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meiydllszobdst, amely Euró-
pának legolcsóbb díjszabása, 

némileg emelni, 
mefij«gyezve azt, hogy egyes vonalszakaszok-
nál a legmesszebbmenő távolságokon díjcsök-
kenés fog bekövetkezni. 

A vasul! szabadfeguek ogKft 
a tOvObeu a legszigorúbb el-

lenőrzés alá veszlh. 
A helyiérdekű vasutak lényegesen nagyobb 
személy- és árudijszabásán is segíteni kell. 
A kormány a helyiérdekű vasutaknak évjára-
déki uton való megváltását kivánja megvalósí-
tani és 40—50 kilométeren ugy az áru-, mint 
a személyi díjszabást le fogja szállítani. Ez-a 
cél vezette a kormányt akkor is, amikor 1Ö23-
ban Rómában kötött nemzetközi egyezmény-
ben biztosított jogával élve, a délivasut állam-
vasuti kezelésbe vételét elhatározta. Termé-
szetes, hogy a dijszabás csökkentése itt lénye-
ges bevételi csökkentést is eredményez, amit 
ellensúlyoz a személydljszabás emelése és a 
szabadjegyek csökkentése. 

A gabonanemüek dllszabása 
20 százalékkal, a gyümölcs-
léiéért 23 9 százalékkal, a to-
lásé 13 százalékkal, a mező-
gazdasági gépeké 2715 száza-
lékkal, az eio állatokén pedig 
naguobb távolságoknál mint 
ego 10 százalékkal log csök-

kenni, 
Így lehetővé válik az egységes gazdaságpoli-
tikai irányítás az ország egész területén. 

Orífu Imre 
a bor vasúti tarifájának csökkentését kérte. 
A III . osztályú személyjegyek árának emelése 
ellen szociális szempontból aggályai vaanak. 

DlrO Pál 
szerint az államvasutak pénzügyi egyensúlyá-
nak biztosítására irányuló törekvések nemcsák 
költségvetési természetűek, hanem kihatnak 
az ország egész közgazdasági és kiviteli po-
litikájára is. A közvetett kiviteli forgalom ré-
szére különleges díjszabási intézkedéseket kí-
ván. 

OrOl Somslch LdszlO 
köszönetet mondott a miniszternek az előter-
jesztett pontos kimutatásokért és a mezőgaz-
dasággal szemben tanúsított jóindulatáért Ta-
rifakedvezményeket kért az ínséges vidékekre 
küldendő takarmányokra és hangoztatta, hogy 
a huzakivitelnek is kedvezményes tarifára van 
szüksége, valamint az állatszállítmányoknak 
is. A tej és műtrágya szállítási tarifáját is 
olcsóbbá kell tenni. 

GrOl noyos Miksa 
szerint mindaddig, amig 68 millió pengős a 
nyugdijteher az államvasutaknál, ami az össz-
kiadásnak 24.4 százaléka, nem lehet olyan 
személy- és árudijszabást bevezetni, amely 
megfelel a mezőgazdaság követelményeinek. 
Mindent el kell követni, hogy ezt a nyugdijter-
het a mai generáció vállairól levegyük és 
hosszú évekre osszuk el. 

líálloy Tibor 
sajnálattal látja, hogy az államvasutak defi 
citje több, mint amelyről a volt kormány elő-
terjesztéseiből értesült a bizottság. Hasonló 
jelenségeket lát minden vonalon, ami a sza-
nálás munkáját megneheziti. A kereskedelem-
ügyi miniszter kilátásba helyezett intézkedé-
seit helyesli. Hangsúlyozza azonban hogy az 
árakra való hatás nem lesz kedvező, mert 
a dijleszállítás hatása az árakban nem fogja 
ellensúlyozni a díjemeléseknek az árakra 
gyakorolt hatását. A délivasut átvételére nem 
tartja alkalmasnak sem az időt, sem a hely-
zetet. 

