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Bürokrácia, óh! 
Avagy: 

Erdei betii yminiszter 
esete a szegedi hözmnn a-

hivatallal 
Bevalljuk a legnagyobb gondban 

vagyunk, sőt közel a kétségbeeséshez. 
Kétségbeesésünket az az idézés okozza, 
amelyet tegnap kézbesítettek szerkesz-
tőségünkbe dr. Erdei Ferenc címére. 
Az dézést a szegedi közmunkahivatal 
küldte és felhivja benne Erdei Ferenc 
1910-ben született, Jókai-utca 4. szám 
alatti lakost, hogy junius 20-án reggel 
7 órára jelentkezzék közmunkára a 
munkaközvetítő hivatalban. Ez eddig 
még rendben volna, de most jön, ami 
a ketségbeesésünkel okozza. Az idézés 
kilátásba helyezi, hogy aki igazolatla-
nul nem jelenik meg. kihágást követ 
el és 200 pengőig terjedhető pénzbün-
tetést fizet."Sőt, gumibélyegzővel még 
az is rá van nyomtatva a cédulára, 
hogy feltétlenül személyesen kell meg-
jelenni, elővezetés terhe mellett. 

Na már most a probléma az, ho-
gyan értesítsük hirtelenében kedden 
este dr. Erdei Ferenc belügyminisztert, 
aki köztudomásúlag Budapesten tartóz-
kodik, hogy szerdán reggel Szegeden 
közmunkán kelt jelentkeznie. A prob-
léma mindenesetre nehéz és megold-
hatatlannak látszik. De tegyük fel, hogy 
az értesítés sikerül. Erre ujabb nehéz-
ségek merülnek fel. Vájjon le tud-e 
hirtelenében ugrani a belügyminiszter 
Szegedre, vagy ha módja volna is erre, 
v ' on el tud-e szakadni hivatalától, 
til ol rendszerint fontos országos ügye-
li ' szokott inlézni — amint köztudo-
mású. Ime, csak ugy kapásból, meny-
nvi megválaszolhatatlannak látszó kér-
d és 

De félre a tréfávall Az ügy vég-
eredményéin n nagyon is komoly, bar 
apróságnak látszik.' "Tiogv mi történt: 
milvánvaló. A közmunkahivatal annak-
Ide én, amikor a „robot" megindult, 
n\ ilvántartásba vette Erdei Ferencet, 
aúi az akkor újonnan megjelent Dél-
tr tgyarorszóg felelős szerkesztője volt 
és a szerkesztőségben volt ideiglenesen 
bejelentett lakása Erdei Ferenc közben 
belügyminiszter lett és az ideiglenes 
nemzeti kormánnyal Debrecenbe, 
majd Budapestre költözött Erről 
azonban már nem vett tudomást a hi-
vatal, mert agy látszik a munkakőzveti-
t ' lét semmi nem változott. Ott ugyan-
ó b a n bürokratikusán megy minden to-
vábbra is, mint n boldog ^konszolidá-
ciós" időkben. A kistisztviselő beül a 
hürokrácia szent elefrintcsonttornyába 
ós tőle, aztán folyhat a világ, ahogyan 
akar, ö csak körraölgeli a maga kis 
aktáik 

Nem jól van ez igy kérem I Végre is 
e munkaközvetítőnél nem olvasnak uj-
s gol ? Nem'gondolkoznak, nem látnak 
tovább a tollúk hegyénél ? Hogyan sza-
badítsuk meg akkor közigazgatásunkat 
a régi bürokratikus rendszer csökevé-
nyeitől? Mert ugyebár, ez lenne az ál-
taláuos óhaj és a nagyon is sürgősen 
elérendő céí. 

MetifosTÍfák állásától azt a közi3$zt' 
viselőt, aki október 15-ske után 

elhagyta az ország területét 
Budapest, junius 20 (A Dél ma-1 

gyarország tudósítójának telefonje-
lentése.1 Mindazok a kőzalkalraazot-1 

t ik akik a vörös hadsereg bevonu- ] 
lúsa előtt szolgálati helyükről eltá-
vozlak, nyilatkozni tartoznak arról, | 
hogy az ország területét 1945október! 

15-íke után elhagyták-e Nem iga 
rolni és meg kell fosztani állásától 
mindazokat, akik az emiitett határidő 
után szolgálati helyűkről önként vagy 
a Szálasi kormány utasítására, de 
kényszer nélkül eltávoztak és elhagy-
ták az ország területét. 

i g y d o l g o z n a k a szegődi vasutasok! 
A vasutasok rohammunka lapja a munkaverseny eddigi 

tel jesii menyeiről 

Készül a vádirat Imrédy 
és bűntársai ellen 

(Budapest, junius 20. A Délmagyar-
Srszág tudósítójának telefonjelentése.) 
K Szálasi ellen megindult bűnvádi el-
járással egyidejűen a népügyészség 
nyomozási indítóit Imrédy Béla politi-
kai szereplésének tisztázására is. 

