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Fekete vásárhelyi gyégys^erész 
azldegeniéglőhól akarja rendezni adésságall 

MHÍH 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
'Délmagyarország a nyár folyamán többször 
beszámolt Fekete Géza vásárhelyi gyógyszerész 
ügyeiről. Fekete Géza április hó egyik nap-
ján, egész sereg adósság hátrahagyásával el-
tűnt Vásárhelyről és felcsapott a francia ide-
genlégió katonájának. Most ujabb, kalandos 
hirek érkeznek róla. Az afrikai sivatagban 
mint Jean Ohio folytatja kalandos, szomorúan 
érdekes élete regényét. Jean Ohio, alias Fekete 
Géza Afrikába érkezése után sorozatos leve-
lekkel kereste fel vásárhelyi ismerőseit s ér-
dekes epizódokat közölt ottani életéről. Köz-
ben eltelt 4—5 hónap. A levelek megszűntek, 
a közérdeklődés pontot tett Fekete Géza re- i 
genye mögé. Mindenki megnyugodott abban, • 

hogy a nagy élet zajlása elsodorta a iobb 
sorsra méltó embert. 

Vasárnap reggel aztán váratlanul életjelt 
adott magáról iöbb levéllel,, melyeket vásárhelyi 
ismerőseihez intézett. A levelekből kitűnik, 
hogy Fekete Géza ismerőseinek és barátainak 
segítségével rendezni akarja függőben tevő 
vásárhelyi ügyeit, amelyeknek legnagyobb 
része természetesen pénzügyi jellegű. Hogy 
és miként akarja megvalósítani a tranzakciót 
a sivatag közepéről, errenézve nem nyilat-
kozik. Hogy nem mehet neki valami kitűnően, 
ezt bizonyítja az is, hogy a levelekben pénzt 
kér ismerőseitől. Egyébként az aln-el-hadjari I. 
számú hadigyógyszertárban, mint laboráns van 
alkalmazva. 

Két lakásfosztogatás történt 
vasárnap délután 

A rendőr! jeleníés szeriní szervezeti belörőbanda működik a városban 

(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 ) 
Vasárnap délután két vakmerő betörés is történt. 
A betörök először dr. Konezwald Tibor orvos Köl-
esey-uccai lakásába látogattak el. A fiatat orvos 
feleségével színházban volt és így a lakásban 
senki sem tartózkodott. A betörők ezt az időt 
használták fel, hogy a betörést végrehajtsák. 

A betörést az orvos hazatérő szobalánya fedezte 
feJ, aki megdöbbenve tapasztalta, hogy az előszoba 
ajtaja nyitva van és a hálószoba szekrényei tárva-
nyitva vannak. A szobalány kétségbeesésében fel-
lármázta a házat. Közben hazaérkeztek Koncz-
waldék is. 

A betörők a szekrényből 8—10 ezer pengő értékű 
ékszert és fehérneműt vittek el. A betörők isme-

rősök lehettek a helyszínnel. Álkulccsal hatoltak 
bc a lakásba. A rendőrség az egyik betörőről 
pontos személylcirást szerzett és igy minden re-
mény meg van arra, hogy a betörök rövidesen 
kézrekerülnek. 

Ugyancsak vasárnap délután Policzer Jónás Ber-
zsenyi-uccai lakásában is betörők jártak. A la-
kásban senki sem tartózkodott és igy a betörők 
nyugodtan végezhették el munkájukat. Policzer 
Jónás kára 4000 pengő. 

A két betörésből a rendőrség arra következtet, 
hogy Szegedrn jól szervezett lakásfosztogató banda 
alakylj. A rendőrség széleskörű nyomozást indi-
tott, hogy a banda tagjait kézrekeritse. 
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Szerdától a 

Rendes helyárakí S P 3 
A legnagyobb kalandor film 

a Belvárosi Moziban 

tabletták 
csak az eredeti csomago-

lásban a zöld szalaggal 

valódiak; minden tablet-

tán "Aspirin 0,5" felírás 

látható. Ügyeljen erre 

mindig I 

Szász Eleket nem avatták doktorrá — Jelenti a kolozsvári egyetem 
fl Szász-pör mai tárgyalása 

Budapest, november 26. A bünletölörvényszek 
SíemáA'-tanácsa hétfőn délelőtt folytatta Szász Elek 
és társainak bűnügyében a főtárgyalást. Boron-
kay ügyészségi alelnök bejelentette, hogy a kolozs-
vári egyetem átirata szerint ott 

Szász Eleket nem avatták doktorrá. 

Az ügyész másik bejelentésében elejtette a vádat 
Brück Károllyal szemben. 

Ezután Mihalovies István rendörtanácsos tanú-
vallomásában elmondotta, hogy az étkezde élére 
ő ajánlotta Szász Eleket, mert gyakorlat iérzékü 
agilis embernek ismerte. Szász Elek az ellenőrző-
bizottságnak későn mutatta be a számlákat, ami-
kor már nagy volt a deficit. A számlák késői be-
mutatását azzal indokolta, hogy későu érkeztek 
bc. és a kifizetésekre külömben sem volt fedezet. 

Demény Sándor rendőrtanácsos elmondotta, 
hogy Szász Elek eleinte nem vezetett könyveket, 
ö hivta fel erre Nagy Károly rendőrfőkapitány 
helyettes figyelmét, aki azután utasította Szász 
lilékét a könyvek vezetésére. Az étkezde ügyei 
eleinte rendben voltak, csupán a részletűzleteknél 
találtak 65 millió hiányt, amely ugy állott elő, 
hogy bizonyos követelés behajthatatlan volt. Az 
egyik bizottsági ülésen kérdést intéztek Nagy Ká-
rolyhoz, hogy miért nem vizsgálta felül az ellen-
őrzőbizottság a fa- és szénüzleteket. Nagy Károly 
nyugalmazott főkapitányhelyettes erre azt vála-
szolta, hogy ezek a dolgok rendben vannak. 

