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Az urnapi körmenet 

Glattfelder Gyula püspök. Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes es dr. 
Szalay József fökapittány a körmenetben. 

'A körmeneti 

zetben van, talpra álülása azonban annyira ősz-
szelugg a gazdasági helyzettel, hogy döntő Jelen-
tőségű lépési az igazságügy minisztertől várni nem 
lahet A cél az, hogy az eljárást gyorsítsuk és a 
vádlott minél előbb a biróság elé kerüljön. Meg-
győződése, hogy a javaslat el fogja érni célját 
és a [»eres eljárás megujhódik. 

A többség ezután a tőrvényjavaslatot általános-
ságban elfogadta. Elvetették Györki Imre nyolc 
ha ározatl javaslalát. 

Ezután áttértek a részletes tárgyalásra. Gál Jenő 
az első szakasznál körjogi tévedésnek minősí-
tette azt, hogy a bíróságok a magyar szent ko-
rona nevében fogják hozni ítéleteiket, ezzel el-

lentmondunk alaptörvényeinknek. Nem lehet a 
korona nagyszerű szinbo'umát a végrehajtó háta 
lom megnyilvánulásához felhasználni. Ha az íté-
let téves, a szent korona nevében mondunk más 
ítéletet? 

Zsityay: Amikor őfelsége, a király nevében mon-
dottak ítéletet, akkor is előfordulhatott,hogy az 
ítéletet korrigálni kellett. Az 1920. évi törvény 
szurrogátumot adott, amikor kimondta, hogy a 
szent korona helyett a magyar állam nevében hoz-
zák az Ítéletet. Ez a kifejezés a magyar nép lel-
kében idegen volt és az egész jogász világban és 
a bíróságnál is az az óhajtás nyilvánult meg, 
hogy a szent koronát hozzuk vissza. 

Az ülés 6 órakor ért véget 

Szombaton hirdetnek Ítéletet 
a tiszaktlrti hármas gyilkosság ügyében 
Szolnok( junius 20. A szolnoki törvényszék pén-

teken 42 tanút hallgatott ki a méregkeverés bün-

pörében. A tanuk közül a gyilkossápokkal vádolt 

Szabó házaspár fia, Smbó Lá*"'ó súlyosan tar-

helő vallomást le't szülei és a többi vádlóit ellni. 

Amatőr - munkák 
legolcsóbban és leggyorsabban 
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Somogyi ucca 24. Telefon 21-26. 
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C S E P E L 
kerékpárokat nem kell már bizományosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész-
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban első kézből nálam lehet beszerezni. Szántó 
Sándor gépkereskedő, Szeged. Kiss Dávid-palota, 

Klss-ucca 2 szám- 32 
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Fürdőcikkek 
. . P 3-!S részes parala uszAőv ... 

Oumml (Oidősapka, divatszinben 
Fehér csónakázó sapka, zöld ceti sien* 

ellenzővel - .» 
Női Tomy kalap, tartós anyagoól .. 
Női klott fűrdőctpő ... - - — ~ 
Erőlemez strand kazetta ... — 
Cel. szemellenző, zöld 

... P »58 

P 1-10 
P 1*80 
P 1-20 
P 1-20 
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Párisi Nagy Áruház, Szeged l 

A csendőrök részletesen elmondották, hogy a vád-

lottak szinte megkönnyebbülve vallották be a gyil-

kosságokat 

A délutáni tárgyaláson az orvosszakértők adták 

elő véleményüket, amelyek seerint idősb Madarász 

Józsefnél, Szabó Mihálynál és Szabó Istvánnál a 

belső szervekben és a ruhákban olyan nagymeny-

nylségü arzént találtak, ami kétségtelenül bizo-

nyltja, hogy mindhárman arzénmérgezésben hal-

tak meg Madarász József gyenge korlátoltságban 

szenved, de a gyilkosság elkövetésénél semmi sem 

akadályozhatta szabad elhatározásában. A többi 

vádlottnál, Madarász Józsefnénál, Szabó László-

nál és Szabó Lászlónénál, valamint Csordásnénál. 

teljes beszámithatóságot állapítottak meg az or-

vosszakértők. 