Dr. .Maicár Sándor, a népügyészség 
icz.etője ezzel kapcsolóiban a kővetke-
zőket mondotta Imrédyn kívül kormá-
ny inak és pártjának mindazon tagjai 
el'en folyik a nyomozás a vádirat el-
tésátésére, akiket háborús bűnösöknek 
nyilvánítottak. Most, hogy Inirédvt el-
b ;ak, felhagylak azzal a tervvel,"hogy 
távollétében Ítélkezzék a népbiróság. 
Remélhetően rövid időn belül ki fogják 
odni Imrédyt Magyarországnak. 

'Szeged, junius 20) A vasút újjáépí-
téséért indított rohammunka mind 
szélesebb kereteket ölt Szegeden. Na-
ponta uj meg uj csoportok jelentkez-
nek a szegedi pályaudvarok helyre-
állítási munkálataiban való részvé-
telre. Természetes azonban, hogy 
a hatalmas munkából h vasutassúg 
veszi ki az oroszlánrészét. Hogy mi-
lyen nagy lendülettel küzd a szegedi 
vasutasság munkahelyének újjáépí-
téséért, mi scin mutatja jobban, mint 
az, bogy már lapot is adnak ki a 
rohammunka ügyének .minél hatha-
tósabb támogatására. A négyoldalas 
kis kőnyomatos újság címe: »A sze-
gedi vasutasok rohaittuwnfca lapja*. 
A vasutasok szabad szakszervezete ki-
adásában megjelenő újság első száma 
érdekes adatokat közöl a szegedi 
vasutasok munkaversenyéről. 

A szegedi vasutasság május t5-én 
kezdte meg a szegedi személypálya 
udvar, a Szeged-Rendezőpályaudvar, 
a fűtőház és a Tisza-teherpályaudvar 
területén a háborús romok ellakarl-
tósút — irja a lap. A Renilezőpálya-
udvar személyzete 737 munkaóra alatt 
217 köbméter földmunkát végzeit. Itt 
különösen kitűnt munkájával Sánta 
János málházó, aki — bár még nem 
volt szolgálnlba állitható — az át-
lagosnál íöbb óra különmunkát vég-
zett. 

A klfzponll sremíTvvet munkájában 
Ujfral Eszler kezelőnő vált ki tultel-
jesilménnyel. A IStőliázI szrsnétyzci 
a fűtőház romjainak eltakarításánál 
végzett nagy nuujkát. 

A szegedi IV. p ü v a m e s f e H sza-
kasz. 602 munkaóra alatt 110 köbmé-

ter földmunkál végzett, 50 folyómé-
ter vízvezetéki csatornát hozott rend-
be, százszor kétszáz négyzetméteres 
tetőzet palafedését fejezte be. Itt 
Percet Mihály pályamunkás és Far-
kas János Iparos végzett dicséreles 
munkát. 

A fiókszerlár 28 munkaórával a 
forditókorongot takarította kl. ördög 
Imre szertári munkás jólvégzett mun-
kája cmeleudő ilt ki. 

Az ftzletrezelőség vontatás! •«*-
lálya is derekasan veite ki részét a 
munkából. 152 munkaóra alatt 60 
köbméter föld megmozgatásával boin-
batölcséreket temettek bc, vízcsator-
nát állították helyre. Ennél a mun-
kánál Péter Ibolya kezelőnő tűni ki 
teljesi lményével . 

A Tiszapályandvar azenréfyrete 9 
köbméter betoncső és 243 köbméter 
földanyag eltakarításával végzeit dl 
cséretreniéltó munkát. A IX. pálya-
mesteri szakasz és az osztálymérnivb-
ség pedig 4051 munkaórát dolgozott 
különböző munkanemekben. Ennél a 
csoportnál kitűnt példaadó teljesítmé-
nyével Cserfa László tanácsos-üzlet-
igazgató. 

Végül a rendezői, fűtőház! «s TTók-
mühelyi személyzet 682 órán át, a 
kocsi javítóműhely 302 órán át végzeit 
jármühelyreálll ló különmunkát, vala-
mennyi versenyző kitűnő teljesít-
ményével . 

