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mely ott befészkelte magát és száz éven ke-
resztül tanúsítani fogja a jövendő nemzedék-
nek, hogy a tudományosan alátámasztott té-
vedések milyen végzetes kihatásra képesek. 
Úristen, hány város van, amelyiknek a talaja 
nem két méteres, hanem negyven méteres 
nivókülönbségeket mutat! Mégis csatornáz-
va van, mégis árvízmentes, mégis boldog! 

A szegedi utcák eszményi nívója a vá-
rosrendezési eszmék nivótlanságának leg-
klasszikusabb példáját szolgáltatta. 

* 
OLVASSUNK ÚJSÁGOT egy álló hé-

ten keresztül, olvassunk tárcákat, krokikat, 
különféléket, mivelhogy a lapok karácsonyi 
számai egész kocsiderékra való szórakozást 
szállítottak a házunk tájékára. Egyik-másik 
lap valóságos regény, vagy könyvtár. Tiz, 
vagy husz fillérért a kis fekete betűk miri-
ádjai sorakoznak a fehér lapra. Mennyi in-
tervju, mennyi ötlet, terv, hangulat, tréfa és 
komolyság! 

Más országokban nem divat ez a kará-
csonyi nagy szópocsékolás. Ott könyveket 
szokás venni és a könyveket is szokás ol-
vasni. A karácsonyi számok íegfeljebb né-
hány oldallal bővebbek a hétköznapinál. En-
nek kettős oka lehet. A. nagy egyházi ünne-
pek ott egyrészről nem jelentenek egyhetes 
henyélést, másrészről pedig az emberek 
máskor is szoktak olvasni, nemcsak kará-
csonykor, amikor túlságosan ráérnek. Mi-
nálunk mindennek az ellenkezője áll. 

(d) 

Hamispénz-gyár 
Sándorfaíván. 

(Budapesti detektívek bravúrja. — Szegeden 
fs terjesztették a hamis száz koronásokat.) 

(Saját tudósítónktól.) Rémregény be, 
vágy legalább is mozidrámába illenének en-
nek a bűn cselekmény hek érdekfeszítő rész-
letéi, melyet itt közlünk. A szegedi ügvész-
ségre már régóta névtelen följelentések ér-
keztek Szeged környékéről, amelyek azt a 
vádat tartalmazták, hogy a közelben na-
gvobbszabásu pénzhamisító banda műkö-
dik, amely a falvakat valósággal elárasztja 
hamispénzzel. A hamtspénzgyár öt koroná-
sokat termel, de még nagyobb bankókat ís 
készít és 100 koronás hamisítványokat hoz 
különös előszeretettel forgalomba. 

A följelentésekre megindult azonnal a 
nyomozás. Értesitették a környékbeli csend-
őrségeket ís. amelyek szigorú vizsgálatot in-
dítottak a hamispénzgyártás ügyében. A 
nyomozás első adatai is, meg a följelentések 
is v csakhamar arra engedtek következtetni, 
hogy Sándorfaivá környékén van a pénzha-
misítóknak a főhadiszállása. Azt azonban, 
hogv kik a pénzhamisítók és hol történik tu-
lájdonképen a péjizgyártás, legszélesebbkö-
rii nyomozás sem tudta megállapitani. 

. (jVEkor az ügyészség látta, hogy a csend-
őrségek eredményt elérni nem tudnak, a föl-
jelentések ellenben egyre szaporodnak, ér-
tesítette a dologról a budapesti államrend-
őrrégéi. amely két detektívet bízott meg a 
bűncselekmény. kideritéséveL A két buda-
pesti detektív aztán valóságos bravúrral vé-
gezte el munkáját.. Kiderítették a detektívek, 
hogy a hamis pétizt a sándorfalvai malomban 
gyártották és a tetteseket Laczi Sándor 
sándorfalvai molnárt és György Menyhért 
algyői cigányt, a mai napon már be is szál-
lították a szegedi ügyészség fogházába. 

