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a meddőnek bizonyult londoni konferencia 
után nem intézkedtünk külföldi adóssá-
gaink egyoldalú rendeléséről. Ez 
gunk és kötelességünk lett volna, 
ismeréssel adózik a kormánynak, mert 

Az ülés éjfélkor ért véget. 

nem engedi magát a népszerű jelszavaktól be-
folyásolni a magánbankok ellen. Honorálja azt 
a törekvést, amely a javaslatban megnyilvánul 
és azért azt elfogadja, de bizonyos részletekben 
változtatásokat kiván. 

Avenol európai körútra Indul 
a leszerelés ügyében 

(Budapesti tudósítónk" telefon jelentése.) Genf-
ből jelentik: A v e n o l , népszövetségi főtitkár 
római tanácskozásának eredménye a nagyha-
talmak leszerelési tanácskozásának haladék-
talan megkezdése lesz. A főtitkári hivatalhoz 
közelálló körökben ugy tud ják, hogy most már 
a legsürgősebben megindul az érintkezés a le-
szerelési probléma megoldása ügyében az euró-
pai kormányok között. A tárgyalások természe-

tesen hosszabb időt vesznek igénybe. 
Egyre valószínűbbnek látszik, hogy a lesze-

relési konferencia elnöki tanácsának január 
második felére tervezett ülését ismét elhalaszt-
ják, A most meginduló nemzetközi diplomá-
ciai eszmecserében nagy szerep vár Avenol fő-
titkárra, aki már december első napjaihan hosz-
szahb európai körútra indul, hogy tá jékoztassa 
a nagyhatalmakat római tárgyalásairól. 

Mikulásra—Karácsonyra óriási árengedmények 

Po!lák Testvéreknél 

II pénzQgvminisztértiiiitlian menkezdték 
a város költségvetésének megvizsgálását 

(A Dclmagtjarország munkatársától.) A 
város aligha kerüli el a;: uj esztendő első hó-
napjaiban az ex-lexet, amelynek különben 
semmi különösebb jelentősége nincs. Elsősor-
ban azért nincs jelentősége a „törvényen kí-
vüli" állapotnak, inert i legújabb közigazgatá-
si törvény általános fölhatamazást ad a váro-
soknak, hogy abban az esetben, ha az uj költ-
ségvetési év "kezdetéig nem érkezne meg a költ-
ségvetés kormányhatósági jóváhagyása, anél-
kül is gazdálkodhat az elmúlt év költségveté-
sében meghatározott keretek között. De nincs 
jelentősége az ex-lexnek azért sem. mert ez az 
állapot évek óta mindig bekövetkezik, bár-
mennyire is igyekeztek a költségvetés össze-
állításával, hosszú évek óta nem erkezett meg, 
január elsejéig a kormányhatósági jóváha-
gyás. 

A számvevőség az idén is eléggé igyekezett 
A költségvetés összeállításával és el is érte, 
hogy a nagyobb városok közül Szeged köz-
gyűlése terjesztette fel elsónek jövő éri költ-
ségvetését a belügyminiszterhez. Ennek már jó 
né'hány hete van, de a város hatósága még 
mindig nem kapott értesítést, illetve meghívást 
a belügyminisztertől a költségvetés tárgyalá-
sára. 

Értesülésünk szerint a belügyminiszterhez 
felterjesztett költségvetést csak a napokban 
küldötték át a belügyminisztériumból a pénz-
ügyminisztériumba. ahol a belügyminisztériu-
mi tárgyalás előtt pénzügyi szempontból vizs-
gálják át minden tételét. Ez a munka csak 
most kezdődhetett meg. a város hatóságát 
ugyanis néhány nappal ezelőtt felhívta a pénz-
ügyminisztérium, nogy tegyen sürgős jelen-
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tést az idei gazdálkodás eredményeiről, közöi-
hogv az idei költségvetés kiadásai és bevé-

tételei milyen mértékben valósultak meg 
eddig. Scultéty Sándor főszámvevő összeállí-
totta a részletes jelentést, tmely azóta bizonyá-
ra megérkezett a pénzügyminisztériumba. En-
nek alapián kezdi most meg a pénzügyminisz-
térium a költségvetés átvizsgálását, amely bi-
zonyára hetekig eltart és csak azután kerülnek 
vissza az iratok a belügybe. 

