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A város tervmegbizolti hiva-
talához megérkezett az Orszá 
gos Tervhivataltól. az idei év 
végéig elvégzendő állami, társa 
dalmi és magánberuházások 
részletterve. A tervgazdasági ta-
nács havonként részlettervek-
ben állilja össze az állami be-
ruházásokat. Az ezekhez szük-
séges összegeket a beruházási 
bank utalja ki. Róna Béla elv-
társ, pénzügyi tanácsnok, a vá-
ros tervmegbizoltja kap erről 
időről-időre értesítést. A szö-
vetkezeti beruházásokat a vár-
tnegyei tervmegbizoltal össz-
hangban intézik. 

Az állami beruházások össze-
ge 18 millió 702 ezer 800 fo-
rintot fesz ki Szegeden. Ebből 
537 ezer 800 forintot a mező-
gazdasági beruházásokra. 15 
millió 55 ezer forintot közleke-
dési beruházásokra. 3 millió 110 
ezer forintot pedig szociális és 
kulturális beruházásokra fordí-
tanak. A társadalmi és egyéb 
beruházások összege 950 ezer 
forint. Az év végéig tehát ösz-
szesen 19 millió 052 ezer 800 
forint tesz a szegedi beruházás. 

A mezőgazdasági beruházá-
sok közül legjelentősebb össze-
get a nemesilett vetőmagellá-
tásra és az Alföldi Mezőgazda-
sági Intézet építésére fordítják. 
A mezőgazdasági beruházások 
csoportjába tartozik a felső-
központ-hanlházi ut építése, a 
Felsőtorontáli Armenfesitő Tár-
saság ujszentiváni szivattyúte-
lepének építése, a gazdasági kö-
zépiskola helyreállítása,, a do-
hánygyári szénraklár bővítése. 

A közlekedésügyi beruházá-
sok csoportiában kilenc milk'ó 
forinttal szerepel az ufszegedi 
villamos vasul vágányainak le-
fektetése, több mint másfél mil-
lió forint az automata telefon-
központ épilése és egy millió 
Torint egyéb távbeszélők, váltó-
zárak, kapcsolók, biztosító be-
rendezések. Nagv összegeket 
emészt fel a mozdonyszín befe-
jezése, uj gépkocsiszin építés, 
távbeszélő, távírók, kábelek, 
anyagraktár bővilése, pálya-
fenntartási szerszámok, védő-
müvek. vizteleniiések, vonal-
helyreállitások, járómüvek, vil-
lamosok berendezése és külön-
féle hidraklári mérlegek javí-
tása, beszerzése. 

A szociális és kulturális be-
ruházások tételeinél szerepel a 
gyermekiinika főépületének 450 
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millió forintot fordítanak 
b e r u h á z á s o k r a 

Degsziinlek a szabad-
jegyek a maiikban 

A filmhivatal és a Gazdar 
sági Főtanács rendelete foly-
tán az államosított mozik-
ban megszűntek a szabadje-
gyek, függetlenül attól, hogy 
milyen óimén voltak érvény-
ben. Ennek folytán kérjük 
az érdekelteket," akik eddig 
bármilyen cimen is tisztelet-
jegyet élveztek, miután mos-
tantól kezdve a szabadjegy 
kiadása tilos, ilyen irányú 
kérelmeikkel a mozik igaz-
gatóságához ne forduljanak. 

ezer forintos helyreállítása, kli-
nikai felszerelések pótlása, vá-
rosi lakásépítések, dolgozók 
családi házépítése, sporttelepek 
helyreállítása, főiskolai intéze-
tek, kollégiumok fejlesztése, 
helyreállítása, a fővámhivatali 

építkezések, a védőnőképző in-
tézet, ápolónőképző intézet és 
még néhány középület javítása. 

A társadalmi beruházások 
iskolák, sportleiepek, kultúrhá-
zak bővítésére, javítására irá-
nyulnak. 

