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Megdöbbentő kép a szegedi egyetem • 
orvostani karának züllött helyzetéről 

A nyugatról hazasettenkedők a z o n n a l megkapják fizetésüket visszamenőleg is, 
mig az oh, akik nyolc hónap óta ingyen dolgoznak, még élelmezésjaviiást se 
hapnak — Gazdátlanok az orvostani intézetek — Dr. Purjesz „tanársegédei" 

vizsgáztatnak — Végzetesen lerontották a szegedi orvosképzés színvonalát 1 
Nyolc feijelenlés érkezet/ dr. Pur esz elien a politikai rendőrséghez 

Fiatal orvosaink legalábbis 75 száza- de nemhogy tudományos dolgozatni! 
lékban képzetlenek, tudatlanok. Gs ez nem jelent meg soha, dé még csak 

igy igazi Gs most ennek a lénynek j nem is szakorvosok! 
világánál méltóztassék elbírálni azt, Mindezek után indítványozom a kö-
hogv Purjesz professzor kiveszi a vetkezőket: Azonnal intézkedni kell 

(Szeged, december 12) Kaptuk és 
minden változtatás és hozzászólás 
nélkfd közöljük az alábbi levelet: 

Mélyen tiszteit Szerkesztő elvtársi 

Igen nagy örömmel olvastam a 
zDélmagyarország* csütörtöki számá-
ban az egyetem közállapotáról irt 
cikket. Mint az egyetem alkalmazá-
sában ál ló orvos azonban szeretném 
néhány adattal kiegészíteni informá-
- "(óit abban a reményben, hogy azo-
kat közérdekűnek találja. 

Először is szeretném kijelenteni, 
hogy én már október elsején az 
egyelem díjtalan orvosaiból ál ló kül-
döttséget vezettem? Purjesz rector 
-írnoz, melyben előadluk lehetetlen 
és a demokrácia alapelveit arcul-
ü iő szerződési viszonyunkat, teljes-
séggel ki nem elégítő éielmezésün-
Vet, mely napi egy levesből és egy 
főzelékből áll. A rcctor ur gyors 
arvosfást igért. Azt kértük, hogy éle/, 
(idézésünkét helyezzék legalább egy 
színvonalra a küiönszobás betegeké-
vel, akik bár egész nap fekszenek 
és jó anyagi helyzetük folytán ha-
zairól is élelmezik őket, csirkét, tész-
tát kaptak akkor, amikor mi másod-
napon kint kelkáposztái ebédeltünk. Ez 
atóbbi javaslatunkat aztán Gönczi, a 
gazdasági hivatal igazgatója indoko-
lás nélkül visszautasította. A rector 
í üa ! megígért orvoslás — mint azt 
tudni méltóztatik — nem l8rlénT"hieg. 

4hogy nyugatról visszaérkezik egy 
professzor vagy egyéb halványzöld 
politikai beállítottságú tanársegéd, 
nz azonnal megkapja egy évre visz-
szamenőleg a fizetéséi. Ali, akik fenn-
tartottuk a-z egyetemei akkor, ami-
kor ezek a patkányok a világosság 
elől elszaladtak, nyolc hónap óta In-
gyen dolgozunk. Nem lehetett volna 
eveknek a fizetéséi odaadni azok-
nak, akik távollétükben munkájaka i 
•Hálták?! 

