
'1945 Jnlfus 5 * — — — 
D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

Sorozatos botrányok miatt félbeszakadt 
Karácsonyi Gutdó somogyitelepi plébános 

bűnügyének népbirósági tárgyalása 
A felizgatott hallgatóság tettleg inzultálta u vádlottat 

A rend helyreállítása után folytatták a tárgyalást 
[Szeged, Julius 25) Szerdán délelőtt 

B órakor hatalmas érdeklődés mellett 
kezdte meg a népbiróság Karácsonyt 
Gnidó somogyitelepi plébános népel-
lencs bűnügyének tárgyalását. Az es-
küdtszék! tárgyalóterem már jóval a 
tárgyalás megkezdése előtt zsúfolá-
sig megtelt. A hallgatóság hangulatán 
Izgalom volt érezhető. Amikor a fegy-
őr bevezette a vádlottat, a hallgató-
ság sorában helyelfoglaló lelkészek 
kórusban kiáltották. 

— Éljen a szociális Jtant — és 
elkezdtek tapsolni. 

A hallgatóság többi részéből heves 
ellentmondást váltott Id a tüntetés, 
egy fiatalember kivált a tömegből és 

tettleg hualtálla ax egyik tün-
tetőt. 

ÍA verekedésbe többen Is beavatkoz-
tak és pár pillanat alatt 

éhafataos dulakodás keletbezeit a 
padsorokban. 

Dr. Komléssy Albert tanácsvezető, 
miután látta, hogy nem tudja lecsil-
lapítani a kedélyeket, a tárgyalást 
nem nyitotta meg, hanem elrendelte, 
•ogy rendőri készültség jöjjön a rend 

fenntartására. Dr. Láng György rend-
őrtanácsos vezetésévet hamarosan 

rendőrszakasz érkezett és helyreállí-
totta a rendet. 

Parázs hangulatban nyitotta meg 
a tárgyalást Komlóssy tanácsvezető 
és ismertette a népügyészség ván-
tratát, amely szerint Karácsonyi Guidó 
templomi szónoklataiban több eset-
ben a kommunizmus és a szocializ-
mus ellen beszélt és ax araszokat 
becsmérelte. Ugyancsak a gyülekezet 
előtt többszőr 

a bábomba vaM belépés mtüell 
ayllalkozolf, majd a kábára fa-
kazalfabb mértékben valá folyta-

tására fogatott. 
1940-töI kezdve ugy egyházi beszédei-
ben, mint magánéletében tzMahnazfa 
a Szovjetuniót és dicsérte a némete-
ket. Tavaly áprilisban a somogyitelepi 
Katolikus Népkör elnökségéhez leve-
tet intézett, hogy hívjanak össze pro-
pagandagyülést a kommunizmus el-
ten. Tavaly decemberben, amikor már 
a felszabadulás megtörtént és meg-
kezdődött a demokratikus pártok 

kezdte meg védekezését Karácsonyt 
Guidó. Hangoztatta, bogy beszédeit 
mindig keresztény szellemben tartot-
ta és az istentelenség ellen harcolt. 

Vér István volt az első tanú, azt 
állította, hogy Karácsonyi szociális 
érzékű volt és munkásbarát, de más 
ulon vélte megvalósíthatónak szo-
ciális céljait, mint a baloldali nártok 
tagjai. v \ 

A következő tanúvallomás alatt egy 
fiatal pap közbeszólására ismét he-
ves tüntetés kezdődött, ami ellen-
akciót váltott ki a papság jelenlevő 
többi tagjaiból. 

Többen Ssszeverexádleb a terem-
ben. majd a felizgatott tömeg 
betört a hallgatóság padjait el-
választó korláton keresztül a bí-
róság emelvénvétg, elsodorta a 
védő pulpitusát és tettleg Inzul-
tálta a vádlottat. A Mróság kivo-
nult, a tárgyalás télbeszakad;. 
Félórás szünet után, miután a nyu-

galmat rendőri segédlettel sikerült 
szervezkedése, a vádlott nem en-] helyreállítani, folytatták a tárgyalást 
gedte át a Katolikus Kör helyiségét \ vádlott bekötött fejje! foglalta el 
a kommunista ifjúsági szövetség gyú l helyét a vádlottak padján. A továb-
lésének céljára. I biak folyamán a hallgatóság fegyel 

Heves közbeszólások közepette I mezetten, csendesen viselkedett. 

