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indítottak 
a k i s t e m p l o m t a n y a i „kommunista pap" ellen, 

mert nem hajlandó a Kisgazdapárt szekerét tolni 

Í R E K 

(Szeged, október 5.) Ritkán ad a 
történelem olyan igazoló írást, mint 
amilyent Kistemplomtanyán kaptunk. 
Olvasóink ismerik már az unalomig 
hangoztatott „istentelenség" vádját, pár-
tunkkal iszemben. Unalmas már a K i -
giÉMapÉH; folytonos önrekláma a „val-
lásos politikai pártról". Kistemplomüv-
nva -fényes bizonyítékokat szolgáltat 
nekünk, hogy nem a vallás fontos a 
Kisgazdapártnak, hanem hogy az egij-
ház politikai agUációja és csak az a 
jnipifalel meg „hivatásának", aki a Kis-
(jatthvpáTt tagja és politikai szócsöve 

A ..KOMMUNISTA" PAP 
ICisteanplonvtanyáról elmenekült a 

felszabadító hadsereg elő! a római ka-
tolikus pap. A felszabadulás után Bors 
jezsüita atya látta el az egyházi teen-
dőket, d e reverendáját és a templomot 
antidemokratikus agitációra használta 
fel, ezért hamarosan megérdemelt sor-
sára is jutott; internálták. Az egyházi 
hatóságok ekkor Megyeri Lajost küld-
ték ki Kistemp lomtanyára. A fiatal pap 
nem érzett magában hivatást a politi-
zálásra és ezért nem csatlakozott egyet-
len politikai párthoz sem. Ezzel szem-
ben élénken érdekelte az ifjúság neve 
lésének problémája s igy megválasz-
tották á MaDISz diszelnökének. A Kis-
gazdapárt több ízben megkísérelte, hogy 
„beszervezze" őt, de sikertelenül. 

Megyeri Lajos nemcsak hogy hiva-
tást nem érzett a politizálásra, de be-
csületesen és lelkiismeretesen teljesí-
tette felszentelése alkalmával tett fo-
gadatmát is és a lelkek ápolását lelki-
ismeretesen elvégezte. A Kisgazdapárt 
részéről hamarosan megindult ellene a 
támadássorozat.- A legkülönfélébb gá-
lád rágalmakkal illették s azzal gyanú-
sították. hogy titokban a Kommunista 
Párt tagja és ezért nem támogatja a 
Kisgazdapártot. 

A VACIA'ÜSPÖK 
K I S T E M I ' L O M T A S Y Á N 

Szeptember végéra a váci püspök 
meglátogatta KiMemplomtany át. Me-
gyeri Lajos irányításával nagy ünnep-
séget rendeztek a püspök fogadására. 
A demokratikus pártol! lelkesen segí-
tettek Megyeri Lajosnak az ümrepseg 
reoderóaáben. Kis reakciós klikk fel-
használta a püspök látogatásét és kb 
eáriteteá tett a nép.wrü i>ap „merrftrrá-
eara". Fe',keretetek a püspöhö: -és a rá-
galmuk özönét zúdították a lelkes pap-
ra, és követelték annak az embernek 
eltávolítását, akit az egész falu szeret. 
Mikor az internált páter Bors szemé-
lyéről volt szó, ugyanezek az emberek 
mindent megkíséreltek, hogy megment-
sél! a demokrácia ellenségét. 

SZERVEZKEDÉS 
A POLITIZÁLNI NEM AKARÓ 

PAP ELLEN 
Hudiné Sípos Iilana, az igazgat ó-ta-

citó felesége Jds oíoyíoBtot szervezett 
ifj . Benke Goöeon, Borbély Gábor, 
Lajkó György, Vass Károly, Zddori 
Imre, Dudás Károly személyében, mert 
neon törődtek bele, hogy a pap az egész 
falué legyen. A Kisgazdapárt ki akarta 
sajátítani a maga részére, hogy szemé-
lyén keresztül politikai pecsenyét sütö-
gessenek. 

A kiao»npíomt uiyai csetAkéJízrifog-
hatóan bizonyítja, hogy >* • Kisgaz-
dapártnak. riflfc az egyházvédcfmc a 

fonto s , hanem szüksége van-az egy- táSának é s munkájával hozzájárul a 
házi agitátorokra és ha azok nem 
vállalkoznak a nagyon kétes értekú 
feladatra, ugy mindent elkövetnek, 
hogy lehcteucnné tegyék. 

