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H I R E K 

NAPIREND 
Augusztus 29. 

Nemzeti Színház; Nyári szünet 
Széchenyi Filmszínház: Fél 5, negyed 

7 és 8 órakor: Fiatal Srd3g«k. 
Korzó Mozi: fél 5, negyed 7 és 8 óra-

kor: A bor. 
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 

tél 8 órakor: Francia aaobaláay. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este 7 
éráig. 
^ ^Egyetemi könyvtár nyitva 9-tói délután 

Vasárnap zárva. 
Muzeum zárva. 

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÉJSZAKAI SZOLGALATA: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
49, Franki József Szent György-tér 8, 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Temesvárt József Klauzál-tér 9. 

— ld5JéTá»j«.cn;és. Várható időjá-
rá s csütörtök estig: Déli, délnyugatra 
forduló ®zé', több felhő, egy-nét he-
lyen kisebb esg lehetséges, hüvíto 
éjjel, a nappali hőmérséklet emel-
kedik. 

— Városi segélye. kap a Móricz 
Zsigmond-Népi ^Kollégium. Nem rég 
adtunk hirt, hogy Szegeden megnyí-
lik a Móricz Zsigmond-Népi Kollé-
gium- Az adminisztrációs költségek 
fedezésére a városi tanács 100 forint 
segélyt szavazott meg. 

— Két S2rérencsétMns;jr, — két ha* 
ttieset. Az elmúlt hét szombat este 
Kéri 'József az ujszegedi kendergyár 
kocsisa kocsijával Szőregre tartott , 
A sö'éiségbcn egy \-eie szemben haj-
tő ismeretien teherautó elütötte. A 
szerencsétlenség következtében a ko-
csiba fogott Jó a helyszínen kimu't. 
Kérit. combtöréssel, a vele együtt 
utazó feleségét pedig kartöréssel a 
sebészeti klinikára szállították. Kéri 
fflíapota hétfón tokát rosszabodott, 
annyira, hogy az éjszaka folyamán 
meghalt. — Szabó Lajos gajgonya 
270. számi alatt i lakó® kocsiiával tö-
köt Szállított haza a földjéről. Út-
közben a loval megbokrosodtak és le-
ránto t ták a gazdálkodót a bakról. Az 
esé« követkéz lében Szabó Lajos 
nyakszir t töré s t Szenvedett és azon-
nal meghalt. 

x Táncolni m t e«te m Iparba 
megyünk. 

— Tatarozzák a utegedl iskolákat-
A Város költségvetésében nagyobb 
össaeg szerepei a városi iskolák ta ta-
rozására. A városi tanács ugy hatá-
rozott, miután nagyobb javitási 
munká'atokra van szükség, az összeg 
nagyobb részét még a tanév megkez-
d é s előtt fordit ják javítási munká-
latok elvégzésére. 

Sicau&s Hcuftópeicttie 

a C i g á n y b á r ó 
a Stefánián 

Augusztus 30, 31, szeptember 1-én este 8 órakor 
a budapest i Operaház é s a Szegedi Nemzeti Színház 

művészei fe l léptével . — 40 tagu zenekar. 
Elővétel: a Szegcdi Nemzeti Színház pénztáránál délelőtt 10-12 ig, délután 2-5-ig. 

Délmagyarorstág kiadóhivatalában 8—2-ig kapható. és a 

Hatalmas tömeg hallgatja majd 
Révai Jézsei és Rajk László elvtársak 

szegedi beszámolóját 
A K o m m u n i s t a P á r t „ U j k e n y é r — U j p é a z " ü n n e p s é g é n e k 

teljes műsora 
(Szeged, augusztus 28) A Magyar 

Kommunista Párt rendezésében szep-
tember 1-én »Uj kenyér — u j pénzt 
ünnepséget rendez Szegeden és az uj-
szegedi ligetben. A népünnepélyen 
Révai József és R a j * László belügy-
miniszter eivtárs is megjelenik. A 
vasárnapi népünnepélyt szombaton 
este fák'yáS, iampionos zenés felvo-
nulás yezeti be. A felvonuló menet 
este 8 órakor indui a Magyar Kom-
munista Pár t Kálvin-téri székházá-
ból. A felvonuláson a dalárdák és 
kulturgárdák tagjai is részt vesznek. 
Vasárnap reggei a Magvar Kommu-
nista pá r t zenekara a rendőrzene-
fcarrai együtt zenés ébresztőt csinál, 
majd fél 11 órakor nagygyűlés lesz a 
Klauzál-téren, ahol Révai József é® 
Rajk László eivtárs beszédet mond. 
Az egyes ütemek és pártszervezetek 

sa já t helyiségük előtt gyülekeznek 
és onnan vonulnak fel a Klauzá1-
térre, a gyűlés Szinhelyére. A gyűlés 
végeztével a megjelentek átvonulnak 
az ujszegedi parkba, ahol önköltségi 
áron árusított ételeket és italokat fo-
gyaszthatnak a népünnepély résztve-
vői 

