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Nyugtalanság a városházán 
a 105 ezer pengős 

Slletnaényredukció terve miatt 
A kistisztviselők a lineáris potlékcsökkeniés ellesi 

(A Ddtmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi tisztviselők pót illetményeit május elsejétől 
kezdve osökken/tnik, mert a belügyiminiszter meg-
irérte, hogy az év már eltelt hónapjaiban felvett 
potlékdifferenciákat visszamenőleg nem kívánja 
visszatérittetni a tisztviselőkkel, akik kétség-
telenül jóhiszeműen vették fel a költség-vetésben 
meghatározott fizetéseket. A főispán nyilatko-
zata kissé negnyugtatia az érdekelteket, mert 
a belügyminiszter költségvetési rendeletének a 
pótlékcsökkentésrc vonatkozó része nem egé-
szen világos. Annál nagyobb nyugtalanságot 
keltett a városházán, 

« kisebb fizetési osztályba tartozó 
tisztviselők 

körében a 105.000 pengős tlletményredukcíó 
elosztásának számvevői terve. 

A belügyminiszter költségvetési rendelete nem 
írja elő, hogy a 105.000 pengőt milyen móáon, 
milyen arányban ossza el a város az egyes 
tisztviselő-kategóriák között. A számvevőség 
nem egészen huszonnégy óra alatt elkészítette a 
felosztási tervezetet és ez a tervezet az, amely 
annyira nyugtalanítja a kistisztviselőket. 

Eredetileg kétféle pótlékot szavazott meg a 
közgyűlés a város tisztviselőinek. A vezető ál-
lásban lévő tnagasabbrangu tisztviselők törzs-
fizetés üknek ötven százalékát kapták meg, a 
többiek huszonöt százalékát Ez az aránytalan-
ság nemcsak a tisztviselők körében keltett min-
dig jogos méltatlankodást hanem a város kö-
zönsége körében is és maga dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester volt az, aki az első illet-
ménycsökkentés alkalmával igyekezett megszün-
tetni az aránytalanságot Javaslatára a közgyű-
lés két évvel ezelőtt ugy határozott, hogy a 
vezető tisztviselők ötven százalékos pótlékát 
leiére csökkenti, a kistisztviselők huszonöt szá-
zalékos pótlékát azonban csak az eredeti pót-
lékok egynegyed részével. így lényegesen csök-
kent a két kategória közötti aránytalanság, a 
számvevői tervezet azonban most ezt az arány-
talanságot vissza akarja állítani 

A számvevőség lineáris pótlékcsök-
kentésre gondol 

ügy. hogy nem a jelenlegi pótlékokat kivánla 
egyforma kulcs szerint csökkenteni, hanem azt 
tervezi, hogy minden tisztviselő eredeti pótlé-
kának kapja — kategóriára való tekintet nélkül 
— egyharmad részét. 

Ez az elgondolás a gyakorlatban a következő-
kép festenie. Az a főtisztviselő, aki ötven száza-
lékos pótlék elmén két évvel ezelőtt kereken 
150 pengőt kapott, az első csökkentés alkalmá-
val enr.ek a pótléknak felét vesztette el. mivel 
a polgármesteri javaslat alapján meghozott köz-
gyűlési határozat i nagy pótlékokat ötven szá-
zalékkal osökkentette. így a 150 pengős pótlék 
75 nentrőre csökkent. Az a kistisztviselő, aki 25 
százalékos pótlék oiimén régebben 60 pengőt 
kapott, az első csökkentés alkalmával csak 25 
százalékkal kapott kevesebbet, tehát 45 pengőt 
vehetett fel. A 150 és a 60 pengős pótlék közötti 
aránynál a 75 és a 45 nengős arány feltétlenül 
enyhébb és igazságosabb. 

A számvevőség tervezete szerint most az a 
főtisztviselő, aki annakidején 50 százalékos 
pótlék óimén 150 pengőt kapott, május elsejétől 
kezdve ennek egyharmad részét kapná, tehát 
50 pengőt, az a kistisztviselő, akinek 25 százalé-
kos pótléka eredetileg hatvan pengő volt, szin-
tén ennek a hatvan pengőnek kapná az egy-
harmad részét, ami 20 pengőnek felelne meg. Az 
ötven és a llusz pengő közötti arány nedig 
ugyanaz, ami volt a 150 és a 60 pengős oótlék 
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között, a 'egutóbb élvezett oótíékösszeghez vi-
szonyítva azonban 

a kistisztviselő pótléka aránylag er'Ó-
sebben csökkenne, mini a magasabb 

pótléku főtisztviselőé, 

mert hiszen az 50 pengő a 75 pengőnek 66 
százaléka, a 20 pengő a 45 pengőnek azonoan 
csak 44 százaléka. A nagytisztviselők tehát a 
jelenleg élvezett és különben is magasabb pót-
lékainak osiak 34 százalékát veszítenék el, a 
kisebb fizetésű tisztviselőket ezzel szemben 56 
százalékos veszteség érné. 

