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Félmilliós per a házikezeléses passió-

Játék kérdi 
Csak egyetlen hajszálon, illetve * tiszti ügyész-

••«ég éberségén mult, hogy ez a címnek leirt kép-
telenség nem került rá a szeaedi törvénusz. k tar' 
yyalási naptárára. 

A dolog a házikezeléses színházban kezdődött 
fiz a mulatság tengersok pénzébe került a város-
nak, hogy pontosan mennyibe, azt nem igen lehetne 
megállapítani hála a számvetési művészetek vív-
mányainak. Miveí azonban vannak télelek, ame-
lyek évről-évre átevickélnek a költségvetés rubrika-
dzsungeléin és törvényszerűen ttlbukkannak min-
den esztendőben, mint örök «»intézetlenségek, igy 
vándorol immár évek óta egy ilyen házikezeléses 
tétet is, amely nem kevesebb, mint S00000 pengő 
után sir állandóan. Ezt * tizezer hijján félmillió 
pengőcskét többek között szintén a házikezeléses 
színháznak adta folyósította, vagy kölcsönözte 
a város akkortájt még «rótől duzzadó házipénz-
tára. Abban az időben meg se kottyant ez az 
ősszeg, amely ma már fantasztikus sagyonnak 
lámik A házipénztár azóta egvr® jobban érzi 
a hiányát és minden éven jelentgeti a számvevő, 
ségnek, hogy még mindig emlékezik rá. 

A jelentés most is befutott, amikor a költség-
vetés ósszeeszkábálásán fáradoztak a számvevők. 
Mindig odakerült az útjukba, megzavarta • szá-
mításokat, az egyensúlyi helyzetet bizonytalanította. 
Végűi' is az egyik számvevő megunta okvetetlen-
kedését és átirt a kulturügyosztálynak hogy itt 
van ennek a 490.000 pengőnek a hűlt Mye, tes-
sék nyilatkozni, mi legyen vele. 

Ma ragyon megnéznek a városházán ntnden fü-
lért és mivel látták, hogy itt nem te fillérről 
van u ö , hanem közel félmilUöcskáról, de meg 
azt is látták, hogy valaki tartozik eraoT a lé*-
mílliócskával a városnak, már sem is nérták 
meg jobban az aktát, hanem küldték tovább véle-
ményezés végett a tiszti ügyésjjSéghM. Nyilatkoz-
zék a t ügyészség, hogy milyen módon szerez, 
hetné vissza a házipénztár a p 490.000, azaz 
Négyatózkiíencven-ezer pengőt 

Az ügyészségei elolvasták az kráet és szörnyen 
nagyot néztek r'jta. Hiába böngészték végi« a 
hozzászerelt iratokat, nem találtak olyan okmányt, 
amely perbevonhatóvá tett volna valaki fcann«-
dik személyt és akárhogy nézték, nem láttak mást, 
r .nt azt, hogy a város "rtozik a házikezeléses 
szórakozásra még 490.000 pengővel a — városnak. 

Az ügyészi vélemény alkalmasint az lészen, hogy 
pereskedésre nincsen lehetőség, mert hát a város 
ccsak nem perelheti be önmagát és igy afatcs 
mód a 490.000 pengő visszaszerzésé;« 

Pedig hát tagadhatatlan, hogy a w w egyik 
legirdi k sebb pere lenne ez a per. A felperes 
város annak rendje és módja szerint beadná kere-
setét az alperes város ellen a törvényszékhez. 
A törvényszék kitűzné és megtartaná a periefvlieli 
tárgya'ást, amelyen a felperes várost mondjuk dr. 
Szek-ik- Lajos képviselné, az alperes várost pedig 
dr. Sin:kó Elemér. Mindketten ügyészek és mind-
ketten szabályszerű felhatalmazást kapnának a per 
viteiére A tárgyaláson összemérnék az erejüket 
Az aiperes védekezne a kereset ellen. Tagadná 
elsősorban a kereset jogalapját, de nem nagyon. 
A kereset összegszerűsége ellen azonban m£r ko-
moly kifogásokkal élna. Okmányokat, bizonyíté-
kokat produkálna. De nem hagyná raegát a fel-
peres sem- Eflenokmányokkai és el!enbizonyitó-
kokkal ál-In a elő. Aztán meghozná a törvény-
szék az ítéletét, amely ellen feltétlenül fel-
lebbezne vagy a felperes, vagy az alperes város. 

