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;. lakáséra ment. Rendőri auló-
; ívni aronnat három nyomozó 
< Incnt a lakásba, ahol az egyik 

H leánytól kezdték el kórdezős-
' ködni. A leány azonban semntl-
' léte felvilágosítást nem adott 

lés tn?i:ltn. hogv it pap náluk 

van. Kél nyomozó erre a paj-
tába ment és kutatni kezdett, 
dc a plébánosnak csak hűlt 
betyét találták. Közben valaki 
elkiáltotta magát: "Megszökött 
a papt* 

íAindent beismeri o demokrácia ellcinsége 
Kiderült azonban, hogy ez 

csak vaklárma és a nyomozók 
figyelmét akarták vcic clte-

- rctnt, mert néhány pillanattal 
későbben az egyik nyomozó 
tegy nagy szalmaúazal tövében 
BiegtaláTta Asztalos János plé-
bánost. 

A középmagas termetű, ió-
, húsban levő pap reverendája 
tele volt szalmával, haja csap-
zott rótt, szeméitől pedig rlad't-

' «ág látszott. Pillanatok nlalt 
bilincs kattant n kezén és már 
vitték Is ki n házbői. Nvitott 

rendőrautóra rakták és ugy 
vitték a falun keresztül. 

Kihallgatása során elismerte 
bűnösségét. Beismerte, hogv 3 
uszított a demokrácia ellen, be-
ismerte, hogy ellene van az 
iskolák államosításának, ő lá-
zított a faluban, ő szervezte 
meg a tűntetést, sőt beismerte 
azt is, hogy a tüntetők között 
is ott volt és a hátsó sorok-
ból uszított. Nyíltan elismerte 
azt Js, hogy ellensége a de-
mokráciának. 

Nyugatos, panamista és árdrágitó volt 
Pócspetri katolikus papja 

Asztalos János 11)44 előtt 
Hajduhadliázán voll plébános. 
HOnnan nyugatra távozott és 
Csak 1945 nyarán Jött vissza. 

íHajduhadháxáról azonban so-
rozatos visszaélései miatt cl 
[kellett mennie és Pócsnotri-
ben váltatta ezután a plébánia 
vezetését. Itt ls azonban nz el-
múlt bárom év alatt számtalan 
visszaélést követett el. A többi 

között itóldául félhold erdő 
kivágására volt engedélye, dc 
.ő több mint két holdat vágóit 
kii, természetesen engedély nél-
kül. Az igy kapott Iát fekete 
áron hozta forgalomba és ez-
ért eljárást is indítottat el-
lene. Rövidesen a nyíregyházi 
törvényszék uzsorabirósága 
tárgyalta volna ügyét. 

Ellopta a templom újjáépítésére kapott pénzt , . . 

Asztalos János plébános 2500 
forintot kapott a kultuszminisz-
tériumtól a templom helyreál-
lítására, az újjáépítési rnJnisZr 
tóriumtól pedig 2700forintot az 
iskola helyreállítására. A négy-
lanfermes iskolának ugyanis 
Csak három termo hasznaiható 
Ugy-ahogy, a negyedikben nin-
csen padozat. Az iskolán egyéb-
ként Is nllg van nblnt, úgy-
hogy a gyermekek télen didé-
fiegve ültek nz éráikon. A kl-
lötnlt pénzbőt azonban őssze-
gen 260 forintot használt fel 

újjáépítés, javítás céljaira. 

a többil ő maga vágla zsebre'. 
Jelenleg az Auguszta tüdő-

szanatóriumban fekszik György 
István pócspetri tanító, akli 
Erdélyből Jött Magyarországra 
és mint állami tanító elvál-
lalta a kántori teendőket is 
évi 1160 forintért. Két éven 
keresztút azonban egyetlen fil-
lért sem kapott, annak elle-
nére, hogy mind az iskola-
szék, miind az egyházközség 
a kifizetés mellett foglalt ál-
lást. A pénzt tehát, a 2320 
forintot Asztalos plébános sa-
ját céljaira használta fel. 

. . . holott a lalu leggazdagabb embere volt 

A plébános szociális • 
rtmberl magatartására 
regyébicént jellemző a kö-
fVélkező eset. Nvirbogdónv-

ből a tavasz folyamán fel-
kereste egy idős asszony és 
kérte, hogy anyakönyvi ki-
vonatot álíitson ki számára. 

