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Máp a harmadik tervazet készül 
köztisztviselői státusrendezésről. 

A létszám-Budapest, augusztus 27. A holnapi 
minisztertanácson a lormlny dönt az 
állami telekvásárlások ügyében, hon* 
az n | telkeken megindíthassák az épít-
kezéseket. Ezenfelül a drágaság kérdése 
is sióbakerfll majd a minisztertanácson 
és intézkednek a drágasági ankét Össze-
hívása érdekében. Egyes lipok azt a 
birt terjesztették, hogy a kormány által 
a drágaság kérdésére vonatkozóan eddig 
végzett adatgyűjtés hibás alapokon in-
dnlt el és ezért mott az egész ada -
gyűjtés munkáját eiölröl kellett kezdeni. 
Értesülésünk szerint a dolog ilyen be-
állítása пел feld meg a valóságnak, 
Az eddig Ossiegyü|tOl* aditok helyt-
állóak, azonban még ujabb statisztikai 
és csarnoki ad ttokkal egészítik ki, bogy 
minden közszükségleti dkk áralakulá-
sáról pontos kimutatást lehessen majd 
terjeszteni az e!é az ankét elé, amelyet 
a jövő bét kOzepéig mindenesetre meg-
tartanak. 

A kistisztviselők státusrendezésének a 
kérdése holnap még nem kerül minisz-
tertanács elé, mert ebben az irányban 
a minisztériumok ujabb munkálatokat 
végeznek. A státusrendezés msi álláiá 
ról beavatott helyen ezeket mondották: 

A pénzOgyminisztérium a stá uiren-
dezésiól elkészített második lerí esetet 
az egyes minisatériumoknak, továbbá a 
közigazgatást bíróság elnökénak és a 
legfőbb állami számvevőszék elnökének 
aata ki hozzászólás végett. Ez tegnap 
történt meg. A hozzászólások rövidesen 
beérkeznek a pénzügyminisztériumhoz. 
Ezeknek a hozzászólásoknak az alap-
ján a pénzügyminisztérium azután ujabb 
tervezetet készit. Ez már a harmadik 
tervezet lesz. Ezt а tervezetet azu án 
hozzászólás végeit újból megküldik az 

lisztériu minisztériumoknak, azonfelül ve 
lamennyi köztisztviidöi érdekképviseld 
nek Ív. Ezeknek a hozzászólása után 
végleges formába Öntik át a tervezetet, 
agy bogy sz már a negyedik módos! 
tott formáiéban kerül a takarékosság 
bizottság plénuma, illetve a miniszter-
tanács, majd a 33 as szanáló bizottság 
elé. Jelenleg ez a helyzet az ügyben és 
a szeptemberi hónapban még belekerül 
a legjobb esetben is, amig a tervezet 
as Összes szóbanforgó fórumokon át-
megy. Ennek a lassú, de alapos mun-
kának az az dönye megless, bogy min-
den tényező és maguk az érdekelt köz-
tisztviselők képviseletet Is kifejthetik majd 

Így tehát szók a részletek, amelyek a 
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statnsrenoeses terveroi eddig napvilágot 
láttak, kombinációk és nemjjelentlk azt, 
bogy a végleges tervezetbe bdekerflí 
nek. Az tény, hogy A státust és В 
státust alakítanak, vagyis tormáüs stá-

— De azért most ne szaladjon. ÜijOn 
W^egy kicsit. Szeretnék még valamit kér-

— Ha parancsolja Excellenciád . . . 
A férfi meghajol. 
— Nem parancsolom: kérem . . . 
Csönd. Bányász hallgat. De mit is akar 

ettől a leánytól?.. Bizonyosan semmit. 
Csak tartóztatni akarta pár percre még. 
De miért? . . Hisz nem szép ez a keserű 
liliom. Még csak nem is csinos. És 
mégis . . . 

