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Macdonald Párisban. 
A londoni konferencia előkészületei. 

Pdtis, junius 8. Macdonald angol miniszter-
elnök ma reggel 9 órakor Londonból Bou'og-
neon keresztül Párisba utazott. A kiséretében 
Sir Crewe, a külügyminisztérium helyettes állam-
titkáta, továbbá Waterhouse ezredes, a minisz-
terelnök kabinetfőnöke és magántitkára van. 

Pdtis, julius 8 A Chicago Tribüné a francia 
kormány minimális programjáról a következő 
részleteket tudta meg: 

A francia memorandum mindenekelölt leszö-
gezi, hogy ragaszkodik a versaillesi szerződés-
ben biztositoit jogaihoz. Herriot több pontban 
nyilvánítja megértő jóakaratát, anélkül azonban, 
hogy eltérne a versaillesi szerződés formájától. 
A memorandum egyik kiemelkedő pontja — és 
ez Németországban kétségtelenül óriási felhá-
borodást fog kelteni — az, hogy Herriot továbbra 
is vonakodik hozzájárulni a németeknek a lon-
doni konferenciára való meghívásához, imig nem 
fogadják el a szakértői vélemény megvalósítá-
sához szükséges törvényeket. Ennek a résznek 
ultimátum jellege van és a hangja is igen ener-
gikus. A birodalmi gyűlés tehát kénytelen lesz 
röviden igent vagy nemet mondani. A franciák 
elhagyják a londoni konferenciát abban az eset-
ben, ha Anglia megkísérli, hogy a németeket 
már a szóban forgó törvények életbelépése előtt 

meghívja a londoni konferenciára. 
London, julius 8. Az alsóházban Macdonald 

tegntp közölíe, hogy a következő államok vesz-
nek részt a londoni konferencián: Nagybritan-
nia, Franciaország, Olaszország, Jipán, Bel-
gium, Jugoszlávia, Görögország, Románia, Por-
tugália. Az Egyesült Államokat a londoni nagy-
követ fogja képviselni. 

Pdrls, julius 8. Pertinsx az Echo de Paris 
mai számában azt irja, hogy Herriot francia 
miniszterelnököt aszerint fogiák megítélni, hogy 
milyen magatartást tanúsít a következő kér-
désekben : 

1. A jóvátételi bizottság jogainak épségben 
tartása a bizottság rasí összeállításával. 2. A 
megszállott német vasúti vonalak további meg-
szállása a megszálló csapatok védelme végett. 
3. A német adósság követelése és Franci i-
orízág angliai adósaágai. 4. A bi o'tgág kér-
dése. 5. A Ruhr-vidék kiürítése. 

Pdrls, julius 8. A minisztertanács elfogadta 
ar.n&k a jegyzéknek szövegét, amely ismerteti 
Heiriot miniszterelnök által a londoni kon-
ferencián képviseleidő álláspontot. Herriot a 

j minisztertanács után az angol követségre ment, 
ahol megbeszélést folytatott az angol nagy-
követtel. 

Olcsósági hullám a szegedi húspiacon. 
Szeged, julius 8. (Saját tudósítónktól.) Az 

utóbbi időben régóta észlelt jelenség mutatko-
zik a szegedi húspiacon: Esnek az árak. Még 
pedig elég jelentékeny mértékben e*nik. Az el-
múlt két hit alatt ez az áresés elérte, sőt itt-ott 
meg is haladta a huszonöt százalékot. Amilyen 
kedvező Jelenség ez a régen esedékes olcsóság 
bullám, éppen o!ytn kedvezőtlen tünet a hús-
fogyasztás nagymértékű csökkenése, amely az 
olcsóbbodással egyidejűleg mutatkozik. 

A hus olcsóbbodásának közvetlen oka ter-
mészetesen az élőállatok olcsóbbodása, amely 
nsm kizárólag magyarországi jelenség, hanem 
szoros összefüggésben van a béc?i állatpiacai. 
Bécsben ugyanis néhány hét óta közel ötven 
százalékkal estek az állatárak. Mivel pedig 
Magyarországnak tekin'élyes állatkivitele volt 
Bécsbe, a bécsi áresések hatása azonnal mu-
tatkozott a magyar állatvásárokon is. Az állat-
árak esésének egyébként más oka is van. Azok 
a legmagasabb ársk, amelyek kialakultak a ma-
gyarországi piacokon, jóval meghiladták az, 
aranypuiiást és igy a most mu'aikozó áresís 

tulajdonképen csak természetes kiegyenlítődési 
folyamat. 

A szegedi húspiacon az elmúlt két héten a 
következő árváltozások történtek: sertéshús 
küója 36—42 ezer koronáról 28-36 ezer ko-
ronára esett, a msrhahus26—34 ezerről 22— SO 
ezer koronára, a bsrlu^us psdig 40-44 ezer-
ről 24 —36 ezerre. Hasonló áresés mutatkozik 
az élöállst-árak körül is. A sertés élősúlyban 
kilónkint 26 ról 20 ra, a marhi 19-ről 15 re, a 
borjú 20 ról 14 ezer koronára esett. Ezekből a 
számokból kitűnik, hog/ a húsárak és az ál'st-
árak áresési között nagy aránytalanság van, a 
husdrak csökkenése ugyanis sokkal kisebb mér-
tékű, mint az állatáraké. Esb51 psdig az kö-
vetkezik, hogy a közeljövőben tovlbbi husár-
esés várható. 

