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A meginduló szegedi élei 

nyomában 
(A Déltnagyarörszág munkatár-

i'ától.) Szegeden az élet lassan ren-
des kerékvágásba lendül. A város 
lakossága isiinél beletalálja magát 
a dolgos, jizürk'e, de megnyugtató 
hétköznapokba és boldog, hogy 
munkája után síelhet, hogy napi 
fáradozásai jutaknlául leülhet egy 
(ál meleg ételhez és otthonában 
lepihenhet. Kivánhat-e ennél töb-
bet egy háborúban 'álló ország bár-
mely városa, különösen akkor, a 
mikor a főváros fölszabadításáért 
még mindig súlyos ütközetek1 foly-
nak! 

Az élet megy tovább 

Az élet megy tovább. 1 
A v/uos él, mozog, lélegzik'. 

Az iilcákon a régi, sárga villaimos-
kocsik fúlnak'; villany-, viz-, gáz-
szol" í Hatásban nincs fennakadás: 
az i /.lctek'et, amelyeknek1 tulajdo-
nosai nem mentek' világgá a né-
met propaganda-szólamok kürt-
szavára. minden reggel kinyitják': 
beívbeli poslarortgaioirtr Is van, a 
mely a lelefonforftalomí h i ányá t 
igyekszik pótolni s Sl la lában, 

a város képe megnyugtató. 

Olvan, m'nt egV lábbadozó be-
Icáé, aki (lj reményekkel eteve te-
kint az elkövetkezendő idi'Vk elé, 

Teririié.szelesen a végleges gyó-
gyulásnak felléleloi vannak s a vá-
ros éleiében proliiéinak is adóéi-
nak. Súlyos problémák, amelyek-
kel még meg 1ú>!1 küzdeni. De re-
mél belő, hogy a város vezetősége 
nz orosz ka ínnal parancsnokság-
gal együttműködve rövidesen nnög-
oidia a prob'émlák nagyrészét. 

A riporternek, a szürke hétköz-
it a • ok króntkásápalk az a köteles-
sége, hogy fölhívja a figyelmét 
ezekre a problémákra s azoknak 
tn •< oldást lehetőségeire. E célból 
rl'álogaltunk azokhoz a hatóságok-
hoz, amelyek a legfontosabb köz-
fi zenje ke t iránvilják és betekintést 
nverlünk a város vérkeringésének, 
életlüklelésének titkaiba. 

Villany-, víz-, 
gázszolgáltatás 

A gázgvár telepén mór korán 
rrggel teljes munkaüütem uraiko-
il: . A gépházban fogtuk cl Diós-
szilágyi Dezső-főmérnököt, a gáz-
ává.- jelenlegi felelős vezetőjét. 
A! nt aki mór sokszor elmondta, 
ugy tartja elénk a villany, viz és 
gázszo gáltatás problémáit. Helye-
sebben: nagy problémáját, 

a szénkészlet utánpótlását. 
— December lö-ig el vagyunk! 
látva szénnel. Addig tehát biz-
losilva van a város villany-v 

viz-. valamint gázszolgáltatása 

Ez alatt az idő alatt — lehetőleg 
mi! nmaróbb — 

meg kell oldani a szénelfáfá-
sunkat. A gázgyár naponta hat 

vagon szenet fogyaszt, 

ami tekintélyes mennviséget jelent. 
Temesváron keresztül Pelrozisiény-
b<l és Lupényhöl kaphatnánk d!a-
i l.os szenet, amely a giz előállí-
tásának céljaira megfelel, a por-
ivén pedig á villanyszolgáltatóhoz 
szükséges s igy közvetve a város 
vízellátásához is. Bizun'lc benne, 
hogy ezt az orosz katonai hatósá-
gok utján meg lehet majd oldani 
és igy Szeged villany-, gáz- és víz-
szolgáltatása biztosítva lesz. 

A főmérnök eltnondotla még 
T ugy a vasúttól már utallak ki a 
1 '.zgyár számára szenet, de ez a 
> inszállilmány a Rendczőpálva-
iidvarról Rókusra s onnan tevedlés 
folvtán Szabadkára került. 

