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szedési körből horzák be. Ebből önként követ-
kezik — mondja a közigazgatási bíróság —, hogy 

az adómentesen levágott állatok busa 
nem esik fogyasztást adó alá. 

Az ítélet indokolása megállapítja azt is, hogy 

>a Jogtalanul beszedett fogyasztást adó-
nak visszatérítéséhez annak van jogos 

Igénye, akitől az beszedetett, ezért a bí-
róság a panaszlott város visszatérítési kö-

telezettségét megállapította«. 

A közigazgatási bíróságnak nemrég tartott ülé-
sén hozott ez az 5136—1926. K. számú ítélete 
ma érkezett Szegedre és most már csupán az 
összegszerűség tekintetében kell tisztázni: kinek 
mennyit kell visszafizetni. 

Helyszíni tárgyalást tart a biróság 
az egyházmegyének bérlői ellen inditat! lakáspörében 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
Csanádi egyházmegyének a kisajátított ingat-
lanok bérlői ellen indított fölmondási pörei-
nek második turnusát tárgyalta ma a szegedi 
járásbíróságon Bakkay Gyula járásbiró. Csa-
nádegyházmegye képviseletében dr. Tóth Imre 
jelent meg a tárgyaláson, mig a fölmondott 
bérlőket dr. Dettre János képviselte. 

Csanádegyházmegye a jnájus elsejére tör-
tént fölmondás érvényesítését kérte azzal, hogy 
az egyházmegye más lakást nem ajánl föl a 
kisajátított épületek bérlőinek. A bérlők jogi 
képviselője a kereset elutasítását kérte, elő-
adván, hogy a felmondás nem szabályszerű, 
mert az egyházmegye nem jelölte meg a fel-
mondás alapjául szolgáló körülményeket, hogy 
a lakásrendelet értelmében más lakás fölaján-
lása nélkül nem is történhetik a fölmondás, 
mert az egyházmegyének nem saját céljára. 
van szüksége a kiürítendő helyiségekre. A ren-
delet értelmében pedig más lakás fölajániása 
nélkül az egyház, vagy egyház kezelése alatt 
álló alap csak akkor mondhatja fel a lakások 

bérletét, ha maga az alap, vagy az alap által 
fentartott intézmény akar beköltözködni. Vi-
tatta azt is, hogy ezeket az ingatlanokat csak 
arra a célra lehet felhasználni, amilyen célra 
u kisajátítási jogot megadták és az ingatlanok 
tulajdonát megszerezték, már pedig a kisa-
játítás nem annak a célnak betöltésére adatik 
meg, amire a fölmondás alapítva van. 

Előadta azt is, hogy a kisajátított épületeket 
köztudomás szerint rövid időn belül le fogják 
bontani, az egyházmegye azért nem az épít-
kezés miatt mondta föl a helységek bérletét, 
mert ebben az esetben köteles lett volna a 
lakók számára megfelelő más lakásról gon-
doskodni. Vitatta azt is, hogy a beköltöztetni 
kivánt egyházi intézmények jelenlegi elhe-
lyezése nem teszi indokolttá a fölmondást 

A járásbíróság a tárgyalás folytatását ápri-
lis 18-ra halasztotta, amikor is helyszíni tár-
gyaláson fog meggyőződést szerezni arról, 
hogy a beköltöztetni kivánt egyházi intéz-
mények jelenlegi elhelyezése megfelelő-e. 

„Ennek a tanácsnak 
és ennek a törvényhatósági bizottságnak 

nem fontos a lakásügy megoldása" 
A szegedi szociáldemokrata pórt Pószíor József Inditvónyóról 

A szegedi szociáldemokrata párt végrehajtó bi 
zottságától akkor kaptuk az itt következő soro 
kat, amikor még nem volt ismeretes, hogy a 
tanács a szervezeti szabályrendelet egy intézke 
désének hibás magyarázatával visszatartja a köz 
gyűléstől Pásztor Józsefnek a lakásviszonyok meg 
javítását célzó indítványát. A cikket mégis közrs 
adjuk, jellemzéséül annak, hogy a teljesen vér 
szegény bürokratizmusnak milyen vétkes tulteo 
gése, amikor paragrafusokra való utalással kény 
szeritI sáppadt és vérszegény gyerekek, meg rosz 
sírul táplált, szerencsétlen szülők százalt arra, hogy 
háborítatlanul tovább lakjanak v lns odúkban és 
dohos pincékben. 

A szociáldemokrata párt sorai a kővetkezőket 
mondják: 

— Mi, akik már tőbb ízben terjesztettük elő 
hasopló célú indítványt, örömmel látjuk, ha újból 
napirendre kerül a város szerencsétlen 3580 gyer-
mek és felnőtt lakosának legégetőbb sebe: az 
egészségtelen, nedves és pincelakások ügye. 

— Sajúos, ma sem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy a közgyűlésen sikra szállhatnánk az iodit-
ványban foglaltak mellett, mert 

elzár ennek lehetőségétől a polgármester 
ur mivel sem indokolható makacs ellent-

állása. 

— Az eddig tapasztaltak után aggodalmaink 
vannak, hogy az indítványban foglaltakat magáévá 
teszi a tanács és közgyűlés is. 

Naivság Itt azt hinni, hogy R város la-
kosságának sorsát Intézők minden Igaz-
ságosan szükséges ügy mellé megnyer-

hetek. 

