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M I N D E N S Z A P P A N 1 6 . Ha rajta van 

a „ I IAPE " szó. 

rülctbe. Nem volt sohasem érzéke a város vezető-
ségének a szegedi határ intenzív kezelése iránt. Ez 
juttatta a bérlőkérdést ls ide. Az az egy-két szak-
ember, nki jár-kel a tanyák kőzött, nem ¿ok vizet 
zavar. Életet kérünk, hogy életet adhassunk! 

Pálfy József polqármesíer-
helyeííes válasza 

A memorandumban foglalt kívánságokra és 
az elhangzott felszólalásokra dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettes részletesen válaszolt. 
Ki je'entette, hogy a város hatóságát testvéri 
érzések fűzik a lériőlársadalomhcz, mert 
hiszen a város és <i bérlötársadalom érdekei 
azonosak. 

Egyformán érdeke a városnak és a 
bérlöfársadalomnak, hogy a bérlő 

fizetőképes legyen, 

•minden nagyobb megerőltetés nélkül teljesít-
hesse kötelezettségéit és megtalálja megélheté-
sét. örömmel látja, hogy a bérlők végre rá-
tértek a helyes útra, amikor kívánságaikkal 
közvetlenül a város hatóságához fordultak. 

— Ha korábban is ezen az nton járnak, 
ha nem ülnek fel az illetéktelen ideqenek tar-
talomnélküli üres ígérgetéseinek, már sokkal 
előbbre jutottak vcína — mondotta a polgár-
mesterhölyettes, aki ezután arról beszélt, hogy 
Magyarország gazdasági helyzete szoros ösz-
szofuggésben áll a földművelő tár&dalmi réteg 
gazdasági helyzetével és így össze kell fogni 
ennek a társadalmi rétegnek a talpraállitása 
é dekében. Meg kell erősíteni a bérlőket is, a 
város azonban nem mondhat le a főldbérjöve-
delemröl, amely költségvetésének ma is leg-
tekintélyesebb l>evételi tétele, bár a háboru-
dőffí földbérjövedelemnek alig kapja tna 
meg ötven százalékát. Ez aat bizonyi'ja, hogv 
B város a földbérek csökkentése terén eltment 
már a legszélsőbb határig, de bizonyítja azt is, 
hogy 

a földbérlők problémáját csupán a 

( földbérek csökkentésével nem lehet 
megoldani. 

Meg kell állapítani azt is, hogy egy tizholdas 
parcellát bérlő földmüvese.Salád számára a 
főid megmunkálása minden évben legfeljebb 
három hónapi elfoglaltságot jelent, már pedig 
három hónapi munkával nem lehet az egész 
év szükségletét előteremteni. Ezt be kell látnia 
kormánynak, városnak és bérlőtársidalomnak 
egyaránt és gondoskodni kell arról, hogy a 
b'-rlók intenzivebben dolgozhassanak, barom-
fit tenyészthessenek, gyümölcsöt termelhesse-
nek. háziiparral foglalkozhassanak. 

Elmondotta a polgármesterhelvettes, hogy a 
kö zgyülés már fölirt a kormánvhoz n fölrlhér-
lokre nehezedő adóterhek enyhítéséért. Beje-
lentette, hogy a társasbérletekre vona'kozó kí-
vánságot a város hatósáqa készségesen telje-
síti, az építkezés korlátlan engedélyezését 
azonban aggályosnak tartja, mert ez n bérletek 
további elaprózódására vezetne, már pedig 
tíz holdnál kisebb bérlet nem biztosíthatja 
egyetlen család megélhetését sem. Ezt a kér-
dést a város inkább telepítési akcióval kiván-

ügvben a lecköz^obbi kö7gvülé^ elé. A tiszti 

„üMO" cmizem 
Páva épület — Az autóbusz állomásnál. 

Jelszavunk! M i n d e n k i u i c i p ő b e n 
Uj Permik Uj fazohok — Nagy raktár 

Tekintse mnq áras kirakatunkat 

141 cini lekefn gyík-
dlssrel 5 .90 

Saines 6.50 

Férfi cloO. lek ele 

'.90 
7 . 
Színes 8.50 

óY'AS! Cipőink olcsó árait nem a minőség ro-
vására állapítottuk meg, hanem az üzemben kü-
lön rezsi nélkül, mint készítőtől első kézből áru-

sítunk! 

ügyészség nagyon vigyáz arra, hogy minél 
kevesebb perköltség terhelje a hátralékos bér-
lőket, a pert épen ezért csak a legvégső eset-
ben inditja meg ellenük, de akkor is méltá-
nyos költségskála szerint állapittatja meg a 
perköltségeket. 

