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Jzegeden és Csongrádmegyében erőlködnek a 
keresztényszocialisták. 

— Prédikációk és röpiratok. — 
(Saját tudósítónktól.) Szegeden és egész 

Csongrádmegyében nagy e röfeszi léssel do'lgo-
zjl( a keresztényszociá lista-párt, különösen 
most. hogy közelednek a nemzetgyűlési vá-
lasztások. Papok prédikálnak a templomokban 
s beszélnek a vallást fenyegető veszedelem-
ről, mert a forradalmi kormány s különösen 
a szociáldemőkrácia állítólag ellensége a val-
lásnak. Dr. Kiinti Zsigmond közoktatásügyi 
irtiniszter múltkori nyílt beszéde, amelyben 
különböző felekezetben lelkészeknek kijelen-
tette, hogy a hitoktatást igenis ki kell küszö-
bölni az iskolákból, bőven kamatoztatható tő-
két adott a keresztényszocialista párt kezébe. 
Holott nyilvánvaló, hogy a forradalmi kor-
mány nem ellensége a vallásnak. Minden ha-
ladó párt megegyezik abban, hogy a vallás 
magánügy, amelybe állami kényszerre! bele-
avatkozni nem szabad. Ez a fölfogás sokkal 
inkább tiszteli a vallás szabadságát, mint az, 
amely büntetéssel is rákényszeríti a szülő-
ket, hogy az iskolában épp ugy belekalapái-
tassák a gyermekek fejébe a dogmákat, mint 
az algebra tantételeit. 

Nem is a vallást féltik a keresztényszo-
cialista papok, hanem a maguk hatalmát. 
Ezért politizálnak a templomokban, ezért ad-
nak ki folyóiratokat, ezért terjesztenek röp-
iratokat, amelyek önkéntelenül is leleplezik 
igazi céljaikat. Érdekes példánya ezeknek a 
röpiratoknak a mindszenti keresztényszocia-
lista párté. Sztereotip mintája a papi síilmü-
vészetnek, a jezsuita módnak, amely alatto 
mosan, hízelegve — mar. Íme egy részlet be-
lőle: 

— Lelkes hívei leszünk a magyar 
népköztársaságnak. Tiszteljük a kor-
mányt. Hogy Csongrádmegyébe szociá-
lista kormánybiztos került, egyenesen 
szerencsének tartjuk. Ha valahol az or-
szágban, itt volt erre szükség, oldja meg 
szociális (feladatait. Tudjuk, hogy nehéz 
lesz neki; de nem fogjuk megnehezíteni 
gáncsoskodó kritikával, sőt örömmel se-

gítünk, ha kivánja. Ha nálunk nélkül job-
ban tudják — legyen ugy. De mi már a 
kiindulásnál, az előkészületeknél olyrn 
hibákat. tájékőzathnsdgút. tárvszetünen -
stégeket látunk, huny agok következmé-
nyeiért a felelősséget nem vállaljuk. 

— Nem gáncsoskodunk a kormány 
politikájában sem, még a jogos bírálatot „ 
is a legnagyobb jóakarattal, előzékeny-
séggel gyakoroljuk. 

— Hogy sok p'értzt szórt? Nem baj! 
Mindig jobb bunkókkal etfojúavi a késerii-
ségeket, miiit fegyverrel! 

— Hogy igy csődbe jut az ország! 
Azért költött, mert kényszerhelyzetbe 
hozta a felbomlott rend. Segítsünk neki a 
ren.'et helyreállítani, mindjárt nem lesz 
kénytelen szórni a pénzt! Hozzon rni-

i előbb, minél szigorúbb • törvényeket a 
rend megszilárdítására, mi mellette le-
szünk s jobb szolgálatot nyujtunk. "mint 
a szurony és börtön, 

íme igy hízelegnek egyik szavukkal a si-
mabeszédüek, hogy a következő szóval annál 
élesebben marjanak. Jók, kegyesek ezek az 
irgalmasszivii keresztényszociálisták; megbo-
csátják a kormánynak, hogv csődbe juttatia 
az országot. Hiszen a szegény kormányt rá-
kényszeríti erre a fölbomlott rend! De majd 
ők, a püspökök és pártjuk, segítenek helyre-
állítani a rendet, szigorú törvényekkel és per-
sze szigorú szolgabirákkal, csendőrökkel, ka-
tonákkal. Segítenének helyreállítani az ő rend-
jüket, a kipróbált, régi jó rendet, a mágnások, 
a püspökök, a bankárok megszilárdított ural-
mával. 

