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vesztesége nélkül megoldható volna a várrom 
bérjövedelme terhére. 

Ahol most áilok, az elképzelt halászcsárda felső 
platóján, szembe velem a Tisza tukó partja, 
önkéntelenül is az idegenforgalom külön feje-
zetére, a 

partfürdö 

nehéz problémájára kell gondolnom. Az idén már 
nem lesz ebben döntő fordulat. De ha végig 
kirtják a part bozótját és tarka köntösökbe öltöz-
tetik a fürdőházakat s kabinokat, a mainál min-
denesetre tetszetősebb kép tárul a szemlélő elé. 

Kórsétám szerény megállapításainak szemelvé-
nyeiből még csak egyet. Köztudomás u, hogy a 
hatást, amelyet valamely város az idegenre gya-
korol, nagy mértékben befolyásolja az első be-
nyomás. A Szeged-pályaudvar előtti tér déli ol-
dala hepehupás, gizgazos pusztaságra nyílik s 
olyan látványt tár az érkező idegen elé, amely 
már eleve kiábránditólag hat és semmiesetre sem 

1. 
„•Csónakpőrőm azért volt. mert ál-

lás nélkül voltam és a részleteket 
nem tudtam fizetni. A tárgyaláson 
kiegyeztünk, a pört visszavonták." 
(Szegedi Vj Nemzedék, 1935 ápr. 19. 

Hámori-Hilf László) 
Még 1929 májusában H i l f László szerkesr 

tó megrendelt egy mahagóni, háromevezős 
rsónakot H. K o v á c s Imre sportcsónakkészi-
M mesternél. Kikötötte azt hogy június köze-
pére szállítsák neki a csónakot és kötelezte 
magát, hogy a 170 pengős vételárat 12 havi 
részletben megfizeti. Fizetett is Hilf ur először 
20 pengőt, aztán 10-et, de később egészen el-
maradtak a részletek... 

H. Kovács Imre várt egy ideig, de Hilf ur 
Bem jelentkezett a részletekkel. Végre is meg-

ülik az ország második városának látképébe. 
Minthogy gyakran és nem ok nélkül felpana-

szolták az 

idegenforgalmi iroda 

hiányát, amely a vasúton érkező, különösen a ma-
gános idegent a szükséges útbaigazításokkal el-
látná, talán lehetne ilyen irodát az Indóház-téren j 
—• olcsó anyagokból, de mégis kléses kivitelben 
— felállítani, még pedig ugy, hogy az említett 
dísztelen kilátást elfödje. Kiváltképen nélkülöz-
hetkm az iroda 

a szabadtéri játékok 

fokozottabb forgalma és a külföldi vendégeik sű-
rűbb érkezése idején, de, hogy az építmény más-
kor is szolgáljon valamilyen célt, ide lehetne át-
telepiteiji az indóháztéri árubódékat is, amelyek-
nek mostani elhelyezése ellen többször hangzott 
el kifogás. 

unta a mester a hiábavaló várakozást és 1930 
őszén ügyvédje: dr. H a t t y a s s y Sándor ut-
ján fizetési meghagyást adott be a bírósághoz 
Hilf László ellen. A biróság nemsokkal ké-
sőbb mulasztási Ítéletet hozott és kötelezte 
Hilfet, hogy 140 pengő tőkét, a kamatokat és 
29 pengó perköltséget fizessen meg a csónak-
készi'ő mesternek. A mulasztási Ítéletet jó 
hosszú ideig nem tudták kikézbesiteni Hilf 
Lászlónak, mert gyakran változtatott lakást. 
Végre sikerült rátalálni és Hilf ekkor Ígéretet 
tett. hogy letörleszti a tartozását. 

H. Kovács Imre többször felhivta, hogy fi-
zessen. Hilf ekkor már a Szegedi U j Nem-
zedék munkatársa volt, de nem törlesztett a 
csónakra. Egymásután küldte a leveleket a 
csónakkészitőnek, hogy várjon a részletekre. 
1933 februárjában például azt irta egyik leve-
lében, hogy ,,a fizetésem oly kevés, hogy fűtő-
anyagra sem telik, várjon tehát tavaszig." „A 
jószándék megvan bennem " — irta ekkor H. 
Hilf. 

A jószándék dacára sem fizetett Hilf még ta-
vasszal és a nyáron sem, annak ellenére, hogy 
az Uj Nemzedéken kívül a szinháznál is kere-
sett... 