Erre azért voll szükség, 
hogy eleseit fia után meg-
kapja a hadigondozott se-
gélyt. A szegény, rongyos 
ruhákban lévő asszonynak, 
akinek nem volt egv fillér-
je sem, a pap addig nem 
volt hajlandó kiadni az 
anyakönyvi kivonatol, inig 
a kiállításért járó hat forin-
tot ki nem fizette. Jellemző 
e mellett; hogy Asztalos piti-
bános a falu leggazdagabb 
embere: 160 Iiokl földön 
gazdálkodik. 

Az anya , a nővér 
és a menyasszony 

a ravatalnál 

Pócspclri kő sí'i az e-
pillanatokban igen riadt ké-

Eet nyújtott. Szombaton cs-
íré. azonban már a falu 

teljesen nyugodt volt. Alta-
lános részvét nyilalkozik 
meg az áldozatul esell rend-
őr: Takács Gábor és hozzá 
tartozói Iránt. A hősi halolt 
rendőr szülei pénteken es-
te 11 órakor érkeztek meg 
Pócspetribc. Édesapja uj-
gazdn. Édesanyja, nővére és 
menyasszonya, amikor meg-
pillantották' Takács Gábor 
ravatalát,-amely Icörúl négy 
rendőr áll dlszőrséget, ösz-
szeestek. Hosszú percekig 
hangos volt a környék a fa-
lusiak zokogásától. A ma-
gyar köztársaság hősi ha-
lottjának tekinti Takács Gá-
bort és a hét közepén fog-

t'ák Zsákán örök nyugovóra 
telyezni. 

A falu népe szive mélyé-
ről (elitéli a történtek után a 
papot. Sokan siratják a 
rendőrt, akit mindenki sze-
retett. Most döbbent rá rt 
félrevezetett nép, hogy mi-
lyen katasztrófába sodorta Elébánosa uszításaival. Mél-

in reménykedik ezért ab-
ban a nép, hogv Asztalos 
plébános soha többé nem 
tér vissza. ü M d i M * 1 

tBesgél a polgármester, a főispán, a Parasztpárt képviselője, az egyetem 
jövő évi rektora, a pedagógus és a rendőrség vetelöfe 

. Szereden utir szombaton 
•ste elterjedt n Rzaboicsmegyci 
dteArnyü tragédia híre és a 
tvaros' demokratikus kőzve le-
aitenyében a fekete reakcióval 
•zeniben a legnagyobb felhá-
jporodást keltette fel. Ugyan-
jakor azonban a legnagyobb 
rfószvét mutatkozik a meggy! I-
tkolf rendőr iránt, sőt 
tpioklcnl az egyszerű falusi :fk-
Ifia* szemben is, Aldiket a falust 
rpléhdnos és társainak féktelen 
pi szitása vitt bűnbe. A Délm.i-
jgysrorsrác munkatársa beszélt 
jvt város néhány vezető egyéni-
íTségévcl, irtfiffcne* nvllatlcozalait 
llt adjuk: 

Délies Leó polgármester: 

' - Mély megdöbbenéssel ér-
,tesültrin a pócspetri borzal-
,-uias történtekről. Ezzel szem-
|t>cn bizonyos mértékig meg-
jOyugtatömi hat rám sz, hoffv 
'Szegeden általában rendkívül 
nyugodt a hangulat és iné© 

gondolatban sem lehel tartani 
atiőt. hogy hasonló összeütkö-
zések etötordulhassanak. A 
gj-üléseken és mindenütt, ahol 
az iskoíák Államosítása ebben 
a városban szóbnfccrült, a leg-
közvetlenebbül érintett szülök, 
anyák ls annak mielőbbi végre-
hajtását kívánták és kívánják. 
Azok, akik ebben a kérdésben 
nem nyit alkotnak nteg, vagy 
— ha nem is izgató formá-
ban — az államosítás eílen 
szólnak, csupán Mindszenty 
utasításait követik vakon, de 
nem a saját szivük és fejük 

M inden igyekezetünk 
jól, olcsón 
Méz (idei akác 11.80 Ft. 
Gyümölcsíz rGsehwincl) 6.40 Ft 
Ilázl sertészsír 22.20 Ft. 
Vágott hizlalt jérce 13.000 Ft. 
Ujlilki 15.00 Ft. 

