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Szegedi cégek kapták a űszaparli klinikák 
felszerelési munkáinak legnagyobb részéi 

Ülést tartott az egyetemi épitőbizottság 

(A Délmaggarország munkatársától.') Az egye-
temi épitőbizottság kedden délelőtt az egyetem 
rektori hivatalában ülést tartott, amelyen meg-
jelent dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos, 
dr. Sváb Gyula h. államtitkár, Szilágyi Ernő mi-
niszteri osztálytanácsos és Jánossy Dénes minisz-
teri titkár is. Az épitőbizottság a négy tiszaparti 
klinika felszerelésére hirdetett versenytárgyalás 
eredményét birálta el. A kultuszminiszter ugyanis 
versenytárgyalást hirdetett a klinikák ágynemű, 
paplan, pokróc, gumilepedő, szőnyeg, kárpitosáru 
szükségletének szállítására. Ezeknek az áruknak 
az értéke hatszázötvenezer pengő. Az árumeuy-
nyiség nyolcvanhét százalékának szállításával a 
bizottság szegedi kereskedőket, iparosokat és gyá-
rakat bizott meg. 

A klinikákhoz szükséges paplanok cgyrészét a 
bizottság Steinschneider J. budapesti kereskedő-
től rendelte meg, de kaptak paplanszállitásra meg-
bízást vitéz Dóczy Imre, Domán M. és Fia sze-
gedi cégek is. A papucsszállitást Kriska Péter, a 
gumilepedőket Sandberg Henrik, az ágytollat Ros-
ner Ödón, a téli és nyári paplanokat Domán M., 
a flanell-ágytakarókat a Linoleum Ipar rt. sze-

gedi cégeknél, a piké-takarókat StcinscTmeider 3. 
budapesti és Pollák testvérek szegedi cégek, a 
lenvászonárukat, fehérnemüeket, lepedőket, párna-
huzatokat 350.000 pengő értékben az újszeged! 
Magyar Kender, Len- és Jutaipar Rt., Wagner 
F. A. és fiai, Pollák testvérek, Lampel és Hegyi 
és Soós Lajos, a kárpitosmunkákat 105.000 pengő 
értékben Jároli Géza és Domán M., az afrikmatra-
cokat Nemes Mihály, a diszpárnákat Mülhoffer Al-
bertné szegedi cégeknél rendelte meg a bizottság. 

Az épitési bizottság ülésén mutatta meg Rerrich 
Béla műépítész a klinikák parkosítására vonat-
kozó szcp tervezetét, amely a bizottság egyhangú 
tetszését nyerte el. A parkosítás költségeit az 
állam és a város közösen viselik, a város adja 
a virágpalántókat és facsemetéket, valamint a ker-
tészeket. A földmunkákat »az egyetemi épitési hi-
tel terhére végeztetik eí. 

A bizottság ezután elbírálta a kémiai intézet 
kőfaragómunkáira kiirt versenytárgyalás eredmé-
nyét és a munkálatokkal, — amelyeknek értéke 
75.640 pengő — a szegedi Auer-céget bizta meg, 
amely köteles magyar kőanyaggal dolgozni. 

Mintegy 3000 valorizációs keresetet 
adtak be a szegedi Járásbíróságon 
Kitűnő üzletnek tartják némelyek a valorizációs pörökeí, mert az állítólagos adó-

sok 15-20 év után nem tudnak bizonyítani 

(A Délmagyarország munkatársától.') Isme-
retes, hogy törvényes intézkedés folytán ez év 
március 31-ike volt a háború előtti és utáni 
időkből származó be nem hajtott követelések 
valorizált pörlésének határideje. Ebbe a ter-
minusba beleesik 1921 junius l-ig fenállott min-
denféle követelés, illetőleg adósság. 

