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7O állási szüntetnek meg 
a városnál 

A takarékossági bizottság szerint Meg szüntetendő 
egy tanácsnoki és az árvaszéki elnöki állás 

Október elsefén 19 ideiglenes alkalmazottat bocsát-
tanak el 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
város takarékossági bizottsága pénteken 
dé lután 4 órakor dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnökletével ülést tartott, 
amelyen a belügyminiszter rendelete ér-
telmében a városi a lka lmazot tak létszám-
csökkentésének kérdésével foglalkoztak. 
Az ülés a nyilvánosság kizárásával folyt 
le. Az ülés este háromnegyed 7-kor ért 
véget és annak lefolyásáról Somogyi pol-
gármester a következőket mondot ta a Dél-
magyarország munka t á r s ának : 

— A bizottság a tisztviselők alápstátu-
sál ál lapította meg és k imondot ta , hogy 

a főbb tisztviselői állások közül 
megszüntetendő az árvaszéki el-
nöki tisztség és egy tanácsnoki 

állás, 

azonk ívü l egy /. és egy I i . osztályú al-
jegyzői állás, öt számtiszti állás, vala-
mint sok kisebb állás, összesen hetven. 

— Természetesen a megszüntetendő ál-
lások közül azokat, amelyek be vannak 
töltve, most még nem szüntetik meg, 
ezekre csak akkor kerü l sor, ha nyugdíja-
zás, vagy elhalálozás fo lytán következik 
be az üresedés. H a a bizottságnak ezt a 
határozatát végrehaj t ják , 

a város a hetven állás megszün-

tetésével évi kétszázötvenezer, 

pengőt takarít meg. 

— Hogy a végrehaj tásra mikor kerü l 
a sor, az teljesen bizonytalan, beletelhet 

tiz-tizenöt esztendő ís. ——• 

— Foglalkozott a takarékossági bizott-
ság 

az adóhivatal és a 'javadalmi 
hivatal egyesítésével, 

mert a bizottság szerint a két hivata l 

egyesítésével tetemes személyi és dologi 
k iadások takar í thatók meg. Á két h ivatal 
összevonásával körü lbe lü l húsz főny i sze-
mélyzet vál ik feleslegessé. 

— Megál lapította a bizottság, hogy 

az üzemeknél tizenkilenc állást 
szüntettek meg, 

vSgül e lhatározta a bizottság, hogy 

a város ideiglenes alkalmazottai 
közül október elsejével tizenki- *• 

lencet bocsájtanak el. 

Tizenki lenc o lyan nap id í jast és szolgát,, 
akiket az elbocsájtással nagyobb sére-
lem nem ér, mer t vagy nyugdi jasok , vagy 
pedig hozzátar tozó juk szolgál a városná l . 

— Abból , hogy a város a most ürese-
désben levő ál lásokat nem tölti be, negy-
venezer pengőt takarít meg évente. A sze-
mély i j á randóságokná l a megtakar í tásró l 
azonban csak akkor lehet ma j d teljes ké-
pet nyerni , h a a 33-as bizottság határo-
zott a tisztviselői fizetések csökkentéséről. 

— Am i a dologi kiadásoknál e lérendő 
megtakarí tásokat illeti — fejezte be a pol-
gármester —, ezek ügyében a költség-
vetés tárgyalásáná l a pénzügy i és a taka-
rékossági bizottság együtt fog dönteni . 

het segíteni. Az egész magyar iparos- ás keresked6> i 
társadalom csontja 

reszket a forgnhnladőellenőrőfc Szörny® 
emlékeitől. 

— Hát megint odáig jutottunk, hogy nyugalma-
zott katonatisztek és államtitkárok eldorádója lesz 
ez az ország! Hétfejű sárkányfiókák ülnek a ma-
gyar bürokrácia csúcsain. 

Még ma IB osztogatnak rfugsegélyeket! 