— Ennek a törvényhatósági bizottságnak, amely-
nek egyik része virílisekből áll, másik része pe-
dig minden kapcsolatát elvesztette a választók-
kal, nincs érzéke annak a 10.661 gyérmék és 
felnőtt lakosnal; szenvedése iránt, akik nedves 
pincelakásokban sínylődnek és pusztulnak Szemünk 
láttára nap-nap után. 

— Azt hittük mi is, hogy egészségi tekintetben 
a lakásviszonyok elbírálására csakis orvosok le-

j hetnek hivatottak és az ő véleményük lesz irány-
i adó ugy a tanácsra, mint a törvényhatóságra. 

— Előttünk fekszik dr. Jung Sándor kerületi 
tiszti orvos jelentése még a mi képzeletünket 
is felülmúló megdöbbentő adataival. Nemcsak az 
ő véleménye, hogy Szeged lakásállapota tartha-
tatlan, hanem osztoznak ebben vele az összes 
szegedi orvosok, akik pedig nem is laknak egész-
ségtelen lakásokban, de akik betegeik látogatásá-
ból közvetlenül ismerik, hogy szégyene és sze-
rencsétlensége ennek a városnak 18.867 lakásá-
ból 3170. 

fis a tanács Is, meg a tőrvényhatósági 
¿bizottság Is el tudta altatni lelkiismeretét 
egyik nemrég tartott közgyűlésén azzal, 
hogy évenklnt 50 kislakás építését helyezte 

kilátásba! 

Ha tehát ujabb lakásigény nem keletkezne, 

két emberöltő alatt mag a mostani tör. 
lényhatósági bizottság is megoldaná a 

lakáskérdést! 

— Azt bizonyítja ez, hogy ennek a tanácsnak 
és ennek a tőrvényhatósági bizottságnak nem fon-
tos a lakásügy, tehát nem is akar rajta gyökere-
sen segíteni. Pedig de sok olyan betegség van, 
melyet az egészségtelen lakások lakói hordoznak 
magukban és állandóan fenyegeti azokat is, kik 
pedig egészséges lakásokban laknak. 

— Annak igazságát senki sem tagadja nyíltan, 
hogy az egészségtelen lakásokat egészségesekkel 
kell pótolni. Az ám a baj, hogy nincs rá pénz, 
— halljuk. Tagadhatatlan, hogy lakásokat csak 
pénzzel lehet épiteni. De ne engedjük magunkat 
ezzel félrevezetni. Olyan kölcsön felvételéről van 
szó, ami a város közönségére semmi lerhet nem 
jelenthet, a kölcsönpénzből építendő lakások jö-
vedelme pedig nemcsak a kölcsön kamatait, hanem 
magát a kölcsöntőkét is amortizálja, tehát vég-
eredményben a közvagyont gyarapítja. 

— A város hitelképessége vitán felül áll. A 
kormány a szegedi lakásviszonyok ismeretében 
nem tagadhatja meg hozzájárulását a kölcsön fel-
vételéhez. Nem lehet ezért elfogadni a pénz-

hiányra való hivatkozást sem. A lakások építése 
nem a kőz feladata, hanem a magántőkéé — 
halljuk unos-untalan — és megmozdulása máris 
észlelhető. 

— Nézzük meg ezt a megmozdulást közelebb-
ről. Állandóan csökken azoknak a száma, akiknek 
fölösleges tőkéjük van. A hitel pedig elviselhetet-
lenül drága. A magántöke tehát nem épít, vagy 
ha épit is, nem kislakásokat. Ellenben átalakít 
raktárhelyiségeket, műhelyeket, szuteréneket, mert 
más célra értékesíteni mái- nem tudja és csinál 
belőlük szoba-konyhás lakásokat; melyek szűkek, 
alacsonyak, levegőtlenek és naptalanok — és kö-
vetel értük évi 500—700 pengős bért. 

— A magántőke lakástermelése igy inkább sza-
porítja, mint csökkenti az egészségtelen lakások 
számát. Csak azon csodálkozunk, hogyan kaphat 
engedélyt az ilyen átalakításokra. 

— Ilyen körülmények között 

elérkezett az utolsó órája annak, hogy a 
tanács és a törvényhatósági bizottság a 
katasztrófa elkerülése végett lássa be a 
tarthatatlan lakásviszonyok roppant nagy 

horderejéf, 

ísrherje el, hogy a mai állapot fentartása csak 
néhány ezer háztulajdonos önző, anyagi érdekét 
szolgálja és vegye revízió alá eddig tanúsított 
érthetetlen álláspontját. Dolgoztasson ki olyan ter-
vet, mely a mai tűrhetetlen lakásviszonyokat gyö-
keresen megváltoztatja és azt komolyan és sürgő-
sen hajtsa is végre. 

— Az a büszkeség, mely a tanácsot és a törvény-
hatósági bizottságot az egyetemi épületek és fo-
gadalmi templom emelése és környékének ren-
dezése — anyagi szempontból holttőke befekte-
tések — miatt eltölti, nem fakadhat önérzetből, 
ha ezeknek az alkotásoknak tövéből az egészség-
telen, nedves- és pincelakások lakóinak szenvedése 
és könnyei árnyékolják be. 

— Mi ismerjük őket, ismerjük szenvedésüket és 
lakásuk borzalmait. Szeretjük, magunkénak vall-
juk őket és küzdeni fogunk értük, hogy emberhez 
méltó lakásokhoz jussanak. 

A szegedi szociáldemokrata párt 
Végrehajtóbizottsága. 
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