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Az ellenzék éles bírálatban részesifi 
a felhatalmazási javaslatot 

és megállapítja a kormány felelősségét 
A polgári ellenzék vezetői hétfőn este megbeszélést tartoltak Friedrich István 

lakásán 

(Budapesti tudósítónk lelefonjelentése.) 
A képviselőház kedden kezdi meg a felhatal-
mazási javaslat tárgyalását. Hétfőn este 10 
órakor Friedrich István svábhegyi lakásán 
megbeszéltre jöttek össze az ellenzéki polgári 
pártok vezetői, hogy megbeszéljék a javas-
lattal szemben elfoglalandó álláspontjukat. 
Résztvettek a megbeszélésen Kállay Tibor, őr-
gróf Pallavicini György, Rassay K ároly, Bródy 
Ernő, Magyar Pál, Kun Béla, Dinnyés Lajos, 
Vázsonyi János, Zsilinszky Endre, Fábián 
Béla, Lázár Miklós. 

A kérdés részletes megvitatása után meg-

állapodtak' abban, hogy a javaslatot ezen a 
héten átengedik, de a vitában éles ellenzéki 
hangon fogják bírálni a javaslatot és ezzel 
kapcsolatban kritika tárgyává teszik a kor-
mány egé«z gazdasági politikáját. 

Elhatározták, hogy az ellenzéki felszólalók 
hangsúlyozni fogják a kormány felelősségét és 
elhárítják maguktól a felelősségben való ré-
szességnek még az árnyékát is A vitát azon-
ban nem fogják elhúzni, mert nem akarják 
ezzel megnehezíteni a kibontakozás lehető-
ségét. 

Bethlen a korlátozásokról, 
a kölcsönről és az adóemelésről 
Budapest, julius 27. Bethlen miniszterelnök 

ma délelőtt nyilatkozott az aktuális gazdasági 
kérdésekről. 

— Körülbelül hétmillió font fölvételéről van 
Szó — mondotta —, amelyben természetcsen 
a mfgvar bankoknak is részt kell, hogy ve-
gyenek, amire vonatkozóan készségüket a kor-
mánynak be is jelentették. Fppen a tegnapi 
nap folyamán kaptam értesítést a francia 
kormánytól, hogv Franciaország az interna-
cionális kölcsönben kész resztvenni, körülbe-
lül negyven százalékkal. A tárgyalások a 
többi piacokkal Párison keresztül folyamat-
ban vannak, remélem, hogy néhány napon 
belül eredménvesek lesznek. » 

— E kölcsön felvétele után azok a korláto-
zások, amelyeket életbeléptettunk, sokkal cse-
kélyebb rizikó mellett lesznek fokozatosan le-
építhetők. -A pengő értékének fellétlrn fenn-
tartása érdekében kellett ezeket a rendszabá-
lyokat életbeléptetni, amint ezt biztosítva lát-
juk, a rendszabályok megszünfeth '5k. Min-
deneset rt bizonyos valutakorlátozások fenn-
állónak majd* Hangsúlyoznom kell, hogy az 
intézkedések fokozatos megszüntetése annyi-
val gyorsabb ütemben történhetik, amennyi-

vel inkább látható, hogy a. magyar közönség 
nyugalma és biztonságérzete helyreállott A 
közönség legyen nyugodt, hogv a korlátozá-
sok semmiféle adókérdéssel kapcsolatban nem 
állanak. Soha nem tervezte és nem gondolt 
a kormány olyan dézsmára, vagy hasonló in-
tézkedésekre, amelyek a régebbi időkben tör-
téntek. 

— Semmiféle régebbi vagyonváltságtörvé-
nyek végrehajtásáról, vagy uj vagyonváltság 
behozataláról nem volt. sző — mondotta 
Belhlen — és ilyen intézkedéseket nem is ter-
vezünk Az adóemelés kérdésében még semmi-
féle döntés nrm történt Előterjesztés van 
ugyan, a 33-as országos bizottság tanácskozik 
majd ezek felett. 