Itt van például a népjóléti minisztériumban a 
magasrangu tisztviselők mellékjövedelmeiről a ki-
mutatás. Schottz államtitkár fizetésén kivül szt« 
gorló biztosa a budapesti egyetemeknek, elnöke 
lett állami vállalkozásnak. Győry államtitkár szi-
gorló biztosa az összes vidéki egyetemeknek, ahol 
az összes szigorlatok után követeli magának a 
kvótát Kap minden egyetemtől 1200 pengőt, ami 
3600 pengőt tesz ki államtitkári fizetésén kivüL 

— Mosonyi osztálytanácsos délelőtt referálója a 
közegészségügyi anyagraktárnak, ahol délután ve-
zető tisztviselő külön fizetéssel. Itt van Fáy Aladár 
nyugalmazott államtitkár. Kapja az államtitkári 
nyugdijat, elnöke a FBE bizottságnak, ahol annyi 
fizetést kap, amennyi államtitkári nyugdijat mi-
niszteri fizetéssé egészíti ki. Elnöke továbbá a 
közegészségügyi anyagraktárnak és a közélelme-
zési részvénytársaságnak. Szandtner államtitkár 
délutáni munka cimén külön segélyt élvez abból 
az alapból, amely a beteg tisztviselők segélye* 
zésére szolgál 

Felkiáltások: Hallatlan! 
Pakols József: Ez csakugyan Balkán. -, 
Fábián Béla: Van egy racionalizáló kormány-

biztos is, Magyary Zoltán, akinek testvére nyugal-
mazott miniszteri osztálytanácsos volt és egyideig 
a Salan fertőtlenítő vállalat ügynökeként műkö-
dött Ezt az urat most kinevezték közigazgatási 
bírónak! 

Fábián ezután felsorolja, hogy a forgalmiadé-
ellenőrök között hány tábornok, ezredes, állam, 
titkár, minisztert tanácsos van. 

Ernszt Sándor közoktatásügyi miniszter: Azok-
ban az ügyekben, amelyeket Fábián képviselő uit 
felemiitett, nem vagyok eléggé informálva. El-
rendelem, hogy mindazok az ügyek llkvidálüissa-
nak a népjóléti minisztériumban. Felhívta *. 
népjóléti minisztérium tisztviselőit, hogy jelent-
sék be minden mellékjövedelmüket Azokat, amiket 
Fábián felsorolt, nem Jelentették be. Amennyibe ti 
mást jelentettek volna be, ezek helyett, egészes 
természetes, hogy ennek törvényes következményei 
elől nem térhetnek ki. 

ffun Béta 

jobbnak látná, ha a különböző személyi változá-
sok helyett az ország választóközönségéhez appel. 
látnának és a miniszterelnök 

tz általános titkos választójog alaplén ki-
írná az u j választásokat 

Buehinger Manó 

kifogásolta, hogy az uj kormány üdvözlő táviratot 
küldött Mussolininek. A szociáldemokraták ezt * 
táviratot sajnálják. (Nagy zaj.; 

Bnchlnger ezután a miniszterelnök ama kije-
lentésével foglalkozva, hogy Magyarországot ag 
elszigetelségből Olaszország vezette ki, kijelentette, 
hogy Magyarország elszigeteltségét mega a kor-
mány okozta. Franciaországgal állítólag javul a vi-
szonyunk. A szociáldemokraták őrülnek ennek aí 
javulásnak, súlyt helyeznek azonban arra, hogv) 
minden országgal jó viszonyban legyünk. A Fran-

Kétnapos ülés után 
isméi elnapolták a képviselőházat 
„Koncentrációs kormányt követelünk", — mondotta Rassay — Fábián ujabb le-

leplezései az álláshalmozókr61 — Buchingertől megvonták a szót 

Az ellenzék a fiikos választói Jog alapján of választást követel 

Budapest, augusztus 28. A képviselőházban ma 
meglehetősen néptelen terem fogadta a második 
ülés megnyitását Először gróf károlyi Gyula mi-
niszterelnök beterjesztette az 1929—1930. évi ál-
lami zárszámadásokat, majd a miniszterelnöki 
programhoz elsőnek 

- -i Ra'say Károly 

szólott. Ezzel a kormánnyal szemben is élni fog 
a nyilt kritika jogával. Bethlen hangoztatta fcogy 
megmarad a szellem, amely tiz éven át uralkodott 
ebben az országban és igy öntudatlanul Is disz. 
kredilálta az uj kormányt. 