— Italhónapi börtönre Ítélték Gyar-
mati Stocb Kiről v fogorvost. Dr. 
Gyarmati-Stock Károly Bácsmegye 
visszacsatolása után került Szegedre, 
fogászatot tanult az egyetemen majd 
fogorvosi rendelőt nyitott. Az egyete-
men azonban nemcsak tanult, hanem 
bekapcsolódott a zsidóellenes mozgal-
makba Több olyan ifjúsági gyűlésen 
elnökölt, amelyeken a zsidó hallgatók 
elleni rendszabályokról tárgyaltak. Alá-
irta azt a beadványt, amelyet az egye-
tem tanácsához intéztek a zsidó hall-
gatók ellen. Gyarmati-Stockot kedden 
népellenes bűntett miatt népbiróság 
elé állították A vádlott azzal védeke-
zett. hogy azért állt a zsidóellenes 
mozgalmak élére, hogy megakadályozza 
a túlzásokat. Hivatkozott rí, hogy neki 
ls vannak zsidó rokonai. A népbiróság 
megállapította bűnösségét és 6 hónapi 
börtönre ítélte. — Cyurkovics Benedek 
tv. tiszthelyettes ügye került ezután 
targvalásra. Gyurkovics rendőrkézre 
juttatta koinmunislaérzelmü szomszéd-
ját. A népbiróság 8 hónapi börtönbün-
tetést szabott ki rú. 

X Halálozás. Forrón szereteti fele-
ségem és édesanyánk, Újvári Józsefné 
meghalt. Temetése csütörtökön délután 
lesz a gyevi temetőben. 

x Égvvédi hir, Dr. Salgó Gyula ügy-
védi gyakorlatit egyelőre Kossuth La-
jos-sugárut 8., I. l'j. alatt foiytatja. 

* Térzene. A szegedi 5. honvéd ke-
rületi parancsnokság újonnan alakított 
bonvédzenekara kedvező időesetén 28-án 
d. u. 6 órakor a Széchenyi-téren bemu-
tatkozó térzenét ad, melyre Szeged kö-
zönségét meghívja és elvárja az 5. hon-
véd kerületi parancsnokság. 

X Kosz oro meg váltás Joó Mihály 
lereskedő elhalálozása alkalmával ko-
szorumegváltás címén a kiskundorozs-
mai kereskedők szabad szakszervezete 
elnökségé 5000 pengőt osztott szét ót 
•zegénysorsu hadiárvacsalád között. 

x A MaDISz rókusi szervezete pén-
teken műsorral egybekötött ifidélutánt 

kezdettel. A tagok m e g f e -
jtése kőtelező, vendégeket szívesen lá-
•unk. 
•a?. 4 -MaD,íf* pénlelil 111 délután elő-
•dóiaak névsora. Klóadás címe: Az uj-
jaép.tés eddigi eredmér.yei. Andorka 
k l r r 4 séváros> dóka-utca 3, ifj. 
í , 7 t m ^ 1 ^ H- 6 k u ' ' Hétvezér ül-
5 3 . Róbert: Felsöráros, Timár-
m \ l í ' y . G / I a : Be'város,* Széche-
0>i-tér Zsóer-ház), Darvas Imre: So-
mogvitelep VII. u. :m. Vértes Imre: Fo-
•orlelep, Vasárhelyi-sugárut 110, La-
a „ T l

tíencC;lrk : ü r e g e d , Főfasor 45, 
Andorka Sándor: Lemezgyár. Vendé-
neket szívesen látunk. 

flz idegeneknek 
augusztus l- g el kell 
hagyníok Szeged városit 
Csak azok maradhatnak, akiknek In-
llas 19. Cs 31. közöli megkatszabkl-

tolták tartózkodási engedélyüket -
(Szeged, julius 25} A város ide-

genforgalmi hivatala a kővetkező 
felhívást teszi közzé: 

Felhívjuk mindazokat, akik-
nek ideiglenes tartózkodási en-
gedélyük van, hogy, tekintef 
nélkül annak határidejére, a vá-
ros területét julius 31-ének éj-
féli 12 óráig el kell hagyníok, 
kitéévc azokat, akiknek enge-
délyét hivatalunk jnlius 19. és 
31. közölt meghosszabbította. 
A háztulajdonosok, illetve liáz-

felügyelők, ezek hiányában a fő-
bérlök kötelesek az igy szabaddá 
vált lakásokat, vagy lakrészeket 
egyrészt a városi lakáshlvafalnak. 
másrészt a közellátási hivatalnak 
augusztus 1-én délután 2 óráig szó-
ban, vagy irásban bejelenleni, pon-
tosan közölve pz eltávozott szc-
mélyek és a megüresedett Jakré-
szek számát. Az eltávozottaktól át 
kell venniök a még le nem járt 
élelmezési jegyeket és azokat, be-
jelentésükkel egyidöbon a közel-
látási hivatalnak be kell szolgál-
tatniok. 

