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H I R E K 
Sxelgátates gyógyszertárák 

B. Kor tu tn Itaoz, Sroat Qyörgv-
fér 61, Fráokó Andor, Dngozics-tér L, 
Sarjíayi József, Kossuth Lnjos-swgfr-

-oo»— 
— Amerikai képviselők lá«e|atán 

Bndapesten. Budapestről jelentik: Dr. 
Zsedényi Béla, a nomzetgyülés elnöke, 
kedden délelőtt fogadta a parlament-
ben Schönfelel amerikai követ társasá-
gában megjelent Belton ás Mundt kép-
viselőket, az amertkal kongresszus küF 
ágyi bizottságának tagjait (MTI) 

— A Magyar Nék Demokratikus 
Szövetsége képviseli! MM. A Megvár 
Nők DemokraHkoi Szövetsége szomba-
ton, október 13-án délután 5 órakor 
taggyűlést tart a oöxxórauég Tisza La-
jos-körut 57. szátc alatti helyiségében. 
A taggyűlés tárgya- képviselő jelölés. 
A nőszövetség vezetősége felkéri a ta-
gokat, hogy a rendkívül fontos tárgy 
megvitatása végett • taggyűlésen minél 
nagyobb számban jelenjenek meg. 

— Adomány. A Nemzett Segély kö-
szönettel nyugtázza a Nemzetközi Vö-
röskereszt 40.009 pengöe adományát, 
amcJy összeget a gyermekotthon költ-
ségeihez való hozzájárulásként jnttatotl 
e Nemzeti Segélynek. 

— A Nemzeti Segély Ingyenes nap-
közi ollheaábaa még van néhány férő-
hely 3—S éves gyermekek részéra. Je-
lentkezés a Nemzeti Segély Ká I vártá-
ul ra 10. szám alatt leső székházában, 
délelőtt 9—1 t-ig. 

— A bankjegy térfalam emelkedése. 
Budapestről jelentik: A bankjegyforga-
lom az október 7-fkt kimutatás szerint 
a szeptember 30-iki forgalommal szem-
ben hétmilliárd százhuszonhétmillió 
százezer pengővel 49.050,50 '.000 pengő-
se emelkedett. (MTI) 

— Kornws Gyatát feddésre ítélték. 
Budapestről jelentik: A adóbíróság 
szerdán délután hirdetett batározalót 
Kor ni ss Gyula egyetemi tanár igazolási, 
fellebbezési ügyében. A népbiróság Kor-
niss Gyula ügyében a Pázmány Péter-
rudoniáuyegyctem igazoló-bizottsága 
Utal hozott határozatot, amelyben a 
professzort kéoyszernyugdijazásra ítél-
ték, megsemmisítette és a tanárt n köz-
szolgálatban való meghagyás metlett 
Megfedte. (MTI) 
i - Félévi börtönre Kélték dr. Wti-
Ibter ReuenéL A népbiróság dr. 
Csaba-tanácsa szerdán tárgyalta dr. 
iWalthicr Rezső hadbirő-százados fe-
leségének bűnpórét. Watthiernó »G»-
£ászi gőzhenger nyomában* címen 
könyvet írt a háborúról s könyvéhen 
gyalázkodó hangon támadta a Szov-
jetuniót. A szerdai tárgyaláson a vád-
lott részben beismerte bűnösségét. A 
védelem néhány tanút vonultatott fel, 
•kik menteni igyekeztek a vádlottat, 
• bíróság azonban a könyv, mint sú-
lyosan terhelő bizonyíték és a bc-
b.nerő vallomás alapján bűnösnek 
mondotta ki Wattéiért és félévi bör-
tönre itéllc. Az itélét kihirdetése után 
szabadlábra helyezték a' vádlottat Az 
ügyész természetesen megfellebbezte 
a túlságosan enyhe ítéletet. 

A M a D I S z hírei 
F * P I S * október 12-L pénteki Ifi 

délutánjának anyaga: Az iufiáció. Elő-
adók: Bel váras: Hajós Tibor. Alsóvá 
ros: Darvas Imre. Móraváros: Deulscb 
Imre. Feisöváros: Kováce Mlhlóe. Ró-
kus: Vigner György. Lemezgyár: Ju-
hász Rezső. Újszeged. Mlllanortts 
György. Kecskéstelep. Ladáért Beee-
dek. Somogyilelep. Pap Ferenc. Fodor-
le ep: Komócsin Wlbáfy. KJeueUhane-
lelep. Kecskeméti Mihály Aa ihdét-
•tánok muideuüU fél 7 órakor kezdőd-
n i A™ H a tagok porta* megjele-
nésé kéri ük. A le.nezgyári munkások 
ifidélutánja kivételesen fél 5 órakor 
kezdődik. 

