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A tél, a lövő, 
a gazdasági és pénzügyi helyzet 

A Délmagyarország ankélja a 

Friedrich István, Sándor Pál és 

K- (A D Í I m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
j'Az ország politikai és közgazdasági helyzetéről, 
!« jövő kilátásairól kezdett ankétünk foíytatása-
ifcépen most Friedrich István, Sándor Pál és Hegy. 
,megl-Klss Pál nyilatkozatát közöljük. 

Friedrich Isiván 
-k következőket mondotta: -

— Mindenki látja, hogy a dolgok nem jó írány-

• ban haladnak. A képviselőházat pihenni és álmodni 
küldték, a 33-as bizottság pedig nagy tempóban 

'drágítja az árakat A program: letörni az üze-
(íneket, megrendszabályozni a jövedelmeket — és 
'közben az élet drágul, a forgalom csökken, a 
termelés rezsije a toronymagasságba emelkedik... 

r Szinte zeng minden a takarékosságtól. Szigorúan 
Crzik az álamkincstárat, de a többszörös állam-
kincstári jövedelmek még mindig vígan virulnak. 
Kérdezem szerényen: nem az volna-e az első ta-
Jtarékossági lépés, hogy a többszörös jövedelmeket 
megszűntessék'? Ha a tisztviselőknek lehetett re-
dukálni egyetlen fizetésüket, akkor a 2—3 fizetés-
ből is le lehet épiteni egyet-kettőt! 

— Szerény, nézetem szerint, ha a 33-as bízott-
i g igy folytatja működését, akkor már most meg 
is bukott. Akkor sokkal jobb, ha máris befejezi 
működését és elvonul Az ország végül is tisztán 
akar látni; látni akarja a való helyzetet és látni 
! szeretné azokat a tényeket, amelyekkel a hely-
izetet meg lehet menteni. Felelős kormányra van 
szükség és sürgősen össze kell hívni a pártámén, 
tel. Komoly parlamentáris munka nélkül, épitő 
program nélkül alig tudom elképzelni a rohamosan 

• közeledő telet 

Sándor Pál 
,« magyar kereskedők egyik régi tekintélyű vezére 
• még kint tartózkodik hűvösvölgyi villájában. 
Egyelőre visszavonult az aktív politikai életből. 

jde éles szemmel figyeli az eseményeket 

— Három hónap óta nem nyilatkoztam a po-
litikai .kérdésekről, — mondotta. Itt élek még 
Hűvösvölgyben és innen figyelem az eseménye-
ket. A részletes nyilatkozat elől ezért most is 
ld kell térnem, bármennyire szívesen tájékoztat-
nám a szegedi kereskedőtársadalmat, amelyhez 
annyi és oly régi kapcsolat fűz. Háromhónapos 
figyelő állásomat nem adhatom fel, talán éppen 
a kereskedőtársadalom érdekében. A helyzet, a 
jövő komoly, de a reményt nem szabad feladni. 
Bizni kell a jövőben, amely meg fogja oldani 
a legsajgóbb problémákat. Egyelőre még várni 
kell és figyelni kell a parlamenti többség által 
kiküldött bizottság munkáját. De hiszem, hogy 
rövidesen a képviselőháznak is módjában lesz elő-
adni kritikáját, megjelölni a jövő útját és bizonyos 

Kötöttáruk 
idén is s 477 

legolcsóbban 
a F e h é r c é g t á b l á ü 

BorosMIksa cégnél 

EKSZERESZMUHELYEMET 
megnyitottam GRÓF HPPOHYI ALBERT ÜCC0 20. SZ. OLflTI 

Arany, ezüstékszerkészités, alakítás, javitá*, aso 
drágakövek foglalása, galvanizálás 

LEOJOBB K IVITELBEN, MÉRSÉKELT ÁRBAN. 
Szives pártfogást kór BODI JÓZSEF é k s z e r é s z . 

Fájdalomtól megtart eziwel jelentjük, hogy drága 
Jó anyánk 

özv. Kulpin Adolfné 
hoeszrc szenvedés ntin, élete 79. ívében f. hó 26-án 
elhunyt. Kihűlt tetemét í. hó 28-án délelStt 10 érakor 
az izr. temetO ctatermébSl helyezzük örök nyugalomra, 
özv. GuJmann Ferencné, Brr. Krlener Icaóné, Kulpin 
Ltpól, Kerlész Vilmosáé gyermeke-.. Ger« Adolf, Kríe 
nef t*6n. Kertész Isiván onob&i. Kertész Vilmos veje. 
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kibontakozás lehetőségeiről 

Hegymegl-Kis Pál nyilatkozata 

tények ismeretében bírálatot mondani a Károlyi-
kormány eddigi tevékenységéről. Ekkor három-
hónapos figyelés után részletesen közölhetem én 
is álláspontomat 

Debrecen ellenzéki képviselője a kővetkező ér-
dekes nyilatkozatot tette a Délmagyarország mun-
katársának: 

Hegymegi-Kis Pál 
— Éppen a napokban tartottunk részletes meg-

beszélést a polgári ellenzék képviselőtagjaival, 
amikor is egyöntetűen azt állapítottuk meg, hogy 
a kormány eddigi adóemelési politikája tisztára 
számvevőségi munka, ami nem vezelhet ered-
ményre. Ebből több bevétel nem lesz, ellenben 
a fizetési készség még tovább lanyhulni fog. A 
redukciók föltétlenül szükségesek, de a kormány 
egyáltalán nem veszi figyelembe a kisegziszten. 
ciákat. 