A legnagyobb áresés a sertéspiacon állt elő. 
Ennik pedig az az oka, Ingy a gazdák a kör-
nyéken duló serié szvész miatt tömegesen dob-
ják piacra sertéseiket és igy a nagy kínál it is 
hozzájárul az árak lemorzsolódásához. 

Ser A városi alkalmazottak aranyparitásos fizetése. 
Szeged, julius 8. (Saját tudósítónktól.) A vá-

rosi számvevőség — mint ismeretes — julius hó 
1-én kezdte meg a városi alkalmazottak aranypa-
ritásos fizetésének számfejtését és igy a főpénztár 
1-én csupán előleget folyósított az alkalmazottak 
számára, még pedig annyit, amennyi a mult hó-
napi fizetésük volt. Értesülésünk szerint a szám-
vevőség ezen a héten elkészül a meglehetősen bo-
nyolult munkájával és a hét végén a városi tiszt-
viselők már meg is kapják aranyparitásos illetmé-
nyeiket A nyugdijasok uj fizetésének megállapí-
tása azonban hosszadalmasabb munkát kiván, 
mert a kormány rendelete értelmében minden 
nyugdíjas fizetését külön kell megállapítani szol-
gálati ideje, életkora és a nyugalombavonulása 
ideje alapján. A nyugdijasok illetményeiket igy 
csak a tényleges szolgálatot teljesítő tisztviselők 
után kaphatják meg. 

Az aranykoronákban megállapított fizetések meg-
haladják a városnál ebben a hónapban a kétmil-
liárd papirkoronát, ami a 17.600-as szorzószám 
szerint körülbelül 110.000 aranykoronának felel 
meg. Általánosságban a városi tisztviselők uj fi-
zetése száz százalékkal több, mintamennyi ámult 
hónapban volt, de csak általánosságban, mert 

Í izetési osztályonkint tul nagy a különbség. 
igy hatodik fizetési osztályban levő városi ta-

nácsnok aranykoronás fizetése például papirkoro-
nában négy és félmillió korona, a polgármesteré 
pedig, aki az V. fizetési osztály I. fokozatában 
van, megközelíti a hat és félmillió koronát. Ezzel 
szemben a XI. fizetési osztályban sínylődő gya-
kornokok „aranyparitásos" fizetése alig éri el az 
egymilliót, a napidijasoké pedig még ezen is alul 
marad.] 

A városházán természetesen nagy elégedetlenség 
mutatkozik az uj fizetések miatt, különösen az 

alacsonyabb fizetési osztályú alkalmazottak elége-
detlenkednek, akik helyzetük szanálását várták 
ettől a szanálási akciótól. Ugy látszik azonban, 
hogy a szánálás is csupán egyesek kiváltsága. 

Értesülésünk szerint a városi tisztviselők moz-
galmat indítanak fizetésüknek házilag való rende-
zéseért és azt kívánják, hogy a város függetlenül 
az államtól, külön fizetéseket állapítson meg, éppen 
ugy, mint a háború előtt, amikor a városi alkal-
mazottak fizetése lényegesen több volt, mint az 
államiaké. Ez a különbség csak akkor szűnt meg, 
amikor a kormány kiutalta az első háborús segé-
lyeket: a drágasági és háborús pótlékokat. A 
törzsfizetés továbbra is a város pénztárát terhelte, 
azonban minden pótlékot az állampénztár fizetett 
ki a kincstár terhére. Megkísérelte ugyan néhány-
szor a közgyűlés, hogy fölemelje a városi alkal-
mazottak fizetését, de határozatait a kormány 
sohasem hagyta jóvá, mert akkor az volt az elv, 
hogy ugyanabban a fizetési osztályban levő köz-
alkalmazott fizetése között nem lehet különbség. 
Ha tehát a város ragaszkodott volna ahhoz, hogy 
magasabb fizetést adjon tisztviselőinek, kockáztatta 
volna a tisztviselők államsegélyeit. Megtörtént, 
hogy a kormány egy ilyen fizetésrendezési hatá-
rozatot jóváhagyott ugyan, de azzal a záradékkal, 
hogy a különbséget levonja a tisztviselők állam-
segélyéből és igy egy fillérrel sem kaphattak volna 
többet a városi alkalmazottak. Ennek következtében 
a közgyűlés is visszavonta határozatát. 