örvendetes tényként állapítja meg 
a lap, hogy a különmunkára serkentő 
felhívást minden szegedi vasutas a 
legnagyobb megérléssel és örömmel 
vette tudomásul s kivétel nélkül 
mindenki beállt a munkába. 

( sUtörtökiin mutatkozik be a 

M e l o c l y B o y ' s 
J z e n e k a r a 

a „RITMUS" lánriskoUlfan. 
T i i n c fél li-lói (Kárász-u. 0). 

x Aszla'csuk rohainmuukaügyben 
fontos értekezletet tartanak csüiöyiő-
kon, 21-én délután fél 5 órakur az 
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Földalatti erőd a bsrn! 
német kavefség alatt 
(London, junius 21 A Reuter-iroda 

jelenti: A svájci követség Bernben 
lefoglalta a német követség épületét. 
A palota alatt egy titkos földalatti« 
erődöt találtak, amelynek egyik óriási 
terme vasból és betonból épült, több 
titkos folyosóval és bejárattal. Ez a 
hatalmas terem volt az erőd köz-
pontja. X szakérlök becslése szerint 
az épilkezés legalább két hónapot 
vett igénybe. (MTI) 

^ z e g e t í T J r e s T s S i z 
löazeató: Dr. Bárányi János. 

Műsor: 
Junius IS-án. 19-én. 20-án hétfőn, 

kedden, szerdán Radnóthy Éva és Le-
' olay Árpad felléptével 

V I k 1 ó r | a 
Operett 3 felvonásban. 

Csütörtökön munkáselőadas - Mág-
nás Miska". Operett 3 felvonásttan. 

Pénteken munkáselőadás: „Csárdás-
királynő". Operett 3 felvonásban 

A munkáselőadások helyárai 2—8 
pengőig. 

Szombaton, '3-án délután ó-kor, va-
sárnap délulán 3-kor és 6-kor Radnóthy 
C\a é.s Leholay Árpád felléptével 
„Viktória" operett 3 felvonásban. 

Hétfőn, kedden, szerdán: 
. • -Uuer»tt 3 tol vattásban. 

Szerény hat hónap nép-
ellenes bűncselekményért 

Két napig tárgyalta a népbiróság 
Bozsó-tanácsa Lippaí Imre fürészgyá 
ros ügyét. A tanúkihallgatások során 
sok torbelő, de mentő vallomás ls 
elhangzóit. A tárgyalás levezetése fur-
csa hangulatot keltett a teremben és 
azt a látszatot keltette, mintha ke 
Tesztkérdéseket csak a lerhelőcn valló 
tanuknak szokás feladui a szegedi 
népbiróságon. Kár a terhelően valló 
tanukat keresztkérdésekkel zavarni 
A népbiróság vegye figyelembe, hogy 
a tanuk nagyrésze a vádlott volt oí-
kalmazotlja, akit ez a helyzet feltét 
lenül befolyásol. A tanács vezetőjé-
nek bátorítania kellene ezeket a mun-
kásokat, akiknek nagytöbbsége nem 
vetette még le a hosszú esztendő-
kön keresztül cpjjen velük szemben 
zsarnokoskodó igazgatóval szembeni 
gátlásait. A nép bírósága az a testü-
let. ahol a munkásnak, ha volt fő-
nökével szemben is kell vallania, 
éreznie kell felszabadultságát. 

Hiányoljuk a vádirat kiterjesztését 
a földreformmal kapcsolatos vétsé-
gekre. Aliért nein emeltek vádat Llp-
pai ellen a birlokrrlorm végrehajtá-
sának szabnlázsa eiméii is? Mi ugy 
tudtuk, hogv ez a vád súlyosabbik 
része. 

A népbiróság ítéletében L.ippni Im-
rét mégis bűnösnek mondta ki és 
ezért hat hónapi börtönre és 3 évi 
politikai jogvesztésre ítélte. Az el-
itéit ügyének jogerős befejezéséig 
i a f f i a marad. 

H I R E K 
Kzalgálatót gyógyszertárak 

Nyilassy A. bérlő Kotsis Kálmán, Ró-
mai-könit 22, telefon: 25—19. Barcsay 
Károly, Tisza Lajos-körut 32, telefon 
12—70. Bulcsu Barna, Kálvária-tér 7, 
lelefon : 3 2 - 7 8 
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Megje lent a S z e g e d i N é p s z a v a 

