
a közgyűlés, hogy folytatni kivánja-e a tár-
gj nlást 

Ezután megkezdődött 

a szavazás. 

A többség nem kívánt napirendre térni a ja-
vaslat fölött, nem kívánta házíkezelésbe venni 
a gyáiat, részvény társasági alapon sem. 

Következett volna Píck Jenő indítványa, de 
Pick bejelentette, hogy indítványát vissza-
vonja és dr. Kertész Bcla indítványához csat-
I: kőzik. 

Ezután 

nagy kérdésfeltevés! vita 

keletkezett A polgármester megállapította, 
hogy a Pick-fele indítvány visszavonása kö-
vetkeztében a kérdés közelebb jutott a végső 
döntés lehetőségéhez. Azt a kérdést hogy a 
közgyűlés általánosságban elfogadja-e a szer-
ződéstervezetet, nem teszi fel szavazásra, mert 
<>z ugyís csak formai kérdés. Ha a közgyűlés 
r*y határozna, hogy ezután részleteiben kí-
vánja tárgyalni a javaslatot, lényegében ugy 
határoz, hogy azt általánosságban elfogadja. 
A kérdés így két részre oszlik. El kell dönteni, 
hogy a közgyűlés folytatni kívánja-e a javas-
Isi részletes tárgyalását most azonnal, vagy 
pedig kvánatosnak tartja a Szécsényi által ja-
vasolt tárgyaló bizottság kiküldését Az első 
lehetőséget "Biedl Samu indítványa fejezi ki, 
a másikat a Szécsényi—Kertész-féle indít-

vány. 

Dr. Dettre János a kérdés föltevéséhez szó-
lalt föl. Véleménye szerint igen könnyen egy-
nangu határozatot hozhatna a közgyűlés, ha 
tudná, hogy a kíküldendő bizottság mikor 
kezdi meg a javaslat tárgyalását és mikor kell 
javaslatát bemutatnia. Ebben az esetben azok, 
akik a javaslat általánosságban való elfoga-
dását kívánták, csatlakoznának a bizottság ki-
küldését kérő indítványhoz, igv elvi eljentét 
ni-m lenne a két álláspont között és lehetővé 
válna az egyhangú határozat. 

A polgármester bejelenti, hogy abban az 

esetben, Ha a közgyűlés a tizenöt fagu bizott-
ság kiküldését határozná el, a bizottság tagjait 
meg ma este kínevezné, a közgyűlést pedig 
péntekre haiasztaná el. Pénteken megkezdenék 
a napirenden szereplő interpellációk és póttár-
gyak tárgyalását, hétfőre pedig a bizottság el-
kéizülne a javaslatával és igy a közgyűlés 

megkezdhetné a részletek tárgyalását. Ha 
azonban a közgyűlés Biedl indítványát fogad-

Ía el, akkor már csütörtökön megkezdené a 
;özgvülés a részletes tárgyalást 

Dettre János. Veress Gábor és dr. Szécsényi 
István csatlakozik ehhez az előterjesztéséhez, 
de Szécsényi azzal, hogy a bizottság a gázgyár 
képviselőivel is tárgyal jon, mert i^y remélhető, 
hogy hétfőn már megállapodásszerű javaslat, 
kerül a közgyűlés elé. 

Dr. Ei'sner Manó felszólalása után a polgár-
mester elrendelte a szavazást 

A közgyűlés majdnem egynangulag elhatá-
rozta, hogy 

a Központi Géz és Villamossági 
részvénytársasáogala szerződés-
tervezet pontjairól ufabb tárgya-
lást kezd, ennek lefolytatására 
kiküld tlzenöttagu bizottságot 
és a tanácskozást héttőn foly-
tatta. Pénteken a rendkívüli köz-
gyűlés a tárgysorozat egyéb 

pontjaival foglalkozik. 

