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Ugrón Gábor a lakáskőrdéal nerc tartja a 
szanálási javaslatba valónak. Helyesli Peyer 
Károly indítványát. Szerinte teljesen elválasz-
tandó a házbér emelkedéséből származó jöve-
delem a haszonrészesedéstől. Nyilatkozatot óhajt 
a kormánytól az építkezések programjáról és a 
felszabadítás idején az apró exisztenciák védel-
mére vonatkozóan. 

Farkas István kormányintézkedésekit sürget, 
külföldi példákra hivatkozva, a lakások drágu-
lásával és felszabadításával beálló fokozódó 
drágaság és a munkabérek arányának helyre-
állítására. 

Bethlen litván gróf miniszterelnök mindenek-
előtt arra utal, hogy az egymásuíán következő 
kormányok, valamint a nemzetgyűlés és annak 
illetékes bizottsága mulasztást követtek el, ami-
kor nem vették kézbe erélyesen a lakásügyet. 
Kétségtelen, hogy csak * lakások felszabadí-
tása vezet a kérdés megoldásához, mert csak 
akkor lehetséges a házépítés, ha a tőke kama-
tozóan helyezkedik el az épllő házakban. 

A kézüzemi pótlékot és a házhaszonrésze-
sedést addig, amig a házbér nem éri el az 50 
százalékot, a lakó fizeti, azután meg a ház-
tulajdonosok. Igaz, hogy az újonnan épüli 
házakra nézve a lakbér eddig nem volt meg-
kötve, de a lakosság túlnyomó része a meglevő 
házakban olcsón lakhatott s az újonnan épitők 
nem számíthattak elég olyan lakóra, akik a 
drágább szabadforgalmi lakbért is megfizetik. 

Véleménye szerint közgazdasági szempontból 
olyan fontos az építkezés nagyobb arányú meg-
indulása, hogy ez az apróbb exisztanciákra 
nézve, különösen a munkásosztály szempont-
jából igen nagy jelentőségű és némi kárpótlást 
nyújt a nagyobb arányú béremelésért. 

Az az intézkedés, hogy a közüzemi pótlék és 
a házhaszonrészesedés a háziurakat fogja ter-
helni, csak akkor lép életbe, ha az 50 száza-
lékos lakbéreket elértük és a szabadforgalmat 
helyreállítottuk. Nem helytálló te'iát Várnainak 
az a felfogása, hogy az építkezés azért nem 
fog megindulni, mert a háziurak a közüzemi 

pótlékot és a házhaszonrészesedést nagyobb 
részben úgyis leadják. 

Vfrss József népjóléii miniszter ezután kije-
lentette, hogy a lakásokkal üzérkedők ellen mm 
tud eljárni mindaddig, amig konkrét dolog nen 
kerül elébe. Abban a pillanatban, amisor a lak-
bérek elérnek egy bizonyos szinvonalat, abban 
a pillanatban megszűnnek ezek az anomáliák. 
Az a felfogása, hogy a kinálat jelentkezni fog 
ez esetben a lakáspiacon. 

Az állam 1918 óta több 5000 lakást produ-
kált és még 500 lakásra van hitele. Ezt az 
500 lakást novemberig ki fogja termelni. Eb ié t 
járul még a bankhitelekből felépítendő 1500 
kislakás és a hivatalos kilakoliatások folytán 
szabaddá váló 300—500 lakás, összesen tehát 
2000 kislakás a már felépült 1000 lakáson ki-
vül. Lehetetlenség a lakásépítés kérdésit to-
vábbra is államilag adminisztrálni. Kéri a bi-
zottságot, fogadja el a tavaslatnak ezt a rész-
letét a miniszterelnök módosításával. 

A bizottság a fejezetet a miniszterelnök m 5-
dositásával fogadja el. 

Ezután az államháztartás hí íny iinak fediiése 
céljából felveendő bels5 kölctönről szóló tör-
vényjavaslat tárgyalására tértek át, amelyet 
észrevétel nélkül fogadtak el. 

Wolff Károly kifejtelte, hogy e szerint volta-
kép a f i város is pénzügyi ellenőrt kap 

A 4. és 5. szakaszokat a bizottság elfogadj i. 
A Csehszlovák köztársasággal kölött pénz-

ügyi megállapodások becikkelyezéséről szóló, 
valamint az Olaszországgal kötött megállapo-
dásról szMó javaslatokat vita nélkül elíogadják. 

Ezzel a bizottság a szanálást javaslatok tár-
gyalását befejezte. 

A bizottság megbízza az e!őid5t, hogy a bi-
zottság jelentésétiek beterjesztése alkalmául 
kérje mind a hat törvényjavaslatnak s i rgö i 
napirendietüzísít a szokásos három nap mellő-
zésével. 

A bizottság igy ha'ároz, mire az ülés este 
fél 9 órakor végit ért. A bizottság jdentését 
holnap terjesztik a nemzetgyűlés elé. 

