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Havi 2000 pengő holdasdijat kap az egyetem 
26 díjtalan gyakornoka 

akkor, amikor a fizikai munkás órabére 2000 pengőn felül van — Beadványuk-
ban köztik a gyakornokok, hogy jövőre inkább fizikai munkára mennek — 
Purjesz Béta reklor a füle bojtjai sem mozgatja az egyetemi rabszolgák sirámaira 

A Kommunista Párt sregedi szervezete a nemzetgyűlés elé viszi 
ezt az anfiszociatis büncse ekmányt 

(Szeged, december 5) November 15-én 
,A szegedi egyelem matematikai és ter-
mészettudományi karának 20 díjtalan 

gyakornoka" aláírással beadványt jut-
tatlak el dr. Purjesz Béia rektorhoz. 
A beadvánv a következőképpen hang-
zott: 

„Magnifice Recíorl Tisztelettel alul-
írottak kiuosan hosszú töprengés 
után a kővelkező nehéz elhatározásra 
jutottnuk : Közölni akartak és közölni 
is fog ink Magnificenliáddal tűrhetet-
len helyzetünket és kérjük mégegy-
szer hathatós alyai segítségét, Ahogy 
Magnificentiád is jót tudja, a bölcsé-
szet, orvosi és természettudományi 
karon a tudományos segédszemélyzet 
íize'ás szempontjából három cso-
portba sorolható. 

Áz első csoportba tartoznak azok, 

akik illetményüket megkapják, a má-
sodik csoportba azok, akiknek díjas 
állásban való megerősítésük késik és 
végül a harmadik csoportba azok, 
akik díjtalan alkalmazottak. Az is 
köztudomásu, hogy az első kategória 
illetményeitlörvényszerüen megkapja, 
a második kategória havi 2000 pengő 
előleget kap, a harmadik kategória 
pedia havi 2000 pengő tiszteletdij'at, 
illetőleg segélydijat. É két utóbbi ka-
tegória illetményének kérdése tehát 
nyilvánvalóan rendezetlen és tartha-
tatlan, a mai szociális gondolattal 
merőben ellenkezik, komoly munka-
erőket szinte éhbérért dolgoztat, meg-
rendíti hitüket a tudományos munka 
magasz.tosságában, mondtak ki őszin-
tén és kertelés nélkül: rabszolgaságba 
süllyeszti őket. 

Egyetemi gyakornokokból — fizikai munkások 
Magnifice RectorI Tisz'ában va-

gyuuk azzal, hogy súlyos szavak 
ezek, de ugyiátszik, liogy azok, akik 
sorsunkat intézik és akik Uielraényün-
kel, melyből ók is nehezen tudnak 
megélni, de mégis megkapják el sem 
tudják képzelni, hogy az alulírottak 
közöli nős, családos ember is akad, 
aki havi 2 00 pengőből a mindennapi 
kenyérfalaiot sem tudja előteremteni. 
Mi, auibvoüp.k már többször, minden-
féle formában kértük e fájdalmas 
kérdés megoldásai, el sem tudjuk 
képzelni, ho! és kinél akad el az ügy, 
hogyan lehetséges ilyen ki ivóan nép-
el'enes magatartás a mai időkben, 
amikor egy fizikai munkás órabére 
2000 pengőn leiül mozog. 

Ugy gondoljuk, teljesen felesleges 
minden további indokolás a kérdés-
bén, azérl most mégegyszee Magnifi-
cenliáríhoz fordulunk akiről tudjuk, 
hogy ha Magnifieenliádon' iluilna az 
ügy, mer rég elintézést nyert volna. 
F i t azért hangsúlyozzuk, "hogy egy 
pillanatig se lehessen az a látszat, 
hogy az e^ész akció Magnificentiád, 
vagy az egyelem ellen irányul. Éppen 

ezért figyelemmel voltunk az egye-
tem érdekeire, nem vezetett és nem 
vezet bennünket semmiféle rossz 
szándék, vagy bosszúvágy, meg is 
vártuk az alkalmas időpontot, a félév 
befejezését, amikoris lehetővé tesszük 
az egyelem számára alábbi bejelen-
tésünk kapcsán előállott helyzet meg-
oldását. 

