
15?27 szpprpmncr 2D. DFXM \i,\ \ Tennél KG 
mmmemmmmmwmmmiwi 

Egy vakmerő szélhámos 
Kovács Ödön egyelem! magántanárnak adta ki magái 
és a legkülönbözőbb szélhámosságokat követte el. 

Több iskolában fandifakaf veti fel, tízezer pengővel károsította meg a szegedi 
kereskedőket. 

(A Délmagyarország munlcatársálól.) A 
budapesti államrendőrség hosszú körözés Után 
elfogta Scholcz Gusztáv 60 éves, több nyelven 
beszélő magántisztviselőt, aki a szélhámos-
ságok egész sorozatát követte cl. Scholcz ki-
hallgatása alkalmával elmondotta, hogy 

Szegeden dr. Kovács ödön egyetemi 
mayántanárnak adta ki magát és sze-
gedi tartózkodása alatt négy nagyobb 

csalást követett cl. 

A budapesti rendőrség Scholcz Gusztáv el-
fogatása után értesítette a szegedi hatóságo-
kat. A szegedi rendörsé« nagy apparátussal 
látott hozzá, hogy Scholcz szegedi szélhámos-
ságait felderítse. A teljes crővt-I megindult 
rendőri nyomozás már az első napc:1 ered-
ménnyel végződött. 

Megállapították, hogy az ál-Kovács ödqu 
»egyetemi magántanár« három évvel ezelőtt 
fordult meg először Szegeden. Szegedi tar-
tózkodásai azonban sohasem voltak hosszúak, 
minden esetben csak egy-két hónapig lakott 
Szegeden. Azután elutazott Budapestre és mint 
hangoztatta, »a szegedi egyetemen csak min-
den második hónapban tart előadást". Ahol 
csak megfordult, mindenhol egyetemi tanár-
nak nevezte magát és természetesen nagyon 
vigyázott arra, hogy olyan helyekro no vetőd-
jön, ahol valóságos egyetemi tanárral is ösz-
szekerülhetett volna. A sors azonban a Dréher 
sörcsarnokban mégis összehozta egy egye-
temi professzorral. A bemutatkozás után az 
ál-egyetemi tanár hirtelen rosszul lett és csak 
így tudott megmenekülni a leleplezéstől. 

A jömodoru, több nyelvet beszélő szél-
hámos biztos és bátor fellépésével széles is-
meretséget szerzett Szegeden. Tekintélyes ál-
lású főtisztviselő és jómódú kereskedő isme-
rősei előtt többször szóba hozta, hogy 

Szegeden német-, angol- és francia-
nyelv-kurzusokat nyit. 

Természetesén mindenki felajánlotta támoga-
tásait, amire az »egyetemi tanár urs rendre 
megjelent a szegedi elemi iskolák igazgatóinál 
és pártfogásukat kérte. Az igazgatók szívesen 
ajánlották fel szolgálataikat és mindent el-
követtek, hogy az »egyetemi tanár urnák? 
minél több növendéke legyen. 

A szélhámos azonban csak a tandija• 
kat szedte be. 

Tanítani nem tanított. A türelmetlenkedő szü-
lőket azzal nyugtatta meg, hogy rövid időn 
belül véglegesen Szegedre költözik, mert az 
egyetem tanácsa megfelelő lakást szerzett ré-
szére. Mindenki hitt a »tanár urnakc és türel-
mesen várt 

Scholcz Gusztáv azután más módon is gyü-
mölcsöztette »egyetemi magántanárságát«. A 
megállapítások szerint szegődi ékszerészeknél 
és más kereskedőiméi, ahol részletben lehe-
tett vásárolni, operált dr. Kovács ödön ueve-
vei. 

Tízezer pengőre becsülik azt az ősz-
szeget, amellyel a szegedi kereskedőit 

megkárosodtak 

Az »egyetemi tanár« a hitelbe vásárolt érték-
tárgyakkal a vásár után 

azonnal a városi zálogházba rohant, 

ahol elzálogosította a részletre kapott tárgya-
kat. A detektívek megállapították még, hogy 

a szélhámos »tanár« a zálogcédulákat 
ü eladta és igy kétszeres hasznot hú-

zott 

A károsult szegedi kereskedők eddig még nem 
tettek feljelentést a szélhámos ellen, noha 
csak az első részletet kapták meg. Vártak és 
bízták abban, hogy a »tanár ur« kíüzeü 
Slmaradt részieteket. Az ál-prcisss*or ¿Uiea 
isak egyetlen feljelentés érkezett he 3 rendőr-
ségre. Azt is mdfyó asszonyok tették; akiknél' 

a selymes-varrottas fejében váltóval fizetett a 

»tanár ur«. 