Ez az aránytalanság pedig nem egyeztethető 
össze a szociális szempontokkal. A kistisztvise-
lők sokkal méltányosabbnak és igazságosabbnak 
tartanák, ha 

« pótlékok csökkentése terén érvénye», 
sitené a város a progresszív éhét. 

ha a magasabb íizeféísfS kategóriákban lévő 
tisztviselők pótlékait lényegesen erősóbb mér-
tékben redukálnák, mint a kisfizetéseket. Pél-
daképen és bizonyítékul arra a kistisztviselőre 
hivatkoznak, aki hat évvel ezelőtt került a vá-
ros szolgálatába 145 pengő összílletménnyel. 
azóta kétszer előlépett és most, a számvevői 
tervezet elfogadása és végrehajtása 5ssz-
illetménye mindössze 108 pengő lenne. 

A városi tisztviselők most újból mozgalmat 
indítanak, hogy a törvényhozás biztosítsa szá-
mukra is a fokozatos és automatikus előlépés 
lehetőségét. Ebiben az esetben készségesen le-
mondanak a semmivé zsugorodott és annyi bo-
nyodalmat okozó városi pótlékról. 

Elár vereseiéit a Kass-sszállóí 
A szerdal második árverésen ISO exer pengőért a Szegedi 
Áru- és Ingatlanforgalmi Rt. vásárolta meg az épületei — 
Május közepén öét&ónapos szünet után megnyílik a „Kass" 

— „Hungária" néven 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerda 

reggel kilenc órára tűzte ki a Köss-száHó épü-
letének második árverését dr. Szentannay Fé-
lix bírósági végrehajts A Kass épületét egyíz-
ben. a mult év december 30-án elárverezték, a 
Szegedi Ingatlan ós Áruforgalmi Rt. vásárolta 
meg 120 ezer pengőért A vásárló céget a Sze-
ged-Csongrádi Taka ék alakította a Kass át-
vételére. Ezt a decemberi árverést idősebb és 
ifjabb Czivin Vilmos, valamint ifj. Kass Tános 
megtámadta. A bíróság az előterjesztéseknek 
helyt adott, az első árverést megsemmisítette 
és ujabb árverést tűzött ki most már kömyebb 
feltótelek mellett. A bírói végzés szerint az 
ujabb feltételek mellett remélhető, hogy az in-
gatlanért magasabb ár érhető el. 

A második árverés 

kikiáltási ára 220.000 pengő volt, 

a bánatpénz azonban nem a kikiáltási íl 10, 
hanem csak a 6 százaléka. 

A szerdai árverést a földszint 10-es számú 
szobábairt tartották meg és iránta az első ár-
veréshez képest szokatlanul nagy érdeklődés 
nyilvánult meg. Elsőnek a végrehajtó és segédje 
jelent meg. azután jelentkezett dr. Gróf Árpád, 
a Csongrádi ügyésze. Résztvett az árverésen a 
takarék és az Áru- és Ingatlanforgalmi Rt. több 
igazgatósági tagja, valamint a telekkönyvi ha-
tóság képviselője. Pontban kilenc órakor a vég-
rehajtó az ajtóból kikiáltotta: „A Szeged-
Csongrádinak i f j . Kass János elleni ingatlanár-
verése!" Ez a kikiáltás azonban csak formalitás, 
mindenki tudta, hogy vevőként egyedül a takarék 
fog jelentkezni dr. Gróf Árpád ügyész utján. 
A végrehaitó ezutnn felsorolta az árverési fel-
tételeket és közölte, hogy a kikiáltási ár 220 
ezer pengő, majd felszólította az árverezni 
szándékozókat a feltételek aláírására. Egyedül 
dr. Gróf Árpád irta alá a feltételeket. 

Dr. Szentannay Félix közölte, hogy a 220 ezer 
pengős vételár mellett 

haszonélvezeti jog terheli az ingatlant 

idős Hass János javára. 

