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£1 akarták rabolni a Gajda tábornokra vonatkozó
kompromittáló Iratokat.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Prágából jelentik: Dr. Jaroslav Vorel miniszteri tisztviselő villájába tegnap esle hat
fegyveres ember tört be és arra akarta kényszeríteni a hivatalnokot, hogy a Gajda tábornokra vonatkozó kompromittáló
iratokat adja

ki. Dr. Vorelnek sikerült a támadók elől elmenekülni, jelentést tett a rendőrségen, amely
nyomozást inditott. Házkutatást tartottak a
fasiszta pártban, több iratot lefoglaltak és
két embert letartóztattak.
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felebbezte. rA szegedi tábla bizonyítást ren*
delt el az ügyben, amelynek eredménvekórJn
Sárközi Sándor büntetését 10 évi fegyházra
szállították le, mig Kolompár Demetert f e t
mentették a vád alól. A táblai itélet i n d o k *
lása szerint Kolompárt azért kellett felmenteni, mert a tábla megnyugtató bizonyítékot
nem látott bűnösségére vonatkozólag, hiszetj
a sértett nem ismerte fel Kolompárban tárna,
dóját.
л:,
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A K ú r i a döntése után a 10 évi fegyházra
itélt Sárközi Sándor újrafelvételi
kért. Az
1926 május havában megtartott újrafelvételi
tárgyaláson Sárközinek sikerült alibit igazolni
tanukkal igazolta azt is, hogy a sértett pénz.'
tárcáját egy ismeretlen egyéntől vásárolta. Az
(Budapesti tudósítónk telefonjelen- ;
Az egyházi szertartás után Pünkősti Andor az újrafelvételi tárgyalás sikerrel is végződötf
tése.) Ma délután temették el a farkasréti temető- újságíró egyesület nevében búcsúzott el a harcos
Sárközi Sándorra nézve. Felmentése jogerőn
ben Lovászy Mártont. A temetésen a polgári poli- újságírótól, Ábrahám Dezső a harcias politikust
tikusok közül meglehetősen kevesen jelentek meg, búcsúztatta, azt, aki a nemzeti és egyéni szabad- emelkedett, amire Sárközi 500 millió korona
eljárást indított a kines<
igy csupán Pakois József, Fábián Béla, Gál Jenő
ság törhetetlen harcosa volt, Farkas István a erejéig kártalanítási
tár
ellen.
Kérelmét
azzal
indokolta a ravasí
és Sándor Pál voltak ott, mig a szociáldemokrata
szociáldemokrata párt nevében búcsúzott attól a
párt részéről a Bécsből hazaérkezett Peidl Gyula
üstfoltozó cigány, hogy 1923-tól egészen 1926
polgári politikustól, aki az örök emberi jogakért
vezetésével csaknem az egész parlamenti frakció,
küzdött és kiérdemelte a munkásság nagyrabecsü- májusáig érdemtelenül szenvedte el a vizsLovászy Márton régi politikai elvbarátai közül
lését és szeretetét. Magyar Elek, Lovászy volt lapgálati fogságot. Keresni ezen idő alatt nenj
Vass János, Buza Barna, Lalinák Jenő, Vámbéry
ja, a »Magyarország« nevében mondott
utolsó
tudott és igy az elszenvedett fogságért neki
Rusztem, Sümegi Vilmos, Ábrahám Dezső, Létay istenhozzádot, majd a munkásdalárda gyászéneke
500 millió korona kártérítés jár.
Ernő, Szalmáry Mór, Kovács Gyula, Markos Gyula
közben hantolták el a koporsót.
A szegedi törvényszék azonban а пароЪ
és mások jelentek meg. Az ujságirólársadalom réA rendőrség a temetésre igen nagy készültszéről Márkus Miksa, Lázár Miklós, Boros László,
séggel vonult ki, mert tüntetéstől tartott, A teme- ban tartott tárgyaláson Sárközi Sándor kéMagyar Elek, Pünkősti Andor, Roóz Rezső és
relmét elutasította. A törvényszék megállapítés méltóságteljes
és nyugodt
hangulatban
mások vettek részt a végtisztességen. Azonkívül folyt le, „.
totta, hogy az ítélkező fórumok alapos gyanú*
tömegesen adták meg a végtisztességet a munkások.
okok alapján hozták meg a marasztaló ítéleteiket és az újrafelvételi tárgyalás alkalmával is csak bizonyítékok hiányában történj
a felmentés. Igy Sárközi kártalanítási kérel<
me nem volt teljesíthető.
'

Rendőri készültség és munkástömegek jelenlétében
temették el Lovászy Mártont.

