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Könyvtárosi válaszi 
a szerdai kisgyűlés 

M v á r o s m e g r e n d e l t e M ó r a F e r e n c 

g v á n i i - s i v e m l é k é é 

(A Dfma^jyarorszdg munkatársitól.) Szer 
dán délután ül össze a törvényhatósági kisgyű-
lés, amelynek napirendiét hétfőn délelőtt állí-
totta össze a város tanácsa. A napirend elé« 
hosszú lesz. hetvenkilenc pontból áll. de na-
gyobb jelentőségű ügy nem igen akad rajta, 

A legérdekesebb lesz kétségtelenül a könyv-
tárosi állás betöltése. A Somogyi-könyvtár 
könyvtárosi tisztségére s Nemezti Muzeum ta-
nácsa — mint ismeretes — első helyen egyhan-
gú határozattal Szőke Mihálvt jelölte, aki he-
lyettesi minői-égben már tizenhárom eszten-
deje tölti be ezt a tisztséget. Második helven 
dr. Jezerniczky Margitot jelölte a Nemzeti Mu-
zeum. A szerdai választás a két. jelölt között 
dől el titkos szavazással. Ez a választás lesz 
a napirend első pontja. 

Utána két közszállitás következik. A városi 
intézmények élelmiszerszükségletének és a vá-
rosi kályhák szénszükségletének szállítását 
adja vállaltba a kisgyűlés. 

A polgármester negyedik pontként bejelenti. 

hogy a közgyűlés régebbi határozata alapján 
megrendelte végre Móra Ferenc síremlékét, svéd 
gránitból. A munkát a vállalkozó elkezdte a 
síremlék halottak napjára elkészül. Az áia 
2100 pengő, belőle ezer pengőre fedezetet nvujt 
az idei költségvetés, a hiányzó összeget a iövő 
évi költségvetésben irányozzák elő. Bejelenti 
a polgármester ezzel kapcsolatban azt is. hoev 
rövidesen sor kerfil Nyilassy Sándor síremlé-
kének elkészítésére ie 

Egész sereg földbérleti <*« *pité«í ügy sre^pol 
a napirenden és több pothitel Véré?. Vothitel 
engedélyezését kéri a polgármester a városi 
gimnázium felszerelésének pótlására és Gizella-
téri, homlokzatának tatarozására, a főorvosi hi-
vatal berendezésére, pénzbedobásos önműködő 
gyümölcsmérleg beszerzésére, idegenforgalmi 
kiadásokra, kertészeti költségekre és egy szek-
rény beszerzésére, hogy a muzeum, végre kiál-
líthassa Móra Ferenc világhírű nanyszéka^i 
ősi aranyleletit. 

„Krisztus 
minden embert egyforma 

szeretettel hiv" 
G'attfelder püspök, Antal államtitkár és Nylsztor 
Zoltán beszédei a vasárnapi aisóközponti kato-

likus napon 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-

nap nagy érdeklődéssel kisért katolikus napot 
rendeztek Alsókőzponton. Egész éjjel zuhogott 
az eső. eláztatta a tanyai utakat, sőt még a 
kora délelőtti órákban is ugy látszott, hogv 
nem lehet majd a tervezett gyűlést a szabad 
ég alatt megtartani. 11 órára azonban nagy-
számban gyűlték össze a tanyaiak. Az ünnep-
eégen megjelent dr. Glattfelder Gvula püspök, 
valamint a szegedi kerületi papság csaknem 
teljes számban. Az egyházi funkcionáriusukon 
kivül ott volt dr. vitéz Imecs György főispán, 
dr. Tóth Béla polgár-nes+erhelvettes, dr. Hu-
nyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő. 

A katolikus nap ünnepi misével kezdődött, 
amelyet Glattfelder püspök pontifikált. A 
szentbeszédet páter Borbély István mondotta. 
Beszédében azokról a szektákról emlékezett 
meg, amelyek egyre szaporodnak a tanyák kö-
zött. A szekták agitátorai — mondotta — 
ájtatos köntösben bibl-ával a kezükben jelent-
keznek, hogy megtévesszék az egv^zerü lelkű 
tanyai hiveket és eltántorítsák őket az iaazi 
hit útjáról. A tanvai lakosság a saját érdeké-
ben cselekszik ha elűzi őket. 

A prédikáció után a hivosereg kivonult a 
templomtérre és elhelyezkedett a rögtönzött 
szónoki emelvény körűi, amelyről Krémer Ta-
más kisteleki esperes-plébános megnyitó beszé-
det tartott, majd 

dr. Antal István igazságügyi ál-
lamtitkár 

mondott beszédet. Szerencsésnek tartja a gon-
dolatot, hogy a katolikus nagvgvülés előesté-
jéi az alsótanyai katolikus nap rendezőség? a 
,J£rísz1>us és falu" gondolatát kivitte Alsiközr 
pontra. Az z tény. hogv ezen a evülésen, mint 
igazságügyi államtitkár szerepet vállalt, két 
dolgot bizonyít, az egyik az. hogy a kormány-

TRegakadcltyozxi a toakf* 
\ ddit a fogakon és a fogaké 

hófehérré varázsába 

az 

zat támogatni igyekszik az egyház lélek- és 
társadalomformáló programját, másik pedig az, 
hogy a tanya és a falu problémája ma az ér-
deklődés középpontjában áll. A múltban — 
mondotta — a magyar közélet és a magyar 
politika a falusi és a tanyai problémák terén 
erősen lemaradt az egyházzal szemben, mert 
századokon keresztül, egészen a legutóbbi év-

j tizedekig a falusi nép testi-lelki jóvoltának az 
egyházon kivül nem igen volt más istápolója. 
Ennek az árát keservesen megfizette a nem-
zet, mert kétségtelen, hogy 1913-ban és 1019-
ben nem tudott volna erőt venni a bolsevizmus 
a nemzeten, ha egy gazdaságilag kiegyensúlyo-
zott, lelkében, kultúrájában magas színvonalon 
álló falusi és tanyai milliók állottak volna őrt. 