Kétévi fegyházra ítélték 
a Pich-szalámigyár sihhasztóját 

A Pick szalámigyár sik-
kasztó bérelszámolója a tör 
vényszék büntető tanácsa 
előtt szombaton beismerte 
bűnösségét. Elmondta, hogy 
még jóval az államosítás 
előtt két alkalommal tévesen 
számolt el 100—100 forint 
munkabért, amire az ellen-
őrök nem jöttek rá. Ezt báto-

Aki ma Mindszentyt követi, 
nem vallása parancsainak tesz eleget, hanem 

beugrik a legsötétebb reakciós kísérletnek 
ü'nae? előtti beszélgetés dr. Farkas Dénes piarista szerze'essel 

— Halló, püspöki hivatali 
Kérem, megfelel a valóságunk 
az a budapesti sajtóban megje-
lent napihír, hogy dr. Farkas 
Dénes volt szegedi piarista ta-
nárt, helyettes tankerületi fő-
igazgatót a csanádi püspök a 
papi tevékenységtől felfüggesz-
tette? 

A vonal lulsó végén női hang 
válaszol: 

— Ez nem a püspökség, ha-
nem a rendfőnök hatásköré 
be tartozik. 

— Egyszóval a csanádi püs-
pök nem függesztette fel? 

— Azt nem mondtam^ ícsak 
annyit, hogy nem tartozik a ha-
táskörébe. 

Ejnye, itt már nehéz eliga-
zodni. Nem tartozik a hatáskö-
rébe és megsem valótlanság az, 
hogy felfüggesztette? 

— Bővebb magyarázatot kér 
rünkl 

Olt fid a hang idegesebb lesz. 
— TcSsék magához Farkasr 

hoz fordulni, ö a legilleté-
kesebb az ügyben nyilatkozni. 

A fekete reverendás, kopa-
szodó, középkorú helyettes fő-
igazgató lenyűgöző kedvesség-
gel fogad, 

— Lehet, hogy a legilletéke-
sebb vagyok — mondja moso-
lyogva, — de én méjg ennyit 
sem tudok. Amikor1 a demokrá-
cia felajánlotta nekem, kato-
likus szerzetesnek ezt a rendkí-
vül fontos állást, rendfőnököm, 
dr. Sik Sándor többszöri Jcéré-
rcm ellenére is élénken tiltako-
zott az ellen, hogy elfogadjam. 
Megfenyegetett azzal is, ha to-
vábbra is a rendházban mara-
dok, azonnal felfüggeszt. Én 
azonban akartam a demokráci-
át szolgálni és inlcább magam 
költöztem el. 

Papok harca 
papok e l len 

— Miben látja enudkj a fenye-
getésnek okát? 

— Csak arra gondolhatok, 
hogy hajtandó voltam! a fel-
ajánlott állást elfogadni A mai 
vezetés alatt álló egyház meg 
akar gátolni minden közeledési 
mind hívei, mind pap fai és a 
demokrácia között. A klerikális 
körök kezdeti duzzogó, sértő-
dött álláspontja a magyar dol-
gozó nép államrcndjének intéz-

A Kis Hungáriában 
ma délulán 5 órai tea! 

Tejszínhaboskávé: 1*50. Tea: 1'2ö, Espreiso 1*20 

Fetenczi Marika énekel 
T á n c ! Zene: Czeglédi A.-Vírány L. 

Uj, na$y söntés ny'.íva! 
Olcsó söntés árak! 

kedőseivel szemben ma már 
nyilt, tudatos harccá változott. 
Ennek eszközei a leltei terror, 
a kiközösítés és a felfüggesztés. 

— Más paptársait demokra-
tikus állásfoglalásuk miatt nem 
érte hátrány? 

— Dehogynem. Csakhogy 
nem Szegetlen, mert itt aligha 
akad demokratikus gondolko-
dású pap, túlságosan beitta ah-
hoz itt magát a szegedi gondo-
lat. A helyi piarista rendház, az 
•obskurus házc főnöket, dr. 
Csonka Miklós is csak 19 lG-ig 
maradhatott, mert »tul haladó* 
gondolkodású volt. De például 
dr. Lukács József sátoraljaúj-
helyi piarista igazgatót csak 
azért, mert felszólalt a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság 
47-eS budapesti kongresszusán, 
egyszerűen elcsapták és azóta 
még fogadni sem hajlandók őt. 
Do még számos esetet tudnék 
elmondani... 