A HIVEK MEGVÉDIK 
P A P J U K A T 

Kistemp omtanya hivői felháboro-
dottan utasí t ják vissza a Kisgazda-
par t t á m a d á s á t . a z egyházi férfi d -
ion„ aki becsületesen tesz eleget híva-

eikCk gyógyításához. Elég voic a le-
ifümérgczésböi. A hivők elhatározták, 
hogy mindén Körülményen közt meg-
védelmezik papjukat a reakciós tá-
madás éiien. Bíznak a pü spök józan 
ítéletében, aki hivatása magaslatán 
áifva, ném hogy büntetné, haném 
minden valószínűség szerint meg is 
fogja dicsérni lelkiismeretes lelkipász-
torát . A nemzetnek jó lelkipászto-
rokra van szüksége es n?m ro°37.ui 
politizáló papokra. • 

Magyarországról elhurcolt 
hatalmas értékeket találtak Ausztriában 

(Budapest, október 5.) A magyar zsi-
dók országos társadalmi szövetsége 
különmegbizottat küldött ki Ausztriá-
ba és Német országba, a magyar zsidók 
elhurcolt értékeinek felkutatására. A 
megbízott most közölte, hogy kutatásai 
nyomán nagymennyiségű aranyat talált 
Ausztria francia övezetében. A talált 

nyolc láda felbecsülhetetlen értékű mű-
kincseket tartalmaz. A francia hatóság 
örizetében van egyébként 36 láda kü-
lönféle aranimid és 13 kiló príma csi-
szolású briliáns, amelyele szintén ma-
gyar állampolgárok vagyonából szár-
maznak. 

5270 vagon fa kiutalását engedélyezte Szegednek 
a belkereskedelmi igazgatóság 

(Szeged, október 5.) A kereskedel-
mi minisztérium kebelében működő 
belkereskedelmi igazgatóság szombaton 
arról értesítette a polgármestert, hogy 
5270 vagon fa kiutalását engedélyezte 
Szeged számára. A belkereskedelmi 
igazgatóság megjelöli azokat a helye-
ket is, ahonnan ez a tekintélyes fa-
mennyiség beszerezhető. Eszerint Bá-
taszékről 3500 vagon, Szentpét alföld-
jéről 200 vagon, a Dunántui egy má-
sik erdővidékéről 400 vagon. Sövény-
házáról 460 vagon, a szegedi erdőkből 
pedig 201 vagon szerezhető be. 

A belkereskedelmi igazgatóságnak 

ez a bőkezűsége Szegiddel szemben 
nagy örömmel töltene el bennünket, 
ha biztosak volnánk benne, hogy az 
5270 vagon fát meg is fogjuk kapni. 
Ez a mennyiség ugyanis olyan nagy 
— hiszen Szeged egész évi tüzifaszük-
séglete nem több, mint 6—7 ezer va-
gon —:, hogy nem is merjük remélni, 
hogy meg,kapjuk. Annái inkább, mert 
hiszen a sövényházi erdőt például már 
tavaly kitermelték és aligha keriíL ki 
még onnan 460 vagon fa. A város 
azonban mindent el fog követni, hogy 
a kiutalt famennyiség még a tél be-
állta előtt meg is érkezzen Szegedre. 

Kukoricacsutka 
tüzelés céljára q-kirat 0 forint ház-
hoz szállítva. NAPRAFORGÓMAG-
HÉJ q-kint 7 forint házhoz szál-
lítva kapható. Befizetést a 

MUNKASSZÖVETKEZETBEN 
és a fióküzletekben lehet • eszközöl-
ni. Szállítás a befizetéstől számítva 

04 órán belül. 

T M y Zottéflfté felhívása 
a «tuftfcftaauaiitó&g enyhiiese 

ütaekeoen 
(Budspesi, október 5.) Az ország sú-

lyos gazdasági helyzete és ennek kö-
vetkeztében végrehajtott elbocsátások 
felidéztek nagyobb arányú munkanél-
küliség veszélyét. Bár ennek leküzdé. 
sére a kormányzat részéről minden in-
tézkedés mái- meg testén t, vagy folya-
matban vah, de pusztán kormányzati 
rendszabályokkal a kérdést teljesen és 
véglegesen megoldani nem lehet. Ma 
az egész társadalom összefogására vara 
szükség. Ennek az összefogásnak érde-
kében indult meg egy társadalmi akció, 
amelynek vezetését és irányítását Tildy 
Zoltánné, a köztársasági elnök hitvese 
vállalta. • 

Az akció sikeré érdekében Tildy 
Zoltánné felhívással fordult a magyar 
társadalomhoz. 

