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B város nem szállítja le 
a lakások és az üzlethelyiségek bérét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pár 
héttel ezelőtt, mint ismeretes .a városi bérhá-
zak lakói és üzlethelyiség bérlői körében moz-
galom kezdődött; számosan kérték, hogy no-
vember elsejétől mérsékelje a város a bereket. 
A Zsótér-ház kereskedői és iparosai küldöttsé-
gileg is jártak a városházán ás a bérek lénye-
ges leszállítását kérték. Dr. S o m o g y i Szil-
veszter polgármester most a számvevőség és a 
mérnökség előterjesztése alapján elhatározta, 
hogy a városi bérházakban nem csökkenti a 
béréket. Nem tel jesíti a polgármester a Zsótér-
ház kereskedőinek és iparosainak a kérelmét 
sem, mert a város hatósága szerint, a környék-
beli üzletbérekhez viszonyítva, a Zsótér-ház-
han meglehetős alacsony az üzlethelyiségek 
bére. A kimutatás szerint ugyanis a Zsótér-
hszban, a Korzó Mozin kívül, 1300 pengő a 
legmagasabb bér. A mozi bére évi 12.000 pen-
gő. A mérnökségnek, mint a városi házak 
gondnokának tapasztalata szerint a szomszé-
dos Jerney-házban nagyobb üzletbérek vannak 
érvényben. 

Nem csökkentik a városi lakások bérét sem 
és emiatt számítani lehet arra, hogy novem-
ber elsején többen felmondanak a lakók közül. 
Novemberre különben aránylag kevés lakás 
szabadul fel a városi házakban, legtöbb üres 
lnkás a Kálvárfa-téri bérházban lesz, ímren 

ugyanis október végén egyszerre hat lakó köl-
tözködik ki és a lakásokat még nem lehetett 
kiadni. A Gyertyámos-uccai bérpalotában el-
sejére két nagyobb lakásból költözködnek, a 
többi városi bérházban azonban ezidőszerint 
nem lesz lakásváltoztatás, de a lakás és üzlet-
helyiségbérlők körében készülnek rá, hogyha 
nem csökkenti a város novemberben a béreket, 
akkor számosan felmond ják a lakásokat és az 
üzleteket február elsejére. 

November elsejétől kezdve megszigorítják a 
városnál a lakbérek behajtását. A bérhátralé-
kosok kőzött sok az állami és városi tisztvi-
selő. kereskedő, iparos és magánzó. Eddig az 
volt a helyzet, hogy a város könvwivői hiva-
tala. azoktól a városi tisztviselőktől, akik a vá-
ros bérházában laknak, ha önként felajánlot-
ták, a fizetés folyósitásánál levonta az esedé-
kes lakbér összegét. November elsejétől kezd-
ve a városi házakban lakó városi alkalmazot-
taktól a könywivőség kivétel nélkül le fogja 
vonni a fizetendő lakbért. Ugyanigy szigorubb 
eljárásra készül a város a nagyobbösszegü ber-
hátralékosokkal szemben is. A tisztviselők lak-
bérhátraléka biztosítva van, nagyrészük lak-
bérét bíróilag tiltatta le a város. Legtöbb bérrel 
a Korzó Mozi tartozik, a mozivállalat bérhátra-
léka ezidőszerint 26.000 pengő. 
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a lehetőséghez képest takarékoskodni. Észszerűen 
takarékoskodik, ha bevásárlásainál igénybe veszi a 

D é I m a g y a r o r s z á g 
takarékossági akciójának 5 ®/o kedvezményt biztosító 

bevásárlási könyvecskéit. 
MINDEN ELŐFIZETŐ DÍJTALANUL MEGKAPJA A KIADÓHIVATALBAN. 
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FENEKETLEN SÖR ÖNTÖTTE EL 

A KÜLVÁROSOKAT ÉS 
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A FEHÉRCÉGTÁBLÁS 
B O R O S MIKSA 
cégnél, Szeged, Széchenyi tér 15. sz. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn éjfélkor megeredt az őszi eső és esett vi-

gasztalan egykedvűséggel. A belvárosi ember 

nem tudja, hogy mit jelent az eső, amikor 

órákon, napokon keresztül esik. A belvárosi 

ember csak Ízelítőt kap belőle, amikor-a ron-

qyos aszfalt tetején képződött tócsákba lépdel. 

Csak viz van a Belvárosban. 

A külvárosok lakói a keddi egész napos eső 

után valósággal eláztak. Ahol azelőtt por volt, 

ott most feneketlen sár terpeszkedik. Különö-

sen a Móraváros és az Alsóváros szenvedte 

meg az esőt. Majdnem minden ucca járhatat-

lanná vált és a házakba is becsepegett a viz. 

A pincelakások falai átnedvesedtek és most jó 

talajt képeznek az egész télen viruló penész-

gombáknak. De a por alól az eső kimosta mind-

azt a piszkot, ami az egész nyár folyamán 

összegyülemlett. Egy séta megdöbbentő képet 

ad Szeged külvárosairól. Mindenekelőtt, aki 

gyalog akar ilyen sétát tenni, annak csizmát 

kell húznia, éppen ugy, mint faluhelyen. De 

a csizma sem nyújt tökéletes védelmet, mert 

vannak olyan helyek, ahol az ember térdig 

süpped a latyakba. 