Ebből a segítségből azonban aligha kér a 
kormány! A keresztényszocialista párt pedig 
onthatja röpiratait kocsiderékszámra, az el-
lenforradalmár papok prédikálhatnak, politi-
zálhatnak a berekedésig, — a népet, amely 
felszabadult, öntudatra ébredt, nem butíthatják 
e! többé és nem hajthatják újból a jármux 
alá. 

Kommunisták a postások gyűlésén. 
— A postás-szervezet propaganda gyűlése. — 

(Saját tudósít ónktól.) A Postások Orszá-
gos Szövetségének Szegedi Csoportja szóm 
baton Jánosy Lajos elnöklésével propaganda-
gyűlést tartott a törvényszéki palota esküdt-
széki termében. 

Jánosv Lajos elnök 6 órakor nyitotta 
meg az ülést. Fölkérte Olejnyik Józsefet elő-
adásának megtartására. 

Olejnyik a régi rezsim visszaéléseiről be-
szélt, majd arról a nagyobb mozgási szabad-
ságról, amelyet a forradalomnak köszönhet-
nek a köztisztviselők. Szólt ezután a szocia-
lizmus céljairól s végiül arra hivta föl a hall-
gatóságot, hogy a szociálizmus tanait igye-
kezzék minél teljesebben elsajátítani. 

Most egy fiatalember ment a pódiumhoz 
és az elnöklő Jánosyt arra kérte — még mi-
előtt Olejnyik József befejezte volna szavait, 
— hogy engedje öt beszélni. Katonaköpenve 
alatt orosz blúzt viselt. Zalecsnik János né-
ven mutatkozott be s elmondta, hogy zászlós 
volt a 3. honvédhuszárezredben. Három évig 
volt Oroszországban s az orosz bolsevizmus-
ról szeretne beszélni; ő maga is kommunista. 

Jánosy elnök azt válaszolta neki. hoev a 
szónokot megzavarni netn lehet, majd más 

alkalommal beszéljen. Ha a postásoknak egy 
másik összejövetelén a hallgatóság megadja 
hozzájárulását, akkor ő, az elnök, szívesen 
ifogja neki megadni a szót. 

Ugy látszott, hogv Zalecsnik ebben meg-
nyugodott, mert szó nélkül elment. 

Közben Olejnyik befejezte előadását és 
most dr. Brócly beszélt. A társadalmi rend-
szerek kialakulásáról, majd a kapitalizmus-
ról beszélt. 

Alig ért Bródy fejtegetésének a végéhez, 
amikor ismét megjelent a félig orosz öltözékü 
huszárzászlós, Zalecsnik János, de ezúttal 
már harminc-negyven kommunistából álló 
csoport kíséretében. A csoportnak egyik tag-
ja előállt és szót kért az elnöktől. 

Jánosv elnök megkérdezte a jelenvolta-
kat, akarják-e meghallgatni a jelentkezőt. 

— Igen! 
Erre a szólásra jelentkezett kommunista, 

aki az elnöknek Kpnti néven mutatkozott be. 
beszélni kezdett s fejtegette a szociáldemok-
raták és a kommunisták felfogása közötti kü-
lönbséget. 

Ügyesen beszélt s figyelmesen hallgat-
ták. 

