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Sopron
városa, mint a lapokban olvasható volt, 
azzal igyekszik segíteni a lakásínségen, 
hogy mindenkinek ingyen telket ad, aki 
egy év alatt felépíti rajta a házát, sőt a 
hozzávaló kőanyagot és homokot is ő 
adja a város bányájából. Íme, egy vidéki 
város polgármestere szerencsés és nagy
lelkű ötlettel megtalálta azt a régen ke
resett formát, amelyet száz meg száz 
bölcs hiába keresett. Valóságos Kolum- 
bus tojása.

Eddig úgy volt, hogy a Földbirtok
rendező Bíróság osztogatott házhelyeket 
az arra rászorulóknak, de nem ingyen, 
hanem valamivel a napiáron alul. Aki
nek házhely jut, amire befizeti az árát, 
gyakran nem marad semmije az építésre 
szánt t jé b ő l . Annyi azonban bizonyos, 
hogy egy év alatt nem épülnek házak 
az ilyen házhelyekre.

Ellenben a soproni megoldásnál az 
építtető a tőkéjével nyomban megkezd
heti az ingyentelken házának építtetését. 
Sajnos, a vidéki városok közül nem mind
egyik van olyan helyzetben, hogy elaján
dékozni való telkei legyenek, például 
Győr is rá van szorulva a megváltási 
árakra, de azért mindegyik feláldozhatna 
földjéből egy bizonyos minimális részt, 
hogy megindítsa az építő akciót és ezzel 
segítsen a lakásínségen.

Hisszük, hogy a soproni példa köve
tésre talál az egész országban és néhány 
év alatt kilábolunk a háború által terem
tett lakásmizéria fertőjéből.

Százmilliárd hitelt kapnak 
a kisiparosok.

A kis- és kézmüiparosok, valamint a kis
kereskedők hitelkéréseikkel hőnapok óta ostro
molták az illetékes hatóságokat, elsősorban a 
pénzügyi és a kereskedelmi minisztériumokat, 
anélkül azonban, hogy eddig Ígéreten kívül 
egyebet is kaptak volna. Most végre örvende
tes fordulat állott be a kisipari hitel kérdésé
ben. A kisiparosok érdekképviseleteinek, Így az 
Ipartestületek Országos Szövetségének, az Or
szágos Iparegyesületnek és a Budapesti Kis
ipari Hitelintézetnek, mint a főváros égisze alatt 
álló hitelnyújtó szervnek a Pénzintézeti Köz
pontban és a minisztériumokban levő kérvé
nyeit és előterjesztéseit illetékes helyen beható 
megfontolás és vizsgálat tárgyává tették és a 
Pénzintézeti Központ oly értelmű javaslatot tett 
a hitelkérdés megoldására, amely teljesen gya
korlati alapon oldja meg a problémát és meg
valósításának mi sem áll útjában.

A jóakarat eddig is meg volt a kisipari 
érdekeltségek kérésének teljesítésére, a legna
gyobb nehézség azonban az volt, hogy nem 
volt megfelelő pénzintézet, amely a kisipar szá

mára szükségelt kisebb tételek folyósításával 
tágabb keretekben foglalkozhatott volna. A bu
dapesti kisipari hitelintézet ugyan már számos 
közérdekű hitelakciót bonyolított le teljes siker
rel a múltban, azonban éppen tőkeszegénysége 
révén működése szűk korlátok közé szorult. 
A Pénzintézeti Központ legutóbb tett javaslata 
értelmében az összes kis- és középiparosok, 
valamint kiskereskedők hitelkérdései úgy vol
nának megoldhatók, hogy a Nemzeti Banknál 
vagy esetleg a Pénzintézeti Központ útján 
nagyobb, 80—100 milliárdos hitelt szavaztat
nának meg a kisipari érdekeltségek részére és 
ez összeg keretében a hitelnyújtás feladatát a 
budapesti kisipari hitelintézet látná el, amely
nek tőkéjét megfelelő módon felemelnék. Tudva
levő, hogy ez a nagyrészt altruista alapon álló 
vállalat a főváros intézménye, amely a részvé
nyek nagy többségét birja s az alaptőke fel
emelés révén bekapcsolódó részvényérdekeltség 
venné át az új részvények egy részét, oly mó
don azonban, hogy a főváros majorátusa meg
maradjon. Ily módon egy tőkeerős intézetté 
fejlődne ki a vállalat, amely azután banksze- 
rüen vállalna garanciát azokért a hitelekért, 
melyeket a hozzája forduló iparosoknak és kis
kereskedőknek nyújt.