Dr. Kelemen László felszólalására válaszol-
va megállapította a polgármesterhelyettes, 
hogy a bérletek átruházására és örökölhető-
ségének biztosítására vonatkozó kívánság jo-
gosnak látszik, de a gyakorlatban felesleges, 
mert a város ilyen esetekben mindig a legmél-
tányosabban jár el. A jog szerződési biztosí-
tásinak kérdésé alapos megvitatásra szorul, 
ezért előzetesen a jogügyi bizottság elé kell azt 
terjeszteni. A bérletek közötti dülőutak füter-
mcsét a város készségesen átengedi n bérlők-
nek, de nem legeltetésre, hanem csak kaszá-
lásra. A vadak kártevései ellen csak abban az 
esetben nyújthatna a város nagyobb védel-
met, ha a törvényhozás megváltoztatná a 
vadászati törvényt. A tanyai úthálózat kiépí-
tését a város hatósága is szükségesnek tartja 
és el is követ mindent ennek érdekében. Leg-
utóbb elhatározta a közgyűlés, hogv a hátra-
lékos foldbérlőktől útépítési munkában is el-
fogadja a bérhátraiék egy részét, igy rövid 
időn belül 

120.000 pengő értékű útépítési munkát 

végeztet Szeged a különben is előirányzott és 
biztosított munkálatokon kívül. Bejelentette 
még a polgármester, hogy az idén kikövez-
teti a város a Mars-teret és így megoldja a 
piac-kérdést és hogy szintén szükségesnek 
tartja a tanyai közigazgatási kirendeltségek 
felá'llitását, ami megtelel á főispán elgondo-
lásának. 

l)r. Pálfy József azzal fejezte be nagy tet-
széssel és ' helyesléssel fogadott felszólalá-
sát, hogy ha a trianoni békeszerződés el is 
szakította az országtól a legjobban termő és 
leggazdagabb vidékeket, az iparos és a föld-
műves termelőerejét nem rabolhatta el, épen 
ezért ezt a megmaradt értéket meg kell becsülni. 

Ezután 

Bárányi Tibor főispán 

mondott köszönetet a bérlőküldöttségnek és a 
város egész bérlőtársadalmát, amely híg» 
gadt magatartásával teljes mértékben rá-
szolgált árra. hogy ügyét a legnagyobb jóin-
dulattal igyekezzék elihtézni & hatóság. Kö1-
szönetet níondött a törvényhatósági bizottság 
megjelent tagjainak, akik igy közvetlenül sze-
rezhettek tapasztalatokat A bérlők helyzetéről, 
de meggyőzték a bérlőket arról is, hogy ko-
mo'yan érdeklődnek problémáik iránt. Kö-
szönet illeti a város hatóságát és a hatóság 
jelenlegi fejét, a polgármesrterhelysttest is a 
küldöttség előtt tett megnyugtató kijelenté-
sefért. 

— Arra kérem a bérlőtársodalmat — mon-
dotta a főispán —, legyen meggyőződve, 
hogy ugy én, mint p. város hatósága a legjobb 
tudásunk és meggyőződésünk szerint igyek-
szünk teljesíteni £z itt előadott kívánságo-
kat. 

A bérlőküldöttség ezután eltávozott a vá-
rosházáról . „ 

izgatás miatt egyheti fogházra 
iféüek egy címzetes kanonokot 

Győr, március 10. H a r s á n y i Lajos c. ka-
nonok rábaputonai plébános, ismert költő, ma 
osztályellenes izgatás bűntettével vádolva, a 
győri törvényszék elé került. HarSányi Lajós a 
Dunántüli Hirlap politikai hetilap mult év de-
cember 17-i számnban az „őrszem" rovatban 
azt irta. hogy a falusi lakosság sokalja a tiszt-
viselői fizetéseket. Ha kisebb tisztviselői fizetés 
nem is bántja a falusi lakosságot, a nagyobba-
ké igenis bántja. A törvényszék bűnösnek mon-
dotta ki Harsány! Lajost ízgalás vétségében és 
ezért egyheti fogházra ítélte. Az ítéletben a ki-
rályi ügyész megnvugodott, Harsányi Lajos 

Megvételre keresem: 
Ko'ozsváry— Óv&ry: Magyár Törvényhatóságok Jog-
szabályai I/V, 173 Könyvtárakat veszek. 

Hungária Anüquarlum, Batthyány ucca 2. 

