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Megállapították a tisztviselők augusztusi lakbérét. 
Budapest, julius 29. A kormány kibocsátotta 

a közalkalmazottaknak, a közhivatali nyugdíja-
soknak és közalkalmazottak özvegyeinek lak-
béreit szabályozó rendeletet. 

A ténylegesen szolgáló állami, vármegyei, 
államvasuti tisztviselők és alkalmazottak — az 
l<-6 lakáRpénzosztályba tartozó állomáshelye-
ken — 1924 augusztusában a kővetkező lakás-
pénzeket kapják: 

Az állami rendszerű II. fizetési osztályba tar-
tozó tisztviselők a családtagjaik száma után meg-
határozott családi pótlék szerint, ha az I. lakás-
pénz állomáshelyén szolgálnak 101—116 arany-
koronáig, II-ban 91—104, III-ban 81—93, IV-ben 
71—81, V-ben 61—70, Vl-ban 51—58 aranykoro-
nát kapnak. 

Az állami rendszerű III. és az államvasuti és 
vasgyári rendszerű I. fizetési osztályba tartozó 
tisztviselők az I. lakáspénzosztályba 93—101, a 

lakáspénze egyenlő a VII. fizetési osztályba tartozó 
tisztviselőkével. 

Meghatározza ezenkívül a rendelet, hogy a la-
káspénzek szempontjából mely városok, melyik 
osztályhoz tartoznak a hat lakáspénzosztály kö-
zül. Az első lakáspénzosztályba csak Budapest 
tartozik. Szeged, Győr, Szombathely stb. a máso-
dikhoz tartoznak. A lakáspénzek negyedéven kint 
előzetes részletekben esedékesek. 

Szabályozza továbbá a rendelet, hogy az állá-
sokkal egybekötött természetbeni lakásban része-
sülőknek milyen lakásra van igényük. így a IV. 
fizetési osztályba tartozóknak négy, az V—VII. 
fizetési osztálybelieknek három, a Vili—XI. fizetési 
osztálybelieknek kettő, a többi alkalmazottaknak 
pedig egy szobára és a mellékhelyiségekre van 
igényük. 

Intézkedik továbbá a rendelet az állami, vár-
megyei, államvasuti és a vasgyári nyugdijasok la-
káspénzéről. Azon nyugdijasok, akik tizenöt évnél 

egyáltalában nincs, vagy csak egy-két olyan csa-
ládtagjuk van, akik után családi pótlékban ré-
szesülnek. 

Intézkedik továbbá a rendelet a lakáspénznek 
az egyes kétséges esetekben való megállapításá-
ról, azok kiszámításáról és folyósítási módjairól. 

Egyszersmind intézkedik a rendelet a honvédség, 
csendőrség, vámőrség, rendőrség és folyamőrség 
tagjainak lakbéreiről. Ezek ugyancsak a megálla-
pított családi pótlék és a megfelelő állomáshelyü 
lakáspénzosztály szerint kapják meg a lakáspénz-
illetményeiket. Eszerint az I. rangosztályba tartozó 
havidijasok a legmagasabb összegű lakáspénz-
osztályba soroló állomásokon 124 -136, a leg-
alacsonyabb összegű lakáspénzosztályba soroló 
állomáshelyeken pedig 62—68 aranykoronát kapnak. 
A XII. rangosztály havidíjasai az I. állomáshelyen 
31—35, a Vl. oszt. tartozók pedig 16—18 arany-
koronát kapnak. 

Az aranykoronaértékre utalványozott lakáspénzt 
természetesen papirkoronában fizetik ki a megfelelő 
átszámítási kulcs alapján. 

han' R4-QI á i iThS 74-81 k IV hen 65-71 1 hosszabb időt szolgáltak, családtagjaik számára j Végül kimondja a rendelet, hogy minden olyan 

az V-ben 56-61, a VI. lakáspénzosztálybatoroló ! ya l0 tekintetnélkül ugyanolyan összegű lakáspénzt J intézkedés, amely a jelen rendelettel ellentétben 

állomásokon pedig 47—51 aranykoronát kapnak. 
Az állami IV., illetve a vasúti és vasgyári II. 

fizetési osztályba tartozó elsőrendű állomásokon 
85-93, Il-rendű 77-84, III-endü 68—70, IV-rendü 
60—65, az V-rendű 51—56 és a VI. lakáspénz-
osztályba soroló állomáshelyen 43—47 aranykoro-
nát kapnak. 