A legkomolyabb elhatározással, 
ds tiszteieltel is, fájdalmas és keserű 
érzéssel, de a tarthatatlan és kény-
szerű körülmények parancsára be-
jelentjük, hegy amennyiben illetékes 
felettes hatóságunk ez év december el-
sejétől számunkra a törvényben meg-
állapított szerény megélhetésünkhöz 
szükséges illetményünket folyósítani 
nem tud ja, szeptember elsejétől vissza-
menőleg, ugy szellemi működésűknek 
az Ahnu Mater falain belül vége lesz 
és megkezdődik szápúikra a különböző 
gyárakban és ipari munkatelepeken 
a fizikai munka. .4z élet parancsolt 

Engedje meg Magnificentiád leg-
mélyebb tiszteletünk őszinte nyilvá-
nítását". 

Purjesz Béla rektor szabotál 
Ezt a felháborítóan szomorú be-

j&dványt 2G egyetemi rabszolga irla 
alá. Az igazság azonban az, hogy kö-
zel háromszázan vannak, legnagyobb 
részük az orvosi karon. Purjesz rek-
tornak a legnagyobb gondja szeptem-
ber óla az volt, hogy a belgyógyá-
sza ii és diagnosztikai tanszéket saját 
jogara alatt egyesilse, pazar beren-
dezésű rendelőjével és perzsaszőnye-
geivel bevonuljon Rusznyák István 
szobájába a «Nagy Klinikára*, ahová 
35 év óta sóvárogva vágyakozott . . . 
Aztán arra is gondot fordított, hogy 
az osztályokat a docensek kezéből 
kivegye, ezeket gyakornoki munka-
körre szőriIsa és helyükbe kezdő or-
vosokat állítson. Az, hogy ezek a 
kezdő orvosak ugyanakkor szédeleg, 
uek az éhségtől — bár klinikai kosz-
tol kapnak, de ez a fél fogukra sem 
elég —, atyai szive már nem gon 
dolt és népellenes magatartását ez a 
beadvány mintegy súlyos vádiratként 
tükrözi vissza. 

Az törlént ugyanis november lS-fbt 
éta, hogy Purjesz Béla átvette r? di j 
falun gyakornokok segélykiáltását 
tartalmazó beadványt és nyilvánva-
lóan a papírkosárba tette. Ez derült 
ki ugyanis akkor, amikor december 
3-ín az aláírók küldöttsége megje-

lent a a Magnifice Rector«-náI és 
Purjesz Béla furcsa válaszokat adott. 
Ebből kitűnt, hogy ezt a beadványt 
sem a karon, sent a tanácsban nem 
tárgyalták, de meg a gazdasági bi-
zottság sem foglalkozott vele. Arról 
persze szó sem lehetett az atyai j<5 
indulata Magnifice Reclor részéről, 
hogy 300 ember szörnyű helyzetét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 

elé tárja', hogy az egyetemi fehér 
rabszolgák helyzetét országosan ren-
dezzék. 

A népbiróság eíé 
A szegedi népbiróság naponta ítél 

el népellenes bűncselekményekért 
olyanokat, akik a munkásoknak pár 
pengővel adósai maradnak vagy bé-
rüket nem emelik a rendeletek elő-
írásai szerint. A legkisebb büntetés 
6 hónap. De hol áll ezeknek a re-
akciós tSrpckapíCaüstákuak bűne a 
Purjesz Béla népellenes bűntettétől, 
aki elé 19 nappal czeíőil 26 díjta-
lan gyakornok egyetemi tudós, egy 
jelentékeny szellemi doígozóréleg 
SOS-kióilását juttatta és aki 300 sze-
gedi chező család segélykiállását egy-
szerűen elhárította magáiéi és érde-
kükben semmit sem teli* Aki az egye-
tem éleiét közelebbről megfigyeli, hó-
napok óla egyebet sem lát, csak azt 
a basáskodást, amit Purjesz rektor 
nap-nap melleit kifejt. Nem hisszük, 
hogy az egyetem autonómiája még 
mindig az a kínai fal, amely mögött 
népellenes, reakciós és fasiszta cse-
lekményeket lehelne elkövetni — bün-
tetlenül!? Sürgősen változtatni kc]l 
ezen a helyzeten, elsősorban azzal, 
hogy Purjesz Bélái c| kell távolítani 
az egyetem éléről. De Szegedről is! 
Mert aki ilyen antiszociális magatar-
tást tanúsít, az nem méltó az egye-
temi lanári rangra sem. Már az is 
érthetetlen, hogy Purjesz Béla miért 
nem került eddig az igazoló bizottság 
elé? Tudomásunk szerint a ba'ol ldv 
liákság részéről is komoly kifogások 
hangzottak el ellene, amelyek még 
az állásvesztést is maguk ulán von-
hatják. De ha semmi más büno sem 
lenne Purjesz Bélának, csak ez, amit 
most lett, elég ok arra, hogy soha 
többé ne kerülhessen áz egyetem Iá-
jára seml 