A kultuszminiszter hónapokkal ez-
előtt kiírta a pályázatot az egyetemi 
katedrák egy részére. A pályázat há-
rom hónappal ezelőtt lejárt. Azt mél-
tóztatik gondolni, hogy az orvosi kar 
meglelte az ilyenkor szokásos jelö-
lést? Hogyne! Pécsett, Debrecenben! 
Szegeden azonban Uycsmf nem tör-
tént. Gazdátlanok az intézetek, Csákv 
szalmájaként hányódik a pótolhatat-
lan felszerelés, nincs, aki átvegye, 
Illetve volna, de nem adják ki, meri 
mint az indokolás mondja, az Kilé-
tet nek még nincs végleges feje. Ez-
ért aztán fontos, szükséges készülé-
kek, műszerek raktárba zárva poro-
sodnak, de a tulajdonos intézet nem 
kaphatja meg, mert nincs gazda. És 
miért nincs gazda? Azért, mert fo-
lyik a régi játék a függönyök mögött, 
egyik ezt protegálja, a másik azt, 
»ie véded az enyémet, én védem a 
tiédet* a fő játékszabály. És ezalatt... 
ezalatt az egyetemi hallgatókat a leg-
több tárgyból egy évvel ezelőll dtp'o-
fnál nvert »tanársegcdek« vagy vala-
melyik más szak professzora vizs-
gáztatja, aki körülbelül annyit ért a 
kérdéses tantárgyhoz, mint Teleki ér-
tett a kultuszügyekhez. Mi ennek a 
következménye? Mentse meg Szer-
kesztő urat Allah attól, hogy egy, 
nz utóbbi két-három évben végzett 
orvos kezébe kerüljön. Az utóbbi kél 
év alatt a magyar orvosképzés vakv 
mikor világviszonylatban is nagvsve. 
r ü tzlnvonafáf végzetesen lerontot-
ták előbb a fasiszta betyárok és 
most a tcürtismerctfen áldemokraták. 

klinika osztályait Rusznyák protesz-
szor országos hirü magántanárjai ke-
zéből, hogy átadja azokat saját em-

a már kiirt katedrák jelölésének meg-
tételére és a katedrák belöllése ne 
szenvedjen további késedelmei! Ezi 

hereinek, akik tanársegédek agyán, kívánja az egyetemi ifjúság és a ma-

gyar tudományos élet érdeke! Egyeli 
len egy, a pesti egyetemre megül* 
vott professzor se hagyhassa el ad* 
dig illeni állását, mig utódja kiuew 
vezve nincs! Sürgősen javítsanak a* 
egyelem tudományos személyzetének 
helyzetén! Hívják újra össze az Egye-
temi Szabadszervezelet, meiyet an-
nakidején dr. Erdős Tamás hivotl 
éleire és amely hivatva van az egye-
tem életének demokratikus mederbe 
való terelésére. 

A fenti levéllel kapcsolatosan itt ír-
juk meg, hogy 

a szegedi rendőrség politikai osztá-

lyához dr. Purjesz Béla egyetemi 

rektor ellen nyolcrendbeli feljelentés 

érkezeit. 

A feljelentések kivizsgálása most va» 
soron és az üuyben nagyon érdekei 
fejlemények várhatók. 

Megérkezett a szénvonat i 

Délután Sél 5«!őí este 10 óráig lesz áramszolgáltatás 
Minden második éjjel lesz ipari áram is — Gondos odtak ujabb szénszállít-

mányokról — Takarékos od únk a villanyárammal! 

(Szeged, december 12) Kedden este 
befutott a város szénvonata Nagymá-
nyokról 17 vagon szénnel. A 17 vagon 
szén felhasználására vona'kozóan Dé-
nes I.eó elvtárs, polgármesternél szer-
dán reggel megbeszélés volt és ennek 
eredményeképpen ugy határozlak, ezl 
a 17 vagon szenet ugy osztják el, hogy 
az csökkentett áramszolgáltatással egy 
hétre elegendő legyen. 

Ezentúl minden nap délután fél 5-től 
este 10 óráig lesz áramszolgáltatás 
is közvilágítás, a vizmü és posta 

pedig egész nap kap áramot. 

