
„A tanyán nincsenek uzsorabérek 
— mondja a polgármester Eckhardt Tibor képviselőházi beszédére 

a 

{A Délmagyarország munkatársától.) Az 
országgyűlés keddi ülésén — mint a Dél-
magyarország jelentette —, Eckhardt Tibor 
beszédében foglalkozott a szegedi földbérlők' 
ügyével. Megállapította többek kőzött, hogy 
a város indokolatlanul magas bérekét szed a 
szegény főldbérlőktől, akik a főidet terméket-
lenhomokbuckák formájában •vették ki annak-
idején, erős munkával aztán termékennyé tet-
ték; tanyát építettek' rá, szöllővel, gyümölcs-
fákkal ültették tele és amikor bérleti szerző-
désük lejárt, a város csak akkor kötött velük 
a j szerződést, ha vállalták a magas béreket 

'Ar utóbbi időkben kissé elcsendesedett az 
H harc, amely a szegedi földbérletek körül 
Keletkezett. Már-már ugy látszott, hogy a város 
hatóságának sikerült meggyőznie a közvéle-
ményt a földbérpolitikája ellen hangoztatott 
vádak alaptalanságáról. A földbérharcok szin-
tére pedig áthelyeződött a bíróságokhoz, mert 
izgatás cimén többrendbeli eljárás indult azok 
dlen, akik' politikai célokra kívánták kihasz-
nálni a szegedi bérlők elégedetlenségét A par-
lament keddi ülésén elhangzott beszéd igy 
váratlanul érte az illetékeseket, akik azt hitték, 
hogy a kérdés nyugvópontra jutott 

'A Délmagyarország munkatársa felhivta dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester figyelmét 
Eckhardt Tibor beszédére és nyilatkozatot kért 
ezzel kapcsolatban. A polgármester a követ-
kezőket mondotta: ,... 

— A felszólalás részléteit nem Ismerem', a 
rőla megjelent tudósítások valószínűleg csak 
vázlatosak, de annyit igy is megállapíthatok, 
hogy nem fedik a valóságot. Szeged város, 
mint földbirtokos, csak azokat a bérlőket tette 
ki bérletükből, akik évek óta egyetlen fillér 
földbért sem fizettek. Ilyen is mindössze hat, 
vagy hét volt, de végül ezek is megtarthatták 
a földet, ha valamit törlesztettek hátralékuk-
ból. Jelenleg minden bérlő annyi bért fizet, 
amennyit a kataszteri becslőbiztos megálla-
pított reális bér gyanánt A hátralékokat pedig 
ugy intéztük el, hogy azt a bérlők' negyven 
félév alatt fizethetik vissztt. Félévenkint tehát 
10—15 pengőt kell törlesztésként fizetniük. 
Jelenleg a legtöbb bérlő ÍO hold föld bérle-
téért nem fizet többet száz pengőnél, ez pedig 
nem nevezhető uzsorabérnek, hiszen egy hold-
ra alig egy mázsa buza értékének megfelelő 
bér esik' belőle. 

Elek Ica vrimadonna 9000 pengős pöre 
Görög színigazgató ellen 

A tőrvényszék elutasította a primadonna keresetét 

(A Délmaggarország munkatársától.) A legutóbbi 
szinigazgatóválasztás során — amint még emléke-
zetes — Görög Sándor is résztvett az első pályáza-
ton, amikor is a város ötvenezer pengős óvadé-
kot követelt a pályázóktól. A város később, amikor 
ilyen feltételek mellett meddő maradt a pályázat, 
lényegesen kisebb óvadék mellett Görög Sándor-
nak adta át a színházat. Görög igazgató már az 
első pályázatra is elő akarta teremteni az ötven-
ezer pengőt és ezért tárgyalásokba bocsájtkozott 
a színház akkori primadonnájával, Elek Icával, 
aki hajlandónak mutatkozott az óvadék kiegészíté-
sére IS ezer pengőt kölcsönadni. Az egyesség 
a primadonna és Görög Sándor között létrejött 
és ennek értelmében Elek Ica Görög rendelkezé-
sére bocsáj totta két tflkarékbetéík'mgvét és két 
britliánsggürüjét 15 ezer pengő értékben. 

