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fi ueivar 
a tél i szezonban 

fél 3, ne 
— Orlulay Gyula előadása az Uj 

tágiróotllionban. A Szegedi Ujságirók 
És Művészek Otthonában vasárnap 
délulán 4 órakor Oriutay Gyula egye-
temi tanár, a Magyar Itádió és a Ma-
gyar Távirali Iroda elnöke tart nagy-
frdekességü előadást az otthon tagjai 
részére. Tekintettel a várható érdeklő-
désre, az otthon vezetősége arra kéri 
* tagokat, hogy vendégeket ne hozza-
nak magukkal. 

14-től, s z e r d á t ó l 
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S z a l s z e m z e f i üireic 
'Értesítés. A Szabad Szakszerveze-

tek szakmaközi bizottsága november 
t2-én hozott határozata értelmében 
minden szakszervezeti csoport a tar-
tandó vezetőségi ülését, taggyűlését, 
valamint minden összejövetelét annak 
megtartása előtt három nappal a szak-
szervezeti titkárságnak köteles beje-
lenteni. 

Ai Orvosok Szabad Sxikszcrvczo 
lének tudományos szakosztálya 15-én, 
csütörtökön pontosan fél 6 órai kez-
dettel a bőrklinika előadótermében 
ülést tart. Előadások: dr. Issekulz 
Béla egyetemi m. tanár, adjunktus: 
Gyógyszerek halasa a sziv perctér-
fogaiára. Dr. Hámori Artúr egyetemi 
m tanár: Perneabilitási vizsgálatok 
n rheumalismus rejtett alakjaiban. 
Tagok megjelenése kívánatos. .Vendé-
geket szívesen látunk. 

A Szegedi Orvosak Szabad Szak-
szervezete felkéri az újonnan megvá-
lasztott I. folcu tagdijmegállapitő bi 
zottság tagjait, liogy 15-én, csütörtö-
kön esle fél G órakor a szikszervezet 
Hivatali helyiségében '(Dózsa György-
utca 9.) feltétlenül megjelenni szíves 
kedjenek. Tárgy: Tagdíj megállapítás, 
Elnök. " ' ; 

T"i Szegedi Orvosok Szabid Szak-
szervezete november ÍB-án, pénteken 
déíulán 4 órai kezdettel a szakszer-
vezet hivatali helyiségében (Dózsa 
György-utca 9) vezetőségi ülést tart, 
melyre a vezetőség tagjait meghívom 
Elnök. 

A Bőripari Munkások Szabad Szak-
szervezete november 15-én, csütörtö-
kön délután 4 órai kezdettel vezclő-
ségi ülést tart a szakszervezeti szele-
pházban. (Dózsa György-utca 8.) Kér-
jük a vezetőségi tagok pontos megje-
lenését. Vezetőség. 

Az Élelmezési Munkások Szabad 
Szakszervezetének sütőmunkás cso-
portja taggyűlést tart november 15-éil 
(csütörtökön) délulán 4 órai kezdettel 
,n. szakszervezeti székházban (Dózsa 
György-utca 8). Kérjük a tagok pontos 
megjelenését. Vezetőség. 

A Magána.ikalHiazolíak Szabad Szak-
szervezete felhívja tagjai ligveimét, 
hogy II. közellálásra november 19 
és 24 között a1 Magánalkalmazottak 
Szabad Szakszervezetének tilkársá-
gúnál jelentkezzenek. Sem előző, sem 
utólagos jelentkezéseket figyelembe 
nem vehetünk. A tagdíjhátralékos 
Ingtársak nem részesülhetnek az cllá-
'lásban. 

A foíteclinikusmestérek november 
15-én, csütörtökön délután 5 órakor a 
Lechner-tér G. sz. alatti székházban 
Értekezletet tartanak Vezetőség. 

Az összes üzemi bizottságok elnö-
kei október 15-én, csütörtökön dél-
után 4 órakor értekezletet tartanak 
a szakszervezéli székházban "(Dózsa 
Gvörgv-ulca -8). Megjelenés kötelező. 

