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Hétfőn ujabb váltó- és közokirathamisitásnak jöttek nyomára 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Hétfőre a rendőrség fényt derí-
tett annak a nagyarányú közokirat-
hamisítást és váltóhamisitási bün-
ügyuek minden részletére, amelynek 
középpontjában dr. Aszódi László 
ügyvédjelölt áll. Amint ismeretes, 
az elmúlt hónap végén Korom La-
jos sándorfalvai gazdálkodó felesége 
közokirat és váltóhamisítás cimén 
ismeretlen tettes ellen feljelentést 
tett a szegedi rendőrségen. Korom-
né előadta, hogy még ezév január-
jában a szegedi Nemzeti Hitelinté. 
setnél hétezer pengőt, vettek fel ne-
vében váltóra. A váltón felvevőként 
ő szerepel, az aláírás azonban ha-
mis, A váltóhamisításra ugy jött 
Irá, hogy jünius 20-án a banktól ̂ fel-
szólítást kapott váltótartozásának 

rendezésére. Az ügynek utána járt 
s kiderült, hogy egy férfi és egy nő 
vette fel a pénzt a bankban, a nő a 
váltót mint Korom Lajosné irta 
alá. A bank azután a. felvett össze-
get betábláztatta férjével közö.s 
földjükre. 

A rendőrség a váltóba mi sit'ási 
ügyben megindította a nyomozást, 
Smely alig huszonnégy óra leforgá-
sa alatt szenzációs eredményt ho-
tott. Megállapították az ügyben el-
járó detektívek, hogy a feljelentő 
Koromné nevén a bankból a pénzt 
df. Aszódi László ügyvédjelölt kísé-
retében egy ismeretlen nő vette fel 
január 10-én. A kamatokat a bank 
időben rendesen megkapta, a váltó 
Jnost az elmúlt hónap 20-án lejárt 
R a bank kifizetésre bemutatta Ko-
romnénák. aki meglepetten tiltako-
zott. az ellen, hogy a pénzt felvette 
Volna. 

E váratlan fordulat Titán a rendőr-
ségre előállították dr. Aszódi László 
ügyvédjelöltet, aki először hallani 

Sem akart a váltóhamisításról. Azt 

hangoztatta, hogy a váltót Korömné 

5rta alá. Többszöri szembesítés és 

kihallgatás után az ügyvédjelölt 
megtört, és elmondotta, hogy a 
pénzt, válóban ő vette fel a váltóra 
tylakra Jánosné sövényházi lakos 
hamisította rá Koromné nevét. 

A megtévedt ügyvédjelölt a rend-

őrségen elmondotta ezután, hogy 

Koromék régebben ügyfelei voltak. 

!Az év elején nagyobb összegre volt 

szüksége s ezért felkereste Koro-
mékat, akikről tudta, hogy módos 
emberek, hogy a gazdálkodóéktól 
pénzt kérjen. Korom elutasította 
kérésével. Koromné elő«7Ör hajlan-

dónak mutatkozott arra, hogy bank-
ból vegyenek fel pénzt, de az asz-
szony ettől a szándékától később 
elállt. 

— Pénzre volt szükségem — mon-
dotta Aszódi kihalgatása során s 
mivel egy alkalommal Koromné 
azt is megemlítette, hogy bár ő nem 
ir alá váltót, de ha valakit találok, 
aki az ő nevében aláírja, ugy ve-
gyek fel nevében pénzt a bankból. 
Január 10-én Szegedre hivattam 
Makra Jánosné nevű sövényházi 
ügyfelemet s a yáltót aláírattam 
vele. Mabráné a váltóra Koromné 
nevét irta. Makráné ezután felvette 
a bankban a pénzt, az asszonynak 
közreműködéséért 75 pengőt adtam. 

Amig a váltóhamisitó ügyvédje 
lölt kihallgatása tartott, detektívek 
előállították a rendörségre Makrá-
nét, akit- nyomban őrizetbe is vet-
tek. Közben ujabb váltó, illetve köz-
okirathamisitdsi ügy pattant ki. 
Amig ugyanis a nyomozás folyt, 
Koromné dr. Dusehák László szege-
di ügyvédtől felszólítást kapott, 
hogy 1300 pengős váltóadósságáV 
rendezze. Koromné Szegedre jött 
Dusehák ügyvédhez. akitől azt a 
meglepő felvilágosítást kapta, hogy 
adósságát dr. 'Aszódi már rendezte. 

Ebben az ügyben kiderült, hogy dr. 
Aszódi Grünhut Vilmos sövényházi 
lakostól váltóra 1300 pengőt vett 
fel. A váltón ugyancsak Koromné 
szerepelt aláíróként. 