Egyébként büszlcén elmondhat-
juk, hogy messze vidéken 

Szeged az eSVelif® város, ahof 

a háború eddigi folyamián a 
villany-, viz- és gázszolgálta-
tás összesen kétszer 24 óráig 

szüneteltl 

Minden remény megvan latra, hogy, 
a jövőben sem! lesz imindebbtep 
fennakadás. 

Villamosközlekedés 

M villamos ma milár csaküem 
valamennyi vonalon közlekedik!. 
Már az is megnyugtató volt & vá-
ros lakosságára nézve, aínlikbr elő-
ször a Takaréktár-utca és a l ó 
küsi állomás között megindult a 
forgalqm. Ma már szabályszerűen 
közlekedik1 a k'ét pályaudvar kő-
zött; ezenkívül a Széchenyi-tértől 
a Fodor-telepig és az Annaviz-for1-
rástól Somogyi-telepig jár a vil-
lamos. Napközben is, Üé különö-
sen a söléletl'éflt megelőző órákban 
zsúfolt kocsik1 "kiözkikéclnek min-
denfelé s 

a jegyárnkblató somi tcMíéní 
somlmi változás. 

A" Vágóhíd felé egyelőre ttdml 81-
litják be a villamoskocsikat, úgy-
szintén a Belvárosi-temető föld 
sem1. "Valószínű azonban, hogy egy 
későbbi időpontban erre is sor kó-
rul. 

A' Rüdolf-téren reggelenként és 
kora délután feltűnik' a tanyai k5s-
vasut jólisimert szerelvénye, amielv 
— jól emlékszünk — mög azok-
ba n űz időkben is szorgalmasan 
járt a tanyák között, amikor a 
nagy hóviharok' mindén más vn-
nalkőzlekedést lehetetlenné tieitek 
az országban, 

A kisvasút már hetek óta be-
kapcsolja ismét a tanyavilái-

pot Szeged vérk'eringéséb'e. 

A tanyai nép behozZai áruját a Vá-
rosba s a városkáik! ifc ktünnennet 
olykor, hony önellátásulálól gon-
doskodjanak1. 

A tanyai kisvasat 
hivatása 

Ilyenformán a tanylai kísVásut 
igen fontos szerv a város életébén. 
Jelenleg a közellátási .szinté egye-
dül biztosítja. Reggel 9 óra táj-
ban érkezik meg Alsótanyial ÓS 
Pusztamérges felől és délután egy-
negyed 3 ónak'or indul kifelé. A 
tanyavilág ezen bekapcsolása Szc-
ged vérkeringésébe gazdaságilag 
még nem tökéletes. Ennek azon-
ban több olyan akadálya van^ a 
moly rövidesen át nemi hidalható. 
Főként az üzemanyag kérdése. A 
városi lakosság ellátása érdekében 
viszont igen életrevaló terv mfct-
rült fel a tanyai kisvasuttai kap-
csolatosan g ez a terv rövidesen 
meg is valósul, mint arról Pálfy 
György dr. helyettespolgármlestieil 
bennünket tájékoztatott. 

Arról van szó, hogy á város 
hatósága AlsókiözpotitnakTa: mbsita-
ni heti két piaca nap mellé egy 
harmadikat engedélyez."Eddig csü-
lörtökön és vasárnap tartották'meg 
Alsó tanyán a hetivásárokat, most 
kedden, csütörtökön és vasárnap 
lesz piaci nap. Kedden és csütör-
tökön a kisvasút reggel fél 8 óra 
tájban pzerelvényt indítana Alsó-
központ felé. Ez a szerelvény 9 óra 
körül Alsóközpontra érkézilk s on-
nan déli 12 órakor indul vissza a 
városba. Ezt a vonatpárt vennék1 

igénybe azok a városiak, akik1 el-
látásukról máguk akarnak gondos-
kodni. A tanyai lakosság is örőml-
mel fogadja ezt a tervet, miért tér-
in elyényeiket csak a klózeti piacra 
kell vinniök', amely részükről gya-
logszerrel is megközelíthető. 

