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sére . Beszámolóbeszédében pedig igye-
kezett igazolni a poli t ikáját . Hiába volt. 

A személyesen jelen levő vezérnek ott, 
a közgyűlés termében kellett meghal lgat-
nia a t ö rvényha tóság elitélő ha tá roza tá t . 

A s a j á t vármegyéjében sem tudta elke-
rülni a kárhozta tás t , sőt minden személyes 
befolyással és szónoklással s em.b i r t a el-
érni , hogy szűkebb hazá j a legalább semle-
ges marad jon . 

Vájjon okulnak-e a legutóbbi napok 
eseményeiből? Nem ejti-e őket gondolko-
dóba, hogy már eddig közel ha tvan tör -
v é n y h a t ó s á g követeli tőlük az időpocséko-
lás takt ikájának megszüntetését és hogy ez 
a szám nap-nap után növekszik, félre nem 
ismerhető bizonyságául annak, hogy az 
ország közvéleménye a sa j á t érdekei ellen 
intézett merényle tnek tekinti, amit mi-
velnek? 

Ma m á r ugyan nem érdemes az ellen-
zékkel foglalkozni. Legföljebb azoknak a 
megyéknek és törvényhatóságoknak , ame-
lyek m é g nem ítéltek. Az ország előtt 
azonban nyi lvánvaló, mi fog következni, 
—- hisz azé r t te t te lehetetlenné épen az 
ország ezt az ellenzéket, melynek harcá t , 
takt ikájá t , egész szereplését veszedelmes-
nek ítélte és Ítéletével politikailag lehetet-
lenné tette. 

Az IIJ hadisjíyminiszter esküje. Bécsből 
jelentik, hogy őfelsége ma délelőtt fogadta 
Anffenberg lovag, hadügyminiszter, gyalog-
sági tábornok esküjét. 

Tomasics bán védelme. Félhivatalosan je-
lentik: Jól informált körökből ngy értesü-
lünk, bogy a horvát országgyűlési képvise-
lők klubja legközelebb állást fog foglalni a 
Tomasics dr, horvát bán ellen a képviselő-
házban az ellenzék részéről inditott táma-
dások ellen. A bán bivei részéről ma ez i ránt 
Pejacsevics grófhoz, a klub elnökéhez meg-
kereséssel fordultak. 

gasra emelve, bele dobja őket a bort felfogó 
tálba. 

Négy férfi rezzen össze és dühösen emelik 
fel a fejüket, miközben a kis leány tapsikolva 
és kacagva ugrándozik az utcán. A zavarba 
ejtett anya a kis kéz után kap, a fiu teli torok-
bői kacag és hátra szegi a fejét. A kis virág-
szirmok apró rózsaszínű csónakoknak látsza-
nak és a sötétpiros bor felületén úszkálnak. 

Az öreg valahonnan poharat vesz elő, tele-
méri virágszirmos borral, nagynehezen térd-
re emelkedik, ajkához emeli a poharat és nyu-
godt, komoly hangon mondja: 

— Sebaj signora! Egy gyermek ajándéka 
mindig az ég áldása. Az egészségére szép sig-
nora és a tiedre is kicsikém! Oly szépséggé 
fejlődj, mint az anyád, de sokkal boldogabbá 
légy nála . . . 

Á pohárba már t ja ősz bajuszát, összébb hu-
nyorgat ja a szemeit és lassan, cuppantva id-
dogálja ki a sötét folyadékot. 

Az anya köszönve és mosolyogva távozik, 
kézen tartva kicsikéjét. A kis leány ugrándo-
zik mellette, apró lábaival rádobban a köve-
zetre, nagy szemei összébb húzódnak az erős 
napfényből és énekelget: 

— O ma, o ma, o mia ma — a . . . 
A kőművesek hol a bort, hol meg a kis le-

ányt nézik. Mosolyognak és a délvidékiek 
gyors nyelvmozdulataival beszélgetnek. 

Közben a tál sötétvörös folyadékán himbá-
lódznak a piros virágszirmok. 

Körülöttük a tenger énekelve — a város dü-
börögve -—a nap izzóan sütve teremtik, szö-
vik az élet meséit . . . 

Gazdasági viszonyok 
a múltban és jelenben. 
I r t a : Pillich Kálmán. 

Élénken emlékszem vissza az 1860. évi vá-
rosi eseményekre, ingatlanok értékére és gaz-
dasági viszonyaira is. 