Végre szól, csakhogy valamit mondjon. 
— Azt akartam kérdezni: mikor JOn 

megint Pestre? . . 
Zsuzsa szeme keresztültöri a miniszteri 

szoba falait: messzi tájakat kémid a 
hlke . . . Ki tudja, mi történik otthon?.. 

— Talán soha . . . Talán OrOkre . . . 
Bányász megfeledkezik az excellenciás 

tekintélyről. 
— Én nem tudom, mi az a kisugárzó, 

szuggesztív erő, ami magából kicsap — 
mondja —, amivel megfogott engem és 
amhel valószínűleg másokat Is elbabonáz. 
Csak azt akarom még mondani, ha leg-
közelebb tdJOo és már nem is lesz itt 
hivatalos dolga: szeretném, ha eljönne és 
még jobban szeretném, ha . . . ha . . . 
ez a halvány kis szája többet mosolyogna... 
Megigérl ? . . 

A miniszter tekintete még egysser végig-
sikiHr a leányon, azután az asztalon levő 
Összekötőit aktaiömegre nehezül, amdyen 
a Mihályi Zsuzsa neve áll, amelyet tiszta-
életű emberek égfelé néző szemmel hord-
tak Össze, hogy egy kts életet biztosan 
ható szerekkei kiolthassanak . . . 

Egy egészen kicsi és jelentéktelen asz-
szonyi életet, amelynek .bűne az vott, 
hogy kivételesen tudott és mert boldog 
lenni, talán azért is lett kivételesen bol-
dogtalan . . . 

tus és kihalási státus lesz. 
csökkentési állományba való helyezési 
azonban mind a két státus tisztviselői 
kérhetik. 

Viszont a B státusba való hdyezés 
nem azt jelentené, amit tgves lapok 
írtak, hogy ezeket a tisztviselőket B lis-
tázni Is lehetne. A B. státusba kerülő 
állások bizonyos időn belül megszűn-
nének olysn módon, begy a megürese-
dett helyeket nem töltik, be. A minisz-
tériumok tárcaközi albizottsága és ennek 
a közvetlenül fölöttes fJruma, a taka-
rékossági bizottság kebelében alakított 
státusrendezö albizottság, majd maga 

a takarékossági bizottság ugyanis ösz-
szeirták. hogy az egyes koshivatalokban 
hány állást kell okvdlenűl megtartani. 

Abban az esetben, ha pé'dául bizo 
nyos Ügykörben jelenleg 20 tisztviselő 
működik, de csak 12 állásra van szük-
ség, skkor annál az ügykörnél 12 tiszt-
viselő kerül az A státusba és 8 a B 
státusba. A kiválasztásnál jontos, hogy 
semmiféle protekció ne érvényesüljön, 
hanem egyedül a rátermettség és az 
eddig fel|esitdt munka. A pénzügymi-
nisztériumhoz beérkező hozzászólások-
ban az egyes fórumok most különösen 
azt igyekeztek tisztázni, hogy az uj 
s'átusbin milyen legyen az arány a 
főiskolai, a középfokú és az alsófoku 
végzettségű közalkalmazottak között 

A tettesek helyett még mindig az autót keresik 
a Somogyi-Ügyben. 

Budapest, augusztus 27. A Somogyi— 
Bacsó-Ogy ujabb nyomozásában dr. 
Fildes Rezső akzreűis-hadbiró, mint 
ismeretes, a nyomozás elején kihall-
gatta Fényes Lászlót és több szodalista 
képviselőt, akik as ügyben felvilágosí-
tással tudlak szolgálni. Vallomásaik 
alapján azután több aktív és nyugal-
mazott tisztet Is kihallgattak. Etek a 
nyomozás szálait Sátoraljau.hely irá-
nyába tereilék. Az alezredes néhány 
htttel ezelőtt Járt is Sttoraljiujbdyen 
es kihallgatta mindazokat, akik a halál-
autó sátoraIjrújhelyi útjáról, a Somogyi 
és Bacsó gyilkosságról tudtak vdamiL 