A rendezőség mindent elkövetett 
azirányban, hogy a népünnepélyen 
résztvevők békebeli hangulatba rin-
gassák magukat . A mütor 2 órakor 
kezdődik és az esti órákig tar t . Tíz 
kulturgárda, dalárda és magánSzá-
mok szórakoztatják a dolgozókat. A 
mütoirban mindenki megtalálja a ma-
ga kedves szórakozását. Az egymás-
után lepergő 33 műsorszám után e s te 
8 órai kezdettel reggelig tar tó bái 
következik a Vigadó helyiségeiben. 

egyetemi B-listáról közölt cikket. Ez a 
cikk azt ír ja; „Amikor a miniszterel-
nökségre megérkezett a jelentés, hogy 
a szegedi egyetemen a szakszervezeti 
kiküldött fellépésére a magyar tudo-
mány kiválóságait akarják B-listázni, 
félbe kellett szakítani a B-listázáso-
kat." Azt írja továbbá a Kisgazdapárt 
szegedi orgánuma, hogy a bizottság 
„népitéletszerü" befolyás alá kerül t 
Nagyon, valószínű tehát hogy ahol eze-
ket a sorokat írták, ott kell keresni 
azokat is, akik meg akarták „fúrni" a 
miniszterelnökségen a szegedi egyetem 
orvosi karának B-listáját. 

Nem sikerűit „megfúrni a szegedi egyetem 
' orvoskari B-listáját 

Kudarccal végződött a Batizlalvv érdekébea indított men-
tőakció — Szegedről rémhírekkel Árasztották el a minisz-
terelnökséget — Kiderült az isf kik terjesztették a valótlan 

htreket 
Itt az orvoskari B-lista teljes névjegyzéke 

ItacÁcák U&ztetcc 
F I S C H E R 
KLAUZÁL TÉR 3 

6r>, ttnw m t t w t 

— .1 városi iparos tanonciskolában 
és 'a városi kereskcdőlanonciskoiában 
a pótbeiratátok ugy » leány, mint' a 
fiu 'tanulók szóm ára augusztus 29-én 
és 30-án délelőtt 9—i2-ig é& délután 
3—6 órájg -esznek az iskolák Eötvös-
utca 2. isz. alatti épületében. A betra-
látoái 25 fonni tanszerdtj fizetendő. 
Az először beiratkozok hozzak ma-
gukkal születési anyakönyvi kivona-
tukat , legutóbbi iskolai bizonyítvá-
nyukat |éfi Banoncszerződésüket, a töb-
biek az ellenőrző könyvük alapján 
iratkozhatnak 'be. Az iskolákban a 
rendes tanítás szeptember 2-án, hét-
főn déie'őtt megkezdődik. Igazgató-
sáig 

— Szülői értekezlet: A Móravárosi 
MNDSz a Katona-utcai napközi ott-
honban 29-én, csütörtökön 6 órakor 
a beírat ááok és u j tankönyvek m«g-
beszé'ésóre Szülői, értekezletet tar t . A 
szülök megjelenését kérjük. 

Mielőtt borait e l a d n á 
fo-duljon bizalommal 

Bűniiá borkereskedőhöz 
SZEGED — ALSÓKÖZPONTON 

Bort minden mennyiségben a leg-
magasabb napi áron vásáról 

(Szeged, augusztus 28.) Hetekig tartó 
reakciós suttogás és nyilt hangulatkel-
tés előzték meg a szegedi tudomány-
egyetem orvosi karán a B-Iistázó bi-
zottság összeillését. A reakciós hirve-
rés legjobban bevált fogása az volt, 
hogy jóformán minden professzorról és 
az egyetemi alkalmazottak nagyobb ré-
széről elhíresztelték, hogy B-lista fe-
nyegeti őket, ily módon akarva hangu-
latot kelteni az egyetemnek a reakció-
tól való megtisztítása ellen, természe-
tesen „a tudomány magasabb érdekei-
re" való hivatkozással. A vádaskodások 
csattanó cáfolata a B-listabizottság 
döntése: mindössze egyetlen olyan 
professzor került B-listára, aki jelen-
leg is ténylegesen betölti tanszékét. A 
többieket már azelőtt állásvesztésre 
Ítélte az igazoló bizottság, vagy még 
ma sem tértek haza Németországból, 
tehát a törvény értelmében a bizottság 
kénytelen volt B-listára helyezni őket 

