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Koporny ik Mária bűnügyében elnapolták a tárgyalást 
és elrendelték a bizonyítás kiegészítését. 
Harminc napon belül Szegeden folytatják a főtárgyalást. 

Hódmezővásárhely, augusztus 28. (A Szeged ki-
küldött tudósítójától.) A tegnapi második nap után 
ma már a kora reggeli órákban fokozott érdeklő-
dés nyilvánult meg a Nagy Sándor—Kopornyik 
Mária uj főtárgyalása iránt és már reggel 8 óra-
kor, még a folytatólagos főtárgyalás megnyitása 
előtt zsúfolásig megteltek a városháza nagytermé-
nek padsorai. A mai tárgyalás szenzációs ered-
ménnyel végződött, amennyiben a törvényszék 
elnapolta a főtárgyalást és elrendelte a bizonyítás 
kiegészítését a védők által kért legszélesebb me-
derben. 

Pókay elnök a tárgyalás megnyitása után a bi-
zonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította, majd 
fölhívta az ügyészt és a védőket indítványtételre 
a bizonyítás esetleges kiegészítése tárgyában. 

Dr. Tompa Gyula ügyész az elnök felszólítására 
kijelenti, hogy nem kívánja a bizonyítás kiegészí-
tését. 

Dr. Reich Zoltán, Nagy Sándor védője teszi meg 
ezután indítványát a bizonyítás kiegészítésére. 
Megismétli kérelmét, kéri ugyanis a törvényszéket, 
hogy hallgassa ki Bába Sándort és Kovács Dezsőt 
arra vonatkozólag, hogy Nagy Sándor a Csillag-
börtönben Vozár Gyula előtt nem tett olyan ki-
jelentést, hogy felbujtásra fojtotta meg Kovács 
Gáspárt, hanem mindig hangoztatta, hogy ön-
védelemből cselekedett. 

Ezután dr. Eisner Manó, Kopornyik Mária védője 
tesz hosszabb indítványt. Elsősorban is csatlakozik 
dr. Reich Zoltán indítványához és ugyanezen kö-
rülményekre kéri, hogy Tóth Pribék Tibor, ifj. 
Tibrik Pál, Marton Sándor, Tóth Ilona, Herczeg 

Íózsef, Szűcs Mihály, Lukács Sándorné, Ambrus 
'ál, Ambrus Ilona hódmezővásárhelyi, Gremsber-

ger József volt főjegyző csorvási és Huszár János 
szentetornvai lakosok megidéztessenek és kihallgat-
tassanak. Ezek a tanuk igazolni tudják, hogy Nagy 
Sándornak Kopornyik Mária ártatlanságára tett 
vallomása felel meg a valóságnak. Kéri a törvény-
széket, hogy a gyulai törvényszéken folyt Kovács 
Gáspár házassági pőrének Ítéletét, valamint a bé-
késcsabai járásbíróságon folyt Kovács Gáspár ko-
rábbi elitéltetésére vonatkozó ítéletnek felolvasását, 
mert ezekből kiderül, hogy Kovács Gáspár erő-
szakos, brutális ember volt, akinek szavahihetősé-
gét is kétségbe lehetett vonni. 

Dr. Eisner Manó ezután a törvényszék rendel-
kezésére bocsátja három polgári pör iratait, ame-
lyeket Kopornyik Mária indított a vagyoni kérdé-

sekben Kovács Gábor örökösei ellen, akik ebben 
; a bünügyben sértettként szerepelnek. Ezek az ira-
j tok bizonyítják, hogy Kovács Gáspár által még 

életében, az örökösei által pedig ebben a bün-
ügyben Kopornyik Máriával szemben hangoztatott 
vádak teljesen alaptalanok. Kéri ezeknek az ira-
toknak felolvasását. Kéri ezután felolvasni a hód-
mezővásárhelyi takarékpénztár nyilatkozatát, amely-
ből kitűnik, hogy Kopornyik Mária 1920-ban tör-
tént ingatlanvásárlásánál százezer koronáig kezes-
séget vállalt. 

