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szabdsl külSadlldsdaak kirdise. Előkészítés alatt 
van a magyar üzleti szabályzat átdolgozásának 
ügye is az u] nemzetközi árufuvarozási egyez-
mény nyomán. A legfontosabb feladat a díj-
szabások folytatólagos revíziója és tovább-
fejlesztése. Ez utóbbi kérdésben felszólal-
tak Gyömrei Sándor, dr. Staub Elemér, Kovács 
Arnold. 

Végül az elnök kérte a bizottságot, hogy az 
államvasutaknak lehetőleg mielőbb megfelelő 
javaslatokat tegyen. 

A bizottság az automobil és egyéb fuvaroiási 

Az angol munkásság általános sztrájkra készfii. 
' titkár ktjelentése, mel/et a Baldw mai teg-

nap folytatott tanácskozási után tett. Rchardi 

eszközök által a vasútnak támasztott verseny 
kérdésivel is foglalkozott. Ai az álláspont jutott 
kifejezésre, hogy ez a verseny, amely termé-
ize'ei folyam íny a a technikai fejlőiéinek, díj-
szabási és egyéb intézkedésekkel meg nem 
akadályoxhaló, dt egyébként általános gazda-
sági szempontból előiyői jelenségnek minősít-
hető. Szüks ígeanek tartja azonban az értekezlet 
a verieny egyenlő feltételeinek megteremtését 
törvényhatósági és egyéb uton. Az értekeklet 
ezzel véget ért. 

London, szeptember 25 A szénkoafUklus újra 
teljes erővel kitört. Baldwin megoldáii kísérlete 
nem sikerült, sőt a munkások hangulata mind 
élesebbé válik. A kormánynak az a reménye, 
hogy jívö májusig szubvenciókkal a konfliktust 
kiküszöbölheti, meghiúsultnak tekinthető. A 
helyzetet eléggé jellemzi R chirdi szakszervezeti 

nyíltan belelentette, hogy a legközelebbi dele-
gátus gyBlisen javasolni fojfa, hogf a muiká -
sok tegyenek meg mlndtn előkészületet at dUs-
láaos sztrájkra. 

Frohreich Ernőt polgári pöre t á rgya lására 
Budapestre viszik. 

törvényszéki biró a mai napra tűzte ki annak a 
polgári pörnek tárgyalását, amelyet Bárczihízi 
Bárczy Elek miniszteri osztálytanácsos indított az 
apósa meggyilkolása miatt négy évi fegyházra el-
itélt Frohreich Ernő ellen. A kereset szerint 
Bárczy 1923 ban az akkor még bankhivatalnok 
Frohreich Ernőnek átadta háromszázötvenezer 
koronát kitevő összes értékpapírjait gyümölcsöz-
tetés végett. Miután hiába sürgette a vele való 
elszámolást, büntető feljelentést tett, aminek során 
Frohreichet négy napig őrizetben is tartották a 
rendörségen. Csak akkor eresztették el. amikor 
felesége jótálással egyezséget kötött a panaszos-
sal. Miután ezt az egyezséget sem tartotta be, 
Bárczy polgári uton követeli vissza mai értékben 
másfélmilliárdot kitevő követelését. 

A mai tárgyaláson dr. Sándor Lászlónak, Froh-
reich védőjének helyettese, dr. Makra László el-
mondotta, hogy Frohreich ellen igen erélyesen 
léptek föl és csak ennek hatása alatt kötötték 
meg az egyezséget. Amikor elbocsátották a rend-
őrségről, olyan zavarosan viselkedett, hogy a csa-
ládja kénytelen volt őt a Schwarzerben elhelyezni. 

Elmondja az ügyvéd, hogy Frohreichet a rend-
őrségi örizetes szobában csőcselék közé helyezték 
és most már nem is emlékszik, hogy tulajdon-
képpen mi volt az egyezség tárgya. Tanukat 
jelent be, akikkel igazolni kivánja Frohreich akkori 
lelkiállapotát. 

Bárczy ügyvédje, dr. Lajos Ferenc bír kétségbe-
vonja az ellenfél védekezésének alaposságát, a 
maga részéről Indítványozza, hogy a biróság hall-
gasson kí két rendőrtisztviselőt és több detektívet, 
akikkel bizonyitani tudja, hogy a rendörségen 
Froretchhel emberségesen bántak és sem ni oka 
sem lehetett neki panaszra. 

Dr. Makra: Annyi bizonyos, hogy Frohreich ma 
már egy emberronc3, egy szerencsétlen pária. 