A ftzMSx móravárosi csoportja 
12-én. pénteken dótatán 6 óra: kezdet-
fel itidélutáoaal egybaköiólt válaszlmá-
nyi Aléei tart melyre tagjainak pontos 
megjelenését kért a "eeaMeég. 

Kérjék ax előadókat, bogy a MaDISz-
központba október ll-éu feltétlenül 
.őjjenek be. 

Néhány nap múlva 
kétmillió kitogram sói kap 

Magyarország a Szovjetuniótól 
Már megérkezett az 50 vagonból álló eleó kofcsz* 
szállítmány a Szovjetunióból — Gerő Ernő elvtárs i 
A Szovjetunió már meg h kezdte a ezáttitásokat, mi-
előtt mi elindítottuk volna az egyezményben kikötött 

árumennyiséget 
(Budapest, október 11) Néhány 

nappal ezelőtt érkezett meg a szov-
jet-magyar ártrforgalm? egyehnépy 
lebonyolítása sofán a t első szovjet-
orosz szállítmány. Ezáltal Lommat 24 
ragon gyapót érkezett. Szerdán meg-
érkezett a uiásocRk szállítmány, 50 
ragon koksszal. 

Cerí Ernő kereskedelmi éa köz-
lekedésügyi miniszter ebből a s alka-
lombőr n Magyar Távirati Brrnla mun-
katársának a következőket felentette 
ki: 

— A. sxoíjc l-magyar árucsercfor-
gafuil egykzméuyt augusztus végén 
kötötték meg és Usztában voltunk 
azzal, hogy egy ilyen egyezmény k -
bony oKLására bizonyos időre van 
szükség. Ennek eUné re na drotz szá l 
litásuk márts megfedni lak. A Szov-
jetunió rendkívüli előzékenységet ta-
núsítóit és 

n Szovjet-
mfelitt 
mit k 
unió megkezdte a 
azokban aa árakban, amelyekre 

leginkább rá vagyunk utalva. 
A Szovjelunlőbói máris megérkezett 
as első kokszszáltitminy Strem vu-

radsuUn^őimekí a többi vonatok. Még 

négy vonalot várunk, összesen husx 
zárt vonatot állítunk be kokszszálti-
tásts és az bfeiositfa kokszeffáfásna-
kat a következő félévben. Igeu fontos 
szerepet 'játszik to\'ábbá a kenőolaj. 
A Szovjetunió segítségével kapfuk 
meg az első nyolcvan tonna olajat, 
a többi 240 loana már nl-
ban van és rövidesen megérkezik 
magyarországi rendeltetésére. Te-
kintettel arra, hogy Magyarországon 
sóhiány van, kéréssel fordultunk a 
Szovjetunióhoz, hogy függetlenül at-
tól, hogy Magyarország még cllen-
száitilást nem tett, tódítsanak útnak 
Magyarországra 200 vagon sót. Teg-
nap megjött a válasz. 

" A külkereskedelmi népbiztosság 

Igy Magyar-
ország kétmillió fcfié sébor Jut. 

A kereskedelmi minisztériumot ér-
tesítették a Szovjetunió részérői ar-
ról is, hogy megkezdik a vasérc bera-
kás t Ez annál fontosahb, meri Ma-
gyarország ugysaótvén. alig rendelke-
zik vasérccel. Igy teái t olyan cik-
keket kapunk n Szovjetuniótól, ame-
lyeket faiás oldalról egyáltalán nem 
kaphatunk. (MTI) 

