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I I I R C K 
— Halálozás. Dr. Mnurcr Miklós 

vArosi gazdasági szakértő rövid be-

tegeskedés után elhunyt. A kitűnő 

gtzdász 18 évig állott a város szol-

gálatában s ezalatt az idő alatt szak-

Ifrtelnióvel és a szegény bérlők iránt 

Inmisitott szociális magatartásával 

Hagy érdemeket szerzett. Halálát nem 

fcsak kartársai, hanem a tanyai nép 

l i őszintén fájlalja. ' •»< -

— búként nem adhat kl senki fa-
lást- A polgármester TigyéJmezleti n 
lakosságot, hogy akár üres lakásf, akár 
bútorozott szobát n jövőben a mai 
naptól kezdődően kizárólag Csak a 
kntonni parancsnokság engedélyével 
adhat bérbe ugy polgári személynek, 
mint katonáknak. 

— A városi gőzfürdő megnyílt a 
közönség részére. A város vezetősége 
arról értesítette a Délmagyarország 
szerkesztőségét, hogy a városi gőz-
fürdőt sikerült rendbehozni és a kö-
zönség részére fs használható álla-
potba helyezni. A várost gőzfürdő 
tehát megnyílt és — mint a múltban 
— a közönség szolgálatára áll. 

. — Orvosi hlr. Dr. Papp Sándor 
városi orvos, aki eddig Feketeszélen 
leljesitctl szolgálatot, Alsóközpontra 
nyeri áthelyezést. 

' — Felhívás- Az yAntirssíszfc* Diák 
rfzövetségí ma "délután 8 órakor tart-
ja alakuló gyűlését, amelyre ugy H 
középiskolák felsőbh osztályainak 
hallgatóit, mint a főiskolásokat és 
egyetemi hallgatókat elvárja az vAn-
tifasiszta Diák Szövetség* szervező 
bizottsága, Tisza Lajös-kőrut 34., II . 

Vasáriaotól kezdve 
az alfemalomban lesz-
nek a FcsadahnHemplom 

istentiszteletei 
'A' Délm'nRyarorszáíí munkíitár-

Wból.) Amint ismeretes, a kteetT-
ai'nltban lefolyt sorozatos bomba-
támadások', niajdl ágyútűz erősen 
megrongálták a Fogadalmi székes-
egyház ablakait. Kijavításuk, illet-
ve pótlásuk a fennálló viszonyok 
között hamarosan nem remélhető, 
a közeledő tél s a máris téliesne Tor-
tfult időjárás pedig nagyon megne-
hezíti az ablaktalan templomban 
való ' huzamosabb tartózkodást. 
Ezért a plébánia vezetősége — a 
hívók1 áldozatkészségéből — az al-
templomot rendezte be Istentisz-
telet céliaira. Hogy nagyobb tö-
mege kriek' is könnyen hozzáférhe-
tő legyen, a templomi nyugati ol-
Halán uj lejáPóaítöt építtetett s 

Íz egész helyiség templomszeru ki-
épzéséről és berendezéséről is 

Roiüfoskbdbtt. 

Az istentiszteletiek! 19-3n, vasár-
nap, Szent Erzsébet ünnepén már 
az altempTomban lesznek, éspedig 
a szokásos időrendben. S ezentúl 
fal a 

vasárnapi és ünnepnapi mi-
lék' odalent is reggel 7, 8, 9

% 
10 és fél 12 órakor, 

Í hétköznapi misék! pedig reggel 
és 8 órakor. Délutáni istentisz-

teletek' vasár- és ünnepnapon, va-
lamint szombaton és ünnep előtti 
sápon mindig délután 4 órakor 
lesznek'. 

A felső templom, úgyszintén a 
Mária-kápolna azért ezentúl is 
egész nap nyitva marad, hogy ott 
n hívek' magánáitatoss3igaikot rap 
közben is bármikor végezhessék. 

itt említjük' meg, hogy miivel a 
plébánia épülete is megrongáló-
dott, annak kijavításáig á plébániai 
és egyházközségi hivatalos órákat 
átmenetileg a sekrestyében tartják 
minden hétköznap délelőtt 8-t2 és 
délután 3-4 óráig. 