Az akkori Bach-korszak uralma alatt élén-
ken foglalkoztatta akkori hatóságunkat, ho-
gyan lehetne Szeged város ingatlanait érté-
kesíteni és jövedelmezőkké tenni. 

Akkori hatóságunk komolyan foglalkozott 
a Szeged város tulajdonát képező Tápéi réti 
terület értékesítéséről, azaz eladásáról, s a be-
folyó vételárból vétetett tervbe a régi városi 
lacikonyha felépítése. 

Erősen kidomborodott az a hatósági véle-
mény, hogy az akkor elöntött tápéi réti birtok 
eladassék, mert a vizjárta réti terület nem jö-
vedelmezett annyit, amennyit az ármentesitő 
társulat által évenkint kivetett ármentesitő 
költségek kitettek. 

Hatóságunk a városnak birtokát nagyon 
kevésre értékesítette, s komolyan foglalkozott 
azzal, hogy eme 4000 holdas városi birtok 
adassék el holdanként 50 forint árban, s a be-
folyandó 200,000 forintból a régi lacikonyha 
telkén épittesék fel egy 8—10 ezer forintot 
évenként jövedelmező bérpalota. 

Komolyan ki lett mutatva, hogy ilv bérház 
építése sokkal többet fog jövedelmezni mint a 
réti birtok; melynek akkori szerény jövedel-
mét ugy szólván egészen felemésztette az ár-
mentesitő társulat által évenkint kirótt hozzá-
járulási költség. 

E pénzügyi véleményhez még az is hozzá-
járult, hogy hatóságunk meg akart szabadul-
ni azon sok kellemetlenségtől is, ami a társu-
lati érdekeltség ülésein teljesített hatósági 
kén viseletből származott. 

Hogy mily értéktelennek tartatott a város 
tápéi réti ingatlana, ezt még az is igazolja, 
liogy a védtöltések emeléséhez és azok meg-
védéséhez szükséges füzesek céljaira 200 
öles szélességű városi terület a vetyeházi 
püspöki határtól le a Tiszáig a Maros mellett, 
innen azután Porgányig minden fizetés nél-
kül ingyen lett átadva az ármentesitő tár-
sulatnak halászati és vadászati jogokkal 
együtt. 

A hatóság által tervezett eladás tehát köny-
nyü és helyes dolognak látszott. Szeged város 
akkori régi polgárai azonban, kik a viz-
jár ta rétet halászat, nádlás és jószág te-
nyésztés céljaira nagy értékűnek tartot ták; 
a l iadjani úgynevezett felsővárosi kis kaszi-
nóban, akkor még fiatal s lapszerkesztéssel 
foglalkozó Nagy Sándor barátomat jól meg-
informálták, ki azután hatalmas cikksoroza-
tot közölt az akkor még fiatal korát élő 
Szegedi Híradó-ban, melyhez még hozzájá-
rult a hajdani Ballagitó és Hettyes eladása 
ellen irányzott cikkei. Élesen lettek irva ezek 
a hirlapi közlemények, meg is lett az ered-
ménye, mert a városi közvélemény oly erő-
sen zudult fel a hatósági tervezések ellen, 
hogy abba is hagyatott. 

Az elmondottakkal csak képet akartam 
nyúj tan i az akkori ingatlanok értékéről, s 
azok jövedelmezősége iránti felfogásokról. 

Midőn a multak emlékét felmelegitem, ér-
dekeseknek tartom a jelenlegi eseményeket 
és tényeket felsorolni. 

* 

A tápéi réti 4000 holdas városi birtok ma 
az ármentesítés foytán átalakult a védtölté-
seken belül 3022 — 1475—1600 hold szántó-
földdé és mintegy 1000 holdas ártérré. 

A nád, gyékény, szénatermő, halászat és 
jószáglegeltetésre használt mentesitett terü-
let átalakult szántó-vető területté. 

Ezen elvadult erős művelésű réti terület 
mezei, gazdasági kul turá ja lassan haladt 
előre, mert hol töltésszakadások, hol a hiá-
nyos töltésépitkezés folytán fakadó vizek 
miatt több évtized kellett ahoz, hogy müveit 
terület legyen. 

Az értékemelkedést nagyban elősegitette a 
belvizek szabályozása, a szivattyúzás és szo-
rítógátak emelése és csak akkor kezdett ezen 
városi réti föld jövedelmezősége emelkedni, 
midőn a viz elleni teljes biztonság mind a 
Tisza és Maros áradásai, mind a fakadó és 
csapadék vizek ellen beállott. 

