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Monstre bérlökUldöttség 
a városházán 

A bérlők ujabb bérrevíziói kérnek, a béried szerződés rcec-
vállozlalásál és a város egész föídbérpolilikáfónak álalaki-

lásál kívánják — A bérlők memoranduma 

Pálfy József polgármesleihelyelles igérelel leli löbb kíván-
ság leljesilésére 

(A Dél magyar ország munkatársától.) 
Szombaton dc'clőtt ha'.almas bér lőkü 'd itt-
ség jelent meg a városházán , hogy Bárá-
nyi Tibor fő ispán és (Ír. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes előtt fe'. tár ja a városi 
fö ldbér lők panaszait és kívánságait. Eze-
ket a panaszokat és kívánságokat m á r elő-
zetesen memorandumba foglalták és cl-
küldötték a törvényhatósági bizottság tag-
ja inak is, akik közü l mintegy hatvanan 
szintén jelenvoltak a küldöttség fogadá-
sán. 

A több, m in t száztagú kül 'öttséget, 
amelyben az átokházai , a k i rá lyha lmi , a 
csorvai és a m ó r a h a l m i bér lők vettek 
részt, a fő ispán és a polgárniesterhelvettes 
ia közgyűlési teremben fogadta. A küldött-
ség tagjai és az érdeklődő városatyák zsú-
folásig megtöltötték a közgyűlési termet, 
az e lnök i emelvényen pedig a fő ispán, 
mellette a polgárniesterhelvettes és dr. 
Szekerke La jos tiszti főügvész foglalt he-
lyet. 

A küldöttség nevében dr. Széchenyilsl-
ván üdvözöl te a fő ispánt és a város veze-
tőit, m a j d átnyújtotta a bérlők memoran-
dumát, amelynek egyes pont ja i t külön-
k ü l ö n e lőadó ismertette. A haszonbérek 
fizetésére vonatkozó kívánságokat Fődi 
J ános és Tanács Antal, a társasbérletekr^ 
és a tanyai építkezésekre vonatkozó kí-
vánságokat dr. Rektrnimld Kristóf, az 
óvadékok és a perköltségek iigvét Dobó 
János, a bérlet á truházására és a bér lő 
ha l á la esetén bekövetkező jogi helyzet 
tisztázására vonatkozó kívánságokat dr. 
Kelemen László, a vadkárok megszünte-
tésének és a dü lőutak fü termé 'ének ügyét 
Börcsők Im re ismerfolfe, dr. Kogiilowitz 
Káro ly a termelés fokozásáról bes'éU. 
Szécsi György pedig felszólalásában ösz-
szefoglalta a kívánságokat. 

A bérlők memoranduma 
A küldöttség által átnvujtott r->emora:i-

d u m többek között ezeket mond j a : 

A haszonbérfizetés 

A terményárak katasztrofális esése mialt a 
mai haszonbérek tovább nem tarthatók fent. A 
bérlők állatállományukat nagy részben piacra dob-
ták. hogy holdankint 14—26 pengő haszonbért meg 
tudják fizetni. Jószág nélkül a földet nem lehet 
trágyázni és az tovább nem adja meg a holdankénti 
2—6 mázsa rozsot. A bérlők meebíznttainak bevo-
násával uj bérmegállapítást kérünk. Tekintettel a 
vidék főterménvére, a rozsra, zsinórmértékül a 
bérösszeg megállapításánál a rozs mindenkori 
szegcdi piaci Arát vegyük. A bérföldeket három 
csoportba kékjük sorozni. Az első csoportbeliek 
haszonbére 1—60 kg. rozs, a második csoportbe-
lieké 60—100 kg. rozs és a harmadik csoportbe-
lieké 100—150 kg. rozs. Ezzel szemben minden to-
vábbi bérrevizíónak eleiét vennők, mivel a bérlőt 
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nem érdekli tovább a rozs piaci ára. Annak a 
földnek a megállapiiotl mennyiségét minden idő-
ben ki keli hozni, ellekintve az elemi csapásoktól. 

