A lausannei
Konferencia
elöli
összeül a dunai bteoíiság
űmfből

jelentik:

A Journal

de Geneve

ér-

tesölése szerint Tardieu közölte S timsó ti amerikai államtitkárral, hogy Franciaország a
lnu-.mnei jóvátételi konferencián hozzájárul a
Kémrtortzágnnk

nyújtott

Hoover-moralórlum

íóiéoct meghosszabbításához, amellyel egyidejűm Franciaország Amerikával szemben is
további kétéves moratóriumot kiván élvezni.
Genfben most jjrái bizonyosra veszik, hogy
rövidesen

megtörténik

a lausannei

konferen-

cia összehívása. Az adós és hitelező államok
kormányainak csupán arra vonatkozóan keü
megegyezniök, milyen feltételek mellett térténjék a meghivás és a junins tizenhatodikán
kezdődő értekezletrn részt vegyenek-e a kisebb
adós- és hitelezőállamok kormányai
A Paris Midi genfi tudósítójának értesülése
szerint a lausannei értekezlet meghívóit Japán
hozzájárulása ntán küldik széL Az értekezlet
célját »a bázeli pénzügyi szakbizottság jelentésében felsorolt kérdések tartós szabályozásában* jelölik meg. Az értekezlet gazdasági és
pénzügyi kérdésekkel is foglalkozik. A meghívó valószínűen külön megemlíti a dunai
problémát és rauidejüen dunai értekezletet ts
tartanak.
.
Az ót dunai állam addig is részletes statisztikai anvagot állit óssze pénzügyi és tarifális
kérdésekről.
Párisból Jelentik: A miniszterelnökségen cáfolják, hogy Tardieu, Stimson, MacDonald

és Brúning Genfben a Hoover-moratórium
meghosszabbításáról tárgyalt- Stimson, franda diplomáciai körök szerint, washingtoni
utasítás miatt nem is 1irgyalha ott a •eatsetközi adósságok kérdé bee.
Qenfböl jelentik: A dunai probléma további
tanulmányozására nj, kibővített szakértői bizottságot vettek tervbe. A bizottság még a lausannei konferenciáé'őtt összeülne. A vita most
afelett folyik, hogy a bizottságba behivják-e
a dunai államok képviselőit

Walkó külügyminiszter
Bndapesíen
Budapest, április
Walkó La ja* <ül ügyminiszter Genfből Jdapestre érkeés átvette a külügymiriszhérium vezet
A külügyminiszter Genfben *Jo
>en tárgyalt Tardieu francia miniszterei n o - el, Brúning német kancellárral, Grandi c'asz külügyminiszterrel, Zaleskl lengyel ktV-gyminiszterrel, Bülow német külügyi államtitkárral,
Norman Davtrssel, Amerika megbízottjával, aki
valószínűleg a nemzetkőzi Duna-bizottság elnóke lesz, Kric Drummonddal, a Népszövetség
főtitkárával, Avenol francia helyettes államtitkárral, Lovedav-vel, a Népszövetség pénzügyi osztályának főnökével és Stoppanlval, a
Népszövetség gazdasági osztályának vezetőjéveL Walkó mindenütt információkat adóit és
kapott is.

A szociáldemokraták győzelme
a bécsi községi választásokon

Bécs, április 25. Vasárnap tartották meg a tartománygvülési és a bécsi községi képviselőtestületi
választásokat A választásra ^ a u l t a k 88 százaléka vonult feí az nraákbo*.
A taí tornánvgvülési mandátumok száma a választást törvény sserfnt most 120 helyett esak 100,
el-bői
a szociáldemokraták 99 mandátumot kapta/e, tehát ax övék az általános többség, a
keresztényszocialistákra
10 és a nemzett
szocialistákra 15 mandátum
jutott.
A'