Szerdán reggel Budapestről Lóránt 

Gyula iparügyi miniszteri bizloslól táv-
irat érkezett Szegedre és ez közölte 
Dénes Leó elvtárs, polgármesterrel, 
hogv Naggmángokon a város részére 
ujabb szénrakodás kezdődött meg. Az 
orosz katonai parancsnokság egyéb-
ként rendkívül előzékenyen hozzájárult 
ahhoz hogy a város részére a jóvátételt 
is megelőzően megtörténjék a szénszál-
lítás. A MVV üzletvezetőséggel történt 
megállapodás szerint már csülörlökön 
reggel mozdony megy az ujabb szén-
szállítmányért. A polgármester ugy in-
tézkedett, hogy a gázgyártól állandó 
tisztviselő fog Nagymányokon tartóz-
kodni és ellenőrzi a szénrakodust, vala-

mint a vonat Szegedre való irányítását, 
A inotori ius áramfogyasztás szem-

pontjából két részre osztják a várost 
és ezek részére minden második éjjel 
lesz áramszolgáltatás. Hétfőn, szerdán, 
pénteken az alsóvárosi rész kedden, 
csütörtökön, szóin >aton Felsőváros és 
Belváros kap motorikus áramot esta 
10 órátót kez Ive. 

A gázgyár üzemvezetősége nyoma-
tékosan felhívja a közönséget, hogy 
mivel csak nagyon kevés szén áll ren-
delkezésre. az arammal a legnagyobb 
mértékben takarékoskodni kell. Csak a 
legszükségesebb esetben és mértékbe* 
használjon mindenki villamosáramot. 

Negyvenszer pangls sít és 351 peiifis 
cigarettát W m ű n el 

a Tisza Lajos-kSrufon tartóit razzián 
(Szeged, december 12) Szerdán dél-

előtt 10 órakor a rendőrség bünügyi 
os tá lya dr. Csereg Gyula rendőrőr-
nagy vezetésével razziát tartott a Tisza 
Lajos-köruli feketepiacon. A Tisza La-
jos-körutnak a Munkásszövetkezet sar-
kát és a környéket régi idö óta nagy 
számban lepik el a zugárusok, legújab-
ban pedig táncolók és feketézők, akik 
sokszorosára emeit árakon adják-veszik 
a közszükségleti cikkeket Ezt a részt 
vették körül tegnap a bünügyi osztály 
detekliv;ei és rendőrei. Minden arra-
menőt és ott árusítót leigazoltattak. 
Aki tudta niagát igazolni, azt nyomban 
továbbengedték, a többieket a rendőr-
ségre kisérték. Hatvan előállítás tör-
tént. Az előállítottakat is szabadonen-

gedték a rendőrségről, csupán hat sze-
mélyt fogtak benn, akiket letartóztattak 
Letartóztatásba került Jakab János- és 
Hegyi Mihály, akik nagymennyiségű 
cigarettát árultak 300 pengős darabon-
kénti áron Tóth Erzsébet 350 pengőért 
árulta a cigarettit, amit 250 pengőért 
vett. Nála nagymennyiségű cigaretta-
papírt is találtak. Nadobán Jánost tüz-
köárusitás miatt tartóztatták le, Balázs 
Ernőt pedig sódrágitásért vették őri-
zetbe 32.000 peugőért vásárolta a só 
kilóját és 40.000 pengőért árulta Végül 
Sámson Györgv munkakerülő csavar-
gás miatt maradt a razzia szűrőjében. 
A letartóztatottakat átadják az ügyész-
ségnek. 

Képviselői beszámoló. December 
16-án, vasárnan délután 2 órakor Tom-
báct Imre elvtárs, nemzetpvülési kép-
viselő beszámolót tart Alsóközponton 
o oárthelyiségben, 

Itt a 100.003 pengős bankjegy! 
A Nemzeti Bank a m a i napon megkezdte 
a Í00.000 pengős b a n negyek í t i b o o s á f á s á f 

(Budapest, december 12) A Magyar 
Nemzeti Bank az 1943. évi október 2 i-iki 
kelettel ellátott 10)000 pengős cimletü 
bankjegyeinek kibocsátását a mai na-
pon megkezdte. A fehér papíron nyo-
molt és fehérszínű bankjegy előotdala 
két alapnyomattal és egy kepnyomattal 
készült. Áz alapnyomatok összhatásuk-
ban kékeszöld, sárgavörös és kékeszöld-
szinüek. 