Az alezredes visszatérése után most 

már uj nyomok irányába lolytatji a 
további kihallgatásokat. E kihallgatások 
megerósiietiék a sátoralj iu|helyi nyo-
mot. A napokban több vallomás hang-
zott el a katonai ügyészségen, ame-
lyek a gyilkossági ügy vizsgálatának 
fordulatát Jelentik, ezért az alezredes 
megszakította a további kihallgatáso-
kat és tegnap reggel elutazott mind-
azokra a helyekre, ahol a halál-autó 
megfordult és smely helyekről többen 
tanúvallomást tdtek. Értesülésünk sze-
rint as aletredes nemcsak Sátoralja-
újhelyre, hanem több felvidéki városba 
is kissállt és ott a tanúkihallgatásokon 
kivül helyszíni szemlékd is tart. 

Az 5 5 0 5 - ö s s z á m ú útlevél. 
Energikus intézkedéaek — Banlczky Ödön szökéae ellen. 

Pünkösd óta a nyilvánosság előtt a 
leggyakrabban Bentczky Ödön neve 
szerepel, akit mint még emlékezetes, 
nyomban azután letartóztattak, amikor 
az Az Újság-Ъап közreadta azt a val-
lomását, amelyet a Somogyi—Btcsó-
űgyben tett. Azóta igen gyakran került 
a nyilvánosság elé es az űgy, Beniczky 
pedig továbbra la a Matkó uccai fog-
ház lakója maradt Legutóbb súlyosan 
megbetegedett és kaució ellenében 
szabadlábra helyezését kérte. A buda-
pesti törvényszék Törekytanácsa nem 
rendelte el saabadonbocsátását, mig 
végűi legutóbb a Tábla teijesitdte a 
kérést, tekinldtd Beniczky megron-
gált egészségi állapotára. Beniczky 
védője lefiretie készpénzben a 300 
millió koronát és a vádlott kiszabadult. 
A nagy port fölveri ügy azonban, agy 
tdtsrik, nem kerül le a hatóságok napi-
rendjéről, amit egy ma Szegedre érke-
zeti távirat Is btzoaylt. 

Mint még emlékezdes, a Töreky-
tanács szeptember másodikára tűzte Id 
a Beniczky-pört, amely talán az utóbbi 
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evek egyik legerocaeseDO porének ígér-
kezik. Beniczky eihagyta a foghazat, 
— de a rendőrség nem engedi d 
szeme dől. A mai napon ugyanis táv-
irat érkezett a budapesti főkapitány-
ságtól a szegedi rendőrségre, amely 
Beniczky esetleges szökésétől szól. 

A távirat megállapítja, bogy Beniczky 

Ödönnek útlevele van, amelyei 1925 ben 
5505/925. szám alatt állított kl a fő-
kapitányság. Ezért feltehdö, hogy Be-
niczky útlevelének birtokában megkí-
sérti a szökést, tekintettel arra, hogy 
súlyos vádákkal van terhelve és a fő-
tárgyalásától csupán néhány nap vá-
lasztja el. A főkapitányság tehát fel-
hívja a szegedi rendőrsége*, hogy min 
dénáron akadályozza meg Btnkzky 
esetleges szikését, tartóztassa f d és 
vegye d útlevelét. Különösen óvatos-
ságra és vigyázatra inti a távirat a 
szegedi rendőrséget, mivd Steged kö-
rül nagyon is közel van sok helyen a 
trianoni halár és Így Beniczky köny-
nyebben és gyorsabban menekűlhd 
esetleg Szegeden ál, mint másfelé. 