A kormány még nem ejtette el 
a kényszerépítkezési törvény 

életbeléptetésének tervét.
Az érdekeltségek eddig alig felét építették fel 
a vállalt lakásoknak, — A  vidéki háztulaj
donosok tatarozási kötelezettségéről most foly
nak a tárgyalások. — A népjóléti minisztérium 
lakásügyi osztálya vezetőjének nyilatkozata.

Amikor — még a háború alatt — a 
lakásínség első jelei mutatkoztak, az akkori 
kormány lakáshivatalt létesített a meglévő laká
sok elosztására, egyúttal megalakult a Lakás
építő Állandó Bizottság, a szükséges építkezé
sek szorgalmazására, támogatására. A súlyos 
viszonyok között az építkezések egyáltalán 
nem állottak arányban a folyton emelkedő 
szükségletekkel és ezért a kormány körülbelül 
két esztendővel ezelőtt azzal a tervvel foglal
kozott, hogy külföldi mintára törvénnyel kény
szeríti a nagyobb érdekeltségeket, vállalatokat, 
hogy tagjaik, alkalmazottaik üzlethelyiségeit, 
illetve lakásra alkalmas helyiségeit elrekvirálja. 
Amikor a kormánynak ez a terve nyilvánosságra 
jutott, az érdekeltségek mindent elkövettek a 
terv megvalósításának megakadályozására és a 
lefolytatott tárgyalások során kötelezettséget 
vállaltak 200 lakás építésére.

Ennek a kötelezettségnek az alapján a 
kormány elállt a tervezet parlamenti letárgya- 
lásától és a törvénytervezet így nem emelkedett 
törvényerőre. Párhuzamosan ezzel az akcióval 
a kormány állandóan épített maga is lakásokat, 
magánépítkezések megkönnyítésére pedig egy
részt hitelnyújtással, másrészt adókedvezmé
nyekkel törekedett.

A párhuzamos lakásépítési akciók jelen
legi állására vonatkozóan Kray István báró dr. 
min. osztálytanácsos a népjóléti minisztérium 
lakásépítési ügyosztályának h. vezetője a követ
kezőket mondotta munkatársunknak:

Az érdekeltségek a kényszerépltkezési tör- - 
vénytervezet elejtése ellenében kötelezettséget 
vállaltak kétezer lakás önkéntes építésére. A 
felépítendő lakások építésére a következő 
arányok szerint vállalkoztak: A takarékpénztá
rak és Bankok Egyesülete 470 lakás felépíté
sére vállatkozott. Ebből felépült, illetve felépí
tése folyamatban van 452 lakásnak. A Gyár
iparosok Országos Szövetsége 1018 lakást 
vállalt, felépít 476 lakást, az Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesület 350 lakást lenne köte- 
lenne köteles építni, eddig 157 lakás építését 
kedte meg. A Magyar Bankárok és Pénzváltók 
Egyesülete a reárótt 50 lakásból 44-et épft, az 
Értékpapír- és Valutakereskedők Egyesülete 
viszont csak 26 lakás építését kezdte meg, bár 
ugyancsak 50 lakás építésére köteles. A tőzsde 
tagjainak 50, a Biztosító-Intézetek Országos 
Szövetségének 150 lakást kellene építeniük, de 
ebből a 150 lakásból még egynek az építését 
sem kezdték meg.

Ilyenformán tehát a felépítendő 2212 la
kásból 1140 épült fel, illetve ennyi lakás épí
tése van folyamatban. Minthogy a kormánynak 
azt kell látnia, hogy 871 lakás felépítése iránt 
még egyáltalán nem történt komoly intézkedés, 
felmerült az a terv, hogy az ősz folyamán a 
kormány mégis letárgyalja a kényszerépltkezési 
tervezetet, hogy a renitensekkel szemben meg
felelő biztosítékokat szerezzen magának.

