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A húszmilliós beruházási kölcsön ügye a pénzügyi 
bizottság előtt. 

— HázbérfiSSér progresszív alapon. — 

(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bi-

'zottság péntek délutáni ülésén Balogh Ká-

roly pénzügyi tanácsos javaslatára elhatá-

rozta a bizottság, hogy pártoló javaslattal: 

terjeszti a közgyűlés elé a há'zbérfilléradó-

ról szóló szabályrendelet-tervezetet. A Sze-

ged város által .felveendő húszmilliós beru-

házási-kölcsön ügyében a bizottság azt 'fog-

ja javasolni a közgyűlésnek, hogy a hatósá-

got bizza meg, hogy az ajánlattevő bankkal 

tárgyaljon és az eredményt közölje a tör-

vényhatósági bizottsággal. A városi fürdő 

r es t a u r á 1 ási mu n k ál a t a i r a íh u szón négyezer 

"koronát szavazott meg a bizottság, a köz-

kÓTlház részére felveendő kétszázezer koro-

nás köllcsön ügyében pedig ugy határoztak, 

hogy a három ajánlattevő közül a Kereske-

delmi és Iparbank ajánlatát terjesztik párto-

lólag a közgyűlés elé. Az ülésről, amelyen 

dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnö-

költ, részletes tudósításunk a következő: 

(A városi fürdő restaurálása.) 

Bokor Pál polgármester-helyettes is-
merteti a városi mérnöki 'hivatali jelentését 
a városi fürdő restaurálási munkálatairól. 
A jelentés szerint a munkálatok 24.152 ko-
ronába kerülnének. A költségvetési előirány-
zatban a kőmives-, asztalos-, lakatos- és 
egyéb munkák szerepelnek kisebb-nagyabb 
tételekben. Jelentékenyebb költségbe, 12541 
koronába csak a szobafestő- és mázoló 
munkák kerülnének. A polgármester-helyet-
tes Véleménye szerbit a fürdő renoválására 
'feltétlenül szükség van már azért is, mert & 
női/fürdő úgyszólván teljesen lliasznáilhatatilan 
Az előadó szerint a jelenteni felemelt dijak 
mellilett a fürdő belhozza a javítási költsé-
geket. 

A bizottság a javaslatot magáévá tette. 

Balogh Károly bemutatja a közélelme-
zési üzem május havi nyereségmérlegét, 
amely szerint május havában 164.757.59 ko-
rona volt a forgalom, — az uj rezsim óta — 
500.944.11 koronát tesz ki- Megjegyezte 
még Balogh tanácsos, hogy az elsőrendű 
élehriieikkek beszerzése körül épen ugy, 
mint a miult hónapban, óriási nehézségek vol 
tak, majd igy folytatta: 

— Száz métermázsa szalonna helyett 
25 ,mázsát kaptunk, rizst és tengerit egyál-
talán nem tudtunk beszerezni. Egyelőre. — 
sajnos — arról sem lelhet a közönséget biz-
tosítani, hogy a közélelmezési üzem a közön-
ségét sertéshússal a kívánt mértékben el-
tudja látni. Takarmányt tudtunk beszerezni, 
•szárított répaszelet és olajpogácsa volt ele-
gendő, a korpa azonban kifogyott. Időköz-
ben köleskorpát szereztünk, ebből három 
nap alatt öt vaggonnal adtunk el. Anni üzle-
tet csináltunk, nem járt veszteséggel, a re-
'zsink fedezve van bőségesen. Kérem a bi-
zottságot, Ihogy a nyersmérleget tudomásul 
'.venni szíveskedjék. 
i A bizottság a jelentést tudomásul vette. 

, (A közkórház 200.000 koronás 

kölcsöne.) 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos a vá-
rosi közkórház részére felveendő 200.000 
koronás köllcsön ügyéről a következőkben 
tájékoztatta a bizottságot: 

— A közkórtháznak a tartozások fede-
zésére kétszázezer korona kölcsönre volna 
szüksége, amely kölcsön, az országos beteg-
ápolási alapból nyerne .fedezetet. A kölcsön 
tárgyában a Szeged-Csongrádi, a Kereske-
delmi és Iparbank és a 'Pesti Magyar Keres-
kedelmi Banktól kértünk ajánlatot. Ezeket 

'az ajánlatokat a tanács kiadta a pénziigvi 
bizottságnak javaslattétel céljából. A Sze-
ged-Csongrádi tiz évre 5 és ifél nettó száza-
lék mellett hajlandó a kölcsönt megadni, a 
Kereskedelmi és Iparbank az Osztrák-Ma-
gyar Bank mindenkori kamatlába .fellőtt 
háromnegyed százalékkal folyósítaná a köl-
csönt, míg a Pesti .Magyar Kereskedelmi 
Bank törlcsztéses kölcsönt hajlandó 4 és fél 
százalékos községi kötvény típus melllett 
engedélyezni. 

A kórház 138.000 koronával adósa a 
városnak és lia a miniszter nem engedélyezi 
a kölcsön felvételét a betegápolási alap ter-
hére, ugy erre a tartozásra addig nem szá-
míthat a város, amig a kórház kasszája ak-
tív nem lesz. Addig sem törlesztést, sem 
kamatot nem kapunk. A kórház deficites 
állapota, — mondotta Balogh — abból szár-
mazik, hogy é.venkint többet költenek, /mint 
amennyit bevesznek. Tekintettel arra, hogy 
az ajánlatok közül a Kereskedelmi és Ipar-
banké a legelőnyösebb, ezt ajánlom elfoga-
dásra. 