A városi hivatalos adatok szerint a tápéi 
réti 3022 hold mentesitett terület 1859-ik év-
től 1912-ik évig évi 59,045 korona 92 fillértől 
122,714 korona 29 fillér összeget jövedelme-
zett; vagyis 
1859—1865-ig évenkint és holdanként 19.59 K 
1865—1871-ig „ „ „ 18.54 „ 
1871—1882-ig^ „ „ „ 22.92 „ 
1882—1892-ig „ „ „ 19.46 „ 
1892—1902-ig „ „ „ 36.21 „ 
1902—1912-ig „ „ „ 40.50 „ 

A folyó évi szeptember 18-án -megkezdett 
bérbeadás alkalmával szeptember 23-áig be-
zárólag bérbe lett adva 2039 hold és 1255 
négyszögöl 196.384 K 22 fillér évi bérért 
vagyis átlag holdanként 96 K 31 fillérért. 

Az eddig még bérbe nem adott mintegy 
1000 holdnyi terület a makói országúttól 
a marosi védtöltés között átlag sokkal jobb 
minőségűek, mint a tiszai oldalon eddig bér-
be adottak. Ezen földeknek 1912. év végéig 
átlag évi bérösszege 35 koronától 42 korona 
volt, most pedig ezek a földek átlag 100— 
120 korona évi bérösszeggel adatnak ki. 

Az eddigi tényleges eredmény már biztos 
adatot szolgáltat előre ahoz, hogy a mosta-
náig bérbe adott földek 40 koronás bérösz-
szege 100 koronára, vagyis az eddigi évi át-
lagos bérösszeg 150 százalékkal fog emel-
kedni. 

Meg kell emliteni, hogy az utolsó évtized-
beni bérbeadási feltételek több lényeges 
pontjaiban a most folyó bérbeadásnál meg 
lettek változtatva és talán szigorúbbá és ter-
hesebbé váltak, — mindennek dacára az évi 
bérösszeg rendkivüli emelkedése állott be. 

A jelenlegi bérleti feltételek szigorúbbá 
váltak az által, bogy a bérbeadás 5 holdan-
ként történik, további megtartási jog 
ugyanazon bérösszegért ki van zárva. 

A tanyaépület- és fásitással ellátott bér-
leti terület semmi kedvezményt nem nyer. A 
régi bérlőnek az árverésen megigért bérösz-
szeg melletti megtartási- joga nincs fen-
tar tva a régi bérlő javára. A bérlet meg-
kezdése előtt már egy évvel előzőleg az évi 
bérösszeg felét csakis kizárólag készpénz-
ben óvadékul le kell tenni és csakis osztrák-
magyar bank által megállapított kamatláb-
nál fél százaléktólinál kevesebbet fog jöve-
delmezni a bérlőnek; a 10 évi bérleti idő 
alat t szó sincs a kamatok kamatjáról, mert 
a feltételek szerint a bérlő' óvadéka vagy az 
utolsó év bérösszegébe fog 10 év alatti egy-
szerű kamataival vagy beszámíttatni, vagy 
neki visszafizettetni. 

Terhelőbb a régi feltételeknél még az is, 
hogy a most folyamatban lévő kataszteri 
földosztályozásnál esetleg emelkedő többlet-
adót is tartozik a bérlő megfizetni az általá-
nos jövedelemadó, községi- és útadóval 
együtt. 

Midőn a város hatósága a jelenlegi bérbe-
adási feitételeket megállapította, — valószí-
nűleg részben bizonyos szociális követelmé-
nyek kielégítési irányzata vezérelhette. Mert 
ugy látszik, a feltételek szigorításának célja 
minden egyes öt holdas terület bérbeadásával 
a földmiveléssel foglalkozó legszegényebb 
néposztálvnak akart földet és hajlékot jut-
tatni. 

Ámde ezen intézkedésével a közepes bérlő-
gazdaság lehetősége megszűnt, mert az ed-
digi bérbeadás eredménye azt tükrözi vissza, 
hogy 5—10 holdas bérletnél nagyobb terület 
alatt lett egyes gazdák által bérelve. 

Hatóságunk tehát midőn a szociális köve-
telményeket kielégítette kis bérletek kiosztá-
sával, másrészről nézetem szerint nagyon ve-
szélyes gazdálkodási rendszeri honosított 
meg. 