A szegedi rendőrség a távirat meg 
érkezése után azonnal közölte s távirat 
szövegét az összes őrsökkel és őrsze-
mekkel, különösképen pedig fölhívta 
a rókusi batárkirenddlség közegd fi-
gyelmét az ügyre. A határkirenddiség 
pedig közölte az Összes örszemekket, 
akik a határvonalon drkálnak és akik 
szinte naponta hoznak be a kapitány 
ságra olyanokai, akik útlevél nélkül 
próbálnak átszökni a határon. Az 5505. 
számú u levelet tehát mod már min-
den rendőr figyeli és figyeli Beniczky 
Ödönt is, akiről a d hiszik, hogy netán 
megkísérli az dmenekülést a főtárgya-
lás d ő l 

megadja a azinháznak 
a békebel i szubvenciót . 

Az dmult síinházi szezon meglehető- amely a bajok radikális orvodására 
sen keserves és kűrrteisackkd teljes 
volt ugy s színigazgató, mint a város 
közönségé szempontjából. A rossz 
szinhád konjunktúrák a szezon vége-
felé erősen megnyirbálták a közönség 
igényeit, de próbára Id ék a színház 
anyagi és erkölcsi ellenálló képességét 
Is. Különösen as évad másedik felé-
ben mérgeiedett d a belyzd, amikor 
többször megtörtént, bogy a tisza parti 
palota némán és sötéten fogadta az 
estét» mert nem akadt az egész város-
ban három kíváncsi ember egy-egy 
MoliOre,- vagy Shakespeare-darabra, még 
öbbször megesett, hogy a színészek 

két-bárom hetes vergódéses várakozás-
s d kaphatták csak meg leszolgált gá-
zsijukat, az állandó fizetési zavarokkal 
Eüzködő színigazgató pedig a várostól 

kért tebbszór anyagi segítséget, hol 
szobvendó, hol kölcsön, bot rog öni 
segdy formájában. Az inatai ciának rend-
szerint volt is valami eredménye, de 
csak o|yan kényszeredett féleredmény, 

volt elegendő és Így a vál-
ságot állandósította a színháznál. 

Az dmult szezonban gyakran föl-
merüli az a gondolat, hogy a színház-
nak meg kellene adni azt a segilségd, 
amelyet a háboruelötti években is meg-
kapott a várostól, még pedig a szin-
hád épüld fűtésén és világításán Idvűl 
évi nyolcezer aranykorona szubvenciót, 
de csak abban az esetben, ha a szia-
igazgató hozzájárul ahhoz, bogy a 
színház bevételeit és kiadásai! a város 
egyik tisztviselője tarthassa állandó 
dlenörzés alatt. A sdnigaigató többször 
kijelentette, hogy szívesen e-fogadj a és 
fdjesi i ezt a föltételt, a tanács azon-
ban, amikor döntésre került volna a 
sor, nem találta még elérkezdtnek az 
klót a kéidés végleges elintézésére, 
így — sok kinlódás és bizonytalanság 
u á n — végd ért a szezon, amelynél 
keservesebb nem igen akad a szegedi 
színház történetében — és a számában 
erősen megfogyatkozott társulat át-

hurcolkodott nyári állomésára, Hód-
mezővásárhelyre. 

Hódmezővásárhelyen a színházi vi-
szonyok még siralmasabbnak bizonyul-
tak A direktor eddigi deficitje állítólag 
meghaladja a háromszázmillió koronát 
és az auspiciumok olyanok, bogy a 
vásáihelyi szezon hátralevő felélői sem 
várhat lényegesebb kárpótlást. A szom-
széd város hatósága egész közömbösen 
kezeli a szinhiz, illetve a színtársulat 
sorsát és a vásárhelyi hivatalos köz-
véleményben az a nevetiéges álláspont 
jutott érvényre, hogy a társulat vásár-
hdyi defidtjét is Szeged város fizesse 
meg alOIOtt való örömében, bogy 
sdnháza társulatának nyári állomást ad 
Hódmezóvásárhdy. 

