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A sikkasztó gavallér üzletvezetőt 
átkisérték az ügyészség fogházába 

Folyik a nyomozás és a rovancsolás a Köztisztviselők 
Szövetkezete fiókjánál 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Köztisztviselők Szövetkezetének szegedi fiók-
jánál elkövetett sikkasztás agyében még nem 
fejeződött, be a nyomozás. Koronka Jenőt, a 
sikkasztó üzletvezetőt, miután töredelmesen 
beismerte a sikkasztások elkövetését, átkísér-
ték az ügyészség topházába, a nyomozás azon-
ban tovább folyik, mert még egyáltalán nincs 
tisztázva a nagyszabású sikkasztás minden 
részlete. 

Azt már megállapították, hogy a sikkasz 
tó üzletvezető valósággal kétlaki életet élt. 
nappal szorgalmas kereskedő volt. este átala-
kult mulatós gavallérrá, aki rövidesen egvikf 
lett az éjszakai belvek legjobb vendégeinek 
Kiderült róla az is, hogv sokat áldozott régi 
szenvedélyére, a. lóversenyekre is. Valamikor, 
amikor még földbirtokos volt, sok pénzt köl-
tött, el erre a szenvedélyre. Most. hogv a, sze-
gedi üzlettel ismét jobban ment a sora. ráka-

" pott megint a lóversenyre, gyakran utazott 
Pestre egy-egy futtatásra. Azonkívül udvarol-
gatott is ós a. gáláns Koronkának ez is költsé-
gekbe került 

A szövetkezet SzSchenvi-téri fióküzletében 
napok óta lázasan folyik a rovancsolás, mert, 
még mindég nem sikerült megállapítani a volt 
üzletvezftő által okozott kárt. Sokszor a késő 
éjszakai órákig is dolgoznak lehúzott redőnyök 
mögött. Koronka sikkasztása erős felfordulást 
okozo+t a l üzletben. A nyomozás arra is ki-
terjed, hogv megállapit6ák Koronka orgazdáit 
és azokat, akik a pénzből egyéb módon része-
sültek. Mert bármennyire is költekező életet ólt 
a pirospozsgás, köpcös Koronka annvit, amenv-
nyi a h i á n y , nem tudott aránylag rövid idő 
alatt elkölteni. A rendőrség reméli, hogv né-
hány nap alart sikerül teljes fényt vetnie a 
sikkasztási ügyre. 

Tarthatatlan állapotok 
az ujszegedi telepeken 

Köveztesse kl a város az ufszegedi telepekhez vezető utakat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Új-
szeged fejlesztése, — ezt hirdeti a, Délmn.gyar-
ország és ma már a legszélesebb körben nagv 
megértéssel fogadják ezt, a jelszót. Szeged emi-
nens érdeke, hogv Újszegedet fejlesszék és vég-
re kiépüljön ez a, városrész az ország második 
városának nvaraló- és fürdőhelyévé. 

Újszeged fejlődését rendkívül elősegítené, ha 
az utakat megjavítanák ée a környéki telepe-
ket Összekötnék Újszegeddel. Ma az a helyzet, 
hogy esős időben az uiszegedi. telewk szinte 

Az 

osziiisorslíM 
most folyó főhuzásán e héten már a 

harmadik főnyereményt nyerték 

Pető Ernő 
főárusitó szerencsés vevői. 

10.000 P-t nyert 55842 V, 
10.000 P t nyert 13239 </, 

5.000 P-t nyert 12778 A 

A szerencse kerékben van még a 

400.000 p. jutalom és számos fő-

nyeremény. A húzás még 25-ig tart. 

megkötelíthetettenek nemcsak jármüvekkel, de 
még gyalogosan sem. Agyagos, süpedékes ntak 
vezetnek ki az ujszegedi telepekre, nedves idő 
ben ezeken az utakon lehetetlen a közlekedés. 
Az ujszegedi telepeken háromszáznál több csa-
lád él, a. kövezett, utak ezt. a nagy tömeget kö-
zelebb hoasnák Újszegedhez, ami ugyancsak 
fontos volna, a fejlesztés szempontjából. 

A telepek helyzetéről nyilatkozott most 
Zsembery Károly törvényhatósági bizottsági 
tag. 

— Az őezi esőzéseket, és havazásokat is szá-
mítva., ff,Z újszegeit televek legalább féléven 
át úgyszólván megköaelithetetlenek, — mondot-
ta. A sáros utón nem lehet fuvarozni, mert a 
terhes kocsik megrekednek. Számtalanszor meg-
történik téli időben, hogy a kis iskolá-saverme-
kek sem mernek nekivágni a sáros útnak. Akár 
hányszor magam is találkoztam &iró-rivó gyer-
mekekkel, akik az iskolába indultak, de megre-
kedtek a nagy sárban. De nemcsak a telep meg-
közelíthetetlen roesz időben, hanem az ujsze-
gedi temető is. Már sokszor sürgettük, hogv 
építsék ki az utat, amely a. telepeket, összeköt-
né Újszegeddel 6S 3Í temetőhöz ie el lehetne 
rajta jutni Ez mindeddig nem történt meg. 
pedig az útügyi programba i* felvették az uisze-
gedi kövezést, 

