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Kisurrant a törvényszék épületéből 
a tárgyalóterem hallgatósága között 

(elismert betörő 

M I N D E N N E K 
az ára emelkedett, ennek dacára mi nem 

emeltük az árakat. 
4 fogásos menü kenyérrel P 1.10 
Reggeli kávé (tiszta babkávéhói főzve) 

kaláccsal 30 fillér 
Vacsora 74 fillér 

KOzponfi Teicsarnok rt. tetivóta 
Kihordást vállalunk. 

(A Délmagyarország munKatársától.) Ilyenkor 
télen a törvényszék tárgyalótermei napról-napra 
megtelnek hallgatósággal, akik kőzött — mint 
mondani szokták — meghallgatás nélkül ki lehet 
ne osztani néhány „mázsát", azaz esztendőt . . . A 
„vagányok" néha ugy megszállják egy-egy érde-
kesebb táryyalásnál a termet, hogy sem ügyvéd, 
sem ujságiró nem tud bejutni oda. Nagy érdek-
lődéssel figyelik a tárgyalások menetét és szak-
értelemmel latolgatják a vádlott esélyeit Nincs 
az a bűntetőjogász, aki otthonosabb lenne egy 
lopási, orgazdasági ügyben, mint a hallgatók 
egyik-másika. Néha napján, amikor rendőrök, 
detektívek jelennek meg a bíróságon, nagy az 
izgalom és az ember azon kapja magát, hogy a 
terem lassan kiürül, ez is, az is kisomfordál és 
eltűnik a folyosó hajlatában, nehogy összetalál-
kozzék valamelyik detektiweL 

Csütörtökön délelőtt a 106-os számú teremben 
játszódott le izgalmas üldözés. Eovács rendőr-
felügyelő egy rendőrséget érdeklő bűnügyben, 
mint megfigyelő tartózkodott a teremben és ott 
észrevett a sarokban egy önkéntes tűzoltói egyen-

— Hóvihar dühöng Romániában. Bukarest-
ből jelentik: Romániában állandó hóvihar dü-
höng. Dobrudzsában az egész közlekedés meg-
bénult Egy paraszt az országúton megfagyott, 
egy vadászt pedig az erdőben farkascsorda tá-
madott meg és szétmarcangolta. 

— Karambol a Dardanelláknál. Islanbulból 
jelentik: Vanduara angol gőzös a Dardanellák-
nál egv török motoros hajónak nekiment és az 
összeütközés következtében elsülyedt. Tiz utast 
kimentettek, a többi a tengerbe fulladt. Eddig 
hat holttestet találtak. Attól félnek, hogy a sze-
rencsétlenségnek több halálos áldozata van. A 
ha jón több török kereskedő volt. 

— Halálozások. Súlyos csapás érte szerdán dr. 
Tarajossy Béla ügyészségi einököt és családját. 
Szerdán este váratlanul elhunyt Pécsett néhai 
R i h ra e r Kázmér kúriai biró özvegye, akiben a 
szegedi ügyészség elnöke anyósát gyászolja. A? 
elhunyt matrónát Pécsett temetik el. Tarajossy 
elnök és családja iránt mély részvét nyilvánul meg 
városszerte. — Szerdán este hosszas betegeskedés 
után meghalt Gál Ferenc nyugalmazott katonai fő-
számvevő 67 esztendős felesége. Az elhunytban 
Gál Ferönc, a szegedi színház tagja édesanyját 
gyászolja. Gál Ferencré temetése pémteken dél 
után 3 órakor lesz a közrendészeti kórházból 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél 
után 4 órakor a fűtött kistemplomban. Hétköznapi 

ruhába öltözött fiatalembert, aki nagyon ismerős-
nek tűnt fel előtte. Hamarosan rájUi, hogy az il-
lető betörés miatt körözött egyén, c-kit mindez-
ideig nem sikerült kézrekeriteni. Az önkéntes tűz-
oltó megneszelhette a veszedelmet és nyomtalanul 
eltűnt a teremből A felügyelő detektívek után te-
lefonált, csakhamar két detektiv érkezett a tőr-
vényszéki épületbe és hozzáláttak a kutatáshoz. A 
tűzoltó — bizonyos Lévay István — azonban el-
tűnt. Valószínűleg valamelyik félreeső helyen bu-

i zódotf meg és egy alkalmas pillanatban a mellék-
lépcsőn surrant ki az épületből. Még sokáig ke-
resték mindenfelé, de minden fáradozás meddő 
maradt 

Arra a hirre, hogy a detektívek razziáznak, 
pillanatok alatt kiürült a hatalmas épület és at-
tól kezdve szinte üres termekben folyt tovább a 
tárgyalás. 