— Egy pillanatra. Akár Sik, 
akár a csanádi püspök, mind-
egy. De ki áll a dolgok mögötti 

A Vatikán !ga*l arca 
A főigazgalóhelyetles széttár-

ja karjait. \ 
— Az egyházi felsőbbség. A 

püspöki kar, Mindszcnty és há-
tuk mögött n Vatikán. A pápa, 
aki Marshallal folytatott titkos 
megbeszéléseket. Nem eléggé 
maguktól beszélnek a tények? 
Egy régi latin mondás azt tart-
ja: »Rómában minden megvál-
tozik.* Ez képletes értelemből 
átfordítva annyit jelent, hogy 
a Valikán a maga összes bíbo-
rosaival megvásárolható, amint 
azt már számos történelmi pél-
da bizonyítja, 

— Sokáig azt hittem — teszi 
hozzá kissé lehangoltan —, lét-
rejöhet megegyezés és együtt-
működés a demokrácia és a 
katolikus egyház közölt, hiszen 
lényegében sok a közös pont, a 
közös célkitűzés. De ma már 
hovatovább annyira áthidalha-
tatlan a szakadék, hogy ez le-
hetetlenné válik, tekintettet ar-
ra, hogy az egyház állásfoglalá-
sát nem a hivő tömegek, nem 
az alsópapság, hanem a kül-
földi irányítás alalt álló főpa-
pok szabják meg. 

Az igaz katolikusok 
utja 

— A hívőket említette. Mi a 
magát igaz katolikusnak váltó 
hivő követendő utja? 

— A hivők jegyezzék meg, 
hogy az egyház hit és erkölcs 
dolgában ugyan tévedhetetlen, 
de ha túllépi hatáskörét, ebből 
a legnagyobb baklövések szár-
maznak. VIII. Orbán pápa 
1642-ben kiközösítette azt, alá 
dohányzott, századunk harmin-
cas éveiben Franciaországban 
meg kiközösítették a színházba 

járó papokat. A teológia hami-
sítatlan tanítása szerint sem a 
kinyilatkoztatás, sem az egyház 
nem szól bele tisztán világi dol-
gokba. Az »Ubi arcano* kezde-
tű régebbi pápai körlevél le is 
szögezi: »Az egyház nem taraja 
megengedhetőnek, liogy ok1 nél-
kül földi ügyekbe avatkozzék, 
amelynek megítéléséhez sem 
küldetése, sem . szakértelme, 
sem alkalmak módszerei nincse-
nek.* A hívőknek az a csekély 
rétege, amely még Mindszentyt 
követi, ezzel nem vallása pa-
rancsainak, lelkiismereti köle-. 
tességcinek tesz eleget, hanem 
józan eszét félredobna beugrik 
a legsötétebb és egyben legszá-
nalmasabb reakciós kisérlelnek. 
amely a haladást az emberek 
vallásosságán próbálja meg. 
fúrni. 

— Az egyházvezetői? szerepe 
tulajdonképen mindig az volt, 
hogy a fennálló társadalmi ren. 
det védjék a feltörekvő töme-
gekkel szemben, tehát a min-
denkori uralkodóoszlály olda-
lán az eln3'omotlak megfékezé-
sére törjenek. Az igazán vallá-
sos hivő ellenben különválaszt-
ja a politikát a hittől és er-
kölcstől. 

A S z a b a d Nép hivatása 
— Még egy kérdés. Ari a fel-

fogása a Szabad Népről? 
— Elsősorban óriási népne-

velő hatását említem meg. mely 
fölér sok iskolával és előadás-
sal. Mint pedagógus remeknek 
tartom azt a könnyed és mégis 
komoly módszert, amellyel 
mindenkinek felfogóképességé-
hez mérten, érdekesen, magától 
értetődően tárja fel és viszi át 
olvasóinak gondolkodásába a 
marxista-leninista tanokat. 
Ugyanakkor irányt mutat a té-
tetek gyakorlati alkalmazására 
a magyar népi demokráciában 
és ezzel minden dolgozó jobb 
jövőjét segiti elő. Különösen 
hasznát veszem Rákosi Mátyás, 
Révai József, Gerő Ernő cikkei-
nek hivatásom teljesítése köz-
ijén, ezért mindig félre is te-
szem és gyűjtöm azokat. Ma-
gam is azt mondhatom, a Sza-
bad Nép olvasása pártállásra 
való tekintet nélkül óriási 
előnyt jelent mindenki számára. 

Dr. Farkas Dénes ezzel bn-
csuzib, a pedagóguscsoport 
élén siet a szakszervezeti nagy-
gyűlésre. Reverendája barátsá-
gosan suhog, kartusai megbe-
csüléssel veszik körül. A szegedi 
helyet les főigazgató személye 
élő példája annak, hogy a ma-
gyar demokrácia nem a pap-
ság és a vallás, hanemt a tőkés-
hérencek és háborús uszítók 
ellen harcol, akár papi talárt 
hordanak, akár nein. 

