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Veszedelmes betörőtársaságot 
fogott el a szegedi rendőrség 

A lalbonlásos betörésektől a tömeges kerékpárlopásokig — A banda 
vezére: egy 22 éves egyetemi hallgató 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi rendőrség; többnapos nyomozás után 
egy veszedelmes betörőbandát tett ártalmat-
lanná. A négytagú banda több falbontásos 
betörést ós rengeteg kerékpárlopást követett 
.el Szegeden és nagyszabású terveket főztek a 
¡jövőre nézve. A bandát a véletlen juttatta a 
'detektívek kezére. Hunyadi Nagy Sándor 23 
esztendős temesvári fiatalember, katonaszö-
kevény elmulasztotta valamelyik napon a. rend-
őrségen a kötelező jelentkezést. Detektívek 
mentek ki a lakására, hogy utánanézzenek a 
fiatalembernek. Hunyadi Nagy Jánost nem 
találták odahaza, hanem találtak a lakásában 
egv sereg kerékpáralkatrészt és sok más gya-
nús dolgot. 

Amikor hazatért a jó családból való te-
mesvári fiatalember, vallatóra fogták a deé 
tektivek. Hunyadi Nagy nem kérette magát 
sokáig: vallott és vallomása alapján kézreke-
rült az egész veszedelmes banda. A banda 
két tagjáért Budapestre utaztak a detektivek. 
A fővárosban fogták el Koronczai László 22 
éves, Vilmos császárut 58. é6 Siki Imre 29 
éves Soroksári-ut 24. szám alatt lakó fiatal-
embereket. Szegeden is volt még egy tagja a 
a bandának: Könia Károly 23 éves sütősegéd 
személyében. Egyedül König volt már büntet-
ve, a banda másik három tagja még soha sem 
állott bíróság^ előtt, 

A nyomozás megállapította, hogy a banda 
vezére, irányitója a 22 éves Koronczai László 
volt, aki foglalkozására nézve eayetemi hall-
gató. A fiatalember ismert székesfehérvári csa-
ládból származik. Hogy miképpen került a 

többiekkel összeköttetésbe, azt még ezideig 
megállapítani nem sikerült. A fiatal egyetemi 
hallgató és társai bevallották, hogy 11 darab 
kerékpárt loptak el Szegeden. Ezeket jórészt, 
szétszedték és alkatrészekként értékesítették, 
többet Koronczai magával vitt Pestre és ott 
adta el. Beismerte a banda, hogv ők voltak tet-
tesei a vágóhid melletti, majd a Boro6s Jó-
zsef-uccai falbontásos trafikrablásnak, ugyan-
csak ők törtek be a Pál-ucca 4. szám alatti 
házba is, Farkas -Ignáchoz, ahonnan értékes 
ékszereket vittek magukkal. Ezeket az éksze-
reket Koronczai a fővárosban értékesítette. 
Mindezek a lopások és betörések azonban csak 
előjátékok voltak a nagyszabású bűncselekmé-
nyekhez. 

Bevallották, hogy egyik Remény-uccai ko-
vácsmesternél szerszámokat készítettek és 

ezekkel a szerszámokkal akarták megfúrni az 
OTl pénztárát és a Madách-uccai polgári i.r 
kola, acélkasszáját. Az utóbbi helyen a terep-
szemlét is megejtették, beszélgetésbe elegyed-
tek egy tanárral, sőt már hozzá is akartak 
kezdeni a munkához, de megzavarták őket. 
De a legnagyobb ambícióval a klinikák kifosz-
tására készültek. Ez a terv is Koronczaitól 
származott. A klinikákról nem pénzt., hanem 
kokaint és morfint akartak zsákmányolni. 
Koronczay vállalkozott rá, hogy a kokaint és 
a morfint pesti összeköttetései révén elhelyezi. 

A detektivek megtalálták a betörőszerszá-
rfiokat is a jelzett, helyen, mind a négy fiatal-
embert őrizetbevették, majd kihallgatásuk után 
letartóztatták valamennyiöket. Kedden dél-
előtt már át is adták őket. az ügvéezségnek. 
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koja telkére való díjmentes bevezetéséről és az in 
gvenes vízszolgáltatásról. 

4. A város magára vállalja a világítás költsé-
geit s ezenfelül évenkint egy vagon 10 tonnás ha-
zai szenet bocsájt az iskola rendelkezésére. 

5. A megnyitás első évében legalább 30 darab, 
egyenkint 150 pengős alapítványi helyet létesít 
amely később 30-ra emelkedik. 

Az állam által tervbevett gazdasági iskola két 
tantermet, két tanári lakást, egy laboratóriumot 
és 60—80 növendék bcnnlakására alkalmas helyi-
ségeket foglal magában. 

A kérdéssel kedden foglalkozott a pénzügyi 
bizottság, amely megállapította, hogy a feltéte-
lek értéke, több, mint huszonötezer pengő, mi-
vel azonban fontos érdekek fűződnének az is-
kolaterv megvalósításához, a bizottság azt ja-
vasolja, hogv a polgármester folytassa a tár-
gyalásokat ebben az ügyben a földmüvelés-
ügyi minisztériummal és igyekezzék envhit-
tetni a súlyos feltételeken. 
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25.000 pengő hozzájárulási 
kér a várostól a földművelésügyi miniszter 

gazdasági iskola felállításához 
(A Délmagyarország munkatársától.) A föld-

müvelésügyi miniszter nemrégen leiratot in-
lézett a városhoz a gazdasági szakoktatás meg-
szervezése ügyében. A város ugyanis nemré-
gen szaktanitóképző intézet felállítását kérte, 
a miniszter ezzel kapcsolatban azt közli a vá-
ros hatóságával, hogy helyesebbnek tartja a 
téli gazdasági iskola felállítását. Leiratában 
többek között ezeket mondja: 

