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kezeseit ncm érinti, igy nem érinti azt a ren-
delkezést sem, amelynek értelqiében a meg-
figyelő területbe tartozó községek, állategész-
ségügyi kerületek és városok, hasított körmű 
á11ntá 11oníanyának egészségi állapotát, a hely-
hatósági, községi, városi, vagy körállalorvos, 

vagy ahol ilyen nincs, járási, vagy városi ál-
latorvos éber figyelemmel kisér.je és helyen-
ként a község, a város különböző részén levő 
•lehetőleg minél több helyen, udvarban, pusz-
tán, tanyán végzeit vizsgálattal ellenőrizni kő-
teles. 
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6000 termelő 8000 holdon 
akar paprikát termelni 

A termelők a tavalyinéi lényegesen nagyobb terület megmű-
velésének engedélyezését kérik 

A tisztviselőnő 
és a cseléűleány uccai 

háborúja 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

sZegodi törvényszék Haberm/inn-tanácsa, esti-
től tökön tárgyalta Deák Matild sándorfalvi 
cBelódleánv beceüloteértéBi perét, amelyet a 
eándorfalvi uradalom tisztviselőnője, Kókai 
Jolán indított ellene. A feljelentés szerint a 
esclédleány este megtámadta Kókai Jolánt az 
ueedn, leteperte, haját tépte, szidalmazta és 
ütlegelte. 

Kókai Jolán feljelentéséiben előadta, hogy 
nem ez volt az első esete Deák Matilddal, a 
leánv máskor is támadólag lépett fel vele 
szemben. Bár a támadá6 sötétben történt, 

mégis felismerte a leányt, mert kézilámpás-
sal arcába világított. A leánv a csendőrség 
előtt mindent bevallott, azonban a járásbíró-
ság előtt ugv módosította vallomását, hogv 
a tisztviselőnő volt a provokáló fél. mert öt 
ernyőiével többször megütötte. 

Á járásbíróság bűnösnek mondotta ki Deák 
Matildot feltűnően durva becsületsértés vét-
ségében és ezért 30 pengő pénzbüntetésre ítél-
te. A csütörtöki fellebbviteli tárgvaláson Kó-
kai Jolán Ugv véd ie előadta, hogy Deák Matild 
annak a Mezanerz Aladárnak az al-
kalmazottja, aki Kókai Jolán elődje volt az 
uradalomnál és aki emiatt engcsztelhetetleuül 
gyűlöli a tisztviselőnőt. Maga is perbe keve-
redett Kókai Jolánnal és kétségtelen, hogv ő 
biztatta fel támadásra cselédjét. Deák Matild 
védője ezzél szemben azt adta elő. hogv a. tá-
madás meg sem történt, Kókai Jolán ax egész 
.támadAemesét kitalálta. 

A biróság helybenhagyta a járásbíróság ál-
tal kjszi.bott 30 pengő pénzbüntetést, azon-
ban a büntetés végrehajtását felfüggesztette. 
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Megszüntették 
az állatvásártilalmat 

Visszavonták a tiltó rendelke-
zéseket 

(A Délmagyarország munkatársától). Sze-
geden. amióta Jugoszláviába fellépett a ra-
gadós száj- cs körömfájás veszedelme, szüne-
telnek az állalvásárok. A földmüvelésügyi mi-
nisztérium- a hat i i tó l számítva 15 kilométeres 
területien megfigyelési körzeteket létesített, 
amelyeken az állatvásárokat szüneteltetni kel-
lett. Mint a szegedi állatorvosi hivataltól ér-
tesülünk, a földművelésügyi minisztériummá] 
most hivatnlosan is közöltek, hogy a szeren-
csére csak kisebb arányú ragadós száj- és kö-
römfájás járvány megszűnt. A szegedi állator-
vosi hivatal még hivatalos értesítést nem ka-
pott a megfigyelési körzetek feloldásáról, tu-
domása van azonban róla. hogy a közeli na-
pokban megérkezik a tilalmat megszüntető 
rendelet. Előreláthatólag a jövőheti hetlpiaei 
napon már megtartják az első állatvásárokat 
a zár alól feloldott határmenti megfigyelési 
kerületekben, elővigyázatossági szempontból 

azonban valószínűleg az állatok hatósági vizs-
gálata továbbra ís érvényben marad. 

A földmüvelésügyi miniszter rendeletét csü-
törtökön este már közzé is tették, n péntek 
íeggeli hivatalos lap már közli is. 'A rendelőt 
szerint a földművelésügyi miniszter felhívta 
Vas, Zala. Romogv. p-ranva és Bácsbodrog 
\ irmegvék. valamint Csanád-Arad és Toron-
tói közigazgatásilag egyesitett vármegvék al-
ispán iát és Szeged város nnfoármesforé'. hogv 
a ragadós szói- és kö-ömfájás hehureolásának 
megakadályozása céljából annak idején alakí-
tott megfigvelő területet haladéktalanul szün-
tesse me«' és erre vonatkozó határozatukét a 
megfigvelő terület községeiben. vzro? ©thlan, 