H. Kovács Imrének közben a Tiszán akadt 
dolga és a Szőnyi fürdőháznál meglátta kiköt-
ve azt a csónakot, amelyet Hilfnek csinált. 

Megtudta azt is, hogy a csónak 
már nem Hilf László nevén van, 
hanem D. Béláné a tulajdonosa. 

Miután annakidején 

a tulajdonjog fenntartásával 

adta el Hilfnek a csónakot, elhatározta, hogy 

bűnvádi feljelentést tesz Hilf Lász. 
ló ellen sikkasztás cimén. 

1933 szeptember 7-én H. Kovács Imre sport-
csónakkészitő mester ügyvédje utján 

Tele .on 17—82. Telefon 17—82 

B. 50.059—933. szám alatt be is 
adta a bűnvádi feljelentést a sze-

gedi ügyészséghez. 

Ebben a következőket irja H. Kovács Imre: 
„Hilf László szegedi lakos még 1929 május 

18-án megrendelt egy rendes, 5 méter hosszú 
és 70 centiméter széles 3 evezős mahagóni csó-
nakot 170 pengőért, azzal, hogy a vételárat 12 
részletben, havonkint fizeti. Azonban a neve-
zett csak 30 pengőt törlesztett Többször fel-
hívtam fizetésre, sőt polgári per utján próbál-i 
tam a részletfizetésre birni, de eredménytelen 
nül. 1933 juniusában megtaláltam a 2943 szá" 
mu csónakot a Szőnyi tiszai fürdőházban és 
ekkor rájöttem arra, hogy az 

nem a vevő: Hilf László nevén sze-
repel, holott a tula jdonjog fenn-
tartását részemre a megrendelő-
levélben kikötöttük. Megtudtam azt 
is, hogy Hilf László a csónakot D. 
Bélánénak adta el még 1932 nya-
rán és ekkor D.-né előtt elhallgat-
ta azt, hogy a tulajdonjog fenn 
van tartva. Miután Hilf László vé-
leményem szerint a Btk. 355. pa-
ragrafusában megjelölt sikkasz-
tást elkövette, nevezett ellen bűn-

vádi feljelentést teszek... 

Arranézve, hogy Hilf elhallgatta a csönak 
tulajdonjogának fenntartását. H. Kovács Imre 
több tanút jelentett be és csatolta D. Béla 1933. 
junius 10-én kelt levelét is, amely szerint 

D.-ék készpénzért vették' meg HiTf-
től a csónakot és Hilf elhallgatta 
azt. hogy ő annakidején a tulaj-
donjog fenntartásával vásárolta a 

csónakot. 

1933 december 28-ra R á d a y büntető járás-
bíró ki is tűzte a sikkasztási ügyben a tárgya-
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fi vagy 12 havi 
részletre kaphatók 

Uacga Dezső 
vasáruházábao, 

"ICOSD. 

Abbaziábah 
mefeq t e n n e r i g y ó o y f U r d ö k a 

„ R E S I D E N Z " 
penzióban mind a négy emeleten kaphatók 
Idö-ebb uraknak és hölgyeknek, szívbajo-
soknak. asztmásoknak, valamint elmesze-
-edésből eredő be'eg-égeknél nagyon fon-
tos, hogy a RES1DENZ nem fek«zik magas-
aton Óriási előnye még. hogy az összes elő-
irt diéták pontosan betarthatók A RESI 
DENZ-ben minden kényelem és az ós«ze 
modern komfort megtalálhatók: lift. köz-
ponti vizfütés, 22 foko« meleg, tengerre né 
ző napos 'oggiás és erkélyes szobák ké-
nyelme« ágyakkal. A RESÍDENZ eaészen 
a tengerparton fek«zik és nem 9 tengerpart-
tal szemben ELSŐ KATEGÓRIA K'tflnö 
konyha. Folyó hideg és melegvíz a szobák 
ban Lira felesleges Feltfinő olcsó penzió-
árak. Bővebb információt nvujt Erényi TWIa 
trvóftvszerésr személves«! Budapesten rep % 
«el fél 9- töt estP fél 7-ig (Diana patika Ká « 
-•oly-kftrut 5 ) Minden levélre válaszolunk és H 
nrospektuct küldünk Telefon 31619 | 

Hámori-Kiif László 
sikkasztási bűnügye 
Kulisszatitkok egy csónakvásárlás, 
egy bünper s egy mellékfoglalkozás 

történetéből 
Amiről nem lehet bűnügyi riportot nem irni 