A napokban egy detektiv tűzkőcsempészt 
emelt ki a 94-es számú terem tarka közönsége 
közül. Az illetőt megmotozta és a cipőjében ren-
geteg csempészett tűzkövet talált. 

— "A változás éveiben, amikor arra kell tó-
' rekednünk, hogy az agy, a tüdő és a szív felé 

irányuló vértódulást ellensúlyozzuk, valamint 
i hogy az emésztőszervek renvhe működése 
j folytáp a belekben beállott pangást biztos és 

enyhe módon megszüntessük, akkor reggelen-
ként egy-egy pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserüviznek valóban áldásos hatása van. 

Armnntano vlvftaftndttnla El eh 
Ilona, Kaüos Endre £s statcsftnnl 
LösilO olimpikonok részvéiettvcl. 
Jegyek előre YáWatóH a Tisza 

szftllö Dorfósftnál. 

— Tudományos előadás » Munkásotthonban. 
Pénteken este fél 8 órakor a Hétvezér-uccai Mun-
kásotthonban P a j o r Rudolf, a magyarországi 
szociáldemokrata párt titkára „A szocialista kul-
túra" cimen tudományos előadást tart. 

— Füftölt é» savanyu halak Márkusnál. 

•— Baleset, F a r k a s Ilona 29 éves szegénvház» 
mindenest csütörtökön reggel bevitték a mentők a 
közkórházba. A szerencsétlen leány lefelé tartott 
a lépcsőn, megbotlott és olyan szerencsétlenül 
esett le, hogy balkarját eltört*. 

Ki felelős 
a gazdatársadalom 
súlyos helyzetéért 

Érdekes előadás a Makói Gazdasági 
Egyesületben 

(A Délmagtjarorszdg makói tudósítójától) A 
Makói Gazdasági Egyesület olvasótermében csü-
törtökön délelőtt 11 órakor szépszámú hallgató-
ság előtt tartotta meg Gesztelyi-Nagy László, a 
kecskeméti Mezőgazdasági Kamara igazgatója 
előadását „A gazdatársadalom felelőssége" cím-
mel. 

Az érdekes előadás sorravette a gazdatársa-
dalom aktuális problémáit s mindegyikben felku-
tatta és kimutatta a felelősségnek a gazdatársa-
dalmat terhelő részét, végső következtetésül meg-
állapítva, hogy nem lehet a bajokért a kormányt, 
pártokat, vagy egyéneket hibáztatni egyedül, ha-
nem azokban komoly felelőssége van magának a 
gazdatársadalomnak is. Reámutatott arra, hogy 
magyar gazda termelési rendszere kiuzsorázza n 
föld termderejét, birálta bérleti politikánkat, 
amelynek következtében 120— 1S0 ezer kisbérlő él 
a legnagyobb gazdasági lerongyoltságban. Köz-
egészségügyi téren a falusi lakosság állapota 
megdöbbentő képet mutat. Táplálkozásában a fa-
lusi lakosság 38 százalékkal kevesebb kalóriát 

vesz Jel, mint amennyire szüksége volna. Meg-
döbbentő az a kérdés ilyen körülmények kö-
zött, mi lesz a jövő nemzedékkel a reá váró óriá-
si feladatokat tekintve? 