Az uj közigazgatási törvény szerint a bel-
ügyminisztériumnak legkésőbb december 20-ig 
le kell tárgyalnia a törvényhatóságok költség-
vetését, ami az idén valószínűleg nem követke-
zik be. A mult évhen minden terminust betar-
tottak a különböző halóságok, a költségvetés 
kormányhatósági jóváhagyása mégis csak 
márciusban érkezett meg Szegedre. Lehet, 
hogy az idén, tekintettel a különböző kése-
delmekre, Szeged még későbben kapja meg a 
jóváhagyást a jövő évi költségvetéséhez és az 
ex-lex esetleg átnyúlik az uj esztendő másodft 
negyedébe is. 

ü válság mély pontján 
tul vagyunk" 

Surányl-Unger Tivadar előadása 
(A Délmagyarország munkatársától) Az 

Egyetem Barátai Egyesületének jog- és állam-
tudományi szakosztalya kedden délután nagy 
érdeke9segü előadássorozatot kezdett „A gaz-
dasági kibontakozás utjai" cimmeL Az első 
előadást nagy érdeklődé mellett dr. vitéz Su-
rányi-Unger Tivadar egyetemi tanár tartotta. 
Az előadást dr. Kováts Ferenc szavai vezették 
be, majd Surányi-Unger professzor kezdte meg 
„Világgazdasági kibontakozás" cimü előadá-
sát 

— A mai gazdasági válság bizalmi válság — 
mondotta. 1929 őszén n.egingott a gazdasági 
lehetőségekben való bizalom, ujabb tőkebefek-
tetésektől visszariadt a nagytőke. A kormányok 
megpróbálták alkalmazni az úgynevezett neki-
lenditési módszereket. ~zek azonban tartós si-
kert nem tudnak hozni. 

Ezután a konjunktura állásával foglalkozott 
és a javulás kétségtelen jeleivel bizonyította, 
hogy a válság mélypontján tul vagyunk. Kiv i-
telünk az előző év harmadik negyedével szem-
ben 34 százalékkal emelkedett, á kivitt termé-
nyek aranyértékét számítva. A munkanélküli-
ség — mondotta a professzor —, amely mérője 
a válság fokánaik, csökkenőben van. 1932 szep-
temberében 50.000, 1933 szeptemberében 36.000 
a munkanélküliek száma. 1931 juniusáhan volt 
legkevesebb a munkanélküliek száma, ezév 
szeptemberében elértük ezt a számot. Hasonló 
a helyzet külföldön is. 30 országból 21 a ja-
vulás utján van. 

Előadásában részletesen foglalkozott a kon-
junktúrakutatással. 

A konjunktúrakutatás — mondotta —, ma 
már tudományág. Intézmények, testületek, vál-

igv apparátust foglalkoztatnak ez-
>labbi jövő gazdasági kialakulását is 

lalatok na? 
zel. A távol 
vizsgálják a konjunktúrakutatás módszereivel. 
S mivel a gazdasági helyzet alakulásának 
külső szímptomáit, mint a piaci ár, munka-
nélküliek száma, stb.-t vizsgálja ez a kutatási 
módszer szimpatikus konjunktúrakutatásnak 
nevezzük. Ennek a kutatásnak gazdasági sza-
hadság esetén fontos jelentősége van. Ma azon-
ban nem lehet gazdasáti szabadságról szó. Ma 
a tervgn^daságszerü közhatalmi beavatkozások 
irányit iák a gazdasági életet. Ezért szükséges, 
hogv a konjunktúrakutatás átiologíai irányba 
terelődjék és a gazdasági bajok külső tünetei 
mögött inkább a kórokorókat keresse. 

A nagv tetszéssel fogadott előadásért dr.Ko-
v á t s Ferenc mondott köszönetet és közölte a 
hallgatósággal, hogv az Stiologiai módszer Su-
ránvl-Unger professzor munkásságának az 
eredménve. 
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S T E R N 9 E S G Z O L T Á N 
éplllatfa és tlUeiőanyag k e r e k e d ő 

Aákóczi-lér Mérey u. és Török u. sarok. 
Telefon Ajánl legolcsóbban mindennemű deszka 

és tüzelőanyagot házhoz szállítva. 300 

nagyanyáink fiókjá-

ból bizonyára elbírta 

a sulykolást és dör-
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Fontot 3 ponti 

t. hidegben lei. 
oldani, 

2. 20 - 30 percig 
főzni, 

3. először meleg, 
majd h i deg 
vízben öblíteni. 


