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Izgatás miaii 
3 hónapi fogházra Ítélték 

Száiasy Ferencet 
„Jogállamban, a&ol rendnek 
lengetik; meg ilyen röpirat, 
Qanem htín a magyar állam 
csak más testeket frasznált. 

mint a kommunisták' 

kell lenni. nem je-
es nem hazafiság, 
ellen" — ..Szálasy 
de ugyanazt tette. 

Budapesl, .április 23. A budapesti büntetőtör-
•vényszék Gadó-tanácsa pénteken tárgyalta Szá-
lasy Ferencnek, a Nemzet Akarat pártja „vezéré-
nek' els6 izgatási perét. A vezér elleti ínég több 
eljárás van folyamaiban izgatás miatt 

A tárgyalás alkalmából negyven rendőr vo-
nult ki a biróság épületébe, a hallgatóság közölt 
Több detektív foglalt helyet. A terembe 1 .;!épő 
Szálasyt a padsorokban helyet foglalók egy része 
leieméit karral köszöntötte. Az etnölí figyelmez-
tette a hallgatóságot, aki feláll és tüntet, azt kive-
zetteti. A rendőrök nyomban ki is vezetlek a 
hátsó sorokban ülőket. Az elnök ezután k'zölle a 
hallgatósággal, hogy aki tüntetni merészel, le-

tartóztatja. 
Az elnök kérdésére Szálasy kijelentette, "hogy 

nem érzi magát bűnösnek. Pártja nem osztály-
ba rcot hirdet, hanem nemzeti szocialista eszme-
körben küzd. 

Az elnök azután ezt a kérdési tette lel: 
— Önök munkatársról, eszmetársrói beszél-

nek a röpiratban. Kern okar ez a megszólítás 
hasonlítani az clvlánshoz? 

A továbbiakban azt mondotta az elnök, hogy 
3 röpirat tartalmából az tűnik ki, hogy amit Szá-

.lasyék akartak, az revolució e's nem evolúció. 
Az ügyész vádbeszédében hangoztatta, bogy 

"Szálasy röpiratának egyes kitételei a nemzel-
gyalázásl is kimerítik és kettős formában elkö-
vette az állom c'<s társadalmi rend fc'jorgaiására 
irányuló törekvést. 

A biróság rövid tanácskozás után hoz'a meg 
ítéletét. A törvényszék Szálasyt az állam tt tár-
sadalmi rend {elforgatására irániju.ó izgatás és 
hilfelckezet elleni izgatás vétsége címen három-
hónapi fogházra, valamint háromévi hivatal-
vesztésre és pclitikai jogainak elvesztéséi a Ítélte. 
Elrendelte az összes röpiratok elkobzását és meg-
semmisítését. 

Az Ítélet indokolása szerint a biróság a vád 
álláspontját fogadta el. A törvényszék megítélése 
szerint rosszul felfogott hazafiság az, amikor azt 
állítja a vádlott, liogy a zsidóság öivícse é.~ kap-
zsisága következtében „zsidó állammá'' sülyed-
'ünk. 

— Ilyet magyar ember még nem mondott rs 
vm irt soha, — mondotta emelt hangon az el-
nök. 

— A marxizmus nem hasonlítható össze a 

fiától Kezdve 
lép érvénybe a 

Budapesti 
Nemzetközi Vá sá r 

50 *Jn*os utazási kedvezménye. 
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Visdiigazolvány és feVilájosilás kapható: a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
iegy irodájában 

zsidósággal, — folytatja az indokolás. Jogállam-
ban. ahol rendnek kell lenni, nem jelenhetik 
meg ilyen röpirat, cz nem hazafiság, luinem 
bűn a magyar állam ellen. 

Az indokolás a továbbiakban azt mondotta, 
bogy a haza szent fogalma alá akarja helyezni 
a vádlóit a rabbiul <\s igy a társadalom erőszakos 
felforgatására irányuló izgatást követett el. A 
vádlott csak más [eslclt't használ. de ugyanazt 
telte, mint a kommunisták. 

Hajszálvékony 
gyönyörű 
harisnya 

3.20 
saját 
márkás 

Enyhitö körülménynek mérlegelte a bíróság a 
vádlott büntetlen előéletét, ez azonban nem kü-
lönös érdem egy katonatisztnél, — hangoztatta 
az elnök. Sulyosbitónak találta a biróság, hogy a 
maggar katona, a fegyelmezettség őre vétett a 
fegyelem ellen 

Az ítéletet ugy ?iz flgvész, mint a vádlott 
megfellebbezte. Ekkor mozgolódás támadt a te-
remben, mire az elnök erélyesen így szólt; 

— Aki tüntetni merészel, azonnal letartózta-
tom! Ez templom, itt nincs politika! 