— A polgári ellenzék a legbehatóbban foglal-
kozik a súlyos helyzet megoldásának lehetőségei-
vel és annyit már mqndhatok, hogy Eckhardt 
Tibornak nagyszabású tervei vannak a gazdasáp 
helyzet tisztázására. Az ellenzék egységesen fog 
fellépni ebben a kérdésben. A Károlyi-kormány 
folytatja a deflációs politikát és teljesen kivonja 
a pénzt a forgalomból. Ma már senkinek sincs 
pénze és mindenkinek súlyos adóssága van. Es 
nem hoznak semmiféle egészséges condolatot a 
helyzet megmentésére. 

— Fel fogjuk vetni azt az eszmét — amit 
különösen ajánlok Szeged figyelmébe —, hogy 
a mai súlyos helyzetben 

az autonómiák bocsássanak ö apró cím. 
.letekben kötvényeket, amelyeket mini 
szükség-fizetési eszközöket lehetne hisz 

nálni az egyes autonómiák területén. 

Ez voltaképen a városok kamatmentes kólcsöncl 
is jelentené és mi Debrecenben reméljük, hugy 
ezzel a tervezett szükségmegoldással elkerül-
hetjük a pótadó felem&ését 

— Ami az általános pénzforgalmat illeti, két-
ségtelenül tuldrágitották a pénzt és a bankoknál 
egészséges fúzió és leépítés szinte elkerülhetet-
lennek látszik. Sürgősen meg kell valósítani a 
nemzeti jövedelmek arányos és igazságos szét-
osztását mert egyesek a náluk felhalmozódott 
jövedelmeket nemcsak kiviszik külföldre, de kül-
földi árukba is fektetik. Amig gyökeresen meg 
nem akadályozzák a pénznek külföldre való ván-
dorlását minden formában, addig a helyzet nem 
fog változni. 

'— A téü nyomor enyhítése — mondotta még 
Hegyinegl-Klss Pál — a 6 pengős búzaárnál nem 
olyan nagy feladat Az azonban kétségtelen, hogy 
nagy áldozatokai kell hozni, ha azt akarjuk, hogy 
ne kerüljön sor közbiztonsági ír'ézkedésekre. Szá-
mításom szerint 500 ezer családot keli mnJJ el. 
látni, ami 2 és félmillió embert jelent űe a 
segítséget nemcsak ebédeltetés és alamizsna for-
májában kell megoldani, hanem komoly, köz-
hasznú munkaalkalmak teremlésevel. Ezenfelül 

be keli hoznf az adómoratóriumot mind. 
azon köztartozásra, amely a múltra vo. 
natbozlak és azoknak, akik az Idei kötele-

zettségeiknek elegei tettek. 

A polgári ellenzék gyors és gyökeres intézkedé-
seket követel a tél küszöbén, végeredményben pe-
dig Igazi és teljes _ rendszerváltozási. A mai 
rendszer nem fogja tudni megmenteni az or-
szágot 

As idő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézeténei me-

teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szombaton Sze-

neden a hőmérő legmagasabb állása li.l fok Celsius, 

legalacsonyabb 8.8 fok Celsius. A barcmettr adata null-

fokra és tengerszinre redukálva reggel 762.0 mm, este 

761.9 mm. A levegő relatív páratartalma reggel 81 szá-

zalék, délben 76 százalék. A szél iránya északnyugati, 

erőssége 7—7 volt. ' • 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

órakor: Nyugateurópai időjárása inkább szeles és enyhe 

jellegű. Erősen sülyedt ellenben a hőmérséklet az utolsó 

2t órában a hideg észtjki szelek hatása alatt Lengyel-

országban. Ez a hideg légáramlás ma éjjel nálunk is 

okozhatnak fagyokat. Prognózis: Változékony, szeles, igen 

hűvös idö, kisebb esőkkel, egyes helyeken, inkább csak 

keleten, hajnali fagyok. 
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A „módosított" sajtórendelet 
Budapest, szeptember 26. A Budapesti Közlöny 

vasárnapi száma kormányrendeletet közöl a koráb-
ban kiadott sajtórendelet módosításáról. Az uj 
rendelet a lapok terjedelmét hat oldalra míni-
málj i és kimondja, hogy a napilapok oldalterje-
delme nem haladha'Ji meg az augusztusban meg-
jeleni' lapszámok összesített terjedelmének 75 szá-
zalékát, vagy pedig az év első három hónapjában 
megjelent lapszámok átlagos oldalterjedelmének 66 
százalékát. 

Október 27—28: 
választás Angliában 

London, szeptember 26. A Pre«s Assortilion je-
lentése szerint a parlamentet valószínűleg október 
4., 8., vagy 9-én oszlatják fel. Ez esetben az ál-
talános választások október 27. vagy 28-ra vár-
hatók. 

A Vasas súlyos veiesége 
Budipest, szeptember 26. Kispest—Vasas 5 0 

(2:0). I. oszt. mérkőzés. 

Fűtött vonaton 30.000 fecske 
utazott Olaszországba 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

tése.) Bécsből jelenlik. Az éjszakai velencei gyors-
sal ismét 30 ezer fecskét szállítottak Velencébe. Az 
állatvédő egyesület közbenjárására a gyorsvonat-
hoz Tütőtt teherkocsikat csatoltak és abban vitték 
le a fecskéket Olaszországba. 

R h e u m a l l k u s fájdalmaknál, fejfájásnál, 
izom és izületi fájdalmak esetén a Togal tablet-
ták jól hatnak. Teljesen ártalmatlan. — Kérdezze 
meg orvosát! Minden gyógyszertárban kapható. 
Ara: P 1.80. M5 
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