A rendőrség egy nap alatt 

S—10 különféle bűncselekményt álla-
pított meg a »tanár urz terhére. 

A rendőrségen azonban azt hiszik, hogy a 
szélhámos még nagyon sok eddig ismeretlen 

kérik a károsultakat, hogy akik valamilyen 
uton-módon összeköttetésbe kerültek a szél-
hámossal, saját érdekükben jelentkezzenek a 
rendőrségen. 

A szélhámos Scholcz Gusztáv a bejelentő-
hivatalban dr. Kovács ödön néven szerepelt, 
vakmerően igy jelentette be magát és alig^ 
egy év alatt öt helyen is lakott Bejeiéntett 
lakása volt: Templom-tér 6., Gizella-tér 3., 
Arany János-ucca 5., Kossuth Lajos-sugárut 
3. és Tisza Lajos-körut 54. szám alatt. A fel-
tevések szerint a lakásait azért váltogatta, 
oly sürün a szélhámos, hogy megmeneküljön 
a léprecsalt emberek elől. 

A rendőrség teljes erővel nyomoz tovább, 
hogy Scholcz szegedi üzelmeit teljesen fel-
derítse. csalást követett el Szegeden és azért arra 
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é s e l É b a n y a g o l í a t f c . 

'Dr, Fábián Jenő Multussminiszíeri 1tanácsos s&emleutfa a ssse-
geés íamyúK Rös&íf. 

(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 ) 
Néhány nappal ezelőtt a kultuszminiszter meg. 
bízásából Szegedre érkezett dr. Fábián Jenő mi-
niszteri tanácsos, hogy végigjárja azokat a iauyai 
iskolákat, amelyekről a miniszter olyan jelentést 
kapott, hogy sürgős átépítésükre, restaurálásukra 
és kibővítésükre van szükség. A kultuszminiszter 
kiküldöttjének azt kellett a helyszinen megvizs-
gálnia, hogy a jelentésbe foglalt adatok tényleg 
fedik-e a valóságot, a bejelenik» kények uein 
tulzoítak-e. 

Dr. Fábián Jenőt tanyai körútján Gombkötő An-
tal tanfelügyelőn cs az érdekelt iskolák igazga-
tóin kivül a polgármester megbízásából dr. Pávó 
Ferenc tb. tanácsnok is elkísérte. A miniszter 
kiküldöttje bejárta egész Alsó- és Felsőtauyát és 
körútján rendkívül érdekes, sőt nagyon különös 
tapasztalatokat szerzett, amelyek nem igeu lehet, 
uek majd alkalmasak arra, hogy a kultuszminisz. 
ler előtt növeljék a szegedi tanyák néptanítóinak 
tekintélyét. 

A miniszteri tanácsos legelső tapasztalata az 
volt, hogy, 

a (anyai iskolák, hihetetlenül piszkosak és 
elhanyagoltak, piszkosságnkkal valósággal 
kirinak o vertfaln, nádfödelü, szegényes 

taoyaházak közül. 

A nincstelen szegedi tanyások udvarán a hagyo-
mányos rend és tisztaság uralkodik. Az udvart 
hetenkint legalább egyszer felgereblyézik, kisöprik. 
Mindennek megvan benne a saját helye. Ezzel 
szemben 

az iskolák udvara szinte mcgközeliíhc-
tetten a piszoktól, a szennytől, meg u 
bennük nyüzsgő baromfitól. A legtöbb 
iskolaudvar olyan, mintha hivatásos ól 
tenne, amely söprű!, tisztogató szerszámot 

sohasem lát 

— Mit gondolnak az urak — mondogatta meg-
botránkozva Fábián Jenő a tanítóknak —, 

cz a példa tisztaságra neveli majd a ta-
nyai gyerekeket? 

— De kérem szépen, én csak nem söpörhetem ! 
ki az iskola udvarát, — mentegetőztek a ta- | 
nitók. 