Felkerülnének — a szabályszerű idők elteltével 
— az iratok a táblához, ahol elölről fc=zd*dne a 
csata A tábla kózbenszóló Ítélethozatalra utasí-
taná a törvényszéket annak a kérdésnek az el-
bírálása céljából, hogy van-e jogviszony a felperes 
és az alperes között, perelheti-e a irfros a várost. 

A per folyna tovább a maga utján és meg sem 
áUna a Kúriáig. A Kúriához már különvonaton 
szállítanák fei'az akta tömegeket. A városház« körül 
uj trafikot engedélyezne a pénzügyigazgatóság a 
nagy béíyegforgalom lebonyolítása céljából, mert 
a meglévő traíikok nem győznék a per irataira 
szükséĵ eas bélyegek kiadását 

Az alperes város, hogy folytathassa a nagy 
pert, kénytelen lenn* amortizációs kölcsönt fel-
venni a perköltségek és a bélvfigköltségek előlege-
zésére. 

— M".jd visszatéríti az ítélet után a felperes 
— mondanák a torony aíatt —. mert a n'jSzelem 
b'-tos. 

A Kurta Mnyíeg pftgitélné az alperes város 

keresetét, mert beigesoUat nyerne, hogy az al-
peres város valóban elköltötte * színházra a 
49000C pengőt, amelyre a színháznak nem volt 
jussa, lévén ez a kiadás költségvetésen és szub-
v»>ncí<Sntuíi Kötelezné tehát a (¿gfelsőbb biróság 
az alperes várost a 490.000 pengő tőke és járu-
lékai, valamint a felmerült perköltségek tizenőt 
napon belül való megfizetésére » különbeni véa-
rehajtás terhére. 

A fe'peres város már a második ftflet után 
végrehajtást foganatosítana a* alperes varos éden, 
lefog!»Itatná az összes föld- és házingatlanokat, 
az egyéb hasznothajtó jogokat, a vámokat és az 
adókat és zárgondnokot ültetne a pénztárba- A 
jogerős itétet után viszont hozzálátna megítélt 
jogainak érvényesítéséhez. Az alperes város be-
látná, hogy vesztett, tehát fizetnie kelt Mivel 
azonban pénze nincs, kénytelen lesónt fel-
venni. A per a felperes követelését minimálisan 
50 pengővei gyarapította volna és igy már 540.000 
pengő a kifizetendő összeg Addigra remélhető-

leg már adnának a bankok hosszúlejáratú amor-
tizációs kölcsönt, ha pedig nem adnának, akkor 
a város ugy segítene a bajon, hogy eladná agy. 
vagy ktt bérházát és fizetne mint egy békebeli 
katonatiszt a felperesnek A felperes város átvenné 
a pénzt, szaldirozott számlát adna róla az alperes 
városnrk A szomorú alperesnek csak egy vigasz-
talása maradna, még pedig az, hogy végre aenki 
sem hánytorgathatja fei a házikezeléses sziaház 
deficitjét, mert ime, itt az irás, a szaldirozott 
számla, «ntndeni Iwfurnlifgttflnk  01 utolsó /¿W 
lér'g... 

Kaszó főpénztáros ur a vastagfalu Werthelsv 
kassza baloldalán lévő fiókjából átrakná a 490.009 
pengőt a jobboldali fiókba, csupán ötvenezer pen-
gőcskét fizetne ki a bélyeg- és papirszámtfk, meg 
a perköltségek kiegyenlítésére. A mulatság igy 
potom ötvenezer pengőbe kerülne Ennyit pedig 
megérne az a tudat, hogy visszatérőit régre a 
házikezeléses passzió;áték költsége egészen az 
utolsó fillérig. 
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LAKÓK PERE A LAKBÉR LESZÁLLÍTÁSÁÉRT 
(A Dél magyaron zág munkatársától.) Két érde-

kes keresetet tárgyalt csütörtökön a járásbíróság. 
Az egyik keresetet egy kereskedő, a másikat egy 
magánhivatalnok adta be és mindkettő lakbérinek 
leszállását kérte a bíróságtól. Ugy a kereskedő-
nek, mint a hivatalnoknak szerződése volt a ház-
tulajdonossal és a szerződésben a lakást meg-
határozott bérért, meghatározott Időre vették ki 
A két lakó keresetében arra hivatkozott, hogv a 
keresett viszonyok megvált tak, a birósOq ezt f gye-
lembevévt átlapiisa meg az uj lck">frrkct. 