A felhívás hangsúlyozza, hog, a de-
mokráciában nem hagyhatunk tétlenül 
embereket, nem hagyhatunk parlagon 
miunikakészséget és munkaerőt. Ebben 
az egész nagy kérdésben elsősorban 
kormányzati feladatok vannak és a kor, 
mány meg is fogja tenni kötelességét. 
A társadalom megsegítheti a kor-
mány munkáját és előr-eviheii a kérdést 
a teljes és végleges megoldás felé. 

1700 magyar fogoly van még 
Qrchaflfieiikben 

(Budapest, október 5.) Az archan-
gelski fogolytáborból eddig közel 1300 
hadifogoly indult haza. Maradt még ott 
körülbelül 1700 hadifogoly, köztük 150 
munkaszolgálatos. A hadifoglyok kitűnő 
ellátást kapnak. Nagyobb részük papír-
gyárban dolgozik, de néhányan utat és 
épületeket is építenek. 

Bán Antal elv iá a-s 
Belgrádba u t a s i k 

(Eudapcst, október 5.) Bán Antal 
iparügyi miniszter október harmadik 
hetében Belgrádba utazik, ahol gazda 
sági tárgyalásokat folytat. Tárgyalása-
különösen Magyarország nyersanyag-
szükségletére vonatkozik, de szóbak— 
fülnek a Magyarország által teljesíten-
dő jóvátételi szállítások is. 

Ha jó cipőt akarf 
akkor Z s a l á n J ó z s e f 
cipőkereskedőnél vásároljon, Tis?a L^körut 38, 

Nagy Ferenc nyilatkozata 
a m a g y a r - o s z t r á k kapcsolatokról 

(Bécs, október 5.) Nagy Ferenc mi-
niszterelnök hosszabb nyilatkozatot 
adott a Bécsben magyar nyelven meg-
jelenő Bécsi Naplónak Ausztria, és Ma-
gyarország szoros kapcsolatairól és a 
Dur.amedence legfontosabb kérdéseiről. 

A miniszterelnök rámutatott arra, 
hogy mihelyt megtörtént Délkeleteuró-
pa rendezése és ,a kisnemzetek önállóan 
közelednek egymáshoz, Magyarország 
és Ausztria között szoros gazdasági és 
kulturális kapcsolatok épülnek ki. Ezt 
nemcsak a magyar nép kívánja, hanem 
érdeke a laét ország gazdasági életének 
is. Mindkét ország vezető áilamféríiai 
részéről megnyilvánult az az. őszinte 
óhaj, hogy minél előbb megteremtsék 
a közvetlen baráti, kapcsolatokat. Va-
lószínű. hogy a kér ország áilamféríiai. 
nak alkalmuk lesz már a közeljövőben 
egymással találkozni. 

A Bécsi Napló hozzáteszi a nyilat-
kozathoz, hogy értesülése szerint az ok-
tóber lS-i tokaji szüret alkalmával több 
osztrák miniszter a magyar kormány 
meghívására Magyarországra utazik. 

x A Munka4 Kuüuf3?i>vCtéeg sza-
valóvCrSCnye i>an , vasűrnap délután 
a Tisza-szalió nagytermében. Beneve-
zés a Szövetség hivatalos helységé-
ben, szakszervézeti székház ll. cmeiet 
naponta délután 4—6-ig. legkésőbb 
KMg. A versenyben Szabadon" válasz-
tot t verssei minden dolgozó résafcv*-
hct. Tiszteletdíjak. Haladd- é© kezdo-
vtoporTositáp, 

NAPIREND 
t [Október 6. 

Nemzeti Szinoaz; Nyári szünet, 
ttzéchenyl Filmszínház: 4, háromne-

áyeu 6 ea tei 8 orakor: A n c o n y u 
örvényben (Erick von Sroheiui ea Annie 
Ducaux) Hittétel Cs«k a i a n g y a l o k n a k 
van szárnyuk (Goiv (iránt, jeanaithur 
cs rnoma* /vucncis) 

Korzó Mozi: 4, Háromnegyed 6 és fél 
iOianoi; Emlékszel m é g . . . ? (Ciau-
dette Colberi es John Puyrie) 

Belvárosi Muri: 4, naiomiiegyed 6 és 
al ö orauoi: A rej télyes asszony, 

ranchot Tone) 
M—1 

Somogyi-könyvtár nyitva 6-től este 
I óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-től dél-
itán 4 óráig, vasárnap és ünnepnap 
.zárva. 