— Dehogy is uem söpörheti kJ. Vagy, ha nem 
akarja kisöpörni, akkor uo tartson benne házi-
állatokat. 

Hasonló állapotokat .talált a miniszteri taná-
csos az épületek belsejében, 

a tanítói lakásokban fc. 

A legtöbb helyen ragadt minden a piszoktól, a 
szennytől. Volt tanítói lakás, amelyen egyetlen 
ép ablak sem volt. Az egyik iskolában, a tanítói 
lakás ajtaján nem talált kilincset a miniszteri 
tanácsos. 

— Ezen az ajtón nem volt bilincs? — kér-
dezte a tanítótól. 

— De bizony volt, most ís megvan valahol, 
csak tavaly kiesett az a szög belőle, amely tar-
totta. Bo is jelentettem én akkor a mérnöki hiva-
talban, de még nem jöttek ki, hogy megcsinálják. 

— Hát mért nem verte be mag» art a szöget? 
Negyven kilométerről csak nem Jöhet kl egy 
lakatos, hogy ezt a kétpercnyi munkát elvégezze. 

—• Ez kérem uem az cu dolgom, — volt a válasz. 

A kerítéseken meglazult lécek lógnak, néhány 
kalapácsütéssel helyre tehetne állítani, de a ta-
nítók nem veszik kezükbe a kalapácsot. 

A legtöbb iskolában valóságos mezőgazda-
sági kiállítást talált a miniszter kiküldöttje. 

A falakon köröskörül piros paprikafüzérek lógnak, 
talán még az iskolapadokon is paprikát szárit az 
élelmesség, az udvarban széna és szalmakazlak, 
valóságos háziállat-sereglet, de a tisztaságnak, a 
rendűek nyoma sincs. Ez már nem a tanító dolga, 
Miért uem szervez a város, vagy az állam minden 
tanitó mellé egy iskolaszolgai állást is. Lenne 
ezekre az állásokra elég pályázó a B-listások 
közül. 

A szemleut végén a miniszteri tanácsos elég 
kíméletlenül megmondta a véleményét a szegedi 
tanyai tanítóságról a tanfelügyelőnek és az igaz-
gatóknak. 

V közel félszáz tanyai Iskola között alig 
kettő-hármat talált, amelyben kifogásta-
lan volt a rend, amelynek iskolakülsejo 

volt. 

Az öttomöslek egész évi pótadőfukkal, 
142 millió koronával tárulnának hozzá a Msvac J: 

meghosszabbításának költségeshez* 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagijarország, hogy a város hatósága 
ismét komolyan foglalkozik az öttömösi kis-
vasú t-szakasz kiépítésének gondolatával. A. 
napokban ugyanis az öttömösiek küldöttsége 
kereste fel a polgármestert, hogy elnyerje 
jóindulatát a mellőzött község számára. A 
kérdéssel a küldöttség távozása után a tanács 
is foglalkozott és a tanácsülésen egész várat-
lanul az öttömösi kívánság iránt kedvező han-
gulat alakult ki 

Hirtelen hajlandóság támadt a város ta-
nácsában a kisvasút öttömösi szakaszának ki-
építésére. Már hozzávetőleges számításokat is 
végeztek a tanács tagjfcj és me^llfjpjtották 
tyrot a tfee^ét kítanj&eres vqnaíswíass ' 
építésa qam fgen k e i i i l p töí&g n ^ ^ i á r d l 

í koronánál, illette haromszázhus^-baröm* | 

százötvenezer pengőnél. 
A tanács megbízásából kedden látogatást 

tett öttömösön Fodor Jenő tanácsnok és öer-
zenczetf Domokos műszaki főtanácsos, a mér-
nöki hivatal vezetője. A város autóját) ame-
lyen a két városi főtisztviselő oagybirteleu 
Énntermett az isten hátamögötti falucská-
ban, a falu népe kitörő lelkesedéssel fogadta. 
M^jd, hogy diadalkaput nem rögtönöztek a 
számára. 

A Délmagijarország munkatársa szerdán 
délelőtt érdeklődött a kirándulás eredményt' 
iránt Fodor tanácsnoknál, aki a következőket 
mondotta: 

— Tapasztal ̂ ííliakröl majd % tanácsnak 
teszöjgs & g feaács el, haf? 
ártfenjas-© fog la l tok a kfeí&ssl Tény 
hogy ebbe a a pillanatban a város' szempont-


