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Nagy részvét mellett 
temették el Kopasz Antal 

röszkei plébánost 
ARAcznaK uan szive! 

o l c s ó á r o n s z é p é s j ó c i p ő t a d n i . 

Pengőtől már vehet elsőrendű anyagból, a legelegánsabb formákban 
férfi cipőt. CEGEM SLAGERE a lack cipőt pótló SfflOHIÜfi CIPŐ 

nem repedezik, mini a lack, tarlós, elegáns És lOkörlénye van, klzárölag nálam kapható készen 

N é z z e m e g v i l á g v á r o s i k i r a k a t a i m a t . 

Kölesei uca 7. 

Folytatják a vádlottak kihallgatását 
az orosházi 

kommunistaszervezkedés ügyében 
4 vádlottak sorra visszavonják vallomásalkat 

(A Dilmagyar ország munkatársául.) Kedden 

délután temették el re.idkivül nagy részvét mel-
lett Kopasz Antal röszke fplébánost, aki hosszas 
betegeskedés után hétfőn hajnalban meghalt a 
szegedi közkórházban. Kedden délelőtt d*. Sop-
sich János nagy papi segéd'ettel rekviemet mon-
dott az e/hunyt plébános lelki üdvéért. A népszerű 
plébános temetésén nagy számban jelent meg 
Röszke lakossága. Hatvan kocsi indult el kora 
délelőtt Röszkéről és több, mint négyszáz röszkei 
hivőt hozott be a városba, akik elkísérték lelkészü-
ket uto'só útjára. 

A temetési szertartás délután három órakor 
kezdődött a belvárosi temető csontháza előtt. Meg-
je'ent a temetésen dr. G'.attfe'der Gyula megyés-
püspök vezetésével az egyházmegye le'készi kara 
csaknem te'jcs számban, ott volt dr. vitéz Imecs 
György főispán, dr. Pálfy József polgármester, 
a város majd minden vezető tisztviselője. Min-
denki vigasztalni igyekezett az elhunyt plébános 
édesanyját, özvegy Kopasz Józsefné:, akit rendkí-
vül lesújtott fia tragédiája. 

A temetési szertartást Raskó Sándor prelátus-
p'ébános végezte nagy papi segédlettel. A szemi-
náriumi énekkar gyászdala után az esperesi ke-
rü'et papsága nevében dr. Balogh István alsóköz-
ponti plébános búcsúztatta el elhunyt kartársát. 
Búcsúbeszédében ezeket mondotta: 

— Minden koporsó az e'muiást hirdeti. Minden 
temetés gyászt és szomorúságot kelt. Mégis a leg-
megdöbbentőbb a katona temetése, aki a dicsőség 
mezején hősi küzde'em közepette esik ki a sorból. 
Ilyen halál a lelkipásztoré is. Élete állandó harc 
és küzdelem a gondjaira bizott lelkek érdekében. 
Kincs nyugta, nincs pihenése. Az ő Sete felett 
csak kevés helyen és vajmi ritkán derül a béke 
napja. 

— A Te életed, Kopasz Antal testvérünk, ti-
pikus papi sors. Káp'án voltál Módoson és Világo-
son. Más országhoz tartozik azóta az egyik és 
más országhoz a másik. Akkor megmozdult alat-
tunk a föld és Te a haza hivó szavára éveken át 
jártad a harctereket, hogy a legnagyobb gyöt-
relmek napjaiban enyhülést nyújtsál a szenvedők-
nek, vigasztalást a szomorúaknak, biztatást a 
csüggedőknek. Hazajövet, mint városi, hitoktató 
működtél, nevelve és oktatva a rád bizott ifjúságot, 
szebb magyar jövendőnk egyetlen zálogát. Azután 
plébános lettél. Testiekben, lelkiekben elhagyatott 
tanyai nép lelkipásztora. Vállalnod kellett és Te 
sziveden vállaltak sokezer hivöd millió baját és 
gondját. El voltál foglalva, ugy, hogy saját egész-
ségedre gondot viselni is megfeledkeztél. 