I szakszervezetekben tömörült nukásság 
tlltakezík az ellen, begy az eg?etem 

fasiszta pafesszorahat fegatjei vissza 
A belgyógyászati tanszék egyesítésével egyetemesaniütásl készí-
tenek elő — A Szakmaközi Bizottság hatarozatát eljuttatják 

a miniszterelnökhöz és a kultoszminiszterbez 
(Szeged, október I I ) A szegedi 

szabad szakszervezetek szakmaközi 
bizottsága legutóbbi ülésén a mun-
kásság tanulási és kulturális kérdé-
seivel foglalkozott Az ülésen részle-
tesen letárgyalták a szegedi tudo-' 
mányegyetem körül észlelhető jobb-
oldali kilengéseket és a következő 
határozati javaslatot küldték ar egye-
tem nagytanácsához: 

Mintahogy az ország ipárf mun-
kássága, ugy Szeged munkássága is 
éjt és napot eggyó tesz, hogy az 
orcágo? újjáépítse. Nagy megdöbbe-
néssel értesült eközben ftrrél, hogy 
a szegedi egyetem tanácsa építés he-
lyett faitszéklcbonlással 'egyetem-
csonkítást készít elő, miután elfogadta 
nz orvost karnak azt az álláspontját, 
hogy a belgyógyászali és diagnoszti-
kai tanszéket és igy egy klinikát 
meg akar szüntetni. Ez a törekvés 
ucm szolgálja az újjáépítést, éppen 
ezért a szakszervezetben tömörült 
mnnkásság tiltakozik • belgyógyá-
szati tanszék egyesilése ellen, égy kii 
uika megszüntetése ellen és felhivja 

az egyetem tanácsa figyelmét arra, 
hogy Pécsett éppen most szei verik 
a második belgyógyászati tanszéket. 

A törvényszéki orvostani tanszéket 
a két belgyógyászati tanszék meg-
hagyása: mellett kell megszérvezni. 

A munkásság tiltakozik az rDca, 
hogy az egyetem tanácsa fasiszta 
professzorokat fogadjon vissza (Kul-
csár Ferenc), akik Magyarország el-
ten Németországban agitállak. 

A szervezett munkásság kért a 
mnnkásegyetem felállítását és a ta-
nítás haladéktalan megkezdését a 
munkásközépiskolában is. 

A szervezett munkásság tiltakozik 
az ellen, hogy a bölcsészeti karon ú 
szláv nyelv és irodalom csupán lekto-
rátust kapjon. Követeli a szláv tan-
szék felállítását, valamint szerb, ro-
mán és angol lektorátus felállítását 

A szegedi szabad szakszervezetek 
szakmaközi bizottsága e határozatát 
eljuttatja a miniszterelnökhöz, vala-
mint a kultuszminiszterhez is. 

Hozzak 
tőkapttámyt 

(Szeged, október 11) A magyar 
országvesztő gonosztevők Németor-
szágból most hazaszállított második 
csoportjában Budapestre érkezett 
Buócz Béta aaogadl votk IWtnpttnay-
helyettes, aki n nyitaskorszakbaa vb 
déki főkapitány lett Buócz annak-
idején nem ingyen kapta n vidéki 
főkapitányi rangot Megszolgált ő 
ezért fasiszta gazdáinak. Egész rend-
őri működése a legmerevebb jobbot-
dall „vonalvezetés** meüett folyt le. 

Kezdettől fogra tagja volt n sze-
gedi Délvidéki Otthonnak, amely aa 
ellenforradalmi időkben azzal a cél-
zattat alakult, hogy a bácskai és bá-
náti menekülteket, nz anyaországba 
beköltözőiteket összegyűjtse, később 
azonban egészen elfelejtődött us a 
rendeltetése és mint a jobboldali, 
reakciós elemek gyülekezetét ismer-
ték. Innen indult el Buócz Béla jobb-
oldali karrierje Buócz a kistermetű, 
emberek túlzott becsvágyával tört, 
törtetett felfelé s célját csak ugy ér-
hette el, ha teljesen a jobboldali po-
litika szolgálatába szegődik. 

Ezt meg is tette minden gátlás 
nélkül Amint mind jobban és jobban 
tolódott jobbra a politikai irányzat 
az országban, agy lelt Buócz is mind-
inkább a jobbokialt kormányzat egyik 
legelszántabb képviselője A Délvidék 
visszacsatolásakor Szabadkára ren-
delték „megszervezni * Északbácska 
rendészetét Meg is szervezte alapo-
san. Hogy egyebet ne említsünk, ren-
geteg rablott holmit küldött haza a 
főkapitány ur ujszegedi lakására. 
(Az már azián n sors gúnyja volt, 
hogy a drágaságokkal tatehordnti 
lakás kevéssel exafin tűzvész áldo-
zata lelt.) 