Az 1928. évi XII. törvénycikk intézkedik eb-
öen az ügyben. Sem a kormány, sem a tör-
vényhozók nem gondoltak azonban arra, hogy 
a pörök micsoda lavináját zuditja ez a tör-
vény a bíróságokra és a közönségre. Mert hogy 
a törvénynek nem olyan állapot megteremtése 
volt a célja, mint aminő ma áll előttünk, az 
kiviláglik annak 12 §-ából, amely világosan 
kimondja, hogy a biró dönti el, hogy valaki 
a felvett kölcsön vagy áru folytán gazdago-
dott-e. 

vagy szándékosan halasztoíta-e 
az adósság megfizetését, hogy 
ebből vagyoni előnyt szerezzen. 

A szegedi járásbíróság előtt, mint értesü-
lünk, mintegy 3000 pört tettek folyamatba és 
pedig körülbelül felét kereset formájában, a 
másik felére pedig fizetési meghagyásokat bo-
csátottak ki. Van felperes, aki egymaga száz-
nál többet pörölt és pedig túlnyomóan olyan 
embereket, akiknek a legegyszerűbb megélL 

hetés is nagy gondot okoz. Az adósok túl-
nyomó részének pedig nincs más mentsége, 
mint a birói méltányos mérlegelés. Mert ugyan 
melyik magánember van abban a helyzetben, 
hogy 

15-20 év után bizonyítani tudja, 
hogy nem tartozik. -

Láttunk olyan keresetet, amely 1912-ben 
készült ruha ára fejében kéri 120 aranykorona 
megállapítását. Az adós közben három évig 
fronton és ugyancsak három évig hadifogság-
ban volt. Családja itthon szűkölködött, a nagy 
lakásból kisebbe költözött, az illető minden 
fölösleges holmiját eladta, ma fjedig igen ne-
héz munkával keresi szegényes kenyerét Az 
ilyen embernek a legkisebb gondja is nagyobb 
volt annál, hogy a szabószámláit és nyugtáit 
gyűjtögesse és eltegye. Találkozunk a kere-
setek között olyanokkal is, amelyek kissé — 
hogy ugy mondjuk — mesterkélteknek lát-
szanak. Ezek közé, sorozhatjuk például azo-
kat, amikor valaki a készfizető kezest pörli. 
Ilyen is van többféle. Az adós itt él a városi-
ban, a jogos követelés behajthatónak is lát-
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szik, de azért Tjemcsak őt pörli a hitelező, 
hanem mindjárt a kezest is. A másik eset, 
amikor az adós meghalt. Elesett a háborúban. 
Mert ilyen eset is fordult elő az utóbbi 20 
év alatt. Hogy tartozik-e az elhunyt vagy sem, j ezeket a pöröket és mindenesetben sikerült a 

'.i -- ux : *" ' valorizáció. Nagy kérdés, hogy ezeknek a pö-

setef csak azért adtuk be, mert az illetők 
azóta feltűnően jó viszonyok közé kerültek és 

még sem akarnak fizetni. 
A tönkrement szegény ember jogosan kíván-
hat elnézést, de a háború alatt és azóta házi-
hoz és földhöz jutott adós mégsem kívánhatja, 
hogy adósságát töröljük. Ez nem lenne igaz-
ságos dolog — önmagunkkal szemben. 

Bartos Lipót könyvkereskedő szintén nem 
pörölte régi követeléseit. Aki tud, fizet, akinek 
nincsen, azt hiába is pörölnénk, mondja Barf-
tos Lipót A dolog ugy áll, hogy ezeket a 
háborús, vagy régibb követeléseket a kereske-
dők egyéb háborús veszteségeikkel együtt le-
írták. Alig hiszem, hogy ezek a követelések 
szerepelnek valamelyik kereskedő mérlegében 
és ha már elveszettnek tekinti ő is az ilyen 
követeléseket, akkor nem méltányos azokat 
most pörölni. Az ilyen követelések megítélése 
a biró belátásának van alávetve és nem hi-
szem, hogy valami nagy veszedelmet jelen-
tenének az adósokra nézve. 