Sacco és Vanzeííi kivégzése után.
Barrikádok, véres tüntetések.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Egyetlen nap mult el Sacco és Vanzetti
kivégzése óta és végig a világ távírói egyre-másra
jelentenek véres tüntetéseket. A felizgatott tömeg
nem tud megnyugodni az embertelen események
után és e pillanatban még mindig nem lehet tudni,
mit hoz a jövő.
A legsúlyosabb zavargások
Parisban •'•
voltak, A tüntetők száma mintegy 120.00Ó-re rúgott, ugy, hogy a rendőrség tehetetlen volt a
túlerővel szemben és katonaság segilségével sikerült csak helyreállítani a rendet. A tüntetők barrikádokat emeltek és a barikádok mögött megkezdődött a fosztogatás. Egy ideig a villamosvasút forgalma is szünetelt. A tüntetők leromboltak több
kávéházat és megtámadták a Moulin ltouge-ot
is, A károkat többmillióra becsülik.
Londonban
a Hyde Parkban rendezett este tüntetést a tömeg,
majd az amerikai nagykövetség elé akartak vonulni. Lovas- és gyalogosrendőrök szorították viszsza a tüntetőket. Negyven ember megsebesült.
A ma reggeli angol sajtó megbélyegzi Sacco és
Vanzetti kivégzését, de rámutatnak a lapok arra
is, hogy a tiltakozások értékét megsemmisítéssel
fenyegetik a rombolások,
vv ~
Berlinben
a ma reggel érkezeit Walker nexvyorki polgármester rendőrkordon között vonult szállodájába, ahol
erős rendorcsapat őrzi,
> Varsóban
_
£
a kommunisták népgyűlést hirdettek, amit azon-

ban a rendőrség feloszlatott,

"
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Genfben
az amerikai konzulátus előtt jobbára fiatalemberekből álló tüntetők jelentek meg, akiket tűzoltófecskendőkkel zavarlak szét.
Párisból jelentik: A tegnapi zavargások után
a nyugalom ma helyreállt.
A rendőrség hivatalos kommünikét adott ki, amely
szerint 112 rendőr sebesült meg, de csak kettő
állapola súlyos. 211 embert tartóztattak le, akiknek nagyrészét igazoltatás után szabadon bocsájtották, 35 embert átkísértek az ügyészségre. 12
tüntetőt hatóság elleni erőszak és tiltott fegyverviselés cimén két héttől hat hónapig terjedő fogházra ítéltek.

Elhamvasztják

a két

Holttestet.

Bostonból jelentik: Sacco és .Vanzetti eltemetéséről még döntés n e m történt 'A Sacco—
VanzeUi-féle védelmi bizottság közölte, hogy a
holttestek felravatalozását nem engedélyezték
s igy az a keleti államok városaiban lehetetlen. A holttesteket szombaton Bostonban elhamvasztják. .Vanzetti hamvait a nővére később Newyorkba, Londonba, Párisba, Berlinbe és más városokba akarja vinni, utóbb
Olaszországba szándékozik vinni a hamvakat.
Több egyesület, amely. Sacco és Vanzetti
anarkista elveit vallja, országos értekezletet
akar összehívni Newyorkban, hogy, azon Bebizonyítsák, hogy a kivégzett anarkisták ártatlanok voltak.