— A telepi lakosság retteg már a téli időtől. 
mert tudja, hogy ez azt jelenti számára* el lesz 
egyidőre zárva a, világtól. Amikor a telep he-
lyét Újszegeden kijelölték, a rokkantak — na-
gyobbrészt, ilyenek lakiák az uiszegedi telepeket 
— tiltakoztak a helykijelölés miatt, de akkor 
a város vezetőségétől ígéretet kaptak, hogv ha-
marosan kövesutat is jó gyalogutat kapnak. 
Többször is kecsegtették Őket ezzel, de az ígé-
ret beváltása késik, pedig a telepekkel való ö6z-
szeköttetés megjavítása nemcsak a 300 család-
nak. hanem Újszeged lakosságának is érdeke 
volna. 

— A telepi lakosság maga erejéből igyekszik 
orvosolni a bajokat és legalább a telepi gvalo-
gosutakat próbálja javítani, ahogv lehet, A sa-
ját, költségükön hozattak salakot, — ez persze 
csak időleges megoldás, legalább az iskolához 

vezető utat kellene kikövezni Elsősorban az 
utak kikövezésére volna szükség, azután a víz-
ellátást kell rendezni Újszegeden és a telepe-
ken is. A kifolyók ugyanis meg vajmak Újsze-
geden, de ilyenkor nyáron sürüu előfordul, hogv 
nem szolgáltatnak vizet. Az ujszegedi lakosság 
is fizeti a közterheket, a világítás, vízellátás 
és az ntak tekintetében mégis mostoha elbánás-
ban részesül. 

Elfogtak 
egy vásári tolvajniít, 

aki nem emüékszik arra, 
hogy melyik városban lopott 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kör-
nyék csendörségéhez utóbb sürün érkezett fel-
jelentés, hogy a hetivásárokon vakmerő tol-
vajlások történnek. A szegedi vásárban is mű-
ködött a tolvaj, nyomozás indult, de nem si-
került kézrekeriteni. Most azután Kiskunha-
lasról értesítették a rendőrséget, hogy az otta-
ni vásáron sikerült elfogni egy asszonyt, aki a 
vásári tolvajlásoknak egész sorozatát ismerte 
be- Kiderült, hogy Halason az ország egyik leg-
vakmerőbb zsebtolvajnője került rendőrkézre, 
aki különösen a vásárokon specializálta ma-
gát és előszeretettel kereste fel a szegedi és a 
környéki városok országos vásárait. A nagy 
tumultusban nemcsak a sátrakban követett el 
tolvajlásokat, hanem meglopta a vevőket is. 

A zsebtolva jnő N a g y a p á t i Lajosné sze-

fedi asszony, 40 éves, 14 évet ült börtönben. 
Jgyancsak vásári lopások miatt nemrégiben a 

szegedi Csillagbörtön lakóra volt, innen sza-
badult ki ¡uliusban és pár hét múlva már a 
halasi vásárban követett el hasonló bfinrselek-
ményt Nagyapáti Lajosné vallomásában el-
mondotta, hogy rengeteg lopást követett el a kü-
lönböző vásárokon, nem is emlékszik arra, 
hogy hol, mit lopkodott össze. Most nvomozás 
indul azokban a vásárokban, ahol kideritetlen 
vásári lopást követtek el az utóbbi időben, 
hogy összeállíthassák a veszedelmes tolvaj 
bünlajstromát. 

Magyarország péuzPnyi 
helyzete a Népszövetség 

előtt 
Budapest, szeptember 4. A Népszövetség 

pénzügyi bizottsága, szeptember közepén fog-
lalkozik Magyarország pénzíigví és gazdasági 
helyzetével. A pénzügyi bizottságot szeptem-
ber 15-ére hivták Genfbe s a tanácskozások 
napirendjén szerepel a többi között Tyler je-
lentése ie. amellyel kapcsolatban Fabinyí pénz-
ügyminiszter hosszabb expozét tart, a. Népszö-
vetség pénzügyi bizottsága előtt, részletesen is-
merteti Magyarország pénzügyi és gazdasági 
helyzetét, különösen ami az utolsó néev hó 
nap gazdasági eseményeit illeti. 

Fábinyi pénzügyminiszter szeptember 12-én 
utazik Genfbe, ahová elkíséri őt Csizik Béla 
miniszteri tanácsos. A Népszövetség pénzügyi 
bizottságát tájékoztatni fogja. Fabinyí pénzügv-
miniszter nemcsak az egész államháztartás, 
hanem az állami üzemek pénzügyi helvzetéről 
ie, a. külkereskedelmi mérleg alakulásáról, a 
hitelviszonyokról és előterjeszti mindazokat 
az adatokat, amelvek az oreaág pénzügyi ó* 
gazdasági szempontiából ielentősúggel bírnak. 
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