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Fontos tanácskozások 
és érdekes híresztelések 

a választójogi reformról 
100 hiteles aláírás és 2000 pengő kaució kell 

a képviselői ajánláshoz 

(Budapesti tudósítónk telefonielentése.) Két-
6Ci'telenül a választójogi reform áll a politikai 
élet előterében. Az már nyilvánosságra kerül'.. 
bogv az ajánlási rendszer reformja körülbe-
liii a következő letz: 

— A jövőbeli 100 közjegyzőileg hitelestitett 
aláírásra és 2000 vengő kaucióra lesz szükséa 
a jelöltségre. Ez az összeg elvesz, ha a ielölt 
nem kapia meg a szavazatok 20—25 százalé-
kát. 

Darányi Kálmán miniszterelnök felkérte 
Kozma Miklós belügyminisztert, intézked-
jék, hogy azonnal fogjon hozzá a miniszté-
rium a törvényjavaslat elkészítéséhez. 

$gvee politikai körökben arról is beszéltek, 
hógv 

a választások sokkal korábbi idő-
ben várhatók, mint azt a mai par-
lament mandátumának leiária 

megkívánná. 

Az egvségespártban tovább folvnak a küz-
delmek az egyes frakciók között, ami meg-
nehezíti Darányi miniszterelnök helyzetét. Da-

rányi Kálmánhoz közelálló körökben hang-
súlyozták a Délmagvarország munkatársa 
előtt, hogv a miniszterelnök nem hallandó a 
különböző frakciók nyomásának enaedni. ha-
nem tovább halad a mára, által helyesnek ta-
lált uton. 

Rendkívül érdekes, hogv 

az ellenzék 

milyen álláspontot foglal el. Gróf Bethlen Ist-
ván nincsen teljes mértékben meaeléaedve az 
ügyek menetével; lassúnak tartja a kormány-
zás iramát. Ezzel szemben Eckhardt Tibor 
meg van el énedre ós Bethlennel folvtatott is-
mételt megbeszélései során ennek az állás-
pontiának kifeiezóst is adoM. 

Ugy értesülünk, hogv Eckhardt igyekszik 
rávenni Bethlent arra. hogv február 1-ia min-
dennemű akciótól tartózkodjék ós vária be. 
amig a kormánv végrehaiMa az ajánlási rend-
szer reformját. 

Biztosra veszik politikai körökben, hogv 
a miniszterelnöknek 

sikerül rendet teremteni a vártban 

és ebben az esetben nincsen mesz-
sze az idő arra. hoav az ui vá- . 

lasztások bekövetkezzenek. 

Szombaton a miniszterelnök több. mint egy 
óra hosszat tartó megbeszélést folytatott a vá-
lasztójogi kérdéssel kapcsolatban. Az elkö-
vetkezendő jövőben ismét előtérbe kerülnek a 
belpolitikai kérdések. 

KORCSOLYAZO GARNITURAK 
SZVETTEREK - PULÓVEREK 
LAMPEL és HEGYI cégnél, Tisza Lajos 

körút. 
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Háromemeletes székházat épit 
a Széchenyf-téren 
a Nemzeti Bank 

A városi kedvezményed rfí' ravaslatot terjeszt a polgármester a szer-
dai közgyűlés elé 

(A Délmaayarorszáa munkatársától.) Né-
hány iét óta tárgyalások folvnak a város ha-
tósága ós a Nemzett Bank igazgatósága kö-
zött. Felmerült az a terv. hogv a Nemzeti Bank 
t#íkházat építtet Szeaeden éppen ugy. mint 
ahogy nemrég Debrecenben építtetett. A bi-
zalma.* iellegü megbeszélések eredményeként 
dr. Pálfy József polgármester konkrét javas-
latot terjeszt a szerdán összeillő közauülés 
elé. A szombaton tartott, előkészítő ülésen 
hangsúlyozd ugyan a polgármester, hogv a 
Nemzeti Bank igazgatóságában nem tena tul 
az épitkezégi hajlandóság, de azért remény 
van arra. hogy abban az esetben, ha a város 
h'itósáaa bizonuos kedvezményeket biztosit szá-
mára felévitik Szeaeden a székházai. 

A javaslat szerint a Nemzeti Bank a Tóth 
Péter-féle Széchenvi-ori telekkomplekszumot 
vásárolná meg. Ezekre az ingatlanokra, ame-
lvenkek egyik frontja a Széchenvi-térre. a 
máf<ik a Csekonics-uccára, a harmadik pedig a 
Feketefca-vuccára néz. opcióia van. Erre a 
nagv telekre énitenó fel a pénzintézet hirom. 
emeletes székházát. Mivel a Széchenyi-téren 
az- érvényben levő" rendelkezések szerint csak 
kétemeletes épületet szabad emelni, mert kü-
lönben megbomclna a tér építészeti harmóniá-

} ja, a polgármester azt javasolja, hogv kedvez-
j ményként járuljon hozzá a közgyűlés a három-
1 emeletes épület építéséhez, de mondia ki. hogv 
j a párkányok magasságának meg kell egyeznie 
I a többi Széchenvi-téri épület párkánvmagassá-
j gával. 

j A polgármesteri javaslat még ezeket a ked-
' vezményeket kivánia biztosítani az építtető 
| Nemzeti Bank számára: kövezetvámmeS\séa 

az építkezési anyagra, kivéve a Szeceden is 
beszerezhető téglaanvagot. öt évi vótadómen-
tesség. a rendelet szerint ugyanis a város ma-
ximálisan öt évre engedheti e] a pótadót. mivel 
azonban ezt a Nemzeti Bank kevesli, a polgár-
mester azt iavasolia. hogy irion fel a közevü-
lós a kormánvhoz tizesztendei pótadómen'>e8ség 
engedélyezéséért tekintettel a kilátásban levő 
nagyarányú építkezésre: ötévi vizdiimentesséa 
az intézet által haszná'andó helviségek után. 
Mivel a vizdiiat a bérlők fizetik, a bérbeadan-
dó helyiségek után nem kíván vizdiimenteseé-
get adni a . polgármes'er. t > 

Az ui építkezések elŐmozditáBá' céliából 
engedélyezett házadómen+ea^égét 'csak azokra 
az épületekre biztositia a. rendeV. amelvek 
leakésőbb 1937 decmber elsejéig 'akható ál-
lamiba kerülnek. Mivel abbau az esetben, ha 

a Nemzeti Bank elhatározza az éoitkezÓ6t. a<zt 
esek augusztus elsején kezdheti meg. a telke-
ken lévő épületek lakóit ugvanís hat hónapo« 
felmondási idő illeti meg. felmondani pedig 
legkorábban csak februárban lehet, az ui szék-
épület tehát december végéig- semmíesetre sem 
készülhet el, a polgármester azt iavasolia. 
hogv a közgyűlés írjon fel a kormánvhoz és 
a Nemzeti Bank számára kérje a kedvezmény 
határidejének eav évvel való meghosszabbítá-
sát. 

Ezekkel a kedvezményekkel szemben kösse 
ki a közgyűlés, hogv a banknak leaésőbb 1937 
augusztusában mea kell kezdenie az építkezést 
és azt a jövő év véaéia be kell fejeznie. Kösse 
ki. hogy az ópi'endő székház^ a telektömb 
mindhárom uccára néző frontját töltse be. ^ 
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