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Földbérügyek és bizottsági választások 
a novemberi közgyűlés első napján 

Nagy többséggel elutasították a földbérlő szövetkezet ajánlatát — Hélfőn folytatják 
a közgyűlés tárgyalását 

(A Délmagyarország munkatársától.') Élénk ér. 
deklődés mellett kezdődött meg szombaton dél-
után a törvényhatósági bizottság novemberi köz-
gyűlése. A polgármester jelentését dr. Ordögh La-
jos tb. tanácsnok terjesztette elő. A köriratok 
tárgyalása során felolvasták Csongrádmegye in-
dítványát, amelyben azt szorgalmazza, hogy a 
kormány a kisipari hiteit amortizációs kölcsönné 
változtassa át. A kisgyűlés az iparkamara vé-
leménye alapján nem javasolja a körirat elfoga-
dását. Dr. Tonelli Sándor kérte a kamara véle-
ményének részletes ismertetését, mert a kamara 
javasolta a fölirat elküldését, de ugy, hogy a 
kormány az amortizációs rendszert, amely nem 
felel meg a kisipar követelményeinek, mellőzze. Azt 
kell kérni, hogy a kormány könnyítsen a hitel mai 
súlyos föltételein. A közgyűlés Tonelli javaslatát 
fogadta el. 

Ezután 
a kisgyűlés! előterjesztések 

következtek. Kisorsolták a közigazgatósági bizott-
ság tiz tagjának a felét. A házmester csákója volt 
az urna, amelyből dr. ördögh Antal keze dr. 
Kószó István, Wimmcr Fülöp, dr. Pap Róbert, 
dr. ¡¡zivessy Lehel és dr. Dobaij Gyula nevét huzta 
ki. 

A törvényhatóság igazoló válás ztnv'tnyainak 8 
tagját is újra meg kellett választani. A polgármss-
1er a régiek megválasztását javasolta és már ki is 
mondta, hogy a közgyűlés egyhangúlag megválasz-
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ezulon közli, hogy a mai nehéz gazda-
sági viszonyokra való tekintettel a külön-
ben is mérsékelt áraiból 1 0 0 / o enged-
ményt ad. Ezen áldozatkészséggel ugy 
régi kedves vendégeinek, mint az u|abb 
felrándulóknak csökkenteni kívánja buda-
pesti tartózkodásuk költségeit, bizlosit-
sltván egyutta! az edd gi előnyösen isméit 

elsőrendő etetést és kiszo gálást. B21 

totta őket, amikor felszólalt dr. Szekerke Lajos 
tiszti ügyész. Ismertette a törvény rendelkezéseit, 
amelyek szerint a bizottságok és választmányok 
tagjail lilkos szavazással kell megválasztani. A 
polgármester erre elrendelte a titkos szavazást, a 
legtöbb szavazotot Kiss Ferenc, dr. Menyhárt Gás-
pár, dr. Pap Róbert dr. Ujj József, dr. Szivessy 
Lehel, dr Kószó István, dr. Szalay József és dr. 
Biedl Samu kapta. 

Ugyancsak titkos szavazással választották meg 
Kiss Ferencet és dr. Biedl Samut rendes, Gárgyán 
Imrét pedig póttagnak a kijelölő bizottságba. A 
kijelölő választmányba egyhangúlag dr. Kószó Ist-
vánt, dr. Szélt Gyulát és dr. Dobay Gyulát válasz-
tották meg. 

Ezután kimondotta a közgyűlés, hogy szabály-
rendeletet alkot a városi hivatalok és intézmények 
ügyrendjéről. A tervezetet látatlanba elfogadta a 
közgyűlés. 

Félhét volt, amikor dr. Pávó Ferenc megkezdte 
a Szegedi Földbérlők Szövetkezete ajánlatának is 

a földbérüggyel 
kapcsolatos indítványoknak ismertetését. 

Pávó a kisgyűlés határozata alapján javasolta, 
hogy a szövetkezel ajánlatát ne fogadja el a köz-
gyűlés és térjen napirendre az indítványok fö-
lött is, mert a város a földjei fölött való szabad 
rendelkezés jogát nem adhatja ki a kezéből. 