A védő kéri különböző büntetőügyek iratainak 
beszerzését, amelyekből kitűnik, hogy Vozár Gyu-
lát, aki ebben az ügyben vádaskodó tanúnak je-
lentkezett, csalásért és lopásért jogerősen három-
szor is elitéltek. 

A védő érvelései után dr. Tompa Gyula ügyész 
reflektált az indítványokra, a leghatározottabban 
ellenzi a bizonyítás kiegészítését, mivel a bejelen-
tett tanuk nem tudnának az ügyre lényeges vallo-
mást tenni. Kijelenti ezután, hogy legfeljebb ahhoz 
járul hozzá, hogy a bíróság azokat a vallomási 
jegyzökönyveket olvassa föl, amelyeket a kihall-
gatott tanuk vallomására vettek föl, résiint a vizs-
gálat, részint pedig az első főtárgyalás alkalmából. 
A főtárgyalás elnapolását pedig a leghatározot-
tabban ellenzi. 

A törvényszék ezután határozathozatalra vonult 
vissza. Több mint kétórás tanácskozás után, dél-
ben háromnegyed 12 órakor hirdette ki Pókay 
elnök a bíróság határozatát: 

— A törvényszék a védők indítványának egész 
terjedelmében helyt ad, mindössze a Vozár Gyula 
előéletére vonatkozó iratok ismertetését mellőzi, 
mivel már ebben a kérdésben elegendő adat álla 
törvényszék rendelkezésére. A bejelentett tanukat 
megidézi és a kitűzendő folytatólagos főtárgyalá-
son kihallgatja. A főtárgyalást elnapolja és a foly-
tatólagos fötárgyalásra harminc napon belülre, 
Szegedre fog határnapot kitűzni. 

Tompa ügyész a biróság határozata ellen semmi-
ségi okot jelent be és a vásárhelyi, mindvégig 
nagy érdeklődéssel kísért és minden tekintetben 
szenzációs uj főtárgyalás első része néhány hétre 
befejeződött. Amikor kiürül a nagyterem, a szu-
ronyos börtönörök ráteszik a bilincset Nagy Sán-

. dor kezére. Lent a főtéren, a déli napban Kopor-
' nyik Mária körülnéz. Örül az arca. Kedden reggel 

még csöndesen, szótlanul, fáradtan jött át a téren. 
I Most ragyog az arca. Bízik. 
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Szombat délután teszik fel a keresztet 
a fogadalmi templom kupolá jára . 

Az emlékokmány szövege. 

tanácsülésen tett a kereszt ünnepélyes feltéte-
lére vonatkozólag részletes előterjesztést. Jiv<i-
solta, hogy a város a régi szokásokhoz hiven 
a kereszt ünnepélyes felszentelése és feltétele 
alkalmával egy-egy rend ruhára való fekete 
szövettel ajándékozza meg a keresztet készítő 
vállalkozó előmunkását, Nedelkov Imrét és 
Bach Lipótot, az épitéslvezető pallért. Be-
mutalta továbbá a kupolába elhelyezendő per-
gamen felirat-tervezetét, amelyet Várhelyi József 
pápai prelátus szerkesztett. Elmondott, hogy 
az okmány elkészítését a szép írásáról neve-
zetes Bárdoss Béla tb. főjegyző vállalta magára 
teljesen díjtalanul, sőt a szükséges pirgament 
is felajánlotta ingyen. A városnak csupán a 
pergamen-tekercs számára szükséges üveg-
henger b5l és fémhengerből álló tok árát kell 
— a két rend ruhára való feketeszövet árán 
kívül — megszavaznia. 