Elszomorító jelenség, hogy Szeged városa 50.000 
hold haszonbérbe adott földje mellett éppen ugv. 
mint a közel 15.000 kisbérlö, nem találja meg a 
számítását. Elszomorító jelenség, hogy Szeged vá-
ros 82 millió tiszta vagyona mellett polgárainak 
ezrei nem tudják a földből kihozni azt. ami egy 
munkás kis családnak gondtalan megélhetést biz-
tositana. Súlyos hibának kell lenni, amit kölcsönö-
sen meg kell szüntetni. 10 liold középminőségü ho-
mokföld évi haszonbérc 110 pengő. Ehhez járul 10 
pengő útadó. HO pengő adólérítés, 15 pengő kereseti 
adó. 7 pengő házadó. 7 pengő inségadó. összesen 
fizetni kellene neki 209 nengőt. Ertliető tehát, hogy 
ilyen megterheltetés mellett megélni nem lehet. Ez-
zael ellentétben egy 10 holdas örökföldes gazda fizet 
60—70 pengőt közteher címen. 

Társas bérleti rendszer. 

Teljesen kielégíti a haszonbérlőket az 1198— 
1932 évi erre vonatkozó kisgyülési határozat. Kér-
jük annak feltétel nélküli végrehajtását. 

Építkezések. 

A bérleteken csak a város beleegyezésével lehet 
épileni. Ez helyes. Nem helyes azonban az, hogy 
a társas bérleteken, a 10 holdnál kisebb területeken 
és az OFB. földeken nem lehet építeni. A lakosság 
elszaporodása miatt ezt a kikötést a városnak eny-
híteni kell. Társas bérleteken az összes társak 
hozzájárulásával egy épület épitését engedje meg 
a város. Engedje meg az építkezést a tíz holdnál 
kisebb, de külön egységet képező bérleteken, va-
lamint az OFB. földeken feltétel nélkül. Akik ed-
dig építkeztek, de arra engedélyt nem kaptak, vagy 
nem kértek, azok részére adjon a város augusztus 
l-ig kegyelmet. Az építkezések megszorításával 
még nem akadályozzuk meg a népesség természe-
tes szaporodását. Azt senkitől sem követelhetjük, 
hogy mert szegedi földön mert születni, lakást már 
csak Kiskundorozsmán épithet magának. Akár 
megél az a bérlő az általa bérbebirt kis területen, 
akár nem, valahol csak laknia kell neki. 

Óvadék. 

Módosítani kívánjuk a bérleti szerződés 11. 
pontját. Az óvadék felett szabadon rendelkezzen a 
város, Azí azonban uffv kezelie. ugv gyümölcsöz-
tesse, hogy a bérleti idő lejártával az utolsó félévi 
haszonbért fedezze. Méltányosságból, az egvenlő-
ség elve alanján fizessen a város az óvadékok után 
évi 4 százalékos kamatot. Ez huszonöt év alatt egv 
14 peneős bérletnél énpen 70 peneőt tesz ki, vasrvís 
félévi haszonbért. Tla 25 év alatt bármi okból 
csökkenne az évi bér. nkkor a különbözetet iria a 
város a bérlő javára. Ha emelni kell az óvadékot, 
akkor a különbözet befizetésére ne 15 napot, ha-
nem 3 hónapot kö^ön ki. 

Perköltségek. 
Félévi haszonbér hátralékért intse meg a bér-

lőt a város, de ne adjon ki ellene fizetési megha-
gyást. amikor az óvadékkal ugy is fedezve van. A 
költségeknél pedig csak a közkiadásokat számít-
sák fel. 

A bérlő halála. 