— Lelki szemeinkkel most is Iájuk kicsiny 
templomod oltárát, melyet a legutóbbi "közös 
szentségimádáron virágcsokorrá varázsoltál a 
szentségi Jézus tiszte'etére. Hisszük-, hogy az örök 
Főpap, kinek áldozatát annyiszor mutattad be, 
most sze'iden fogadja hozzá megtért hűséges szol-
gáját.. 

A röszkei egyházközség nevébeu Pap József 
törvényhatósági bizottsági tag, a tanítótestület ne-
vében Pataki István röszkei igazgató-tanitó vett 
fcucsut Röszke e'hunyt plébánosától, akit ezután 
kikísértek a sikertbe, ahol a nagyszámú gyászoló 
jeenlétében eihantolták. 

Sziniiazi 
e l ő a d á s o k r a 

ícaueh 
a Dflmatjijarorszdg 
j e g y i r o d á b a n . 

__ (A Délmagpyarország munkatársától.) . 
Kedden reggel a szegedi törvényszék Sáray- ' 
tanácsa folytatta az orosházi kommunista 
biinper tárgyalását. Még hétfőn délelőtt meg-
kezdették az elsőrendk vádlott, Szemenyei 
László kihallgatását, kedden délelőtt pedig 
folytatták. Szemenyei elmondotta, hogy va-
lamennyien azsan provokátor áldozatai, egy 
Kertész-Horváth nevü ember volt az, aki 
mindig uszitotta, gyűlésekre hivta őket és 
egy ilyen gyűlésen fogták el valamennyiüket. 
Amelyik megbeszélést ő hozta létre, azon min-
dig lapüg.vről beszéltek. Julius 6-án fogták el 
őket a gvopárosi erdőben és akkor már heteit 
óta velük volt a rendörsép kémje. 

A vádlott előtt ezután felolvasták a nyo-
mozás során tett vallomását, amelyben beis-
merte, hogy Karikás Frigyes egv kumniunista 
iránvu földmunkás lap alakításához akarta a 
pénzt -dm és azt tanácsolta neVi a börtön-
ben, hogv forduljon szabadulása után Kilián 
Györgyhöz. Beismerte azt. fo hogy Karikás és 
Weiszhaus Aladár utasítása szerint folytatta 
a szervezkedést és Weiszhaus volt a legfőbb 
vezető. A vádlott a nyomozati vallomásra azt 
a megjegyzést tette, hogv a bántalmazások 
következtében született meg. 

Ismertették ezután a vizsgálóbíró előtt tett 
vallomását, ahol már a korábbi beismerő val-
lomását visszavonta és azt állította, hogv a 
kommunistákat ő akarta leleplezni és ezért 
keveredett közéjük. 

Az elnök ezután ismertetett egv levelet, 
amelyet a börtlnben akart egv másik letartóz-
tatotthoz átcsempészni. Ebben a levélben azt 
irta, hogv a főtárgyaláson ne beszéljenek sem 
az orosházi. sem a budapesti ötös-bizottsápról. 
Erre vonatkozólag a vádlott előadta, hogv a 
levelet nem ő irta és a bizottságokról semmit 
sem tud. 

Ezzel végetis ért Szemenyei kihallgatása, 
a terembe vezették a következő vádlottat, 
Tóth Sándort, aki szintén azzal kezdte vallo-
mását, hogv nem érzi magát, bűnösnek. Elmon-
dotta ezután, hogv kommunista szervezkedé-
sért hat hónapot ült, de ártatlanul, mert nem 
volt a kommunietapárt tagja, hanem a Dénes-
féle párthoz tartozott. Előadta ezután, hogv 
Szemenyei évekkel ezelőtt Bécsbe küldte, de 
nem mondotta meg neki, hogv mi lesz ott a 
teendője, csak annyit, hogv pénzt fog kapni. 
Kommunisták-ráfi ncm volt szó. Nem jutott el 
azonban Bécsbe, mert Pesten találkozott egy 
Juhász nevü embeirel, aki azt mondotta, hogy 
ne menjen Bécsbe. Azzal indokolta ezt, hogv: 
„Mit gondol Szemenyei. hogv a kommunisták 
lapáttal szériák a pénz t . . . ! " Azt is mondot-
ta, hogv előbb dolgozzanak és szervezzenek, 
csak aztán lehet szó pénzről. Tóth Sándor ez-
után arról beszélt, hogy a csendőrök bántal-

mazták. ezért tett a nyomozás alatt beismerő 
vallomást. 

