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szOYctkezcti történet 
d házvásárlástól a bírósági tárgplásig 
(A Déhiafryftrország munkatársától.) Szom-

baton tárgvaltí a ezegedi törvényszék A p c z y 
tanácía a ma'r régebben felszámolt, Családi Ház 
Takarék Szövetkezet két emberének csalási 
ügyét. B í r nt tipv felmentéstel végződött, ér-
deke* kép alakult ki a szövetkezet, működe-
iét illetőleg. A' következő ténvállás derült ki 
a tárgyaláson: 

K u c s o r a József vásárhelyi gazdálkodó há-
za l akart venni. Volt ezer pengője, de ez ke-
vés volt a házvételre. A n t a l Márton vásárhe-
lyi ingatlanügynök azt javasolta, hogy vegve 
meg a házat, majd amikor esedékes lesz a fi-
zetés, addigra ő .szerez kölcsönt, a Családi 
Ház Takarék P/övclkőzettől. Antal ugyanis 
a szövetkezet ü/vnöke is volt. Kucsora meg-
vette a háza» kifizette előlegben az ezer pen-
gőt, átvá'lalt 00(10 pengő banktehert. 700 pen-
gőt költött e há l tatarozására, majd belépett 
a szövetkezetbe. 1 á s á r o l t r é s z v é n y t , kezelési 
költségre heVsctett 240 pengőt, salát tőke 
gtrüftfse vimen beffeptett még 600 pengőt és 
— várta a kölcsönt. 

Veszedelmesen közeledett az az idő. amikor 
a házal ki kellett fizetnie, de amint megtudta. 
Igen hátul mit még az igénvlők rangsorában. 
KiUnbtt ujabb .'100 renjK5t. auiire azt a választ 

kapta, hogy Igen elővvös rangszámot sikerült 
biztosítania magának. Közben a terminus le-
telt és miután fizetni íicm tudott, a ház visz-
tzament az eladó tulajdonába és odaveszett 
minden befektetett j,énze. Közben a szövetke-
zet is felszámolt. Ekkor derült ki. hogv Ku-
osor« rangszáma 67-es volt és az előtte lévők-
nek 160 tzer penffőt kMlett colna fieetniök a. 
szövetkezetnek, ha lett volna miből. A szövet-
kezetnél is elveszett Kucsora pénze. Perelte a 
ezövelkezetet, de a pert elvesztette és még 
neki kellett 620 ?tr*gő költséget fedezni. A 
szövetkezet később eiHunerte, hogy járna neki 
néhány száz pengi, amihői ha levonják a per-
költséget, Kttcsjl'H i a Vára mutatkozik 180 pen-
gő. Igv lőtt a sok eztn pengőből rövid idő alatt 
180 pengő, szövetkezeti kezeiéiben. 

A Szombati tárgvaláeon a vádlottak tagad-
ták hrinösségflket és azt vallották, hogy nem 
hitegették Kucsorát az időpont, tekintetében, 
mert ezt nem is tehették meg. Bányai cégve-
zető elmondotta, hogv m szövetkezetet német 
mintára alakította, de az egv esztendei műkö-
dés után felszámolt. 
. A biróság f e l m e n t e t n e a v á d l o t t a k a t , mért 
bűnösségük nem npert beigazolást,. 

1 Divatot növelek, m M ^ ' W u i S r t 

5614 paprikatermelő 
Érdekes számok a paprikatermelökről és a paprikával bevetett földekről 

(A DélmagVHtoiszág munkatársától.) Kél 
évvel ezelőtt nyúltak először a paprikához. Ak-
kor megalakult a Szeged és Szegedvídéki Fü-
"rn paprikatermelők Szövetsége ós ezzel egV-
időben zárolták a paprikaterületeket is. Kél 
év óta fsak azok termelhetnek paprikát, akik 
kiváltották a termelési engedélvt és befizették 
az engedélydijakat is. 

A legújabban készült statisztika szerint Sze-
geden és környékén 5611 a paprikntermflő. A 
Tirolt területen belül 58ftB»en termelnek pap-
rikát, a zárt területen kivfll pedig csupán 250 
a paprikaternielők Száma. Ez a szám azonban 
évről-évre csökken, pár év millva már egészen 
megszüntetik. bOgV a zárolt területeken kivül 
paprikát termeljenek. 

