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Elfogták a szegedi 

templomok 

fosztogatóját 

Szeged, 1948 jun. 19. Szondi. 

Ma adják át állami megbízó leveleiket 
a szegedi volt felekezeti és községi 

általános iskolák igazgatóinak 
Feloldotta egyházi esküjük alól a pedagógusokat 

a szombathelyi püspök 
Dr. Sörös Jenő tanfel-

ügyelő szombaton délelőtt 
10 órakor a városháza köz-

Íjyülési termében ünnepé-
yes keretek között adja át 

íaz állami megbízóleveleket 
a volt felekezeti és községi 
általános iskolák igazgatói-
nak. 

Nagyszögeden 8 felekeze-
ti és 10 községi általános 
Iskolát államosítottak. 

'Annyi már bizonyos, ho 
a szegedi evangélikus áltat 
nos iskolában Magyar János 
marad igazgató, az izraelita 
általános iskolában pedig 
Havas Hainalka tanítónő az 
« j igazgató. Ttt a régi igaz-
gató, Székely Alfréd nem 
maradhat meg helyén, mert 
már nyugalmazott tanító és 
Sgy nincs jogcíme nz igazga-
tói pódiumra. Tápén a ró-
mai katolikus általános is-
kolában Waldmann József 
marad igazgató. Pusztamér-
gesen azonban a római ka-
tolikus zárdaiskola igazga-
tója nem maradhat Juramcs 
Péter, minthogy ö otl plé-
bános. Az uj igazgató Szán-
tó Lőrinc. A szegedi refor-
mátus általános iskolában 
Pál Nagv János marad a 
vezető. A somogyitelepi zár-
daiskolában a-' eddigi ta-

nár M. Alfonza nővér he-
lyett Ferenczi István, a so-
mogyitelepi községi általá-
nos iskola igazgatója lesz a 
vezető. A piarista általános 
iskolában a vezetést átme-
netileg Pokorni Alajos ot-
tani tanár vette át. A köz-
ségi iskolákban minden ré-
gi igazgató a helyén marad. 

Eqy haladószellemü 
püspöki körrendelet 

Az ország minden részé-
ből azt jelentik, hogy az át-
vétel nyugodt légkörben tör-
ténik. 

Kovács Sándor, a szom-
bathelyi római katolikus 
püspök körrendeletében a 
joghatósága alá tartozó 
összes felekezeli iskolák 
tanítóit és tanárait — a 
szerzeteseken kívül — fel-
mentette az egyháznak 
tett esküjük alól és sza-
bad választásukra hízta, 
vajion olvái'aljáfe-c az ál-
lami státusba llirtént át-
minősítést. 

Ugyanakkor utasította az 
igazgatókat, hogv intézetük-
ből semmiféle vagyontár-
gyat ne szállítsanak el és 
mindent rendben adjanak át 
a hatóságoknak. 

MMndsafenty a nzerze'esrendi 
pedaqótrusok ellen 

A szombathelyi püspök 
haladószellemű példamuta-
tó körlevelével szemben az 
a tarthatatlan helyzet áll 
fenn, hogy 

a szerzetesrendi tanerők-
nek megtiltották Míntl-
szent'ék, hogy állami 
megbízást vá'laljanak. ho-
lott leg'öbben készséggel 
ajánlanák fel szo' á'atal-
kat a népnek, hogy to-
vább telj°s!thessék hiva-
tásukat. Iafv nyPaiko/nll 
például Rajnai Mária He-
liárd nővér, a szegedi al-
sóvárosi szerzeted á'talá-
nos iskola vezetője is. 

Sörös tanfelügyelő a kul-
tuszkormány intencióihoz 
képest a legmesszebbmenő-
én figyelembe veszi a ve-
zető nélkül maradt intéze-
tek pedagógusainak vélemé-
nyét és kívánságait. 

A szegedi alsóvárosi szer-
zetes iskola nővérei részé-

fel, hogy az igazgató! szék-
be Szilberoki Jcnó'né pol-
gári iskolai tanár kerül-
jön, aki az intézet peda-
gógusai köréhen közsze-
retetnek örvend.. 

Hány Iskolát 
velf át az állam 

Érdekes a statisztika az 
államilag átvett iskolákról. 
Az intézetek zöme a római 
katolikus egyházé volt. 

amelynek 2797 elsőfokú is-
koláját 440.000 tanköteles lá-
togatta, 9993 nevelő fel ügye 
lete alatt. A református egy-
ház tulajdonából 1097 iskola 
került az állam irányí-
tása alá 3485 pedagógussal, 
151.548 tanulóval. Az evan-
gélikusok 385, a görögkatoli-
kusok és az izraeliták ennél 
lényegesen kevesebb intéze-
tet adnak át, az unitáriusok 
mindössze egyet. Birtokba 
vesznek ezenkívül 52 római 
katolikus, 24 református, 11 
evangélikus, 3 izraelita gim-
náziumot 1718 tanerővel és 
a hozzájuk tartozó ottho-
nokkal együtt. 

Aláirták a magyar-lengyel 
barátsági egyezményt 

. Varsó, junius 18. Pénteken este a varsói Bel ved ere-
palotában a lengyel köztársasági elnök jelenlétében 
Dinnyés Lajos miniszterelnök és Cziirankiiewicz lengyel 
miniszterelnök aláírta a magyar—lengyel barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segélynyújtási ogyoz-
menvt. 