szavazásra

jogorultak

kösül -

leszavazott

1,150-360, ebből a szociáldemokraták kaptak 681323
szavazatot, a kei e ztényazociálista párt 233.622 szavazatai, a nemzeti szocialistákra 201.385 szavazat jutott, a kommunistákra 20.839- A saodáldcawkraták 20.000 szavazatot w i t í t t e k , a keresztényszocialisták vesztesége 50.000 szavazat, a nem-

zeti szocialisták a nagynémetek rovására kerek
50.000 szavazatot nyertek 6s a kommunisták meg.
duplázták szavaza aikat A naRynémetek teljesen
kiestek a választásból.
Az alsé ausztriai tartomáaygyülésen sz 56 mandátum közüi a szociáldemokrata párt kapott 20

mandátumot, a keresztényszocialista párt 28, a

nemzeti Szociális ta párt 8 mandátumot.
A ke.
resztényszori álisták elvesztettek 3 mandátumot, a
nagynémetek öt mandátumukat elvesztették, a szociáldemokraták nyertek egyet éa a végleges eredmény az, hogy a keresztény rodaltstáknak
nincs
többségük a tartománggxjülésen.
A Wiener AH9emeine Zeitung a vasárnapi válasz,
tásokkai kapcsolatban azt irja, hogy Ausztriában
megszánt a potgri többség és a Hitler-láz Ausztriát
es épp oty viharosan kerítette hatalmába, mint
nemetországot. A lap ezt a jelenséget a gazdasági
kétségbeesésnek tulajdonítja.

A kereskedelmi mérleg, a Tardieu-terv,
a magas lelefon- és vasuli tarifa
a képviselőház pénzügyi bizottságának vitájában

A kereskedelmi miniszter revízió al& veszi a telefondíjakat
ludapest, április 25. A képviselőház pénzügyi bizottsága hétfőn a kereskedelmi táica
költségvetését tárgyalta.
Görgey István eiőadó saprint legnagyobb bajunk, hogy mezőgazdasági termelésünk értéke
3—3.5 milliárdról az árak nagymértékű csökkenése folytán 1.5—2 milliárdra csökkent le.
Ipari termelésünk pedig 2.5 milliárdról 1.5
milliárdra. Ezzel szemlén eladósodottságunk
évi 300 millió pengőre tehető.
Hegedűs Kálmán szerint uj területeket kell
bevonni áruink elhelyezésének rendszeréhe.
Beck Lajos: Kereskedelmi mérlegünk 12 év
a!att csak kétszer volt aktiv, 1930-ban 8 millió, 1931-ben 17.5 millió pengővel. Klíring
nélkül elveszítjük piacainkat, a kliring-meguliapodásokkal járé kontingenseket pedig nem
léphetjük át exportunkkal Kivitelünk fokozásának egyik feltétele, hogy hitelezőink rá1.Írják megszokott vevőinket a magyar exportcikkek liberálisabb kezelésére.

Fenyő Miksa a devizagazdálkodás mai rendjéről beszélt, amely azt eredményezte, hogy a
termelés legfőbb intézése a gazdasági minisztériumok kezéből a jegybank büróiba csúszott át. Az a körülmény, hogy 1930-ról 1931-re
a mi kivitelünk majdnem felérc hanyatlott,
nem irható a devizagazdálkodás terhére, de
egészen bizonyos, hogy ebben része van a
jegybank politikájának is. Ezután a Tardieuferwel foglalkozott Fenyő amelynek szerinte
állandóan az érdeklődés homlokterében kell
állania. A gyáriparnak minden olyan megoldással meg kell békülni, amelyben a magyar
mezőgazdaság megtalálja a maga számítását.
Nekünk arra kell figyelemmel lennünk, ho?y
ami terv kialakul, abban a mi termelésünkre
kedvező feltételekkel helyezkedjünk el. Németország tekintetében konstatál/a, hogy az
utolsó esztendőkben Magyarországgal szemben
annyira szűkkeblű és méltánytalan politikát
folytatott olyan kereskedelmi forgalom mel-

