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Méius 13 (öl u| ggorsvonatpdr höilckcüih 
Budapest—Szeged Között 
Foníos változások a nyári menetrendben 

. (A Délmagyarország munkatársától.) A má-
jus 15-én életbe lépő nyári vasuli menetrend 
jelentős változásokat hoz szegedi viszonylat-
ban. A menetrendváltozások ügyeben pénteken 
érkezett meg a minisztérium jóváhagyása a 
szegedi üzletvezetőséghez. Az uj menetrend 
szerint 

egv uj gyorsvonatpárt állítanak 
be Szeged és Budapest között. 

Ezzel szemben megszűnik a délutáni sinautó-
busz, amelynek idejében közlekedik az uj 
gyorsvonat. Az uj gyorsvonat Szegedről 14 óra 
10 perckor indul és 17 óra 03 perckor érkezik 
Budapestre, mig az ellenvonat 18 óra 50 perc-
kor indul Budapestről és 21 óla 15 perckor ér-
kezik Szegedre. 

A Szegedről eddig 17 óra 50-k'or induló dél-
utáni gyorsvonat elmarad, ehelyett egy másik 
vonatpárt állítottak be, amely 

Szegedről 

19 óra 20-kor indul Budapestre, 22 óra 19-K:or 
érkezik, 

Budapestről 
«z a második gyors 14 óra 05-kor indul és Sze-
gedre 17 óra 06-kor érkezik. A délutáni 14 óra 
20 perekor induló személyvonat menetideje -40 
perccel megrövidül. 

Az u j gyorsvonatokhoz 
a mellékvonalakról 

csatlakozó vonatokat állítanak bc, vagy eltoló-
dások lesznek a meglevő vonalok menetrendjé-
ben. 

A nyári menetrend legfontosabb ujitása az, 
liogy végre 

megvalósul Szeged és Pécs között 
a közvetlen vasúti összeköttetés, 

ezzel közelebb kerül a Dunán tul az Alföldhöz, 
ami eddig csak Pesten keresztül volt vasúton 
megközelíthető. A Szegedről reggel 6 óra 28 
perckor induló gyorsvonat Kiskunfélegyházán 
közvetlen gyorsvonatcsatlakozást kap Pécs felé; 
ez a vonat Kiskunhalas, Ba ja, Bácsalmás érin-
tésével 13 órakor érkezik Pécsre. Az ellen vonal 
ugyanebben az időben indul Pécsről és Félegy-
házán csatlakozik a Szegedre 21 óra 40-kor 
érkező gyorsvonathoz. Úgyszintén lesz pécsi 
csatlakozás a délután 14 óra 10 perckor induló 
gyorshoz is, amelv 22 órakor érkezik Pécsre. 

A dunánluli vasúti összeköttetés 'dokumen-
tálja azt a pozíciót, amelvet Szeged a városok 
között minden szempontból elfoglal. De ezt 
igazolja az is, hogv éppen május 15-ére rend-
szeresített közvetlen autóbuszösszeköttetést 
Szeged és Pécs között a MAVAUT is. A pé-si 
autóbusz, amelyen sehol nines átszállás. Sze-
gedről 16 óra 20 perckor indul, Pécsre érkezik 
21 óra 30-kor, visszaindul 5 óra 30-kor és 
Szegedre érkezik 10 óra 40 perekor. 

Befejezték 
a milliárdos javaslat tárgyalását 

Shvoy Kálmán : „A kormány szembe tud szállni 
aszókkal ax erőszakos törekvésekkel, amelyek 
asz ország rendjének ielforgaiására törekszenek" 
— „Me engedje magái megfélemlíteni a fóxan kö-

xéposxtály" 

A pénzügyminiszter beszéde a gazdasági prog-
ram végrehajtásáról 

Budapest, április 29. A képviselőház pénteki 
ülése azzal kezdődött, hogy elfogadták T e m-
p ! c Rezső indítványát, amely szerint 12 órás 
ülésen tárgyalják a beruházási javaslatot. A 
pénzügyminiszter felszólalása után áttértek a 
részletes vitára, amely azonban olyan rövid 
volt, hogy egy órára befejezték a részletes vi-
tát is. Igy a „12 órás ülés" mindössze három 
óra hosszat tartolt. 