A személyzetnél nagy nyugta-
lanság mutatkozik máris, ami 
károsan hat vissza a munka-

kedvre. 
Az ipart, a kereskedelmet és az utazó közönség 
érdekeit a délivasut ni a jól szolgálja ki. Ko-

moly megtakarítás az államosítás esetében 
nem lesz, hiszen végeredményben csak a déli-
vasut budapesti üzletvezetősége szüntethető 
meg a jelzett intézkedésekkel. Abban az eset-
ben, ha elejtenék a tőrt tarifák megszüntetésé-
nek tervét, természetesnek tartja, hogy a déli-
vasut államosításának tervét is elejtsék. Ha 
azonban a délivasut mostani államosítását 
mégis elrendelnék, ugy legalább is azt kéri, 
hogy a személyzet megnyugtatásáról gondos-
kodás történjék. 

Poiiavichlnt GyOrgy OrgrOl 
azt kérdezte, hogy a vasúti szabadjegyek mi-
lyen összeggel károsítják az ál lamot A leg-
időszerűbbnek tartaná, hogy a szigorúan vett 
hivatalos utak kivételével, minden kedvez-
ményt megszüntessenek. Figyelembe ajánlotta 
a nyugdijterheknek biztosítás utján történő 
csökkentését, esetleg a volt pénzügyminiszter 
által feladott tárgyalások újrafelvételét. Kér-
dezte, igaz-e, hogy a Máv. a Mak.-kal egymillió 
tonna szénről kötött szerződést, hogy a Máv. 
a szerződés alapján 20 pengőn felüli összeget 
fizet ugyanakkor, amikor a lengyel bányák 
30 százalékkal magasabb kaloriáju aknaszenet 
10—12 aranyfrankért adják. Kérdi, lehetne-e 
lényeges megtakarítást elérni a szénárak le-
szorításával. 

A bizottság a Máv. szanálási programja 
feletti vitát megszakította, hogy Walkó La-
jos külügyminiszter tájékoztatót adhasson. 

WalkO Latos 
külügyminiszter tájékoztatta ezután a bizott-
ság tagjait genfi útjáról és azokról a benyo-
másokról, amelyeket részben a Népszövetség 
pénzügyi bizottságának tagjaival, részben a 
nagyhatalmak delegátusaival folytatott beszél-
getéseiből leszűrt. Utalt arra, hogy a magyar 
kormány jegyzékben fordult a Népszövetség-
hez azzal a kéréssel, hogy vizsgálja meg Ma-
gyarország pénzügyi helyzetét és szakértők 
utján nyújtson segédkezet ahoz, hogy az a 
pénzügyi rekonstrukciós munka, amelyben a 
Népszövetség annak idején olyan tekintélyes 
részt vett,' továbbra is fentartható legyen. 
Ennék a jegyzéknek következtében az első 
feladat az, hogy Magyarország szakértői 
Genfbe utazzanak, ismertessék a Népszövetség 
pénzügyi bizottsága előtt azokat az adatokat, 
amelyekre a bizottságnak szüksége van ahoz, 
hogy Magyarország pénzügyeibe teljes és tö-
kéletes betekintést nyerjen. A további lépés 
minden valószínűség szerint az lesz, hogy 
ezek után az előtanulmányozások utan 

a Népszövetség szakdelegátu-
sokat küld Magyarországra, , 

hogy azok a helyszínen is tanulmányozhassák 
azt a helyzetet, amelyben Magyarország a 
világgazdasági válság folytán került 

— A magúnk részéről — mondotta a kül-
ügyminiszter — természetesen mindent el fo-
gunk követni, hogy a legőszintébben és a 
legrészletesebben megadjunk minden felvilá-
gosítást. Azt, hogy a szakdelegátusok kikül-
dése mikor következik be, egyelőre tudni nem 
lehet. 

Megnyugtató, hogy milyen ko-
molyan es behatóan foglal-
kozik a Népszövetség a magyar 