A zárolt paprikalerülel 17 körzetre oszlik és 
az ,">3.r>ő termelő 52^5 katasztrális holdon ter-
mel paprikát, átlagosan egy termelőre egy 

l u n r v n t m « » » ^ * » * » utweiavbe té«y-

i n l l L A ^ L k«p*k l*|«l t«Abbi in a« logtt^r-
íkbbftfi (Sítlkníg esetín egry b*Ol) M**tilnMc 
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C y ő z ü d J H n m e g r ó l a , 

kerékpár! S Í Í M E Í 
sSrólhat, Mlhszáth K. u. 7. Naary iavinmílhely. ^ 

hold .jut. Az egyes körzetekben a paprikater-
melők száma is a paprikával bevétett terület a 
következő a legutóbbi kimutatás szerint: 

Alsóváros 
A tokháza 

Csórva 
Fekete« fél 
Dörnaszék 
FclsOtanya 
Felsőváros 
Gyála 
Kiskundórozsma 
Mórahalom 
Királyhalom 
Nagyszéksós 
Zákány 
Röszke 
Síentmihály telek 
Tápé 
Újszeged 

termelök ttMnk 

70Ö 
455 
326 
421 
277 
*7 

176 
18 

5*1 
m 
516 
395 
303 
320 
22fí 

16 
27 

engedélyezett terület: 

1057 hold 690 n.-öl 
215 hold 1570 fi -61 
178 höld -0.-61 
476 hold 872 n.-öl 
237 hold 1325 n.-öl 
««hóid 450 6-61 

3ü3hOld 
103 bőid 
102 höld 
312 hold 
348 hold 
118 hold 

121 n.-öl 
300 n.-öl 

— n.-öl 
490 n.-öl 
120 n.-öl 
614 n.-öl 

1&5 hold 1350 n.-öl 
513 höld 1139 fi.-öl 
413 hold 357 ö.-öil 

16 höld 6Ó0 n.-öl 
17 hold 1100 n.-öl 

ikik hivatalban, vagy üzletben van' 
nak elfoglalva és így kevés időt 
szentelhetnek gyermekeiknek, az 

l. (léméi leányíMernííMii 
elsőranpu diplomás tanerők felü* 
eyHete nlatt d. u. Ö—7-ig gyerme-
keiknek a leggondosabb é* legkor-
szerűbb nevelést biztosthatják, mér-
nkeit díjazás melleit. Iskolai lec-
kék átvétele, foglalkoztatás, zene-
oktatás, séták, torfia, télen körcsö* 
lyázás, Kizárólag német társalgás. 
Lrettségi flökészitese német fiyftlv-
hői K á r o l y t J e n ő n é 

bétsi kőirépiskölaí tfcíiSffiő 
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A legtöbben Alsóvároson, a legkevesebben 
Tápén termelnek paprikát. 

A zárolt területen kivül kevésbé jelentós már 
a paprikatermelés. Huszonegy körzetet állítot-
tak üt fel és ezekben 259 a paprikatermelő, a 
Oaptikatérüle' pedig 447 katasztrális hold. A 
legtöbb paprikát Sövényházán termelik 158 és 
fél holdon folyik paprikatermelés és a terme-
lők száma tizenkilenc. Érdekes, hogy Sövény-
házán is nagyóbbára vzégédí gazdák termel-
nek paprikát, bérelt földön. Deszken is sokan 
foglalkoznak paprikatermeléssel, számszerint 
44-en és a paprikával bevétett terület nagysá-
ga fio hold Algvőn 4-en termelnek paprikát 
tft holdon, Alpáron 2-en másfél hóidon, Csong-
rádon Ö-an másfél holdon. Földeákon 4-en 52 
holdon. Hódmezővásárhelyen 2é-an 11 holdon, 
Kiskunmajsán 22-én 15 hóidon, Kisteleken 7-
én 3 holdon, Kiszombörban ö-én lő holdon, 
Ószenlivánon S-an 10 holdon, öttöínösön 10-
en 7 holdon, Sándórfalván S-an 11 és fél hol-
dOn, Pusztamérgesen 43-én 34 és fél hóidon, 
Szőrégen 14-én 22 hóidon. Tiszaujfalun á-an 1 
holdon, Ujszentiváilón ifi paprikatennelő 
holdon termel paprikát. Érdékes. hógy Kiskun-
féHyb ízán . Nágymígoesön, Swivároa és uj-

L 
mágoesen peáig az égyetFen terfűeíő"Í5'liölíon 
termel paprikát. 

II polgármester 
ceglédi, szolnoki és 

debreceni utja 
(A Délmagyarörsság munkatársától.) Dr. 