, A . nyomozás ezelőtt körülbelül egy 
hónappal vette kezdetét, Müller Mór vásár-
helyi gyógyszerészhez beállított egy mun-
kás kinézésű ember és kérte a gyógysze-
részt, hogy vegye föl a Csillagvizgyárba; 
a gyógyszerésznek ugyanis van egy szik-
vizgyára. melyben az ö által föltalált „Csíl-
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lagvizet" állítják elő. A gyógyszerész föl is 
vette a gyárába a jó megjelenésű, intelligens 
kinézésű embert, aki az egyik detektív volt. 
A másik detektív ugyancsak munkásnak ál-
lolt be egy másik gyárba és nappal mind a 
ketten szorgalmasan végezték dolgukat. 
Szabadidejüket azonban arra használták föl, 
hogy összejárták a külvárosi korcsmákat és 
a közeli falvakat, a kétes hírű lebujokat és 
mulatóhelyeket, ahol ismerkedni kezdtek 
gyanús emberekkel. 

Minden föltünés nélkül, de annál eré-
lyesebben dolgozott a két fáradhatatlan em-
ber. ök ugyanis azt sejtették, hogy egy ha-
talmas pénzhamisító banda működik, amely-
nek tagjai lehet, hogy előkelőbb, jómódú 
emberek, akik összeköttetésüknél fogva az 
egész Délvidéket behálózzák majd idővel a 
gyártmányaikkal. Ezért fektettek arra nagy 
súlyt, hogy igazi kilétüket senki meg ne 
tudja. 

Razziájuk közben egyik külváros: korcs-
mában megismerkedtek György Menyhért 
sándorfalvai cigánnyal, aki annyira költeke-
zett, hogy felköltötte mindjárt a detektívek 
figyelmét. A detektívek érdeklődni kezdtek, 
hogy a cigánynak honnan van annyi pénze, 
dc csak azt bírták felőle megtudni, hogy na-
gyon jóban van Laczi Sándor molnárral és 
Hornok Ede kordélyossal. Ezután a detek-
tívek a molnár iránt kezdték érdeklődni, ki-
ről aztán nagyon furcsa dolgokat tudtak 
meg, de pozitív adatokhoz nem jutottak. 

Végül is az egyik detektivnek nagysze-
rű ötlete támadt. Vasárnap délután, amikor 
tudta, hogy György nincs otthon, elment Al-
győre, a cigány lakására és a feleségének 
azt mondta, hogy ő a férje komájának, a 
Hornok kordélyosnak az unokaöcscse és 
rosszul lett útközben, engedje meg hogy ná-
luk egy kissé lefeküdjön. Az asszonv meg-
engedte, amit a detektív meg is tett. Mihelyt 
azonban a szobában egyedül maradt, rögtön 
fölhasználta a jó alkalmat, hogy egy kissé 
körülnézzen. Talált is néhány hamispénz ké-
szítéshez való klisét, amiről aztán mndjárt 
megtudta, hogv jó helyen jár. 

Nemsokára hazaérkezett a cigány is, aki 
ugyancsak meglepődött, amikor az ismerőst 
látta. A detektív azonban föltalálta magát és 
azt mondta, hogy őt Hornok küldte, akinek 
egyébként unokaöcscse. 

— Akkor rendben van, — szólt öröm-
mel György, — tudom már miért jött kend. 
Egy kis hamispénz kellene ? 

A detektív szörnyen megörült a kérdés-
nek és mindjárt fölajánlotta, hogy 200 koro-
na van nála, azért kellene hamispénz. 

— Az kevés, — szólt a cigány. — Eny-
nyivel nem'érdemes elkezdeni, meri a mol-
nár haragszik, ha megtudja, hogy ilyen üzle-
teket csinálok. 

— No akkor több pénzt hozok, — szólt 
a detektív, — van rít a közelben egy isme-
rősöm, annál van 1000 korona. 

