
30 millió értékű föld cserélt gazdát a mult évben 
Szegeden. 

szegeit január 10.' 

(Saját tudö&lánktóU Háborús ' életünk 
tükörképe következik alább 'azokban-a 'szá-
mokban, amelyeket irt most felsorakoztatunk. 
Ahelyett, hogy ezeket a nagyon is ismert 
tényeket hosszasabban kommentálnánk, bele 
kezdünk a dolgok ismertetésébe. 

Kamocsay Ferenc királyi járásbirósági 
telekkönyvvezető elkészült a mult évi telek-
könyvi forgalomról szóló kimutatásával. A 
népnek, parasztságnak hihetetlen méretű 
meggazdagodásáról nyújt világos képet ez a 
kimutatás. Emlékezetes, hogy már 1916-ban 
mintegy hét millió koronával szárnyalta tul 
a telekkönyvi forgalom a megelőző év fo 
galmát. Beszédes bizonyítéka ez annak a 
hatalmas föld éhségnek is, amely csaknem öt-

őrösére, hatszorosára verte föl a földek 
, át. A kirmuatás szerint visszterhes jogügy-
iéi !91(>-bai! összesen 1654 esetben 3716 ka-
„asztáhs hold terjedelemben és összesen 
13,797.000 korona értékben történt. Ezzel 
szemben 1917-ben 21f>7 esetben összesen 389') 
ke .: sztráiis iKdd föld cserélt gazdát és a vé-
telárak végösszege most már 28 mHlió 822.438 
korona. Ingyenes jogügyletet 1916-baíi 99 
esetben bonyolított le a telekkönyvi hivatal 
434 katasztrális hold föld terjedelemben. 
1917-ben az ingyenes jogügyletek száma 104, 
összesen 339 katasztrális hold föld terjede-
lemben. Végrehajtás történt 1916-ban négy 
esetben, 2 katasztrális hold föld terjedelem-
ben. 1917-ben már csak egy végrehajtás tör-
tért , 129 négyszögöl terjedelemben. 1916-ban 
13 esetben 42 katasztrális hold földet árve-
reztek el 338.190 korona értékben, mig lm 
vaiy te esetben 4.3 katasztrális hold földe: 
árvereztek el egy millió 220.366 korona é r . 
tékben. Örökiés utján való átíratás történt 

1916-ban 878 esetben, amikor is 3251 katasz-
trális hold földet' Írtak át. Tavaly 763 eset-
ben összesen 2144 hold földet Írtak át a te-
lekkönyvi hivatalnál. Egyéb elmen 1916-ban 
összesen 5b esetben 654 katasztrális hold 
föld cserélt gazdát. Az kién 46 esetben 413 
hold főidet irtak át különféle címeken. Az 
összesítés szerint 1916-ban 2706 esetben 8100 
katasztrális hold iöld cserélt gazdát a telek-
könyvi hivatal bejegyzései szerint, összesen 
14,135.190 korona értékben. Ezzel szemben 

1917-ben a telekkönyvi bejegyzések szerint 
3099 esetben 6830 kataszrtális hold föld cse-
léit gazdát és a vételárak végösszege 30 mil-
lió 042.804 korona. 

Eldaraboltak a kimutatás szerint 1916-
ban 118 birói határozattal -382 telekkönyvi 
részletet 1018 katasztrális hold és 1515 négy-
szögöl összterülettel összesen 956 'darabra. 
1917-ben ezzel szemben 137 birói határozat-

tal 60/ telekkönyvi részletet daraboltak el 
1502 katasztrális hold és 844 négyszögöl 
összterülettel összesen 1617 darabra. 

Biztosítéki jelzálogban bekebeleztek 1916-
ban'váltóhitel biztosítására 178 esetben egy-
millió 723.670 koronát, egyéb hitel biztositá-
rára 101 esetben 790.867 koronát. A mult év-
ben vá'tóhifel biztosítására 256 esetben ' egy 
millió 989.985, egyéb hitel biztosítására 90 
esetben 914.637 koronát kebeleztek be. Töröl-
tek 1916-ban 441 esetben 3.336.640 koronát, 
mig tavaly 622 esetben 6,639.662 "korona ter-
het töröltek. Forgalmi jelzálogban bekebelez-
tek 1916-ban zálog'evetes követelés tekinteté-
ben nyolc esetben 623.500, egyéb követelés 
tekintetében 427 esetben 1,885.324. öröklés, 
vagy hagyomány alapján 27 esetben 272.405 
koronát, 1917-ben zálogleveles követelés te-
kintetében 20 esetben 1,249.000, egyéb köve-
telés tekintetében 578 esetben 4.119.048, Őrök-
lés vagy hagyomány alapján 9 esetben 30.938 ! 
koronát kebeleztek be. 'Töröltek forgalmi jel-
zálogban 1916-ban 1364 esetben 3,553.084 
koronát, ntig 1917-ben a forgalmi jelzálogban 
történt törlések végösszege 6,063.371 korona, 
1426 esetben, 

Ezekhez a számokhoz '— ugy-e tisztelt 
olvasó — nem is kell kommentár? 

Rablógyilkosság a szegedi 
határban. 