Most Zalecsnik szólalt föl. A - hallgatósá-
got főleg az érdekelte, amit személyes élmé-
nyeiről mondott. Három évig volt orosz fog-
ságban. A fogolytábrból megszökött s később 
beállt a vörös gárdába. A bolsevizmus tanai-
nak helyességéről, mint mondotta, teljesen 
meggyőzték. A maga tapasztalata alapján 
mondja, hogy biztonsággal lehet számítani a 
kommunizmus fegyver nélkül való diadalára. 
Ez a tapasztalata pedig abban áll, hogy mi-
kor, mint vörös gárdista Archangelszknél a 
francia és angol katonasággal állott szemben, 
akkor neki, épp ugy. mint társainak nem kel-
lett fegyvert használniok, mert a szuro-
nyaikra tűzött röpiratokkal győzték meg el-
lenfeleiket, akik letették a fegyvert. 

Zalecsnik beszéde után véget ért az ülés. 
amelynek nagyobbik részét a kommunisták 
beszédei foglalták le. 

Harmincöt uj üzlethelyiség 
a Püspöktéren. 

A Kereskedők Tanácsában Vadász Auré! 
ve'eíte 'öl az eszmét, hogy a város forgalmas 
tetein bazárszerü épületeket kellene emelni, 
me'.vek kizárólag üzlethelyiségeket foglalná-
nak magukban és ezekhez elsősorban hadi-
rokkantaknak és hadiözvegyeknek volna ha-
Szónbérlési igényük. Az életrevaló és humá-
nus tervet a Kereskedők Tanácsa elfogadta 
és áttette megfontolás, esetleg kivitel céljából 
a Házépítő-szövetkezethez. 

A szövetkezet a tervet alkalmasnak ta-
lálta a kivitelre és tervrajzot, költségvetést 
készíttetett hozzá, amelyeket a feltételek meg 
jelölésével benyújtott a városi tanácshoz azzal 
a kérelemmel, hogy a megnevezett terek kö-
zül jelölje ki azokat, amelyeket ily épületek 
céljaira hajlandó átengedni. 

A tervezet a városi tanács javaslatával 
a Néptanács tilése elé kerül s ha ez elfogadja 
a szövetkezet ajánlatát, ugy rövid időn belül 
és elsősorban a Püspöktelken fog felépülni 
egy csinos és a célnak minden tekintetben 
megfelelő hosszú épület. 

A terv szerint harmincöt üzlethelyiséget 
foglalna magában a Tisza Lajos-körut és a 
Mikszáth Kálmán-utcai részre emelendő épü-
let. Minden bolthelyiség öt méter mély és 
négy méter széles lenne. Ebből a négy mé-
terből 1.60 m.-t a bejárat, 2 tn.-t pedig a ki-
rakat venne igénybe. Minden üzlethelyiségnek 
cementbeton burkolata, illetve padozata len-
ne. Az épület fából és téglából épülne. Egy-
egy boltnak a bérösszege évi 2000 Koronára 
van előirányozva. Ezen összegen felül semmi 
ejmen netn kérhet többet a szövetkezet a bér-
lőktől. Ez semmi estere sem emelkedhet, sőt 
inkább eshet abban az esetben, ha a befek-
tetett tőke 4 százaléknál többet kamatozik. 
Így a 300 százezer korona építkezési költség 
öt ev alatt amortizálódnék, ö t év múlva az 
épület a város tulajdonába megy át. A Ház-
építő-szövetkezet, ha az engedélyt megkapja, 
felszólítja az összes szegedi építőket ajánlat-
tételre. 

Kanadai katonák lázadása. 
Liverpool, március 8. A Liverpool Express 

jelentése szerint a leszerelés lassusága miatti 
elkeseredés lázadásra adott alkalmat a Walesi 
Rhyl melletti katonai táborban ahol 25,000 
kanadai katona táborozik. A külvárosokban 
fosztogatnak. 

Írország önrendelkezési foga. 
Hága, március 8. Rádió-jelentés szerint 

az amerikai kongresszus 216 szavazattal 41 
ellenében elfogadta azt a javaslatot, amely 
szerint Írországot megilleti az önrendelkezési 
jog. 

lA / l l&f l f l 15-ik pontja! Mindenki szivarkahüvelyeket kizárólag 
W I D U l l a M É 0 , spéciALITE szivarkahüvely főraktárába vásároljon 2I, 

Szeged, Jókai-utca 11. szám, • • • • • • • • • T e l e f o n 1 5 - 3 0 , 