Ismeretes, bogy a vizsgálóbíró néhány nap-
pal ezelőtt elrendelte Szálasy szabadlábrahelye-
zését, ez ellen azonban az ügyészség íelfolyanio-
dással élt. A vádtanács most helytadott az ügyész-
ség felfolyamodásának és megsemmisítve a vizs-
gálóbíró határozatát, elrendelte Szálasy Fcrcnc 
további fogvatartását. 

Megérkeztek az 1937-es tipusu 

férfi és női Kerékpárok 
Árak már f pengőtől 
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Nyilaskeresztes 
uccai támadás 

Pénteken délben egy nyilaskeresztes fiatalember 
vakmerő támadást követett el Ligeti Jenő szer-* 

kesztő ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-

ken délelölt durva orvtámadást követtek el 
L i g e t i Jenő, a .,Hétfői Rendkivüli Újság" 
felelős szerkesztője, a Délmagyarország kiadó-
hivatali igazgatója ellen. Egy nyilaskeresztes 
férfi a nyílt uccán megtámadta és inzultálta, 
löielólt még védekezésre gondolhatott volna, 
majd igyekezett eltűnni. 

Ligeti Jcnö lapjában két héttel ezelőtt kis 
cikk jelent meg, amelyben Diicsö Jánosné sze-
gcdi szerepléséről volt szó. A cikk megjelent, 
régen el is felejtették, pénteken délélőtt azon-
ban ennek a cikknek váratlanul uccai folyta-
tása támadt. Ligeti Jotiö mi t seiu sejtve, haladt 
a Mikszáth Kalmán-uccában, amikor váratla-
nul melléje lépett egy 25—20 év körüli fiatal-
ember és igy szólt: ; 

— Maga Ligeti Jenő szerkesztő? 

Ligeti igeulő válaszára a fiatalember igy 
folytatta: 

— Masa irta azl a cikkel Dücsőnéről? — Ez-
uláo bc se várfh a felelelet, felemelte kezét és 
hirtelen megütötte :iz idős embert. A támadó 
ezután sietős léptekkel elindult, hogy eltűnjön 
az ucca forgatagában. A vakmerő in-, 
zultusnak többeu szemtanúi -voltak. akik 
azonnal üldözőbe vették a menekülni akaró 
támadót, a közelben voll egy rendőr is, aki a 
támadóhoz lépett és átkarolta; ma jd heki-
sé'fe a rendőrségre. Megjeleni a rendőrségen 
I.'.geti Jenő is, aki azonnal feljelentést tefl a 
vakmerő támadó ellen. 

A detektívek vallatóra fogiák az ismeretlen 
embert, aki elmondotta, liogv egv hónapja 
tagja a nyilaskeresztes pártnak, neve C s ú z l i 
Ferenc. 28 esztendős és foglalkozására nézve 
földműves. Arra a kérdésre, liogv miért támad-

ta meg az uccán Ligeti Jenőt, azt mondolla, 
hogy Dücsöné védelmében követte el tettét, 
illírt felháborította a „Hétfői Újságnak'" az a 
cikke, amely szerint Dücsőné nem ért el vala* 
mi nagy sikert a nyilasok gyűlésén. Elmon-
dotta azl is, liogy már napok óta lesle Eigetl 
Jenőt, pénteken délben azután megpillantotta 
az uccán cs követte addig, ameddig alkalmas 
helyre nem értek. Itt azután elkövette a táma-
dási. 

A rendőrségen jegyzőkönyvet veitek fel, ma jd 
az uccai támadót clensedték. Az ügy iratait a 
rendőrség a büntetőjárásbirteágra teszi át, ahol 
tettleges, durva becsületsértés cimén indul el-
járás Csúzli ellen. 

A durva uccai támadás mindenült 
a városbán általános felháborodást keltelt, 
egyöntetűen ilelték el a nyilasok harcmodorát, 
akik olyan eszközökkel dokumentál ják bátor-
ságukat. — uccai támadást rendezlek. 
me^Utinuduak egy idős, ö2 éves emberi — két 
héttel egy. cikk ulán. 

Mivel már napok óta hallani lehetett, hngy 
a zöldingesek hasonló akciókra készül-
nek és mivel a péntek déli uc-
cai támadást nem lehel egyetlen egyem ügy-
nek és sérelemnek tekinteni — és mivel ugy 
látszik, netn kínálkozik más műd, — a Délmn-
üvaiország megteszi az intézkedésekel, 
hogy a szerkesztőség valamennyi* tagja 
közérdekű munká jának végzése közben meg-
védhesse uccai és személybiztonságát. A szer-
kesztőség tagjai teljes szolidaritással utasítják 
vissza az uccai lám adások balkáni e-vkőzeit — 
és meg fogják akadályozni a hasonló támadá-
sok megismétlődését. 