Az ülés után a polgármester rövid megbe-
szélést tartott dr. Szekerke Lajos főügyésszel 
és dr. Tóth Béla főjegyzővel és kínevezte a ti-
zenőttagu tárgyaló bizottságot A bzottság jo-
gásztagjai lettek: dr. Dettre János, dr. Hu-
nyadi -Vass Gergely, dr. Kertész Béla, dr. Szé-
csényi István és dr. Tóth Imre, műszaki tag-
jai: Czigler Arno'd, Doránszky Károly, Csunk 
János, Szirányi Béla és dr. Veress Gábor, pénz-
ügyi és gazdasági tagjai: Back Bernát, dr. 
Biedl Samu. Pick Jenő, dr. Tonelli Sándor és 
Wimmer Fülöp. A polgármester a bizottságot 
pénteken délelőtt tizenegy órára bivta össze. 
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„Még li hónap van hátra, 
azután ennek az életnek is vége... 
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Az idegenlégionista Fekete Géza kokainos története 
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(A ,Délmagyarország munkatársitól.) Az 
idegen légió titokzatos világából Fekete Gé-
záról a volt vásárhelyi gyógyszerészről, ismét 
hirt hozott a posta. Feke!e Géza drámája, 
mint ismeretes, 1925-ben akkor kezdődött, ami-
kor agyonlőtte feleségét. Fekete Géza kisza-
badulása után nagyszabású üzletekbe fogott, 
de egy se sikerült, az egykor jómódú gyógy-
izerész teljesen tönkrement, kivándorolt Ma-
rokkóba, aliol beállt az idegenlégióba Fekete 
(léza tehetsége gyorsan érvényesült a fran-
ciáknál, hamarosan a Sidi Bel Abbesben állo-
másozó ezred gyógyszerésze lett s őrmesternek 
nevezték ki. Fekete Gézát az ezredben rend-
kívül szerették jómodoráért, mint futballbiró 
pedig egész Észak-Afrikában nagy hírnévre 
tett szert és valamennyi döntőmérkőzést 3 
vezette 

Fekete Gézának teli át jól ment a sora Afri-
kában, annál nagyobb meglepetést kellett 
egyik szegedi hétfői lapnak az a közelmúlt-
ban megjelent híre, amely arról számolt be, 
hogv Fekete Géza »kokaincsempészekkel ke-
rült összeköttetésbe, akiknek a vezetésére bí-
zott katonai gyógyszertár kokainkészletéből 
adott el borsos áron kábítószert és katona-
társainak is juttatott pénzért kokaint és mor-
fiumot. A cikk szerint Fekete kokainüzér-
kedése nem mraadt titokban, le'eplezték, bí-
róság elé állitollák. amely Feketét lefokozta 
és kétesztendei sulvos kényszermunkára itélte 

Most azután Ksibáhól az idegenlégió egyik 
tiszthelyelte e, — aki szegedi származású — 
édesanyjának love'et irt, amelyben megcá-
folja, hogy Fekete Gcza kokainnal üzérkedett 
volna. 

A tiszthelyettes részletesen elmondja éde.<v 

anyjának, lio^v Fekete Gcza jóhiszeműségének 

és jő szivének lett az áldozata. 

Sidi Bel Abbesban élt ugyanis egy lesze-
relt légionista, aki azelőtt a magyar hadsereg-
ben tiszt volt. Ez a légionista szenvedélyes ko-
kainista volt, átkos szokásától még akkor sem 
tudott szabadulni, amikor üzletet nyitott és 
megnősült. Ez a légionista állandóan zaklatta 
Feketét, hogy adjon neki kokaint és Fekete 
csakhogy megszabaduljon zaklatásaitól, vala-
milyen fehér, de teljesen ártalmatlan port 
adott neki, aminek azonban semmi hatása 
nem volt és ezért a légionista mindig ujabb 
és ujabb adagokat kért a gyógyszerésztől. 
Igv vette azután egyszer észre a légionista 
felesége, hogy az ura fehér port vesz be és 
anélkül, hogy Feketét megkérdezte volna, hogy 
mit adott az urának, feljelentést tett ellene az 
czredparancsnokságnál. 

Fekete hiába bizonyítgatta ártallanságát, azt 
tanukkal nem tudta igazolni, hogy a volt le-
pionistának teljesen ártalmatlan port 
adott, csakhogy zaklatásaitól megmeneküljön, 
Feketét lefokozták, azonban büntetést nem ka-
pott. Egyébként a tiszthelyettes elküldte any-
jának Fekete Géza hozzáintézett levelét, amit 
a balsorstól üldözött gyógyszerész u j állomás, 
helyéiől i r t Érdekesek Fekete sorai: 

»Nem tudom miket meséllek' össze-vissza 
az emberek, hiszen már itt, Marokkóban arról 
is beszéltek, hogy öt évi börtönbüntetést kap-
tam. Azt is elgondolom, hogy miket Írhat-
tak önnek hazulról. Jelen'eg a Nagy Alaszban 
vagyok Michl Feu-ben és a C- S. 8/3 Etran-
ger teljhatalmú egészségügyi vezeiője vagyok. 
Leszámítva a leszámitandókat, nem panasz-
kedem, még 11 hónap van hátra és azután 
ennek az életnek is vége.« 

Gyermekgyilkosság Dorozsán 
(A Délmagijarortzág munkatársát ól Bot-

zalmas gyermekgyilkosságról tett fűtést 

szerdán délelőtt a szegedi ügyészségnél do. 