A következő vádlott B o r o s s János volt, aki 
szintén tagadta bűnösségét, annak ellenére, 
liogy a csendőrség előtt szintén beismerő vallo-
mást tett, de már a*vizsgálóbíró elöll vissza-
vonta ezt a vallomását azzal, hogy azt kikény-
szeritették lrelnfe 

A biróság szerdán ncm tart tárgyalást, csü-
törtökön folytatja a vádlottak kihallgatását. 
Csütörtökön Bába István, Nagy János, Gyusz-
ka János, Bartalak András, Halustyik Mihály 
cs Ptuhár Mihály kerül a biróság elé, pénte-
ken pedig egy vádlott tesz vallomást, a buda-
pesti Tihanyi-Tirjung József, aki a vádirat 
szerint összekötő szerepet játszott az oroshá-
ziak és a budapesti kommunisták között. 

Kerékpárosok! 
ElfldrendQ k t r ékp t roka t ai tgadményas Ár-
ban részletre adom. RimHuM Ét alkttrltztktl 

Árban kaphat Szántó Sándor*ti 
Szened, D. nVota t l sa f . 1 

II szegedi tábla izgatásért 
15 siapi fogházra Kélt 
egy nyilas agitátort, 

akit a gyulai törvényszék fel-
mentett 

(A Dóhnagyarorsi ág munkatársától.) Érdekéé 

izgatási ügyben hozott Ítéletet a szegedi Ítélőtáb-
lának dr. Curry Richárd tanácselnök vezetése 
a'.att működő büntetőtanácsa. A vádlott dr. Simszta 
Gyu'a volt, aki a júniusi mezőberényi nácigyülésen 
mondott ismert hangú beszédében éles hangon 
rontott neki a tökének és a zsidóságnak. A gyu-
lai törvényszék tárgyalta első fokon az ügyet és 
megállapította ugyan ugy a vádlott beismerése^ 
niint a tanuk vallomásai alapján is, hogy az agitá-
tor az inkriminált kifejezéseket használta és hogy 
azok alkalmasak az osztály- és felekezefcelleni gyű-
lölet felkeltésére, ennek ellenére felmentette az 
izgatás vádja alól azzal az indokolással, hogy 
»a megállapított tényállás szerint a gyűlés telje-
sen rendben foiyt le«, a vádlottnak inkriminált 
kifejezéseire tetszésnyi'vdnitdsok nem hangzottak 

el és igy »nem állapitható meg — moudta a 
törvényszék —, hogy a vádlott kifejezései az osz-
tály- vagy felekeze'.elleni gyűlöletet a gyűlés kö-
zönségében fe'.helthetlék volna.® 

Az ügyész fellebbezésére az ügy a szegedi itélő-
. tábla elé került, amelynek Curry-tanácsa tegnap 
tárgyalta másodfokon. Dr. Horánszky Miklós fő-
ügyészhelyettes vádbeszéde után a tábla meg-
változtatta a törvényszék Ítéletét, bűnösnek mon-

dot.'a ki a vádlottat izgatásban és 15 napi fog-

házra ítélte. 

Az ítélet indokolása szerint az inkriminált ki-
fejezések feltétlenül alkalmasak az osztály- és fa-

lekezetiUcni gyűlölet felkeltésére és igy tekintet 

nélkül azoknak hatására, megállapítják az izgatás 
tényálladékát. 

Az itélet ellen a föügyészhelyettes súlyosbítás 
vtgett, a vádlott pedig felmentése érdekében je-
lentett be scmmlaéyi panaszt és igy végső fokon a 
kúria elé kerül az ügv. 


