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Az udvarban a szeged vidék! liázinyultenyésztők 

egyesülete hárinyulk iállitásá'n! szolgálja a látni, 

valókat. A lornateaemben, Hmelyben a szegedi! 

gyümölcstermelők termeléseik legjavát mutatiák 

be, bizonyít ja, bogy 

a magyar gyümölcs 

i|genb exportképes. A kiállítás e részének fiseze* 

állítását a Szegedi frvflmölcsterni'elők Ep; '-iitet* 

és dr. Kogutowitz Károly egyetemi t anár végezte. 
A Szegedi Gazdasági Egyesület igen hasznos 

munkát végzett a mezőgazdasági kiállítás meg-

szervezésével. Ai «gyík teremben bemutatja az 

egyesület 55 éves jubileuma alkalmából törtéi 

netét. 

A kiállítást vasárnap délelőtt 10 órakor nyit-

ják meg ünnepélyes formaságok kőzött. Erre az 

alkalomra Szegedre érkezik dr. Czvetkovits Fe-

renc miniszteri tanácsos, aki a főldmivelésügyi 

miniszter képviseletében nyitja még a kiállítást. 

Szenesi Mária párisi modelÍpe*ve! kalap-
szalont nyitott f e h e 'e s a s u r a a 

2 1 . s z . a l a t t . 

Nem szabad ui telepei léfesifeni Szegeden, 
fokozatosan meg kell szüntetni 

a nedves lakásokat 
Az Iparügyi minisztériumban terjeszti fel a város a nedves lakások 

statisztikáját 

(A Délmagyarorsaág munkatársától.) Az ipar-

ügyi minisztériumból leirat érkezett Szegedre, a 

városhoz, hogy 

a lakhatásra alkalmatlan, nedvet lakások-

ról késiitsrn sürgősen kimutatást. 

A leírat kapcsán nem volt szükséges a statisztikai 

adatfelvétel, mert ezt a város előljárósági hivatala 

már a mult én folyamán elkészítette. 

Tavaly ugyanis az elöljáróság megbízottai Járták 

porra a házakat ás kimutatásba foglalták necák szé-

riát « redves lakásokat. 

összesen i.20t nedvet Inkát! írtak fisste Ste-

geden 

ás most a statisztikát az iparügyi minisztériumba 

terjeszti fel a város. 

Az iparügyi minisztériumban régóta esedékes 

törvényjavaslat előkészítésén dolgoznak. A Javaslat 

nem kisebb kérdésre vonatkozik, mint arra, hogy a 

jövőben törvényes Intézkedéseket kívánnak életbelép-

tetni a városrendezés szabályozásáról. A törvényja-

vaslat elkészítésének az as Indokolása, hogy 

egyes vidéki váratok fejlődés0 megtehet fis 

egészségtelen irányban halad 

és n megtelelő belterület! fejlődés helyett, a peri-

fériákat építették be, még redlg rendszertelenül. 

Stegeden 

!« eléggé nem hibáztatható, hogy a körtöltésen kívüli 

részeket egymásntán építették be és alig tfa ér le-

forrása alatt tizenhat telep épült a város határában. 
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A telepek gyakran megoldhatatlan feladatok elé állí-

tották a város hatóságát A telepek lakóssága ugyan-

is éppúgy ragaszkodik a közmüvekhez, a vízvezeték-

hez, a gáz- és villanyfelszereléshez, valamint a hasz-

nálható útakhoz, mint a belső területeken, ezzel szem-

ben ezeknek a berendezéseknek létesítése igen nagy 

összegeket emészt föl. 

Az üj városrendezési törvényjavaslat, értesülé-

sünk szerint, ezekről a kérdésekről intézkedik és az 

új településeket szabályozza Az eddigi tervek szerint 

megtiltják a telepek létesítését azokon a helye-
ken. ahol a közmüvekkel való berendezés napm 

összegekbe kerülne. 

A régi telepeket már nem érintené a törvényjavas-

lat, de új telepeket csakis az Iparügyi minisztérium 

hozzájárulásával létesíthetnek a városok és kijelölik 

azt is, hogy a költségelőirányzatoknak hány százar 

lékát fordíthatják a telepek fejlesztésére. Ha az új 

városrendezést törvény életbelép, ez egyszersmind azt 

is jelenti, hogy 

Stegeden több telepet ttent lehet létesíteni, 

mert a perifériáknak közmüvekkel való feltze-

reléte rendkívül tokba kerülne 

és a város anyagi helyzete azt nem birni el. Viszont 

az uj településeket ezután közmüvekkel kell ellát-

nlok a közületeknek. 