A biró kötelezte az alperes ügyvédiét részletes 
elszámolásra és arra is, hogy igazolja, hogy az 
egyezség megkötésénél Frohreich Ernőnének, aki 
egy ügyben szihtén alperes, milyen szerepe volt. 
Ezenkívül elrendelte a biró Frohreich Ernőnek a 
soproni fogházból a legközelebbi tárgyalásra való 
elővezetését, mert személyesen is meg kell hall-
gatni védekezését. 

Nagy méreteket ölt a vörös forradalom Perzsiában. 
Rombolnak Teheránban. 

* Budapsst, szeptember 25. Londonból Jelen-
tik, hogy a teheráni vOrös forradalom óráról-
órára nagyobb méreteket ölt. A csőcselék teg-
nap megostromolta a parlamentet, feldúlta a 
levéltárat éi két képviselőt holtra vsrt; az egyik 
képviselő még ma sem nyerte vissza az eszmé-
letét. A romokban heverő parlament épületét a 
teheráni katonaság őrzi. A zavargások tovább 
folynak és a csőcselék tömegekbi verődve mind-

untalan megtámadja a katonaságot is főleg az 
élelmiszerüzleteket fosztogztja. A teheráni kor-
mány meggyőződése az, ho«y az elégedetlen-
léget a szovjet köve Is lg szította és a szovjet 
követségnek jelentékeny riszt vm a zendülés 
megszervezisiben. Éppen ezért perzsa katona-
ság tartja mejizillva a stovjet követléghez 
vezető u'at, nehogy a lázadás vezetői a követ-
ség épületébe mehessenek. 
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Budapesten van a hamis milliós bankók gyára. 
Badopest, szeptember 25. Az oliszliszkai ha-

mii miiliósok flgyébjn uj éi szenzációs fordu-
lat kö retkezeit be. Dr. Prelneszberger Jenő vizs-
gálóbíró tovább folytalti ezen ügyben a nyomo-
zást és olyan ujabb nyomra bukkant, amelynek 
alapján a közeli napokban szenzációs letartóz-
tatás várható Budapesten. A vizsgálóbírónak az 
utóbbi napokban sikerült megállapítani, hogf a 
hamis milliósokat nexcsak Fried a iderék hoz-
ták forgalomba, hanem mátok ii. Eiek eddig 
ügyesebben végezték munkájukat, mint Fried-

— i u - — i u -

U ídírék éi eddig köxülük senki sem került 
hurokra, azonban a vizsgálóbíró most olyan 
adatoknak a birtokába ju'olt, amelyek nyilván-
valóvá teszik, hogy a bűnszövetkezet központja 
Budapesten VJO is beigazolódott az ts, hogy a 
hamis milliós bankók gyára ts Budapisten mű-
ködik. Az uj adatokkal a mai nap folyamán 
Preineizberger vizsgálóbíró Budapestre utazóit, 
bogy otl személyes utasításával vezesse az 
ujabb nyomozási. 

„Könnyű a város te rhére szanálni.11 

A kormány nyolcmilliárd korona évi betegápoláii és gyermekgondozási 
hozzájárulással rótta meg a váróit, 

A Budapesti Közlöny szeptember 24 ím szá-
mában pénzügyminiszteri rendelet Jelent meg 
.« betegápolási, illetőleg gyermekgondozási költ-
ségeknek a för/ényhatóságok közötti felosztása 
tárgyában." Ez a rendelet — talán — végzetes 
ciapáit jdent Sreged város háztartására,amennyi-
ben nyolcmilliárd koronával terheli meg a jövő 
évi költségvetést, amelynek végösszege nem éri 
el a főszámvevő által benyújtott tervezet szerinl 
a nyolc fanmilliárd koronát. 

A rendelet, amely tulajdonkép:n egy koráb-

ban kisdott rendűit precíxiroxása, nem jeleni 
meg váratlanul, csupán tartalma keltett a város-
házái nagy megdöbbenést. Annak idején, ami-
kor kiuJult a harc a polgármester éi a város 
közönsége közölt a közkórbáz egyelemesitéae 
körül, a Dilmagyarország rámutatott arra, hogy 
a korábban kiidott rendelet értelmében akár 
egyetemesili a közkórházat a város, akár nem, 
a majd 280 milliárdnyi betegápol isi és gyer-
mekgondozási költségeket a kormány a törvény-
hatóságokra hirlija, tehát azsal, ha a város 

lemondana a közkőrházról, a fealarlásí költsé-
gektől mégsem szabadulhatna. 