Á Tanárok, Tanáiók Szabadi Szak-
szervezete november 17-é.n, szomba-
ton délelőtt 8 órai kezdette! vezető-
ségi ülést taft az iparostanoneisko-
lában (Eötvös-utca), 

A Faninisfeások Szabad S.nkszervc-
véle november 15-én, csütörtökön 
délután 5 órakor vezetőségi és bi-

ítélték Batizialvi János 

Q EiIzolfság me!t3zíe 8:l!z?a'yjf a ^ i r ö s á g elé való áliifásá1 

(Szeged, november 14) A szegedi 
egyetem igazoló bizottsága kedden 
késő estig tartó tárgyaláson foglalko-
zott dr. Baiizlalvy János, á jobb-
oldali érzelmeiről ismert nőgyógyász-' 
professzor ügyével. Batizíalvy nem 
jelent meg a tárgyaláson, védekezését 
Írásban terjesztette elő. Ebben ni-
valkozott rá, hogy csak Sztálingrádig 
volt jobboldali és németbarit, azután 
belátta a németbarát háborús politika 
káros voltát és az általa kiadott Dél-
vidéki Szemlében szerb orientációt 
kezdeményezett. 

A tanúvallomásokból, amiket a már 
előzőleg felvett jegyzőkönyvekből is-
merteitek, kiderült, hogy Batizíalvy 
1944 márciusában igenis ürömmel fo-
gadta a némei megszállás!. A Délvi-
déki Szemle szerbbarát irányzata nem 

annyira a szerb népnek, aanem a 
fasiszta Nedics-horinánynak száil. A 
tanúvallomásokban szó került olyan 
levelekről is, amelyekben Balizfalvy 
arról irt, hogy a háborúi nem az ame-
rikai és angol zsidók fogják meg-
nyerni. 

Több terhelő adat előtárnia után 
az igazoló bizottság Batizíalvy Jancsi 
állásvesztésre ítélte, mert az igazolási 
eljárás során bizonyítást nyert aktív 
németbarát volta, aini különböző 
konkrét cselekedetekben nyilvánult 
meg. Az igazoló bizottság mellőzte 
a professzor népbiróság elé állítását, 
tekintettel arra az enyhítő körül-
ményre, hogy 1941-ben segítségére 
volt a németek elől bujkáló több 
professzortársának. 
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Arany, ezüst, briliáns, óra, evő-
eszköz beváltás, eladás, bizomány. 
Tóth-órás, Iíárász-utca 13. 

Eladó két szép 8 hcles malac vagy 
elcserélhető, ölhalom-u. 28b. 

Lucernát, szénát minden mennyi-
ségben vásárolok. Károlyi-utca 2a. sz. 
Közellátási Hivatal. 

Szarvasbőr!, celluloidot bármilyen 
formában vennék. Dr. Se bökné, Pe-
tőfi Sándor-sugárut 13. 

Tenaétí egerésző macskákat életem-
ért vagy pénzért. Vennék egy pár 
42—43-as számú jó állapotban levő 
bakancsot élelemért vagy pénzért. — 
Alföldi-utca 4G. 

öt—Eia! mázsás gyümölcsszátlitó 
laposkocsi eladó. Kovács, Török-u. 7. 

Eícgáns fekete csikóbunda sürgősen 
eladó. Kossuth Lajos-sugárut 23, em. 

í a 

Megbízható, ügyes mindenest, cset-
teg bejárónőt keres dr. Beret'.k, Szé-
chenyi-tér 9. Jelentkezés S-t51 10-ig. 

Feliráiiöt; trafikosleányt azonnali 
belépésre felvesz a Raffay-élterem és 
kávéház. 

önállóan főző bejárónő azonnal fel-
vétetik szép fizetéssel és koszttal. Deák 
Ferenc-u 2. sz. földszint, 2. ajtó. Jelent-
kezni délután 3 - 4-ig 

Egy 15 éves fiu elmenne dolgozni 
teljes ellátásért, vagy fizetésért. Cím: 
Bécsi-körut 4., Mucsi Reginánál. 

Főzöminiicncst felveszek azonnali 
belépésre. Szent György-u. 1., I. 1. Fuksz. 

Yasutasiáska hétfőn reggel a kocsi-
ról leesett. Látták, ki vei te Tel Kérem, 
iiozza haza Rákóczi-utca 5. szím álá, 
mielőtt jelenteném. 

Golyósprés! keresek bérbe, vagy 
megvételre. Tisza I.ajos-körut 77. La-
katosmühely. 

c s e r e 

Cserélje át az Értéknientőbollban 
(főposlánál) felesleges dolgait olyanokra, 
amire szüksége van. 