Még egy hivatás vár a kisvasúi-
ra. Miután a városiján a postai 
levélforgalom' megindult, selmtmi 
akadálya nenv lehet annak* hogv 

ebbe a Város területéhez tartozó 
tanyavilág is bekapcsolódjék. A 
kisvasút a szállítást lebonyolít-
hatja, 

a tanyai postahiva'a'ok tiszt-
viselői pedig mind a helyükön 

vannak'. 

Milyen az őszi vetés? 

Az őszi vetés munkája Szeged 
határában sok1 nehézségbe ütkö-
zött. 

Miután a ngmétek összeszed-
ték és elvitték' a fóállományt, 

legtöbb helyen csak a gazdák'ösz-
szefogásával, kölcsönös segítséggel 
vethették el az uj életet, az uj ke-
nyérmagot. A rozsot, amit mlár 
szeptemberben él kéli vélni, az 
idén effek októberben vetették' el, 
de azért már egész szépen zóldel. 
A' buzavetést az időjárás romlása 
nagyon akadályozza. 

Gazdasági szakiértők szerint a 
bevetendő területek1 GO—70 szá-
zaléka meg van munkálva. 

Az időjárással függ össze, hogy a 
Tisza sokat áradt, az esőzések meg 
düzzasztották'. Most kipótolja, amat 

a tavasszal elmulasztott, amikori 
olyan alacsony volt, hogv hossz) 
évek óta nem' volt rá példa. 

Közigazgatás, közrend, 
közbiztonság 

Á közbiztonság gépezete fen* 
ak'adás nélkül működik1 s 

most állítják fel a torony alatt 
a rendőrséget, amelynek egyes 
osztályai részint már működ-

nek is, 

részint most alakulnak'. Minden j< 
arra vall, hogy rövidesen teljes aj 
parátussal működésbe lép a mj 
gyár rendőrség, amely az oroí 
katonai hatóságokkal együttesel 
biztosítja majd a közrendet és helj 
reállitja a közbiztonságot. 

A város élete tehát rövidesen 
rendes kerékvágásba jut. A mol 
fennálló problémák lassan meg')] 
dódhak s a lakosság nyugodlan é| 
heti dolgoy, mindennapi életet. 1 
hatóságokat azonban mindenbe! 
támogatnia kell, hogy megküzd 
hessenek a megoldásra váró sulyc 
problémákkal. Mert csak igy ii 
dúlhatunk el egy reményekkel tel 
uj Ölet felé. 

A makói helyzet 
Makó volt az első 
magyar város 

a trianoni Magyarországon, 
ahonnan a szovjet hadsereg kiverte 
a német és nőmetbércnc magyar 
Csapatokat, s ahol a város régi urai-
tól megszabadulva kezdhette újra 
községi ételét. Majdnem két hónapja 
már ennek, s azóta, ha ezer háborús 
nehézséggel küzdve is, de a nép ke-
zében van a város vezetése s egy 
demokratikus önkormányzat dolgozik 
azon, hogy a város élete megindul-
jon a fejlődés utján. 

"A város népe elég nagy áron sza-
badult meg régi uraitól. Az orosz 
hadsereg bevonulása ugyan nagyobb 
harcok nélkül történt, azonban a be-
vonulás után ellentámadást kezdtek a 
magyar—német csapatok, s ez körül-
belül kéthetes ostromot jelentelt a 
városnak. Ez az időszak súlyos há-
borús megpróbáltatása volt a város 
népének. A várost a magyar tüzérség 
lőtte a kiszombori oldalról, ami a 
nyugat felé eső részeken jelentékeny 
rombolást okozott. A gyalogság pedig 
több oldalról kísérletezett a városba 
való betöréssel, ami a tanyákon idé-
zett élő háborús pusztítást. Mégis 
mindössze néhány halálos áldozata 
volt e harcoknak H polgári lakos-
ságból, s "a szovjet hadsereg végig 
szilárdan kezében tartotta a várost. 
Teljesen alaptalan rémhir volt tehát 
az a híresztelés, amit az ország bel-
sejében terjesztettek, hogy az utcai 
harcok során az egész város romba-
dőlf és hogy a magyar—német sere-
gek "többször* visszafoglalták a várost 
és elhurcolták azokat a férfiakat, a 
kik a szovjet hadsereggel együttmü-

