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a zsidókat elnyomóiknak tartják. 

Virrasztó hirdette a papi birtokok erőszakkal 
való elkonfiskálását, ha kell, hóhérbárddal 
szerzik me* • földet. Virrasztó minden vallást 
gyalázott. 

A biróság tobb tanút is hallgatott ki. A ta-
nuk között többen vallották, hogy Virrasztó 
g\ alázta Krisztust. 

Este 9 órakor hirdette ki a biróság az'Ítele-
tet. A törvényszék egvrendbeH folytatólagosan 
elkövetett nemzetiség és felekezt ellnii izga-
táv bűntettében, három rendbeli vallás elleni 

vétségben és kihágásban állapította meg Vir-
rasztó Mihály bűnösségét és ezért 

hét hónapi börtönre 

ítélte. Az á l lam és társadalom rendjének erő-
szakos felforgatására irányuló bűncselekmé-
nyek alól ugy őt, mint a többi vádlottat fel-
mentette a törvényszék azzal az indokolással, 
hogy Virrasztóék mindenféle tevékenységükkel 
felhagytak, jóval azelőtt, mielőtt azokról a ha-
tóság tudomást szerzeit. 

\z itélet nem jogerős. 

Ismét súlyosbodott a pápa állapota 
Vatikánváros, január 22. A XI. Pius pápa az 

éjszakát, kisebb fájdalmaktól eltekintve, nyugodtan 
töltötte. Milani tanár a Szent Atyát korán reggel 
megvizsgálta és állapotát kielégítőnek találta A 
Szent Atya péntek délelőtt is hosiszibb m i:e z'-
lést folytatott PaceVi államtitkárral. A pápa a 
nap legnagyobb részét ágyban tölti és csak rövid 
ideig szokott abban a karosszékben pihenni, ame-
lyet legutóbb készítettek számára. Az orvosok attól 
tartanak, hogy a gyakori helyváltoztatások ártal-
mára lehelnek a fájás láb vérkeringésére. Tudva-

levőleg az utóbbi időben különösen a bal lábon mu-
tatkoztak vérkeringési zavarok. 

A pápa állapotában a várt javulás még mindig 
nem következett be. Ma ismét ágyban maradt és 
az ágyban hallgatta a szentmisét, amelyet elődjé-
nek, XV. Benedek pápa halálának évfordulója al-
kalmából ajánlottak fel. Milani professzor a nap 
folyamán sokkal gyakrabban és hosszabb ideig tar-
tózkodott a pápa betegágya mellett és az érelme-
szesedés súlyosbodását állapította meg. 

Izgalmas 
parlamenti Illésekre 

van kilátás 
A közigazgatási bíróság elöntésének 

.hullámai a politikai életben 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Min-

den érdeklődés most a jamlár '26-án összeülő 
képviselőház felé terelődik. Politikai körökben 
ugy tudják, hogy az ellenzék D a r á n y i Kál-
mán miniszterelnök kormánya iránt mutatott 
jóindulatu semlegességet a parlament megnyi-
tása után felfüggeszti, ha a kormány nem haj-
landó azoknak az ellenzéki követelményeknek 
eleget tenni, amelyek egyrészt a titkos válasz-
tójogra, másrészt bizonyos közigazgatási kér-
désekre vonatkoznak. A jelek szerint meglehe-
tősen izgalmas parlamenti ülésekre van kilá-
tás 

l»r. Ilajual István tigyvéd és feleségi 
I'álly Piroska, valamint gyermekeink; 
Piriké és Pista lelkünk mélyéig megren-
dülten tudatjuk, hogy áldott szívű jó 
édesapánk és nagyon szeretett nagyapánk. 

Id. Hainal fs'ván 
gazdálkodó, volt th. bizottsági tag; 

folyó hó 21-én délután, 83 éves korában, 
özvegységének 26-ik évéiben, az utolsó 
kenet szentségével megerősítve, évekig 
tartó súlyos, keresztényi türelemmel vi-
selt betegség után nemes lelkét vissza 
adta Mindenható Teremtőjének. 
Drága halottunkat folyó hó 23-án délután 

3 órakor kisérjük utolsó útjára a róm 
kath. anyaszentegyház szertartásai sze-
rint a belvárosi temető kupolacsarnokából. 

Lclkiüdvéért az engesztelő szentmise 
áldozatot folyó hó 23-án délelőtt 9 órakor 
mutatjuk be a Fogadalmi templomban az 
Egek Urának. 

Szeged, 1937. évi január bó 22-ón. 
Tts»+a n«raes emlékét orőkkrf kegyelet, 

tel megőrizzük! 
(Minden külót órteMté« helyett.') 

Külón villamos indul délután Ml 8 órákor 
a Dugonics-térről. 

I 

Budapest, yanuár 22. A kormány tagjai ma 
reggel Darányi Ká lmán miniszterelnök elnök-
lésével minisztertanácsra ültek össze. 

A minisztertanácson fontos folyóügyeket tár-
gyaltak. Hóman Bálint kultuszminiszter tájé-
koztatta a kormány tagjait a Szent István-év 
előkészítő munkálatairól . 

A minisztertanácson értesülésünk szerint 
szóba került a közigazgatási bíróságnak leg-
utóbb nyilvánosságra került ítélete, amelynek 
indokolásában kimondották, hogy a kormány-
nak a háborús kivételes hatalom alnn'án kibo-
csátott rendeletei hatálvnkat veszítették. 

