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SZAMOK A SZEGEDI L4KAS0KR0L 
27.555 lakás van a város belterületén — A kölöll lakások száma: 1300 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány héttel ezelőtt a belügyminisztérium sür-
gős jelentést kért a város hatóságától arról, 
hogy milyenek Szegeden a lakásviszonyok, 
mennyi a szabad és mennyi a kötött lakások 
száma és milyen hatása lenne a lakások eset-
leges felszabadításának. Jelentést kért a mi-
nisztérium arról is, hogy Szeged törvényható-
sága állást foglalt-e már a lakások felszaba-
dítása mellett, vagy nem. 

A belügyminisztérium érdeklődése szoros 
összefüggésben volt azokkal a tervekkel, ame-
lyek a hivatalos lap szerdai számában már 
rendeletek formájában jelentek meg, miután 
a pénzügyminiszter kétórás expozét mondott 
róluk a képviselőház kedd délutáni ülésén és 
miután a 33-as bizottság hozzájárult ezeknek 
a rendeleteknek a kiadásához. A rendeletek 
kőzött szerepel a házadó emeléséről szóló ren-
delet. A miniszter beígérte a lakásforgalom 
korlátozására vonatkozó korábbi rendelke-
zések hatályon kivül helyezésének tervét. 

A város hatósága a belügyminisztérium ál-
tal kért kimutatást még nem készítette el, az 
adatok gyűjtése csak most folyik és ezek kö-

zül a rendkívül érdekes adatok közül ismer-
tetünk néhányat. 

Szegeden a kötött lakások száma annyira 
összezsugorodott, hogy ma már elenyésző ré-
sze csak az összes lakások számának. 1927-ben 
még 10.894 kötött lakás volt Szegeden, 1928-
ban 9073, 1929-ben 6198, 1930-ban 4610, 1931-
ben 2085 és 1932 novemberében már csak 
1363. Ezzel szemben a felszabadult lakások 
száma 1932 novemberében 17.111 volt, azok-
nak a lakásoknak a száma pedig, amelyek-
ben maguk a háztulajdonosok laknak, 18.661. 
Ebből azonban 9580 a tanyákra esik. Szege-
den az összes lakások száma 37.135 a város 
egész területén, a belterületen 27.555. 

Ijesztő mértékben csökkent a házadó, 
amelynek alanía a lakbér jövedelem. A mult 
évre még 1,568.000 pengő állami házadót ve-
tettek ki, erre az évre, a novemberi lakbérval-
lomások alapján már csak 1,360.199 pengőt, 
a csökkenés tehát maidnem 208.000 pengő. 
Ennek a nagvaránvu csökkenésnek főképen a 
lakbérek csőkkenése az oka, de az oka az is, 
hogy igen sok az üres lakás 
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Dr. Schmidt Henrik rektor 
a központi egyetem 
áthelyezése ellen 

(A Délmagi/arország munkatársától.) Arról 
a tervről, amely a szegedi Ítélőtáblának vissza-
kívánja juttatni régi hajlékát, a Dugonics-téri 
épületet, az összes érdekelt hatóságok elmon-
dották véleményüket, csak az egyetem nem 
nyilatkozott eddig. Dr. Schmldt Henrik pro-
fesszor, az egyetem rektora most a következő 
nyilatkozatot juttatta el a Délmagyarországhoz: 

— A társadalom legszélesebb rétegeiből, az 
ország különböző vidékeiről és legtávolabbi 
városaiból tömegesen érkeznek hozzám levelek 
és sürgönyök, amelyek tiltakozásuknak adnak 
kifejezést a Ferenc József-Tudományegyetem 
központi épületének elvételére irányuló törek-
vések ellen. Minthogy az egyetemünk iránt 
szeretettel, ragaszkodással és jóindulattal vi-
seltető barátainknak és volt tanítványainknak 
mind egyenként nem tudok felelni, ezúton ér-
tesítem őket, hogy az egyetem központi éoüle-
téből való kilakoltatásunkat szorgalmazó törek-
véseket én is indokolatlanoknak tartom. 

— Az egyetemi kpmjvtár áttelepítését csak 
olyanok akarhatják, kiknek sejtelmük sincs ar-
ról, hogy ez mit jelent. Átköltözéskor ugyanis 
az egyetemi könyvtár egy évre teljesen hasz-
navehetetlen, mert a könyvek becsomagolása, 
kirakása és újból való elrendezése a tisztvi-
selői léts;:5m mostani csekély volta mellett 
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Lampel Hegyi ¥ ú m szövüff 
Fogalom a höSgyek között. 

Igen hosszú idő munkája. Még súlyosabb szem-
pont azonban a dolog anyagi oldala. 

