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A pénzügyi bízottság keddi ülésén
százezer pengővel csökkentette
a költségvetési kiadásokat
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13 lelartAztatás a budapesti
kommunisták figytben

Felszólalások a létszámfölötti Táros! alkalmazottak nagy száma ellen
'állandóan szaporöc'V" a város nlkalmazottatnak a száma. A bizottság határozatot ebben az
ügyben nem hozott, hanem kimutatást készittet a létszámfelet11 alkalmazottakról és annak
alapján bírálja el a kérdést
Letárgyalta ezután a bizottság az általános
igazgatás, a tűzrendészet, az adókezelés, a
közegészségügy, az állategészségügy, s népiskolák, az iparostanonciskola, a főgimnázium
és a női felsőkereskedelmi iskola kiadásait
A számvevőség tervezetéből ezeknél a tételeknél összesen 10SJ5U pengőt tőrölt, illetve enynvivel csökkentette sz előirányzatot
lül kétszázezer pengővel csökkent a bevételi
Figyelemte véve ezt s kladásapaszlást, kedelőirányzat és igy a fedezetlen költségvetési
hiány 2.7 millióról 23 millióra emelkedett, den este a "költségvetés
ami már nem 170, hanem 181 százalékos pót2-8 millió fedezetlen hiányt
adónak telel meg.
mutatott, ami 175 százalékos pótadónak feA bizottság keddi ülésén a kiadási tételek lelne meg, a pénzügyi bizottság tehát kedden
kerültek sorra. A bízottság előszór
délután hat százalékot faragott le a oátadóa személyi Illetmények
ból.
A bizottsíig ülése hét óra után ért véget
kérdésével foglalkozott. Többen kifogásolták,
hogy a létszámfeletti alkalmazottak száma Folytatását a polgármester pénteken délután
meghaladja a 250-et, de kifogásolták azt is, őt órára tűzte ki, mivel szerdán délután kishogy a létszámnövelést és as uj alkalmazáso- gyűlés fesz, csütörtökön pediz Budapestre kell
kat szigorúan tiltó rendelkezések ellenére Is utaznia.
(.A Délmagyarország
munkatársálől.)
A
pénzügyi bjzottság kedden délután folytatta
a kóltségvetéstervezet tárgyalását A hétfői tárgyaláson, mint ismeretes, a bevételek rovatát vizsgálta végig a bizottság és nem sok
változtatni » l ó t talált rajta. Néhány tételnél
mégis megváltoztatták a számvevőség által előirt összeget, leszállították
az előirányzatot,
mert ugy találták, hogy a számvevőség kissé
optimista szempontból állapította meg a várható bevételek összegét Csak a változtatások
összegezése után derült ki. hogy a pénzügyi
bizottság változtatásai következtében körülbe-

Budapest, julius 2a Zsflvay Tibor igazságügyminiszter kedden délelőtt nyilatkozott a Sallayféle kommunista-ügyről. Paul Paur és Leon Bitam
francia saodálistavezérek hozzáintézett sürgönyére azt mondotta, hogy »azok nem érdeklikc. Kijelentette, bogy az igazságügyminiszteri palotába
nem ]Abet be vnnniféte uceal Urjpt pockai
eéliat és jogosu allan befo/yás.
A főkapitányság bűnügyi osztálya kedden délelőtt döntött a*, elfogott kommunistáknak sorsáról A bűnügyi osztályon IS letarCözfa/ás történt.
Letartóztatták: Sallay Imrét, Ka/M» Frigyest, XIl » u Györgyöt, Fürst Sándort, Kospar Lajost,
Kespar Lajosnét, Hochsirsom Lajost, F/eod Antalt, Seknars Jankát, Ftoeher Ferencet Hwvá/h
Jenőt, LSwinger Györgyöt és Berger Lipótot. Az
utóbbi hat egyén ugy került a rendőrség kezére,
hogy a kommunisták vegyi laboratóriumába talált hamis útlevelek eredettjét ezek nevére állították ki és ezek Sallayék rendelkezésére - bocsájtották as útleveleket. A letartóztatottak kihallgatása még nem fejeződött be.
A homxr inisták ügyében változatlanul foly ik az
ügyészség i a tanácskozás. Dr. Szérhy ügyész kea- l / f a b b
f e l l e b b e z é s
den reggol referált a rendőrségen folytatott tanácskozásairól Baröthy főügyésznek. Délben Zstta
s & i n í f á s c
Ü g y é b e n
v*y igazságügyminiszternél Ba^étfay főügyész és
Csepey kúriai biró részvételével tanácskozás volt 2>r. Vap Róbert
a polgármesteri
végzés
megsemmisítését
leéri
— Klkéxbeslleltélc
a szerződést
felbontó
Hír szerint, felmerült az a terv Is, bogy a le- a belügyminisztertől
tartóztatott kommunistákat ne statáriális biróság
öatdroxatot
Görög
Igazgatónőik.
elé állítsák, hanem esetleg gyorsított /anáos vonja
(A
Délmagyarország
munkatársától.) A mester tehát túllépte hatáskörét, amikor most
Rket felelősségre. Ezt a hirt Igazolni látszik az,
hogy Barőthy főügyész bekérette magához a gyor- város kézbesítője kedden adta át Görög Sándor uj igazgatót hívott meg a színház élére a
sított tanács életbeléptetésére vonatkozó törvénye- színigazgatónak azt a polgármesteri határoza- közgyűlés ujabb felhatalmazása nélkül. A közket és rendeleteket s azokat tanulmányozta.
tot. amely kőzte és a város kőzött fennálló gyűlés megállapította annakidején a pályázati
I Sallay Imre és társai ügyében minden valószí- szinbázi szerződést felbontja. A határozat át- hirdetmény szövegét is, amelyből világosan
nűség szerint szerdán délelőtt hoz dCntést as vétele után Görög Sándor megjelent a polgár- kitűnik, hogy a közgyűlés a színházat háront
ügyészség. Abban az esetben, ha az ügyészség sta- mesternél és bejelentette, hogy amennyiben esztendőre kívánta bérbeadni, tehát a fellebtáriumot Indítványoz, akkor Sallay Imrén kivül nem sikerül békés megegyezést lé'.rehozni az bezés szerint a polgármester három éven
Fürst Sándor kerül a statáriáHs bíróság elé, mig igazgatói állás ügyében — amelynek megkötése belül saját jogkörében nem hívhat meg más
a többiek ellen rendes uton járnak el. Abban az érdekében már folynak tárgyalások —kény- színigazgatót. Végűi megállapítja a fellebbeesetben, ha gyorsjtott tanács tárgyalja a kom- telen lesz a polgármesternek ezt a határozatát zés, hogy a polgármester határozata sérti a
munisták ügyét, akkor Is még ezen a héten megis megfellebbezni, mert a szerződés egyoldalú közgyűlés jogköréi, ezért közérdekből kéri a
kezdik a főtárgyalás!.