Kétségtelenül sajnálatos tény az, hogy a 
vidéki városokban a fővárosihoz hasonló mérvet 
öltött a lakásínség, az állam mégis kénytelen 
a vidéki építkezéseket hitel nyújtásával előse
gíteni. Az építkezési hitel céljaira megszavazott 
összeg ugyanis olyan kicsiny, hogy abból 
egyetlen városban is képtelenség nagyobb- 
arányú építkezéseket megvalósítani. A vidéknek 
csupán a jelentős adókedvezményekkel lehet az 
állam segítségére jelenleg.

Az általános építkezések megindításának 
a munkanélküliség enyhítése szempontjából a 
legnagyobb jelentősége van és éppen ezt cé
lozza az intézkedés, amellyel a kormány a ház- 
tulajdonosokat elhanyagolt házaik jókarban tar
tására és tatarozására igyekszik szorítani. 
Hogy a tatarozásra milyen irányokban fog
nak a vidéki háztulajdonosok vállalkozni, 
arra vonatkozóan most folynak a tárgya
lások. Reméljük azonban, hogy az ország 
minden városában egyenlő agilitással fognak a 
háztulajdonosok a tatarozási munkálatok meg
kezdéséhez hozzálátni egyrészt saját vagyonuk 
konzerválása, másrészt az aggasztó munka- 
nélküliség enyhítése érdekében.

J i i r d e s s e n
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— V alorizálják  a katholikus alsópap
ság  kon gru áját. Klebelsberg gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter értesítette a katholikus 
egyházmegyei főhatóságokat, hogy az országos 
katholikus kongruatanács javaslatának elfoga
dásával elhatározta a katholikus lelkészkedő, 
világi papság kongruájának az eddigi mértéken 
felüli, a mutatkozó fedezethez képest lehetőleg 
100 százalékos valorizálását. A kultuszminiszter 
folyó évi julius hó 1-től a katholikus lelkészi 
jövedelmeket évi 80 mm. buzaértéknek meg
felelő összegig, a segédlelkészi jövedelmeket 
pedig évi 50 mm. buzaértékig egészíti ki. A 
theologiai tanárok illetményét a kultuszminiszter 
egyelőre évi 60 mm. buzaértékben állapította 
meg, amelyből az ellátás 25 mm. egyenértékét 
levonva, részükre átmeneti segély címén évi 
35 mm. buzaértéket folyósíttat. A kultuszmi
niszter a valorizált kongruaszükségletnek pontos 
megállapithatása végett elrendelte a jövedelmi 
összeírásoknak valamennyi plébániára kiterjedő 
revízióját s felkérte az egyházmegyei főhatósá
gokat, hogy plébániánként tüzetes kimutatásokat 
terjesszenek be a lelkészek különböző forrá
sokból eredő, mindennemű jövedelméről.

— Rendeletileg á llap ítják  meg a 
m axim ális kam atot. Az uzsoráról és káros 
hitelügyletekről szóló törvény szerint az évi 
8 százalékot meghaladó kamat követelése meg
állapítja az uzsora tényálladékát. Az élet át
törte a törvény rendelkezéseit. Most azonban, 
hogy közeledünk a normális hitelek felé, a 
kormány elhatározta, hogy a kamatmaximumot 
rendeletileg szabályozza. A megállapítandó köve
telhető legmagasabb kamat a bankkamatlábon 
felül bizonyos rezsihaszon lesz.

— Tífuszjárvány van Szom bathelyen. 
Szombathelyről jelentik: A város területén has
tífusz lépett fel legutóbb járványszerüen. A tiszti 
főorvos jelentése szerint eddig 14 megbetegedés 
történt. Noha a megbetegedések enyhe lefolyá- 
suak, a főorvos mégis elrendelte a legradikáli
sabb intézkedést a betegség terjedése ellen.