E rendelkezések betartását az 
államrendőrség szigorúan e l le í r 
őrzi. 

• z^e-
ndPSk, 

Színház Művészei 
Ilon! Ferenc lett a Színművészeti 

Akadémia Igazgatója 
A Színművészeti Akadémia igazga-

tója a felszabadulás után ideiglenesen 
Nagy Adorján, a Nemzeti Színház 
művésze és főrendezője lett. Az 
igazgatói kérdés most vég'egesen 
rendeződött: a kultuszminiszter Honi 
Ferenc elvtársat, sziniiskolai tanárt, a 
kiváló dramaturg-rendezőt nevezte ki 
erre a fonlo* kulturális posztra. Hont 
Ferenc kinevezése külön örömmel és 
megelégedéssel tölthet el minden sze-

gedit. Hont Ferenc a „mi fiunk". Sze-
geden született, itt élt, a Szegedi Fia-
talok Művészeti Kollégiumában végezte 
és pubiikálta első szinpadmüvészeti 
munkáit és itt valósította meg először 
gyakorlatilag a Szabadtéri Játékok al-
kalmával. A magyar szinészképzés min-
denképen jó helyen less az ő kezében, 

ooo 
„Egy szív kiadó" 

A Jövö héten maialja be a.talnhéx 
Kővári Gyata zenés vígjátékát 

Jelentette a Délmagyarország, hogy 
Kővári Gyula, a kiváló művész, a sajá-
tos liumoru komikus, aki egy idő óta 
a szegedi színház közönségének mulat-
tatója, darabot irt és azt a Városi Szín-
ház igazgatóságának nyújtotta be elő-
adásra. A darab címe: „Egy szív ki-
adó", műfajára nézve zenés vígjáték, 
amelyhez Dégel Károly, a pattogó rit-
musu jazz-szamok és "hangulatos sze-
riőz dalok szerzője irt, néhány jó 
számot Garai Imre verseire. 

Akik ismerik a darabot, azt mondjak, 
hogv az „Egy szív kiadó" rendkívül 
szellemes, franciás stilusu vígjáték, 
amely komoly sikerre tarthat számot. 
Az uj darabból már megkezdődtek a 
próbák és a jövő héten péntekén, vagy 
azombalon meg lesz a bemutató. A da-
rabot a társulat java erői játszák, úgy-
mint Kadnóthy Éva, akinek ez lesz 
idei első uj énekes szerepe, Nagy Csilla, 
Adám Éva, Gáthy Pál és a szerzó. A 
rendezést szintén Kővári Gyula látja el. 

—oOo— 
Nagy sikerrel jálsza a Széchenyi 

Mozi „A 217-es deportáltba! 
Az orosz filmeket megelőzte jó hí-

rük. Az eddigi ízelítők, amiket Szege-
den alkalmunk volt látni, fokozták az 
orosz filmek iránt tapasztalható érdek-
lődést. „A 217-es deportált", amely az 
első orosz játékfilm Szegeden, igazolta 
az orosz filmművészet jó hírét. Érde-
kes, fordulatos történet, kiliraö rende-
zés, remek színészek komponenseiből 
tevődik össze „A 217-es deportált", 
amelynek vetítését a napokban kezdte 
meg a Széchenyi Mozi és amelyet 
azóla is állandóan fokozódó ér-
deklődés mellett perget. Azt mond-
ják propaganda film- Lehetséges. 
De vájjon, lehel-e másféle filmet 
készíteni a németekről a háborúval 
kapcsolatban, mint propaganda célza-
tút? Semmiesetre sem. Mert bármilyen 
témához nyúljon a szüzsé-iró, vagv a 
rendező, ami a németekkel és a hábo-
rúval kapcsolatos, az már természeté-
nél és adottságánál fogva nem lehet 
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más, mint németellenes. Ámbár mi ép-
pen ellenkezőleg, ugy goi toljuk, jelen 
esetben a rendezés érezhetoleg kerüli 
a propaganda-hatásokat és tisztán mű-
vészi célokra, artisztikus hatásokra 
törekszik, amiket maradéktalanul meg 
is valósit, a kitűnő ri'musu, re-
mekül fotografált és vágóit képszerű 
jelenelekb *n. Az ízlés és fegyelmezett 
mérséklet jelentkezik a film minden 
kockáján, még azokban a ielenetekben 
is, amelyek a dráma kifejlett csúcs-
pontjai. Érdekes és szép s minden-
esetre tanulságos film „A 217-es de-
portált", utána még fokozottabb érdek-
lődéssel várjuk a többi orosz képet. 

izejed Város; Színház 
Igazgató Dr Bárányi János 

Műsor: 
Szerdin, csütörtökön jténleken dél-

után 6 órakor: Cigányprímás. Operett 
3 felvonásban. 

