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H A N G O S F I LM P R E M I E R J E 
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Egypengős lakrészadóval 
évente 200 kislakást épithet a város 

Lájer Dezső fontos indítványa a munkanélküli bizottság keddi ülésén 

CA Délmagyarország munkatársától.) A 
munkanélküliség problémájának letárgyalá-
sára kiküldött ötös bizottság kedden délelőtt 
ülést tartott dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes elnökletével. Ezen az ülésen Lájer 
Dezső szociáldemokrata párttitkár javaslatot 
terjesztett elő, amelynek az a célja, hogy 
a város többszáz egészséges kislakást építsen 
a pinceodukban sínylődő munkanélküliek szá-
mára — a városi pénztár minden ujabb meg-
terhelése nélkül. 

Az ülés elején dr. Pálfy József bemutatta 
a polgármester határozatait a bizottságok ko-
rábbi javaslataira vonatkozólag. A bizottság 
tudomásul vette, hogy a polgármester a javas-
latokat kiadta az illetékes szakbizottságoknak. 

Pálfy József bejelentette ezután, hogy Lájer 
Dezső inditványa alapján építészeti és mű-
szaki szakértőként meghívta a bizottság ülé-
seire Czigler Arnold építészt és építési vállal-
kozót, aki ugy a kisgyülésen, mint a közgyű-
lésen felszólalásai keretében már többször fog-
lalkozott a munkanélküliség problémájával. 

A bizottság tagjai több kisebb jelentőségű 
javaslatot terjesztettek ezután elő, majd Lá-
jer Dezső ismertette a maga javaslatát. Ennek 
a javaslatnak az a lényege, hogy o város 
vessen ki két-három esztendőre kisebb adót 
a lakásokra, még pedig ugy, hogy a lakók 
lakrészenkint átlag egy pengőt fizessenek 
évente. így, mivel Szeged város területén 
negyvenötezer lakrész van, a város évente 

körülbelül ötszáznegyvenezer pengőhöz jutna, 
amelyből mintegy 180—200 egy szoba-konyhás 
kislakást építtethetne. A kislakások legújabb 
építési módszere szerint egy-egy ilyen lakás 
nem kerülne többe kétezerkétszáz pengőnél. 
Lájer Dezső kijelentette, hogy nem uj lakó-
telepek létesítésére gondol, hanem arra, hogy 
a város a belterület üres telkeit építtesse be 
ezekkel a kislakásokkal. Három év alatt ilyen 
módon annyi lakást termelhetne a város, 
hogy a lakrészadót beszüntethetné, mert a 
további építkezések költségeit az u j lakások 
bérjövedelméből bőségesen fedezhetné.. Kije-
lentette még Lájer Dezső azt is, hogy a lak-
részadó megfizetésére a legszegényebb viszo-
nyok kőzött élő munkáscsaládok is szívesen 
vállalkoznak a cél érdekében. Ez a lakrész-
adó különben nem ismeretlen adónem Szege-
den, mert egészen a háborúig a város ablak-
adó néven szedett már hasonló adót 

A bizottság Lájer javaslatát elvileg elfogadta 
és megbízta az indítványozót, javaslatát dol-
gozza ki részletesen és azt mutassa be majd a 
jövő keddi ülésen. 

Tárgyalt még a bizottság a fehértói hal-
gazdaság tervéről is, azonban ezt a kérdést 
levette a napirendről, mivel a halastó létesí-
tésének egyik előfeltételét éppen az az ármen-
tesitő csatorna teremti meg, amelynek építé-
sét az ármentesitő társulat néhány nap múlva 
megkezdi. 
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Érdekes események 
a szegedi közgyűlés trianoni ülése körül 

Herczeg Ferenc miatt elhalasztották a rendkívüli közgyűlést, betegsége miatt most 
szombatra hívták Össze 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendkívüli közgyűlést, amelynek összehívását 
a trianoni békeszerződés aláírásának tizedik 
évfordulójára, junius negyedikére kérték a 
törvényhatósági bizottság tagjai, mint isme-
retes negyedikére nem hivta össze a főispán. 
Kedden azután megjelent a városháza hirdető-
tábláján az értesítés, amely szerint a főispán 
a rendkívüli közgyűlést junius hetedikére, 
szombat déli tizenkét órára hivta össze. A 
közgyűlés napirendjén egyetlen pont szere-
pel, a trianoni békediktátum elleni tiltakozás. 
A rendkívüli közgyűlés előkészítésére a fő-
ispán a kisgyülést is összehívta, még pedig 
csütörtök déli tizenkét órára. 

A közgyűlés elhalasztásának és későbbi nap-
ra történt összehívásának érdekes személyi 
vonatkozású előzményei vannak. A polgármes-
ter Herczeg Ferencet, a kiváló írót és Szeged 
törvényhatósági bizottságának örökös tagját 
kérte fel arra, hogy a rendkívüli közgyűlésen 
tartson beszédet Trianonról. Herczeg Ferenc 
eredetileg vállalta is a megbízást, azonban 
arról értesítette a polgármestert, hogy ne-
gyedikén nem jöhet Szegedre, mert Buda-
pesten kell maradnia, ahol ugyancsak a béke-
szerződés elleni tiltakozás megrendezésében 
van szerepe. Ezért arra kérte a polgármes-
tert, hogy vagy halasztassa el a közgyűlést, 

vagy pedig — ha ennek' akadályai lennének 
— kérjen fel más valakit a felszólalásra. 

