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Az „udvarias" népbiróság 
A szegedi népbiróság működése ellen 

megalakulása óta számtalan kifogás 
hangzóit el. Azt gondoltuk, ahogy a 
népbiróság kigyógyul gyermekbetegsé-
géből és idővel ítéleteit ugy fogja meg-
alkotni, hogy a magyar demokrácia 
épitő eszközévé váljék. Sajnos, téved-
tünk. Legutóbb felmentették Katona 
Istvánt másodszor is, de felmentették 
dr. Balogh Ányost is. A IV. ta-
nács, amelynek elnöke dr. Tólh László 
törvényszéki b ró igazolta dr. Szűcs 
László kollégáját, akit pedig a III. sz. 
Igazoló bizottság nyugdíjazásra Ítélt. 

Most aztán a népbiróság eddigi mű-
ködésére feltette a koronát azzal, hogy 
kénytelen volt szabadlábra helyezni 
Putnoky Miklóst a szegedi rögtónitél® 
biróság volt elnökét és Újvári István 
törvényszéki birót, akik Kiss Ernő elv-
társunkat annakidején halálra ítélték. 
Itat hónap óta fogva voltak ezek a 
vérbírák és a népbiróság ez idő alatt 
képtelen volt ügyükben tárgyalást ki-
tűzni. Aktájuk ide-oda vándorol, a le-
tartóztatás: idő eltelik és a veszedelmes 
fasiszták szabadlábra kerülnek. 

Hamar Árpid és neje igazolási úgy® 
ben a tanács szintén szenttéavatta ax 
Igazolandó!, akit pedig az igazoló bi-
zottság állásvesztésre ítélt. A II. számú 
tanács, amelynek elnöke dr. hlargita 
István a jobboldaliakkal szemben tanú-
sított túlzott elnézéséről ismert tanács-
vezető, dr. Mohos Sándorné békéscsabai 
tanárnő ügyében igazolást jelentett ki, 
hololt a békéscsabai igazoló bizottság 
állásvesztésre ítélte ezt a közismerten 
nyilas tanárnői, akinek Szálasi volt az 
Ideálja. Itt az a szabálytalanság is el® 
fordult az eljárás során, hogy Makra 
oépbiró helyett maga a tanúcsvezelő 
referál la az ügyet. 

Ila megvizsgáljuk, bogy egyes taná-
csok a népbiróságban hogyan múkód-
ack, nyíltan és őszintén meg kell 
mondanunk, hogy n demokrácia igazi 
érdekeit csak dr. Bózsó Ferenc, dr. 
Féleggházg Pál és Kozma Endre kép-
viseli, Margita és Tóth bírák pedig 
teljesen alkalmatlanok népbirósági ta-
aácsvczelői állásra. A Bózsó-tanács 
például hétfőn 11 igazolási fellebbviteli 
ügyet tárgyalt, ebből négyet áttett ur. 
ügyészséghez vádemelés végett, kettőt 
igazolt, a tóhbl ügyben részint hely-
benhagyta az igazoló bizottság döntését, 
részint ujann tanúkihallgatás végett 
elnapolta a tárgyalást 

Komoly kifogások merülnek fel a 
népbirák alkalmassága tekintetében is. 
A Magyar Kommunista Párt szegedi 
szervezete legutóbbi vezetőségi ülésén 
elhatározta, hogy ezen a téren gyöke-
res átszervezést visz véghez. Erre kér-
jük testvérpártunkat, a Szociáldemo-
krata Pártot és a Nemzeti Parasztpár-
lot is. Lehetetten dolog az, hogy Ba-
logh Ányossal az egyik népbiró igy 
beszélt: méltóztassék kegyeskedni fő-
igazgató url Deliát mit mondjon, ami-
kor a tanácsvezetőlöl igy tanulja. 

DirUcimérry. Közhírre teszem, hogy 
Szeged város területén a következő 
isirgyüjtöket jelöltem ki: 

ItuAlparesob Beszerző, Értékesítő, 
I"tye»ií»s<(e Szövetkezete, a Közvá-
góhíd mögött. 

Mártoné© Testvérek, Szeged, Szé-
rhenyi-tér. 