— Csökkenni fog a szén ára . Ilyen
kor nyár közepén már ránehezedik a háztartá
sokra a téli szénszükséglet beszerzésének gondja 
s ezért bizonyosan mindenkit érdekel az alábbi 
nyilatkozat, amely illetékes helyen tettek a szén 
árának kialakulásáról: Az idén komoly kilátás 
van arra, hogy a téli gondokat a szénkérdés 
nem fogja a tavalyi mértékben súlyosbítani, 
sőt a nagy kínálat a részletfizetés kedvezmé
nyén túl előreláthatólag alacsony árakat is ered
ményezni fog. Az árak lefelé irányuló tenden
ciáját elősegíti az a körülmény is, hogy a leg
nagyobb fogyasztó, a Máv. bizonyos tekintetben 
mérsékli most a vásárlást, ami azzal van kap
csolatban, hogy a külföldi bányák igen erő
teljes tempóban teljesítik, illetve szállítják le a 
Máv. megrendeléseit. A nagyközönség szem
pontjából minden esetre örvendetes, hogy meg 
van a komoly reménye annak, hogy a szén 
ára az idén nem emelkedni, hanem csökkenni fog.

— A borham isítóktól m egvonják az 
italm érési engedélyt. Az 1924. évi IX. t.-c., 
mely a bor előállításáról, kezeléséről, forgal
mának szabályozásáról és a borhamisítás tilal
máról szól, most lépett életbe. Ezzel szabá
lyozva van a bor előállítása és kezelése. Esze
rint a törvény előírja, hogy a bort milyen anya
gokkal lehet kezelni, milyen anyagokat lehet 
hozzákeverni és a bort hogyan kell forgalomba 
hozni. A borok csakis oly név alatt hozhatók 
a forgalomba, amelyből a valódi termelési hely 
kitűnik. A vendéglősöket főkép erősen érdekli 
a bortörvény, mert a jövőben minden hordóra 
pontosan rá kell vezetni a bor származási he
lyét, azonkívül pontosan kell vezetni a bor
nyilvántartást és ki kell függeszteni a bortörvény 
rendelkezéseit. Szigorúan bünteti a törvény a 
borhamisítást és a bornak nem megfelelő módon 
való kezelését. A törvény rendelkezései szerint 
a vendéglőstől már az első borhamisítási eset
ben elvonják az italmérési jogot és kötelezik 
az Ítéletnek hirlapilag való közzétételére. Az 
ellenőrző közegek rendkívül gyakran fognak 
borszemléket tartani és ezért a törvénynek leg
szigorúbban betartása az érdekelteknek kimon
dottan létkérdésévé vált.

1924 augusztus 10.

— ötven vidéki város 9 m illiárdot 
kapott. Megírtuk, hogy a kormány 75 milliár
dos kölcsönt bocsátott a városok rendelkezésére 
a tisztviselői fizetések biztosítására évi 10 szá
zalékos kamat és havi 7a%  késedelmi kamat 
mellett. Ezt az összeget a Pénzintézeti Központ 
havi 25 milliárdos részletekben folyósítja az 50 
vidéki város és Budapest közt megállapított 
kulcs szerint. A főváros havi tizenhat milliárdot 
kap, a vidéki városok havi 9 milliárdot, köztük 
Kecskemét (500 millió), Debreczen (720 millió), 
Győr (424 millió), Szeged (590 millió) kapják 
a legnagyobb és Kalocsa, Komárom (50—50 
millió) a legkisebb összegeket. Az első részletet 
már fel is vették a városok és abból fizették 
ki az augusztusi fizetéseket és nyugdíjakat. Az 
egy év alatt visszafizetendő kölcsön fedezetéül 
a városok általános kereseti adó bevétele és 
forgalmiadórészesedése szolgál.

x Poloskákat petéivel együtt házilag kiirtani 
csak a Löcherer Cimexinnel lehet Ára olcsó, hatása 
biztos, kezelése egyszerű, minden tisztítható vele. Fő
raktár Frantsik Andor drogériájában.

Pápa, 1924. Főiskolai könyvnyomda.
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V i d é k e k e n
ahol nincs jó ivóvíz, a mezei 
munkáknál, de utazásoknál 
is, vigye magával — hidegen 

vagy melegen —

D U L S Z I T
nevű kristálycukorral is éde
sített kávékonzervünket. — 
V é r h a s ,  h a s t í f u s z  fel
lépése igy könnyen m eg

akadályozható.

Gyártja: a Kőbányai Polgári Serfőzö 
és Szent István Tápszerművek Rt.
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Legfinomabb gyapjufonalak festve és nyersen.

Pamutfonál és Cérnaipar Rt.
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— Alapíttatott 1888-ban. — J
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ti Ajánlja tiszta borpárlatból készült, általánosan J  
4  elismert legjobb minőségű hazai gyártmányát. P