Végül pedig kérdést intéztünk ebben az 
ügyben dr. Pap Róberthez, az ügyvédi ka-
mara alelnökéhez, aki a következőket mon-
dotta: 

— A valorizációs pörök egy-két évtized után 
már csak a hitelezők érdekeit szolgálhatják 
és az adózó közönségre csak hátrányossak le-
hetnek. A hitelezők követeléseiket régen ér-
vényesítették. A gazdasági élet megkívánta 

arról igen nehéz meggyőződést szerezni, mert 
a harctéri felszerelései között nem találták 
meg a nyugtát. Hogy elesett, azzal csak a 
hazával szemben fennállott adósságát törlesz-
tette, de szabószámláját nem. Ezt a kezesen 
követelik most, aki elég könnyelmű volt an-
nak idején azt hinni, hogy a hős katona vég-
rendeletében nem feledkezik meg hitelezőiről. 

Volt alkalmunk néhány előkelő szegedi ke-
reskedő cég véleményét meghallgatni ebben 
az ügyben. A Wagner F. A. cég például senr 
kit sem pörölt. A mi vevőink általában jó 
fizetők voltak, mondja a cégfőnök. Aki még-
sem fizetett, az bizonyosan tönkrement és 
nem tud fizetni. Az ilyeneket ma sem bántjuk, 
mert tudjuk, hogy képtelenek fizetni. Ha va-
lamelyik valamikor jobb viszonyok közé ke-
rül, az bizonyosan fizetni fog önként is. 

Az Eisenstádter és Társa cég szintén nem 
pörölt senkit Mi csak nagyban dolgoztunk, 
mondják, kereskedőkkel és aki ezek közül 
nem fizetett az vagy fizetésképtelenségét je-
lentett, vagy csődbe ment. 

A Kék Csillag viszont detailüzlet ugyan, de 
mégsem pörölt senkit. A cégnek régi künn-
levősége alig van. Elfogadták a fizetéseket 
akkor is, amikor a pénznek alig volt értéke. 
Sokat vesztettünk ezáltal, mondják, de nem 
sajnáljuk, mert a közönségben megerősödött 
az a tudat, hogy nem térünk le megszabott 
utunkról. Nem akarunk mások szerencsétlen 
helyzetéből tőkét kovácsolni a magunk ja-
vára. 

A Földes Izsó cég mindössze hat keresetet 
adott be. Künnlevőségűnk van bőven — mon-
dotta Korda Jenő, a cég főnöke —, de azt 
jórészben már elszenvedtük. Azt a pár kere-

röknek milyen sikerük lesz. A felperes régi 
könyvei alapján pöröl. 

A könyvek azonban csak tlz 
évig szolgáltatnak törvényes bi-

zonyítékot. 
Kérdés tehát, hogy a 10 évvel ezelőtti könyV 
vekből kimutatható tartozásoknak az adós: 
esetleges tagadásával szemben lesz-e bizo-
nyító erejük. Az adós sok esetben tehetetlenül 
áll szemben a követeléssel. Nyugtája régen 
elkallódott és talán már nem is emlékezik 
régi, elfeledett adósságára. A kereset jogossága 
tehát a bíróságok felfogásától függ. Ezért a: 
bíróságoknak az adóssal szemben a legna-
gyobb méltányossággal kell eljárni és az adós 
helyzetén mindenben könnyíteni kell. A bí-
róságoknak az Ítéletnél a hitelező hátrányára 
kell betudni, hogy noha módjában volt eddig 
is pörölni, még sem pörölt. 

Hét halottja van már Angliában 
a feketehimlsnek 

London, április 16. Jotmston képviselő az alsó-
ház tegnapi ülésén interpellációt terjesztett be a 
feketehimlő-járvány ügyében .A képviselő szerint 
az angol hatóságok súlyos mulasztásokat követtek 
el, mert nem vették zár alá a Toscanía gőzöst, 
holott a hajó egyik matróza már Marseilleben 
meghalt a járványban. 

Tegnap egyébként a feketehimlőnek ujabb áldo-
zata volt, a Toscanía egyik volt utasa, aki a lon-
doni kórházban meghalt feketehimlőben. A halál-
esetek száma ezzel hétre emelkedett. A járvány 
egyébként még mindig növekedőben van. London-
ban tegnap két ujabb megbetegedés fordult elő. 

Hölgyek figyelmébe? 

női kalap 
KniUeí Konrád, Széchenyi tér 2, Kárász u.15. i 
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