Rösz'úén: Magyar István husiparos. 
Atsóközpocrton: Nógrádi La jos és 

Rzilia Károly hus iparosok. 
Ktrályhahnán: Mrgosi István hús-

Iparos 
Atohháza: Kispétcr Imre és Né-

ne) József kereskedők. 
Ruzsatáráa: Rózsa Illés kereskedő. 
flsorvús: Tanács Józsefné és Ko-

ntár József kereskedők. 
I cnayCHtápatca: Miklós János ke-

reskedő. 
PertjkSzpenl: Boros József husipa-

ros 
t'sengejc; Katona Bozália. 
Szalj utaz: I-rányó János husiparos. 
A sertésvágással kapcsolatos köte-

lező zsirheszolgíUtalást kizárólag e 
hiritelmértylren megjelölt hatósági 
zsirgyüjlöknél lehet teljesíteni. Hor-
váth hivatni tezelö. 

Rövidesen nagyobb mennyiségű 
peniciílin érkezik Szegedre 

Ivanovics professzor érdekes fejtegetései a penicillin-
kutatás eddigi eredményeiről és a nagyhatású 

gyógyszer alkalmazásáról 
a penicillinnel való gyógykezelés te-
rén? — kérdeztük ezután. 

— Budapesten azt az ínformációt 

(Szeged, óktóoer 17) A budapesti 
lapok beszámollak arról, hogy a Ma-
gyar Természettudományi Akadémia 
penicillin-bizottságot állított fel a pe-
nicilUnkntatás és előállítás céljaira. 
A bizottság elnökévé dr. Ivanevlcs 
György szegedi egyelem! tanárt vá-
lasztották meg. Ivanovics professzor 
lómtéri intézetében már három éve 
foglalkozik a penicillinnél. Amint i«-
meretes, a penicillin alkalmazási! 
esak nemrégen fedezte fel az er-
veslotfomáay. Nevét a penészgombák 
egyik csoportjáról, a penldnlnnirél 
kapta. Különösen az általános fer-
tőzések terén érlek már el vele nagy 
sikerékét, továbbá ezek szövődmé-
nyeinek, a genyes gyulladásoknak, az 
Agési sebek, bőrfekéipek. furunkuiü-
sok és orbánc kezelésénél. Legpa-
t r i t b telentátétfe a gyófyaUs erő-
teljes meggyorsításában van. Igy ért-
hető, hogy az egész tudományos vi-
lág nagy figyelemmel fordul a peni-
cillinkutatások felé. 

Ivanovics profésszÖf kérésünkre 
DvilatkordU eddigi penidlHnkisériítel-
ről és elmondotta, hogy ilt Szegeden 
van egy petfészgemhaléna, amelyet 
magü Izolált munkatársaival. Ez a 
peué ̂ rgombatőrzs a penicillin hlap-
anyaga. Az itt előállított törlsCt Ste-
geá'-tbrveaek nevezik a tudományos 
világban. Az itt létesített törzs igen 
nagy jelentőségű, ugyanis á háború 
alatt nem lehetett ilyen törzset be-
szerezni, mrtfel az angolok háborús 
szempontból zárlatot Írtak k! beho-
zatalára. * 

— Tiszta állapotban való előállítása 
azonban most is olyan nagv nehéz-
ségekbe kerül, hogy Ipari méretű ter-
metéire egyelőre nem gondolhatunk 
— mondotta Ivanovics professzor 
Folyékony táptalajból, vastag l«pe-
dékanyagból vonjuk ngyanis ki a pe-
nészgombát, dc sok liteiffc van szük-
ség, bogy egy gramn'yi mennyisé-
get nyerhessünk. Ezzel szemben vi-
szont egy ember kezeléséhez több 
gramra van szükség. Tavaly tavasz-
szar mégis annyi' állt rendelkezé-
sünkre, hogy nyers preparátummal 
sebesült katonákon tájékozódó vizs-
gálatot tudtunk végezni és igen biz-
tató eredményeket értünk el. Sajnos 
azonban a háborús események miatt 
czf hamaroáan abba kellett hagyni. 