Írország megkezdte a vámháborút Anglia ellen
Dublin_ julius 26. Az ir kormány az elmúlt
éjszaka léptette életbe az annlíieilenes harci
vámokat. Általános meglepetésre azonban az
életbeléptetési rendelet szerint az élelmiszerek,
tehát cukor, disznózsír, burgonya ős főzelék
bevitelére kirótt vám akkor is érvényes, ha az
illető cikkeket nem Angliából, v anem más
országból importálják. Á vámok egyébként
kewseub árucikkre terjednek ki, mint ezt várták. A szén vámját 30 százalékra, a cement,
villanyosgópek, acél, stb. vámját pedig 20 százalékra emelték.
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felbontására, megítélése szerint alap nincsen.
Kijelentette Görög, hogy a várossal kötött szerződését ő pontosan betartotta, a szegedi szezont befejezte anélkül, hogy működése ellen
panasz merült volna fel, a város hatósága
ellenben szerződésszegést köve'.ett el, amikor
dr. Szedő Miklóst meghivía igazgatónak akkor, amikor a meghívás idején az ő szerződése még érvényben volt. Az okok, amelyekre
most mint szerződésbontó okokra hivatkozik r város hatósága, csak utólagosak, amikor Szedő meghívása már megtörtént
A színház ügyében egyébként dr. Pap Róbert
fellebbezést nyújtott be a polgármesterhez,
amelyet 29.336-932. szám alatt iktattak. Dr.
Páp Róbert a szinügyi bizottság legutóbbi határozata alapjáu hozott polgármesteri határozatot fellebbezi meg, amely kimondja, hogy
Görög Sándor szerződését nem hosszabbítja
meg a jövő évre, hanem dr. Szedő Miklóst
hivja meg igazgatónak. Dr. Pap Róbert a határozat megsemmisítését kéri a belügyminisztertől és annak elrendelését, hogy a polgármester hosszabbítsa meg további két évre Görög s .;rződését, vagy pedig a színigazgatói
állás betöltésére kérjen ujabb felhatalmazást
a közgyűléstől.
Pap Róbert fellebbezésében hivatkozik arra.
hogy a közgyűlés 1931 februárjában, amikor
kimondta a házikezelcses rendszer megszüntetését, elrendelte a pályázat kiírását a színházra és az igazgatói állás betöltését a polgármesterre bizla. A fellebbezés szerint ez a felhatalmazás csak eau esetre szólt. a polfiá>

határozat megsemmisítését

ÖTNAPOS MUNKAHÉT
AMERIKÁBAN
Washington, julius 26 Az Egvesült Államokban legKözelebb bevezetik az ötnapos munka"

hetet. A munkaügyi minisztérium hétfőn elhatározta. hogy az ötnapos munkahét bevezetfr
sére tesz javaslatot. Az előmunkálatokat már

befejezték. A Javaslat indokolása szerint csupán a válság idejére vonatkoznék a tőrvény

hatálya és egyelőre csak 1933 julius 19-ig tervezik a törvény fentartását
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Budapest—Szeged, Kistelek, Kiskunfélegyháza és
Hódmezővásárhely között, miniszteri engedély alap.
ján. Helyi éf. vidéki költözködés. Olcsó, pontos,
gyors kiszolgálás. VÁMOS ADOLF száU. vált Budapest, IX, I[>ar-ucca 7. garage. Helyi képviselő:

Havas Gyula és Hódsági Béla
Szeged, Kárász ucca 15. fldszt. Telefon 21-21.
(Schillinser K. üveacs.}
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