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Hitelezési csalás 
a Budapest-szegedi vonaton — 
a kalauz sérelmére 

A« elsikkasztott 
szegedi muzeum 

Tekintetes Szerkesztő Ur! Szörnyű dolgot fedez-
tem fel, csak azt nem tudom, ki követte el. Sik-
kasztást, lopást, vagy ennél is nagyobb bűnt köve-
telt el valaki. Kérem, kutassák ki, ki volt a tet-
tes. Feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen! 

Arról olvastam a lapokban már többször, hogy 
Hódmezővásárhely követel valami részt Móra ása-
tásaiból s azt is olvastam, hogy ezzel a szegedi 
muzeum egyik legértékesebb részét akarják el-
vinni. Arról is hallottam suttogni, hogy a mu-
zeum hires nagyszéksósi aranykincsét el akarják 
vinni Budapestre. Szegény Móra, ha mindezt meg-
érte volna! — Most egy olyan szörnyű dologról 
értesültem véletlenül, hogy eláll a lélegzet ben-
nem: ellopták, elsikkasztották az egész szegedi vá-
rosi muzeumot! 

Nem volt még időm bemenni a Kultúrpalotába, 
hogy személyesen meggyőződjek róla, de hinni kell 
a szememnek, amit olvasok, mert nyomtatásban 
látom. Igen kérem, egy német nyelvű nyomtatvány 
került a kezembe, egy úgynevezett szegedi pros-
pektus. nem tudom ki adta ki, mert nincs ráirva, 
azt sem tudom, ki irta, ez sincs rajta, csak a 
nyomdát sikerült megállapítani, ez pedig szegedi 
nyomda. Nem tudom, hogy a szegedi idegenfor-
galmi iroda kiadványa-e, mert nincs rajta a neve. 

Azt mondja ez a kis nyomtatvány, hogy „Sze-
ged die Stadt der Sonne und der ungarischen 
Gasttreiindsehaft." Ez nagyon szépen hangzik, köl-
tői lélek inspirációja, sőt tovább is van „Das 
Uand,, wo Lenaus Licder entstanden . c s u p a 
a l l i terat ió . . . , mondom, hogy vérbeli költő volt, 
aki ezt irta. 

Szóval az első igazán jó és szép ismertető Sze-
gedről, egy nagy oldal csupa fénykép, modern, 
szép, jó képek, csak azt nem tudom, mit keres a?, 
a hosszuhaju tutajos oláh a szegedi prospektuson. 
Költői lendületű általános bevezetés készíti elő az 
clvasót, azután meg lehet tudni, hogy Szegeden 
j>ogánykorból való épitömotivumok találhatók, 
hogy a város minden ueeája aszfatlozva van, hogy 
Szegeden valami szalantartalmu tófürdők vannak, 
(itt valaki nyilván rossz helyen nézte meg a szó-
tárt), stb., stb. 

Külön fejezetben sorolja fel a szórakozásokat, 
kirándulásokat, ünnepélyeket, látnivalókat, nép-
szerű felolvasásokat, s ebben minden van, ami 
csak kitelik ebből a városból. Van itt csárdáski-
rálynő-választás, bronzkirálynő-választás a stran-
don (melyiken?), pásztorok nomád élete, Tsehiko-
schok és Guljasehok, Nemzeti csarnok megtekin-
tése, freskók megtekintése három helyen is, ki-
látás a fogadalmi templom tornyáról, száz kiló-
méteres távolságig garantálva, kölcsönkönyvtá-
rakban 2000 kötet német regény, (magyar könyv 
valószínűleg nincs, vagy nem érdemes megemlite-
ni), kávéházakban német sajtó, lovagló-, evezős-, 
vitorlázó-sport, hercegi vadászterület, stb., stb. 
Azután jönnek a szegedi specialitások. Szegedi-
ner Paputschen, Szegediner Halasehleh, 
Szegediner Tarhonja (az iskolában sze-
kundát kap az a tanuló, aki Szeged helyett 
Szegedin-t ir, a prospektus pedig tizenegyszer 
irja le a Szegedinert. Szalámi, szalonna, halbics-
ka, nemes gyümölcs, nemes borok, paprika, szó-
val semmiről sem feledkezik meg. 

