. 

Békébe"! kerékpárkülsőt-belsőt, jó-
karban lévő kerékpárt , deszkát, szö-
get, dróthálót, kocsitengelyt, erős u j 
tűzhelyet cserélek élelemért, szemes-
ért, hizott disznóéri, vagy pénzért. 
Szilléri-sugárut 52. 

Menyasszonyi ruha, u j gyikbőrcipő 
/37-es)' élelemért cserélhető. Deák Fe-
renc-utca 4, Bekéne. 

Egy fehér vaságy príma rézsod-
ronnyal, egy szép keményfalPÖas'ztal 
eladó. Gyertyámos-utca 3, I. 1. 

Ajtói, ablakot, bútort készítek' bízóit 
serlésért. Juhász, Csaba-utca 36. 

Egy pár 38-as uj , bakancsszerü cipő 
zsbért elcserélhető. Káívária-u. 11, 
nyomda. 

Épületfát cserélek élelemért és ma-
lacért. Délibáb-utca 70. 

Hálószobabutof élelemért, férfiöl-
tönyért elcserélhető. Marx-tér iro-
da. Csak a délutáni órákban. " 

Fát cserélek élelémert, asir, olaj. 
burgonya és egyébért. Tólhné, Lehel-
utca 9. 

Teljesen u j Singer-varrógép disistió-
ért és lisztért elcserélhető. BoldOg-
asszony-sugárül '30, I. 

Törzskönyvezett, els'őborjas üsző-
met ígáslóért elcserélném. Tóth Jó-
zsef Sándorfalva, 'Allíla-u. 47. 

Négy tízhetes málac, hárőm nyolc-
hónapos süldő füzéres paprikáért és 
egv 2 plusz l-es rádió zsírért elcse-
rélhető. Földműves-utca' 41. 

Ebédlöszekrényt márvánnyal Ss tü-
körrel elcserélnék hizott "sertésért, 
300x400-as ebédlőszőnyeget élelmi-
szerért. Kölcsey-utca 7. Daróezy. 

38-es használt bakancsot cserétek 
korpáért vagy zsírért. Somogyitelep 
11 utca 664. 

Három süldő elcserélhető szemes-
ért vagy korpáért . Iíemes-utca 5. 

"Elbákat cserélek kukoricáért. UJsze-
$.éd. Szőregi-ut 50. 

""Elcserélném egy 8 hónapos, szop, 
anyakocának való vagy továb'bhlzfli-
lásra is alkalmas "disznómat egy ki-
fogástalan női kerékpárért . Érdek-
lődni Retek-ulca 45. 

Zsírért, szalonnáért elcserélhető 
férfinadrág, u j szvetter, 36-os gyei 
mekcipő, férfi-, női kabátbélés, szét-
fejtett posztó férfikabát. Kistissa-
utca 10. 

Szürke u j öltöny kózéptennetre , 
bürgeri csizma, világos hálószobí-
.butor és egy kályha elcserélhető bí-
zott disznóért. Jelige: »Csere«. 

Hereszénát és zabot strapa felső-
ruháér t cserélek. Tompa Mihály-uten 
9. szám. 

Egy hizót lóért cserélek. Egy hold 
here évi kaszálásával pótolom. Sán-
dor-utca 37. 

Isassztssos tángőharmoníkimai 
elcserélném 48, esetlég 80 basszusos-
ert. Élelmet adok rá. Röszkei-ulca 24 

Krumplit adok kokszért. Gudlin-tüz-
hc'yrnktár, Református-palota. 

Fáért , szénért élelmet, ruhanem fit; 
3 plusz l-es moQern rádióért Reming 
lon-táskairógépet adok. Dózsa Gy -«. 
16a, II. 20. Reggel 9 óráig, délután 
2 és 3 óra kőzött. 

Tűzifát adok kukoricáért. Pálly-
ntea 15. 

Varrógép pénzért, fáért, esetleg ku-
koricáért eladó, Vasasszentpéter-u. JÓ. 