A bankjegy képe sötétkék szinü. a 

hússal. A lakosságnak ezt az önellá-
tásra való törekvését hivatalunk min-
den eszközzel támogatta. Most a hi-
deg idő bekövetkezésével megkezdőd-
nek a sertés vágások. A levágott ser-
tések húsának tartósításához és sza-
lonnájának el tevéséhez sóra van szük-
ség. 

Mintán a Közellátási Hivatalnak 
uein áll módjában megfelelő sómeny-
nyiséget kiutalni, az a veszély fe« 
lyegeti a hizlalókat, hogy a sajáf 
íicimezésükre szánt hust kénytele-
nek lesznek elkótyavetyélni, illetőleg 
leheielien áron feketézőknél sóval el-
cserélni azért, hogy a megmaradt ki* 
részt tartósítani tudják. Segítségükre 
kelt sietnünk ezeknek az emberek-
nek, mert legtöbbjük fontos ruhada-
rabjaitól vált meg, hogy hizlalni tud-
jon és azt lehet mondani, hogy 
(5—8 hónapi keresetét ölte bele t 
hizlalásba. Másrészt viszont az álta-
tok nevelt sertésekből bizonyos zsír-
mennyiséget be kell szolgáltatniok^ 
ami az ellátatlanok megsegítését szol-
gálja. 

Tombácz Imre elvtárs a felvilá-
gosítás után azonnal megtelte a szük-
séges intézkedéftket. Meg van a re-
mény rü, hogy a kezdeményezői 

. ,, eredményre vezet és rövidesen ko-
kereten belül magyaros mintákkal m o J v s e g 5 | s é g érkezik a rászorult 
körülzárt két mező marad szabadon. k , S P ( n b e r e l i r é s z é r e é s i g l ö b b h ő n a 

A baloldali mezőben az ertek jelzés ol- . . f-7 . 
va ható, a jobboldali mezőben népvi- P ^ áldozatos munkájuk nem tol 
se let be öltözött leanv fejképe látható.1 kárhaveszm. 
A bankjegy hátoldala ugyancsak két wmmsmmammmammmmmKnmamn^m^^ 
atapnvomaltal és egv képnyomattal o ^ á i - A l ^ z u r r a Y / i ^ í i S - t 
készült. Szine ugyanolyan, mint az elő- f / l x ' 
oldalé. A kereten belül magyaros min- V l n a t l a m p a 
tákkal körülvéve 
ható. (vtTi) 

a magyar cimer lát- Hmíár i a-ed ínvház . 

A Kommunista Párt a közellátásügyi 

A MaDISz hírei 
December 15-én délután 5 órakot 

a zeneiskola nagytermében jóté-

minisztérium támogatását kéri Szeged ^ ^ 

Kisér Boldizsár Ká lmán és cigány* 

zenekara. 
M-án 5 órakor a kerületi sport-

séeliáíásának érdekében 
Remény van rá, hogy a kisemberek sót kapnak a sertésvágáshoz 

(Szeged, december 12) Tombácz I A beállott hideg időszerűvé tu-zi vezetőknek, gazdasági-, kultur, p r o p * 
Imre elvtárs, nemzetgyűlési képviselő a sertésvágásokat. Nemcsak a gazda- gandavezetőknek, valamint sa j tómef 

megkereste a Közellátási Hivatal ve- közönség, de más néprétegek ís ru- bízottaknak a központ osztályvezetőt 

zetőit. akik a következőkben in Tor- nanemüért megpróbáltak a tavasz- vei az összvezelőségi osztály végro-
rnálták napjaink egyik legfontosabb szal csere utján hozzájutni egy kis hajtási tárgyában fontos megbeszélé-
közérdekü Droblémáiáról, a sókénlés-, malackához, hogy az Ínséges téli hó- seket tartanak. A kerületi megbízót* 

rői- 'nanokban ellássák magukat zsírral és laknak megielenése knleleza 