A bizottság javasolni fogja a közgyű-
lésnek, hogy a Kereskedelmi és Iparbank 
ajánlatát akceptálja. A kölcsönt a város jót-
állása mellett a kórház veszi fel. amihez ter-
mészetesen kormánylliatósági jóváhagyás 
szükséges. 

(Szeged húszmilliós kölcsöne.) 

Néhány nap előtt ismertette a Dél-
magyar ország Balogh Károly pénzügyi ta-

nácsosnak égy a város tanácsálhoz intézett 

beadványát, amelyben Balogh egy húszmil-

liós beruházási-kölcsön előnyeit fejtegeti. Az 

előadó ismertette a kölcsön ügyét és meg-

jegyezte, hogy .a kölcsön hat százaléknál va-

lamivel olcsóbb, bár a város legutóbbi köl-

csönénél körülbelül feli százalékkal drágább. 

A kölcsön bármikor visszafizethető, iminden 

sztornó nélkül. Javasolja, hogy a bizottság 

arra vonatkozólag hozzon határozatot, szük-

ségesnek tartja-e ezzel az ügygyei most fog-

lalkozni. Megjegyzi még, hogy ebből a köl-

csönből a csatornázási, vízvezetéki és burko-

lási munkálatokat meglehetne csináltatni 

Wagner Gusztáv nem tartja a mostani 

időket alkalmasnak a kölcsön felvételére. 

Wimmer Fülöp: Sokan azzall a gondo-

lattal foglalkoznak, mii történik majd, ha az 

a négy millió ember a csatatérről hazajön 

és itthon nem talál gyors .munkaalkalmat. Ez 

jutott eszembe, amikor erről a kölcsönről 

hallottam és épen ezért, — ha nem ró ránk 

túlságosan súlyos feltételeket — a húsz-

milliós kölcsönt fel kell venni és a tanácsos 

ur által említett munkálatokat el kell végez-

tetni. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Három év is 

eltelik, aimig a munkálatokat megkezdhetjük. 

Wimmer Fülöp: Akkor .nem szabad 

felvenni. 

Balogh Károly: Ha olyan árban kapjuk, 

hogy az 5 és fél százalékos hadikölcsön í 

megbiniuk belőle venni, ugy ajánlatos a köl-

csön felvétele, merít ebben az esetben an-

nuitásban 5.44-et fizetünk és 5.50-et kapunk. 

Javaslom a kölcsön felvételét, hiszen az 

em'litett munkálatokon kívül még, — hogy 

többet ne említsek — a tanyai vásni építésé-

nek kérdése is ,megoldásra vár. 

Obláth 'Lipót ellenzi a kölcsön felvé-

telét. 
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A bizottság végül a következő határoza-

tot hozta: A bizottság azt a javaslatot ter-

jeszti a közgyűlés elé, hogy a hatóság ve-

zesse be a tárgyalásokat a bankkal és az 

eredményt közölje a törvényhatósági bizott-

sággal 

(A progresszív házhérfiUér-adó.) 

Hírt adtunk arról, hogy Balogh Károly 

pénzügyi tanácsos csütörtökön a .házbér-

til'lér-adóról szabályrendelet tervezetet ter-

jesztett a tanács elé. A szabályrendelet főbb 

pontjait már ismertettük. A házbérflllér-adót 

a szabályrendelet a következő pontban íik-

szirozza: 

— Minden lakrész, nyilt helyiség 

tulajdonosa, bérlője, természetbeni, vagy in-

gyen átengedett lakás élvezője, tartozik az 

általa igénybevett lakrész vagy nyiltihelyi-

ség után a bevallás idejében járó haszonbért, 

illetőleg az öszelhason'litás utján megbecsült 

bérérték minden koronája uitán 3 fillér ház-

bér'fíllért megfizetni. 

Balogh tanácsos a szabályrendelet-ter-

vezetet a pénzügyi bizottságnak is bemu-

tatta és megjegyezte, hogy a szabályrende-

letnek az az előnye, hogy a kivetésnél a 

'bérérték szolgál alapul. A szabályrendelet-

tervezetet elfogadásra ajánlja. 

Dr. Wegmann Ferenc azt proponálja, 

hogy 200 koronáig ne kelljen házbér/fillért 

fizetni, 200 K-itól 500 K-ig 2%-ot, 600 K-tól 

2000 K-ig 3%-ot, 2000 koronán felül pedig 

4%-ot rójanak ki. Megjegyzi, hogy Nagy-

váradon .is ez a kivetési kull.es, 

Balogh Károly felemlíti, hogy Székes-

fehérváron 5% a legmagasabb, de ott a 150 

koronás házbér is megvan adóztatva és ezt 

a miniszter jóváhagyta. 

A bizottság végül a következő kulcsot 
állapította meg: 

200 koronáig 1 % 

200 K-tól 400 K-ig 2% 

400 K-tól 1200 K-ig 3% 

1200 koronán felül 4% 

A szabályrendelet-tervezet ezzel a mó-

dosítással kerül a juniusi közgyűlés elé. 

* 

Az ülésen megjelentek: dr. Somogyi 
Szilveszter, Bokor Pál, Balogh Károly, 
Wimmer Fülöp, dr. Pálfy József, dr. Weg-
mann Ferenc, Obláth Lipót, Wagner Gusz-
táv és Scultéty Sándor. 

A Balkánon a helyzet 
változatlan. 

BUDAPEST, junius 9. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harcté-

ren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, junius 9. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A német csapatoknál nincs vál-

tozás. 
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

B giaril ora mm 
juttassanak oataiptt 

a rokkant hősöknek 


