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pengő 20 fillér, 6 pengó 80 fillérrel kevesebb, 
mint amennyi eredetilen volt. Az át lag a kü-
lönböző bérrevizió következtében morzsolódott 
le. 

A vároekörüli feketeföldek átlagbére a pró-
bapörök eredményeképpen 40 pengó körül ala-
kul t ki. Ezekben a próbapörökben a biróság 
rendszerint vagy az eredeti béreket hagyta jó-
vá, vagy pedig bizonyos mértékben emelte azo-
kat. 

A k imutatást azért á l l í tot ta össze Csonka 
tanácsnok, mert 

a földbérek revíziójára kiküldött i 
bizottság rövidesen megkezdi mun-

káját j 

és ehhez a munkához leez szükség a kimuta-
tásra. Ezzel kapcsolatban bejelentette a gaz-
dasági tanácsnok a polgármesternek, hogy 

Kiss Ferenc nv. miniszteri ta-
nácsos lemondott a revezlós bizotit-

ságban nyert tagságáról 

és lemondását érdekes levélben indokolta meg. 
A levél a következőket mondja: 

Méltóságos Polgármester ur. Az Országos Me-
zőgazdasági Kamara kiadványában Bittera Mik-
lós kiváló mezőgazdasági szaktudásunk megálla-
pítja, hogy zsaroló gazdálkodás folyik nálunk, 
amit magam is évek óta hangoztatok, ö is állít-
ja, hogy szántóföldjeinknek már hosszú évek óta 
távolról sem adják meg, illetve vissza azt a táp-
anyagot, amelyet onnan a termésekkel elviszünk. 
Bittera ezen megállapítása fokozottan áll a szege-
di bérlik gazdálkodására vonatkozólag. Ha pe-
dig ez így áll, amit a haszonbéresek állatállomá-
nyának száma kétségtelenül igazol, akkor a vá-
ros, mint tulajdonos, ezt nem nézheti összetett 
kézzel. Ennek nem az az orvossága, hogy azt a 
bérlőt, aki földjét évről-évre zsarolja, alaptalan 
bérles zállltásokkal tengesse, ha ivem arról kell 
gpndoskodni, hogy azok, akik anyagi és szaktehet-
ség, szorgalom és takarékosság hiányában a föld-
nek a normális, a jelenlegi konjunkturális viszo-
nyoknak megfelelő haszonbér mellett gazdálkod-
ni nem tudnak, ne haszonbérleszállitásban része-
süljenek, hanem más tehetségüknek inkább meg-
felelő elhelyezésben részeltessenek. A természetes 
s/.ofektálásra sehol nincs nagyobb szükség, mint 
a gazdálkodásnál, ez hiányzik nyolc-tíz év óta a 
szegedi haszonbéreseknél. A haszonbéreknek ez-
előtt pár évvel kiváló és önzetlen szakemberek 
által való, akkor közmegelégedésre történt meg-
állapítása teljesen helytálló. A viszonvok azóta 
nem hogy romlottak, hanem javultak. Azon több-
ször hangoztatott kifogás, hogv még most is van-
nak huszpengős és ezen felüli homoki bérletek, 
<Ü váltaiában nem nyújthat alapot az újbóli általá-
nos revízióra. A hnmoktrrületek termőkérirssége 
kíizött olyan óriási különbségek vannak, hogy a 

zámtalaii bérletből kiragadott pár magasabbra 
rugó haszonbér hangoztatása megtévesztésre ad 
alkalmat, mert azt rendesen elhallgatják, hogy a 
magasabb bérű földek iával többet is teremnek 