rozsmai cseüdőrség. Az egyik tanya »arán 

a csendőTjárőr csesemőholttestre alt. A 

holttestet egy fa tövéfcen ásták el hány; 

nappal ezelőtt. A csendőrség megálította, 

hogy a gyermek' Ocskó Franciska 2íszten-

dős leányé. Ocskő Franciska bevallói hogy 

a gyermeket édesanyja segítségével da el. 
Elmondotta, hogy néhány nappal eátt fel-

kereste a községi szülésznőt és ar kérte, 

hogy szabadítsa meg őt gyermekétőA szü-

lésznő vállalkozott a műtétre. A ) holt-

testet azután hazavitte és édesanyján együtt 

elásta. Megállapították, hogy a cse<mő kö-

rülbelül 7 hónapos ¡volt Ocskó kneiskát 

őrizetbe vették. 

I pengő 80 fi\\é M 
3 hónapos vándorutj a zá-
logháztól az iparhat6ágig 
~ (A Délmagyarország mnnkatársáiól.Mább egy 
figyelemre méltó zálogházi történet kétkezik 1 
pengő 80 fillér vándorutja ügyében. >269 szám 
alatt még a tavasszal egy szegedi mkanélküli 
ruhanemű eket zálogosított él a SzegedSézmüves-
bank zálogházában. A zálogház M pe«t folyósí-
tott a viseltes holmikra, amelyek Joal 17-éa ár-
verésre kerültek, mert a munkanélkünem tudta 
kiváltani ingóságalt. Az árverésen ailogbn ¿ett 
ruhák 6 pengő 80 fillérért kelték ét adoghf.tevő-
nek tehát 1 pengő ^0 fillért vissza 11 kapnia. 
Hála a virágzó bürokratizmusnak, a mkanélküli, 
akinek talán utolsó ruhadarabjaitól kett megvál-
ni, jnnlus óta. « mai navig sem kaptmeg est aa 
összeget . . . . . . 

Érdeklődésünkre a KézmüvasbanV zálogházi-
ban azt mondották, hogy az árverés án az árve-
rési jegyzökönyv átkerült aa árvsré csarnokba, 
ahol az ilyen ügyeket kezelik. Innen folyósított 
összeg és az árverésen elért ár közfl differencia 
az Iparhatósághoz kerül, és a zálogbevőnek ez a 
hivatal fizeti kl a neki járó összeget egkérdeztük 
az flgyben Fonyó Józsefet a városi ;logház Igaz-
gató;'^, aki kijelentett* hogy az ügyimár elintéz-
ték, a zálogcédula tulajdonosa az fcrhatóságnál 
felveheti az összeget 

Jártunk az Iparhatóságnál ls, ahoazt a választ 
kaptuk, hogy aa árverési csarnok mutatásában 
az 55269 számú ügy eddig nem szepelt és ezért 
nem tudták eddig kifizetni az összeg. Így mult el 
tftbb mint három hónap egy pengő folcvan HUér 
körül . . . 

Olcsón vettük, olcsón rusillnk 
a kSveikea« cikkek« 

20 drb szekrény papir 24 fillér 
Fémsnroló csutak 24 fillér 
Nikkel cipóhuzó 24 fillér 
2 drb egérfogó 24 fillér 
Fél literes borosüveg hitelesbe 24 fillér 
5 drb női bluztartó 24 fillér 
Női hajháló müselyemből 28 fillér 
Himző olló 24 fillér 
Iskolai kulcstartó lánc 24 fillér 
5 iv zsirpapir 70x100 24 fillér 
1 üveg kékítő 24 fillér 

3 drb fózókanál 24 fillér 
10 drb elemi iskolai irka 24 fillér 
5 drb boiró k ö n w 24 fillér 
Komplett villamos zseblámpakőr-

tével együtt ' 78 fillér 
Hurkatöltő 98 fillér 
Alumínium fazék 11/4 literes 98 fillér 
9 drb kitűnő kézmosószanpai 98 fillér 
Zománcozott palacsinta sütő, vagy le-

vesszűró. vagy kávés kanna, vtgy 
tejeskanna, vagy tojássütő vajy 
lavór 98 fillér 

Divat gyapjú női sapka .svájci fi-
zon 58 fillér 

Xikxel sapka monogram 28 fillér 
Női gomba sapka filzből P 2.38 
11(1 takoréhoshodnl akar. moat viMdrolfon t 

Párisi Kapy Arufiáz, Sxencd. 

P a d o z á s h o z A 
száraz nutféderes deszko Bnch Testr. Párisi 

körút (volt Somló telepi •> 