A z elsötétítés új rendje 
Di*. Valenliny polgármester felhív-

ja Szeged város közönségét, hogv a 
mai naptól kezdődőleg a teljes elsö-
tétitést este 6 óra helyett már a 
sötétedés beálltakor azonnal köteles 
végrehajtani. Nagy súlyt helyez arra, 
hogy az elsötétitést mindenki ponto-
san végrehajtsa és ezért az orosz 
katonai parancsnokság rendeletéből 
közli a város lakosságával, hogy az 
utcákon orosz katonai járőr ellenőrzi 
az elsötétitést s a mulasztót azonnal 
előállítja s legszigorúbb büntetésben 
részesíti, 

A katonai parancsnokság a mulasz-
tókkal szemben első ízben 100—150 
pengőig terjedhető pénzbüntetést fog 
kiszabot, ismételt elkövetés esetén 
azonban az internálás! eljárást is fo-
lyamatba fogja tenni. 

ködve átvették a város vezetését. 
A kéthetes ostromállapot ulái 

gyorsan és határozol tan mogszilárduj 
a város helyzete. Hamarosan mej 
szálló parancsnokságot állilolt fel a| 
orosz hadsereg, s erős kézzel igya 
kezelt helyreállítani a rendet s \ 
polgári közigazgatás is röglön niükj 
désbe lépett, aliogy a harcok clmul 
lak. Nagyon fontos szerepe volt j 
rend helyreállításában a gyorsaj 
megalakult kommunista pártnak, 
melynek a vezetősége ügyesen ó 
eredményesen meg tudta állitani 
felelőtlen elemek foszlogaíásait. >i 

Az igy megteremtett rend termfl 
szetesen nem a béke nyugalmát áj 
litotta helyre, azonban hozott olyra 
konszolidálódást, hogy a város né» 
fellélegezhetett s ujra elkozilhoUj 
termelő munkáját. 

A gazdasági élet 
megindulását 

azonban súlyos ncliczségcj 
és akadályok hátráltatták. Az üzi 
mek és vállalatok vezetői éppenugj 
mint a gazdák és a hagymakci-lészd 
korábbi vezetői legnagyobbrészt c| 
menekültek és magukkal vitték a kfl 
zükben levő pénzkészletet és iralij 
kat. De még nagyobb baj volt, hed 
az orosz hadsereg közeledte hirén 
a város magyar katonai parancsnok! 
a kiürítést rendelte cl, s nemcsak ki 
hirdetto ezt a parancsát, hanem j 
csendőrség és a rendőrség segitségí 
vei igyekezett végre is hajtatni. Ti 
hát a munkaképes és katonakölel 
korban levő férfiak ezreit hajtott 
el Szeged felé, elszakítva családjü 
tói és kiragadva munkájukból. S am| 
kor a magyar helyőrség, a menüi 
külők és a kényszerrel elhajtottaj 
zömo átment Kjszombor felé a Mst 
roson, akkor a Maros mindkét hid 
ját is felrobbantották. Ugyanazt lel 
ték a halár többi hidjával is, miáll^ 
a város és a tanyák közt Is elvág 
ták a közlekedést. 

A termelő munka és a város gáz 
dasági vérkeringése azonban megi 
hamarosan megindult. A város otf 
honmaradt lakói minden háborús ne 
hézség ellenére óriási erőfeszitéssd 
fogtak a munkához s az orosz ka 
tonai parancsnokság is hatalmas sO' 
gitséget nyújtott, hogy az élet ujri 
meginduljon a városban. 

A mezőgazdasági munkákat ncnv 
csak a kéthetes ostromállapot háti 
ráitatta, hanem már a korábbi bi< 
zonytalan helyzet és a sok csőzé) 
miatt is óriási hátramaradást kellet! 
pótolni. November első napjaibal 
még a kukorica és a hagyma na; 
ovnhh résM Ifetakaritatlan volt és | 