átlagosnál. Tgv vezető, de nem pazdaemherek, 
helytelenül befolyásoltatnak. Ennek bizonyítására 
szabadion néhány tényleges adatra rámutatnom 
Az átokházi és királvlialmi néhrtnv bérleten a kö-
vetkező terméseredmények voltak: egv bérlőnek 
katasztrális holdnnkint lOS.Vbrn' 10 mázsa rozs, 
fOHfi-b'an ugyanazon bérlőnek 12.10 mázsa. Ellen-
ben ugyanennek a bérlőnek egv másik bérletén 
10H.I-ben 1.4 mázsa. 1936-ban 3,1 mázsa rozsa ter-
mett. Erv másik bérlőnek 11 mázsa rozsa, egy 
másiknak 7 katasztrális holdon 70." mázsa. Ugyan-
ennek másik bérletén hat holdon 5S mázsa, vacrvis 
katasztrális holdankint t.fifi mázsa. Hogv milyen 
különbségek vannak a homoki bérleteken, salát 
bérletemen szerzett adatomat emlitem fel, amelv 
cerlnt errv soványabb, kimondottan rossz terü-
leten átlagosan egv rozskalásnban hat szem és 
i' vanezzel szomszédos iobb természetű homoki 
részleten egy kalászban 11' szemet olvastam meg. 
' en tényleges állapotnak megfelelő tnlajkü-
lönbséget azonban tudománvos talajvizsgálatok 
nélkül csak a terméshozam lábon való megvizsgá-
lásával lehet a ténvleges állapotokat legjobban 
megközelítően megállapítani. A jelenleg mükődő 
haszonbérfeviziós bizottság a termés betakari-
Insa után végzi munkáját, amikor köz.el sem áll-
t v i V olyan biztos alapot nvujtó adutok rendelke-
zésre, amelyekből az igazságnak megfelelő bees-
1 "st lehetne vértezni Pent'pket gmdos^n m^rle-
•-eTve. azon meggondolt elhatározásra jutottam, 
hogy lelkiismeretem telies m»ffn'-!jrtatá«a miatt 
p most folvő re^iíiős munkálatokból íqinalÁttal. 
rrm vehetek részt. Űgyánis ugv ¿rtísülter* hófiv 
a legközelebbi hétre a gnzdnsági ügyosztílv en-

gem szemelt ki a bizottság egyik tagjának, de fenti 
fejtegetésemmel méltóságodnak is szolgáJalot 
óhajtottam tenni. 

Kiváló tisztelettel Kiss Ferenc th. biz. tag. 

Kiss Ferenc lemondását a polgármester tu-
domásul vette és fölkérte Csonka tanácsnokot, 
hogy a revíziód bizottság üléseire ezentúl ne 
küldjön Kiss Ferencnek meghívót. 

Csonka Miklós elmondotta még, hogy 

a jó termés hatása nem nyilatko-
zik meg a földbérfizetések körül. 

Bérlők lanyhábban fizetetk az idén, mint ahogy 
eddig fizettek. Ennek kétségtelenül az az oka. 
hogy mindenki a bérek csökekntését várja a reví-
ziótól. A város földbcrhát raléka ennek követ-
keztében már elérte a 2,300.000 pengőt. A tisz-
ti ügyészség megkezdte a bér hátralékok erélye-
sebb szorgalmazását. 

A M ó l köigufllés nem ad 
30 mázsa tözifasegfliji a Munhásotlhonnatí 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Ma-
kó képviselőtestületének hétfő délutáni közgyűlé-
sét Nikelszky polgármester Gömbös miniszterel-
nök elhunytáról szóló megemlékezéssel nyitotta 
meg. 

Az első egyhangú határozatok után került sor-
ra a makói munkások kérelme, amelyben 30 mé-
termázsa tiizifasegélyt kértek a várostól a Mun-
kásotthon fűtésére. H. S z a b ó Imre indította meg 
a vitát, aki rámutatott arra, hogy a város min-
den társadalmi egyesülete élvezi a közület támo-
gatását, a társadalmi békesség parancsa, hogy a 
lerongyolódott munkásságnak ezt a szerény téli 
segélyezését megszavazzák. N a g y Ernő, akinek 
már H. Szabó Imre beszéde során éles összetűzése 
támadt, volt a Ncp vezérszónoka, élesen ellenezte 
a kérelmet. 

Dr. F r i e d Ármin óva intette a közgyűlést, 
hogy eket verjen szegényebb és gazdagabb közé. 
F a r k a s Imre. S z a b ó János, majd K i s s Er-
nő utaltak arra, hogy a Munkásotthonok a szegény 

emberek részére kulturát nyújtanak. 
Vitéz G a l a m b Sándor Nep elnök kijelentette, 

hogy ha a város egy melegedőt állítana fel, az el-
len kifogásom nem volna, de nem akarom, hogy 
megszavazzunk ilyen segélyt! A többség végül el-
utasította a makói munkások kérését. 

A piaci helypénzek felemelése ellen a közgyü* 
lés tiltakozó feliratot határozott el.. 

Hosszú vita folyt a jövő évi közmunkaköltség-
vetés összeállítása körül. A vármegye 10 százalé-
kos visszatérítést juttatott a városnak, a város 
most 40 százalékos visszatérítést kiván s ennek! 
megfelelően készített költségelőirányzatot, amely-
ben már a talicskajárdák épitése is szerepeL 

Az interpellációk során L ö v e n b a c h Bene-
dek azt panaszolta, hogy a villanytelep a távve-
zeték üzemzavara esetén nem állította munkába 
a helyi áramfejlesztő gépeit s egyik vasárnap már 
6 órakor megszüntette az áramszolgáltatást. A 
polgármester vizsgálatot ígért ez ügyben. 