A tanács Biró Benő előterjesztését elfogadta 
és lényegtelen módosítással elfogadta a kupo-
lában helyezendő okmány szöveg-tervezetét is. 
A végleges szöveg a következő: 

Szeged, augusztus 28. (Saját tudósítónktól.) 
A fogadalmi templom építésének egyik igen 
fontos fejezete záródik le szombaton: véglege-
sen befelezik a hatalmas kupola építését. A 
kupola tulajdonképen már kész, csupán az 
utolsó simítások vannak hátra, a ktresit és 
kereszttartó rézgömb feltétele. A város ható-
sága az egyházi hatóságokkal egyeíértőleg ugy 
határozott, hogy a keresztet ünnepélyes kere-
tek között augusztus harmincadikán, szomba-
ton délután őt órakor helyezik föl a kupolára. 
Eredetileg ugy volt, hogy az ünnepélyt el-
halasztják és megvárják a polgármester haza-
érkezését, Várhelyi József pápai prelátus azon-
ban csütörtökön értesítést kapott a polgár-
mestertől, hogy szombat délben érkezik haza 
Szegedre és így a délutáni keresztfeltételnek 
nincsen semmi akadálya. Az ünnepélyen egyéb-
ként résztvesz dr. Qlattfelder Gyula megyés-
püspök is. 

A kereszttartó vörösrézgömb és maga a 
hatalmas vörösrézkereszt is már készen várja 
az ünnepélyt. Nedelkov bádogos készítette az 
eredeti templomtervek alapján. A gömb, sme-
lyet két félgömbből forrasztottak össze, száz-
buszonhat centiméter átmérőjű és űrtartalma 
közel három hektoliter. Egy tíz esztendős gyerek 
kényelmesen eljátszadozhatna benae. A kereszt 
magassága háromszázhúsz centiméter, ami két 
középtermetű ember magasságának fele! meg. 
A szintén vörösrézből készült kereszt fejéből 
arany, domborművű sugarak ágaznak szét. 

Biró Benő műszaki tenácso?, építésvezető 
Berzenciey Domokos helyettes?, a csütörtöki 

„4z Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. 
A teljes Szentháromság egy Isten dicsőségének, a 

boldogságos Szent Szűznek, a magyarok Nagyasszo-
nyának és Isten minden szentjeinek tiszteletére mi, 
alulírottak emlékezetül adjuk mindenkinek, hogy Sze-
ged szab. ktr. város közönsége az 1879 március 12-én 
a várost pusztító árvíz alkalmából Isten sújtó harag* 
jának kiengesztelésére tette azt a fogadalmat, hogy az 
ősi Szent Demeter-templom helyén Magyarot^zág Nagy-
asszonyának tiszteletére méltó templomot emel és a 
mai napon e felszentelt szent kereszt elhelyezésével 
részben beváltotta. Az építkezés 1914 Szent György 
hrvában kezdődött, a világháború folyamán és azutá i 

is több éven át teljesen szünetelt. 1923 Boldogasszony 
hava óta azonban Foerk Ernő műegyetemi tanár ter-
vezése és fövezetése mellett, Bokor Pál helyettes pol-
gármester elnöklete alatt álló, Várhelyi József és Ber-
zenczey Domokos műszaki főtanácsos bizottsági tagok 
ellenőrzése, Ottovay István építész irányítása, valamint 
Csányi János és Bach Lipót pallérok közreműködése 
mellett ismét folyamatban van, ugy hosy a mai napon, 
amikor árva hazánk igazságtalan megcsonkításának 
hatodik és XI. Pius pápa, népünk egyetlen barátja 
uralkodásának hatodik évében, a magyar királyság 
kormányzója, nagybányai vitéz Horthy Miklós, miniszter-
elnöke gróf Bethlen István, hercegprímása dr. Csernoch 
János, megyespüspöke moóti dr. Qlattfelder Gyula, a 
város főpapja Várhelyi József pápai prelátus, főispánja 
dr. Aigner Károly, polgármestere dr. Somogyi Szilveszter, 
a belvárosi hitközség világi elnöke pedig kónyi dr. 
Muntyán István királyi ítélőtáblai tanácselnök volt. 

A kupola vasbeton fedélzete a fö- és mellékhajók 
cseréptetőzete, a szentély külső munkálatai és belső 
vakolasa, a főhajó vasbeton boltozatai csaknem teljesen 
készen vannak, a négyzet tornyok és a kereszt hajó 
orommunkálatai, valamint a kupola belső vakolása 
serényen folynak, ellenben a főhomlokzat és a negyed-
rész m'gasságig felhúzott tornyok munkálatai szüne-
telnek. Adja Isten szent kegyelme, hogy a kereszthajó 
ez év Karácsony szent ünnepén való ideiglenes hasz-
nálatba vételére vonatkozó kérelmünk megvalósuljon. 