— A rendkívüli intézkedések, amelyek a kör-
gazdasági életei megszorították és mozgási sza-
badságát korlátozták, idézfék elő a gazdasági hely. 
zpt rosszabbodásai. Ahogy ezek az intézkedések 
engyhittetnek ugyanabban a mértékben tér majd 
vissza a közgazdasági életbe a normális vcrker'n 
gés. Ami a munkanélküliség kérdését illeti, er is 
egy későbbi goid. A mostani gond az, hogy 
védelmet nyújtsunk a közgazdasági életnek az 
egész vonalon. Mindenesetre az egész helyzet attól 
fuga, hogy a közönség m?gőrizze nyugalmát és 
hid erét és ne üljön fel riasztó híreknek. 

Seriésvészz pus&iii /llsóianyán 
(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

utóbbi napokban riasztó hirek terjedtek el a 
városban különböző veszedelmes állatjárvá-
nyokról. A hírek szerint Szeged állatállomá-
nyának' nagyrésze fertőzöttnek tekinthető és 
a kánikulai hőség még fokozza a veszedelmet. 
A fertőző állatbetegségek ezidőszerint legna-
gyobb mértékben a sertésállományt pusztít-
ják, rengeteg sertés pusztul el a szegedi tanyá-
kon. 1 ' 

A nagyarányú vész hírét, megerősíti az a 
tünet is, amelyet a tiszai fürdőzők tapasztal-
hatnak néhány nap óta. Soha annyi sertés-
hulla nem úszott a Tiszán, mint mostanában. 
Az undorító szag valósággal elriasztja a Ti-
szától a fürdözöket, akik hiába érdeklödnek 
aziránt, hogy 

a varos hatósága miért nem teszt me<7 
a szükséges intézkedéseket a tiszai 
fürdők közegészségügyi érdekeinek 

tnegvedelmezése érdekében, 
megnyugtató választ sehonnan sem kapnak. 

A sertésbetegségek terjedésének hatása a 
szombati és 3 vasárnapi állatvás:'tron is erő-
sen megérzett A két nap alatt több, mini 
nyolcszáz sertést hajtottak fel a vásárra és 
miután a gazdák mindenáron szabadulni igye-
keztek állatjaiktól, az árak erősen lemorzso-
lódtak'. Az egyesztendős, szépen fejlett sertés 
darabjáért hatvan-nyolcvan pengőnél nem 
kaptak többet 

A sertésvésszel kapcsolatban érdeklődtünk 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettesnél, aki 
a következőket mondottá-

— Hivatalos jelentést kaptam Alsótanvá-
ról. amely szerint a városnak ezen a részén 

a sertéspestis és a sertésorbánc na-
gyobb mértékben lépett fel. 

Több tanya fertőzött, mivel azonban mindkét 
sertésbetegségnek biztc* széruma van, a ve-
szedelem továbbterjedésének megakadályozása 
nem nehéz feladat. Az alsótanyai állatorvos 
előterjesztésben kérte a szükséges szérum -
anyag sürgős beszerzését. A szérum árát tu-
lajdonképen a gazdáknak kellene megfizet-
niük, a gazdák azonban nagyon szorult hely-
zetben vannak, pénzük nincs még annyi sem, 
hogy ezt a néhány filléres költséget, magukra 
vállalhatnák, pedig egy százkilós sertés be-
oltásához szükséges szérum mennyiség mind-
össze tizenöt-husz fillérbe kerül. A szérum-
mennyiséget igy a város rendeli meg és a költ-
ségeket majd utólag hajtja be. A szükséges 
tennivalók megbeszélése érdekében -érintke-
zésbe léptem az állatorvosi hivatallal. 

Miután olyan hirek is elterjedtek, hogv-
beteg sertések húsát is forgalomba hozták, 
ebben az ügyben is kérdést intéztünk a pol-
gármesterhelyetteshez. • 

— Ennek a hírnek semmifele komoly alapja 
nem lehet mondotta Pálfy Józ -[ —, 

a beteg 'állatok hasát a husi^papos&Ü 
nem mérhetik ki. 

Minden közfogyasztásra szánt állat n V6vá-
góhídon, ott pedig szigorú egAerségilgyi vizs-
gálaton megy keresztül. Az egészségügyi ható-
ság csakis a teljesen egészséges és a közfo-
gyasztásra alkalmas húsok kimérését engedi 
mea. 

