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Jövedelmet hoznak, noha számos bérlő arány-
talanul nagy jövedelmet húzott a háború alatt, 
s azóta is a földekből. Ez szociális érdekből is 
szükséges, mert népjóléti intézményeket csak 
főjövedeími forrásából alkothat a város. 75—80 
százalékkal emelik átlagban a haszonbéreket. A 
város jövedelme ezzel 8—900.000 koronával 
emelkedik. Mődot nyújt a béremelésre a nép-
kormánynak egy rendelete. Az egyes bérletek 
haszonbérének megállapítására bizottságot kell 
kiküldeni. Ajánlja a bizottságba a tanyai viszo-
nyokkal ismerős Kiss Ferencet, Kiss Gyulát és 
Szűcs Antalt. 

Wallisch Kálmán : Szóvá teszi, hogy gazdag 
embereknek, mint Kass János, akik nem föld-
mivelők, bérieteket adnak, s hogy megengedi 
a tanács a haszonbérek túlzott föllicitálását 
egyes gazdagoknak, akiknek örök földjük is 
van. Ez történt a baktói földek bérbeadásánál, 
amiért még most is haragszanak az alsóvárosi 
gazdák. Kéri a tanácsot, hogy az ilyest kerülje, 
mert rossz vért szül. Indítványozza," hogy dr. 
Müller Manót, a szegedi földosztó bizottság 
elnökét is válasszák a bizottságba. 

Dr. Somogyi Szilveszter: a Baktóban 1800 
holdat adott bérbe a város. Ebből csak 30 
holtig jutott magas áron gazdag embereknek. 
Ez financiális szempontból előnyös a városra, 
de elismeri, hogy erkölcsi tekintetben hátrányos. 

Munkácsi István: Még 30 holdat sem 
szabad milliomosoknak bérbeadni, amikor olyan 
sok föidmives van föld nélkül. 

Kiss Ilona (a Néptanács legutóbb kineve-
zett szociáldemokrata nőtagja) elmondja, hogy 
sok hadiözvegy panaszkodott már neki, hogy 
nem tud egy kis föidecskéhez jutni, mert el-
veszik előle a gazdagok. Indítványozza, hogy 
küldjenek ki bizottságot, amely a földek bérbe-
adásánál arra való bérlőket jelöljön, 

Dr. Somogyi Szilveszter; Van még 250 
hold bérbeadni való föld. Ezeknél figyelembe 
fogja venni Kiss Ilona kívánságát. 

Vajas József: A haszonbérek emelésére 
vonatkozó tervek kinyoipatását kéri. A béreme-
lést sok helyütt jogosnak mondja. 

Dr. Polgár Péter : Arra figyelmeztet, hogy 
a haszonbérek emelése egyelőre nincs most 
összefüggésben a földreformmal. Dr. Müller 
Manó nem ismerheti a szegedi viszonyokat, 
tehát a bizottságba való felvétele fölösleges. 
Ha más szegedi szociáldemokratát ajánlanak, 
azt szívesen >veszi. Az ügy egyébként sürgős, 
60 nap alatt kell a béremelés iránt keresetet 
benyújtani a törvényszék elnökéhez, illetőleg a 
népkormánytól megállapított választott bíróság-
hoz, amelynek partatian Ítéletében mindenki 
megbízhat. A bíróságba egy-egy bírót küld ki 
a bérlő és a bérbeadó, 

A javaslatot a Néptanács elfogadta. i V 

A rendőrök iizelése. 
% 

Rendkívül hosszura nyúlt a vita a követ-
kező tárgynál : „a rendőrségi állami fizetések 
rendezésénél". A rendőrök fizetését nem rég 
rendezte az állam, még pedig ugy, hogy az uj 
fizetési fokozatokba bele vannak már számítva 
az összes pótlékok, ami a nyugdíjra nézve elő-
nyösebb. A rendőrség sérelmesnek tartja a 
fizetésrendezést, inert vannak olyan rendőrök 
és rendőrtisztek, akiknek most mégis kisebb a 
fizetésük, mint ezelőtt. De leginkább azt kifo-
gásolják, hogy megfosztják őket az úgyneve-
zett karhatalmi pótléktól. Ez tiszteknél fejen-
kint 16, rendőröknél 10 korona. Azt kívánják, 
hogy a karhatalmi pótlékot a város fizesse to-
vább is. 