Az állami V., illetve vasúti és vasgyári III. fize-
tési osztályba tartozók I. oszályu állomásokon 
74-81, 11-ban 67-72, lll-ban 59 -65, IV-ben 
50—57, V-ben 47—49, Vl-ban 37—41 aranykoro-
nát kapnak. 

Az állami VI., illetve a vasúti és vasgyári IV. 
osztályba tartozók I. rendű állomásokon 66—70, 
11. 59-67, III. 53-59, IV. 46-52, V. 41-44 és a 
VI. lakáspénzosztályba tartozó állomáshelyeken 
33—37 aranykoronát kapnak. 

Az állami VII., iltetve a vasúti és vasgyári V. 
fiz. osztályba tartozó tisztviselők az I. állomáshelyen 
54-62, II. 49-56, III. 43-50, IV. 38-43, V. 
32—37. és a VI. állomáshelyen 27—31 aranykoronát 
kapnak. 

Az állami VIII., a vasúti és vasgyári VI. fiz. osz-
tályba tartozó tisztviselők az I. állomáshelyen 
43-50, II. 39-45, 111. 34-45, IV. 30-35, V. 
26—30, VI. osztályba pedig 22—25 aranykoronát 
kapnak. 

Az állami IX., illetve a vasúti és vasgyári VII. 
fiz. osztályba tartozó tisztviselők az I. állomás-
helyen 35-39, a II. 28-35, III. 25-31, IV. 
22—27, az V. 19-23, a VI. osztályba pedig 16-20 
aranykoronát kapnak. 

Az állami X., illetve a vasúti és vasgyári VIII. fiz. 
osztályba tartozó tisztviselők az I. állomáshelyen 
27-35, II. 24-32, III. 22-28, IV. 19-25, V. 
16—21, VI. lakáspénzosztályba pedig 14—18 arany-
koronát kapnak. 

Az állami XI., illetve az államvasuti és vasgyári 
IX fiz. osztályba tartozó tisztviselők az I. állomáson 
23-31, a II. 21-28, a III. 18-25, IV. 16-22, V. 
9—14, a VI. osztályba tartozó állomáshelyen pedig 
12—16 aranykoronát kapnak. 

Az állami kezelők és kezelőnők az I. osztályú 
lakbérállomáson 20-23, a II. 18-21, III. 16-18, 
IV. 14—16, V. 12-14, VI. 10—12 aranykoronát 
kapnak. 

Az altisztek és a kinevezett szolgák lakáspénze 
a legmagasabb osztályhoz tartozó állomáshelyen 
14—16, a legalacsonyabb osztályhoz tartozó állo-
máshelyhez tartozók pedig 7—8 aranykoronát 
kapnak. 

Az altisztek lakáspénze a havifizetés arányában 
az I—VI. lakáspénzosztályba tartozó állomáshelyek 
szerint 20, illetve 6 aranykorona közt váltakozik. 

A napidijasok és egyéb teendőkben alkalmazott 
napibéresek az I. osztályba tartozó állomáshelyen 
12 aranykoronát, a VI. állomáshelyen pedig 6 
aranykorona lakbért kapnak. 

A napibéres szolgák és az altiszti teendőket 
végző napibéresek az 1. oszt. állomáshelyen 8, a 
VI. osztályban pedig 4 aranykoronát kapnak. 

Az egyetemi nyilv. rendes tanárok az V. fizetési 
osztályba tartozó tisztviselők lakáspénzét kapják. 

A VI. fizetési csportba tartozó itélőbirák és 
ügyészek a II. fizetési osztályba tartozó állami 
tisztviselők lakáspénzét, az V. csoportba tartozók 
a III. fizetési osztályba tartozó áll. tisztviselők la-
káspénzét, a IV. fizetési csoportba és a III. fize-
tési csoport 4. fizetési fokozatába tartozó birák és 
ügyészek a IV. fizetési osztályba tartozó állami 
tisztviselők lakáspénzét kapják. 