A most k adórendelet szerint a 280 milliárd 
felosztása az egyes törvényha'óiágok terü-
letén az állami költségvetési évet megelőző nap-
tári évben kivetett föld- és házidónak az öt-
százalékos kulci alapján kivetett kereseti adó-
nak és a társulati adónak együttes ösizege 
arányában történik. A felosztás ellen tizenöt 
m p alatt a törvényhatóság első tisztviselSJe 
felebbezhel, de csak birtokon kívül éi csak 
akkor, ha a törvényhatóság a feloszlás alapjául 
vett adóinak összegét, vagy a felosztás, arányá-
nak kiszámítását téresnek tartji. Minden tör-
vényhatóság köteles a reá eső összeget nigy 
egyenlő részletben legkésőbb az évnegyed első 
hónapjának végéig a népjóléti miniszteri tárca 
javára befizetni. A már esedékessé vált első 
részlet tizenöt nap alatt fizetendő be. 

A Budapesti Közlönyben közölt kimutatás 
szerint Szegedre a hozzájárulás 2'84 százaléka 
esik a 35 014,560.057 koronában kivetett egye-
nes rdók alapján. Igy egy év alatt a betegápo-
lás! alap Javára 5.560,783.000 koronát, az állami 
gyermekvédelem Javára p;dig 2 116035,000 ko-
ronát, összesen tehát 7.676J818.000 koronát kell 
fizetnie. 

Kérdést intéztünk a polgármesterhez, hogy a 
város költségvetését milyen mértékben veszé-
lyezteti és hogyan fedezhető ez a közel nyolc-
milliárdos teher? A polgármester a következő-
ket mondotta: 

— Egyelőre magam sem tudom mi lesz. A 
rendelet, amelynél súlyosabb még nem érin-
tette a várost, teljesen elszédített. Tudtuk, hogy 
jön, de arra számitollunk, hogy legfeljebb egy, 
vagy másfélmi liárddal lerhel meg bennünket — 
soknak tariottuk ugyan már ezt ii —, de nyolc-
milliárdra nem gondoltunk. Ez a rendelet tel-
jesen felborltja a költségvetést, hiizen öiszes 
bevételünk egytizedrészéi veszi el az állam 
lavára. A nyolcmilliárd fedezésének csak két 
módja lehet. Vagy pőtadóval fedezzük, ebben 
as esetben az ötven százalékosnak tervezett 
pótadót legalább 150 százalékra kell felemelnünk, 
mert az "ötven százalékos pótadó sem jelent 
még négymilliárdnál többel, vagy pedig be kelt 
szüntetnünk minden tervezett beruházást. A ptt-
adó fölemelését a közgyűlés semmiesetre sem 
szavazz i meg, igy csak a második mód marad. 
Át kell dolgoznunk majd aiegéiz költségvetést, 
le kell faragnunk minden lefaragható kiadási 
tételi, redukálnunk kel1 a kövezést, a világítást, 
az építkezéseket és csökkentenünk kell a kultu-
rális célra szánt öiszegeket ts. Hogy mi lesz a 
vége, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy az 
állam könnyű kézzel tntizt el a szanálást, 
mert könnyű a város terhire szanálni. Az állam 
azt sem bánfa, ha a terhet a polgárságra hárítjuk 
át is nem Igen törődik azzal, htgy elbírja e a 
polgárság ? 

Elmenlotta még a polgármester, hogy a 
kérdést a pénzügyi bizottság elé terjeszti. A 
péntügfi bizottság csütörtökön 01 össze, hogy 
letárgyalja a főszámvevő költségveléitervezetéi, 
amely igy, a rendelet kövelkeítéien alapos 
átdolgozásra szoiu\ 

Az u) megyebeosztások Romániában. 
Bukarest, sieptember 25. A belügyminiszté-

riumban a közigazgatási reformnak az uj 
megy:beosztásokra vonatkozó életbeléptetések 
ügyében az érdekelt resszortminiszterek bevoná-
sával értekezletet tartottak, amelyen revizió alá 
vették a megyebeosztásokat és végleges hatá-
rozatokat hoztak a megyék uj határai tekinteté-
ben, az erre vonatkozó rendeletet a minisz er-
elnök baza'éréie után teszik közzé. 

Földrengés volt Olaszországban. 
Róma, azeplember 25. A reggeli lapok 

jelentése szerint Olaszországot földrengés láto-
gatta meg. ame'ynek középpontja az Abruzzok-
ban volt. Tegnap dé luá i félháromkor és síelték 
sz első lökést, amely min'egy hat másodpercig 
tartott. Különösen hkernia környékén érették 
erCsebben a rengést, ahol a templom kupolája 
beomlott. Számos ház megrongálódolt, azonbin 
emberéletben nem eselt kár. Submonábin a 
földrengést kísérő földalatti moraj olyan erős 
volt, hogy a lakosság rémületében az uccira 
rohant. 

Nagyon jól tudom, hogy a politika ritktn tarthat 
bitet és szót, hogy kizárja szivünkből a nyíltságot, jó-
ságot, engedékenységet. (Ooethe: Egmout 1.) 


