
Hamvas Endre | 
a csanádl egyházmegye u| püspöke 
Hliadszenti István zalaen^rszegl plébánost veszprémi, Kovács 
Sándor kecskeméti plébánost szombathelyi püspökké nevezte 

ki a pápa 
Vatikánváros, március 7. 'a Ma-lapát, kiskunsági főesperest, kecske-

gyar Kurir jelenti: X I I . P i u s pá- | méti plébánost, csanádi püspökké 

pa őszentsége veszprémi püspökké H a m v a s Endre esztergomi pro-

M i n d s z e n t i József pápai prelá- tonotárius kanonok budapesti ér-

tus, c. apát, zalaegerszegi plébá- seki álta'ános helytartót legkégyel-

nost, szombathelyi püspökké Ko- mesebben kinevezni méltóztatott, 

v á c s Sándor pápai prelátus, c. (MTI) 

A z UJ i püspök életrajza 
Budapest, március 7. A Magyar 

Kurir jelenti: H a m v a s Endre 

esztergomi protonotárius kanonok, 

budapesti általános érseki helytar-

tó, az u j csanádi püspök 1890 feb-

ruár- 27-én született Pitykén. a kő-

bányáiról hires esztergomi nagy-

községben. Az esztergomi bencés 

gimnáziumban végezte középisko-

lai tanulmányait és egyik legki-

válóbb tanulója volt az osztálynak, 

aminek alapján, amikor papnöven-

dék lett, főpásztor a Bécsbe kül-

dötte, hogy egyetemi tanulmánvait 

a Pázmáneumban végezze. Itt sze-

rezte meg a teológiai doktorátust. 

Majd az 1913-ban történt felszen-

telés után a budapesti egyetem 

teológiai fakultásán nosztrifikál-

tatta. Az ősi egyetem később be-

kebelezett doktorává is válasz-

totta. Papi pályáját Naszvadon 

kezdte meg, mint segédlelkész, ahol 

három esztendeig möködött, majd 

a Notre Dame de Sión budapesti 

intézetébe került, mint tanár és 

házi lelkész és itt 12 esztendőt töl-

tött. Ez idő alatt nemcsak intézeté-

nek lelki ügyeibe kapcsolódott be, 

hanem a katolikus egyházi és tár-

sadalmi életbe is, mint hitszónok 

és különféle egyesületek munkájá-

nak lelkes résztvevője. 1928-ban 

fő pásztora Esztergomba hivta teo-

lógiai tanárnak és egyúttal a sze-

mitiárium lelki igazgatójának. Két 

esztendő múlva került a hercegpri-

mási udvarba, mint titkár és szent-

széki jegyző. Innentől kezdve pá-

lyája egyre magasabbra emelke-

dett, mert a különféle állásaiban 

nyert tapasztalatok nagy gyakor-

lati érzékével abban az irányban 

tudta felhasználni, hogy egyre szé-

lesebb körökben fejthesse ki nagy 

tudását és irói és szónoki készsé-

gét és nem utolsó sorban nagy 

nyelvismerését. 1931-ben pápai 

kamarás lett. 1936-ban mint pro-

tonotárius kanonok került az esz-

tergomi hercegprimási iroda élére. 

Itt négy esztendőn keresztül műkö-

dött és 1940-ben a hercegprímás 

Budapestre küldötte, hogy az álta-

lános érseki helytartói tisztet tölt-

se be. Nagyfokú hivatali elfoglalt-

sága mellett ebben az állásban 

mindig talált alkalmat arra, hogy 

nemcsak egyházában, hanem a 

legkülönfélébb katolikus egyesüle-

tek életébe is tevékenyen vegyen 

részt és sok gyűlésen elhangzott 

szavait a katolikus sajtó különféle 

orgánumában megjelent megnyilat-

kozásai sokszor mutattak utat ne-

héz helyzetekben a dolgozó és 

küzdő magyar katolikus társa-

dalomnak. Különös szeretettel fog-

lalkozott a fővárosi katolikus férfi 

és női munkásmozgalmak támo-

gatásával, amelyek épp az ő utasí-

tása és támogatása mellett lendül-

tek nagy virágzásba. Mint a buda-

pesti Actio Gatholica igazgatója fá-

radhatatlan tevékenységével her-

vadhatatlan érdemeket szerzett a 

főváros katolikus lakosságának .a 

katolikus életbe való beállításában. 