UNGAR éinliiszeicsurnok 
Mik szú tb Ká I m ún-u Ica. 

Gyógyászaté segédeszközök 
o r v o s i m i l s z e r e k b e s z e r z é s e 
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MOLNÁR halászcsárda 
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J ITALOK! HANGULATOS CIGÁNYZENE! 

szerint járnak el. A szabolcs-
níegyel rendőrgyUkosság azon-
ban." mint az egész országban, 
ugy Szegeden is legyen figyel-
meztetés mindenki" számára, 
hogy hova vezethet az elvakult 
fekete terrortól vezényelt tö-
tncgindWat. 

Gyáni Imre főispán: 

— Ez az esemény döbbene-
tesen világit ré arra, hogy 
mire képes e reakció még 
ma ia országunkban. Ezzel 
kapcsolatban itt Szegeden fi-
gyelmeztetek mindenkit, akit 
illet, hogy tartózkodjék a val-
lásos hivők felelőtlen, reakciós 
és államellenes felbiztatásfitói, 
mert a kormányzat tudja, hogy 
'kik a felelősek és lalvet kelj 
felelősségre vonni. 

Császár Balázs 
országgyűlési képviselő,a Nem-
zeti Parasztpárt tagja: 

— Mélységesen sajnálom a 
szerencsétlen pócspclri rend-
őrt, a demokrácia hősi halott-
ját, de ugyanilyen részvétet 
érzek a 1'etelőtien Izgatástól 
félrevezetett falust néppel 
szemben. A felekezeti iskolák 
államosítása legelsősorban azt 
célozza, hogy a falu tudásban 
elmaradott népét művelje és 
felvértezze a hasonló bűnös 
izgatással szemben. 

Dr. Ditrói Gábor 

orvosprofesszor, az egyetem 
jövő évi rektora: 

— Mély megdöbbenéssel ér-
ti: süllem a szörnyű cselről, 

melyet a klerikális politikai 
elfogultság és a meggondolat-
lanul feltüzelt szenvedély oko-
zott Itt- az idő, hogy ez a 
lelkeket nyugtalanságban tar-
tó kérdés végre tisztáztassék. 
Bízva a kormány bötcsesé-
gében és erélyében, remélem, 
hogy nz ártatlan áldozat ha-
lála elindítja a leszámolást a 
bűnösökkel, a megegyezést az 
arra érdemesekkel. 

Dr. Sörös Jenő 
vármegyei tanfelügyelő: 

— Az ország, csakúgy, mint 
Csongrádmegye pedagógusai 
nem annyira a maguk "jólétó-
ért, mint a felekezeti iskolák-
ban tanutó ifjúság műveltsé-
gének emeléséért, helytelen 
nevelésüknek a helyes Irányba 
való tereléséért sürgetik " az 
államosítást. A felügyeletem 
alatt átló tanfcerületbcn ez-
ideig nem észleltem az Isko-
lákban az államosításra! szem-
ben különösebb reakciós izga-

: Vasárnap, 19-18 junius' 6. 

másomra jutna, vaskézzel fo-
gom azt elfojtani és a bűnőst 
az illetékes hatóságnak a meg-
torlás végeit átadni Csongríil-
megye pedagógusai, hitoktatói 
nent tehetnek a Mindszenty 
reakció kiszolgálói és végcleiii-
zésélten előidézői olyan ször-
nyű robbanásnak, mint amit 
Szabotesmegyéhen provoká i t 
ki a fekete terror. 

IJiczIalussy Ferenc 

rendörvezérőruagy, a szegedi 
kapitányság vezetője: 

— A szomorú történ lekben 
a reakciónak felelőtlen izga-
tását látom a tanulatlan tö-
megekkel szemben. Szegeden 
olyan erős n demokrácia, hogy 
hasontó tragédiára itt — tú-
szom — nem kerülhet sor. Ha 
azonban bárki is a demokrácia 
intézménye és bármilyen tö-
rekvése "ellen fellépni meré-
szelne, számolnia kelt azzal, 
hogy n demokrácia szegedi 
rendőrei élte rek, erősek és 

lást. Ha azonban ilyen ludo-ludni fogják kötelességüket. 