Három G hónapos süldőt adok egy 
hizolt disznóért. Tisza Lajos-körut 20, 
II. 5. Érdeklődni 2-5-ig. 

Egy uj féderes lapos, 10-12 má 
zsát bíró kocsi elcserélhető lóért vagy 
ócska féderes kocsiért. Hódmezővásár-
hely, Zrinyi-utca 45. 

Szoba-, konyhabútort élelemért cse-
rétek. Szeged, "Lomnici-utca '159. 

Angóra- és gyapjúfonalat cserélék 
élelemért. Veszek angóra- és gyapju-
szőrt. Fonónőket és kártolónőt felve-
szek. Zákány-utca 29. 

"16—1.7 éves leánynak való télikabát 
kukoricáért elcserélhető. Katona-u. 
35. szám. 

Egy használt sparherdt elcserélhető 
krumpliért. Újszeged, Bérlcert-u. 62. sz. 

Cukorrépát, vagy mclaszt cserélek 
ruháért és sóért. Tápé, Orsova-u. 2. 

Egy csizma, vagy sötét férfiszövet 
elcserélhető süldőért. Paprika-utca 46. 

I - x S h S i é á S 

"Élelemmel honorálom, aki 2—3 szo-
bás komfortos lakáshoz juttat. Bocs-
kay-ulca 8a, II. 11. 

Kétszobás, konyhás lakás azonnal el-
foglalható kékkő ellenében. Érdeklődni 
Petőfi Sándor-sugárut 25, fldsz. 2. 

Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüs-
töt, kar- és zsebbel* órákat vásárolok 
Laczkó órás és ékszerész Kárász-u. 14. 

Értesítést A Hungária-szálló vezetője 
tisztelt vendégei szíves tudomására 

zalmi együttes ülést tart a s z a k s z e r - f h ó ^ T t é l t idén v ró a félemeleti 
vezeti székhazban (Dózsa Gyo-jMitca. helviségeiftarlja üzemben.,Záróra este 
:8), melyre meghívja a következő szak- 9 órakor. Mindenes nők felvétetnek. 

tnák vezetőségi és bizalmi tagjait: 
asztalos, kádár, kocsigyártó, seprü-
gv'ári, kefegyári, kosárfonó, fűrész-
nyári mnYiVásnlr. Vezetőség, 

enged * ;! főbikákkal fedeztetek, 
zsuppol és polyvát'mijídeu mennyiség-
ben veszek Avu.uov bolgárkertész, 
Rókusi-feketeföldek 4 

r á d i ó m ű s o r 

Csütörtök, november .15. 

Budapest.v6.45: Falurádió. 7: Hitek, 
műsorismertetés. 7.15: Reggeli zene. 
8: Mi újság a piacon? 8 15: Hang-
lemezek. 9: Az I. honvédkerülcli ze-
nekar. 10: Hírek. 12: Déli harangszó, 
hirck. 12.15: Kaza'csay Irén énekel. 
12.40: Operettrészlétek. 13: A cseh 
demokrácia egykor és most. Előadás. 
13 20: Gábori Elemér hege'dül, 13.45: 
Rendeleiek ismertetése. 14: Hírek. — 
14.10: A Vöröskereszt közleményei. 
16: Hírek. 1G.10: Az Ajtai-vonósné-
gycs. 16.50: A két testvérhajó. Elő-
adás. 17: A munka hiradája, '17.10: 
A Chappy-jazzegyüllcs. 17.15: A Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társaság elő-
adássorozata. IS: Hirck. 18.05: A Vö-
röskereszt közleményei. 18.15: sKonfí-
cmlékcsU. 19: Pickwick ur és társai, 
összeátlilolta Bóka László 19 30:Né-
vay Ilona zongorázik. 20: I l i ié i , sport-
hírek. 20.20: Horváth Miklós cigány-
zenekara muzsikál. 21: Műsorismer-
tetés. 21.05: A Vöröskereszt köziemé, 
nyei. 21.15: Marleue DielrEh és az 
Andrews Sisters énekelnek. 22; Hí-
rek. 22.15: Könnyűzene. 23: Hírek, 
hétköznapi krónika orosz, angol és 
francia nyelven, 23.30: Lala- és Ra-
vei-müvek 