A polgármester azonban ragaszkodott Her-
czeg Ferenchez. Megállapodott a főispánnal, 
hogy a közgyűlést csak akkor hívják össze, 
amikor Herczeg Ferenc lejöhet Szegedre. Arra 
az álláspontra helyezkedtek ugyanis, hogy 
Szeged törvényhatósági bizottságának nem 
kell feltétlenül az évfordulón tiltakoznia, til-
takozó ülését megtarthatja kcsőbb is. 

Herczeg Ferenc azonban keresztülhúzta 
most ezeket a számításokat. Kedden délelőtt 
táviratilag értesítette a polgármestert, hogy 
most már semmi esetre sem jöhet le Sze-
gedre, nem vállalhatja élete egyik legszebb 
megbízatását, mert orrsövény operáción ment 
keresztül és ennek következtében igen gya-
kori orrvérzése van. 

Herczeg Ferenc távirata lehangolta a pol-
gármestert. A lemondásról azonnal értesítette 
a főispánt, aki viszont összehívta hetedikére 
a rendkívüli közgyűlést.' A polgármester pe-
dig más szónok után nézett és ugy határozott, 
hogy dr. Menyhárt Gáspár egyetemi tanárt 
kéri meg a felszólalásra. Menyhárt Gáspár 
vállalta is a megbízatást és igy most már 
nem lesz akadálya a közgyűlés megtartásának. 

A törvényhatósági bizottság tagjai körében, 
de a nagyközönség körében is kellemetlen 
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hatást keltett ez a huzavona, amely a rend-
kívüli közgyűlés összehivása körül keletke-
zett A vélemények abban megegyeznek, hogy 
Herczeg Ferenc beszéde különös jelentőséget 
adott volna a békeszerződés ellen tiltakozó 
közgyűlésnek, azt azonban sokan indokolat-
lan túlzásnak tartják, hogy ezt a fontos köz-
gyűlést, a város szuverén parlamentjét, az 
egyre jobban elhatalmasodó személyi kultusz 
állandóan degradálja. 

— Ha Herczeg Ferenc nem ért rá negye-
dikén, az évfordulón — mondotta a Délma-
gyarország munkatársa előtt a törvényhatósági 
bizottság egyik jobboldali tagja —, akkor 
nem lett volna szabad elhalasztani a köz-
gyűlést, hanem azonnal más felszólalóról kel-
lett volna gondoskodni. Én Herczeg Ferenc 
irói és közéleti kvalitásait teljes mértékben 
elismerem, arra azonban nem vagyok haj-
landó, hogy a város közgyűlését igazítsam 
akármelyik rendes, vagy örökös tag elfoglalt-
ságához. 

Mint emiitettük, a rendkívüli közgyűlés 
összehivását kérő beadványt pártkülönbség 
nélkül aláírták a törvényhatósági bizottság 
tagjai, köztük a szociáldemokrata frakció egyes 
tagjai is. A szociáldemokrata városatyák, akik 
eddig egyetlen egyszer sem vettek részt a dísz-
közgyűléseken, most igen érdekes álláspontra 
helyezkedtek, amiről Lájár Dezső pártitkár 
a következőket mondotta: 

— A szociáldemokrata párt változatlanul 
fentartja azt az álláspontját, hogy a trianoni 
békeszerződés, amely emberi jogokat sért, fel-
tétlenül revízióra szorul. Éppen ezért haj-
landók vagyunk mi is résztvenni a rendkívüli 
közgyűlésen, de csakis azzal a feltétellel, ha 
ott akadálytalanul kifejthetjük ál láspontunkat 
Mi kívánjuk, követeljük a revíziót, de egyet-
len pillanatig sem áltatjuk magunkat azzal, 
hogy fegyverrel, háborúval elérhetjük ezt a 
célt. Előbb meg kell teremteni a revízió külső 
és belső politikai előfeltételeit. Ezt az állás-
pontot kívánjuk a rendkívüli közgyűlésen ki-
fejteni. Ha azonban nem sikerül a pártközi 
megállapodás, ha nem kapunk garanciát arra, 
hogy minden párt nyugodtan meghallgatja 
deklarációnkat akkor nem mehetünk el a 
közgyűlésre, mert nem kívánjuk magunkra 
vállalni az ünneprontó szerepét A felszólalás-
hoz való jogunk ugyanis elvitathatatlan és 
pártunk valamennyi városatyatagja élhetne 
ezzel a joggal, éppen ezért csakis akkor ve-
hetünk részt az ülésen, ha az illetékesek hoz-
zájárulnak álláspontunk kifejtéséhez. 

Lájer Dezső ebben az ügyben kedden dél-
előtt tárgyalt a polgármesterrel, aki kijelen-
tette, hogy neki nincs kifogása a szociálde-
mokrata párt felszólalása ellen, a kérdést 
azonban előbb megtárgyalja a többi párt kép-
viselőivel, a tárgyalás eredményéről pedig 
majd értesiti a szociáldemokrata pártot 

Lakner bácsi ét inasa 
a gyermekvilág kedvence', 
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szombat délután és vasárnap délelőtt óriás kacag-
tató műsor kere'ében mutatkoznak be a szegediek-

nek. Az előadáson negyszeiü 
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