A Magyar Kommunista Pár ! sze-
gedi szervezete a díjtalan gyakorno-
kok siralmas helyzetét a parlament 
elé viszi. Meg fogjuk mutatni az egész 
ország közvéleményének azt, hogy mi-
lyen állapotok nrntkp'i-'-V a 
egyetemen! Természetesen ki fogjuk 
egészi'eni Purjesz Búm po« o'ej.i 
azokkal a vonásokkal is, amelyeket 
az egyetem iránti tiszteletből eddig 
nem hoztunk nyilvánosság elé. 

arra, hogy a politilAi osztály továbbra 
is meg fog felelni hivatásának, amelyet 
a reakció elleni küzdelemben betöáf 

A változás a főkapitány keddi napi. 
parancsában jctent meg, tehát már 
éleibe is tépett 

Csökkentik 
az Ausztriái megszálló 

csapatok létszámát 
(London, december 5) Londoni hi-

vatalos körökben hélfőn este az a fel-
fogás jutott kifejezésre, hogy Nagybri-
tannia lépéseket tett az ausztriai meg-
szálló haderő létszámának csökkenté-
sére. Az erre vonatkozó brit javaslatot 
közölték a megszállásban résztvevő 
többi hároin hatalommal. A brit állás-
pont szerint elérkezelt az idő a meg-
szálló haderők létszámának csökkente 
sére, tekintettel arra, líögv a megszál 
lás nagyban hozzájárult Ausztria ga/ 
dasági nehézségeihez. (MTI) 

Kicserélik a bankjegyehet 
Ausztriában 

(Bécs, december 5) A szövetségei 
halóságok részéről kibocsátott schillin-
geket, valamint az Ausztriában még 
forgalomban levő márkát az Osztrák 
Nemzeli Bank állat kibocsátott uj 
schillingekre váltják he. A beváltál 
december 13 lói 20-ig történik és ezen 
az időponton lul már csak az Oszlrák 
Nemzeti Bank bankjegyeit fogadják ol 
törvényes fizetési eszközül. (MTI) 

H a i y n a p ] börtönre itslték 
a közigazgatási bíróság 

másodelnökét 
(Budapest, december 5) Hétfőn tar-

tolt főtárgyalás! a népbiróság dr. 
Balázs Kornélnak, a közigazgatási bí-
róság volt másodelnökének ügyében, 
aki ellen a népüuyészscg azon a címen 
emelt vádat, hogy nein vezető jellegű 
cselekménnyel a nyilas mozgalomnak 
segítséget nyújtott a hatalom megszer-
zéséhez és megtartásához. A múlt é l 
október 27-én Balázs meghívásra meg-
jelent az országtanács összejövetelén, 
amelyen Szálasi Ferenc letette a mi-
niszterelnöki esküt. A népbiróság több 
lanut hallgatott ki, majd a perbeszé-
dek elhangzása után bűnösnek mon-
dotta ki dr. Balázs Kornélt a lerhére 
rótt bűncselekményben és ezért at 
enyhítő körülmények figyclembevélelé 
vet hathónapi börtönre ítélte. (M f i ) 

K O R Z Ó M O Z I Telcon , 6M I 

j December 6-tól, csülörtöktől 

l e g m u l a ( s á f ) o « A b b m a g y a r 
k a t o n a - v i g j a t é K ! 

Kadéiszere em 
H l d v c g h y V a l é r i a - Z s l l l e y 

I. v " M a r ó i t , « » k y - K a J n a y ^ Jlu-

N o k l á r y idsze epl.seve! 

K'üoi ív ok i ezdi* e; negy-d a fa 6 ó a or. 
Pei ileinv.iíis: dzletrlt II-I'II -i; és né' 
iitá.i at eloadsso ; kezdete előtt t i órával. 