Márciusi ünnepek 
(A Délmagyarorszúg munkatársától.) Március 

15-ikét Szeged város közönsége a szokásos benső-
séggel készül megünnepelni. A város társadalmá-
nak nyilvános ünnepsége 15-én délelőtt 10 órakor 
a Fogadalmi templomban ünnepi nagymisével kez-
dődik, onnan a Kossuth-szobor elé vonul az ün-
neplő tömeg. A TESZ felkéri a társadalmi köröket, 
egyesületeket, hivatalokat, intézményeket, hogy az 
ünnepségen teljes számban jelenjenek meg, az 
egyesületek zászlóikat is vigyék magukkal. Az ün-
nepség részletes műsorát később közöljük. 

Újszeged népe 15-én este 7 órai kezdettel ün-
nepli meg a Szabadság ünnepét, az újszeged! kul-
túrházban. Az ünnepséget vacsora előzi meg, majd 
Ha u se r Rezső Sándor mond beszédet, a dalár-
dák énekszáma után dr. G r a s s z e l l y Károly 
ügyész tartja meg ünnepi beszédét. M o l d v á n 
Lajos zárja be az ünnepséget. 

A Királyhalmi Népkör 18-án üli meg a márciusi 
nagy napok emlékét. Az ünnepi beszédet dr. Szé-
c h é n y i István köri ügyész mondja. Az ünne-
pélyt társasebéd követi. 

A piarista gimnázium tanulóifjúsága 15-én dél-
után az intézet dísztermében tartja ünnepségét A 
beszédet E g y e d Miklós Vllt. osztályú tanuló 
mondja, a Talpra magyart T ó t h Ágoston IV. osz-
tályos tanuló szavalja. 

A Gedói Rokknnltelep Polgári Kőre most, va-
sárnap délután fél 4 órai kezdettel réndez már-
ciusi ünnepséget n kör helyiségében. Az ünnepi be-
szédet dr. ö r d ö g h Attila köri elnök tartja, ez-
után műsor, m,ajd társasvacsora következik. 

A Turul Szövetség szegedi kerületi Vezérsége 
felkéri Szeged város kereskedőit, hogy március 
15-én, az ünnepség tartamára délelőtt háromnegyed 
11—12 óráig üzleteiket tartsák zárva és lehetőleg 
alkalmazottaikkal együtt jelenjenek meg a Klau-
zál-téri emlékünnepélyen. Kéri egvhpn azt is, hogy 
e napra kirakataikat nemzeti szinfl keresztszalag-
gal díszítsék ki. 

A Felsővárosi Tfjnsági Egylet vasárnap dél-
után 6 órai kezdettel műsoros márciusi ünnepséget 
rendez a felsővárosi plébánia nagvtermében. 

A Szegedi Katolikus Lecénvegylet (Kolplng-
Osalád)) március 15-én nemzeti ünnepélyt rendez az 
alsóvárosi 

Slxlus pármai herceg haldoklik 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pá-

risból jelentik: S i x t u s bourbon-pármai her-
ceg, Z i t a királyné fivére haldoklik. A herceg 
súlyos vérmérgezést szenvedett. A í orvosok 
minden reményt feladtak. 

HzTdő 
A Szegcdi Meteorología! Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +14.2 
C, a legalacsonyabb +0.9 C. A baronleter adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 757.6 
mm, este 758.2 nltrt. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor. 
Időjóslat: Változó felhőzet, esetleg néhány helyen, 
főleg nyugaton kisebb eső. Élénk déli szél. A hő-
mé rék ' e tnemvá l toz ik l^ 

K e r é k o á r o s o k ! 
visszavett kerékpár érkezett, közte eredeti PUCH 
és STYRIA gyártrtiánvOk. E gépek szintén az ís-
irtert olcsó filléres árakon kerülnek eladásra. Külső-, 
belső gumik nagy tömetrbeh, pedálok, láncok, kev 
hasz. már 1.80, nverea 3.50,kormánv 2.50, «zaba-
donfutó 2.20és az összes kellékek és alkatrészek 
raktáron «¡rWA S*ndor (fépkort.tredí K1""' t>. palot» Ki" a. -

VieiA't kflUöxkődlk 

l ö l i ö n b e üs l e tembe 
és győződjön meg olcsó áraimról. 
Mindennemű Icárpiiosmunlcái, 
•űKgönyők átszerelését stb. rendkívül mtányos áron vállalok. Fisc&er Ferenc 
to kárpitos, Fekelesas ucca 15. 

Tavaszi férfi és női ruháit 

« b k „ R O Y A L " 
t isztitássa és festesse» 

mer t legszebben és legolcsóbban készülnek 
raereu u. a/D. riéreu u. Ö/b. ̂  