O..WS 
Baromfikelletágépck bejelentése. A 

földinivetésügyi miniszter ur 122843Í 
1945. F. M. sz. rendelete alapján min* 
den természetes és jogi személy köte> 
les a tulajdonában (birtokában) levő 
baromíikelletőgépet jelen ^hirdetmény 
megjelenésétől számított 10 napon belüj 
a iöldmivelésügyi minisztérium állat-
tenyésztési ügyosztályához Budapest, 
V. ker., Kossuth Lajos-tér 11. sz. leve-
lezőlapon bejelenteni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kelt: 
a bejelentő nevét, lakóhelyét és foglal-
kozását. Ha a baromfikeltetŐgép ueni 
a bejelentő tulajdona, a tulajdonos 
nevét, lakóhelyét és foglalkozását. A 
baromfikcitelőgép tárolási helyét, gyárt-
mányát(lipusát), gyártási számát; terme-
lőképességét, használhatóságát, üzem-
képesség szempontjából jelenlegi álla-
potot (kijavithatóságál) az üzemképes 
állapotba helyezésnek esetleges akadá-
lyát, továbbá, liogy a gép milyen és 
átlag mennyi üzemanyaggal működik, 
fel kell tüntetni azt is, hogy cz évben 
a géppel milyen és mennyi baromfi-
keltetés történt. A bejelenlés elmulasz-
tása büntetést von maga után. Dénes 
polgármester. ~ * 

' IIirü®3nsény. Felhívja az árvaszék 
mindazokat a gyázokat ős gondnoko-
kat, akik a gyámoitjuk, illetve gond-
nokoltjuk nevén álló várod bérföl-
det, örökbérletet, a nagybirtokrend-
szer megszüntetéséről ős a íötamü, 
vesnép földhözjul tatásáról kiadott 
kormányrendelet alapján a g vám olt-
juk, illetve gondnokoltjuk részére ed-
dig bármi okból nem igényelték — a 
gyámoltjuk, illetve gondnokoltjuk kép-
viseletében az igényt a Szegedi Föld-
igénylő Bizottsághoz (városi adóhiva-
tal épületében) haladéktalanul jelent-
sék be még Abban az esetben is, 
ha a bérföldet esetleg másnak osz-
tották volna már ki. 

A mulasztó gyámokat és gondnoko-
kat az árvaszék a gyánioltakat és 
gondnokoltakat érő károsodás erejéig 
.dgyonitag feletőssé fogja l en ni. -
Dr. Rák Kálmán árvaszéki elnök. « 

üiféeíniény. A közettátáü statisz-
tikai összeirőiv beadásának natár* 
idejét november 30-ig meg'- Hs/.abbl-
tollam. ülyaialvezelő. 

P A U T H I R E f í 
A Szociáldemokrata Bárt tanári és 

tanítói csoportjának rendezésében 
15-én, csütörtökön délután 5 órakor 
»A demokratikus nevelés alapvonalai* 
címmel Dombi Béla tart előadást a 
központi székházban. 

A MaDISz híre! 

A MaDISz november IG-i, pénteki 
ifiöélulánj/mak tárgya: »A taggyűlések! 
határozatainak kiértékelése és a 12-én 
tartott vezetőségi ülés határozatainak 
és a MaDISz belső ügyeinek meg-
beszélése?. Előadók: Belváros: Donkő 
Zoltán, Móraváros: Halász György, 
Alsóváros: .Vértes Imre, Felsővárosi 
Darvas Imre, Rókus: Ladányi Bene-
dek, Somogyi telep: Wigner György, 
Fodortclep: Hajós Tibor, Keiskés-
telep: Varga János, Klebelsbergíelep: 
Kecskeméti Mihály, Újszeged: ifj. Ko-
mócsin Mihály. Az előadások minde-
nütt 6 órakor^ a Belvárosban, a Mő-
ravárosban, Felsővároson és Fodor* 
telepen fél 6 órakor kezdődnek. 

A móravároai MaDISz 17-én, szóm* 
balon ésto 6 órai kezdettel műsoros 
táncdélutánt ren'dez a uióéavárosí 
kultúrházban. 

S A C E A R I N 
Kapható 

G A R f t O S ! , Szentháromság-n. 27 

Főszerkesztő: Szirmai István. 
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