Szombaton délután G órakor, vasár-
nap délután 3 és 6 órakor a budapesti 
Nemzeti Színház vendégjátéka: 

Vlharo* alkonyai 
színmű 3 felvonásban. Jegyek válthatók 
az üzemi bizottságoknál és a színházi 
pénztárnál. 

Mozik műsora: 
Korzi Mozi t 
Ma Texao II. (A száguldó fantom» 

Azonkívül: Matirt-krónika. 
Belvárosi Moil 
Ma és mindennap bemutatjuk a ma-

gyarf filmgyártás reprezentáns alkotá-
sát Szováli Éva cimü filmet Karády, 
Jávor, Lehotai főszereplésével Ezt meg-
előzi a MAFIRT budapesti krónikája. 

Széchenyi Mozi: 
Ma és mindennak bemutatjuk: A 

217-es deportált cimü orosz filmgyár* 
tás kimagasló alkotását. Atonkivilí 
MAFIRT-króniki uj budapesti hirtdó. 

Párihtreh 
A Polgári Demokrata Párt julius 

25-én, szerdán délután 6 órai kezdettel 
választmányi ülést tart a párthelyrség-
ben, Széchenyi-tér 5., I. em. 1, melyen 
az elnöki tanács és a vátasztmányi ta-
gok megjelenését kéri az Elnökség. 

A Független Klsrazüa, Földmankáo 
és Polgárt Párt szerdán, 25-én délután 
fél 6-kor a szervezet központi helyisé-
geiben (Tisza Lajos-körut 20) pártnapot 
tart T ó t h László egy. ny. r. tanár az 
ifjúság demokratikus nevetéséről tart 
elöadast. Vendégeket szívesen Iái a párt-
vezetőség. 

A Magyar Kommunista Párt szerdal 
pártnapjai. Tárgy: „A lömegszervezetek 
munkája". Be város, Kálvin-tor 6. Elő-
adó Halász György, Felsőváros, Római-
körút 23 Előadó Szirmai István, Rókus, 
Kossuth Laios-sugárüt 2i>. Liöadó Jvo-
mócsin Zoltán, Móraváros, Móra-u. 1 
Előadó Huuáth József, Alsóváros, Ró-
ka-utca 21. Előadó Kálmán Endre, So-
mogyitelep, III. 102, este 7-kor. Előadó 
Mison Gusztáv. Újszeged, Népkertsorő. 
E'.őadó dr. Vass Péter, Vasutasok. MÁV 
Cvé. Előadó Komócsin Mihály. Postá-
sok, Vásárhelyí-sug. Postásház. Előadó 
ifi- Komócsin Mihály. Kendertonógvár, 
JéTután 2 órakor. Előadó Halász György 
Gázgyár, áélulán 5-kor. Előadó Kudgx-
Ede. Dohánygyár délután ;i-kor. ETŐadá 
dTTDrégely József. Orion-bórgyár, 3-kor 
Előadó Szélt Sándor. Gyufagyár. 2-kor 
Előadó Krajkó András, Ujszegcdi ken-
dergyir, délután 3-kor. Előadó Mutter 
Bálint, Lemezgyár, délután 3-kor. Elő-
adó l arkas István. Az előadásokat — 
ahol azt külön nem jelöltük meg — 
délután 6-kor tartjuk meg. Párttagok 
megjelenése kötelező. Vendégeket szí-
vesen látunk. 

Szakszervezeti h rek 
Csütörtökön 5 kor a sütőiparosok 

szövetkezeti ügyben gyűlést tartanak 
Lechner-tér 6. Elnökség. 

6-kor a Magánalkalmazottak Szak-
szervezete Ipari szakosztályának 
bízalmiai összejövetelt tartanak a szék-
házban, 

5-kor általános bőripari taggvü'és 
lesz a szakszervezeti széknáz földszinti 
nagytermében. Vezetőség. 

A Tanárok. TaalUh Szabad Szak-
szervezete julius 26-án, csütörtökön 
délután 6 órakor * városháza közgvü* 