Erre a váltóügyre vonatkozólag 
a rendőrség foglyaként őrzött ügy-
védjeölt elmondotta, hogy Grün 
huttól valóban vett fel váltóra 
pénzt. Amikor elsőizben a rendőr-
ségre idézték, azt gondolta, hogy 
ezzel a váltóval van baj, mire az-
után 500 pengőt azonnal kifizetett 
dr. Dusehák ügyvédnek, írógépjét, 
aranyóráját és télikabátját a zá-
logba tette és a kapott pénzzel ren 
dezte a fennmaradó adósságot is. 
Igy azután, amikor Koromné Dú 
schák ügyvédnél járt, a ziigy már 
rendezve volt, a váltót pedig széj-
jeltépte. 

Kiderült az is, hogy a múltban 
Koromék 56 hold földjükből 26 hold 
földet unokatestvérüknek eladtak. 
Az adásvételi szerződést dr. Aszódi 
készítette, ő kapott megbízást az 
eladott föld átírására is. Dr. Aszódi 
azonban a telekkönyvben nem Írat-
ta át Koromék unokatestvérének 
nevére megvett 26 hold földet, úgy-
hogy még most is Korom Lajos 
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volna a jelenleg adminisztrációs hely-
zetből folyó bürokratikus akadályok 
elhárítása az építkezésbe Kezdő vál-
lal-ozók érdekében. 

Annak ellenére, hogy jelenleg va-
lóban igen sok akadá'ivai és tebéz-
séggel kell megküzdeni az építtetők-
nek, ezen a nyáron mégis több jelen-
tős magánépitkezés tolvt és még fo-
lyik ma is a városban s ezek az épít-
kezések tekintélyes szánni ttj lakással 
envhitik a szegedi lakáshiányt. A 
Szentháromság-utca 26. szám alatti 
kétemeletes magánbérházban 12 la-
kás épül a Boldogásszony-sngárnt 15. 
szám alatt épülő háromemeletes bér-
házban szintén 12 lakás van. A Szent-
háromság-ntra 12. szám alatt felépüli 
háromemeletes bérházban 6 lakás 
épült. A volt Wagner-fürdő hatalmas 
telkén "hónapok óta folynak a nagy-
szabású bérházépitések. Ttt egvmás 
mellett őt bérház épül. mégpedig olv 
módon, hogv a bérházaknak közös ud-
vara lesz Az öt bérház három utcára, 
az Erzsébet-raknarfra. a Tömörkény-
utcára és a Révay-ntcára nvilik s 
az őt házban összesen 50 lakás lesz. 
Ezekben az uj bérházakban mindenütt 
a legmodernebb szempontok szerint 
építik a lakásokat a legkisebb lakás 

nevén van mind az 56 hold föld. Az | az egyszobás garpon lakás. a legna-

ügyvédjelölt ezzel a mulasztásával 

követte a közokirathamisitást. 

Kihallgatás után mind dr. Aszódi 

Lászlót, min Makra Jánosnét a 

renőrség előzetes letartóztatásba 

helyezte. Valószínűleg még a hétfői 

nap folyamán át is adják őket az 

ügyészségnek. 

N y o l c v a n u l lakás készül 
a z é p ü l i 

szegedi magánbérházakban 
Hi az oka a szegedi nagy lakáshiánynak? — Hogyan 
lehetne fokozni a magántőke épifési vállalkozó kedvét 

(A Délmagyarország munkatársa- képpen a volt trianoni határ köze 

Belvárosi Mozi 
Szives figyelmüket felhívjuk a mai 
bemutatónkon szereplő kimagasló 
filmujdonságunkra, mely az utó-
szezon legértékesebb filmje: 

CSODATEVŐ 
s z e d e t m 

(Sanda Maria) 
Egy tiszta, nagy szerelem megrázó 

története. 
Főszereplők: 

CONCHtTA MONTiS 

OSVALDO VALENTi 
5, 7, ü 1 

tói) A gőzellátási kérdések mellett 
az utóbbi időkben a lakasprobléma 
épett a közvélemény érdeklődésének 
előterébe legalabb olyan mértékben, 
mint auogy a közellátási kérdésekkel 
szemben tapasztalható az indokolt ér-
deklődés. A lakásproblémát egy mon-
datban ugy lehet összefoglalni, hogy 
üres iakás nincs s uj beköltözőnek. 
családalapitónak, vagy lakástváltoz-
tatónak szinte a lehetetlenséggel ha-
táros lakáshos jutnia. Ez a helyzet sem 
speciálisan szegedi jelenség, ország-
szerte igy van s igen sok szó esik 
mostanában a budapesti lakáshiány-
ról és a lakásmizériákról is. A la-
káshiány okait kutatva számtalan té-
nyezővel állanak szemben a hatósá-
gok és a lakástkereső közönség, az 
okok között azonban a legalapvetőbb 
az. hogv a lakóházépitkezés nem ha 
lad az élet követelményeivel párhuza-
mos tempóban. A lakosság ternjésze 
tes szaporodása megkövetel egy bizo-
nyos építkezési tempót, ami az utóbb' 
időkben háborús okok miatt ellany 
hult. 