Szeged ujgáépifési problémái 
Irla: Dr. Valentiny Ágoston polgármester 

Minden gondolkozó amber elő-
re látta, hogy a háború átvonulása 
nagyon sutyos megpróbáltatást fog 
jelenteni az ország és a város éle-
tére. A várost elhagyó németek1 

és áruló cinkosaik is hozzájárultak 
ahhoz, hogy megbénítsák' az itt 
maradt lakosság életét és ezért el-
vitték a város, a bankók és állami 
intézmények pénzkészletét. Lerom-
bolták a vasúti és közúti hidat, 
elhurcolták' a gépjármüvek és ló-
Togatos kócsik nagy részét s iiZ 
élelmiszerkészletét is jóííészb'em. 
Teljesen ellátatlan 'áí'ilapothan 
hagyták) a várost a1 jéli tüzelő-
anyag és a malmok! és gyárak ré-
szére szükséges üzemanyagok te-
kintetében. [ | ' | l 

Megszűnt a Vasúti forraloml is, 
így a város az' éléstárát képező tá-
voli tanyáktól és környező falvaiké-
tól él van zárva- Távolabbról be-
szerezhető szükségletek pedig tnlélg 
mkiább hiányoznak'. A vörös hadse-
reg jMelm'ezési és fuvarigényléise to-
vábbi bénulást jelentett a gazdfasá-
gi vérkeringésben. 

így jutott városunk abba az 'ál-
lapotba, amiikdr egy külturközös-
ség visszasülyedt az elsőrendű 
szükségletek kezd'etlieiges módoza-
tok mellett való elfutásának' á 
szintjére. Az tleleml és tüzelőanya-
gok előteremtése, beszerzésié és tá-
rolása ezidőszerint a Város legfőbb 
problémája, amihez egy modern 
városban a közegészségügyi és köz-
üzemfenntarlási feláxliatókl társul-
nak. 

A fent emililett' rendkívüli prob-
lémák megoldása igen nehéz fel-
adatok eléi állítja a Város vezetőit, 
akik közül sokan uj emberekként 
Alltak az élre a sokszorosan teté-
zett feladatok leküzdésére. 

Ezt a v'árosyezetősjVfcL t'erhMW 
az eddig állami 'feladatot képezett 
közrend! és közbiztonság kérdéséi-
nek megoldása is, pedig ebben a 
tekintetben is rendkívülf viszo-
nyokkal állunk szemben. Tudott 
dolog, hogy minden hábórti erköl-
csi devalválással jár és egyetlen 
háborús megszállás sem megy el 
sérelmek nélkül. A' jobboldali gon-
dolat által fertőzött és most talait 
ve'sztett emberleik! is elkö.v|et!n!e>kl 
mindent, hogy az élet normális 
menetét gáncsolják' és Sötét céljaik 

életből. Köztisztasági üzeműnk fu-
varhiány miatt csökkentett mérv-
ben, dé a legszükségesebb kivá-
nalmnknak' megfelelően mfü'ködük 
A gőzfürdő épületét a rongálódás 
rendbehozásával a város közegész-
ségügyének' szolgálatába tudtuk 
állítani és ma már ugy a 'm'egszálló 
katonaság, mint a polgárság ren-
delkezésére áll. 

A város- és or'sizágk'özi forgalom1 

jelentős lépéssel haladt efőrc n 
vasúti híd és közutj hid1 fahiddlal 
történt pótlásával, amelyhez a vá-
ros és közeli falvak1 népe is hozzá-
segített munkájával. Bemélhető, a 
vasúti forgalom mielőbbi rendbe-
hozása s a polgári személyforga-
lom' és nagyon kívánatos tenerfor-
galomi megindulása — ugyancsak 
a Vörös Hadsereg hathatós kez-
deményezése és munkálkodása 
folytan. : 

Ezek' megvalósulása után min-
den remény megvan, hogy a köz-
ellátás problémájának' nehézségeit 
leküzdeni sikerűi. Tisztán mfegfo-
gyalkozott lovas fuvarokkal nem 
biztosíthatjuk egy ilyen nagy város 
élelemmel, tüzelőanyaggal és nyers 
anyaggal Való ellátását, annál is in-
kább nem1, mert a malmok', köz-

üzemek', gyárak működése igen je« 
íentős szén- ós egyéb üzemanyag 
tárolását teszi szükségessé. S ez 
főként fuvarozási probléma. 

