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Kozma Miklós 
belügyminiszter 
kitüntetése 

A Budapesti Közlöny keddi száma közli a 

kormányzó kéziratát, amely Kozma Mtk\ő& 
belügyminisztert a magyar érdemrend első osz-
tályú keresztjével tünteti ki. A legmagasabb 
kitüntetés adományozása abból az alkalomból 
történik, hogy Kozma Miklós belügyminiszter 
egy év óta tölti be ezt a felelősségteljes ál-
lását. 

Régen keltett kitüntetés hire olyan általános 
Örömet, mint. amilyennel az egész ország közvé-
leménye Kozma Miklós belügyminiszter kitün-
tetésének hirét fogadja Kozma egy esztendő 
óta tölti be azt a pozícióját, amely kétségtele-
nül egyike a legfelelősségteljesebb megbízatá-
soknak Magyarországon. A m/ii politikai viszo-
nyok között egy esztendő a belügyminiszteri 
állásban igen tekintélyes idő és aki olyan ered-
ményeket ér el, mint amilyenekre Kozma Mik-
lós tekinthet vissza, feltétlenül megérdemli a 
legszebb elismerést. 

KozmMiklós neve nem volt ismeretlen, 
amikor a kormányzói kinevezés a politikai 
élet első sorába állította. Mint a Magyar Táv-
irati Iroda vezetője és kifejlesztője, szoros 
összeköttetésbe került már közvetlenül, az ősz 
szeomlás után az egész magyar társadalom-
mal, megismerte a magyarság legégetőbb prob-
lémáit és hasznos, értékes tapasztalatok birto-
kába vette át a belügyi tárcát. Ezek a köz-
vetlenül szerzett, tapasztalatok kvalifikálták 
kétségtelenül arra. hogy kényes pozícióját mér, 
a mai kiélezett viszonyok között, is az ország 
egész közvéleményének legteljesebb elismerésé-
vel tölthesse be. Belügyminiszteri tisztségében 
számtalanszor beigazolta, hogy feltétlen hin 
(s megtartója a rendnek, az alkotmányosságnak, 
a törvények betartásának és tiszteletének. Ez 
n magyarázata annak, hogy Kozma Miklós sze-
mélye rokonszenvet tudott kelteni azokban a 
körökben is. amelyek politikai téren eVentét-
ben állanak vele. 

A sajtóval, elsősorban a vidéki sajtóval való 
rendkívül szoros és meleg kapcsolatai is olya-
nok. amelyek miatt kitüntetésének hire megér-
demli a kiemelést, a hangsúlyozást. Lereldi 
Kozma Miklós rendkívül értékes szolgálato 

kat tett a vidéki sajtinak a MTI élén. ö volt 
az. aki ezt a hírszolgálati intézményt fáradha-
tatlan buzgalommal és felbecsülhetetlen hozzá-
értéssel európai színvonalra emelte. Ezzel pe-
dig európai színvonalra emelte a vidék külön-
ben elég mostohán kezelt sajtóját is. A vidéki 
sajtó szeretetét megőrizte, sőt — ha lehetséges 
— továbbfejlesztette akkor is, amikor az or-

szág belügyminiszteri tisztségét kellett, fel-
cserélnie az MTI vezető állásával. Belügy-

minisztersége alatt ennek számtalanszor adta 
meggyőző tanújelét. Ennek pedig, — ezt talán 
felesleges is hangsúlyoznunk — felbecsülhetet-
lenül nagy jelentősége van éppen ezekben az 
időkben, amelyek nem sok jóval biztatják a 
magyar sajtót, hiszen a közélet minduntalan 
a sajtó-ellenes kinyilatkoztatásoktól válik lár-
mássá. 

Kozma Miklós igazi magyar ur, aki régi, 
szép tradíciókkal a tarsolyában indult él köz-
életi pályáján. Ezek a nemes tradíciók irányít-
ják minden ténykedésében, minden elhatározá-
sában és ezek a tradíciók érlelték meg benne n 
sajtó szeretettnek, megbecsülésének az érzését. 

Ezért jelent külön örömet számunkra, a mar 
gyár sajtó, a vidéki sajtó munkásai számára 
leveldi Kozma Miklós magas, megérdemelt ki-
tüntetése. 
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20 éves rendkívüli 
házadőmentességet kapnak a jövő év végéig 

felépifett uj házak 
Kik kaphatják meg a kedvezményt — Miniszteri rendelet 

a házadó mentesség teltételeiről és megszorításairól 

Sséch«nyl **OTI Ma okvetlenül nézze mesf aa 

Örvény 
cimti filmremeket, mert ma megy ntoljára. 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Sze-
ged törvényhatósági bizottsága, mint ismere-
tes, felterjesztést intézett a pénzügyminiszter-
hez és az építkezési kedv fokozása, valamint 

! a munkanélküliség csökkentése érdekében rend-
kívüli házadómentesség engedélyezését kérte. A 
felterjesztésére most érkezett meg a pénzügy-
miniszter rendelete, amely réeszben teljesíti a 
város kívánságát, de általános házadóment-es-
séget nem engedélyez. 