Beszámolt a Délmagyarország, hogy 
a szegedi egyetem orvosi karán befeje 
zett létszámcsökkentő munka végrehaj 
tása váratlan akadályba ütközött, mert 
a döntések meghozatala után a B-lista-
bizottság elnökét, dr, Rávnay Támás 
egyetemi tanárt a miniszterelnökségre, 
Budapestre rendelték. Rávnay profesz-
szor szerdán délután visszaérkezett Sze-
gedre. A Délmagyarországi munkatár 
sának alkalma volt beszélnie a pro-

kapcsolatban dr. Bojta Béla miniszter 
elnökségi államtitkárhoz utasították. A 
professzor bemutatta az államtitkárnak 
az egyetem orvosi karának kész B-lis-
táját, amelyből az államtitkár meggyő-
ződhetett arról, hogy a rémhírekből egy 

A rádiió la közvetíti 
a szegedi rendőrnapot 

(Szeged, augusztus 28.) A rendőrnap 
előkészületei már a befejezéshez köze-
lednek. Kedden 100 főnyi rendőr rész-
vételével már próbát is tartott a rend-
őrség. A most alakult rendőrzenekar 
közreműködésével szabadgyakorlatokat 
mutattak be a rendőrök. Ezután 50 
rendőrnyomozóból alakult tornászcsa-
pat tagjai különleges kalapácsgyakor-
latokat végeztek. Sorban peregtek le a 
vasárnapi ünnepség egyes számai és 
a megjelentek megelégedetten állapít-
hatták meg, hogy a rendőrnap sikere 
a látottak alapján biztosítva van. A 
gyakorlatokat a MAFIRT hangos film-
re is felveszi és az ünnepség részletei' 
a rádió is közvetíti. Ebből a célból Plu-
hár István, a magyar rádió riportere 
már szombaton megérkezik Szegedre. 
Az ünnepély után a résztvevők a Hun-
gáriában vesznek részt egy bajtársi 
összejövetelen, amelyen a szegedi mű-
vészek jelesei szórakoztatják a megje-
lenteket. A rendezőség gondoskodott, 
hogy a résztvevők olcsó árak mellett 
jól szórakozhassanak. A rendezőket 
az érdeklődők nagy számban keresik 
fel igénylés céljából. Ezeknek ezúton 
hozza tudomására a rendezőség, hogy 
jegyeket korlátozott számban a főka-
pitányság gazdasági hivatalában lehet 
vásárolni. 

- MaDISz-h!t*k. A MaDISz alsó-
városi szervezete augusztus 30-án 
este t& 8 órai kezdettel gyűlést tart. 
Az érdekeltiek minéi nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. Előadók: Perjési 
László megyei t i tkár és Pászthy Má-
ria ie§nyszerv«ző KutturműSor. 
u ' ána tánc 10 óráig - Szombaton 
esne fét 8 órai kezdettol az összes 
kerületi szervezők, értekezletre tar-
toznak megjelenni a központban. — 
OSütórtófeöh este 7 órakor összvezető-
ségi ti'és a központban. — A MaDTS'. 
nagyszegedi bizottsága felkéri »z ősz-

szó sem igaz,"mert nincs"szó" tudósokf R z e s kerületi titkárokat, és körzeti 
érdemtelen eltávolításáról és a lista funkcionáriusokat, hogy csütörtök 
teljességgel helytálló. Az arra rákerült 
egyetemi tanárok, magántanárok, ta-
nársegédek és orvosok részére Rávnay 
professzor hazaérkezése után nyomban 
meg i s kezdődött a létszámcsökkentő 
határozatok kikézbesítése. A teljes or-
voskari B-lista a következő 

este 7 órakor okvetlen jelenjenek méP 
a VöröSmoriy-utcai székház bán. — A 
MaDISz felhívja azon Szülök figyel-
mét, kiknek gyermekei a Gyermekba-
rátok Egyesületének nyaraItatáSi ak-
cióiában részt vettek, küldjék «i 
gyermekeiket szombaton délután 3 

n , r f c ^ , j 7 órára VöröSmarly-utcai központjába. 
Dr. Ditroy Gábor, dr. Batizfalvy Já- h o , a gyermekek vasárnap délutáni 