Hogy mennyira jól szolgálta Buócz 
Béla a fasisztákat és németeket, ml 

bizonyítja jobban, minthogy 
megkapta Hitlertől a Sasrendet ugyan-
akkor, amikor Ttdtets Sándor fői* ent is kitüntették ezzel a rend jetin 

teli Komp/ szegedi német kaoz , 
akinek sok szolgálatot tettek, szén • 
Iyeseu tűzte fet nekik a kitünteti . 
A fókapitánjhelycltes különben tc • 
belső muukatársa^volt Tukatsn^k, i 

, főispán szinte élni sem tudott né.-
küfe. mindén ügyét veíe tárgyalt mer. 

Tekintettet arra, hogy Buócz Bé' i 
közei két éviizeden keresztút Szeg • 
den fejtett ki népellenes, jobbolda t 
működést és csak az utolsó hónapo. -
ban került Budapestre, a közvélemér • 
azt kívánja, hogy hozzák Szeged t 
és a szegedi négbirőság ítélkezz ; 
felette 1 

M a g y a r Asszonyok! 
Dolgozó Nők! 

A Magyar Kommunista Párt október 14-én 
délután 3 órakor az iparkamara nagytermé-
ben (Vörösmarty-ulca) 

fart, 
Előadók: B e n k c V a l é r i a tanárad 

H a v o l e c z I s t v ó n n ó 
— m«ak x«aő 

Szirmai l»t\ ón főszértesztd • 
Rólatok! TAvoUevA tzereb^lieUről, g « e r m e -
KeJlok fttvöféről les* szó. Leo—.ick olt iumd-
nyófant . M n g y n i K o m m u n t M a »»Art-

P A R T H I R E K 
CyBlésnaptár. Alsóküzpont: nőgyü* 

lés 14-én vasárnap délelőtt I I órakor. 
Előadó: Benke Valéria, Havaieez fsf, 
vinné. Tápé: 14-én vasárnap dél után 
3órakor. Előadó: Farkas István Ruzsa-
járás: 14-én vasárnap délelőtt 11 óra-
kor. Előadó: Gombkőto Péter. Csengete: 
14-én vasárnap délelőtt II órakor. Elő-
adó: 10. Komócsin Mihály. Fcketeszét: 
14-én vasárnap dételtőtt 11 órakor. Elő-
adó: Nagysolymosy Gyula és Gergely 
András: Klebelsbergtelep: Ertt-íéle ven-
déglő ?4-én vasárnap délután t órakor. 
Előadó: Strak Adátn. Vasutas pálya-
feunlartás 15-én, hétfőn délután fél 5 
órakor, Tisza-p-Uvaudvar műhely. Elő-
adó: Komócsin Mihály. 

Pirtunpek. Október 12-én, pénteken 
a MKP a következő kerületekben tart 
párlnapot: Orion bőrgyárban Háló-utca, 
délulán 3 óra, előadó Vértes Imre) 
Gázgyárban Kossuth La os-sugárat, 
délután 4 óra, előadó Gergely András, 
Aagol-Magvar Jutában Budapesti müut, 
délután 2 óra, előadó Halász György, 
Vasutas pártházban Róka-utca. délután 
fél 5 óra, előadó Komócsin Mihály. 

A Magyar Kommunista Párt *ecs» 
k&teiepi szervezete vasárnap, 14-én 
d t inün 3 órakor pártaapottartaCzan-
tsréri-uteai pártházban. Előadó: Piptcx 
József. 

Kcompnszky Eáo igazgató a 
.tftfet részérő előadást tart: „Az idő-
i»ie ü tórténefemtsnUásrót** 13^*, 
t M u b i t M détuun 5 órás kezdettel a 
fcMnraisntstn PSrt központi székházának 
as«y<e*mn>ro (JLLvta-tér 

r A Wisvrt Ormsbrala Párt szegedi 
w t M » « t t oUÓtzer 1 l-éo 10 órakor e 

* kvreacnji Mozi hetyu^éhen negygvü-
t ic t t l s r t , melyre Üzeged ós környéka-

B | ratssi lópoígármil tisztelet tel meghivje » 