(MTI) 
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Közjogi ügyosztályt állítanak fel 
a városnál 

A főjegyző lesz a közjogi ügyosztály vezetője — A városi 
ügyosztályok vezetői az uj szervezeti szab lyrendelet élet-

beléptetését kérték a polgármestertől 

(A Délmagyarország munkatársi- katonai és légoltalmi, IV. közművelő-
től) Negyven évvel ezelőtt, 1903 de- dési és szociális, V. adó, illeték és 
cember 31-én lépett életbe a város pénzügyi, VI. közjogi ügyosztály. Meg-
szervezeti szabályrendelete. Négy év- marad természetesen az elnöki ügy-
tized nagy idő még a szervezeti sza-
bályrendeletek életében is és egyál-
talán nem csodálatos, hogy a négy év-

osztály is. 
Az uj szervezeti szabályrendelet lé-

nyegesen megváltoztatja az egyes 
tizedes multu szervezeti szabályren- ügyosztályok ügyrendjét. Feltűnő vál-
delet nem felel meg a városi közigaz- i tozás várható a gazdasági ügyosztály-
gatás mai tempójának. nál. Az elmúlt évek során ugyanis az 

A közigazgatás általános rendezé- j első, azaz a gazdasági ügyosztály ad-
se során, Szeged városa is elhatároz-' minisztrációja óriásivá dagadt, szem-
ta, hogy az elavult szervezeti szabály- jben más ügyosztállyal, ahol viszont 
rendeletét újjászervezi. A mult évben • leapadt az adminisztráció. Ennek tu-
erre sor került és a közgyűlés is fog- lajdonitható, hogy a gazdasági ügy-
lalkozott az uj szervezeti szabályren- [osztálynál az elmúlt évről 2540 elinté-
delettel, majd a város felterjesztette zetlen iigy maradt vissza. A kózigaz-
azt, jóváhagyás' céljából a belügyiül- gatás fejlődésével az ügyosztályok 
niszterhez. Ennek idestova egy eszten- munkaköre egyre bővül, de különösen 
deje elmúlt, a szabályrendelet azonban a gazdasági ügyosztály hatáskörébe 
mindmáig még nem nyert miniszteri Sok olyan ügy került, amely meglche 

B e í v á r o s i Mjozi 
Szerdára meghosszabbítottuk 

L E J T Ö N 
aaifl̂ gy» oiaóo Eaxter 

nagysikerű tiimje 
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megerősítést. 
A közigazgatás mai menete meg-

követelné azt. hogy a város szerve-
zeti szabályrendeletét is újítsák meg 
és az elmúlt napokban a városi ügy-
osztályok vezetői közül többen azzal 
a kérelemmel fordultak a polgármes-
terhez, hogy a miniszteri jóváhagyás 
bevárása nélkül, léptesse életbe az nj 
szervezeti szabályrendeletet A pol-
gármester jogában áll ugyanis a vá-
rosházán uj ügybeosztást végrehajta-
n i fi tárgyalások erről megindultak 

| és valószínű, hamarosan fontos válto-
jzások lesznek a hivatalok ügyrendjé-
ben. 

Legfontosabb változás, bogy 

uj ügyosztály létesül: a köz-
jogi ügyosztály. 

Az uj szervezeti szabályrendelet ér-
telmében a következő ügyosztályok 
lesznek a városnál: 

I. gazdasági. TT közigazgatási. I I I 

A márcusi 
műsoraink 
kiemelkedő 
esemenye: 

M E O I E P E S 

K O R Z Ó B A 
Ma a diadalmas magyanilm 

bemutató'a: 

