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A Püspökbazár bérlői 
a boltbérek leszállítását kérték 

a polgármestertől 
„A városnak áldozatot kell hozni a válsággal küzdő szegedi kereskedelemért' 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Püspök-
bazár bérlőinek küldöttségét vezette csütörtökön 
délelőtt a polgármester elé Wimmer Fülöp ipar-
kamarai elnök és Vértes Miksa, a Szegedi Keres-
kedők Szövetségének elnöke. A küldöttség kíván-
ságát Wimmer Fülöp tolmácsolta. Elmondotta, 
hogy jól ismeri a város súlyos anyagi helyzetét 
és nem szívesen vállalkozik olyan kívánság tol-
mácsolására, amelynek teljesítése a város jövedel-
mének csökkentését jelentené. Most azonban ma-
gáévá kellett tennie a Püspökbazár boltbérlőinek 
ügyét, mert meggyőződött róla, hogy ez az ügy 
igazságos is, méltányos is. A város a Püspök-bazár 
boltbéreit tiz évvel ezelőtt állapította meg, ami-
kor a kereskedelemnek kedvezett a konjunktura. 
A silány kivitelű, Ideiglenesnek szánt üzlethelyisé-
gekért átlag 926 pengő bért kapott a város. A 
bérlőkkel kötött szerződése azonban a mult évben 
lejárt és akkor — bár minden vonalon megindult 
a lakbércsökkenés — 

a boltok bérét 1200 pengőre emelték fel. 

Ez a bér aránytalanul magas, lényegesen meg-
haladja a környékbeli üzletek bérét, de elviselhe-
tetlen terhet jelent a kereskedőkre is. Az üzletek 
forgalma, mint az kóztudomásu. nagyon megcsap-
pant, az árak leestek, a kereskedők nem keres-
hetnek annyit, amennyiből a horribilis béreket 
megfizethetnek. Nem kémek sok engedményt, csak 
annyit, hogy 

a város tizenöt százalékkal szállítsa le a 
boltbéreket, 

ami esetenként 180 pengős engedményt jelent és 
mivel harminc üzlet van a Püspőkbazárban, a 
város bérjövedelme egy évben mindössze ötezer 
pengővel csökkenne. 

Ennyi áldozatot a Városnak meg ketl hoz. 
nia a válsággal küzködö szegedi keres-

kedelemért, 

amikor kóztudomásu, hogy a város egyik legna-
gyobb pénzintézete, a Csongrádi Takarékpénztár 
önkéntesen szállította le a házaiban lévő üzlet-
helyiségek bérét. 

A polgármester válaszában kijelentette, hogy 
a város nem indulhat a Csongrádi Takarékpénztár 
példája után, mert a takarékpénztár épülete a 
kereskedelmi forgalom szempontjából, szerinte, 
sokkal rosszabb helyen áll, mint a Püspökbazár, 
a benne lévő üzletek bére viszont aránytalanul 
magasabb volt a város által szedett béreknél. 
Azokon a helyeken, ahol indokolt volt, a város 
szintén önkéntesen szállította le az üzletbéreket, 
így például leszállította a Szentgyőrgy-uccai bér-
házban, az adóhivatal épületében, valószínűleg le 
fogja szállítani a Széchenyi-téren lévő bérházak 

üzleteinek bérét is, mert ezek tulmagasaknak lát-
szanak, azonban szerinte a Püspökbazár bérei nem 
magasak. Ezek az üzlethelyiségek ma a legértéke-
sebbek a város egész területén. Ezen a környéken 
két-háromezer pengős bérek is vannak. 

Wimmer Fülöp ezzel szemben kimutatta, hogy 
ezen a helyen is alacsonyabb az átlagbér, mint a 
város által szedett bérek. A Püspőkbazárok for-
galma pedig azért csőkkent, mert vevőkörük leg-
nagyobb része a városi földbérlőkből került ki, 
akik pedig olyan rossz helyzetben vannak, hogy 
még a városnak sem tudják kifizetni az esedékes 
földbéreket. De azért ls le kell szállítani a város-

nak az üzletbéreket, mert ennek 

Igen jó hatása lenne a* egész városban. 
A háztulajdonosok feltétlenül követnék a város 
példáját, belátnák, hogy a mai viszonyok kőzött 
nem tarthatják fenn a konjunkturás világban ki-
alakult boltbéreket. 