meguzsormáztatásáró! lesz szó. nos, dr. Kulcsár Ferenc, dr. Kramár 
Jenő egyetemi tanárok; dr. Karády 
István magántanár, dr. Bata Tibor, dr. 
Balogh, dr. Méra Zoltán orvos, dr. Bla-
zsó Sándor magántanár, dr. Mágrar 
Károly tanársegéd. Odor Béla, Páldy 
Lászlóné, dr. Kovács Júlia tanársegéd, 
dr. Nemecskai Tivadar magántanár, dr. 
Miklós István tanársegéd, dr. Triber 
Mária tanársegéd, dr. Kása Zoltán ta-
nársegéd, Wagner Hermina főmadám, 
Nóvák Ilona madám, Molnár Erzsébet 
madám, továbbá a következő egyetemi 
alkalmazottak: Bársony Pál, Horváth 
Andor, Márton Péter, Téglás Anna, Ta-
rajossy .Tolán, Dósay László, Göndör 
László. Gosztonyi Lenke, Kádár Ist-
ván, Papp Gyula, Schreiber Aladár, 

fesszorral, aki elmondotta, hogy mint Gábor Irén, G. Nagy Júlia, Szöllősy 
az orvosi létszám csökkentő bizottság Margit, Dobó Gézáné, Haller Jenőné, 
elnökét, azért hívták fel a miniszterei 
nökségre, mert 

Szegedről bizonyos körök, akiknek 
illetéktelen beavatkozására már 
szerdai számunkban rámutattunk 
és akik nyilván a fasiszta Batizfal-
vi János nőgyógyász professzor ér-
dekében mentőakcióra vállalkoztak 
— olyan rémhíreket terjesztettek el 
a miniszterelnökségen, hogy a mun-
káspártok és a szakszervezetek a 
tudósok egész sorát akarják eltá-

volítani a szegedi egyetemről. 
Rávnay professzort ezekkel a hírekkel 

Moha Ernő, Tápai László, Csányi Sán-
dor. Hallai Mihály, Lengyel József. 
Lestár Károly. Mészáros József, Farkas 
János. Ábrahám István, Makai Árpád, 
Kiss Imre, Frindt Gizella, Juhász Imre, 
Else Józsefné, Szabó Imre. Molnár 
György, Tyityán László, Tomik János-
né, Berkó Ferenc, Lele Julianna. Lele 
Rozália. 

A szegedi közvélemény ezekután 
arra kíváncsi, honnan származtak azok 
a rémhírek, amelyek a. szegedi egyetem 
orvoskara. B-listájának végrehajtását 
késleltették és befolyásolni akarták. 
Azt hisszük, hogy feleletet találunk 
erre a kérdésre, ha elolvassuk a Sze-
gedi Kis Újság szerdai számában az zéseit. 

x Do'gozők táncmulatsága az Ipar-
testületben 31-én. Szombaton este 8 
órától Teggctig. 

— MUtoros-e? t Újszegeden — a 

hadifog'yok J á v á n . A Magyar Kom-
munista P á r t ujszegedi szervezetének 
kul turgárdája augusztus 24-én a ha-
difoglyok javáfa mü-toros estet ren-
dezett a Tóth-féle vendéglőben. A 
műsor iránt , d e különösen az \dako-
zás terén meglehetős részvétlenség 
mutatkozott. A .hazafias* ujszege-
dfek, akik hangosan magyarkodnak, 
ha a hadifoglyokról van sző, az ada-
kozáskor jóval Szerényebbek és ismét. 
ctoK a munkásságra bízták a foglyok 
támogatását. A közönséget igen öt-
:e'e*en összeállított hivós műsor szó-
rakoztatta. Szerep lésükkei különösen 
fcPüntek: Csikós Erzsike. Papp Pé-
terné. Kovács Jutka. Lakó Piriké, 
Csikós Gizi. Becker Antal, Antalffv 
Lász'ő. Sütő János, Bálint József, az 
ujszegedi kendergyár dalárdája. A 
kitűnő rendezés Pintér Péter érde-
me- — Az est külön' en is csekély 
bevé'e'ét nagyban csökkentette még 
a s 0 k adó is. Rendőri, zeneszerzői, 
vigalmi és egyéb kiadások levonása 
után a foglyoknak mindössze 45 fo-
rint 80 fillér maradt . Ez a szégyen-
teljes kis összeg jellemzően mutat ja 
Újszeged lakosságának .testvéri* ér-

} 