A közeli ismerős a másik detektív volt, 
akivel együtt csakhamar visszatért az ál-
unokaöcscs és a cigányt minden tiltakozása 
dacára letartóztattak. A két detektív azután 
Schön Henrik csendőrőrmesterrel együtt el-
ment a sándorfalvai malomba, ahol megle-
pő dolgokra bukkantak. A malom pincehelyi-
ségében több pénzhamisító gépet találtak, 
rengeteg sok klisét és vagy ezer darab ké-
szülő hamis száz koronást. Letartóztatták 
Laczi Sándor molnárt is; akiről kiderült, 
hogy ö volt a gyár „igazgatója". Mint a 
nyomozás megállapitorta, a hamispénz ter-
jesztésére valóságos ügynök gárdát szervez-
tek szegény paraszt emberekből, akik bejár-
ták a vásárokat és a piacokon adtak tul a 
bankókon. Szegedre is gyakran átrándultak, 
itt azonban nem igen mertek működni, mert 
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féltek a rendőrségtől. Néhány hamis száz 
koronást azért itt is elsóztak a tanyai ma-
gyarok körében. Ebben az irányban folyik a 
vizsgálat. 

Műszaki tanácsosi állást 
szerveznek a városnál. 

— Egy százezer koronás póthltel 
következményei. — 

(Saját tudósítónktól.) Szombaton dél-
után négy órakor a pénzügyi bizottság Bo-
kor Pál helyettes-polgármester elnökilésével 
ülést tartott, amelyen fontos pénzügyi kér-
désekkel, majd Wimmer Fülöp bizottsági 
tag indítványára egy műszaki tanácsosi 
állás szervezésének a dolgával foglalkoz-
tak. Balogh Károly pénzügyi tanácsos, elő-
adó, jelentette a bizottságnak, hogy a városi 
üzemek költségeinél százezer koronás hltel-
tullépés történt, ami részint oda vezethető 
vissza, hogy bizonyos követelések elszámo-
lásánál évek során át, mulasztások fordultak 
elő, részint pedig az az oka ennek a tekin-
télyes összegű többlet-kiadásnak, hogy nincs 
senki műszaki ember, aki a városi üzemek 
vezetéséért felelősséggel tartozna a város 
közönségének. Megtörtént például — annak 
idején bőven foglalkoztunk ezekkel a dol-
gokkal, — hogy számlákat 8—10 évre visz-
szamenöleg küldtek be a városnak, mint a 
Drach és Ulrich cég is, mely még pörrel is 
fenyegetőzött. Lázár György dr. polgármes-
ter szigorú fegyelmi vizsgálatot! indított eb-
ben az ügyben, hogy tisztázódjék, kiket ter-
helnek a mulasztások. A fegyelmi vizsgálat 
még mai napig is tart s előreláthatólag sú-
lyos következményei lesznek. A pénzügyi ta-
nácsos kérte a bizottságot, hogy a póthitelt 
vegye tudomásul és javasolja majd a köz-
gyűlésnek is, hogy azt szavazza meg. 

Wimmer Fiilap szólalt föl az előadó re-
t'erádája után, A rendszertelenségeket sze-
rinte csak oly módon lőhet megszüntetni, 
ha egy független műszaki landcsosí állást 
szerveznek a városnál s az, aki ezt betölti, 
a váro$i üzemek vezetéséért, az azok körül 
fölmerült kiadásokért felelősséggel tartozik. 
Kéri a pénzügyi bizottságot, hozza javas-
latba, hogy ezt az állást még januárban szer-
vezzek meg és az ügyet a részletkérdések el-
döntése céljából a tanács utalja a szervező 
bizottság elé. 

A pénzügyi bizottság a százezer koro-
nás póthitelt tudomásul vé>tte s ilyen értel-
mű javaslatot terjeszt a közgyűlés elé. A fe-
dezet kérdése tekintetében pedig ugy hatá-
rozott, hogy ezt is a fölveendő kölcsönből 
teremtik majd elő. Wimmer Fülöpnek a mű-
szaki tanácsosi állás szervezésére irányuló 
nyilatkozatát a bizottság szintén magáévá 
tette. 

Jelentette ezután az előadó, hogy a pénz-
ügyminisztertől körrendelet érkezett Sze-
gedhez, amelyben a miniszter felügyeleti jo-
gánál fogva fölhívja a törvényhatóságokat, 
hogy a tőkéit gyümölcsözőbben helyezze el 
és általában a közvagyon szaporításáról 
gyümölcsözőbb módon gondoskodjék. A mi-
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