Az 111. fizetési csoport 1—3. fizetési fokozataiba 
tartozó birák és ügyészek és a JI. fizetési csoport 
4—6. fizetési fokozataiba tartozó birák és ügyészek 
az állami V. fizetési osztályba tartozó tisztviselők 
lakáspénzét kapják. A II. fizetési csoport 4—6. 
fizetési fokozatbeli bitók és ügyészek, továbbá az 
I. fizetési csoport 7—9. fizetési fokozatába tartozó 
birák és ügyészek az állami VI. osztályba tartozó 
tisztviselők lakáspénzét kapják. Végül az (.fizetési 
csoport 1—6. fokozatába tartozó birák és ügyészek 

kapnak, mint azon tényleges tisztviselők, akiknek ' van, ennek a megjelenése után hatályát veszti. 

A németek meghívása a londoni konferenciára. 
London, julius 29. A Dally Telegraph tudó-

sítója jelenti: Tegnap reggel hét órakor Herriot 
levelet intézett Macdonald miniszterelnökhöz, 

járult az angol javaslathoz, de fenntartotta azt 
a jogot, hogy bizonyos feltételeket szabjon, 
amelyekről az eddigi tanácskozásokon már ern-

amelyben kifejti álláspontját két problémára, a lités történt, Ezután Herriot, Theunis és Mac-
nehézségekre Németországnak a konferenciára ; donald a Downing-Streeten reggeliztek. Reggeli 
való meghívására és a Ruhr-vidék kiürítésére f után tanácskozás következett, amelynek azon-
vonatkozóleg. A két kérdésben elvileg hozzá- I ban döntő jellege nem volt. 
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Vass miniszter terve a házak tataroztatásárol. 
Budapest, julius 29. A háztulajdonosok ked-

den nyújtották át Vass József helyettes minisz-
terelnöknek az előterjesztésüket a házak tata-
rozására vonatkozólag. A háztulajdonosok Or-
szágos Szövetségének megbízottai kedden tár-
gyalásokat folytatlak Vass miniszterrel és a 

l tárgyalások a házak tataroiási munkálataival 
j álltak összefüggésben. A háztulajdonosok tájé-

koztatták a népjóléti minisztert arról, hogy 
milyen arányú t&tarozási munkálatokat végez-
tethetnek és egyben utiliak arra, hogy az el-
végzendő munkálatokkal szemben milyen ellen-
szolgálatra tarthatnak igényt. A miniszter a 
tárgyalások során arra hivia fel a háztulajdo-
nosokat, hogy sürgősen tegyenek előterjetztést 

, erre vonatkozólag egy konkréttervezet formájá-
ban. A Házfu'ajdonosok Országos Szövetségé-
nek az igazgatója n a készíti elő ezen tevezetet 
és a legrövidebb időn belül felkeresi a nép-

jóléti minisztert, amikor is átnyújtja az elő-
terjesztést és véglegesen megállapodik a mi-
niszterrel. 

Ma délelőtt a miniszterelnök helyeiteaénéi 
dr. Teles Bíla ismertette a Háztulajdonosok 
Szövetségének előterjesztését. E szerint a ház-
tulajdonosok 100 milliárd korona értéket aján-
lanak fel a tatarozási munkálatok megindítá-
sára Budapesten azzal, hogy a végrehajtás 
ellenőrzését a szövetség autonóm hatáskörében 
kellene hagyni. Azok a háztulajdonosok, akik 
ebben önként nem vesznek részt, a kormány* 
rendelettel erre kényszeríthetők volnának. Elő-
adta dr. Teles továbbá, hogy a 100 milliárd 
értékű tatarozás nagy áldozat a háztulajdono-
sok részéről, ezzel szemben elvárják, hogy a 
kormány a szanálási törvényben lefektetett el-
vek szerint a lakásrendeleten semmiféle változ-
tatást nem eszközöl a háztulajdonosok kárára. 