A fclsorplt feladatok' végzéséra 
hivatott városi közigazgatás —' 
mondanunk' sem kell — rendkívüli 
helyzet elő van állítva. A kűzigaz-
gatiís egészen más eszközökkel 
és módozatokkal oldható meg,, 
mint normális időben ős kétségte-
lenül megállapítható, hogy ebben 
nem minden lisztviselő találja fel 
helyét kellő leleményességgel sí 
ezért vannak nehézségek- Ma óróM 
jelentik' ma néha hónapokra szóló 
feladatok megoldását. Szerencsén c 
az életben sokat mozgott emberek-
ből beállított segítőtársak' igen! 
hasznos munkásai a közigazgatás-
nak', amelynek' az aktívabb (az 
ügyek' végrehajtásában szerepelt} 
régi tisztviselői ugyancsak' erős tc-
herpróba alatt állhnak. 

Remélhető, hogy az egész köz-
igazgatási ügymenet mihniminrahb 
belcz.ökkcn abba az uj kerékvágás-
ba, amelybe a rendkívüli feladatok! 
terelik' és miindon közigazgatási 
tisztviselő felismeri a helyes és 
szükségszerű magatartás jelentősé-
gé I. 

Rendkívüli feladatiunk' végzése 
közben, mint igen eredményes se-
gítői várjuk' a > Dél magyarországi 
napilap megindulását és segíteni 
akarását. 

Miért hallgat Hitler? 
Patrick Smilli az angol rádió 

ismert hírmagyarázója Hitler el-
némulásával kapcsolatban a kö-
vetkezőkét mondóba: 

— Hitlet! Adolf, aki azclőll, 
a' német győzelmek s*» >zala ide-
jén minden alkalmat megraga-
dott a nyilvános megnyilatkozás 
ra, most hosszú hónapok1 óta 
néma hallgatásba burkolódzik. 
Hogy mi rejtőzik némasága mö-
gött, arról magában Németor-
szágban is — semleges, külföld-
re kiszivárgó liirck szerint — 
többféle kombináció kering. Azt 
mondják', hogy Hitler talán m l r 
nincs is éleiben, • viszont az a 
hir is tartja magát, hogy va-
lahova külföld're menekült. Ko-
moly, forrásoík' azt is híresztelik1, 

érdekében a nyugálmlat zavarják', sb'ogy a Führer ide i'Cgösszeom-
Ebben a munk'áiukban támogat-

ja ükét az a körülmény, hogy hi-
ányzott a napi sajtó, amely nél-
kül a nagy városi élet a, sötétben 
tapogatódzás jellegét mutatja. 

Ezért a város vezetősége és kö-
zönsége nevében örömilmel látjuk1, 
a»Déimagyapopsziág* napilap ujabb 
megjelenését; mint mindért liejlő-
dött közösségi élet alapvető segítő 
eszközét. r f 

Ezt a segítő eszközt felhasználva 
(igyekszünk biztatást adni városaink' 
népének és hirdetjük1 meggyőző-
déssel, egy ui talpraállás szüksé-
gességét és lehetőségét. 

tLegyünk' bizakodók ős bízzunk 
a Vörös Hadsereg vezetői által 
adott ígéretben, hogy felszabadí-
tóként jöttek s klözös és jóindulatu 
összemiukődéssel talpraáljitjuk'Sze-
ged' városát, amely az elkövetke-
zendő demokratikus államrendszer 
ben a magyarságnak egy — az 
eddiginél — sokkal fejlettebb kul-
turgócpontját fogja, képezni,! 