A biróság mind a kát keresetet elutavtotro. 

Kimondotta az itéiet indokolásában, hogy miotAa 
a felperesek szerződésileg kötelezték magukat« ház-
tulajdonossal közösen megá l l ap í to t t lakbérfizetés-
re, a biróság a szerződésiig megállapított lakbárt, 
mindaddig, ameddig a szerződés érvényben van, 
a lakók egyoldalú kérelmére nem szállíthatja k. 
Egyébként kimondotta azt is a biróság, hogy a 
lek k gazdasági lehetetlenülés dmén kérhetik < 
korábban megkJött bérien szerződés felbontását, 
azonban IgazoMi kell a per folyamán azokat az 
okokat, ameh-ekre való hivatkozással akarják fel-
bontatni a szerződéit 

Bangha dinnye rl932 augusztus 3-tól kezdve vásárolható Csekonics utca 3 szám 
alatt, a Vajda-féle üzlettel szemben. 
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A városi tisztviselők fizetésének 
országos rendezése 

(A Délmaggarország nunkatársá'ól.) A 

pénzügyi bizottság költségvetési vitája során, 
amikor a városi tisztviselők fizetésinek le-
szállításáról, illetve a városi pótlékok meg-
vonásáról volt szó, Indítvány formájában fel- i 
merült az a kivánság, amely szerint orszá-
gosan kellene rendezni a közigazgatási alkal-
tnaaottak illetményeit. Amikor a bizottság el-
határozta, hogy a város jövő évi költségveté-
sének egyensúlyát a városi pótlékok meg-
vonása nélkül biztosítja, megállapította azt 
is, hogy ez a pótlék jogosan megilleti a város 
alkalmazottait. A pótlék, mint ismeretes, a 
fokozatos előlépés lehetőségének hiányáért 
kárpótolja a városi alkalmazottakat, azonban 
állandó félremagyarázásokra vitákra és mél-
tánytalan összehasonlításokra ad alkalmat 

"ízeket a kellemetlen körülményeket ugy le-
hetne kiküszöbölni, ha a városi pótlékok eddigi 
rendszerének megszüntetésével egyidejűleg tőr-
vényesen biztosítanák a városi alkalmazottat': 
számára is ugyanazt az előlépési lehetősé-
get, mint amilyen lehetőséget az állami al-
kalmazottak élveznek. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes már 
régebb idő óta foglalkozik a kérdéssel, dr. 
Magyary Zoltánnal, a racionalizálás kormány-
biztosával levelezett is >-óIa -s a levelezés során 
merült fel előszór az a terv, hogv a kérdést 
országosan és tőri>ér,yho:ásllag kellene ren-
dezni, — nz';rt országosan, mert jelenleg még 
a különböző városok tisztviselői illetményei 
között is eltérések .vannak Cufír és Dehrecrn 

például nagyobb fizetéseket ad tisztviselői-
nek, mint Szeged, a többi városok tisztviselői 
pedig a szegedieknél kevesebbet kapnak, bér 
a tőrzsfizetés mindenütt egyforma. 

A polgármesterhelye:L~stől i;yert értesülé-
sünk szerint a pénzügvi bizottság egyhangú 
helyesléssel fogadta a városi tisztviselők illet-
ményeinek országos rendezésért vonatkozó in-
dítványt és igy a legközelebbi közgyűlésről, 
amikor majd a költségvetés tárgyalása során 
sorra kerül a kérdés, valószínűleg felierjesz-
tést intéznek az ügyben a kormányhoz. 

Raffay máé* mid*n oénleken éü^r harcsás halászlé 
kőzlsmert<>n kitűnően etkésx tve 
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