Arra á kérdésünkre, hogy nagyobb 
mennyiség gyártűsára mikor kerülhet 
sor Magyarországon, Ivanovics pro-
fesszor a következőket válaszolta: 

— A penicillin Trnzai termelése Iránt 
Eudapcstcn érdeklődlem és azt a fel-
világosítást kaptam, hogy a mostani 
körülmények között üzem felállítása 
Igen nehéz, sőt szinte (ehetetlen. A 
gyártás első feltétele természetesen 
az lenne, hogy megfelelő gyártelep 
álljon rendelkezésre. Pillanatnyilag 
most csak Oroszországban, Angliiban 
és Amerikában van Uyen gyártelep. 
Ezeket a gyártelepeket kellene köze-
lebbről tanulmányoznunk, tekintettel 
arra, hogy a penicillin ipari mére-
tekben va'ó előállítása annyira sajá-
tos berendezést igényel, amelynek 
kikísérletezésével nem érdemes fog-
latkozni akkor, amikor külföldön 
többéves tapaszlalatok vannak. A pc-
nielhH előstUSlása ugyanis már eótfi-
Is tSbh fázison meni kérésziül. 
Egyelőre nálunk még sok mittdenféle 
anyag, igy többek között megtelelő 
mennyisé gr? cukor hiányzik, hogy a 
gyártás nagyobb mennyiségben meg-
indulhasson és komoly üzemet be-
rendezhessünk. 

• Most milyen lehetőségek vannak 

kaptam — válaszolta Ivanovics pro-
fesszor —, hogy hamarosan 409 mil-
lió egységnyi penicillin érkezik Ma-
gyarországra az UNRA révén é3 a be-
fagyasztott döllárók segítségévéi. Ex 
• mennyiség Löfüíbclül 800 ember 
gyógykezelésére alkalmas. Errte már 
egészen határozott ígéretet kaptunk 
és megígérték azt ts, bogy megfelelő 
mennyiséget futtatnak belőle Szeged-
re la. Ennek feltétele azonban áz, 
bogy csak mégfelolö esetekben alkal-
mazzuk, úgyhogy ezt >z értékei és 
ritka gyógyírért esak olyanok kapják 
meg, akik valóban rá vannak szá-
raivá. Ezért mielőtt valakinek peni-
cillint utalnának ki, feltétlenül bak-
tearológiai vizsgálatnak kell alávetni, 
mivel egyesekre kitűnően bat, má-
sokra viszont hatástalan. Valószínűen 
Szegedén Ts ugy történik majd, mint 
Budapestén történt néhány alkalom-
mal, hogy a Mhrikns és bökterolégus 
ejCrMuttfcftdésóvel törlést a gyógy-
szfr kiutalása. 

— Tfost tehát a legnagyobb fon-
tosságú égyelőre — "folytatta a pro-
fesszor —, hogy a behozott penicillin 
olyan kezekbe kerüljön, akik meg-
felelő esetekben alkalmazzák, vagyis 
a penicillin elosztása terén várnak 
ránk nagy feladatok. Másrészf fgen 
fontos, hogy már most megtegyük a 
lépésekét abban az Irányban, aihely 
a belső termelés szükségleteit elé-
rtheti majd kl 
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R z o l u a s ó i r ja 
Még mindig Igy bánnak el 

a m u n k á s s a l ? 
A Délmagyarország vasárnapi ve-

zércikke, amely rámutatott arra, hogy 
/Veszélyben a mun kás jogok!* — az 
egész munkásság szívéiről szólt. Ér-
zik ezt nemcsak a nagyüzemek dol-
gozói, hanem a kisipari munkások is. 
Imc egy példa: Édesipari munkás va-
gyok. Egy szaktársnőmet, aki hét 
évig dolgozott Süvc'gh Ilona cukrász-
nál tr Kelemen-utcában, mult hó ele-
jén a munkaadója kétheti felmon-
dással elbocsátotta azzal az indoko-
lással, hogy zneto tudja fizetni a ma-
gas hetibérckct*. A szakcsoport fi-
gyelmeztette a munkaadót, hogy a 
4800—1945. ME száma rendelet ér-
telmében csak miniszteri engedéllyel 
vau joga felmohdani. Erre az kérty-
szőriteni akarta szaktársaitokét, hogy 
irjon alá egy nyilatkozatért, amelyben 
elismeri, hogy /önszántából távozik* 
a cégtől Miután száktársnőnk ezt non 
irta alá, attól a naplói fogva tűrhe-
tetlenné telték helyzetét a cégnél, 
úgyhogy 5G éves korára valő tekin-
tettel netn btrta a szeklrozást és 
kénytelen volt otthagyni az állását. 
Megiegyzem még. hogy a száktár-nő 
pénzkezelő fs volt és fgy hat hónap 
felmondás járt volna neki. 

