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A város lesszállitfa 
a KonfunUtura-laklzéreil&ei 

Jt mérnöki hivatal tervezetet dolgozott RI a lakbérek leszállí-
tására, de csak a nagylakások bérét akarfák lényegesen re-

dukálni 

(A Délmagyarország munkatársától.) A má-

jusi lakbérnegyed igen kellemetlen meglepe-
tést hozott a városnak. A háború óta épített 
uj városi bérházaklak ói tömegcsen mondták 
fel lakásaikat és igy a városi házak kapuira 
is kifüggesztették a lakófogó cédulákat, ame-

lyek valósággal ellepték a város házait. A tö-
meges felmondásnak az volt a természetes 
oka, hógy a városi lakások bére szinte meg-

fizethetetlenül magassá váll. A magánházak-

ban az egyre fokozódó kinálat alaposan leszo-
rította a béreket, a város azonban mereven 
kitartott a nagv lakásínség idején megállapí-
tott konjunkturabérck mellett, a hatóság hal-
lani sem akart az önkéntes bérleszállitásról 
és igy a városi bérházak lakói magukra vál-
lalva a költözködés súlyos kockázatát, töme-
gesen mondták fel városi lakásaikat 

Ez a tömeges lakásfelmondás meggyőzte a 
polgármestert, hogy 

ff trjfmagas béreket a város anyagi ér-

dekeinek veszélyeztetése nélkül nem 

tarthatja tovább f enn. 

Kiadta az utasítást a mérnöki hivatalnak a 
bérleszátlitási javaslat kidolgozására, de sür-

gősen leszállította azoknak a nagyobb laká-
soknak a bérét is, amelyeknek lakói május 
elsején felmondtak a magas bérek miatt. 
Ezeknél a magasbérű nagylakásoknál a bérle-
szállitás egészen tekintélyes volt, sok esetben 
elérte, sót meg is haladta a régi bérek hu-
szonöt százalékát és a leszállított bérek sok 
helyen már május elsején életbe is léptek. 
A kisebb lakásokban, az egy-, két- és három-
szobásokban azonban egyelőre nem történt 
változás. A mérnöki hivatal rrfost készült el a 
tervezettel és azt valószínűleg már csütörtö-

kön bemutatja a polgármesternek. A terve-
zet csak az egyes lakások uj bérének meg-
állapítására tesz javaslatot, de hogy mikor 
lépnek életbe a leszállított bérek, az a pol-
gármester elhatározásától függ. 

A mérnöki hivatal a polgármester utasí-
tása alapján készítette el a tervezetet, amely 
egészen 

lényegtelen bérles zállitást 

ígér. Az egy- és kétszobás lakások bérét majd-
nem változatlanul meghagyja, a háromszobás 
lakások bérét átlag nyolc százalékkal csök-
kenti, de már anégy- és az ötszobás lakások bé-
rénél számottevő mérséklést ígér. Ha a ter-
vezetet elfogadja a polgármester, akkor alig 
lesz különbség egy három- és egy ötszobás la 

kás bére között. 

A polgármester elgondolása tehát éppen 

a kisjövedelmű embereken nemsegit, 

ellenben a nagyjövedelmű családoknak an-
nál nagyobb kedvezményt nyújt Nem való-
színű, hogy a mérnöki hivatal által elkészí-
tett tervezet, ha azt a polgármester elfo-
gadja és életbeléptetí, hosszabb időre nyu-
galmat biztosithasson a váfosi lakások bér-
frontján, legfeljebb egy-két negyedévvel el-
odázza a válságot. Ma már mindenki lakást 
keres, alig van városi bérház, amelynek ka-
puján ott ne függne a kiadó lakást hirdető 
cédula. A drágább lakások ironban nehezen 
akadnak bérlőre. Ha tehát a város Bem in-
tézi el a lakbérkérdést radikálisan, könnyen 
megtörténhetik, hogy a legközelebbi lakbérne-
gyedben igen spk lakás üresen marad és Így 
a város lényegesen többet veszíthet a bérjö-
vedelméből, mintha elfogadható lakbérek meg-
állapításával megtartaná régi lakóit. 