Az uj törvényjavaslat tehát 

Szegeden gátat vet annak a még fel-felbuk-

kanó törekvésnek, hegy ttaporitta a várót a 

körtöltésen túli részeken a telepekei. 

Intézkedik majd a Javaslat 

az egészségtelen, nedvet lakásokról, ót «IS-

írja, hogy fokozatosan meg kell azokat ttün-
tetni. 

Ezt célozza az a statisztikai adatgyűjtés, amelyre 

az iparügyi miniszter utasította a városokat.. Októ-

ber elsejéig kell elkészíteni a statisztikát a nedves 

lakásokról. 

Szeged városa az eltük kötött lese. intely 
felterfesrH n kimutatást, tekintettel arra.. 

ho;7y az már egy én óta készen vun. 

Még nem ismeretes, hogyan kívánja a miniszté-

rium megszüntetni a nedves lakásukat, bizonyos 

JSZOtáan, .ferxi. 

Szegeden a 3ÍOO nedvet lakát kiüritéte nem 

egykönnyen hajtható végre. 

A Szegedi Háztulajdonotok Egyesületének vetetösége 

érdeklődésünkre a következő felvilágosítással szolgált 

a nedves lakásokról: 

— Lehet, hogy tényleg van annyi nedves lakás 

Szegeden, amennyi a statisztikában szerepel, de tény 

az is, hogy a nedvesnek tartott lakások nagy rés zó-

ben nem lakik senki. Az úgynevezett egészségtelen 

pincelakásokat fokozatosan ürítik kl a háztulajdo-

nosok, mert nem érdemes nekik bérbeadni. Ezeket a 

helyiségeket ugyanis leginkább olyanok veszik bér-

be, akik keresetnélkül vannak és azt a minimális 

bért sem képesek megfizetni. Az első hónapban még 

talán fizetnek, de azután megakadnak a lakbérrel. A 

háztulajdonosok nagyobbára nem sokat törődnek már 

as ilyen helyiségekkel, mert tndja, hogy nem tóhat 

lakások céljaira kihasználni és jó bérlőt nem kap 

rájuk. 

— Ami a földszinti lakások nedvességét illeti, as 

speciális baja Szegednek. Tudjuk jól, hogy rengeteg 

a nedves lakás és ebből elsősorban a háztulajdonos 

nak van kára. mert. vagy nem képes kiadni az Ilyen 

lakást, vagy kevesebb bérrel kénytelen megelégedni 

A lakások nedvességét csakis csatornázással lehetna 

végképpen megszüntetni, mert a legtöbb nedves 1» 

kás azokban as neeákban található, ahol nincs eca 

tora Irta, 

Beszéltünk 

egy kisiparossal 

Is, aki a Polgár-nccában lakik nedves földszinti la-

kásban: 

— A súlyos gazdasági visaonyok kényszerltettek 

ebbe a lakásba, amely kőzelesik a mühelyémbez, — 

mondotta a kisiparos, — A gazdasági viszonyok Jar 

•nlásával lehetne ezen az állapoton segíteni. Szeg» 

den ugyanis nagy a lakásnyomor és a lakosság sné-

l«a rétege nem képes megfizetni a rendesebb laká-

sokat Azért költöztem én is nedvesfalú lakásba, mart 

ez 10 pengővel olcsóbb havonta. Ha Javulnának a vi-

szonyok, akkor meg tudnánk fizetni a Jobb , egészsé-

ges lakásokat Is és a nedves lakásokra akadna 

bérlő. 

Ezúton értesítjük t ügyfeleinket, hogy 

sorsjegyirodánkat a mellettünk levő 

házba: 

Széchenyi tér 2/a szám alá 
h e l y e z t ü k á t . 

Petfi Ernő 
m. kir. esztálysorsjátók főelárusitó <* 

Gyermekei ruhájára paszományt (kikötési) na házi-
lag készíttessék, mert nálam o l c s ó b b a n á l Jobb 
k iv i te lben szerezhetik be. M ISNKBl TIBI 

• » Kelemen-u. 12. (Ha-Ha mellett) 

is c-sák akkor elegáns, ha ékszert visel, 

mely arany, gyémánt, briltiáns! 

Legolcsóbb árak! Nagy választéki 

Legjobb minőség! — Előnyős részletfizetés! 

H Q I h o T f w r V. 
müói ás és ékszerésznél Széchenyi-tér 9. sz. 

I t ört arany, ezüst, drágakő, zálogjegy be-
| váltása ifimét igen magas árban! 152 