A Szociáldemokrata Párt kiadásá-
ban ma jelent meg először a „Sze-
gedi Népszava" és tz alkalommal 
őszinte örömmel üdvözöljük az uj, 
demokratikus sajtóorgánumot. A köz-
élet minden területén a szempontok-
nak csak üdvös tisztázásához vezet 
a dolog több oldalú tárgyila-
gos megvitatása, a nemes versengéa 
a demokratikus eszmék szolgálatában 
es föltétlen jobb és értékesebb ered-
ményeket csiszol ki a versengő igyt-
kezet az. olvasó minél alapo-
sabb tájékoztatásában. Köszöntjük 
kollégiális szeretettel régi és érdemes 
hírlapíró kartársaink szerkesztésében 
megjelenő uj laptársunkat, amelynek 
harcos hasábjai most már velünk 
együtt őrködik majd az épülő fiatal 
magyar demokrácia feunlartásnélküll 
érvényrejutásán. Hisszük és reméljük, 
hogy a Sz-gedi Népszavában nj fegy-
vertársat nyertünk és mint az egyik 
régi munkáspárt lapja, föltétlen tá-
mogatja küzdelmünket a reakció 
minden jelentkezési formája ellciv 
Nem lesz tehát többé rgvedül a Dél-
magyarország az igazi magyar de-
mokráciáért tollal küzdök "szegedi 
sorában. Kioyujljuk laptársunk (elé 
összefogást hirdető baráti jobbunkat 

—oOo — 

— A Nemzeti Segély, a Magyar Vö-
röskereszt, továbbá a Magvar Nők De-
mokratikus Szövetsége felhivja tagjai-
nak és külsöinunkatarsa'inak figyelmét 
arra, hogy 21-én. csütörtökön délutám 
fél 3-kor rohammunkára mennek a va-
súthoz. Találkozó a Demokratikus Nők 
Szervezetében (Tisza Lajos-körut 57) 
fél 3-kor a Nemzeti Segélynél 'Kálvária-
utca lü.) háromnegyed 3 órakor, 

— Magyar Nők Drntft'irafikw* Szö-
vetségének rendezésében junius 22-én. 
pénteken délután fél 6 órakor Tisza 
Lajos-körut 57. szám alatti székhazban, 
dr. Pikler Emmy főorrosnő előadást 
tart „Hogyan fegyelmezzük a kis gyer-
meket" címmel. 

— Sze«e«ll rendőrök az •JJáépltésérl 
A szegedi rendőrlegénység heti őt órai 
különmunkával járul hozzá az njjiépi-
tésher. A szegedi rendőrök ezt az i< lő* 
szabadnapjukból áldozzák az ország 
újjáépítésére. 

— Dr. Tóth Béla bizonytalan Ideig 
nem hallgatható kl. Amint ismeretes, 
a népbiróság elnapolta dr. Tóth Béla 
volt h. poldármrster népellene* bűn-
ügyének tárgyalását, mert > vádlott 
betegségére való hivatkozással nem 
jelent meg A hiróság elrendelte Tóth 
Béla egészségi állapotának megvizsgá-
lását. I)r. Ács Sándor és dr. Incza 
Gvula törvényszéki orvosszakértők el-
végezlek a vizsgálatot és beterjesztették 
szakvéleményüket. Eszerint dr. Tóth 
Béla, aki jelenleg a kózkórházbtn 
fekszik, tüdőgümőkorban szenved, ál-
landóan lázas, legyengült és emiatt 
hosszabb ideig ülni "képtelen Jobb lá-
bának egyik ujja üszkösödik Szelle-
mileg erős depresszió hatása alatt álL 
tartósabb szellemi működést nem tud 
kifejteni, az ellene emelt vád ellent 
képtelen védekezni. Bizonytalan ideig 
nem hallgatható ki. 

— Ilálint Sándnr és Vialtler László 
a Magvar-Ju Joszlav Társaság előké-
szítő bizoflsagában. A Magyar Müvé. 
szeli Tanács rövidesen megalakítja Bu-
dapesten a Magvar-Jügosziáv Társasá-
got Az előkészítő bizottságba beválasz-
tották Bálint Sándort, az ismert szegedi 
néprajztudóst és Yinkler László szegedi 
leslöniüvészt. 

x Jelentkezési (elhívás. A H. M as 
5. honv, kerületi zenpkar felállításéi 
rendelte el. Eme zenekar a régi. or-
szágos hírnevű, magas zenei kulln-
ráju honvédzene jogutóda lesz. Felhí-
vom mindazon hivatásos és neinhiva-
tásos zenészeket, akik eme zenekarba 
való felvételüket óhajtják, hogy 7 
óra 30 perctől délután 2 óráig mi-
e lőbb — de legkésőbb junius 21 ig 
— az 51. honv. kieg parancsnok-
ságnál (Széchenyi lér 0, jc lefl.tkesj®t 
nfll* 