Mafd az u! saifótörv^nv... 
Budapest, január 22. A közigazgatási bíróság 

egy lapinditással kapcsolatos döntésére vonatko-
zólag jól informált helyen a következőket mon-
dották: 

— A közigazgatási bíróság ítélete előtt termé-
szetszerűleg mindenki meghajlik. A sajtótörvény 
már voltaképen hónapokkal ezelőtt nyers terveze-
tében elkészült és a társminisztériumoknak már 
módjuk volt ebbe a tervezetbe betekinteni. A kor-
mány ezidőszerint á közigazgatási biróság Ítéle-
tével kapcsolatban semmiféle külön intézkedést 
nem tart szükségesnek. Az összes felmerült problé-
mákat a sajtótörvényben kívánja rendezni 

n francia-német 
gazdasági tárgyalások 
London, január 22. A Reuter Iroda berlini 

levelezője bankkörökből ugv értesül, hogy dr. 
Schacht február 11-től kezdve távol lesz Ber-
lintől és Párisba utazik, hogy személyesen ve-
zesse a gazdasági tárgyalásokat Franciaország 
és Németország között. 

Olcsóbb lett a feilábT 
Kllogratnfa 60 tlllér. Kapható a 
Pick ara'á ..Igyérban és elárusító-
helyén- Tiaza Lajos-kőrút 8 a 

I kg. virégméi 1*— 
I k g . A k á c m é z 1*20 

I k g . d i ó b é l 2 ' 50 

1 k q . mák 1*20 

N a g y A l b e r t affBa/SU 

II francia kommunisták 
ki akariák kiáltani a 
tanácsköztársaságot 

Páris, január 22. A franciaországi kommu-
nista párt pénteken C a c h i n kommunista sze-
nátor elnöklésével 500 kiküldött részvételével 
értekezletet tartott. Cachin szenátor megnyitó-
beszédében ismertette a kommunista párt sze-
repét a francia politikai életben és rokonszen-
vét fejezte ki a spanyolországi kommunis ta 
harcosokkal szemben. Hangoztatta, hogy a 

franciaországi kommunista pártnak téliesen 
azonos nézetei vannak, min t a szoyjetorosa 
kommunista pártnak. 

T h o r e s képviselő, a kommunista párt 
főtitkára, hangsúlyozta, hogy a középosztályi 
kell támogatni a nagv kapitalistákkal szemben. 
Meggvőzödése szerint Franciaországban szov-
jetrendszert kell bevezetni és e célok eléréschea 
meg kell alakítani a munkások és a parasztok 
tanácsköztársaságát. 

Thores beszéde után a gvülés a Carmagnola 
induló hangiaival fejeződött be. 
wtmm^^mmam^^mmmmmm^mmmmmmm^mmmm 

Ha föl akar szórakozni, 
jöjjön .el 24-én, vasárnap este az ioartestü-
letbe! Lá tha t fodrászat! divatbemutatót, fel-
vonulást, f u b l l e u m l U n n e p s é « 
g e l é s l á n c o l h a t . Belépődíj 50 f d l 

Hogyan akart ingyen-
birtokhoz futni egy felső-

tenvai gazdálkodó 
(A Délmagyarország munkatársitól.) A rendőr-

ség előzetes letartóztatásba helyezte Borbola 
György 44 esztendős felsőtanyai gazdálkodót, aki 
betörést és okirathamisitást követett el id. Zsiga 
István gazdálkodó sérelmére. Borbola megállapo-
dott Zsigával, hogy átveszi tőle 10 holdas városi 
bérletét és megvásárolja az azon lévő ingókat és 
ingatlanokat A megállapodás létrejött és Borbolá-
nak január elsején kellett volna fizetnie. Mielőtt a 
terminus bekövetkezett volna, Borbola gondolt me-
részet és nagyot és elhatározta, hogy Zsigától 
mindent ingyen fog megszerezni. A múlt év de-
cemberében kileste, amikor Zsiga nem tartózko* 
dott odahaza. Betört tanyájába és onnan ellopott 
103 pengő készpénzt és elvitte a földbérkönyvet 
így felszerelve Szegedre jött és itt fogadott két 
pengőért egy embert, akit kinevezett Zsiga István-
nak. Ezt az embert aztán elvitte egy ügyvédhez 
és az ügyvéd előtt adásvételi szerződést kötött 
vele. A szerződésbe azt is belefoglalta, hogy 
Zsiga megkapta a vételárat tőle. Az iratok birto-
kában azután a városnál a Zsiga-féle bérletet sa-
ját nevére íratta át. A dolog természetesen kide-
rült és a rendőrség letartóztatta az elelmes gaz-
dát. Beismerte a betörést és az okirathamisitást 

Pénteken már át Is kisérték az ügyészség fog-
házába. 

A SZEGEDI METEOROLOGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelen«: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 2.4, a leg-
alacsonyabb —3.8 C. A harometer ada-
ta nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 772.3, este 773.2 mm. Alevegfi 
páratartalma regge' 95, délben 100 
százalék. A szél iránya délkeleti, erős-
sége 1—1. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Mérsékelt 
légáramlás, sok helyen, lóként délen 
és Pun&ntulon köd, a hőmérséklet éj-
jel nem változik lényegesen, a nappal 
valószínűleg kissé emelkedik 


