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jük a minoritáknak. A négy rendtag látja el 
Felsőváros iskoláiban a vallástanítás! és az összes 
szolgálatot. 

A minoritáknak ma legfőbb lörekvésükel képezi, 
hogy a régi kolostor 

csákány alá 

kerüljön \ kolostor belülről talán meg megfe-
lelne. de az iromba nagy épület, a rendtagok 
kevés számát tekintve, teljesen kihasználatlan. 

az elhanyagolt és agyonhallgatott Felsőváros is 
sokat nyerne. Az építkezési tervek szerint a rend-
tagok lakásain kivül 10 2 k ü 1 ö n b ö z ő n a g y-
ságu l a k á s fogadhalna be uj lakókat. 

Az építkezés ma még csak terv, de különböző 
építkezési vállalkozók és bankok olyan előnyös 
feltételek mellett akarják még ez évben megkez-
deni az építkezésekel, hogy most már csak rövid 
idő kérdése az a nap. amikor a kevés emlékű 
Szeged ismét szegényebb lesz egy emlékes, régi 
épülettel. (n.—s.) Az uj minorita palotával 
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Tizenhárom év után az Idén épül fel 
az első szegedi magánbérház, de a magánépilkezés 

megindulására még nincs kilátás. 
(A Délmag yarország munkatársától.) So-

kan visszaemlékezhetnek még arra az időre, 
(nem is olyan régen volt, csakhogy ami köz-
ben történt, háborít, forradalmak és egyéb 
összevisszaságok, kissé meggyöngítették az 
emberiség emlékező tehetségét amikor igy 
húsvét táján egészen megváltozott a város 
képe. Alig volt olyan ucca. amelyben egy-két 
\ij bérház építésére ne tellek volna előkészü-
leteket. A szegedi és a környékbeli tégla-
gyárak nem győzték a töméntelen rendelést, 
a bankok pedig nem győzték az építkezési í 
kölcsönök folyósítását. Magas árbócsorok 
emelkedtek ilyenkor már az üres lelkek kö-
rül és a legmagasabb szálfa hegyére kitűzte 
a lázas munkakedv tarka, pántlikás bokré-
táját. 

Mosl. mini tizenhárom keserves esztendő 
óta változatlanul, mozdulatlan a város. Az 
üres telkek elárvulva ásítoznak a belváros 
szivében is. a téglagyárak redukált üzem-
mel sem hídnak olyan keveset termelni, hogy 
a termés java nyakukon ne maradjon, a 
bankok pénzszekrényeit |>edig hármas lakat 
és még mindig drága kamat őrzi az építkezni 
vágyók elől. Mindenki azt várta, azt remélte, 
hogy ebben az esztendőben, a kemény sza-
nálási müveletek után inégis csak megindul 
a munka, hogy végre rentábilis üzletté, be-
fektetéssé válik a lakáslermelés, hiszen a la-
kások felszabadítása már nagyon a küszöbön 
van és a tanácstalan lakók nem igen számit-
halnak a lakások forgalmát korlátozó rendel-
kezések meghosszabbítására. Az illetékesek az-
zal vigasztalják ugyan a lakók elkeseredell 
tömegét, hogy a felszabadítás nem okoz majd 
katasztrófát, inert a halalom gondoskodik 
arról, hogy a felszabadítás pillanatában meg-
felelő számú larlaléklakás álljon rendelke-
zésre és igy nincs mit félni az égig növekedő 
lakbérektől, sem a hajléktalanság rémségétől. 
Vigasztalódnának is a lakók, ha a szép sza-
vakon. bátor biztatásokon kivül valami kéz-
zelfoghatóbb bizonyítékot is látnának félel-
mük alaptalanságára. Az a baj éppen, hogy 
ilyent nem látnak. A magántőke éppen ugy 
irtózik még az építkezéstől, mint ahogyan 
tizenhárom esztendőn keresztül irtózott, de 
nem tnulal nagy építési hajlandóságot sem az 
állam, sem a város. 

A város ugyan mutatna valami keveset, ha 
hagynák. Ugy látszik azonban, hogy nem 
hagyja a kormány. A közgyűlés már régeb-
ben elhatározta, hogy az Oroszlán-uccába, a 
zenepalota számára kijelölt telekre hatalmas, 
háromemeletes bérpalotát épittet, közel ötven 
lakással és tízmilliárd korona költséggel, de 
azl a dollárkölcsönl. amelyből ennek az épít-
kezésnek a költségét is fedezné a város, a 
kormány nem igen hajlandó engedélyezni, 
mert mint a hivatalos nyilatkozatok mond-
ják, a városok kölesönakciói veszélyezlelik 
a kormány hitelpolitikáját. 11a a rossz sejtések 
valóra válnak, akkor ebben az évben nem 
építtet uj bérházat a város, tehát a jövő 
május, amikor lejárnak majd a novemberre 

lehetővé teli felmondások, larlaléklakás nélkül 
találja azokat, akik képtelenek lesznek eset-
leg a háziurak eddig korlátok közé szoritott 
lakbérvágyáI kielégíteni. 