Muzeum zárva. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTARAK j 

Apró Jenő, Kossuth Lajos-«ugáru' 
59, Franki József Szent György-tér 6, 
Juszt Erigyes Petőfi Sándor-sugántt 41. 
Temesváry József Klauzál-tér 9. 

— IdöJáxa©jC|3nré«. Várható időjá-
rás vásárnap" estig: .Mérsékelt s/ék 
ícihő© idő, többfelé u jabb OB(5. A 
hőmérséklet kissé emelkedik. 

— KUnveztéK C 'anád vármegye u j 
rendőrkapitánya®.. Makóról .rt®- ® 
M egtörtént csanad vármegye u j rend-
őrkapitányának - kinevezése A 
belügyminiszter leiratban érjtéSito I - -
a vármegyéi kapitányságot, hogy 3" 
bor Imre rendöraiezredeat. az rezlei-
gomr főkapitányság vezetőjét ne-
vezte- ki c s a n á a vármegye rendőr©"-
gének éle.re. Az U] r+dőrktöV-an, 
ciőreiáthaióiag 8 napóra 4b«lüi átveszi 
a rendőrség vezetését. 

— Hétfőt> bzeg-dr® érkezik u mű-
vészeti tanac© három tagja. A miivé • 
szett tanac© szombaton táviratban ar-
ról értesítette dr. Pálfy György fő-
ispánt, hogy & művészeté tanac© há-
rom t a g j a : Kárpáti Aurél, a kivaté 
Író éa mükritiKus, Somlay Arthur, 
a kiváló színművész és Botn Béla, 
a N«mzcti Színház főrendezője bze-
grédre éxirézik. A művészeti .anare 
tagjainak szegecu xa*ogatá»a va.ónzu 
nüi*g a sregcet/- ku-turáü© napok <lő-
készttéscvCi-kaposomios. 

— Erdücsertt- aka r rélnáÜM a'Vá-os. 
Ajrúnt ismére te© S/.eged erdeit a föld-
reform Során kisaját í tot tak, iiétve ai-
lami kézciésbe vették. VarostaayAn 
adtak kárpoüásu® 150 holdnyi erdő1 

Szegednek, e z az erdőterület azonban 
nagyon messze esik a kisvasút un, 
ezert a ki*erme;ésné® 'szállítási -nehé 
ségek áUhatnakt elő. Éppen ezért So-
mogyi Imre .tanácsnok azt a javal-
lató* terjesztette a polgármester éle, 
kér jék a föctmüveiésügyí minisztériu-
mot, hogy a váro s tanyai erdőt cse-
rélje «i vajaméiyn ,klsvasutme![etti 
adami crdővei. 

— i)A protétariátus é s a szevéuypi-
ra s j t ság viszonya«. A Móricz Zsig-
mond Népi Koitégium mcghivasár-t 
dr. Bibó istvan egyetemi tanár kea-
d'Cn délután 4 órakor előadás, tar t 
•A proletariátus é© a szegőnyparaszi-
sag viszonya* cimmei a kodégiurn 
épületében (Kálvária-utca 10). Min-
den érdeklődőt szívesen látnak. Be-
lépődíj nincs. 

— Cétwnan volt a Független KB. 
gaztiap^n fellebbezése. Mim emléki'-
zercs, szegen törvényhatósági köz-
gyűlése erhattérozta. hogy feilr a kor-
mányhoz a matmok áUamo©itá©a t -
községesitése érdekében. A feliratot 
ei. is küktt-ék, ennek c i w é r e Tőrök 
FCrCnc törvényhatósági bizottsági tag 
fellebbezést nyu,jtott be. a miniszter-
einökségh'Cz a' hataTozat elten. Amint 
a miniszterelnökségről szombaton ér-
kezett leiratból lat juk. Budapesufc'r; 
csodaikozássai vették tudomásul 
Ki©gazdapart f eiiebbezéséb aminf I: 
semmi célja sem voit, hiszen reürat; 
ügyben, ami csupán óhaj tást fe j? ' 
ki. n«m lehet fellebbezni. Kisgaz-
dáink tehát ismét fe isüi tek . . . 

x ö 'S i t ánc az Ipariban ma itó min-
den vasárnap már délután f, órától. 

x Házasság. Dr. Tárná© Miklós, a 
Szegedi kereskedéimi és iparkamru-: 
fogalmazója és Sándor Erzsébet ka-
mtirai tisztviseiónő 5-én tar tot tak es-
küvőjüket a S7.egea-róku©i piébani.. 
templomban. (Minden kütén értési-
Sí a htiyfti.) 