Szegeden, a mi Urunk Jézus Krisztus születésének 
1924. évében, Szent István havának 30-ik napján." 

Az emlékokmányt, amely talán csak hosszú 
évszázadok múlva kerül elő ismét a kupola 
vörösréz gömbjéből. Glattfelder Gyula megyés-
püspök, Várhelyi József pápai preláius, dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Aigner 
Károly főispán és dr. Muntyán István ítélő-
táblai tanácselnök, a belvárosi római kitolikus 
hitközség világi elnöke írják alá. 
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A fővárosi Operettszínház elleni 
merénylet ügyét a fiatalkorúak 

birósága tárgyalja. 
Budapest, augusztus 28. 1923 októberében, a 

} Fővárosi Operettszínház megnyitása után néhány 
* nappal, az „Olivia hercegnő" cimü operett egyik 

előadásán kínos és majdnem emberhalállal vég-
ződő botrány játszódott le. A színház emeleti er-
kélyén több fiatal fiu jelent meg, amelyek az ope-
rett második felvonásának végén hangosan kiál-

I tozni kezdtek, majd többen revolvert rántottak elő 
[ és a csillár közé lőttek. A rendőrség ebben az 
, ügyben annak idején megindította a nyomozást 

és sikerült a tetteseket és a felbujtókat is kézre-
keriteni. 

A rendőri nyomozás megállapította, hogy a Fő-
városi Operettszínház elleni merényletet egy szer-
vezett banda követte el. A banda feje és irányi-
tója Márffy József, az erzsébetvárosi bomba-
merénylet fővádlottja volt. A színházban a lövöl-
dözést és a botrány megrendezését pedig Heffer 
Gyula nevü fiatalember vezette több kiskorú fiu 
segédletével, akik a lövöldözésben is részt vettek. 

Heffer Gyula és mintegy husz társa ellen magá-
nosok elleni erőszak büntette címén indult meg az 
eljárás. Ugyanilyen címen emelt vádat ez ügyben 
az ügyészség Márffy ellen is. Az ügy tárgyalását 
szeptember 24-re és 25-re tűzte ki a budapesti 
büntetőtörvényszéken dr. Patay István táblabíró 
tanácsa. A Fővárosi Operettszínház ellen elköve-
tett merényletet azért tárgyalja Patay tanácsa, 
amely tudvalevően a fiatalkorúak büntetőbírósága, 
mert az ügyben több fiatalkorú is szerepel. így 
azután a fiatalkorú vádlottak mellett Heffer és 
Márffy is a Patay-tanács elé kerül, ahol a fiatal-
korúakkal együtt fognak ítélkezni valamennyi vád-
lott felett. Márffyta Fővárosi Operettszínház elleni 
bombamerénylet ügyében dr. Kágyi Aladár védi. 
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A Népszövetség szerződéstervezete. 
Páris, augusztus 28. Az Havas ügynökség 

részleteket közöl arról az amerikai szerződés-
javaslatról, amelyet a leszerelés és az államok 
biztossága üg>ében fog tárgyalni a Népszövet-
ség. A „megtorló intézkedések" cimü fejezet-
ben kimondja a tervezel, hogy a szerződő álla-
mok gazdasági rendszabályokhoz nyúlhatnak a 
támdást kezdeményező államok ellen s ezeket 
a rt. ídszabályokat egyre élesebbé lehetik mind-
addig, amig az illető állam le nem teszi a 
fegyv rt. A szerződés a következő pontokat tar-
talma ta: 1. A támadással vádolt ország négy 
napon belül a nemzetközi törvényszéknél iga-
zolhat ja magát. 2. Minden három é'ben lesze-
relési konferencia ül össze. 3. A szerződést 
két, vagy több állam között kötött pótegyezmé-
nyekkel lehet teljessé tenni. 
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KOSZTBETÉTEK VOLT PRÓFÉTA-HELYISÉG. 