„A téli gazdasági iskolák az ország valameny-
nyi vidékén a legnagyobb népszerűségnek örven-
denek a kisgazdák körében, mert egyrészt telje-
sen díjtalan kiképzést és nevelést nyújtanak, más-
részről tanulóit csak a téli hónapokban vonja el 
hosszabb időre a családi gazdaság munkáitól. Ta-
vasztól őszig a tanulókat a téli elméleti oktatást 
kiegészítő gyakorlati utmutatások megadása vé-
gett az iskoiák tanárai otthonukban keresik fel s 
igy nemcsak a gyakorlati oktatás nyer az élet 
igényeihez teljes mértékben alkalmazkodva meg-
oldást, hanem az iskola a szülők gazdálkodásába 
is hathatósan belekapcsolódik. A két évig tartó is-
kolai oktatás után a végzett „aranykalászos gaz-
dák" továbbra is állandó összeköttetésben marad-
nak volt iskolájukkal s ennek tudható be, hogy az 
eddigi tapasztalatok szerint környezetükben is ered-
ményes propagálói tudnak lenni a korszerű gaz-
dálkodásnak, sőt a gazdatársadalmi életben szin-
tén kezdeményező szerepet töltenek be. 

Szíves tájékoztatásul szükségesnek tartom itt 
megjegyezni, hogy a téli gazdasági iskola közép-
fokú gazdasági tanintézet létesítéséhez szükséges 
anyagi eszközökkel szemben hasonlíthatatlanul 
kisebb áldozatokkal felállítható. Nagykiterjedésű 
tangazdaságra szükség nincs, legfeljebb a környék-
beli átlagos birtoknagyságnak megfelelő gyakorló 
terület rendelkezésre bocsájtása kivánatos s 
emellett a tanügyi épület emelése és berendezése 

is lényegesen egyszerűbb eszközökkel megoldha-
tó. Minthogy azonban ez iskola működtetése és 
tanerőkkel való ellátása tárcám költségvetését ál-
landóan és jelentős mértékben igénybe veszi, meg 
kell jegyeznem, hogy csupán olyan helyen van mó-
domban Ilyen iskolákat létesíteni, ahol a helyi ér-
dekeltségek a tervezett iskolák felállításához és 
részben fenntartásához a legnagyobb mértékű hoz-
zájárulást helyezik kilátásba." 

A miniszter megbízottja később érintkezés-
be lépett a város hatóságával és pontosan meg-
határozta, hogy a várostól milyen arányú hoz-
zájárulást kivan a kormány az uj iskola fenn-
tartásához. A kívánságokat öt pontba foglalta 
össze: 

1. A város közönsége az iskola építése céljai-
ra lehetőleg pályaudvarhoz közeleső helyen, két 
kat. hold nagysága telket ingyenesen bocsájt a 
földművelésügyi minisztérium rendelkezésére. 

2. Az építkezés megkezdése előtt a város részé-
ről legalább 15.000 pengő építési hozzájárulás 
biztosítandó. 

3. A város gondoskodik a vízvezetéknek «z Is-

Nyolc uf kutat fúrnak 
államköltséggel 

Szeged környékén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy a tanyavilág-
ban és a környékbeli községekben minisztériu-
mi bizottság vizsgálja felül a kutakat. A kutak 
nagyrészét ugyanis alkalmatlannak találták! 

a közfogyasztásra, ezért elhatározták, hogy a 
sűrűbben lakott területeken államköltséggel ku-
takat furatnak. A miniszteri bizottság most 
azt állapította meg, hogy az uj kutak helyét 
hol jelöljék ki. 

A bizottság egy hetes szemleutját tegnap fe-
jezte be és értesülésünk szerint nyolc uj kut 
furatását határozta el. A legközelebbi napok-
ban államköltséggel a következő községekben 
furatnok kutat: 

Kiskundorozsmán, Kisteleken, Pusztamérge-
sen, Dorozsma-Kistemploutanván, Tápén, Al-
győn és Sövényházán. 

A miniszteri kiküldött szemleutját rövide-
sen tovább folytat ja a többi községekben, a .Jö-
vő hónapban a város tanyai kerületeit vizsgál-
ják meg abból a szempontból, hogy a lakosság 
hogyan van ellátva vizzel. Előrelátható, hogy 
a tanyán is több helyen kell majd az egész-
ségügyi követelményeknek megfelelő kutat fú-
ratni -mert az Országos Közegészségügyi Inté-
zet legutóbbi vizsgálata során megállapította, 
hogy a szegedkörnyéki kutak 60 százalékának 
vize alkalmatlan a közfogyasztásra. Most már 
csak az a kérdés, hogy a kutak felállításának 
költségeihez milyen mértékben járul hozzá az 
állam. 

A mérhetetlen csapástól összetörve, fájdalommal jelentjük, hogy drága felejt-
hetetlen Édesapánk, 

f. hő 15-én Gyöngyösön tragikus hirtelenséggel elhunyt. Földi maradványait haza-
hoztuk és f. hó 21-én. szerdán délelőtt 11 órakor adjuk vissza Édesanyánknak. 

Gyermekei: András, István, Éva- testvérei és a rokonság. 
Emlékét örökké fogjuk őrizni. 

Külön villamos indul fél 11-kor a Dugonics-térről. 
Szeged 1936. október 20. 