pénzttgyi helyzettel 
A lefolytatandó vizsgálat kétségtelenül erős 
erkölcsi hatást fog gyakorolni a világ pénz-
ügyi köreire, ami megkönnyíti majd azokat a 
tárgyalásokat, amelyek rövidlejáratú hiteleink 
és kölcsöneink konszolidálására irányulnak. 
A Népszövetség érdeklődésének okát mi senj' 
illusztrálja jobban, mint az, hogy a Nép-' 
szövetség nem hivatalos forrásból is igyeke-
zett adatokat szerezni arról, hogy a 33-as 
országos bizottság és a hatos albizottság eddig 
milyen munkát végzett, arról, hogy ennek a 
munkának milyen kézzelfogható eredményei 
voltak és még milyen eredmények várhatók. 
Az érdeklődés a Népszövetség részéről odáig 
ment, hogy a 33-as bizottság tagjairól is rész-
letes felvilágosításokat igyekeztek szerezni. A; 
további teendőkről teljes és részletes képet! 
természetesen csak akkor kaphatunk, amikori 
a Népszövetség részéről kiküldendő szakértői 
bizottság befejezte munkálatait, mert akkor 
konkretizálódhatnak mindazok a javaslatok, 
amelyek hivatva lesznek Magyarország pénz-
ügyi helyzetének stabilizálását biztosítani. 

A külügyminiszter végül, megemlékezett 
azokról a híresztelésekről, amelyek a külföldi 
sajtóban, de a belföldön is napvilágot láttak 
azzal kapcsolatban, hogy Franciaország résxt-
vett a legutóbbi 5 millió fontos magyar köl-
csönben. A külügyminiszter határozottan ki-
jelentette, hogy 

VTanclaország a kOlcsOnben 
vaio részvéteiét semmueie tel-

tételhez nem kOtOtte. 
Hozzájárulásának kizárólagos célja csak ac 
volt, hogy a középeurópai kis államok.pénz-
ügyileg konszolidálódhassanak. 

A bizottság ezután tanácskozását félbesza-
kította és legközelebbi ülését a jövő héten, 
szerdán délelőtt 10 órakor tartja. 
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A járvány Kór (fásban már csaR 9 Üres (|ely van 
(A Délmagyarország munkatársától.) A I 

tifuszmegbetegedések száma ú j b ó l emelke- ! 
dő tendenciát muta t Szegeden. A megbe-
tegedések nagyobb számban még m ind i g 
a külterületeken fo rdu lnak elő, de ? vá-
rosban is most m á r szaporodik a tífusz-
ban megbetegedettek száma. 

A tiszti főorvosi h ivata lhoz csütör tökön 
őt ujabb megbetegedést íelentettek be, 
ugyanennyi t jelentettek be szerdán is, 
szeptember h ó fo lyamán pedig 10-éig be-
zárólag összesen 28-an betegedtek meg 
Szegeden és Szeged környékén t ífuszban. 

A Járvány feltépte 61a 105 meg-
betegedési Jelenteitek be 

a főorvosi h ivata lhoz, ebben az évben pe-
dig összesen 230 tífuszos megbetegedés 
fordul t elő Szegeden. 

A bejelentett megbetegedések nagyobb 
fele — min t fentebb emiitettük — á kül-
területre esik, a város belterületén az alsó-
városi uccákban szedi leginkább áldoza-
tait a járvány. A főorvosi h ivata lban a 
város térképén m inden egyes bejelenlett 
megbetegedést piros pontta l jelölnek meg 

és ezekből a jelzésekből megál lap í tható , , 

hogy 

ma mór a város minden részén 
lelfllölfe fejéi a lifusz 

és nem marad t i m m ú n i s m á r sem a bel-
város, sem Újszeged. A Móra-uccában öt 
házban egymás mellett öt megbetegedés 
fordult élő, a Répás-uccában négy t a 
Pálfv-uccában h á r om . 

A j á r v ány valószínűleg most éri el knl-
minác iós pont já t . A j á r v ánykó rh á zba na-
ponta u ta lnak be u j betegeket, jelenleg 
még kilenc férőhely áll rendelkezésre. A 
tiszti főorvosi h ivata l u j a b b megál lapításai 
szerint a nyers gyümö lcsök , a d innye él-( 

vezése okozza a" tifuszmegbetegedéseket, 
de a nyers tej is sok esetben okozó ja a 
ba jnak . A hatóságok szigorú ellenőrzés a l á 
vonták a tejnemüeket, va lamint gondos 
vizsgálat alá vetik a Szegedre érkező tej-
termékeket is. 

ff ArBohnban mai halmenü: 
nagy halászlé és turóscsusza 1 * 8 0 P 