— A miniszterelnök tegnapi expozéja inkább 
hasonlít egy kinal tartomány kormányzó]mak 
program Jíhoz, mint egy politikai és gazdasági vál-
ságban összeomlott ország élére került uj kormány 
programjához. Az elmúlt kormány az államház-
tartási deficitet 150 millió pengőben jelölte meg. 
Ez az ősszeg három hét alatt lett ilyen nagy, 
mert három héttel ezelőtt a kormány, a kormányfő 
és a pénzügyminiszter még 50 millióban állapí-
totta meg a deficitet Azt hiszem hamarosan meg-
győződünk arról, hogy a deficit 150 millió pen-
gőnél ís több, hiszen tudunk löbb százmillió pen-
gős adósságokról, melyeket a költségvetés keretén 
bellii csináltak. 

— Bethlen közismert optimizmusa a múltban 
már csúfosan megbukott. A takarékossági program 
még koránt sincs megoldva 36 autó leállításával. 

— Ha Ausztriának lehetett a nemzetek szövetsé-
géhes fordulni, 

• magyar kormány Is kérj n sürgősen 
ujabb kölcsönt 

Nem kell a személyi presztízsre tekintettel lenni, 
nem kell szégyenkezni! Mindenekelőtt az állami 
berendezkedés szanála«ál kell végreh jtinl! A mi 

niszterelnökőt nem rendőrnek és nem fináncak, 
hanem államférfinak akarjuk látni. Dobja el a 
jóindulatú és tisztakezü miniszterelnök » mankókat 
és adjon programot, amihez hívja fel és amikor 
felhívhatja a pártok és a nemzet támogatását. 
Azt hiszik, hogy a földindulásban lerongyolódott 
egységes párt és a kereszténypárt örökéletű "tea. 
r»d?t 

Koncentrációs kormányt követelőnk. 

A nemzeti összetartozás kormányát kell megal-
kotni, mert csak Ilyen kormány kaphatja meg a 
nemzet bizalmát, amely nélkül az ország szanálási 
programját végrehajtani nem lehet (Nagy taps.) 

A kővetkező szónok 

Fábián Béla. 

— Mi ellenzéki képviselők vádlói vagyunk önök-
nek — mondta a jobboldal felé —, akik az orszá-
got idejuttatták. Hiszem, hogy Károlyi Gyula nem 
marad a Bethlen.kormány B) csapata, A minisz-
terelnök mutassa meg vaskezét azokkal szemben, 
akikkel szemben a mult kormány tehetetlen volt, 
vagyis a magyar csinovnik társadalommal szem-
ben, amelynek nincs más célja, minthogy hal-
mozza magának az állásokat és a fizetéseket Ma-
gas miniszteriális tisztviselők öt-hat helyről húz-
nak fizetést. 

Esztergályos János: Elkenték a népjóléti pana-
mákat, lopásokat, csalásokat, sikkasztásokat. (Óriási 
zaj.) 

Fábián Béla: Mi ellenzék azt mondjuk, hogy a 
legnagyobb bajban vagyunk, valaminek "történnie 
kelL Legalább kaptunk egy tisztességes embert. 
Nem tudjuk, hogy a kormányzatnak mi a pénzügyi 
programji. Elhibázottnak tartom azt a gondolatot, 
hogy ezen az országon csak adók emelésével le-

Kass-kávéház 
házizenekara 

GQörg Vince 
prímás vezetésével 

f. hó 29-én 

tartja 

búcsú-
hangversenyéi. 