— Agyonvertek egy öreg kapást. — 
(Saját tudósítónktól.) A Családi-Otthon 

telepén nemrég1 történt gyilkosság után ujabb 
gyilkosság borzalmairól kell beszámolnunk. 
»Ez is a szegedi határban történt, közel Dó-
ra;-mához az TI lés-dűlő 3 számú tanyán. Va-
sátnapról hétfőre hajló éjjel a tanya öreg ka-
párát Cseh Jánost eddig ismeretlen tettesek 
agyonverték a feleségét összeverték, majd 
összeszedtek minden oly tárgyat, amelynek 
csak némi hasznát vették és elmenekültek. 

A kis tanya, amely Pofák Kálmán bir-
toka, épen olyan szomorú és elhagyott, mint 
minden tanya télen. Élet nem igen mozog 
lyénkor és Csehek épugy elcsendesedtek, ko-
•án lefeküdtek, mert világító anyaguk nem 
/olt, mint a szegény emberek általában tesz-
nek a keserves téli időben-. Igy érthető, hogy 
Cseh hajnaltájon már kialudta magát és a 
nagy csendben tisztán hallotta, hogy a ta 
nyaház padlásán idegenek járnak s koboznak. 
Cseh és a felesége é n e felkeltek. A kapái 
elővette a nagy kampós botot s kilépett a tor-
náéra. Alig tett azonban pár lépést, több ol-
dalról megtámadták, kapákkal fejbeverték és 
mindaddig ütötték, amíg életet véltek benne. 
Az aszony —, hallva, hogy az ura halálos ve-
szedelemben forog kirohant és a gyilko. 

okkal szembeszállt. Öt is leverték. Mikor 
•égeztek vele, a gyilkosok egészen úrrá let-

tek a kis tanyában. Kifosztották a padlást, 
ahol Csehek a féli szükségleteiket: szalonnát, 
zsirt, hőst stb. tartották. Lehúzták a holt 
kapás lábairól a csizmákat és amikor kint 
igy végeztek, lementek a házba, ahol a kis 
Cseh-gyerehek halálos félelem közepeit bitjük 
össze a-, ágylmi A gyilkosok jjf-m bántották 
őket, azonban az ágynemiieket kirángatták 
alóluk, összecsomagoltak minden ruhaneműt, 
majd pénz titán kezdtek kutatni. Eziránt a 
gyerekeket: kezdték faggatni. Az idősebb flu 
tiz éves, különböző helyeket jelölt meg, vél-
ve, hogy szülői ott őrizgették a megtakar/tett 
pénzecskéiket, Pénzt azonban nem találtak. 
Egy 30(50 koronáról szó-ó hetétkönyvet 'elő-
kerítettek a gyilkosok, azonban, vagy mert 
nem voltak vele tisztában, hogy az mi, vagy 
mert tudták, hogy nem vehetik hasznát, eb 
dobták. Az idősebb gyerek állítása szerint t 
gyilkosok tisztán beszéltek magyarul és amint 
emlékezik, az egyik gyilkost őrmester urnák 
szólították. Aj gyerekekre ráijesztettek, hogy 
csendben legyenek, mivel különben őket i4 
megverik. A gyilkosok ezután az összecsoma-
golt batyukkal tovább álltak. 

A gyerekek hosszabb idő multával kívül-
ről az édes anyjuk nyöszörgését hallották 
meg, mire a nagyobb fiúcska kifutott a tor-
nácra. Jajveszékelni kezdett, majd az egyik 
szomszédos tanyaházhoz futott és igy lassan-
ként összeverődtek a szomszédok, akik azután 
az esetet azonnal jelentették a dorozsmai csen 
dőrségnek. Csehnét a szomszédok bevitték a 
lakásba, majd mikor az összevert asszony egy 
kissé magához tért, beszállították Dorozs-
maira. Ugyancsak Dorozsmára vitték Cseh 
holttestét is a halottas házba. A kis gyere-
keket a szomszédok vették magukhoz. 

A dorozsmai csendőrség az eset bejelen-
tése után azonnal értesítette a szegedi királyi 
ügyészséget. A rablógyilkosság színhelyére 
Magoy Lajos vizsgálóbíró kiutazott a vizs-
gálat megejtése végett. 

A gyerekek vallomásából megállapítot-
ták, hogy a gyilkosok négyen voltak, rende-
sen voltak öltözve, értelmesen, tiszta magyar 
sággal beszéltek, tehát, sem orosz foglyok, 
sem cigányok nem lehettek. A nyomozást 
•Kioltó Péter dorozsmai járásonue.ster vezeti, 
összpontosítva a dorozsmai, sándorfalvai, kis-
teleki, horgod csendőröket és az a'sétányát 
rendőrséget. Baj, hogy a gyerekek a rabló-
gyilkosokról személyleirást nem tudnak adni 
ós igy ja nyomozás lassabb tempóban indul-
hat meg. Annyit megállapítottak eddig, hogy 
a rablógyilkosok a Csehekkel szomszédos ma-
xii: két pinyán is garázdálkodtak, a tanya-
beliek azonban elmenekültek. 

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az flsz-
szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babós Sándor 
Iskola ntca — 8. Szolid árak, 

hangszerkészítő 
s z e g e i ) . 

m 
Aradi-utca 5. szám. 

Legjutányosabban és legdivatosabb kivitel-
ben készülnek costümök, ruhák, estélyi 
toilettek, színházi blousok, alakítások is. 