A tanács javasolja, hogy a fizetésrendezés 
ellen azok, akiknek külön panaszaik vannak, a 
belügyminiszterhez forduljanak. Akiknek a fize-
tése pedig kevesebb most, mint ezelőtt volt, 
kapják meg a megfelelő kiegészítést. 

Wallisch Kálmán indítványozza, hogy adja 
r.ieg a város a karhatalmi pótlékot a j rend örök-
nek addig, amig a többi kérdésben dönt a 
miniszter. A mostani viszonyok közt különösen 
szükséges, hogy elégedett emberek ügyeljenek 
a város közbiztonságára. 

Az ezután kővetkező vitában dr. Temes-
váry Géza Wallisch indítványa mejlett érvelt, 
fölszólaltak sokan és hosszasan. Végül elfogad-
ták Wallisch indítványát. 

Dr. Temesváry Géza előterjesztésére a 
Néptanács hozzájárult ahhoz, hogy további in-
tézkedésig a pótrendőrök a város szolgálatában 
maradjanak. 

A szinház ügye 
Dr. Gaál Endre tanácsnok előterjeszti, 

hogy a Munkástanács beadványt intézett a kor-
mánybiztoshoz és kérte a színháznak városi 
kezelésbe való átvételét, oly módon, hogy vegye 
meg a város Almássy igazgató fölszerelését és 
a művészi ügyek vezetését bizza egy direk-
tóriumra. A Munkástanács kilátásba helyezte, 
hogy részletesebb javaslatot fog a tanács elé 
terjeszteni. Ez a javaslat azonban mindeddig 
nem érkezett be. Együtt vannak már a tanács-
nál Almássy összes beadványai a szinház át-
adására vonatkozóan ugyancsak a tanácsnál 
van Balogh Károly régebbi indítványa a szin-
ház városi kezelésbe vételéről, de a Munkás-
tanács megfeledkezett a maga bejelentett ja-
vaslatáról Javasolja, hogy az összes indítványok 
fölött majd együtt döntsenek. 

Dr. Holló Jenő szerint Szegő Endre, a 
szinésztanács elnöke neki kijelentette, hogy 
elküldi a Munkástanács javaslatát a városi ta-
nácsnak. Ebben 100—120 ezer koronát kiván 
adni a Munkástanács Almássynak a fölszere-
lésért. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Ez aztán majd 
lehetetlen helyzetbe hozza a tanácsot, mert 
Almássy 900,000 koronát kér. 

Wailisch Kálmán : Pedig a színházat vá-
rosi kezelésbe kell venni, épp ugy mint a 
gázgyárat: 

Dr. Somogyi Szilveszter felszólalása után 
végül egy bizottságot választott a Néptanács, a 
színház-ügy ietárgyalására. A bizottság tagjai: 
Dr. Holló Jenő,. Vadász Aurél, dr Hollós József, 
Juhász Gyula, -Szegő Endre, Majtényi László, 
dr. Czibula Antal. 

Letárgyalta a Néptanács a tárgysorozat 
összes apró ügyeit. • 

Nemes Lajos sorrenden kívül azt ajánlotta, 
hogy akármikor is lehessen interpellálni. 

Erre Taschler Endre főjegyző azt felelte, 
hogy mindenkinek szabad akármit beszélni, de 
a felelős tanácstagok csak okmányokra támasz-
kodva, előkészülettel jöhetnek a zöld asztalhoz. 
Ezért kell az interpellációt 24 órával előbb be-
jelenteni. 

Végül a polgármester kijelentette, hogy 
lehetséges az ügyrendtartás alapszabályának 
olyan módosítása, kogy ne a 24 órával előbb, 
hanem az ennél rövidebb idő előtt beadót? 
interpellációra is válaszoljon a tanács. 
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^Sötétség lovagja 
nagy detektív sláger dráma 3 felvonásban. 

Őrház a Kárpátokban 
megható háborús dráma 3 felvonásban. 