Ebben az esetben a haszonbérleti szerződések 
szerint a bérlet minden feltétel nélkül visszaszáll 
a városra. Bár ezzel a jogával sohasem clt a város, 
mégis feltétlen kívánatos a bérleti jog és a bérlet 
értékének az emelése érdekében, hogy szerződési-
leg, Írásban ki legyen mondva, ki legyen kötve, 
miszerint a bérlő elhalálozása esetén a feleséget, 
annak halála vagy férjhezmenetele esetén pedig az 
első bérlő törvényes leszármazott gyermekeit il-
lesse meg a bérlet joga. 

A bérlet visszavétele vagy felmondása. 

A jelenleg érvényben levő bérleti szerződések 
szerint a bérbeadó város a bérletet a gazdasági 
év végével bármikor visszaveheti és nem tarto-
zik a bérlöt kártalanítani. Ezzel a jogával sem élt 
eddig a város, de a helyes tökeképzés elve élesen 
li'takozik a szerződés ezen pontja ellen. Ha már 
kiköti a város, hogy élhet a visszavétel jogával. 
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akkor szerződésileg biztosítsa a bérlőt a kötelező 
kilrtalanitAsróL 

Utak fütermése, vályog-gödrök. 

" Végtelenül bántó rendelkezése a városnak, fiogyjf 
a bérleteket körülvevő dülőutak fiitermését évről-, 
évre eladja. Ezzel csak a bérlőnek árt, mivel az. 
utakat nem igen kaszálják, hanem legeltetik és 
igy a földek szélén levő fiatal ültetvényeket ál-
landóan rongálják. Ebből pár filléres jövedelme 
lehet csak a városrrak, engedje tehát azt el és en-
gedje meg, hogy a bérlete körül levő utakat minden 
bérlő feltétel nélkül használhassa. Ugyan ugy en-
gedje meg a város, hogy a kijelölt vályog-gödrök-t 
bői a bérlő a bérleten építendő tanyájához ingyen' 
hordhasson annyi szikföldet, amennyi szükséges^ 

Vadászat. 

Szeged városa a vadászterületekért évente 6384' 
pengő haszonbért kap. Ezzel szemben az erdők al* 
ján elhúzódó veteméinvekben, szőlőben és gyümöl-J t 

esősökben rengeleg kárt tesznek az elszaporodott 
vadak. Sok kárt okoznak az őzek a fiatal erdők-
ben, irtásokban is. Az érvényben levő vadászati' 
törvény sajnos, nem nvujt kellőképen védelmet a» 
ilyen vadkárok megtérítése tekintetében. A bérlöki 
a rendes bérleten felül megfizetik a 6384 pengőt^ 
csak szabadítsa meg őket a váró* a felesleges vad»-
károktól. 

Utak. ! 

Tagadhatatlan, hogy Szeged városa az utóbbi 
időben a tanyai utak kiépítésére is fordított némi 
figyelmet. Ez a jóakarat azonban még mindig cse-
kély ahoz képest, amilyen áldozatot a bérlők hoz-
nak. A körülbelül ötvenezer hold bérföld után csak? 
útadó címén ugyanannyit vesz be a város. Ezzel 
szemben a költségvetésben a dülőutnkra és viz-
eresztő árkokra 1000 pengő van a költségvetésben 
felvéve. A főútvonalak többé-kevésbé ki vannató 
épitve. Az összekötő úthálózat és a dülőutak azon-
ban olvan nyomorúságos állapotban vannak, hogy, 
azt már tovább hagyni nem szabad. « 

Általános intézkedései-

Szeged városa egyebet ,nrg alig tett bérlői ér-
dekében, mint évről-évre beszedte tőlük a haszon-
bért. Irányító gazda-ági tervek alapján nagyobb 
életet kelleti volna bevinni a roppant nagy külte-

Karcsii ifi" a M ! 
A mai nö nagyon vigyáz az alakjára. A nem 

tulbő táplálkozás, a sport elősegitője a divatos, 

jó női alaknak, — no meg a MIRA keserűvíz, 

amely elősegíti az emésztést és igy hozzájárul 

a modern nö karcsúságának megtartásához. A 

pesli sztárok, a divat irányitói ezt az életren-

det kövelik 