— Az egyetem központi épületében ugyanis 
a rektori, két dékáni és quaesturai hivatalon és 
egyetemi könyvtáron 1 i .ül egy hatalmas könyv-
tári olvasóterem, a jog- és államtudományi 
kar 29 helyisége — erek között négy tanterem 
valamint a jog- és államtudományi intézet kü-
lön könyvtára —, vé*ül egy aránylag szép 
aula van. Városunk bármely épületének olyan 
átalakítása, mely ezeket befogadhatná, milliók-
ba kerülne. Ezzel szemben van Szegeden leg-
alább 15 olyan épület, amelybe a tábla csekély 
költséggel át volna közltöztethető és amely elég 
nagy volna ahoz, hogy abban a mostaninál 
háromszorosan nagyobb ügyforgalmat is le le-
hetne bonyolitani. Ha tehát nem is vesszük 
számításba azokat a költségeket, amelyeket a 
központi egyetemnek a tábla számára való visz-
szaalakitása okozna, központi épületünktől való 
megfosztásunk olyan horribilis kiadásokkal jár-
na, hogy ilyenek viselésére elszegényedett or-
szágunk és társadalmunk senki kedvéért sem 
válíalkozhatik. 

— A szegedi egyetem szívből kívánja azt, 
hogy a város mindenképen fejlesztessék és 
ha csak elháríthatatlan akadályokba nem ütkö-
zik, természetesen a szegedi tábla tértit eta is 
megnagyobbittassék. E célokért azonban ugy 
kellene küzdeni, hogy az egyetem intézményei 
tudománvus rendel le ésüktöl el ne vonassanak 
és az egyetem és a város között fennálló sze-
retet, egyetértés és harmónia zaklatásokkal meg 
ne zavartassák. 

Felmondták a svájci kliring-
egyezményt 

Bern, fubruár 1. A magyar kormány március 
elsejei hatállyal felmondta a Svájccal kötött kli-
ringegyezményt. A kormányt erre az elhatá-
rozásra a Népszövetség pénzügyi bizottságá-
nak és a Népszövetség Tanácsának tanácsai 
indították. Magyarország és Svájc között a 
tárgyalások azonnal megindulnak a két ország 
közötti áruforgalom és a fizetés nehéz hely-
zetének megoldására. 

Tamfök napja 
(A Délmagijarors'ág munkatársától.) A sze-

gedi tanítótestületek szerdán a rókusi iskolá-
ban pedagógiai szemináriumot tartottak, ame-
lyet Kiss Károly tanfelügyelő nyitott meg. Be-
szédét gróf Klebelsberg Kunó emlékezetének 
szentelte. Utána Wéber József igazgatő-tanitő 
tartott elméleti és gyakorlati oktatást »A rajz, 
mint szemléltető eszköz a tanításban« címmel. 
Vizy János félegyházi tanitó, képezdei zene-
tanár az énektanitásról tartott szemináriumot. 
uDé'után 200 tanitó és tanítónő látoogatta m-g 
gróf Klebelsberg Kunó sir ját, ahol megjelent 
Klebelsberg özvegye Is. 

Este a tanítóság estélyt rendezett a Tiszában. 
A tanítóképző intézet zenekara nyitotta meg 
a műsort, majd az intézet énekkara énekelt. 
Behul Anna magyar dalokat adott elő nagy 
sikerrel Hajabács Ernő zongorakísérete mel-
lett, Bálnt Gyula Sándor előadása után a 
tanítóképző intézet énekkara és zenekara zárta 
be a jól sikerült műsort. 

Az idő 
A Meteorológiai Obszervatórium jelenti: 

A barometrikus maximum a Földközi tengeren 
765 mm. A minimum Islandon 725 mm. Csapadék 
a kontinens nyugati és északi részein hullik. Nyu-
gat- és Középeurópában az időjárás enyhe. Erő» 
viharok vannak az Óceánon, Nyugat- és Kelet-
európában. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +' 
5.6 C, a legalacsonyabb — 0.6 C. A barométer ada-
ta nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 
768.2 mm, este 771.0 mm. A levegő páratartalma 
reggel 88 százalék, délben 76 százalék. A szél 
Iránya északnyugati, erőssége 3—2. A hóréteg 
vastagsága 5 cm. A talaj 4 cm-ig fagyott. 

Tdőjóslat a Délvidékre: Prognózis: Változóan, 
felhős enyhe idő. 

A Meteorológiai Intézet prognózisa este 10 
órakor: Prognózis: Enyhe Tdő, csak enyhe éjjeli 
fagyok, felhősödés, nyugaton esetleg kisebb esők. 

A viláorhirü 
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i m c n ékszerész 
Kelemen ucca 11. az. 

A legújabb kristályokból nagy választék. 

Rossz rádióját za^gasj 
s z e l e k t í v v é t e s z e m , s z u p e r r é a laki tora . villany* 
szerelést olcsón vállalok. P O L L Á K , 
Tábor ucca 8. sz. 52 
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harisnya, kötöttáru üzletében 

Széchenyi-tér Z. 
Tisza-szálló mellett. » 