A rablásért 10 évre ítélt, map felmentett cigány
500 milliós kártérítést követel a kincstártól.
A törvényszék a kérelmet elutasította.
(A Délmagyarország
munkatársától.)
1923
tavaszán történt, hogy a szanki határban Sárközi Sándor és Kolompár
Demeter Lajos cigányok megtámadták és kirabolták Takács Lajos szanki gazdálkodót. A' megindult nyomozás
során megállapították, hogy a támadók közül
az egyiknek csonka ujja volt és e nyom alapj á n fogták el a támadókat. A szegedi törvényszék előtt megtartott főtárgyaláson a vádlottak tagadták a rablás elkövetését. Sárközi
Sándor azzal védekezett, hogv a rablás idején
Kiskunhalason
tartózkodott és így íiem vehetett részt a rablásban. Sárközinél azonban
megtalálták a károsult pénztárcáját, amelyre
vonatkozólag a vádlott azt adta elő, hogy a

pénzlárcát egy ismeretlen egyéntől vásárolta.
Ezt azonban megnyugtatóan bizonyítani nem
tudta. A törvényszék Sárközi Sándort bűnösnek mondotta ki és 15 évi feggházra Ítélte.
Kolompár Demeter, a csonkaujju cigány,
szintén tagadta bűnösségét. Azzal védekezett,
hogy a nyomozás során tett beismerő vallomását csak a csendörök erőszakoskodása következtében tette meg. Csonka u j j á r ó l pedig
kijelentette, hogy nagyon sok olyan
cigány
kóborol az országban, akinek csonka ujja van.
A törvényszék azonban beigazoltnak látta Kolompár bűnösségét is és 10 évi fegyházra
Ítélte.
A tőrvényszék ítéletét mindkét vádlott meg-

Megérkeztek az amerikai
újságírók Budapestre.
(Budapesti
tudósítónk telefonjetentése.) A
Budapestre m a negyven amerikai ujságirq
érkezett. Az újságírókat az állomáson ünnepélyesen fogadták, az újságírók nevében Lövik
Károly mondott üdvözlő beszédet. Tisztele'«
tükre a Gellért-szállóban estély volt. Az újságírókat holnap fogadja VŰSS József és Walkó
Lajos külügyminiszter. Az újságírók néhány
napig Budapesten maradnak, azután a vidéki
városokat tekintik meg, köztük Szegedet is,
i

A részeg apa keresztülszúrta
gyermekét.
Budapestről jelentik: Kispesten a Nagy Lajos-körűt 9. számú házban lévő lakására éjiéikor ittas állapotban tért haza Erdélyi János 26 éves kádársegéd. Erdélyi nagy botrányt
rendezve tért be a lakásba, ahol feleségei
kéthónapos fiacskájával aludt. Az ittas ember;
konyhakést ragadott és azzal a feleségére rohant, akinek sikerült kimenekülni az udvarra.
Erdélyi ekkor a gyermekére támadt és &
konyhakéssel keresztülszúrta, ugy hogy az
életnek alig lehet megmenteni. A rendőrös
a gyilkost letartóztatták.

Kihágás! eljárás indul meg a №
hangos motorok vezetői ellen.
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l }
Az autó- és molorkerékpárforgalom m e g n ö v e k e d é s é v e l a közönség köréből egyre több a p a n a s z *
hogy a motoros jármüvek kipuffogásai és tu dőlései erősen zavarják a közönség nyugalm a A,
belügyminiszter nemrégiben szigorú r e n d e l k e z é s i két léptetett életbe, hogy a motor- és aulotuiay
donosok tulhangos kedvteléseit megakadályozz«
A rendelet hatását azonban eddig még nem tenej
tett érezni. Az uccákon ma is hangos lármával
rohannak végig a motorok,
J
A motoros jármüvek
tulhangos közlekedés«
igyekszik megakadályozni most a szegedi
ség legújabb rendelete, amelyben a
közlekedésének szigorú ellenőrzésére h í v j a t.ei ^
zegeit. A rendelkezés szerint az uccaa 1'-'- • ; .
rendőrök kötelesek a tulhangos motorok ^ " f
leállítani, akik ellen kihágási eljárás indui ^-i
A rendőrségen remélik, hogy ezzel végre
J
az uccák nyuealmát helyreállítani,