Dr. Gróf Árpád bejelentette, hogy haszonélve-
zeti joggal terhelten nem reflektálhat az ingat-
lanra. A telekkönyvi hatóság képviselőie beje-
lentette ekkor, hogy bár a haszonélvezeti jog 
tényleg fennáll, de idős Kass János régen halott, 
tehát az a haszonélvezeti jogra jelent terhet. A 
végrehajtó ezek után 180 ezer pengőre tette ha-
szonélvezeti jog nélkül az ingatlan kikiáltási 
árát. 

Dr. Gróf Árnád 100 pengősökben leszámolt 
10.800 pengőt bánatpénzül és egyúttal beígér-
te a kikiáltási árat az Áru és Ingatlanforgalmi 
nevében. A végrehajtó ekkor 5 perc zárlati 
időt adott, majd ennek letelte után közölte, hogy 

az ingatlan az Aru- és Ingatlanfor-
galmi Rt.-é lett. 

Az esész árverés i0 perc alatt zajlott le. Ne-

gyedtizkor már kiürült az árverési szoba és el-
s z é l e d * a z érdeklődők. A mult árverésen a 
Szeged-Csongrádi 120 ezer pengőért vette meg 
az ingatlant, ezen az árverésen 60 ezer pengő-
vel többért kelt el a Kass. A Csongrádi szem-
pontjából ez nem jelent semmit, mert hiszen 
miég igy is követelése van a Kasstól. legfeljebb 
ifj. Kass 'János tartozása 60.000 pengő többlet' 
tel csökkent. 

Az árverés után az u j részvénytársaság igaz-
gatósági tagjai arról beszéltek, hosrv az árverés 
jogerőre való emelkedése. 

május 3-ika ntán két héttel meg. 
nyilik az u j üzem, 

teljesen átalakítva, modernizálva. Valószínű, 
hogy a Csongrádi saját rezsiben vezeti az üze-
met és üzletvezetőt, illetve igazgatót szerződ-
t e t Állítólag a lillafüredi Palota-szálló volt 
igazgatójával, Patat Lajossal folynak jelenleg a-
támyaldsok. 

Értesülésünk szerint a Csongrádi-Takarék' 
már nevet is talált a szállónak. Állítólag ..Hun^ 
gária" néven nyitják meg az üzemet. Az tti el-
nevezésre azért volt szükség, mert a Kass-csa-
lád nem járult hozzá, hogy a Kass nevet tovább-
ra is 1'asznáHák. 

Élelmiszer a bünieikamróbnn 
(A Délmagyarország munkatársától.) Egvik 

vasúti felügyelő feljelentést tett csalás miatt 
volt bejárónője, K u r u c s a i Erzsébet ellen. 
Fel jelentésében előadta, hogy a bejárónő a fű -
szerestől az ő nevében élelmiszereket csalt ki. 
A detektívek nyomozást indítottak. Kurucsai 
Erzsébetet még aznan elfogták és a kicsalt élel-
miszereket is megtalálták nála. Az élelmisze-
reket a rendőrség lefoglalta és mint bűnjelet, 
átküldte a járásbíróságra, ahová Kurucsai 
ügye is tartozott. Az élelmiszerek bekerültek a 
bünjelkamráha: a rendőrbicskák, botok és ha-
sonló tárgvnk közé és ott porosodtak hónapo-
kon keresztül. 

A járásbíróság most tárgvalta az ügvet, Ku-
rucsai Erzsébet azonban nem jelent meg, a bí-
róság ezért a tártvalást elnapolta. A bűnjelek-
ről is kívánt a bíróság intézkedni, tekintettel 
arra. hogv élelmiszerekről lévén szó. azok rom-
landóak. Előhozatták tehát a bűnjeleket, de 
azok olvan állapotban voltak, hogv a sértett ki-
jelentette. hogy nem tart rá juk igénvt. de ki-> 
fejtette azt a véleménvét, hogv a rendőrsésmelc 
nem kellett volna ezeket az élelmiszereket hun-
iéiként csatolni, ellenben ki kellett volna neki 
adni még akkor, amikor azok használható ál-
lapotban voltak. így őt károsodás nem érte vol-
na, igv azonban a bíróság hiába kötelezi Ku-
rucsai Erzsébetet kártérítésre, az úgysem tudja 
megfizetni, mert a vádlottnak pénze nincs. A 
birósátr elrendelte a romlott élelmiszerek meg-
semmisítését-