Ehhez a példához nent kell sök ma-
gyarázat. A munkaadó az utolsó öt-
hat évben két emeletes húzat és egy 
családi házat tudott venni, nagy kert-
tel, {te n mi /magas* munkabérünket 
nem birja flzetnf Hát nekünk mu-
száj bírnunk? Nem gondolják az urak. 
hogv egy szép napon mi sem birjuk 
tovább a nincstelenséget és az fl 
szemtc'enkedéseiket? Akkor pedig csú-
nya világ leszi Répás Ferenc 

Miért nem ontják kl 
• házhelyeken 

Kaptuk u következő sorokalt 
Tisztelt SaerkesztŐ elvtársi 
Már több mint fél óve, hogy a 

nincstelen földmunkásokat főldbie 
juttatták és most aa ősszel nsgyrésau 
birtokba ia vehette azokat. Mi, városi 
munkásemberek ts igényt toriunk !ef-
alább egy házhelynvt kis fóldecskére, 
amely egyúttal enyhítené nehéz élel-
mezést gondjainkat némi kerti vet© 
móny termesztésével. 

A fóldigénylő bizottság még a ta-
vasszal tiszteletreméltó buzgósággal 
és megértéssel össze is irta az fgény-
tőket azzal, hogy a nyár vógéu a® 
után meg is kapja mindenki a ren-
delkezésre álló városkőrüli földekből 
a maga kis házhelyét. 

Eddig vártunk türelemmel, clmnll 
a határidő, sőt október végefelé tar-
tunk már, a gazda már jórészt elv® 
gezte a betakarítást a földjéről, már 
az Cili munkálatok is a végefelé k® 
zclednck. de mi, városi munkások azt 
se tudjuk, hogy lesz-e valami a kis 
családi házhelyünkből, kis kertünk-
ből. Ügyünkben nem történt eddig 
senrmi egyéb az összeírásnál. Szír© 
sen dolgoznánk benne mi is, elő tud-
nánk készíteni a jövőévi termést, né-
hány gyümölcsfát ültetnénk még ao 
ősszel. 

Néhány "kérdés, tisztelt Szerkeszt* 
elvtárs: miért nem Intézték el ok-
tóber végéig a házhelyeket? Kl vagy 
kik azok, akik jogos Igényünket el-
gáncsolni iparkodnak? A városi mér-
nökség miért nem kapott utasítást • 
?5!dek felparcellázására? És végül f© 
fejőssé tesszük az illetékeseket azért, 
mert az ősszel már nem vehetjük 
birtokba a házhelyeket, ami által ve-
szélyben látjuk a jövőévi termésű/ 
ket. 

Soraink szíves közzétételéért k ó 
szönctet mondunk Szerkesztő elv tár© 
nak. 

TiSbb bózhelyfeénytó elvtára. 

Mozi'? műsora 

Szálasi es társas 
háborús bűnösök 

2-ifi csopoitja Buihnsslen, 
a he lysz ínen készült r iport-
f i lmünk minden e löadasban 

bemutatásra kerül, 
a B E L V Á R O S I M O Z i - b a n és a 
S Z É C S E N Y I M O Z I - b a n is 

Belvárosi Uozi 
Ma és mindennap a francia fiit© 

gyártás remeke: Kalya. Egy na <y 
szerelem tragikus története. A f®zere;/-
ben: Dániellé Darrieux. Ezenkívül: 
iláberas bünasüb 2 IU csopart'a Bnd® 
pesten. Előadások kezdete 3, hááom-
negyed 5 és főt 7 órakor. 

Széehenv filmszínház 
Ma és mindennap bemutatásra ke-

rül az oro^z filmművészet kiváló alko-
tása: AszronybUség. (Marja és a te© 
gerészek.) Rendezte: V. tiverevianszki. 
A főszerepekben: Mara t'as/luc'iova, 
N. Krjucskov és A. Charavj. Azo© 
kivül: llatirf X. sz. króal a. A háb© 
rus bűnösök második csoportjának 
Budapestre é kezéséről készített helv-
színi riportfilm. Előadások kezdete 3. 
háromnegyed 5 és fél 7 órakor. 

Korzó Mozi 
Ma és mindennap a ragyogó ame-

rikai fii mműsor bemutatója ! Humpli-
rey Bogari és Anna Shcndán pompás 
főszereplésével: üaarso szeren «tl. Mű-
sort bevezeti: A legújabb tlell Ilire i. 
Előadások kezdete: 3, háromnegyed 5 
és fél 7 órakor. Telefon: • 2f. 

üveg- és purcelláuáru nagyban é i 
kicsinyben kapható Ugyanott suro'© 
kefe nagyobb mennyiségben eladó 
Arvia-utca 80 
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