Dr. Grüner István szólalt fel elsőnek. A szövet-
kezet javaslatát még tárgyalásra sem tartja al-
kalmasnak. A földbérkérdés esztendők óta folyó 
izgatás következménye. A szövetkezet ajánlatának 
visszautasítása nem csak a város, hanem á bér-
lők érdekében is történik, mert minden bérlőnek 
eminens érdeke azv hogy a várossal maradjon bér-
leti viszonyban. Kéri a város hatóságát, hogy vi-
lágosítsa fel a tényleges helyzetről a bérlőket. 

Korom Mihály elfogadta a kisgyűlés javaslatát. 
Dr. Kelemen László ismertette a földbérlőszövet-
kezet alapszabályait és megállapítja, hogy azok-
ban halálos veszedelmek rejlenek a városi föld-
bérlökre. Ezek az alapszabályok a legteljesebb 
anyagi függőségek. Tűrhetetlen rabszolgaságot je-
lentenének a földbérlőkre és a legféktelenebb po-
litikai terorra nyújtanak lehetőséget. A jelenlegi 
földbérrendszert nem tart ja kielégítőnek, de óva 
inti a közavülést attól, hogy a szövetkezet ajánla-

tát elfogadja. A város földbérleti szerződésének 
van néhány olyan pontja, amely módosításra 
szorul. 

Dr. SchuHz Károly szintén szükségesnek tar t ja 
a bérrendszer reformját. Helyesnek tartaná, ha 
a város a bérföldeket körzetekre osztaná és min-
den körzetben egy-egy kísérleti gazdaságot léte-
sítene. 

Dr. Bodnár Géza részletes jelentést sürget arról, 
hogy milyen intézkedések történtek és milyenekre 
van még szükség a földbérkérdés rendezése ügyé-
ben. 

Pelrik Antal azl indítványozza, hogy a város u j tör . 
vény alkotását kérje, amelynek alapján a föld-
bárhátralékokat a város közadók módjára ha j t -
hatná be. Addig is, amíg ilyen törvényt nem hoz 
a parlament, a közgyűlés tiltsa el a tiszti ügyészt 
a perköltségek felszámításától és mondja ki, hogy 
csak készkiadásának megtérítését követelheti. 

Kovács Ferenc szólalt még fel, majd a polgár-
mester reflektált a felszólalásokra. Elmondta, hogy 
a város 48.000 holdnyi bérföldjéből 10000 hold 
fekete föld, amelyet 2—3 holdas parcellákban több-
nyire örök földtulajdonosok bérlik. Ezekkel nincs 
baj, de a tanyás bérletek nagy részével sincs 
baj. Az elégedetlenséget az agrárválság okozza. 
A ba j másik oka az, hogy a bérlők a velük 
született konzervatív hajlandóság miatt csak na . 
gyon nehezen haladnak a modernebb gazdálko-
dás felé, ezenkívül munkaidejüket sem használ-
ják ki eléggé. A baj t növeli, hogy nagyon sflrü a' 
népesség a tanyákon és a föld a nagymértékben 
szaporodó lakosságot nem tudja eltartani. Ezt a 
kérdést Szegeden akkor sem lehetne megoldani, 
ha a város teljesen elengedné a földbéreket. A 
jogos földbérkövetelést érvényesíteni kell, mert 
ezt a város háztartásának érdeke követeli. 

Bejelenti, hogy a hátralékot már nem haji ja a 
város, aki az idei bért befizeti, az a hátralékát 
félévi részletekben fizetheti meg. Aki azonban 
így sem fizet, azt már ki kell tenni a bérletből. 
A szövetkezettel, amelynek semmi vagyona nincs, 
esak az a jövedelme, amit a szegény bérlőktől 
tagdíj eimen kap, a város nem is tárgyalhat. 

A közgyűlés a kisgyűlés javaslatát nagy több. 
séggel elfogadta. 

A polgármester negyedkilenc órakor félbeszakí-
totta a közgyűlést és folytatását hétfő délután 4 
órára tűzte ki. 
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