(k. I.J 

ritotta fel a későbbi sikkasz-
tásokra. A heti bérelszámo-
lásoknál a munkások fize-
tési lapján 100—100 forint-
tal több bért tüntetett fet. 
amit senki sem kifogásólt 
s mikor a fizetést borí-
tékban kiutalták, magával 
vitte a szobájába s az elöra 
megjelölt borítékokból ki-
vette a száz forintokat. Nem 
sokkal az államosítás után 
észrevette, liogv figyelik. A 
bűnjeleket el akarta tüntet-
ni, a könyvekből kitépte a 
meghamisított elszámoláso-
kat és a VVC-be dobta, I.ászió 
István vállalatvezető azon-
ban észrevette s az iratok 
nagyrészét sikerült megmen-
tem. Ifj. Ságiné 5000 forint 
elsikkasztását ismerte be. 

A törvényszék csalás, ma-
gánokirathamisitás és köz-
okirathamisitás büntette 
miatt kétévi fegyházra és öl-
évi jogvesztésre itélle. 

j f S r e l l ó f á s i k ö z l e m é n y e i , 

A II. ellátási csoportba (volt 
10 Ft-osok) soroltak részére az 
1918. évi november havi élel-
miszerjegyek kiosztása a kö-
vetkező napokon történik. 1913 
október 27-én: A, B, C, D, 
E és F betűvel kezdődő ncvúek. 
Október 28-án: G, H, I, J 
IC betűvel kezdődő nevüek. Ok-
tóber 29-én: L, M, N, O, P 
és R betűvel kezdődő nevüek. 
Október 30-án: S, Sz, T, U, V, 
W és Z betűvel kezdődő (nevüek! 
részére. A kiosztás helye: Szé-
chenvi-tér 9. (Zsólér-liáz II. cm. 
2. ajtó) I/a. körzet helyiségé-
ben. Az élelmiszerjegyekről a 
kenyérvásárlásra jogosító szel-
vényeket a kiadás előtt'lcvágjuk: 
és bevonjuk, mert a II. ellátási 
csoportba sorollak szabad ke-
nyérből szerzik be szükségletü-
ket. Ennek ellenében a szemé-
lyenkénti 10 forint ár kiegészí-
tési dij fizetése október 1-től 
megszűnt. Torlódás elkerül .'se 
végett fenti beosztás betar-
tandó. OKI kirendeltség ve-
zető. 

Pelrúteiimkiosz'ás. A pet ó-
Ieumjegy »1« sz. jegyére 6 deci-
liter, a pctróleumpóljegy »\« 
jelű jegyére pedig 3 decíl'ter 
petróleum vásárolható. A ke-
reskedője és iparosok az üz'et, 
műhely világítási céljára 1 li-
tert igényelhetnek. Kereskedik 
október 22-től 28-ig elszámolt 
jegyekre kaphatnak kiutalást, 
OKI kirendeltség vezető. 

Kenyéreladással foglalko zó 
kereskedők elszámoláságik 
megváltoztatása. Az OKII ren-
delete értelmében Szeged váios 
a kenyér szükséges , liszt-
mennyiséget a beszolgáltatott 
jegyek arányában kapja. Ennek 
értelmében értesítem a kenyér-
eladással foglalkozó kereskedő-
ket, hogy kenyérkiutalást a be-
szolgáltatott kenyérjegyek ará-
nyában igényelhetnek a közel-
látási hivatal elszámoló o s z t á -
lyánál, naponta 8 ós 11 ora kö-
zött Zsótér-ház II. em. 1. sz. 
ajtó. 

Sütőiparosok f'gyclmébel Is-
mételten felhívom a sütőipa só-
sokat, hogy a kereskedők'*'!? 
csak a közellátási hivatal á l ! 
kiállított utalvány vagy jegy el-
lenében adhatnak ki kenyeret. 
Rendelkezésem megszegése a 
lisztellátmány megvonását von-
ja maga után. Polgármester. 

S o ' f s r o r o s i í c ? , 
leírás leggyorsabb, a 

SZEX ESI irodagép" vállalat, 
Széehenwtér 7.. Tel.: 6--11 . 