PAPUNlpOMÁN 
tó 1857 «te 

Mihály és Fia cégnél. Szeged Kárászucca 14 

II TELEPEKET 
A sárkupacok főleg az átjáróhelyeken hal-

mozódnak, nehogy az egyik oldalról át lehes-

sen kelni a másikra. Egyes uccákon egyenesen 

lehetetlen egyik oldalról átjutni a túlsó partra. 

Szürkés-barnán csillog az állott esővíz, amely 

csak majd az első meleg nyári napon tűnik 

el teljesen. De addig ott terpeszkedik, ontja a 

bacillusok milliárdjait, a higiénia nagyobb 

dicsőségére. 

A telepekről főbb nem beszélni. A Somogyi-

telep, amely leglakottabb telepe a városnak, 

a legszomorúbb helyzetben van. Két évvel ez-

előtt megírtuk, hogy esős időben a telepi tűz-

oltóság a nagy sár miatt kéntelen kivonulni 

kocsijaival. Azóta sem változott a helyzet. A 

járdák (már ahol van) téglából vannak össze-

róva és a repedéseken bugyog a sár. Hasonló a 

helyzet az Algner-. Vasutas-, József főher-

ceg-, Kecskés-, Fodor-, Tisztviselő- és Kle-

belsberg-telepen. Legtöbbet szenvednek az is-

kolás gyermekek, akiknek naponta kilométe-

reket kell gyalogolniok a sárban. 

Külön említést kell tenni a Dóm-térről, ne-

hogy valaki azt higy.je, hogy a városnak ezen 

a legszebb terén ideális állapotok uralkod-

nak. A térre zuduló esővíz befolyik a teret öve-

ző intézetek alagsorába és nem egyszer érzé-

keny károkat okoz. 

Ilyen (tapasztalatokat szerezhet valaki, aki 

rászánja magát Szegeden esős időben egy őszi 

sétára. 

Makaó oacfv iaccs, 
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult 

év őszén, egyik éjszaka arról értesítette valaki 
a detektiveket, hogy az egyik szegedi kávéház-
ban tiltott szerencsejátékkal foglalkoznak a 
vendégek. A besúgó szerint makaóztak a ven-
dégek és ö r d ö g Adám adta a ban-
kot. Azonnal detektívek siettek a jelzett kávé-
házba, azonban mikor beléptek a kávéházba, 
azok összecsapták a kártyákat és jámboran 
taccsozni kezdtek. A detektívek azonban az 
egész társaságot bevitték a rendőrségre. 

A kártyázók a detektívek előtt beismerték, 
hogy makaó nevü hazárdjátékot játszottak. 
Eljárás indult a bankos ö r d ö g Adám ellen, 
azután a játékosok: F e k e t e László, K o r p o-
n a i János, G e i g n e r István, M é n e s i Sáiw 
dor, P u s k á s Ede ellen, de a bíróság elé ke-* 
rült a kávés is, aki a vád szerint megtűrte s 
szerencsejátékot üzletében. A járásbíróságon 
megtartott tárgyaláson a vádlottak visszavon-
ták a detektívek előtt tett beismerő vallomást. 
Kihallgatták a detektiveket, akik azt vallották, 
hogy amikor beléptek a kávéházba, makaózás-
nak se hire, sem hamva nem volt, mert a vád-
lottak összedobálták a kártyákat A járásbíró-
ság valamennyi vádlottat felmentette kellő bi-
zonyíték hijján. Kedden tárgyalta az ügyet a 
törvényszék, mint fellebbezési fórum. A bíró-
ság helybenhagyta a felmentő ítéletet. 
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LETARTÓZTATTAK 
- EGY 

TEHERAUTÓT 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den délelőtt Hódmezővásárhelyről beszállítot-
ták a szegedi rendőrségre a budapesti Lauritz-
cég teherszállító autóját, amelyet a vásárhelyi 
rendőrség jogosulatlan fuvarozás miatt lefog-
lalt. Egy nemrégiben kiadott rendelet értelmé-
ben teherfuvarozást csakis a Máv. vállalhat. 
Teherautón csakis abban az esetben lehet szál-
lítani, ha az autótulajdonos tagja a Magvar 
Teherautósok Országos Szövetségének. A bu-
dapesti Lauritz-cég sem tagja a MATEOSz-
nak és igy történt, hogy amikor hétfőn délután 
két vásárhelyi kereskedőnek árut szállított 
Pestről, a Máv. feljelentést tett eilene a rendőr-
ségen. Az autót a rendőrség azonnal őrizetbe-
vette, rendszámtábláját elkobozta. A kocsit ad-
dig nem adják vissza a tulajdonos cégnek, 
amíg a biróság nem ítélkezik az ügvhcn. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, 

hogy Magy Károly mészáros és / j e n / e s 
Kelemen u. 12. szám alatli Üzletét 
átvettem, ahol naponta elsőrendű finom, felvágot-
tak, kolbászáruk, hentesáruk ós elsőrendű húsok kap-
hatók. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását 
kérve, maradok I f f t v á f iÁ flnrfpáe hentes és 
alázatos tisztelettel EiUVílgU t i l l l l l fl» m'Száros; 

Telefon 33-69. 813 