Muráti Lilit Páger 
és Biúcsy ragyogó alakításával 

EGY NAP A VILÁG 

tősen igénybe veszi ezt az ügyosz-
tályt. Megfelelő elosztás esetén a köz-
igazgatás munka is jobban megoszlik 
és az egyes ügyosztályok is eredmé-
nyesebben elláthatják munkájukat. A 
közigazgatás mai formája feltétlen 
megkívánná, hogy felállítsák a város-
nál az önálló műszaki ügyosztályt, 
valamint a hatványozott mértékben 
megnövekedelt szociális ügyek, a kü-
lönálló népjóléti ügyosztály létesíté-
sét tennék szükségessé. Sajnos az nj 
szervezeti szabálvrendelet mindezek-
ről még nem tartalmaz intézkedéseket. 
A közigazgatási ügyosztály kebelében 
működik a mérnöki hivatal és az ügv-
osztálvboz tartoznak az építési enge-
délyek, az építési szabálvtalanságok. 
valamint az egyéb műszaki természe-
tű ügyek is. Az nj szabályrendelet 
azonban már emiitést tesz a szociális 
ügyosztályról, egyelőre még a közmű-
velődési ügvosztállval együtt A sza-
bályrendelet azonban kimondja, hogv 
>a szociális ügyosztály, bár szerveze-

tileg a közművelődési ügyosztályhoz 
tartozik, de különleges szerveinél fog 
va önálló vezetés alatt áll s ehhrz-
képest a IV/a. jelzéssel a közművelő 
dési ügyosztálytól független osztálv-

_iktatót vezet*. Ennek megfelelően az 
juj szervezeti szabálvrendelet a köz-
művelődési ós szociális ügvosztálvnál 
a következő létszámot állapítja meg-

1 tanácsnok, 3 fogalmazás szakbe-
Ii, 15 irodai epő, 10 családgondozónő, 

.aitissL 

Érdekes újítása a most életbelépő 
szervezési szabályrendeletnek a köz-
jogi ügyosztály felállítása. A szabály-
rendelet szerint a közjogi ügyosztály 
vezetője a főjegyző lesz. Eddig a fő-
jegyző nem állt ügyosztály élén, most 
megváltozik majd ez a helyzet a vá-
rosnál. 

A főjegyző által vezetett közjogi 
ügyosztályhoz a következő ügyek tar-
toznak: 

a közjogi és politikai tárgyú ügyek, 
állampolgársági, honosítási és vissza-
honosítási ügyek, illetőségi és közsé-
ki kötelékbe való felvétel ügyei, ta-
núsítvány kiállítása, külföldiek lakha: 

tási ügyei, toloncköltségek, névváltoz-
tatási, cimerbasznáiati, szabadalmi, 
védjegy ügyek, képviselő és törvény-
hatósági tagválasztási ügyek, az ide-
vonatkozó kerületek megalakítása, 
központi választmány, Igazoló vá-
lasztmány és összeférhetetlenségi -bi-
zottság ügyei, továbbá a szabályren-
deletek nyilvántartása. 

A közjogi ügyosztályhoz tartoznak 
a leltárbiztos) hivatal, az anyakönyvi 
hivatal, továbbá az iktatóhivatal, a 
levéltár és a központi kiadóhivatal és 
a kézbesítő nivatal. 

A közjogi ügyosztály felállítása 
megnöveszti a főjegyző ügykörét, mert 
a hatáskörébe kerül majd több olyan 
ügy elintézése, amelyet eddig más 
ügvosztálvok végeztek. Viszont az uj 
ügyosztály létesítésével, a többi ügy. 
osztályok munkakörét tehermentesí-
tik. Énnél a szempontnál különös fi. 
nyelemmel voltak már a gazdasági 
üsvosztályra is, amelynek adminiszt-
rációja az utóbbi évek folyamán egyre 
inkább növekedett. 

A hamarosan életbelépő uj város-
házi ügyrend teljes mértékben meg-
felel a közigazgatás mostani meneté-
nek és jobban szolgálja majd a lakos-
ság érdekeit. 

I ÖRDÖ6LOVASf 

Beh v sok Svédországban 

Stockholm, február 7. A Német 

TI jelenti: A Svéd Távirati Iroda 

jelentése szerint a svéd védelmi 

törzs közölte, hogy ápr-lis folya-

mán több helyi köteleket három 

hétre behívnak. Halasztásra csak 

azok a szolgálatra kötelezettek szá-

míthatnak, akik a mező- és erdő-

gazdaságban dolgoznak. (MTI) 
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Szerdái, csütörtök, péntek 3 nap! 

Megvásárolható-e egy asszony 

szive? 

E r r e f e l e l m a i f i l m ü n k , az 
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