A Oélmagyarorszá^ 
hadifogoJszolgáiaia 

A Magyar Kommunista 
Párt Jiaciifocolyirodája je-
lenti, hogy Máramarossziget-
re érkeztek: Gyömbér And-
ris (Hajnal-utca 37.), llódi 
István (Sándorfalva), Szűcs 
Antal (Csanytelck), Szécsi 
István (Katona-utca 40.). A 
volt hadifoglyok üzenik, 
hogy egészségesek és a leg-
közelebbi szerelvénnyel in-
dulnak Debrecenbe. 

A Szovjetunió 7062-os hadi 
fogolytáborából Balogh al-
ezredes (Gizella-tér 3. és 
Szegedi Pál (Szeged) üzenik 
hozzátartozóiknak. hogy 
egészségesek és rövidesen 
hazatérnek. 

A Szovjetunióból levelet 
küldtek hozzátartozóiknak: 
Molnár Lajos özv. Molnár 
Imrénének (Háló-utca 12), 
Németh János Németh Já-
nosnak (SándorfaHa Vitéz-
utca 11.), Nyerges Boldizsár 
feleségének (Csanádpalota, 
Tompa-u. 847.), Papp Mi-
hály Papp Illésnek (Csórva 
312.), Szépfy János menyasz-
szonyának (Újszeged, Ivözép 
fasor 62.\ Talla Gyula Tallla 
Jánosnak (öthalom-u. l-h.), 
A leveleket a hozzátartozók 
a Magyar Hadifogoly Hír-
adó fiókkiadöhiva'alában 
(Budapest, VI., ő-u. 12.) ve-
hetik íit. 
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Rossz idő esetén a Kis Hungária üzemben 

Sürgősen hajtsák végre 
az államosítást 

— követették Nagyszeged általános iskoláinak 
igazgatói 

nt. iskolák államosítása* 
nak sürgős végrehajtását, 

Ezen határozatukról azon-
nal táviratban érlesitették 
a vallás és közoktatásügyi 
minisztert és a magyar pe-
dagógusok szabid szakszer-
vezete központját is. 

A na®szegcdi általános 
iskolák igazgatói pénteken 
délután értekezletet tartot-
tak. Dr. Sörös Jenő tanfel-
ügyelő ismertette azokat a 
célkitűzéseket, amelyeket az 
illetékes kormányhátóságok 
azíiskolók államosítása kap-
csán meg fognak valósítani. 
A felekezetek anyagi terheit 
minden vonatkozásban nz 
állam veszi át. A nyár folya-
mán 14 millió forintot for-
dít az állam a szegénysorai 
tanulók tankönyvekkel való 
ellátására. Azonnal gondos-
kodik a felekezeti iskolák 
elhanyagolt épületeinek 
helyreállításáról fés a feleke-
zeti tanítók anyagi ellátásá-
ról. Az értekezlet na®' he-
lyesléssel vette tudomásul 
azt a bejelentést, liogy min-
denki a régi állomáshelyén 
és beosztásában folytatbalja 
működését. A kötelező hit-
oktatás nz államosítás után 
is megmarad minden isko-
lában." 

Az értekezlet egyhangú 
határozatta! kimondotta, 
hogy a magyar ifjúság 
egységes demokratikus ne 
velőse érdekéken szüksé-
gesnek tartja és követeli 

Verseny 
buforraktár 

Kelemen-utca 11. szám Blatt 

ÍPosta mellett'), ahol minden 
gényt kielégítő és legolcsóbb 

árban bútorok na®' válasz-
tékban kaphatók. 

KAKUSZI 
Bulor.-üzem Kossuth L. s. 5. 

Hirdetmény 
Felhívjuk Szeged város 
dolgozóit, hogy a megnyílt 
sándorfalvi 

EPOSz strandfürdői 
minél többen Keressék fel. 
Kellemes és jó kiránduló-
hely. e-jész nap íürödtiel 
minden Ki 1.20 forintért! 

fidilö (tatok, Ji> zene a fürdi 
kerl l i©^^^!!©^ 