Bunda-költemények 
a vasárnapi bemutatón 
Vasárnap zuhogott a siirii. őszi eső egész 

nap. Mindenki azt hitte, hogv ilyen időben nem 
lehet sikere a Hungária-kávéházban tervezett 
bundabemutatónak, ö t óra körül mégis meg-
élevenedett a Hungár ia körnvéke. A kávéház 
zsúfolásig megtelt és ott volt mindenki, aki 
számottevő tényezője Szeged divat-életének. 

Ha t órakor kezdődött meg a nagv izgalom-
mal várt bemutató. Megjelentek a bájos ma-
nequinek és utánozhatat lan gráciával lejtettek 
el a márványasztalok mellett. Elegáns alakju-
kon pompásan érvényesültek a legújabb bunda-
csodák, a szűcs ipar remekei. A bemutató pri-
madonnája a Chapal volt. A Breischwanz Cha-
rtai csikóbundák selymes puhasággal simultak 
a mosolygó manequine-ek alakjához, köl tő i 
fantáziával hangsúlyozták a vonalakat. Szinte 
minden egyes Chapal-bunda szépségét lelkes 
tapssal ismerte el a szakértő közönség. De 
óriási sikerük volt a többi kreációknak is, a ra-
gyogó perzsáknak és szürkeperzsáknak, a lehel-
letfinom pézsmáknak, a bemutatott elegáns 
keppeknek, pelerineknek. A legnagyobb sikert 
mégis a Chapal. az idei bundadivat sztár ja 
aratta a fekete és a barna színek sokféle válto-
zatával. 

A vasárnapi bundabemutató komoly társa-
dalmi esemény volt Szegeden. Megcrendezőie, a 
Rosmann-cég. igv ünnepelte meg fennállásának 
negyedszázados ju biJé urnát. 

10 drli % sorsjeggyel 
P 3.50, 10 darab %-el P 7.— .Játszhat társaság-

ban. Cím: TÓTH ÓRÁSNÁL. Tört arany, ezüst, 

régi pénz beváltás magas áron. 
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A makói zeneiskola megnyitó ünnepsége. Va< 

sárnap délelőtt 11 órakor a vármegyeházán tar-

tották meg az első makói államilag engedélyezett 

zeneiskola megnyitó ünnepségét. Az ünnepségen 

T a r n a y Ivor alispán elnökölt, G r a b e r Lajos, 

a zeneiskolák országos szövetségének főtitkára, 

a kultuszminisztérium művészeti osztályának meg-

bízottja ismertette a zeneiskola feladatait. D o < 

n á t h Antal karnagy, az iskola igazgatója az ed-1 

digi támogatást köszönte meg és kérte a jövőre is. 

T a r n a y Ivor alispán zárószavaiban, mint 

a makói filharmonikusok egyesületének elnöke, 

méltatta a most meginduló zeneiskola jelentősé-

gét 
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 

Gera Sándor Nagy Etelkával, Soós Béla Stodolik 
Stefánia Margittal, Börcsök Pál Borbély Máriá-
val, Mágori Gyula Seres Juliannával. Házasságot 
kötöttek: Gera Ferenc Szügyi Máriával, Igaz Jó-
zsef Ncmeth Erzsébettel. Elhaltak: D. Nagy Ist-
ván 74 éves (Báday-ucca 22.), özv. Varga József-
né Székely Julianna 35 éves (Türr-ucca 23.), ftzv. 
Vadlövő Ferencné S. Nagy Rozália 72 éves (Li-
get-ucca 8.), özv. Kocsis Istvánné Árva Bozália 
57 éves (Vágóhid-ucca 8.). 
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A SZEGEDI METEOROLÓGIAI 
OBSZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden 
a hőmérő legmagasabb állása 10.1, a 
legalacsonyabb 3.8 C. A barométer 
adata nnllfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 766.3, este 766.2 mm. A 
levegő páratartalma reggel 100, dél-
ben 70 százalék. A szél iránya északi, 
erőssége 2—3. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDOJÓSLAT: Éjjel sok ta-
lajmenti fagy, reggel kőd. kedden új-
ból felhősebb idő, megélénkülő nyu-
gati és főleg az ország északi részé-
ben eső, a hegyélten hó. A hőmérsék-
let alacsony marad 