X Félbeszakitották az alsóközponti házhelyárverést. 
Szeged, juliuj 29. (Saját tudósítónktól.) Teg- . százhúszat már eladtunk. A falu sorsa tehát 

napi számunkban beszámoltunk arról a híre- , biztosítva van annál is inkább, mert aki vett 
téri jelentésről, «melyet dr. Simkó Elemér tb. telket, az mind építeni akar, sőt valinak olva-
főügyész, az alsóközponti házhelyárverező bizoít- I nok is, akik be sem várva az árverés jóváhi-
ság elnöke küldött az árverés várakozáson alul ) gyását, már is megkezdték az építést. Jelenté 
marsdt eredményeiről a város tanácsának. A 
jelentés alapján m giriuk, hogy azok a gazdák, 
akik vennének házhelyet, több okból tartózkod-
nak a vásárlástól és így az árverés alá kerQlt 
házhelyeknek alig egyhatodrésze talált gazdára. 
A tanács a főügyész javaslatára megváltoztatta 
azokat az árverési felételeket, amelyek az ár-
verés folyamán kialakult tapasztalat szerint ká-
rosan befolyásolták az árverés eredményét, igy 
kimondta a 'tanács, hogy az öt éven belüli 
építkezés kötelezetiségének telekkönyvi bekebe-
lezésével a vételár teljes kifizetése után tzonnil 
átíratja a telek tulajdonjogát a vevőre és a tel-
jes vételár kifizetésének a határidejét május 
15-éig meghosszabbítja. Ezek a változtatások 
természetesen a már elkelt telkekre is vonat-
koznak. 

Az enyhítéseire azonban kissé későn érke-
zett már ki Alsóközpontra és igy nem keltette 
fel ismét iz ellanyhuit érdeklődést. A házhely-
árverések gazdaközönsége továbbri is közön-
bösen viselkedett és igy a bizottság belátva, 
hogy sok értelme már ugy sincs a további kí-
sérletezésnek, összepakolt és visszajött hétfőn a 
városba. 

Dr. Simkó Elemér tb. főügyész az alsóköz-
ponti házhelyekre vonatkozólag érdeklődésünkre 
i következőket mondotta: 

— Az árverés eredménye nem is olyan 
gyenge, mint amilyennek talán első pillanatban 
látszik. A kijelölt ötszázhatvanhárom telek közQI 

semben felsoroltam azokat az okokat, amelyek 
megakadályozták, hogy nagyobb eredményt mu-
tathassunk fel. Éppen ezért többet nem is ár-
verezünk Alsóközponton, hanem itt benn, a 
városházán adjuk el a házhelyeket rendes alku 
utján. A jelekből és az érdeklődés nagyságából 
következtetve, féléven belül minden teleknek 
lesz gszdlja. Ma már telefonértesítést kaptam, 
hogy négy gazda reflektál háztelekre A do'og 
ugy áll, hogy a legtöbb érdeklődő bírlője a 
városnak és a telekvásárlást attól teszi függővé, 
vájjon az ösii földbaszonbár fizetés után marad-e 
elegendő pénzt: a telekvásárláshoz. 

Elmondotta még a főügyész, hogy augusztus 
tizenharmadikán kezdi meg a bizottság a felső-
központi házhelyek árverését. Felsőközponton 
64 telek van, az érdeklődés pedig lényegesen 
nagyobb, mint Alsóközponton volt és igy való-
színű, hogy az eredmény is jobb lesz. ^ X 
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— A törvényhatóságok kölcsönelőlege. A 
minisztertanács Budapestnek és a vidéki törvény-
hatóságoknak együttesen 75 millió korona köl-
csönelőleget eegedélyezett, amelynek legnagyobb 
részét Budapest kapja. Ezt jelenti most félhivata-
losan a MTI. Az előleget nyolc hónap alatt kell 
visszafizetni és a törvényhatóságok alkalmazottai 
illetményeit lehet belőle fizetni. A városok kon-
gresszusának csütörtöki ülése foglalkozik majd a 
kölcsönelőleg ajánlattal, amelyet kedvezőtlennek 
tart. 