Megnyugtatásul etovondhatjük, 
hogy bármilyen nehezen is az éíel-
mezés m e tfs zerv ezésének kibonta-
kozását látjuk; közmüveinket, ha 
csökkentett mértékben is, üzemké-
pes állapotban tartiuk ős normális 
állapotba visszahelyezni igyek-
szünk'. A' Villany-, gáz- és vízszol-
gáltatás egyelőre zavartalan. Ujab-
ban már a villamosvasúti közle 
kédést is részben meg tudtuk jndi 
tani. Ez maga 'a város élnial a.á-
sánák1 egy jelentős mozzanata és 
egy megnyugtató kép a városias 

Most, hogy a német nép válsá-
gos napjaiban semmi mondani-
valója nincs, ugy látszik ez na 
eset mégis csak bekövetkezelt. 

lott, lelkibeleg, sőt vannak vé-
lemények, amelyek szerint a né-
met birodalom' vezére.Himmler-
tnek, a német belbiztonsági szer-
Vek) főnökének a foglya. Azt 
persze bajos lenne megállapitn-
tafl, hogy ezekből a feltevésekből 
melyik az igaz. Az azonban bi-
zonyos, hogy Hitler elhalligatoll 
éspedig nyilvánvalóan azért, — 
mert csődöt mondóit. Ugy ját-
szik tehát, hogy ezidőszerint a 
német birod'alomtnak nincs Ve-
Zéró. A1 háttérben persze egyre 
nyilvánvalóbbá válik' a jeí'lek sze-
rint, hogy a Il imbiler 
és Göbbéls folytainak1 éles küz-
delmet a tényleges halalom! tel-
jes megszerzésére, persze egye-
lőre látszólag egymás támoga-
tásával, valójában azonban a ku-
lisszák mögött egymás ellen is 
Nyíltan még egyik sem' mer a 
másik ellen fellépni, miután ez-
idő szerint egyik seiro tudja a 
másikat nélkülözni. Kétségtelen 
azonban, hogy a német nép 
nagy tömegei előtt népszerűtlen-
ségük egyre fokozódik és Hitler-
rel együtt nevük egyre gyűlöl-
tebbé válik'. Hitler a háború ele 
jén biztosilotta a német népet 
arról, hogy ő, aki minden lehe-
tőséget eíőre bek'alkuláilt tervei-
be, semmi körülmények között 
nem. fogja idegeit clVtsziteni 

üjbeosztás a városházán 
A városi közigazgatás ujabb beosz-

tása és csoportosítása, amit Szeg.-d 
felszabadítása és az azt követő ese-
mények teltek szükségessé, a követ-
kező: 

I. ügyosztály és a tiszti ügyészség 
vezetője dr. Csonka Miklós, aki he-
lyetteséről külön előterjesztést tesz. 

II . ügyosztáíy (elsőfokú közigazga-
tási hatóság) és az árvaszék vezetője 
dr Rack Kálmán. Helyettesei dr Ka-
mocsay György és dr Korpássy Ele-
mér. 

I I I . ügyosztály vezetője dr Gora 
József. 

IV. ügyosztály vezetője dr Páffy, 
György. Ide kapott beosztást dr Gr.ns-
sely károly aljegyző, aki egyben ko-
rábbi munkakörét is ellátja. A népjó-
léti hivatalnak, amely a IV. ügyosz-
tály mellett működik, dr Dobay Pál 
a vezetője. Itt működik inost a nép-
mozgalmi Iiivatal személyzete is. 

V. ügyosztály. A városi adóhivatal 
és javadalmi hivatal önálló hivatal-
ként működik dr Csonka Miklós ve-
zetése és felügyelete alatt. 

A közellátási hivatal vezetője Gróf 
Győző. 

A mérnöki hívafal mint műszaki 
ügyosztály működik. Vezetője Buócz 
Károly, helyettese Kövér Tibor. Az 
ügyosztály a kóréhe vágó müszakf 
ügyeket közvetlenül intézi. 

A vágóhid vezetője Beck Aladár. 
Az Intézmény közvetlenül a közellá-
tási hivatallal működik s ennek foi 
ügyelete alá tartozik. 
' A tűzoltóság "(Légó) vezetője Hor-
váth István; a főpénztáré Börcsök 
János főpénztárttok, az ellenőri teen-
dőket Stumpf Kálmán ny. főpénztára' 
látja el. 

A városi számvevőség vezetője Csi-
kós Jenő. 

— Szegedi nők! November 19-én, 
vasárnap délután három órakor 
nőgyülésf tartunk a szegedi ipartestü-
leti székházban. Minden hazafias, ma* 
gyár gondolkodású, demokratikus 
érzésű asszony és leány meg-
jelenését fel téllenül elvárja az Anti-
fasiszta Dolgozó Nők Szővetséire Sie-
oedi Szervezete 