lett, amely az ő számára jelentékenyen aktív
bogy mi e tapasztalatok után Némrtorstfg r£
széről különös megértésre nem számVhQtUn].
Farkas Elemér felvilágosítást kért a MFTH,
nek adandó ujabb nagy kétmilliópengős szuh,
vencióról. A MAVAG indokolatlan kőnkig
renciáját kifogásolta és a telefondifak lény*
ges leszállítását
kérte.
Kállay Tibor az állami üzemek e r e d m é n y
ben látja a költségvetési egyensúly fenteit*,
sának legnagyobb veszedelmét Az államnak
nem lehet az a feladata, hogy az autóversenyt
letörje, hanem az, hogy olyan összműködés*
létesítsen a különböző közlekedési eszkfftfij
között, amely a közgazdaságot a legjobban
szolgálja. Pontos számításokat és kísérleti pns,
bákat kell tenni arra, hogy a tarifák lesz<í,
litása nem fokozná-e
végeredményben
g
vasutak bevételét.
A pénzügyi bizottság délutáni ülésén (ftfe,
lánosságban és részleteiben is elfogadta a ke.
reskedelmi tárca költségvetését. \ z ülésen R
szólalt Kenéz miniszter, aki Idi Mentette, hogj
a kereskedelmi kormány
reoizió alá veszi a
telefontarifákat.
Beszélt Korányi pénzügyminiszter is és kL
jelentette, hogy a költségvetés kiadási téte.
leit ugy állapították meg, hogy azokat faj.
lépni nem lehet. Bejelentette, hogy a Nem.
zeti Bank felkérte a gazdasági élet kiváló tft.
nyezőit a helyzet megvitatására.

Görögország feladta
az aranystandardot
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése}
A görög minisztertanács hétfőn délután tar.
tott ülésén kimondotta az aranystandard feL
.*á*át.

Kivégzik a kispesti vendíglSs
gyilkosait
Budapest, április 25. A kispesti rablógyfl.
kosság ügyében — mint ismeretes — a hon*
véd törvényszék Sztaniszlavszki Józsefet
és
Kava Gusztávot halálra ítélte. A halálra ítél
tek ügye a honvédfőtörvényszék elé kerülj
amely jogerőre emelte az ítéleteket és azt is,
hogy először Sztaníszlavszkin, azután Káván
hajtsák végre az ítéletet
Az iratok ezután a honvédelmi minisztériumba kerültek, amely a kormányzó katonai,
irodájába továbbította azokat
A törvényszéken ma az a hir terjedt
hogy a kormányzó a kegyelmi kérvények
elutasította és sznbad folyást engedett az iga:
sár/szol<jáltatásnak. Amennyiben a kegyel
kérvényt elutasították, Kovács János, az
hóhér hajtja végre a halálos iíeleteket
öszv. Sxabó

Antalné

mélységes fél-

dalommal lelenti a maga. leánya és naókála
regében, hogy szerelett fért. édesapa éa
nagyapa

Szabó Antal
mészáros

• hó 25-én röv d szenvedés ntán elbnntt.
Felejthetetlen haldiánkat e hó 27-én délután
5 őrskor a gyevl temető halottasházából örök
nyugalomra helyenük.
Emlékét szeretettel éa kegyelettel őrizzük.

átrakását és tiszt tését m e l e o r k d l y d d l c samn
tazását legtalányosabb áron vállalom és falburkolat
faviUst.
SZ!«e* oánfogáit kér

Léderer
Orrtf

APDODVI

János

kálghásmester,

Albert (vat)t Iskolát acca 14. szám.

Bútorszállításokat

helyben és vidékre zárt butorszállitó kocsikban
vagy nyitott ruganyos kocsikon előnyős feltétele"
mellett eszközöl
ts

Bauar éa Un«ár szállítók, Dsuil-lér 5. Tai. 32 2?