Késik a magyar-jugoszláv tárgyalás. 
Budapest, április 3, Popovits Tihamér buda-

pesti jugoszláv követ, mint jelentettük, néiiány 
nappal ezelőtt Belgrádba utazott, hogy kormá-
nyának élőszóval tegyen jelentést a gazdasági 
tárgyalás előkészítése ügyében a magyar kül-
ügyi kormánnyal folytatott megbeszéléséről. A 
követ kedden este érkezett visszá Budapestre 
s tegnap máris érintkezést keresett illetékes 
helyen avégből, hogy folytassa az előkészítő 
tanácskozást. A jugoszláv követséghez közelálló 
helyről bennünket a következőkép informáltak a 
helyzetről: 

Popovits követ namcsak jelentéstétel végett 
utazott Belgrádba, hanem ujabb utasításokat is 
kért. Erre kü!ö:.ösen avégből volt szüksége, 
mert a magyar kormánnyal folytatott megbe-
szélések során ujabban egy-két olyan probléma 
is felvetődött, amely jelentőségénél fogva nem 
olyan egyszerűen illeszthető be az eddigi meg-
beszélés során kialakult anyagtervezet kereteibe. 
Már pedig az ilyen nagyfontosságú tanácsko-
zásra, mint aminő a jogú>zláv magyar gazda-
sági tárgyalás is lesz, kellő körültekin éssel és 
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A szegedi „kislakás-palota" tervei. 

rendkívüli elővigyázattal kell előkészíteni a 
megvitatásra kerülő kérdésed összességét. Épp 
ezért rendkívül nehéj és kényes Popovits követ 
hely;e'e, mert ebben a pillanatban az ő kezé-
ben van letéve a kél áliam békés szomszédi 
viszonyát szabályozó tárgyalás megindításának 
lehetősége. A tárgyalás elodázásáról szó sincs. 

A korábban megállapított programhoz képest 
azonban m'egis némi eltolódás muiatkozik. Ugy 
tervezték ugyanis, hogy már március végén 
köte t len tanácskozásra kerü! a sor a jugo-
szláv és magyar megbízottak közölt Budape&-
fea. Arra számítottak, hogy legkésőbb április 
első napjaira bevégződik az az előkészítő tár-
gyalás, amelynek tcljhat lmu vezetésével a 
belgrádi kormány Popovils követet bízta meg. 
Ezután kerül c?ak sor a delegáció munkájának 
megkezdésére. Azonban még ez a delegáció 
sincs egészen összeállítva Ebüe.i a késésben 
már fu'ólag Rzerepet já.szik a belgrádi poli-
tikai helyzet Í3, emsly mostanában nem egy 
fontos külpolitikai lépés megtételét hátráltatja. 

Szegtd, április 3. (Saját tudósitónktól.) Síeged 
város törvényhatósági bkottságának márciusi 
közgyűlése — mint ismeretes — egyhangúlag 
hozott határozatával felhatalmazta a tanácsol a 
népjóléti miniszter által felajánlott egymilliárd 
korona építési kölcaötl elfogyására és hozsá-
árult a k ö j y a i é s ahhoz i8f hogy a tanács a 

tervezett bérház épitéai költségeit megfelelő 
hiíeimüvdetu^án Eferezze S t ő k 
howáveiő.egcs becslése rzerint a kérdéses á r -
palota építésére körülbelül négymilliárd koronára 
van szükség, a népjóléii miniszter egymilliárdján 
kívül tehát még hárommilliárd korona elő-
teremtése vár a város tanácsára. 

A közgyűlés után a polgármester azonnal 
felkérte Balogh Károly tanácsnokot, ho^y n 
közgyfil& határozatai jegyzőkönyvi kivonat for-
májában terjessze fel a népjóléti miniszterhez 
és kérje az államkölcsön sürgős kiu alisít, 

is. A mérnöki hivatallal folytatóit tárgyalások 
során elhatározta a polgármester, hogy nem 
veszi igénybe a kormány által felajánlott ked-
vezményes áru épületfát, mert a kedvezmény 
mindössze a napíárak huss százalika és eit is 
teljesen felemésztenék a szállítási és fuvarozási 
költségek. Szegeden ugyanis lényegesen ked-
vezőbb felt ételek mellett vásárold ltja meg a 
város valamelyik fűrésztelepei az , építéshez 
szükséges faanyagot éppen ugy, mint ahogy 
olcsóbban szerezheti be az összss építési 
anyagokat is. 