Ezekből pedifc az köve késik, hogy 
a izegedi színházat a közeledő kapu-
nyitás pillanatában már terhelni fogja 
a Vásárhelyen szerzett deficit — talán 
kétszáz, talán háromszázmillió korona 
— és tgy mindjárt akad helye annak 
a nyolcezer aranykoronát szubvenció-
nak, ami1 Szeged várót kizinsége 
esetleg megadna a színháznak. Nem 
lehd tehát reménység arra, bogy a 
jovö uir.házi szezon simábban, ered-
ményesebben peregjen le, mint a tavalyi, 
amikor a kezdd legalább tehermentes 
voH és a szezon első hónapjaiban még 
nem is jelentkeztek azok a bizonyos 
rossz konjunktúrák. 

Pedig a tanácsbin megvan már a 
hajlandóság a békebeli szinháii szub-
vendó mrgadáiára. Ismeretes, hogy 
Scuttéty Sándor főszámvevő a jövő éri 
városi költségvdéstervezet összeállí-
tása alkalmával előirányozta a színházi 
épüld fűtéséi és világítását, valamint 
nyolcezer aranykorona szubvenciót is. 
A csütör öki tanácsülésre most javas-
latot terjesztett ebben az ügyben. Ja-
vasolta, hogy a tanács Járuljon hozzá 
a koitiégvetés tervezetzzerfnti meg-
oldáshoz, de mondja ki, bogy az elő-
irt szubvenciót csak akkor kapja meg 
a színház, illdve a színigazgató, ha 
el'űri, hogy a színház pénzügyeit a 
város egyik sakér tö alkalmazottja ál-
landóan ellenőrizhesse és intézhesse. 
A kérdés azért aktuális, mert a kor-
mány most hagyta jóvá a közgyűlés-
nek azt a határozatát, amellyel Andor 
Ztiga «sértődését három évvel meg-
hosszabbította és felszólította a várost, 
hogy most már kősie meg a színigaz-
gatóval az uj szerződési. A főszámvevő 
véleménye szerint a stinház síubven-
dorá ásának mértékét ebben a megköten -
dő szerződésben kdlene megállapítani. 

A tanácsülésen kedvező álláspont 
alakult kL A tanács tagjai tetszéssel 
fogadták s főszámvevő döferjesztését. 

— Én még abba is belemennék — 
mondotta az elnöklő Bokor Pál polgái-
mesterbdyettes —, hogy a d az ellen-
őrző közeget, aki a színház pénztárát 
kezdné, a város fizesse, mert a város 
anyagi érdekeinek véddméröl van szó 
és az ellenőrzés haszna föltétlenül na-
gyobb lesz, mint amennyibe kerül. 

Oiál Endre kultortanácsnok Javasla-
tára a tanács ugy határozott, hogy 
addig nem UMi meg az uj szerződést, 
amíg Andor Zsiga vissza nem érkezik 
Szegedre. 
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Kínai rendörök belelőttek 
a munkások tömegébe, 

Sanghnt, augusztus 27. A tömeg a 
rendőrőrszoba dőlt tüntetést rendezett 
négy munkás ssabidonbocsájlása mistt, 
akiket egy kuli megtámadása miatt 
Urtódaltak Ir. A rendőrség e'öbo a 
levegőbe lőtt, majd rálőtt a tömegre. 
E tozdéud két embert megöltek és 
többet megsebesítettek. 

A cseh légionáriusok a lelkészek 
katonai szolgálattól való fel-

mentése ellen. 
Póga, augusztus 27. A cseh légio-

nárius szövetség végrehajtó bizottsága 
ma ülést tartott és ebben kimondotta, 
>ogy megengedhetetlennek tartja, hogy 

bármilyen egyháznak is legyen katonai 
etkésri hivatala. A katonai hatóság, 

mordja a határozat, lehetőséget adhat a 
katonáknak, altiszteknek éa tiszteknek 
arra, hogy vallási kötelezettségű a nek a 
hadsereg keretén kívül is eleget tegyenek. 
A polgári egyenjogúság szempontjából 
nem tartja megengedhetőnek, hogy a 
lelkipásztorokat a katonai noigdlat olt 
felmentsék. 