A helyzet tehát egészen szomorú és kilá-
tástalan a lakók számára, csak a magánépit-
kezés segíthetne, ha már a város építkezési 
hajlandóságát leszereli a szigorú pénzügyi po-
litika. 

A magánépitkezésekel a városi mérnökség 
tartja nyilván, mert itl intézik cl az építési 
engedélyeket. Éppen ezért fordultunk felvilá-
gosításért Dcrzenczt'n Domokos műszaki főta-
nácsoshoz. a mérnöki hivatal vezetőjéhez, aki 
érdeklődésünkre a következőket mondotta: 

Szegeden semmi jel sincs arra, hogy 
az idén számol tevő magánbérház építkezések-
ről lehelne beszélni. Nagy probléma a tiszt-
viselők építkezési mozgalma is, mert ha az 
OFB leiekhez is juttatja a közalkalmazottakat, 

az építkezés finanszírozására 
még terv sem alakult ki. 

Egészen jelentéktelen építkezések elszórtan 
vannak, de aki épít, az csak magának épít 
és nem nagyobb mértékben, mint az eltnull 
évek alatt. A nagy tartózkodásnak a pénz-
hiány az oka. Amíg olyan hitelviszonyok nem 

alakulnak ki, amelyek biztosítják az építke-
zések rentabilitását, nem is lehet nagyobb 
arányú magánépitkezésl várni. A város hely-
zete más. A város már hozzájut néha hosszabb 
lejáratú amortizációs kölcsönhöz és bár 
mi elsősorban erkölcsi köLelességünkel teljesít-
jük a lakásépítéssel — számunkra 

rentábilisnak bizonyultak eddig 
az építkezések, 

mert az uj bérházak meghozzák a befektetett 
tőke nyolc-kilenc százalékát. Igaz, hogy ezt 
a magas lakbérek teszik lehetővé. 

Beszéltünk Fenyő Lajos műszaki tanácsos-
sal, az építési osztály vezetőjével is, aki el-
mondotta, hogy hosszú esztendők után végre 
mosl benyújtottak egy nagyobb bérház építé-
sének engedélyezésére vonatkozó kérelmei. Dr. 
Zöld Jenő törvényszéki biró az első építtető, 
aki a mérnöki hivatalhoz benyújtott tervek 
szerint a Szenlháromság-ucca 15. szám alatti 
telkére kíván az otl lévő régi földszintes ház 
lebonlása után háromemeletes bérházat épí-
teni tizenhét teljesen modern, két-, három-
és négyszobás lakással. A régi ház lebontására 
már meg is kapla az engedélyt és húsvét után 
meg is kezdik a munkát. 

— Amíg a magánosok nem jutnak hosszú 
lejáratú amortizációs kölcsönhöz, nem is in-
dulhat meg a magánépilkezés — mondotta 
Fenyő tanácsos . Most az a helyzet, hogy 
mindenki vár, várja a hitelviszonyok javu-
lásál. az olcsóbb pénzt, az amortizációs köl-
csönt. Ugy látom, hogy abban a pillanatban, 
amikor a normális helyzet kialakul, Szege* 
den igen nagy arányban indul meg a ma-
gánépitkezés, mert hiszen a lakás ma a leg-
keresellebb árucikk, a lakbérek pedig olyan 
magasak, hogy még a mai kamatláb mellett 
is rentábilissá tennék az építkezést. 

Kérdezősködtünk máshol is, mindenütt 
ugyanilyen választ kaptunk, arra a kérdé-
sünkre azonban, hogy mi történik a Jaká-
sok felszabadítása után, hogyan oldódik meg 
a lakáskérdés, pozitív választ sehol sem kap-
tunk. 

Szolid olcsó árak! 

NHGY HÚSVÉTI CIPŰVnSDR! 
Női, férfi és gyermekcipőkülönleges-
ségek, lenniszcipők, vászoncipők, 
szandálok nagy v á l a s z t é k b a n 

P á l f i n á l , 
Korondi és Lichtman cipőkülönlegességek raktára 
Szeged, Kölcsey ucca 1. sz. (Royal-épület.) 

T e l e f o n I S — 1 5 . s z á m . S z o l i d o l c s ó á r a k ! 

DUSCHÁK festőipar vállalat 
Szeged, Kálvária ucca 2/b. 922 

Készítek: szobafestésí elsőrendű külföldi mintákkal, mázolást 
és fényezést a legszebb kivitelben és a legolcsóbb napi 
árakon. Költségvetéssel szívesen szolgálok. Telefon 771. 

maa 
Teljes garancia melleit elvállal 

téli ruhákat,szőrméket 
nyári gondozásra 

U O S S M j I N N molyUárvédö intéssete. 
s z o l i d A r a k . ! 105 

Vajda és Fodor 
Ee^olcsóbb^^vásárlásijáéig 

Külön első-
rangú mérték utáni szabóság. 

férfi , fiu és gyermekruha áruháza 
Szeged, Károlyi ucca 1. szám, a városi bérházban. Telefon 18-24. 

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát. Ollöny már . 4 0 pengőtől 
Gummi kabát 2 0 „ 
Felöltő . . 4 0 
Gyermekkruhák 6 w 

Kedvező fizetési telté' 
telek. Kirakataink megtekintését kértük 