Hasonlóképen érvelt a polgármester előtt Vértes 
Miksa ls. Az érvek — agy látszik — hatottak 
mert a polgármester ezekkel a szavakkal búcsúzott 
el a küldöttségtől: 

— Az urak kérését a legnagyobb jóindulattal fo-
gom megfontolni, mert jól tudom, hogy a keres-
kedők minden más osztálynál rosszabb helyzet-
ben vannak ét a legnagyobb közterheket ők vise-
lik. Hanem a szikvizgyárosok kérelmét nem fogom 
teljesiteni — tette azután hozzá —, mert a szik-
viz adója a legigazságosabb adó a világon 1 

A kereskedők küldöttsége bizakodva hagyta et 
a polgármester szobáját. Meg van győződve róla, 
hogy a polgármester belátta a magas boltbérek 
tarthatatlanságát és teljesiteni fogja méltányos 
kérésüket. 

Munkanélküliek sétája a korsón 
"Rendőri permanencta a vdros&dxdn 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délelőtt 10 órakor a rendőrségen nagy 
készültséget vontak össze. Egy szakasz rendőr-
osztag állott a déli órákig a városháza bejá-
rata alatt. Az intézkedésre az adott okot. 

hogy munkanélküliek sétáltak a korzón. 

A munkanélküliek csendesen beszélgettek 

! és kisebb csoportokra oszolva tárgyalták kilá-

tástalan helyzetüket. A rendőrség a munka-

nélküliek néma tüntető sétájába nem avatko-

zott bele. Semmiféle incidens nem fordult elő. 

A munkanélkül iek a déli harangszóra nyugod-

tan széjjel oszlottak, amire bevonták a város-

háza előtt cirkáló készültséget is, 

A polgármester a Vasutas-
és a Somogyi-telepi áradásról 

„ A Gelyxet már nem veszélyes", — mondotta 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr Somogyi 
Szilveszter polgármester csütörtökön terepszemlét 
tartott azokon a helyeken, ahol a töltési munkála-
tok folynak és megtekintette azokat a telepeket 
is. ahonnan árvizveszedelmet jelentettek, A kora 
reggeli órákban autóba ült és először a Mars-
téren folyó munkálatokat nézte meg. Tapasztala-
tairól a kővetkezőket mondotta a Délmagyar-
ország munkatársának: 

— A Mars-tér a bőséges esőzések következtében 
jelenleg vízben uszik. A téren összegyűlt víztöme-
get a -töltés céljából odahordott földtömeggel szo-
iitják ki a munkások. A munka igen szépen ha-
lad. A térnek körülbelül felét már feltöltötték, most 
kezdték meg a laktanya melletti térrész töltését. 
Itt, valamint a tiszaparti főldbányák körül, ahonnan 
a töltéshez a szükséges főidet termelik ki, összesen 
kétszáznyolcvan mvnkás dolgozik. Most kezdték meg 
a felsőtiszaparti ártérhez vezető vágányok lefek-
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tetését. Ezeken a vágányokon szállítjuk majd a 
földet a Cigánytó medrének feltöltésére. A mun-
kához szükséges csillék egyrészét Debrecenben már 
vasútra adták és ugy tudom, hogy feladták már 
Csepelen fs azokat a csilléket, amelyeket a munká-
latokhoz kölcsön kap a város, 

— Megnéztem a Vasutas-telepet is, amelyet a 
napokban árvíz fenyegetett. Ugy tapasztaltam, hogy 
a helyzet már nem veszélyes. Mindössze három 
olyan épület van, amelyet körülvett a v'z és amely-
ből ki kellett lakoltatnunk mindenkit. A kilakolta-
tott családokat a cédulaház üres helyiségeiben 
helyeztük el. A telepet fenyegető viztőmeg szi-
vattyúzását elrendeltem, a szivattyúzás megindult 
és eredménye máris érzékelhető. A kitelepített 
családok tulajdonképen vissza Is költözhetnének, 
mert ezeket a házakat közvetlen veszedelem már 
nem fenyegeti, azonban tartani lehet attól, hogy 
egy ujabb felhőszakadás ismét elárasztja vizzet 
a környéket. Ezért egyelőre várunk a visszatele-
pítéssel. 

— Megállapítottam azt fs — folytatta a polgár-
mester —, hogy a vasutastelepi házak fenyegetett 
helyzetének azok az okozói, akik ezeket a házakat 
építették. A város hatósága csak azzal a feltétel-
lel adott ki ezekre a mélyen fekvő telkekre épí-
tési engedélyt, hogy a beépítendő telekrészt építés 
előtt legalább nyolcvan centiméterrel fel kell tői-