Az útügyi politikánk elhibázott, amikor a jár* 
müvek 25 százaléka a géperejű jármű s mégis 
az utak 75 százaléka épül a géperejű jármüvek 
céljaira s 600 községnek nincs bekötő Utja. Szak-
oktatásunk terén súlyos felelőssége a gazdatár« 
sadaloinnak, hogy a szaktanfolyamok és előadá-
sok egész sorát érdeklődés hiámja miatt nem 
lehet megtartani. A munkáskérdés tekinteteben 
is visszás az a helyzet, hogy az ipari munkásság 
béremelésével egyidejűleg, azok 5—6 pengős nap-
számbérével a 2 pengőt is nehezen fizetik a gaz-
dák a mzőgazdasági napszámosnak. Szólott a 
szövetkezeti mozgalom kérdéséről, az önellátási 
problémákról, adórendszerünk hibáiról s bankpo-
litikánk visszáságairól, amely főképpen a vidék 
elhanyagolásában és a főváros isfápoídsdíxin 
nyilvánul meg legkiriuóbban. 

Az előadást vita követte, amelyben dr. Csonka 
János elismerte Gesztelyi-Nagy László fejtegeté-
seinek helytálló voltát Kifogásolta, hogy nem 
vorta le a végső következtetést, hogy a gazda-
társadalom a nagyipar és a banktőke hatalmá-
val szemben tehetetlen. Szirbik Sándor szerint 
a felelősség nem a kormányt, sem az osztályo-
kat, vagy a társadalmat, de az egész Európát 
megült szellemet, az önellátási gondolatot ter-
heli. 

Dr. Diósszilágyi József felszólalásában Purgli/ 
Emilt, Fáy főispánt, S. Bálint Győrgyöt és Nagy 
Ernőt, mint makói gazdavezéreket ünnepelte. 

istentiszteletek reggel fél 7 és délután fél 5 óra-
kor. Szombaton reggel háromnegyed 7. 

— Ujabb fordulat a Vigyázó-muzeumban tör-
ténj betörés ügyében. Budapestről jelentik: A rá-
koskeresztúri volt Vigyázó-féle nmzeumban tör-
tént betöréssel kapcsolatban megállapították, hogy 
az onnan eltűnt ékszerek egy részét a betörést 
megelőző időkben elzálogosították cs a betörés 
napján már nem is voltak a múzeumban. A csend-
őrség most elfogta L u b l o v a r i Györgyöt és 
átadta a pestvidéki ügyészségnek. A további nyo-
mozás érdekében a csendőrség felhívja mindazo-
kat jelentkezésre, akik az elmúlt évben Lublová-
ritól ékszereket, vagy zálogjegyeket vettek, akii 
ás ékszerekről, vagy azok egy részéről utánzato-
kat készítettek. 

— A Magyarországi Husipari Munkások Szö-
vetségének szegedi csoportja vasárnap délután fél 
4 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) 
alakuló közgyűlést tart, melyen a husipari mun-
kások gazdasági helyzetét R é v é s z Manó, a Hus-
ipari Munkások Szövetségének elnöke, a minimá-
lis bérek jelentőségét és a Szervezkedés fontossá-
gát L á j e r Dezső titkár ismerteti 

Minden külön értesítés helyett. 
Dr. Lobi Imre, Löbl Ernő és özv. dr. Csányi Miklósné sz. Löbl Irén. mint gyere-

kei fájdalomtól mélyen sújtva jelentik, ugy a maguk, mint az egész rokonság nevé-
ben is, hogy forrón szeretett édesanyjuk 

özv. Lobi Adolf né 
sz. Soitzer Gizella 

a legiobb anya .anyós és> nagyanya, testvér és rokon 1937. évi január hó 13-ik nap 
ján életének 69-ik, végtelenül boldog házasságának 53-ik évében, alig hat hét előtt 
elhalt férjét az öröklétbe követve, hosszas szenvedés után csendesen elhunvt. 

Temetése f. é,vi ianur hó 15-én, pénteken d. e. 11 órakor lesz a zsidó temető 
cinterméből. — Emlékét örökké szivünkben őrizziikl Gyászolják még: 

Unokái: 

r» i -u r A • Löbl István Testvérei: 
}'í\ , u ' b l imrénc Csányi Gabi Spitzer Izidor és neje 
Lobi fcrnone menyei Csányi Károly nzv. Deutsch Simonné 
1 éri Fai veje. Lobi Marica Spitzer Lajos és neje 

Löbl Vera és az egész rokonság. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük- Külöcvillaraosok a Dugonics térről 10Ví órakor indulnak 
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