Pálfy József polgármester háromnapi távollét 
után Szombaton érkezett vissza Szegedre. A 
polgármester dr. Szekerke Lajos főiigvéssiel. 
az idegenforgalmi hivatal vezetőjével először 
Debrecenbe mént és ott megtekintett« a Ti-
szántúli Ipari Kiállitást. Debreceni útjáról 
elmöndótta„ hogv a kiállítás nagyon szép. lé-
nyegesen nagyobb mér etil. mint a szSpedi ipari 
vásár völt. de a karaktere egészen más. Debre-
cen ipara alig jut, szóhoz a kiáVitás keretében. 
A tiszántúli vásárnak inkább kereskedelmi és 
gyáripari jellege van. A polgármester megte-
KÍntette a jelentősebb debreceni közintézmé-
nyeket ¡e. így a Déry-muzeumot és a krema-
tóriumot. 

Debrecenből Szolnokra diént át a folr-ár-
mester és ott végignézte az ui Sziklai-sr tár-
sulat egyik főpróbáját. Végűi Cegléden iárt a 
polgármester, ahol a bor- és gvümölcSkiálli-
tást nézte meg. 

Ingafanforgalom 
Saéged teröletén augusztus 2Ö-t61 szeptefnber 

5-ig a kővetkező ingatlanok cseréltek gazdát: 

Fülöp István eladta Engi Vincze és nejének a 
Furus dűlőben léve 1 hóid 941 négyszögöles földjét 
12.56 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 1500 pen-
gőért. 

Császár Islván eladta Császár Ferenc és nejé-
nek a Furus dűlőben lévő 1 hold 200 négyszögöles 
földjét 7.76 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 1260 
fiengftért 

Rózsa Istváööé eladta Márki József és nejének 
a ftöszké kap. 81. sg. házát 278 négyszögöles telek-
kel 20ÖÖ pengőért. 

Cseh Károlyné eladta Masa Istvánnak a Kúria-
domb dűlőben levő 1 höld 800 négyszögöles földjét 
15.75 K. katasíteri tiszta jövedelemmel &8Ö pen-
gőért. 

Szekeres Józseffté eladta Németh Istvánnak » 
Furus dűlőben levő 1 hold 200 négyszögöles föld-
jét 8 58 K kataszteri tiszta jövedelemmel 1260 
gőért. 

Lázár Ferencaí eladta ördögh Mihálynénak * 
Fehértó kap. 45. sz. házát 1 hold 464 négyszögöles 

földdel, 8.76 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 15Ó0 
pengőért. 

Tombácz Antalné eladta Császár Rudolfnak a 
Böjártialom dűlőben levő 1 hold 5Í* négyszögöle« 
földjét 8.54 K. kataszteri tisita jövedelemmel 9őO 
pengőért. 

Sági Antal eladta HadobáS Jó i l é f és fiéjéfiek 
a KecSkés-telep, SZabadkai-ut 14 sí. házát 210 
négyszögöles telekké! 25^0 pengőért 

Kismareri Istvánné eladta Dobó István fs ne-
jének, továbbá Katöna Mihály és nejének a Velftz-
dűlőben levő 5 hold 735 négyszögöles földjét 13.10 
K. kataszteri tiszta jövedelemmel 3115 pengőért. 

Ifj. Mostoha Lajos és nejé eladták Róta Béla éa 
nejének a Kisteleki pántlika dűlőben lev« 1169 
négyszögöles földjüket 15.74 K. kataszteri tiszta 
jövedelemmel 750 pengőért. 

Kopasz Imre eladta Kónya József és nejének a 

Külső-Szatymaz dűlőben levő 1008 négyszögöles 

földjét 2 90 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 750 

pengőért. 

BöröCz Istvánné eladta Kormány Imrének a 
Makraszék dölőben levő tói négyszögöles szántóját 
1.38 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 200 pengő-
ért 

Ruhaszakadást, molyrágást, égést, Isgdl-
ocóbban beszövi 

S e h V A b K a t A l l n ttfllit»pf)Oi6 feh»rteafl»t»lniy» 
•• • • - Helr-mrn «1111. e«n lO." -TT—ttitt-

M k a i citromos Ĥ szitmenyeh. 
arc izc\, krétnék, olajok, púdereit 
Szeplő elleni fényvédő szerek. 

Reiter Oszkárné kozmetikai intezete 
Szeged. Dugonics-tér 11.. 1. «m. Te-
leföfl 02. Arcápolás. Szépsé?'H 
bák. szsfliölcsök. szőrszílák véde 
w* eltSvolítáíS. Fénykeielés. 

rsnltván\-,)k k:kép2^.l. Olcsí. báriét'-tí.d 