Az ülésen 
Shvoy Kálmán 

Volt az első szónok. 
— Az előttem felszólalt képviselők egyrésze 

nem annyira a javaslatról, mint inkább az or-
szágban uralkodó hangulatról és arról beszólt 
mondotta —* bogy ez mindenképen befolyásolja 
a beruházási javaslat végrehajtását. Az az ál-
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láspontom, hogy az ország érdekében minden 
körülmények között szükség van a vagyonvált-
ság befizetésére és ezt a törvény javaslatot min-
den hangulat mellett végre kell hajtani. 

— A honvédség és a légvédelem fejlesztése 
olyan cél — folytatta —, amelynek időszerű-
ségéről s fontosságáról az ország minden la-
kosa pártok és felfogáskiilönbségre való tekin-
tet nélkül egy véleményen van: végre kell haj-
tani. Azt is átérzi mindenki, hogy gazdaság-
politikai és szociális intézkedésekre is szükség 
van. Nem szabad hangulatoktól befolyásoltat-
ni magunkat, nem tartom opportunusnak, 
hogy éppen a parlamentben pesszimisztikus 
hangot üssünk nieg. Nekünk optimistáknak 
kell lennünk. Optimistán kell szembenéznünk 
az országban levő helyzettel. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy az ország lakosságának nagy 
többsége, különösen a vidék higgadtan itéíi 
meg a helyzetet. 

— A tapasztalatok szerint ininden nyugta-
lanság után beáll a nyugalmi helyzet és ujra 
virulens lesz a gazdasági élet, mert a kereske-
delem és a tőke nem tud sokáig tétlenül ma-
radni. 

Azok a jelenségek, amelyek az 
utóhbi napokban ideig-óráig nyug-
talanítóan hatottak, el fognak 

tűnni. 

1— Bizom a kormány erélyében és határozott-
ságában, hogv szembe tud szállni azokkal az 
erőszakos törekvésekkel és mozgalmakkal, 
amelyek — ha tényleg igy vannak — az ország 
rendjének és biztonságának felforgatására tö-
rekszenek. De a polgárságnak is támogatnia 
kéli a kormányt. 

Nc engedje magát megfélemlíteni 
a józan közcposztálv, 

— folytatta emelt hangon Shvoy —, ne san-
dítson mindenki kétfelé, nem tudva, mit hoz 
a jövő, — hanem álljon egyenesen, őszintén ts 
becsületesen a kormány mögé. Olyan hangula-
tot kell teremtenünk ebben az országban, liogy 
minden percben képesek legyünk bármiiven 
nehéz feladatot megoldani, (Helyeslés a Ház 
minden oldalán.) 

Ezután azt kérte, hogy a házbirtok csak a 
valóságos forgalmi érték után fizesse a va-
gyondézsmát. A javaslatot azzal az óhaj jal fo-
gadja el, hogy az ugy váljék az ország javára, 
amilyen nemes és becsületes intencióval azt a 
kormány ben.yujtolta. 

Rcményi-Sclineller Lajos pénzügy-
miniszter 

válaszolt a felszólalásokra. 
— Addig, mig pénzügyi szuverenitásunkat 

vissza nem szereztük — mondotta —, nem le-
hetett vagyonváltságra gondolni. Tehát a be-
ruliázási programmal előbb idejönni nem le-
hetett. Voltak egyesek — folytatta —, akik azt 
hangoztatták, hogy világgazdasági krizis elő-
estéjén állunk, ilyen krizises időben veszélyes 
dolog ilyen nagy gazdasági programot végre-
hajtani. Szerinte ezek az intézkedések meg-
felelőek lesznek arra nézve, hogy a depresz-
sziónak gátat vessenek. A kormány megfontol-
ta azt is, hogy a program végrehajtásával kap-
csolatban milyen visszahatások várhatók a 
gazdasági életben. Az árnivót minden körül-
mények között fenn fogja tartani és elhatároz-
ta, hogy a legszigorúbb eszközöktől sem fog 
visszariadni. Ivapitalisztikus alapon kívánunk 
maradni, ez pedig azt jelenti, liogy a normális 
polgári hasznot nem lehet megtagadni. 

_ Kifogásolták egyes képviselők felszólalá-
saikban — folytatta —, hogy 

a kormány túlságos széles felhatal-
mazást kapott 

— Beruházási programmal kapcsolatban ed-