A rendelet ezeket tartalmazza: 
„A rendkívüli ideiglenes házadómentességről 

szóló I929:XXIX. t. c. 6. §-ában foglalt fel-
hatalmazás alapján a belügyminiszter úrral 
egyetértőleg megengedem, hogy a város terü-
letének alább felsorolt uccáin és terein emelt és 

legkésőbb az 1937. év végéig tel-
jesen lakható állapotba helyezett 

uj épületek 
az alábbi megállapított mértékű rendkívüli 
ideiglenes házadómentességben részesíthesse-
nek: 

I. 

20 évi rendkívüli ideiglenes házadómentes-
ség illeti meg: 

1. a legalább háromemeletes uj épületeket: 
a Kárász-uccának a Klauzál-tér és a Dugonics-
t-ér közötti szakaszát, b) a Dugonics-téren, 
ideértve a Dugonics-térre néző Dáni-ucca, Kál-
vária ucca által határolt saroktelket, c) a 36-
kai-uccában, d) a. Tisza Lajos-köruton, e) a 
Somogyi-uccának a Dugonics-tér, a. Zrinyi-
ncca és a Kelemen-ucca közötti szakaszán: 

2. a legalább kétemeletes uj épületeket: a) a 
Gróf Apponvi Albert-uccában, hl a Somogyi-
uccának a Zrinyi-ucca, illetve a Kelemen-ucca 
és Dóm tér közötti szakaszán, c) a Nádor-
uccában, d) a Bajza-uccában, e) az Oroszlán-
uccában, f) a Tömörkény István-uccában, g) a 
Feketesas-uccában, h) a Felsőtiszapartnak a 
Római-körutig terjedő részén, i) a Kossuth 
Lajos-sugárutnak a Tisza Lajos-körut és Dam-
janich-ucca közötti szakaszán, j) a Roldog-
asszony-eugáruton, k) a. Szentháromság-uccá-
ban. 1) a Valéria-téren, m) a Szentgvörgy-
uccában. a Szentgyörgy-téren és a Vásárhelyi-
eugáruton a Római-, illetve a Brüsszeli kör-
utig, 

3. a kétemeletes uj épületeket, a Széchenyi-
téren, 

4. a legalább egyemeletes uj épületeket, a) 
az ujszegedi Tiszapartnak a Csanádi-uccától 

a Teme6vári-körutig terjedő részén, b) a Ma-
ros-uccában. 

II. 
— A rendkívül ideiglenes házadómenfceeség 

kedvezményéber — folytatódik a rendelet — 
azonban a felsorolt területeken emelt uj épü-
letek is csak abban az esetben részesíthetők, 
ha: 

1. A telektulajdonosok az ucca szélesítésé-
hez, illetőleg uccanyitáshoz szükséges terüle-
teket a városnak díjtalanul engedik át ós a i 
épület a szabályozási vonalba építtetik. 

2. A vízvezetékkel és csatornával ellátott, 
illetőleg az építkezés évének folyamán ezzel el-
látni rendelt uccákban emelt uj épületekbe a 
háromszobás és ennél nagyobb lakások vízöblí-
téses W. C.-vel ée fürdőszobával, az egy- és 
kétszobásos lakások pedig vízöblítéses W. C.-
vel vannak ellátva. 

3. Minden alapfalon, a földszinti padló alatt 
15 centiméter mélységben vízszintes szigetelő-
réteg alkalmaztatott. Szigetelőrétegül közönsé-
ges kátránypapir nem alkalmazható. 

4. Azoknál a lakóhelyiségeknél, amelyek alá-
pincézve nincsenek, a padló burkolata alatt 
10—15 centiméter vastag betonburkolat alkal-
maztatott. 

5. Az épület az épitési szabályrendeletber 
előirt nagyságú telken épült. A telek nagysága 
azonban épületeknél 100 négyszögölnél kisebb 
még akkor sem lehet, ha azt az épitési sza-
bályrendelet esetleg kivételesen meg is enged 
né. 

6. Ha az épület cseréppel, palával, eevéb tüz 
biztos anyaggal van fedve és a felmenő falak 
valamint az oromfalak mészhabarcsba r a w - * 
kőből, vagy égetett tódából készültek. 

III. 
— Ha az uj épület valamely lebontott épü-

let helyére emeltetett, a rendkívüli ideiglenes 
házadómenteseég kedvezménye kiterjed az uj 
épület egész terjedelmére. 

IV. 
— A jelen rendeletemmel engedélyezett rend 

kívüli ideiglenes házadómentesség kedvezménye 
csak az állami házadóra Urjed ki. Felhatalma 
zom azonban a város kisgyülését, hogy azok-
ban az esetekben, amikor a, telektulajdonos az 
uccaszélesités céljaira telkének több, mint 10 
százalékát köteles leadni, az uj épületet í — 5 
évig terjedő rendkívüli községi pótadómentes 
séa kedvezményben részesíthesse." 