Változás a szegedi rendőrség 
politikai osztályának vezetésében 

Komócsin Illés elvtárs alezredest szolgálati 
érdekből Szekszárdra helyezték 

(Szeged, december 5) Az államrend-
őrség politikai osztályának vezetesébsn 
változás következelt be. Belügy minisz-
teri intézkedésre Komócsin Illés elvtárs 
rendííralezredes, az osztaiy eddigi ve-
zetője uj állomáshelyre megy: Szek-
szárd politikai rendőrséginek élére ke-
rül, Szegeden pedig dr. Drégely József 
elvtárs rendőrezredes, a f.Kapitány he-
lyettese veszi át a politikai oszlály ve-
zetését ideiglenesen. 

Komócsin ltles elvtárs áthelyezése 
szolgálali érdekből törlént. Komócsin 
Illésnek nagy érdemei van«a.'c a szege-
di politikai rendőrség meg.ere.ütése és 
vezetése körül. Nagy része van benne, 
liogy a szegedi poulikai oszlály erős, 
meguizható szervezel lé vált és kiváló 
fegyvere tett a demokráciának a reak-
ció elleni harcba-e. 

Szolgálati érdekből törlént áthelye-
zése soron Komócsin elvtárs uj mun-
kahelyén bizonyára éppen olyan 
erőskezű és eredményes harcosa lesz 

olyan helyen érvényesítheti szakértel-
met, erélyét és tárgyilagos rendőri ilé-
telél, ahol erre bizonyára nagy szük-
ség van, lévén Szekszárd közismerten 
erős reakciós fészek. 

A szegedi politikai osztályt olyan 
kiválóan szerveyte meg, hogy a belügy-
minisztérium több alkalommal részesi-
lelle ezért elismerésben. Szekszárdon 
hasonló munka vár most Komócsin al-
ezredes elvtársunkra, ezért hamarosan 
el is utazik uj állomáshelyére, hogy 
munkáját megkezdhesse in nt vezetőhe-
lyelles és a politikai osztály vezelője. 

Szeged számára megnyugtató, hogy 
a poldikai oszt ily élére dr. Drégely 
József személyében o van elvtársunk 
került, aki színién hiánytalanul meg 
tud fele.ni azoknak a követelmények-
nek, amiket a közélelnek ez a nehéz 
őrhelye megkíván. Drégely ezredes 
régi, kipróbá l, tapasztalt és nagylu-
d isu rendőrtiszt A tizenkilences for a-

a dotnokráciának, mint Szegeden. Ezért dalom idején adla lanujeléi a demok-
ha távozása veszteség is Szeged szá-
mára, nyereség az összesség, a de-
mokrácia általános érdekei szempont-
jából, mert Komócsin elvtárs most 

rácia irán i hűségének cs szeretetének, 
emiatl az eüenfo; radalom idején el is 
mozdították helyéről. 

Az uj vezető személve biztosíték, 

Mozik műsora 
Korzó Mozi 

Szerdán bemutatjuk Charles Bogért* 
Katherine Henburn szenzációs alakítá-
sával: Eszményi asszony. Azonkívül: 
A legfrisebb Heti lirek. Előadások 
kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 
Telefon: 6-24. (Á nézőtér kellemesen 
fűtve van,) 

Belvárosi Mozi 

Ma és a következő napokon a leg-
vidámabb magyar f i lm: BuJa i cuk-
rászda. Főszereplők r Somlay Artúr, 
Gázon Gyula, Perczel Zita, Per'ényi, 
Kabos. Előadások kezdete: tél 5 é» 
7 arakor. Telefon: 6-25. 

Jön ! a legszebb filmremek Jön i 
A M a n d e r l e y h á z 

a s s z o n y a ! 

Széchenyi Fil nszln.iáz 

Ma 5-én, szerdán bemutatásra lterü\ 
az izgalmas amerikai f i lm: A naáy 
riport. Főszereplők: Franchot Tone és 
Ann Sothern. Azonkívül a kisárőmüsor. 
Előad-sok kezdete: fél 3, negyed 5 és 
7 órakor. 

I S z é c h e n y i iri l m s z i m i á z 

Ma és mindennap bemulatjuk 
Dániel.e DARS61ÉUX íöszerepiésév: 

Egy pesti éjszaka 
Kalandos fi-ni játék a pesli éjszakából 

A fihn Budapesten készült I 

Azonkívül: A Isí ivíSs s z é k 
színes rajzfilm. 

Az előad .-ok t ezde: : léi J, negye,. S es 6 k ír 
Llövétel: déeloti 11-12 orí>„. Pénztárnyitái 

félórával az clóahh kezdete e.oit. 

m n ! F í m J e ^ M a í g i r ö a i i 