De jelentős mértékben fokozták a 
lakáshiányt, illetőleg növelték a la-
kásproblémát az elmúlt évek örven-
dr-fpq országgyarapodásni Különös 

Korzóban 
Ma utoljára! 
H u n y a d y S á n d o r színmüveJ 

Érdélül kastelpl 
PÁGER, TASNÁDY MARIA, 
MEZEY MÁRIA, KÖNYVES TÓTI. 
ERZSI, VAS2ARY, GÓZON 
főszereplésével 

lében levő városok vannak egészen 
Közelről érintve ezen a téreD s a spe 
eiálisan szegedi jellege itt jelentkezik 
a lakásproblémának. Szeged, ha nem 
is teljesen, de bizonyos részben visz-
szanyerte a trianoDi békeszerződés ál-
tal elvesztett pozícióját a délvidéki 
életben s ezzel együtt járt, hogy fő 
leg a tisztviselőosztályból igen sokan 
költöztek az elmúlt év alatt a felsza-
badult területről Szegedre. Az igé 
nvek pedig, amelyek ettől függetlenül 
is megvoltak, viszont megfelelő tempo-
íokozódtak. viszoDt megfelelő tempó 
ju épitkezés nem sietett ezeknek az 
igényeknek kielégítésére. 

A lakásprobléma szempontjából 
legfontosabb volna, ha kellő lendü-
letet lehetne adnj a magántőkének az 
építkezések nagyob bárány a megindí-
tásához. Ezekben a kérdésekben jár-
tas szegedi építészek a következök-
>en világították meg előttünk a hely-
zetet: 

— Az épikezési kedv lendületbe 
hozásához elsősorban ki kellene ter-
jeszteni az i.inie'.'iies rendkívüli ház 
adómentességet. Ennek a biztosítása 
'ónfos városi érdeket is szolgálna, 
uerthiszen az épitkezé-ek legszoro-
sabb kapcsolatban állanak n város-
fejlesztési kérdésekkel. Rendkívül fon-
tos volna az épitke'Asi anyagok ará-
nyos elosztásának biztosítása is. Ma 
sajnos az a helvzet, hogv a rendelke-
zésre álló anyagok zömét a főváros 
veszi igénybe. Nagy szükség volna 
arra is. hogv a város gondoskodjék 
bizonyos kors/erü épíféai anyagok 
előállításáról. Tlven például a mész-
homoktégla amelv jóval olcsóbb sz 
égetett téglánál s hatósági feladat 
volua a kellő mennyiségű gyártásról 
gondoskodni. .Végül pedig szükséges 

ffvohh a báromszobás lakás Négv-öi 
szobás lakást nem építenek. Jellemző 
a szegedi uagv lakáshiányra, hogy az 
ériülő bérházakban levő 80 lakásaiig 
néhánv kivételéve! már az énitkezés 
megkezdésekor ki volt adva. Ha laká-
sonként átlagosan 5 személyt számi-
tünk, akkor az nj házakban 400 s7e-
mély részére készül lakás, ami figye-
lemreméltó eredmény a lakásszükség-
let kielégítése szemnontiából. Az uj 
bérházak azonban természetesen nem 
oldják meg. csak envhitik a lakás-
hiányt s az énittetők mindent elkövet-
nek. hogv mielőbb elkészüljenek a. 
házak, mert a munkabérekben és 
anyagárakban állandó változások van-
nak s a kalkulációk egyensúlyát ál-
landó veszélv fenvegeli. Csak jellem-
zésül említették előttünk", hogv a hábo-
rú kitörésp előtti időtől kezdve a mai 
napig körülbelül százszázalékos az 
építkezési költségek emelkedése. 

Az előbbiekben emiitett magánépit-
kezéseken s a folyamatban levő köz-
épitkezéseken kívül (rendőrségi palo-
ta, hűtőház, stb.) a lakáshiány csök-
kentésére alkalmas nagyobbárányu 
magánépitkezés nem folyik a város-
ban. Májusban mindössze az Alföldi-
utca 53 szám alatt egy udvari lakó-
épület építése, a Bakay Nándor-utca 
4 szám alatt egy földszinti lakóház 
átalakítására az Alsóvárosi feketeföl-
dek 57 szám alatt pedig a Szegedi 
Gőzmalom és Gőzfürész kft épületei-
re emeletráépítésre adott ki engedélyt 
a városi mérnöki hivatal. Ezeken kí-
vül, mint megállapította a mérnöki 
hivatal, még néhánv egészen kis je-
lentőségű magánépitkezés. tatarozás, 
renoválás folyik a városba, amelyek 
még nincsennek bejelentve, illetőleg 
bejelentésük most van folyamatban, 
de ezek a lakásprobléma szempontjá-
ból nem jönnek figyelembe. 

Az előbb felsorolt nagvobbszabá-
su magánépitkezések s a folyamatban 
levő közénitkezésék a lakásprobléma 
mellett rendkívül jelentősek a tőke-
forgalom szempontjából is, amennyi-
ben ezeknek az építkezéseknek összes 
költségvetési végösszege meghaladja 
nz 5 millió pengek 

Széchenyi Moza 
Ma utoljára 5. 7, 9 órakor 
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