Szóvátettük" a polgármesterhelyeHes elölt 
azokat a panaszokat ís, amelyek a tiszai fürdő-
zők körében hangzanak el a legelemibb köz-
egészségügyi szabályok negligálása miatt A 
polgármesterhelyettes kijelentette, hogy a pa-
naszokról értesült, azokat teljesen jogosultak-
nak tartja és haladéktalanul raegtesji a szük-
séges intézkedéseket, hogy a Tüzet f-lsö partszia-
kaszán, esetleg a Maros torkolatánál kifogják 
a Tiszából az állati hullákat. amelyek szinte 
lehetetlenné teszik a tiszai fürdőzést 

Hódmezővásárhely kifizette 
a tisztviselők fizetésének — 

felét 
("A Délmagyarország munkatársától.) Hód-

mezővásárhely városa, mint ismeretéé, julius 
elsején nem fizette ki a tisztviselőit A pol-
gármester a bankokhoz fordult segítségért, 
de ez a lépés nem vezetett eredményre. Az 
utóbbi napokban a tisztviselők elhatározták, 
hogy peresitik követelésüket Tekintettel arra, 
hogy nem egy város van hasonló helyzetben, 
a mult hét végére polgármesteri értekezletet 
hívtak össze Budapestre. Vásirhely részéről 
Endrey Béla polgármesferhelyett.es utazott az 
értekezletre. Most azután a kiküldöttek sür-
gönyt küldtek a városhoz, amelynek alapján 
a város házipénztára az összes tisztviselők-
nek kiadla a ju'iusi fizetések felét, ugyancsak-
megkapták a nyugdíjasok is juliusi járandó-
ságuk 50 százalékát. 

A kenyérdrágitás 
Budaepst, julius 27. A budapesti sütőipari 

ipartestület holnaptól kezdve a félfehér ke-
nyér árát Í6 fillérre, a barna kenyér árát 
pedig íO fillérre emelte, fel. A péksütemény 
ára változatlan marad 

Az emelésről délben tanácskozás volt 3 keres-
kedelemügyi minisztériumban a pékek p.s Kállay, 
Miklós kereskedelemügyi államtitkár között, aki azt 
kiváDta, hogy várjanak az emeléssel addig, atnj£ 
felöröltetik a maimokkal azt a búzát, amelyből 
olcsó lisztet szándékoznak a pékeknek juttatni 
és az .abból sütött kenyeret 32—3+ filléres ároat 
bocsátanék a közönség rendelkezésére. 

Este 9 órakor ujabb tanácskozás volt a pékek 
és az államtitkár között és ennek során * minis*, 
térriro hozzálárult a felfehér tenyér árénak 4K 
filterre v8ió emeléséhes, mig a barna kenyér ára 
vábbi három napig még « mostani 3? fillér 
marad. Ennek ellenében a kereskedelmi kormány-
zat a barna kenyérhez használt liszt b»l» t?men-
iftssegét további 3 napig bietosilja.. Er a három 
nap az államtitkár szerint elégséges arra, hí>gv 
a malmok a pékek rendelkezésére bocsássák "R 
allami akrió-ltsítel, amelyből az olcsóbb barni 
kenyér készülhet. 

I Egy 60 éves kereskedő 
borzalmas öngyilkossága 

(Budapesti tudósítónk telsfonjelentése.') 
! Nyíregyházáról jelentik: A szabolcsmegyei 
, Dömötör községben rémregénybe jllő módon 
j lett öngyilkos Fehér Ferenc 60 éves kereskedő, 
í Az öreg ur néhány hónap óta külön váltan 
; él feleségétől. Amikor takarítónője hétfőn reg-
j gel benyitott a lakószobájába, irtózattal látta, 
! hogy a gyászlepellel letakart asztalon, ün-
j neplő ruhába öltözve, koporsóban fekszik szi-
1 vében tőrrel Fehér Ferenc A halálrarémult 
! asszony sikoltozásaira összefutottak a szom-

szédok, majd a csendőrség megállapította, 
hogy Fehér Ferenc anyagi gondjai és családi 
viszályai miatt lett öngyilkos. Fehér Ferenc 
a tőrt olyan erővel döfte markolatig a szi-
vébe, hogy egvetlen csepp vér sem szivárgott 
ki a sebből. 