A mérnöki hivatal építési osztálya néhány 
napon ba'.ül elkéaiül a bérpalota terveivel, ugy 
hogy abban az esetben, ha «a álkouölcsön 
tényleges kiutalása megtörténik, az épiést 
azonnal megkezdhetik. A készülő tervek szerint 
a bérpalota kéiemcletes leaz földszinttel és fél-
emelettel. A fóldszin n vagy üzlethelyiségek 

A Devizaközpont közli, hogy 100 
takarékkorona árfolyama egyenlő 112 
papirkoronával. 

elhelyezett hivatalok kapnak ott végleges helyi-
séget, igy például az árvaszék és a hatósági 
munkaközvetítő hivatal. A félemelet teljes 
egészében a városi adóhivatalé lesz, igy ez a 
probléma is végre megoldódik. Az emeleteken 
kit- és háromszobás magánlakásokat építenek. 
Vitás volt az a kérdés, vájjon fürdőszobát 
épiisenek-e a lakásokhoz. Két álláspont áílt 
•gymással szemben, az egyik szerint ma már 
modern lakást nem swbad építeni, mert ha 
momentán akad is lakó a fürdöszobanélkűli 
lakásokhoz, de elkövetkezhet az az idő, amikor 
majd megszűnnek a lakásmixíriák, ismét lesz 
választék és a város lakásai feltétlenül üresen 
maradnak. A másik álláspont képviselői azt 
vitatták, hogy a fürdőszoba nélkülözhető, esetleg 
minden emeleten egy egy közös fürdőszobával 
lehet helyettesíteni. A mérnöki hivatal építési 
outálya végűi Í3 ugy egyenlítette ki az ellen-
tétedet, bogy a terveket .egyesített* fürdő-
szobákkal készítette el, de fürdőszobai fel-
szerelés nélkül. Az a lakó, aki ragaszkodik a 
fürdőszobához, saját költségén felszerelheti azt. 

Megkérdeztük Balogh Károly tanácsnokot, 
hogy milyen módon véli előleremthetőnek az 
építéshez szükséges hárommilliárd koronát. 

— Az államkölcsön kiutalása után azonnal 
összehívjuk ebben az ügyben a pénzügyi bi-
zottságot — mondotta Balogh Károly - és 
valószínűleg a bizottság azt jivasolja majd a 
fanácsnak, hogy a kérdést egyelőre átmeneti 
hitellel oldja meg. A közgyűlésnek ugyanis az 
az álláspontja, hogy a költségvetés terhére nem 
szabad építkeznie a városn.k, mert minden 
jövedelem városrendezési munkálatokra kell. A 
polgármesternek az a (erve, hogy a mórahalmi 
bérföldekből kihasított hatazász háztelekből há-
romszázat az ottani gazdák között értékesít és 
a telkek eladásából befolyó összeget, amely kö-
rülbelül egymilliárdra becsülhető, a bérpalotába 
építteti be. A városi szabályrendeletek úgyis ki-
mondják, hogy a városi ingatlanok eladási ára 
csak ingatlan beruházásokra fordítható. A másik 
kétmilliárd koronát is hasonló müvelettel te-
remtjük majd elő eseileg amortizációs kölcsön 
formájában, a kiadható lakások és helyiségek 
bére fedezi a törlesztési részleteket. Amint kezünk-
ben lesz sz állam egymilliárdja, azonnal anyagot 
vásárolunk és megkezdjük a munkát, hogy a 
palota ős :re már készen álljon és átadhassuk 
rendeltetésének. 

A .kislakás-palota" ügye tehát lassan ugyan, 
de esik halad Valamit előre. Remélhetőleg a 
sablónos akadályok ez alkalommal nem hiúsít-
juk meg a terveket. 

Olvasóinkhoz. 
A mai gazdasági viszonyok között az újság-

kiadás — nem üzlet, hanem áldozat. Ezzel 
tisztában van mindenki, aki ismerős azokkal 
az anyagi nehézségekkel, amelyekkel napi ól-
napra megujuló harcot ke 1 vívnia az újságnak. 
A Szeged is kemény harcot viv, de állja a 
küzdelmet, pedig nincs mögötte más, mint ol-
vasóinak hűséges, kipróbált tábora. A Szeged 
tántori hatatlanul halad aron az egyenes uton 
előre, amelyen elindult, a liberalizmus zász-
lója alatt. Akik figyelemmel kisérik a Szeged 
útját, megállapíthatják, hogy szinte páratlan a 
vidéki s jtó t ö r t é n e t e n az a gyorsütemü fej-
lődés, amelyen Szeged város egyetlen liberális 
lapja átment az utóbbi időben Alig néhány 
honapja, rogy a Szeged kiadóvállalata egyesült 
a Délmagyarorszáii Hírlap- és Nyomdívdllalat-
íat és abba a helyzetbe került, hogy kibővített 
szerkesztőséggel nagyobb terjedelmű lapot adjon 
ki. Olvasóink arról is eggyő ődhetiek, hogy tar-
talomban is gazdagodott a Szeged. Külön t uda-
pe >ti és bécsi tud. sífója is van. Ennek köszön-
hető, hogy a Szeged olvasótábora napról-napra 
növekedik és hogy a Szeged cgyr: erinebb 

| fegyvereikel harcolhat ideáis céljáért, a ma-
gyar liberálizmus diadaláért. 
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a SZEGED 

ezer kivül kérje a kölciön feliételeinek közléiét ' le.,zaek, vagy pedig különböző magánhazakban i a p o l g á r i j o g o k t e l j e s s é g é é r t H a r c o l . 