A pénzre azonban nem volt szükség, mivel ezen 
a pályázaton Görög nem kapta meg a színházat és a 
15 ezer pengőt Elek Icának visszafizette. A szer-
ződés körül azonban per keletkezett. 

Elek Ica keresetet adott be Görög ellen és 
keresetében előadta, hogy a mult év március 23-án 
megállapodást kötött Görög Sándorral és eszerint 
kölcsönadott Görögnek 15 ezer pengőt az óvadék 
kiegészítéséül. Ezen teljesítés ellenértékéül, de meg 
egyébként is, mivel a szegedi színháznak szük-
sége volt reám — mondja keresetében Elek Ica 

—, mint elsőrendű primadonnát szerződtetett te 
havi isoo pengő fizetéssel. Ez a szerződés fel-
bontható nem volt még akkor sem, ha Görög 
a pénzt visszafizette. Az összeget azután vissza-
kaptam és Görög ezzel kapcsolatban a szerződése-
met felbontottnak tekintette. 

— Én már akkor kijelentettem — Irja tovább 
Elek Ica —, hogy a szerződésben foglalt jogaimat 
fenntartom. Mivel a kölcsönősszeg az én szerző-
désemet nem érinti, köteles Görög Sándor a meg-
állapodás értelmében félévre járó fizetésemet, amely 
pönáléként volt kikötve, megfizetni. Elek Ica ura 
kérte a bíróságot, hogy Görög Sándort 9000 pengő 
megfizetésére kötelezze. 

Dr. Schmtpler törvényszéki biró szerdán tár-
gyalta az ügyet A biróság dr. Lúgost Döme, Görög 
Sándor képviselőjének kérelmére ismertette a pályá-
zat iratait, amelyekbők kitűnt, hogy Görög csak 
a második alkalommal kapta meg a színházat. Dr. 
Lugosi Döme ezek alapján kérte a kereset elutasí-
tását. Előadta azt is, hogy a szerződés amúgy is 
semmis, mert az a Szinészegyésület szabályainak 
mellőzésével költetett meg. 

A biróság a keresetét elutasította azzal az Indoko-
lással, hogy a polgármesteri iratokból megálla-
ható: az első pályázat, amelynél Elek Ica érdé-
kelve volt meghiusult és igy, a szerződés feltété-
lei sem maradtak érvényben. 

Szeged adóhátraléka mindössze 
26 százalék 

373 ezer pengő szükségadót fizettek be 
A közigazgatási bizottság Ülése 

CA Délmagyarország munkatársától.) A 
közigazgatási bizottság szerdán délután tar-
totta meg decemberi ülését dr. Aigner Károly 
főispán elnökletével. A polgármesteri jelen-
tést dr. Ordögh Lajos tb. tanácsnok terjesz-
tette elő. Dr. Hunyadi-Vass Gergely a város-
rendezési tervek ügyét tette szóvá és arra 
kérte a polgármestert, hogy a belterületi par-
cellázásokat, ha csak egy lehetőség kínálkozik 
rá, engedélyezze. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes vá-
laszolva a felszólalásra bejelentette, hogy a 
város az építkezés előmozdítása érdekében 
már többször eltért az építési szabályrendelet 
paragrafusaitól. A nagyobb, beépítetlen te-
rületek parcellázásánál azonban vigyázni kell. 

nehogy uj lakótelepek létesüljenek, amelyek-
nek közmüvekkel való ellátása megoldhatatlan 
feladat elé állítaná a várost 

Az árvaszék jelentését Hegedűs Antal elnök" 
terjesztette elő. 

A főorvosi jelentés szerint 

az egészségQgyl viszonyok 

kedvezőek voltak, a ragályos megbetegedések 
száma lényegesen csökkent áz elmúlt hónap-
ban. A népesség 33 szaporodást mutat A szü-
letések száma 189 volt, a halálozásoké 156. 

Dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes 

a rendőrség Jelentését 

terjesztette elő. A jelentés szerint az elmúlt 
hónapban gépkocsivizsgálat nem volt Tulaj-

donosváltozás 84, kerületváltozás ? esetben 
történt. A forgalomból kivonlak 8 személy* 
4 tehergépkocsit és 3 motorkerékpárt. Gép-
járművezetői vizs« r íi 17-en jelentkeztek, aki-
ket mind képesik'. Lek. A közönség rendel-
kezésére 48 bérautó, 11 autóbusz, 58 egyfo-
gatú és 14 kétfogatú bérkocsi áll. November-
ben 12 közlekedési baleset fordult elő, amelyek 
közül 1 halálos, 2 súlyos sérüléssel, 4 könnyű 
sérüléssel és 5 pedig sérülésnélküli baleset 
volt Táncmulatságokra, hangversenyekre és 
egyéb nyilvános szórakozásokra 72 engedélyt 
adtak ki. 

— A közbiztonsági állapot novemberben is 
kielégítő volt — mondja a jelentés. Nagyobb 
arányú bűncselekmény nem fordult elő. 442 
bűnügyben folytattak nyomozást, amelyek kö-
zül eredményes volt 250, eredménytelen 94, 
folyamatban 98 eset van. A bűncselekmények 
közül 16 irányult az ember élete és testi ép-
sége ellen, 1 volt halálos kimenetelű. A va-
gyon ellen 808 bűncselekmény irányult, ame-
lyek közül 190 volt lopás. 9 öngyilkosság, 10 
eltűnés, 92 baleset fordült elő. A balesetek kö-
zül 3 volt halálos kimenetelű. 

Dr. Kolb Árpád pénzügyigazgató jelentésé-
ben beszámolt arról, hogy november végén 

950,000 pengő volt az adóhátralék, 

az évi kivetésnek mindössie 26 százaléka. 
Szükségadó cimén kivetett 163.000 pengőből 
373.000 pengő folyt be. A közigazgatási bizott-
ság a pénzügyigazgató javaslatára hozzájá-
rult közel 110.000 pengő behajthatatlanná vált 
adókövetelés tőrléséhez. 

Dr. Zobay Ferenc ügyészségi elnök, majd 
Kiss Károly tanfelügyelő terjesztette ezután 
elő jelentését 

Az államépitészeti hivatal jelentését Oravett 
Győző műszaki főtanácsos ismertette. 

Séra Gyula gazdasági felügyelő jelentésében 
többek kőzött ezeket mondotta: 

A gazdasági munkálatokat 

novemberben zavartalanul végezhették. En-
nek következtében az őszi vetések befejeződ-
tek. A korábban elvetett gabonák a hónap ele-
jén és közepén leesett csapadék következtében 
megerősödtek, jól bokrosodtak ugy, hogy ha 
szigorú tél nem lesz, elég Jól át fognak te-
lelni. A kapás növények' betakarítását befe-
jezték és az őszi mélyszántások' nagyrészét ifi 
elvégezték. A kedvező időjárás következtében 
az állatok a hó végéig legelőre járhattak s 
igy az állatok kiteleltetésének előreláthatólag 
nem lesz akadálya, 

— A munkások elhelyezése még mindig 
nagy gondot ad, a munkanélküliek száma nap-
ról-napra emelkedik, ezek' egyrésze a folya-
matban lévő közmunkáknál talál elhelyezést 

Bejelentette még a gazdasági felügyelő, hogy; 
az állattenyésztés fejlesztése érdekében tehe-
neket és sertéseket is osztanak ki a gazdák 
kőzött 

Klekner Géza állategészségügyi felügyelő je-
Jentése szerint az állatexport erősen csök-
kent az elmúlt év novemberének' adataihoz 
viszonyítva. 

SZÉCHENYI MOZI 
Ma csütörtökön, december bó 17-én 

közkívánatra prolongálva 
Az etoö Ulg-vérig tökéletes 100 o/o-os magyar filmremek 

Hyppolif, A lakái 
Pesti komédia, pesti emberekről nyolc felvonásban. 
Rendezte: Székely István. Zenéjét szerezte: Eisemann 
Mihály. Zágon István regényből filmre átdolgozta: 

Nóti Károly. 

Előadások, hétköznap 5, 7, 9, ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor 

Karácsonyra 
GFB harisnyái vegyünk 

280 ajándék babával, vagy labdával 

Pollák Testvéreknél 