A pdcspetrl kántortanítónak 

még nem volt elég 

Rémhírterjesztésért és izgatásért 
letartóztatták Kovács Sándort 
Budapest, junius 18. Ko-

vács Sándor katolikus kán-
torfaniló, akii pünkösdkor 
választottak meg Pöcs pétid-
ben és állását a rögtőnitéló 
hirósáigti tárgyalás napján 
akarta elfoglalni, a vonaton 
utaztában az utasok fülehal-
latáira kijelentetlek hogy Asz-
talos János plébános félsze-
mét kiverték a rendőrségfen 

és erről ö jelentést tett Esz-
tergomban. Ezenkívül Pócs-
peti'íben azt híresztelte, lioap 
Asztalos Jánost agyonverték 
és ezért tiltakozásra szólí-
totta fel a falu szerencsétlen 
lakosságát- Az, elvetemült 
kántortanítót pénteken őri-
zetbe vették és valótlan hir 
terjesztése, valamint izgatás 
miatt megindul ellene ez el-
járás 

lázifás urat! 
őrizetbe vetlek három esztergomi 

papfanárt 
A demokratikus honvédség ellen uszították a fiatalságot 

A belügyminisztérium saj-
tóosztálya közli: Junius 
12-én a köztársasági indulót 
énekelve elvonult egy hon-
védszázad1 az esztergomi ér-
seki tanítóképző intézet 
épülete elölt. A tanítóképző 
intézet tanulóinak egy része 
súlyosan becsmérlő kijelen-
tésekkel illette az elvonuló 
honvédséget, a demokráciát 
és a köztársaságot Az ál-
lamvédelmi osztály nyomo-
zást indított és egybehangzó 
vallomások után megállapí-
totta, hogy 

Németh Lajos, az Intézet 
hittantnnára, BÜKIrka Fe-
rcuc neveléstau-tanár és 
Szentel Ferenc pnp-lanár 
Ja ni fás közben állandóan 
lázította a diákokat a ma-
gyar köztársaság és a de-
mokrácia alapintézményei 

Eszperantó nemzetközi pedagógus 
konferencia lesz iuliusban Budapesten 

Budapest, junius 18. Ju-
iius 21. és 26. között Ma-
gyarország, Csehszlovákia, 
Bulgária, Lengyelország és 
Ausztria eszperantó szerve-
zeteinek pedagógusai nagy-
fontosságú nemzetközi kon-

ről az a kívánság merült- ferenciát ta tanak Budapes-

ten. A konferencia során 
megvitatják mindazokat a 
módozatokat, amelyeknek 
segítségével a dunavölgyi ál-
lamok kulturális és társa-
dalmi kaocsolatait az eszpe-
rantó művelődés utján elő-
mozdíthatják. 

ellen. 
A tanulók ennek hatása alatt 
követték el tettüket. A taní-
tóképzősöknek az Uj Ember 
és a Szivujság kivételével ti-
los volt minden más újság 

olvasása. Házkutatás során 
nagymennyiségű fasiszta 
sajtóterméket, továbbá Hit-
ler és Göring fényképei ke-
rültek elő. A három usritő 
tanárt őrizetbe vették. 

Gerő Ernő 

Minden kormány megigérfi, 
a népi domokráeia megcsinálta 

Lebontották a hírhedt zuglói halálsorompót 

Budapest, jun. 18. Pénte-
ken délután ünnepélyes ke-
retek között bontották le a 
hírhedt zuglói halálsorom-
pót, amely ötven éven ke-
resztül megnehezítette a 
környék lakosságának közle-
kedését. Az ünnepségen Ge-
rő Ernő közlekedési minisz-
ter mondott beszédet, mely-
ben rámutatott arra, hogy a 
sorompó eltávolítását a 
múltban úgyszólván minden 
kormány megígérte, de az 
igéret csak igéret maradt Az 
a lény, hogy a népi demo-
kratikus kormányzat módot 
talált ennek a kérdésnek 
gyors megoldására, nemcsak 
népi demokráciánk életké-
pességét mutatjaj hanem azt 
is, hogy mennyire igaz az 
a mondás, hogy sMiénk az 

ország, magunknak épitjükU 
Ez a vasúti fölüljáró 

demokráciánk, népi állam-
hatalmunk uj viszonyát 
szimbolizálja a nép érdekei-
hez, szükségleteihez. Azösz-
sze 
nő-
tapssal fogadta. 

zegyült közönség Gerő F.r-
ő beszédét percekig tartó 

Csak röviden 
A CSEHSZLOVÁK nemzet-

gyűlés egyhangúlag jóváhagyta 
Zapotoczky m/imszteretnüM 
programnyilatkozatát és bizal-
mat szavazott az uj kormánya 
naJí. 

A LONDONI kikötömunkjfi* 
sok sztrájkja miatt 102 hajó! 
vesztegel a londoni kikötőben: 
és nem tud kirakodni. 

Junius 19-én, szombaton délulán 6 órakor a Szakszervezeti székház udvarán a Magyar Dolgozók Pártja Nagyszeged!! Pártbizottsága 

összevont taggyűlést tart.««.«: Révai József 
M i n d e n é r d e k l ő d ő t s z í v e s e n l é t ü n k . 

Rossz Idő esetén a laggyütest a szakszervezeti székház összes termeiben tartják nteg. A termekbe hangszóróval közvetítik a beszédet-