Január elseje óta azonban lényegesen megválto-
zott a helyzet. A kormány ugyanis fokozatosan 
megszüntette a városi tisztviselők fizetéséhez való 
állami hozzájárulást. Először a segélyek és pótlé-
kok szűntek meg a fizetések egységesítésével, most 
pedig, julius elsejétől kezdve megszűnt a termé-
szetbeni ellátás is. Ma már a városi tisztviselők 

teljes fizetése a város költségvetését terheli, tehát 
ugyanaz a helyzet, mint a háború előtt volt. A 
közgyűlés ennek következtében megteheti ismét 
azt, hogy külön rendezi a városi alkalmazottak 
fizetését és az alacsonyabb fizetési osztályokba so-
rozott alkalmazottak számára is biztosítja az em-
beri megélhetések lehetőségét. A városi alkalma-
zottak mindjobban kidomborodó kívánságának mél-
tányos teljesítése tehát nem ütközik sem formai 
és lényegbe vágó akadályba. 
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BUnvádi eljárás 

a hazatért Weltner Jakab ellen. 

Budapest, julius 8. A budapesti királyi ügyészség 
Weltner Jakab külföldről való hazaérkezése után újból 
folytatja azt a bűnvádi eljárást, amelyet felségsér-
tés és lázadás büntette cimen még 1919-ben in-
dított Weltner, Landler és Kunfi ellen. Weltner is 
egyike volt azoknak, akik 1919 március 21-én 
délután a gyűjtőfogházban felkeresték Kun Bélát 
és a vele kötött megegyezés alapján a hatalmat 
a kommunistáknak átadták. Weltnert most a vádra 
nézve kihallgatta az ügyészség, de nem tartóztat-
ták le, hanem az eljárást szabadlábonhagyása 
mellett folytatják. 

A szociáldemokrata párt tegnap nagy felzúdu-
lással tárgyalta az ismeretes Weltner-féle ügyet. 
A választmány egyhangúan kijelentette, hogy nem 
fogja tűrni, hogy a kormány igéretét megszegve, 
a jóhiszémüen hazatérőket tőrbe csalja. Erre vo-
natkozólag az igazságügyminisztériumban ma ki-
jelentették, hogy weltner ellen még 1919-ben el-
járást indítottak az egység-okmány aláírása miatt, 
amely által átszolgálták a hatalmat a kommunis-
ták kezére. 

Kijelentették itt azt is, hogy Weltner ügyvédje 
az ügyészségen érdeklődött, hogy nincs-e bűn-
vádi eljárás folyamatban és akkor tényleg kijelen-
tették előtte, hogy az összes vádiratokat vissza-
vonták. Ugy látszik — mondották — elnézésből 
nem közölték az ügyéddel, hogy az egység-okmány 
aláírása miatt továbbra is folyik az eljárás. 

Belgiumb n uj európai háborútól 

tartanak. 

Róma, julius 8. Tovini olasz néppárti kép-
viselő, aki az olasz kormányt a brüsszeli 
kereskedelmi konferencián képviselte, a Glor-
nale d'Italta párisi tudósitójának igen érdekes 
nyilatkozatot tett belgiumi tapasztalatairól. A 
képviselő azt mondja, hogy alkalma volt be-
szélgetnie vezető politikusokkal és nagyiparo-
sokkal, valamint a munkásság vezetőivel. Mind-
annyian hangoztatták előtte, hogy uj európai 
háború kitörésétől félnek és ez a háború alkal-
masint nincs is nagyon messze. Deveze volt 
belga miniszter maga is ilyen értelemben nyi-
latkozott a tanácskozáson. 

Titokzatos repülőgép 
Matteott i gyilkosainak börtöne körül. 

Róma, julius 8. Tegnap a Regina-Coeli fog-
házat, amelyben letartóztatott vizsgálati foglyok 
vannak elheyezve, egy aeroplán repülte körül, 
még pedig olyan alacsonyan, hogy majdnem 
súrolta a fogház tetejét. A titkos repülőpép meg-
jelenése nagy izgalmat keltett, de nem sikerült 
megállapítani, hogy kik ültek benne. A lapok 
különféle kombinációkat fűznek az esethez s 
igy a Popolo azon véleményének ad kifejezés*, 
hogy a repülök ki akarták kémlelni a letartóz-
tató tak elhelyezését és nem lehetetlen, hogy 
fotográfiai felvételeket készi'e'tek a börtön hely-
rajzáról. A Serano ezzel szemben valószínűnek 
tartja, hogy a repülőgépen olyan elkeseredett 
faicisták ültek, akik a mindinkább növekedő 
antifascista hangulat mialt Matteotti gyilkosait 
teszik felelőssé és állítólag maguk akarnak 
bosszút állni a gyilkosokon. 

A csallóközi árvízkatasztrófa Ugye 

a cseh parlamentben. 

Prága, julius 8. Fussy képviselő hétfőn be-
nyújtotta a pénzügyminiszterhez a csallóközi és 
ipolyvidéki árvízkárosultak részletes jegyzékét. A 
kimutatás szerint az árvizsujtotta területek meg-
haladják az 52.000 katasztrális holdat. 66 község 
még ma is árviz alatt áll. A pusztító ár nemcsak 
a mezőgazdasági területeket borította el, hanem a 
Csallóköz két Községének a lakóházait teljesen 
lerombolta. A cseh pénzügyminiszter e sokmilliós 
kárral szemben a 66 község részére mindössze 
tízmillió korona segélyt hajlandó kiutalni. 
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