Izgalmas részielekkel. 

Előadások: hétköznap d. f . fél 5. 6, és fél 8órakor. 
Vasárnap d. u. fél 2, 3, fél 5, 6 és fél 8 órakor. 
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átalakít KOMÁROMI 
Kárász-utca 5., udvarban, volt Lemle-féle miiheh'. 

Helyreállt a béke a 
Szegedi Kenderfonógyárban. 

{Saját 'tudósítónktól.! Szerdán a textil-
munkások szakszervezete taggyűlést tartott 
az uj Munkásotthon udvarán: A taggyűlésen 
mintegy 350 textilmunkás, munkavezető és 
tisztviselő jelent meg. A gyűlés tárgya a Bu-
dapestre kiküldött tagok jelentése volt, a bér-
kérdésekben lefolytatott tárgyalásokról. 

Az iilést Bekő Jenő, a szakszervezet elnöke 
nyitotta meg és felkérte Szabó Jánost, a szak-
szervezet titkárát, hogy jelentését terjessze elő. 

Szabó bejelentette, hogy általánosságban 
sikerült a Szegedi Kenderfonógyár igazgatósá-
gával oly elvi megállapodásra jutni, hogy az 
igazgatóság elfogadja a szakmunkásoknál a 35 
korona napi bért, ezzel szemben azonban a 
munkások egy minimális munkateljesítményre 
kötelezik magukat. A nem szakmunkásoknál, 
valamint nömunkásoknáj az eddigi keresetet 
mintegy 75 százalékkal fogják fölemelni. A 
végleges megállapodás céljából szombaton lejön 
Budapestről a Textilmunkások Országos Szö-
vetségének titkára, a kivel a megállapodásokat 
véglegezni fogják és ennek alapján a kollektív 
szerződést meg fogják kötni. 

A gyűlésnek második tárgya Wimmer 
Fülöp vezérigazgató távozásának ügye volt. 
Szabó előadta, hogy Wimmer igazgatót tulaj-
donképen a szakszervezet tudta és beleegyezése 
nélkül szólították fel arra, hogy ha nem tud 
beleilleszkedni a mai viszonyokba, ugy hagyja 
el a helyét. A szakszervezet, miuián az ügyet 
nem készítette elő, ahhoz hozzájárulását nem 
adta, nem azonosíthatja magát ezzel az eljá-
rással. Mjután pedig Budapesteu a dr. Rónai 
Zoltán államtitkárral folytatott tárgyalások sze-
rint az állam oly vállalatokat, melyek üzemben 
nincsenek, nem szocializálhat, szükségesnek 
találták a kiküldöttek, hogy Wimmer igazgató-
val az ő személyi ügyét is elintézzék, és ki-
jelentsék neki, hogy a szakszervezet nem gördít 
akadályt az ellen, hogy ő Szegedre visszajöjjön 
és a vállalatot továbbra is vezesse. Felszólítja 
tehát a jelenlevőket, hogy a kérdéshez szólja-
nak hozzá és határozzanak felette. Néhány 
felszólalás után, melyek közül egy sem szólt 
az előterjesztés ellen, Szabó a következő ha-
tározati javaslatot terjesztette e lő: 

— Tekintettel arra, hogy a szegedi kender-
fonógyár munkásainak és tisztviselőinek kíván-
ságai teljesülnek s hogy a munkásság hivatalos 
képviselői Wimmer Fülöp vezérigazgató távozá-
sát nem kívánták, a munkások nem akadályo-
zói annak, hogy az előbbi helyzet helyreálljon. 

A határozati javaslatot a taggyűlés két 
szavazat ellenében elfogadta. 

Szabó ezután még ösmertette a keddi saj-
nálatos eseményeket és felhívta a munkásokat, 
hogy ne hagyják magukat a kommunistáktól 
félrevezetni. 
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Mogens Enger és Texas Fred 
felléptével 

A méregkeheiy 
Amerikai cowboydráma 4 részben. 

A legszenzációsabb cowboyfilm. 

Kezdete: fél 5, 6, fél 8 
vasárnap 2, fél 4, negyed 6 és 7 órakor. 