Tekintetes Szerkesztő ur, háromszor is elolvas-
tam ezt a jeles irást, szórói-szóra s kerestem 
benne valamit, kerestem, kerestem s nem találtam 
a szegedi városi muzeumot! A nemcsak orszá-
gos, de már világhírű régészeti gyűjteményt, Móra 
Ferenc hires ásatásainak eredményét. Eddig ugy 
volt, hogy ha idegen jött a városba, akkor min-
dig első útja a muzeumba vezetett, ezentúl, ugy 
látszik nem igy lesz .Nyilván valaki haragszik a 
muzeumra s egyszerűen elsikkasztotta. Nincs, el-
sikkasztották, ellopták, nem lehet máskép, mert 
különben bizonyosan beleírták volna a prospek-
tusba. Felhívom rá a rendőrség figyelmét, hátha 
kikutatják a tolvajt, aki elvitte a muzeumot — 
vagy a sikkasztót, aki a prospektusból kilopta. 
Ugy tudom, lopás és sikkasztás hivatalból üldö-
zendő bűncselekmény. 

Tisztelettel: Egy régi szegedi múzeumlátogató. 

Férfi tiSVfltfíBldpOkctóbbak íesWéreStné? 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Kalmár 
Pál nevű ügynö1' csalási ügyét tárgyalta pénte-

a szegedi törvényszék fellebbviteli tanácsa. 
Kalmár ellen az ü g y é s z i g hitelezési csalás 
miatt emel* vádat. Az ügyet elsőfokon a járás-
bíróság tárgyalta, amely Kalmár Pált felmen-
tette. A hitelezési csalást Kalmár Pál a múlt esz-
tendőben, a Budapestről Szegedre haladó sze-
mélyvonc1 harmadosztályú kocsijában követte el 
— a kalauz sérelmére. 

Kalmár Pálnak nem volt pénze a Szegedre 
való utazáshoz és ezért jegy nélkül szállt be a 
vonatba. Amikor a kalauz a jegyét kérte, kije-
lentette. hogy sem jegye, sem pénze nincs, mert 
a pénzét elvesztette az uccán. Arra kérte a ka-
lauzt, h'ogy hitelezze meg neki a vasúti iegy 

(A Délmagyarország munkatársától.) A váro-
si mérnökség pár héttel ezelőtt megbízást ka-
pott a polgármestertől, hogy a városkörüli tele-
pek házszámozása és jiccaefoievezésére készít-
sem javaslatot Régóta hangoztatott panasz, 
hogy a leglöbb telepen nincsenek megnevezve 
az uccasorok, hanem egynél kezdődik a házak 
számozása és if y folytatódik. A huszárlaktanya 
mögött épült telepnek több neve is van, az 
egyik "'ázon Kálvária-Jerikó van feltüntetve, a 
másikon Róma-Jerikó a telep neve, de vannak 
házak, amelyeken ilyen felírás olvasható: Rot-
herme-telep. 

Másik kifogásolható körülmény, hogy a Kál-
váfrá mögött épült házakon, melyek a rókusi 

•Jek-eteföldekhez tartoznak tul aj donképen, a szá-
mozás olyan, hogy azon nem tudja magát senki-
sem — még az ottlakó emberek sem — kiis-
merni. Az első házon egyes a jelzés, de a követ-
kezőn már 132-es, majd a 158-as következik, 
mig végre tiz-tizenkát ház elhagyása után kö-
vetkezik a 3-as jelzésű ház, ötszáz méternyire 
pedig az 5-ös ház. 

A rendszertelen számozásból sok kellemetlen-
ség származik. Megtörtént már többször, hogy 
^ívost, vagy mentőt hivtak a telepre, vagy a 
rókusi feketeföldekre és órák hosszáig kellett 
1 eresgélni a kijelölt házszámot. A kézbesítők is 
akárhányszor -'.tévednek, mert nem találják a 
keresett számot és emiatt többször késedelmes 
a kézbesítés. 

A többi, régebbi telepeken is furcsa a házszá-
mozás. A Somogyi-telepet kivéve, ahol az ame-
rikai rendszerű számozást honosították meg. va-
lemennyi telepen újra kell majd számozni a há-
zakat, hogy a kellemetlenség elkerülhető le-
gyen. A legtöbb telepen ugyanis l-esnél kez-
dődik a házak számozása és egymásután foly-
tatódik. A Klebelsberg-telepen például 253 ház 
van, a telep egyik oldalán kezdődik a házak 
számozása és a túlsó oldalon végződik. Ugyan-
így van a többi teleoekné! is. 

