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Háromszázezer pengői róhatnak ki 
a vízvezetéket és csatornát nélkülöző városra 

(A Déimaqyarország munkatársától.) Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester bedden 
meghívót kapott a belügyminisztériumból csü-
törtökre a városok rendőrségi hozzájárulása 
ügyében tartandó megbeszélésre. Mint isme-
retes, a képviselőház a kormány javaslata 
alapján törvényt hozott, amely felhatalmazza 
a belügyminisztert arra, hogy az államrend-
őrség fentartási költségeinek tizenöt száza-
lékát a városokra háríthassa. A városok par-
lamenti képviselői, de a városok szerve, a 
városok kongresszusa is, mindent elkövettek, 
hogy a belügyminiszter javaslatából ne le-
gyen tőrvény, a javaslatot azonban a több-
ség megszavazta és igy a belügyminiszter 
január elsejétől kezdve jelentékeny hozzá• 
támlásokkal terhelheti meg a városok ház-
tartását. 

A miniszternek a hozzájárnlás felosztására 
agyszólván teljesen szabad keze van, a tör-
vény mindössze annyi korlátozást tartalmaz 
ezen a téren, hogy egy-egy város hozzájáru-
lása nem haladhatja meg évi költségvetésé-
nek három százalékát. Szegedre nézve en-
nek a tőrvénynek nagyon súlyos következ-
ményei tehetnek, hiszen a város jövő évi 
költségvetése előreláthatólag eléri a tízmillió 
pengőt, ami azt jelenti, hogy 

a belügyminiszter háromszáz-
ezer pengői róhat ki rendőrségi 
hozzájárulás rímén a városra. 

£z a háromszázezer pengős uj teher pedig 
feltétlenül megbillenti a város költségvetési 
egyensúlyát, amelynek helyreállítása csak 
ugy lesz lehetséges, ha a városrendezésre 
szánt költségeket redukálja a közgyűlés 
ismét. 

A polgármester erősen fegyverkezik a csü-
törtöki megbeszélésre és — mint a Délma-
gyarország munkatársa előtt kijelentette — 
mindent elkövet, hogy a város hozzájárulását 
a lehető legkisebbre redukálhassa. Hivat-
kozni fog azokra a súlyos terhekre, amelye-
ket ez a város az állam helyett vállalt ma-
gára az egyetemi épitkezésekkel kapcso'at-
ban, pontos adatokkal mutatja majd ki, 
hogy 

a határvárossá degradált Sze-
ged csak a legnagyobb erőfeszí-
téssel tudja megakadályozni a 
városi élet elsenyvedéséi, hogy 
pang itt az ipar is, a kereske-
delem is, hogy a városnak ál-
landó építkezéssel kell küzde-
nie a folyton fokozódó munka-
nélküliség ellen, amely könnyen 
a város elnéptelenedésére ve-

zethet. 

Hivatkozni fog arra, hojjy 

Szeged beépített területének há-
romnegyedrésze nélkülözi még 
mindig a legelemibb városi köz-
müveket is, nincs csatornája, 

nincs vízvezetéke 

és a városrendezés problémájának megoldá-
sát egyre követelőbben sürgeti a lakosság, 
a pénzügyi helyzet azonban egyelőre szinte 
teljességgel kizárja ezeknek a problémáknak 
a megoldását. 

A polgármester bizik abban, hogy a bel-
ügyminiszter méltányolni fogja Szeged spe-
ciális helyzetét a rendőrségi hozzájárulás 
nagyságának megállapításánál. 

A város a íaschler-telken 
építteti fel a k é t háromemeletes uj munkáslakoházat, 

amelyben ötven-ötven modern kislakás lesz 
1 SzentSYiirgv-nccai bérház harminc lakására már eddig kétszázan jelentkeztek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a hét és fél-
millió pengőre redukált tízmillió pengős vá-
rosi kölcsön kormányhatósági jóváhagyása kö-
vetkeztében most végre sor kerülhet azoknak 
nz építkezési terveknek a megvalósítására, 
amelyek már több mint egy esztendeje készen 
hevernek a mérnöki hivatalban a hozzájuk tar-
tozó közgyűlési határozatokkal együtt. Ezek 
közül az építkezések közül a város közönségét 
kétségtelenül 

a Szentgyörgy uccai uj bérpalota 
és a munkáslakások 

építése érdekli a legjobban, mert hiszen ez 
a két építkezés körülbelül százötven uj, egész-
séges és a körülményekhez képest elég mo-
dern lakással szaporítja a szegedi lakások 
számát. Hogy pedig erre a lakástermelésre 
szűkség van, mi sem bizonyitja jobban, mint 
az, hogy a Szentgyörgy-uccában építendő vá-
rosi bérház harminc-negyven lakására már 
rddig is több, mint kétszáz szegedi család 
jelentette be igényét. 