Hivatkozott a pápa legutóbbi szózatára, 
majd a keresztény testvériség alapján felépülő 
nemzetközi rendről beszélt dr. Antal István. 
A keresztény testvériség gondolatában benne 
van egy modern társadalmi és gazdasági 
program is — mondotta —, amely magába 
rogialia a magvar nép minden fontos életprob-
lémáját. A keresztény testvériség gondolatának 
megteremtéséért, kell hogy együtt dolgozzon a 
magyarság az egyházzal, amelynek hatalma« 
morális erejét a nemzet egy pillanatra sem nél-
külözheti. 

Az államtitkár beszéde után 

dr. Nyisztor Zoltán 

pápai kamarás tartott előadást. 
— A magyar életnek Van egy »ulyos átka 

— kezdte beszédét — még pedig az, hogv a ba-
jokat vagv eltussoljuk, vagv pediar erősen tú-
lozva kürtöljük világgá. Az első módszert 
rendszerint a hatalmon levők alkalmazzák, 
hogy így is erősítsék esetleg megingott hatal-
mukat. A másik viszont ároknak a módéiere, 
akik kiszorultak * hatalomról, vagy pedig ha-

talomra törekednek. Akik ismerik a multat* 
tudhatják, hogy mindkét módszer igen 6okszor 
csődöt mondott már a magvar történelemien. 
Most mégis ezek a módszerek érvényesülnek a 
falu problémája körül. A hatalmon kivül év-
századokig nem törődtek a faluval, most pedig 
minden aszfalton szaladgáld próféta csalhatat-
lan faluszakértőnek mutatja magát. A nagy Iái-
mál^'i i,iaga a probléma pedig kezl erősen 
a homálvba veszni. 
^Nyisztor ezután arról beszélt, hogv a veze-

tőréteg a történelem folyamán sokszor meg-
semmisült, kicserélődött, megváltozott, de a 
föld népe kimozdithatatlanul megmaradt. 

1919-ben az intelligencia igen sok százaléka — 
mondotta — együtt bömbölt a vörös démonok-
kal, de ugyanazok néhány hónap múlva a len-
hangosabb fehérek lettek és nemzeti programjuk 
kicsúcsosodóit az nj ielszóban: üsd a zsidót. 
Az igazi magyar tradíciót a falvak ée a ta-
nyák népe képviseli é* őrzi ée ezzel biztosította 
a nemzet számára az ezeresztendős létét. A 
nép adja a nemzetnek a szó teljes értelmében 
az életet. Mindezekért cserébe teljes joggal kö-
veteli vissza magának Krisztust, követeli, hogy 
részesítsék kulturában. szociális gondoskodás-
ban. 

Szuronyok hegyére nem lehet álla-
mot épitent, 

— mondotta Nyisztor Zoltán ezután. Ne gon-
dolja senki, hogy két kakastollas csendőr na-
gyobb megnyugvást kelt a falvakban, mint 20 
pap, orvos és tanító munkája- A falu vezetői-
nek adják meg az igazságos ellenszolgáltatást 
munkájukért, hogv kitartsanak a helyükön és 
ne kívánkozzanak máshová. Ne kívánjanak 
olyan szolgálatokat tőlük, amelyek ellenszen-
vessé teszik őket a nép szemében. És ad ják' 
vissza a föld népének a bizonytalanná, vagy 
semmivé tett kenyeret, végül gondoskodjanak a 
nemzeti jövedelem igazságosabb, méltányosabb 
elosztásáról. 

A beszéd után 

Glattfelder Gyula püspök 

lépett a szónoki emelvényre, örömmel tfilta 
meg a szivét — mondotta —, ami a templom 
falain belül ée kivül történt. A templom és 
a közgyűlés szónokai egyet akarnak: a nép bol-
dogulásának, haladásának lehetőségeit kutat-
ják. örömmel állapítja meg, hogy elmúlt az az 
idő, amikor a falusi magyar csak kővetválasz-
tások idején látott pesti urakat. Most mind 
erősebbé válik a törekvés, hogy politikamentes 
keretek között is tudjon a magyar a jó cél szol-
gálatába állani. 

— Krisztus minden embert és minden ma-
nyart szeretettel htv — mondotta a püspök — 
68 SJ keblére akar ölelni. Ha megértenék ezt 
mindenfelé, kormán a és hatóságok egyaránt, 
ha felismernék, homt előbbrevaló a lélek érdeke, 
akkor sokkal boldogabb, njrugodtabb és szeren-
csésebb volna ez az ország. A magvar népet 
az tartotta meg egy ezredéven kereeztül. hogv 
megőrizte hitét. 

A megyéspüspök ezután szintén a szektákról 
emlékezett meg, kijelentve, hogv az álaposto-
lok tevékenysége nagyon gyanús tevékenység 
és joggal lehet arra gondolni, hogv mögötte 
sötét célok bújnak meg. Végül köszönetet mon-
dott mindazoknak, akiknek részük volt Alsó-
tanya ünnepélyének megrendezésében. 

A közgyűlés a pápai és a magvar Himnusz 
eléneklósével ért véget. 

A közgyűlés után ötszáz teritékes 

közebédet 

1 rendezett az alsó-tanyai egyházközség, kt ebe-
den az első köszöntőt dr vitéz Imecs G v ö m 
!ői«pán mondotta a pápára és a kormáflvzórfc. 

1 Dr. Balogh István alsóközpontí plébános * 