áilalegészsegflgvl kerületeiben azzal tétesse 
közzé hogv a hasítod körmű á"atok kívite'é-
re. kihajtójára. s»\Hitnsára rá vásári fe'iiajtá-
rára vonatkozó (itatom tiatil©át ve**iet(e. \ 
rendelkezés a korábbi rendelet ecvéb i-Cndel-

(A Délmagyarország munkatársától). Mint 
ismeretes, a paprikatermelőknek a monopó-
lium hcvczelése óta előre be kell jelenteni a 
paprikatermelök szövetségénél hogy mekkora 
földet szándékoznak beültetni paprikával. Ta-
valy 5742 igénylő részére Ö200 hold paprikával 
való beültetését engedélyezték. Nagyon sokan 
azoniwn, —- legtöbbször fendkivüli, előre nem 
látott okokból — többet ültettek be, mint 
amennyire az engedély szólt, ezért a kihágá-
si biróság szigorú büntetésekkel sújtotta őket. 
A papi ikatormelö gazdák ezen okulva, az idén 
jóval nagyobb területeket igényellek, mint a 
mult "évben. A jelentkezések még folynak, az 
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(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Kü-
lönös ügyben kezdett nyomozást a szegedi 
rendőrség. Az egvetem egvik professzora nz 
elmúlt napokban bejelentést tett a rendőr-

ségen és előadta, hogv szobalányán az elme-
betegség tüneteit fedezte fel. ezért a leánnt 
sürgősen az idegklinikára szállíttatta. Elő-
adta azt is. hogv tudomása szerint a szoba-
leány egyik ismerősével egv Bokor-uccában 

lakó asszonvt keresett fel, aki őt hipnotikus 
álomba merítette és ezért a szobaleány 25 
pengőt adott az asszonvnak. 

A Délmagyarország munkatársa megkereste 
azt az asszonyt, aki a szerencsétlen leánvt a 
rejtélyes, hipnotizáló asszónvhoz elkísérte. 

— Jól i«mertem a szerencsétlen leánvt — 
mondotta —. kisleányát évek óta én nevelem.< 
Már körülbelül hat év óta beteg volt. az ide-
geivel volt valami baja. régebben észrevet-
tem. Mindenütt adósságokat csinált, 45 pen-
gőért rendelt magának cipőt, a télen három-
száz pengőa télikabátot is rendelt magának, 
közben pedig nekem tartozott a gyerek neve-
léséért. Az utóbbi időbori nagvon félt attól, 
hoev a pröfesször ur elküldi. Egvik nap. ta-
lán február 28-án, felkeresett és arra kélt. 
hogy kisérjem el a Bokor-uecába egyik is-
merőséhez. Hogv azelőtt volt-e ott, vagy 
nem. azt nem tudom. Az az aeszonv igyeke-
zett megnyugtatni, kijelentette, hogv az ő 

igénylők száma azonban máris meghaladja a 

hatezret, akik.6700 holdon szándékoznak pap-

rikát termelni. Ez a szám azonban még emel-

kedni fog. 

Kalocsa 4000 holdra jelentette be igényét a 

földművelésügyi minisztériumban- Minthogy 

a természetes aránynak megfelelően Kalocsa-, 

nak rendszerint egyharmadrészt engedélyez-

nek Szeged kétharmados arányával szemben, 

a szegedi termelők ragaszkodva ennek aa 

aránynak a fenntartásához, 8000 hold paprika-

termő föld engedélyezését kérték Szeged lé-

helyébe senki 6em megy a professzorékhoz, 
legyen egészen nyugodt. 

— Az asszonv ezután azt is mondotta, hogv 
imádkozni fog ós hogv misét mondat érette. 
A végén aztán láttam, hogv a le.ánv tiz pen-
gőt nvom az asszonv markába, én még ször-
nyűködtem is. hogv amikor nekem nem fizet, 
ennek az idegen asszonvnak 10 pengőt ad... 

— Arról, hogv ott hipnotizálás történt 
Volna, nem tudok, a jelenlétemben nem tör-
tént semmilyen dolog. Hogv azonban az elő-
ző látogatáskor volt-e valami, vagy sem, azt 
nem tudom. 

Megkerestük a Bokor-uccal házat, azonban 
azt a lakást, ahol az illető „delejes" asszony 
lakott, üresen találtuk. A bázbelick elmondot-
ták, hogv az illető asszonv március elsején 
elköltözött ismeretlen helyre. A házbelietó 
közül senki sem tudja, hogv hová ment. nem 
jelentette ki magát. A házbeljek elmondották, 
hogv az asszonyhoz rengeteg férfi és nő járt, 
de hogv milyen céllal, azt senki nem tudja, 
esak sejtik, hogy az asszony „lelki bajokat' 
kezelt. A háziasszony nem szívesen látta há-
zában az aszonyt. annál is inkább, mert nem 
fizette a lakbért rendesen . . . 

A rendőrség n rejtélyesnek látszó ügyben a 
nyomozást megindította, igyekszik fényt de-
ríteni az. ügyre. 

szobalány hipnotikus kalandja 
ügyében nyomoz a rendőrség 

Mi történi egy Bokor-uccai ismeretlen asszonynál 