Nagy Károly erre azt az észrevételt tette, hogy 
rt a hivatalban betekintett a könyvekbe, jelentése-
ket irt, rendbenlevőknek találta az üzleteket, ter-
mészetes, hogy akkor még nem tudhatott azokról 
a manipulációkról, amelyek később derültek ki és 
semmi oka sem volt arra, hogy bizalmatlan legyen. 

Rostás Kálmán segédhivatali igazgató elmon-
dotta, hogy a konyhaszámadásokat havonként fe-
lülvizsgálta és azokat rendben találta. Solymossij 
János rendörfüfelügyelő tett ezután-vallomást. Hal-
lomásból tudta, hogy Szászról azt híresztelték, 
hogy 3 milliárd érő vagyona van. ö maga ismerte 
Szász vagyoni és családi viszonyait és tudta, hogy 
Szász apja szűkös anuaai viszorwok közölt ¿11, 

Moczer Dezső miniszteri osztálytanácsos elmon-
dotta, hogj egy izben felkereste őt az egyik szén-
bánya cégvezetője, aki az iránt érdeklődött, hogy 
a rendőrségi étkező állami szerv-e. A tanú kijelen-
tette, hogy az étkező magán alakulat és érte a 
kincstár semmi felelősséget nem vállal. A cég-
vezető felmutatott egy kötlevelet is, amelyen Ma-
rino vics rendőrfőkapitány neve szerepelt, mire a 
tanú kijelentette, hogy azt Marinovics csak mint 
magánember irta alá. 

Szalag Jenő rendőríőtanácsos az ellenőrzőbizoit-
ság volt elnöke kijelentette, hogy az ő elnöksége 
alatt nem tapasztalt semmi visszaélést. 

Rott Sándor számvizsgáló a könyvek vezetésére 
vonatkozóan, Somody Gyula pedig a loloncházi 
pecsét használatára vonatkozólag tett vallomást. 

Az elnök ezután a tárgyalás- folytatását kedd 
reggel 9 órára halasztotta. 

Eltemették H n y l professzort 
Miskolc, november 26. Hétfőn délután te-

mették cl nagy részvét mellett dr. Kubinyi Pál 
orvosprofesszort, a szegedi, majd a budapesti 
klinika igazgatóját. 

M német vasipari konfliktus 
súlyos következményei 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) 
Hessenből jelentik: Bergemarm düsseldorfi tar-
tományfőnök hétfőn ismét megkezdte akció-
ját a vasipari konfliktus ügyéten. A kizárás 
hatása egyre jobban érezhetővé válik. Arens-
burg kerületben Sí vállalat kért engedélyt üze-
mének teljes beszüntetésére. A vasipari mun-
kásokon kivül százezerre becsülhető most már 
a más iparágakban kenyerüket vesztett és ál-
lami támogatásra szoruló munkanélküliek szá-
ma. 

Schalk Ferenc Bemondott — 
utódja Furtwangler 

(Budapesti tudósítónk tclefonjelentésc.) Bécsből 
jelentik: A bécsi állami opera igazgatója, 
Schalk Ferenc lemondott. Schalk Ferenc lemon-
dása ellenére is főzeneigazgalója marad az opo-
rának. Utódjának elsősorban Furlwangler Vilmost 
emlegeük. 
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A z O l v a s ó rOVSbtGk 
A forgalom rendje 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Városunkban ar 
uccai forgalom egyre nagyobb arányokat ölt, a 
különböző jármüvek egyre gyakrabban veszélyez-
tetik a közönség testi épségét. Bár Szeged forgalma 
még távol van attól, hogy Budapest forgalmával 
lehetne összehasonlítani, azonban nálunk is vannak 
olyan időpontok, amikor tényleg életveszéllyel jár 
a közlekedés a járó-kelökre és ezek a hetivásáros 
napok délelőtti órái. A kora reggeli órákban, 
amikor az iskolásgycrmekek lepik el az uccákat, 
sűrű rajokban vonulnak fel a tanyai kocsik a 

| piacra és ezeken az utvonalakon bizony kettőzött 
figyelemmel kellene felügyelni a közlekedési rend-
re. A Belvárosban, a hídfőtől a Valéria- és Mars-
tér felé, ahol a nagy piacok vannak, közlekednek 
ilyen időben a tanyai kocsik. Ezt az utvonalat 
nagy összevisszaságban keresztezik a villamosok 
és a motoros kocsik, de az ilyen kereszteződések-
nél hiába keressük a rend őrét. aki irányitallá 
a közlekedést és elhárítaná a közönség feje felől 
a veszedelmeket. 

A főkapitány ur rendfen tartó érzéke közismert. 
Bizonyára magáévá teszi e fontos kérdést és 
segíteni fog ezen a bajon is. 

Egy belvárosi lakos. 

100 pengő 
havi fizetést 
és forgalmi jutalékot adunk néhány meg-
bízható, kereskedői érzékii urnák vagy 
hölgynek, akik felek látogatására alkalmasak. 
Megbeszélés: T isza-szá l l ó , földszint 66. 

ban elővételi dij nélkül válthatók 
SCHWAB K. UTÓDA 

aranyműves és ékszerész 
Oroszlán u. 5. (városi zálogházzal szemben) 

Dj éSíszereh Itészitesét, 
a régied fitaiaftitfisfif 
és iavSMs&f a le$piM-
BiQOsab!» áron vállalja ™ 