Néhány nappal ezelőtt közöltünk rövid, ösz-
szefoglaló ismertetést arról a nagyarányú la-
kásrombolásról, amely az egyetemi építkezé-
sek miatt folyt le az utóbbi időben. Megírtuk, 
hogy a lerombolt Palánkban több, mint há-
romszázötven lakást pusztítottak el az egyetem- j 
építő csákányok. A szegedi, lakásínségre tehát 
ven megfelelő magyarásat, mert hiszen szá-
mottevő magánépitkezés a háboru óta nem 
volt Szegeden, abban a hat bérházban pedig, 

a város emelt az utóbbi esztendők 

alatt, nincs több lakás kétszáznál. 
így érthető az a nagy kereslet is, amely a 

Szentgyörgy-uccában építendő uj bérház la-
kásai iránt megnyilatkozott — nem is szólva 
arról, hogy most az igénybejelentések ismét, 
megkezdődtek, illetve talán, még fokozottabb 
mértékben folytatódnak —. de már most is 
kétségtelen, hogy 

a városi építkezéshez fűzött sze-
gedi remények nagyon sok csa-

lódást hoznak majd. 
A Szentgyörgy-uccai bérházat a város nem 
a szegedi lakásnélküliek számára épiti fel, 
hanem az uj bérpalota lakásaiban a polgári 
iskolai tanárképző intézet tanárait kívánja 
elhelyezni és igy a szegedieknek alig jut be-
lőlük egynéhány. 

Városszerte nagy elkeseredést és lehangolt-
ságot keltett mégis az a hir, amely szerint 
adminisztrációs okok miatt a Szentgyörgy-
uccai bérház építését legjobb esetben csak a 
jövő év májusában kezdhetik meg és igy az 
uj bérház csak a rákövetkező év májusában 
lesz elfoglalható. Ennek a végtelennek tetsző 
terminusnak az az oka, hogy a mérnöki hi-
vatal még a közgyűlés mult évi határozata 
alapján elkészítette ugyan a bérház terveit, 
de a versenytárgyalás kiírásához szükséges 
költségvetést nem, időkőzben ugyanis kiderült, 
hogy az építkezéshez szükséges városi köl-
csön jóváhagyása nagyon hosszú ideig eltart-
hat. A mérnöki hivatalnak akadt közben más 
dolga is cs igy a költségvetés máig sem ké. 
sziill cl. 

A polgármester intézkedésére ez a más-
ielesztendős terminus most mégis megrövidül 
egy — félesztendővel. A polgármester kedden 
délelőtt megjelent a mérnöki hivatalban és 
sokáig tárgyalt Berzenczey Domokos műszáki 
főtanácsossal, valamint Kövér Tibor főmér-
nökkel, az uj városi bérházak legsikerültebb-
jeinek tervezőjével, akikkel közölte, hogy 

az építkezést a lehető leggyor-
sabban keli elkezdeni, 

inert fontos városi érdekek kívánják, hogy az 
uj bérházak mielőbb elkészüljenek. 

A mérnöki hivatal vezetője közölte a pol-
gármesterrel azokat a nehézségeket, amelyek 
az előkészítő munkálatok tempójának fokozása 
elé tornyosulnak. Hivatkozott arra, hogy a 
mérnöki hivatal tisztviselőinek egyrésze sza-
badságon van, a fölszaporodott munkát az 
itthonievők egymás között osztották fel és az 
ujabb munka már esetleg túlterhelést jelen-
len« számnkra. A polgármester azonban ki-
jelentette, hogy a legfontosabb most az épít« 
kezések előkészítése, a Szsentgyörgy-uccai bér-
ház költségvetését tehát a lehető leggyorsab-
ban össze kell állítani. 

A megbeszélések alapján 

a mérnöki hivatal építési osz-
tálya azonnal meg is kezdi a 

költségvetés összeállítását, 
amely előreláthatólag négy hétig tart. Azutáü 
nyomban kiírják a versenytárgyalást, amely-
nek határideje a közszállitási szabályok ren-
delkezése .szerint ujabb négy hetet jelent, két 
hétig eltart az ajánlatok átszámítása és elbí-
rálása és igy a Szentgyörgy-uccai bérház al<* 
pozási munkálatait 

a legjobb esetben október else-
jén kezdhetik meg. 

Ha az építkezés szemponljából kedvező test 
:i téli hónapok időjárása, akkor talán már 
májusra elkészül az uj bérház, de nagyobb 
a valószínűsége annak, hogy a lakások csak 
augusztusra lesznek el foglal hatók. 

Tárgyalt a polgármester a hét és félmillió 
pengős kölcsönből épitendő munkásházak 
ügyéről is. Mint ismeretes, a közgyűlés a kát 
uj munkásház helyét az öthalom-uccában, a 
mult évben épített rounkásházak közelében ie-
iölte ki. A polgármester kívánságára a mér-
nöki hivatal most 

a Kálvária-téri Taschler-telekre 
készíti el a két munkásbáz tervét. 

Mindegyik munkásházban ötven-ötven kis-
lakás lesz, tehát ezek száz lakással szaporítják* 
az egészséges lakások számát. A polgármester, 
azzal indokolja meg az építkezés helyének 
megváltoztatását, hogy ezek a lakások moder-
nebbek lesznek és igy megfelelőbb hely lesz 
számukra a közmüvekkel, csatornával,. ma-
gasnyomású vízvezetékkel ellátott Taschler-
telek' mint az f>thalom-ucca. 

Ugy a Szentgyörgy-uccai bérpalota, mint & 
két uj munkáslakóház építésére nyolcszáa-
nyolcszázezer pengő jut a hét és félmillió 
pengős városi kölcsönből. A háromemeletes 
munkáslakóházak építését valószínűleg csak 
májusban kezdik meg. 
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Rádiósok figyelmébe!! 
Saját érdekükben kérem tekintsék 
meg újonnan felszerelt kirakato-
mat, hol meggyőződhetnek áraim 
olcsóságáról és újdonságokról. 
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