A mérnöki hivatal most javaslatot dolgozott 
W a telepek ujraszámozására és uccaelreve-

zésére. A javaslat szerint a telepeket a megszál-
lott területek városairól neveznék el, aszerint 
volna az elnevezésük, hogy a városnak melyik 
részén fekszenek. Az Aigner-telep északnyugati 
részen fekszik és az elszakított Nyugatmagyar-
ország városai után nevezik majd el a telep uc-
cáit. Az Aimcr-tehpen ezekszerint lesz Mo-
son. lopl- Rima, Sajó és Laita ucca: a Fodor-
és felsővárosi telepek az északi részen fekszenek 
és Kasra. Ungvár, Gömör. Bars. Hont. Nógrád, 
Trencsén. Eperjes, Késmárk után kapnak uc-
caelnevezéseket. a Rokkant-telep Zágráb. Drá-
va, Száva, Varasd, Eszék, Fiume, Klebelsberg-
telep Zimony, Temesvár, Szabadka, Újvidék után 

árát és a pótilletéket• másnap megadja neki a2 
összeget. Nagy bizalmat keltett maga. iránt, azt 
adta elő. hogy a ..Szegedi Napló" munkatársa. 
A kalauz bedőlt, hitelbe odaadta a jegyet, de a 
pénzét sem másnap, sem soha nem kapta meg. 

A pénteki fellebbviteli tárgyaláson dr. Mi-
liályffy István ügyész kért" Kalmár Pál szigorú 
megbüntetését. Kalmár fondorlatosan tévedés-
be ejtette a kalauzt, célja az volt, hogy a hiszé-
keny kalauzt megkárosítsa. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki Kalmár 
Pált hitelezési csalás vétségében és ezért egy-
hónapi fogházra ítélte. A bíróság súlyosbító kö-
rülménynek tekintette, hogy a vádlott csalásért 
és sikkasztásért már büntetve volt. Az ítélet 
még nem jogerős. 

kap uccaelnevezést, az ujszegedi József főher-
ceg telep Hunyad, Csíkszereda, Nagyszeben, 
Küküllő, Udvarhely után lesz elnevezve, ugyan-
így a megszállt területek városai után kapnak 
uccaelnevezést a Vasutas-, a Rothermere. a 
Börtönőr- és a Tanítói-telepek is. 

Az uj uccaelnevezéssel egyidőben megváltozik 
a telepek házszámozása is. A javaslat egyik kö-
zeli kisgyűlés elé kerül és közvetlen ezután hoz-
zákezdenek az uj telepi uccaelnevezés és ház : 
számozás megvalósításához. 

Lovassy bankigazgató 
uzsorapere 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-
ken negvedik nap óta tárgyalta a szegedi tör-
vényszék Vild-tanácsa vitéz Lovassy István 
csongrádi bankigazgató uzsora-ügyét. Csü-
törtökön a tanukat hallgatta kj a bíróság és ez-
ért félbeszakította dr. Szakáts József sértett ki-
hallgatását. Pénteken ismét dr. Szakáts József 
kihallgatásával kezdődött a főtárgyalás. Az 
egész tárgyalás alatt ő tett vallomást. Kimutat-
ta, hogy abban az időben milyen anyagi körül-
mények között élt. ezen az üzleten — mondotta 
— kereken másfélmilliárd koronát vesztett. Így 
tehet tönkre valakit egy rossz vállalkozás — 
vallotta. 

A bíróság a tárgyalást dT. Szakáts vallomása 
után félbeszakította. Szombaton reggel folytat-
ják, Ítéletre esetleg a jövő hét közepe táján ke-
rül sor. 

Bártfav cslllárlizletlien 
a legjobb minőségű Kulcsár gyártmányú csil-
lárok, falikarok igen olcsó árban kaphatók. — 
BUDAPEST, VI., Desseffy n. 9. 19 

m cici keresztnttán 
állOhnah 

PYTHIA psychografologusnál 
Fogad 11—1, 4—7 között 

Tisza-szálló I. emelel 18-20. 

A megszállt területek városairól 
nevezik el a telepek uccáit 
Uj házszámozás és uccaelnevezés lesz a leiepeken 