Futtatás as egységespárti lista 
másodlik helyéért 

Somogyi Szilveszter, Petrik Antal, Gárgyán Imre, vagy Kör-
mendy Mátyás — Tárgyalások külön listák szervezéséről 

(A Délmagyarország. munkatársától.) Ugy 

látszik az a fogadtatás, amelyben a közvéle-
mény dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
tervezett ffépvisel őj e löl tségét részesítette, dön-
tően fogja befolyásolni az egységespárti lista 
összeállítását. Ma már komoly formában tár-
gyaltak arról, hogy Somogyi polgármester még 
sem vállal jelöltséget, de viszont a legélesebb 
ellenzéke van az egységes párton belül an-
nak, hogy. ez esetben Petrik Antal előre ruk-
koljon a listán a második helyre. Jellemző 
az egységespárti hangulatra az 

a levél, 
amit a Délmagyarország szerkesztősége ka-
pott és amelyből a következő részt közöljük. 

A Délmagyarország állandóan hangot, ad 
állítólagos rosszalásoknak, amelyekkel a pol-
gármester képviselő jelöl tségét fogadják. Le-
het, hogy ezeknek a cikkeknek és felszólalá-
soknak az lesz az eredményük, hogy a pol-
gármester nem lesz hajlandó belemenni a 
választási harcba, de azt kérdezem és a te-
kintetes Szerkesztőségtől, jobban mrgfclel-c 
a város érdekeinek, ha Petrik Antal lesz. a 
képviselője, mintha dr. Somogyi Szilveszter 
[esz? Mert ne. méltóztassanak megfeledkezni 
arról, hogy Petrik a maga erejéből soha, dc 
soha ki nem tudná vivni ezt a pozicióf. Op-

tikai csalódás, hogy mögötte 30—40, vagy mit 
tudom én hány népkör áll! Ezek a népkörök, 
fennálltak, dolgoztak és virultak akkor is, ami-
kor Petrik Antalnak még csak a nevét sem 
hallották és ismerték Szegeden. Tagadhatat-
lanul ügyesség kellett ahoz. hogy ugy tüntesse 

fel a dolgokat, mintha ezek a népkörök való-
sággal parancsszóra mennének utána. Mél-
tóztassanak meggyőződve lenni arról, hogy 
ezek a népkörök inkább hallgatnak Klebels-
berg Kunóra, mint Petrik Antalra és Petrik 

Antalnak egész állítólagos hatalma semmivé 
zsugorodik, valósággal összeomlik azon a na-
pon, amelyen ö megszűnik Klebelsberg Kunó 
politikáját folytatni.* 

A levél további részét nem közöljük, mert 
igen éles támadás foglaltatik benne Petrik 
ellen. Tagadhatatlan, hogy az egységes párt-
ban a legkülónbözökcpen ítélik meg Petrik 
szerepét és egyre nagyobb és döntőbb azoknak 
a tábora, akik azt mondják, hogy a kultusz-
miniszter megválasztása minden körülmények 
között biztosítva van és ha a második hrhjre 
Petrik et jelölnék, 

vagy tartózkodni fognak a sza-
vazástól. vagy más listára sza-

vaznak, 
de semmi körülmények között sem segítik 
elő annak a szerintük képtelen helyzetnek a 
kialakulását, hogy az ingatlan ügynök .-öt .vá-
lasszák meg "<jyik szegcdi képviselőnek. 

Egységespárti fronton azonban egyéb te-
kintetben is zajlik a választási előkészület. 
Ennek egyik érdekes dokumentuma került 
most hozzánk egy főispáni beadvány alakjá-
ban, ami 

vitéz Gárgyán Imre (elöliefése 
érdekében 

készült. Ez a beadvány, ami sok példány-
ban forog közkézen, amihez gyűjtik az alá-
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Azonkívül: 

Cinci és a fekete kalóz 

Korzó Mozi 

Mától vasárnapig!!! 

a régen látott filmcsillag 

ezidei egyetlen filmje: 

Iveszett lelkek 
uccája 

(Az amolyan nő) 
dráma 9 felvonásban. 

Azonkívül: 

A kisérő műsor. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár-
és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