Dr. Kronberg János ügyész tartotta meg ezután 

vádbeszédét. A szülőgyilkosokra és a bünsegédi 

bűnrészesekre a legsúlyosabb büntetés kérte. 

Dr Móra Lajos ügyvéd, a Madarász-házaspár 

védője, bizonyítani igyekezett, hogy Madarász Jó-

zsef elmeállapota gyenge és nem ura akaratának. 

Madarásznénál enyhítő körülményként hozta fel, 

hogy terhes állapotban volt és apósa a gyermek 

megszületését meg akarta akadályozni, ez kész-

tette Madarásznét arra, hogy férjét felbujtsa édes-

apja meggyilkolására. ^ 

A tárgyalást szombaton folytatják, amikor ki-

hirdetik az ítéletet 

Zivatar ? 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban a Dunántul a nap folya-
mán is voltak kisebb esők. A hőmérséklet 
25—26 fokig, Budapesten és Debrecenben 
28—29 fokig emelkedett. Prognózis: Zivatarra 
hajló idö várhaló, némi hösülyedéssel. 

AZ urnapi Körménél 
(A Délmagyarország munkatársától.') Ünne-

pélyes keretek kőzött, mintegy húszezer hivő 
részvételével folyt le csütörtökön délelőtt az 
urnapi körmenet. A fogadalmi templomban 
reggel 8 órakor ünnepélyes szentmisét mon-
dott dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök. A 
szentmise után, 9 órakor indult el a menet, 
amelyet négy diszsisakos lovasrendőr nyitott 
meg. Elől a cserkészzenekar haladt, ezt kö-
vette az iskolák hosszú sora: a leánygimná-
zium, a kereskedelmi iskola, a zárdanövendé-, 
kek, az ifjúsági Szent Imre Kör tagjai, a 
reálgimnázium, a piarista gimnázium, a női 
kereskedelmi iskola. Utánuk diszzászlók alatt 
az egyesületek, körök, a vasutasság, a postá-
sok haladtak. A »MANSz« tagjai magyar ru-
háikban vettek részt a menetben, utánuk a 
a Katolikus Lányok Szövetsége következett 
A hatóságok, hivatalok kiküldötteit a Foede-
ratio Emericana, a Katolikus Kór tagjai kö-
vették. Ezután következett a virágot szóró fe-
hérruhás lányok sora, a katonazenekar, az 
acélsisakos díszszázad és végül közvetlenül 
a püspöki baldachin előtt hosszú sorban a 
papság. Az oltáriszentséget vivő püspököt ro-
hamsisakos katonák kisérték. A püspök után 
a világi hatóságok vezetői haladtak: dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester, vitéz dr. 
Shvoy Ká lmán vegyesdandárparancsnok, dr. 
Szalay József főkapitány, dr. Pálfy József he-
lyettes polgármester és még sokan mások. A' 
menet végén haladt a hivők sokasága. 

A körmenet a Gizella-téren, a Tisza Lajos-
köruton, a Dugonics-téren, Somogyi-uccán ke-
resztül haladva tért vissza a fogadalmi temp-
lomhoz A körmenet utvonalán rohamsisakos 
katonák állottak sorfalat. A fogadalmi temp-
lom előtt a püspök áldással bocsájtotta el a 
híveket. 
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özv. Faragd IslTánné nery a maga, valamint gyer-
mekei, János, Ferenc i<b József nevében fájdalomtól 
megtört sziwol tudatja, hogy leánya, Illetve testvérOk, 

Faragó Mandka 
f. hö 20-án reggel 5 órakor hosszas szenved«* ntán 
22 íve» koriban olhnnyt. 

Temetése f. hó 21-én (siómbatori) délután 2 órakor 
lene a római katolikus s»ertartjU szerint Újszeged, 
Gazdasági-telep 48. szám alatti gyáazháiból. 

A gyászoló család. 
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Mindenfele szőnyeg 
szakszerű javítását jutányosán vállal 

„GÁBOR" szőnyegszövő 
Szeged, Kárász u. 8. sso Telefon »—74. 


