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Két angol és egg francia 
repülőgépet lelőttek 

a németek. 
BERLIN, január 18. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Általában az arcvonalon a tüze-

lés többnyire tiszta időben fokozódott. Lens 

ismét élénk tüz alatt állott. Két angol repü-

lőgépet Paschendeale és Dadizeele (Flan-

driában) mellett légi harcban legyőztünk; a 

négy utas közül három meghalt. 

Meaevich (Moyenovic) mellett egyik 

repülőnk lelőtt egy francia repülőgépet. A 

vezetőt és megfigyelőt elfogtuk. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnök' sajtóosztály.) 

A franciák készülődése 
a Champagneban. 

Genf, január 18. A Journal de Genéve 

jelenti, hogy a Ghampagneban a franciák ak-

cióra készülnek a németek ellen. Az egész 

vonalon élénk tevékenységben vannak. A 

tüzérharc komoly előkészítésre vall. Ugy lát-

szik, hogy az orosz fronton és a délen ké-

szülő eseményekkel van összefüggésben, 

hogy a németek erejét lekössék. 

Küszöbön a szuezi 
hadjárat. 

Athén, január 18. A Neon As/y-nak táv-

iratozzák Alexandriából: Török repülők meg-

jelentek Portsaid fölött. Az angolok között 

nagy nyugtalanságot keltett a törökök vá-

ratlan megjelenése. A repülők fölhívásokat 

dobtuk le, amelyek felszólítják a lakosságot, 

hogy csatlakozzék a közeli fölszabadító had-

járatban azokhoz, alkik az angol uralom alól 

föl akarják őket szabadítani. A ledobott prok-

lumációk szerint az egyiptomi hadjárat már 

csak rövid idő kérdése. A lakosság türelmet-

lenül várja a nemsokára kitörő harcokat. 

A svéd Király trónbeszéde. 

Stockholm, január 18. A király trónbe-

széde, amelyet az országgyűlés megnyitása-

kor felolvasott, mindenekelőtt arról a£ egyre 

növekvő nagy küzdelemről szólt, amelynek 

eredménye fogja eldönteni a népek jövőjét. 

A kormány reméli, hogy a semlegességet, a 

melyet a háború kezdetén kinyilvánított, a 

jövőben is meg fogja tarthatni. A semleges-

ség fantartása és Svédország önrendelkezési 

jogának biztosítása céljából: megerősített 

hadsereg és flotta továbbra is készenlétben 

marad. 

Bár a költségvetést nagy takarékossag 

szem előtt tartásával állították össze, mégis 

uj adókra lesz szükség. A kormány javasol-

ni fogja az országgyűlésnek, hogy válasszon 

ki néhány képviselőt, akik a kormánnyal 

megbeszéliék a bizalmas természetű ügye-

ket, u g y amint ez például 1914. év őszén, tor-

tént. 1 

SZÖVETSÉGES TISZTEK SERRESBEN. 

GENF: Szulonikiba érkező utasok be-

szélik, hogy francia és angol lisztek Serres-

ben jártak s a környéket tanulmányoztak. 

Serres lakossága azt hiszi, hogy az antant-

csapatok ott is be fognak rendezkedni, hogy 

szemmel tartsák a demir-hissari utat. 

JT tanács is szükségesnek tartja 
a közéletnjezés reformját. 

(Saját tudósítónktól.) Kedden délelőtt 

dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklete alatt 

tárgyalta a tanács azokat az ügyeket, ame-

lyeik szerdán a törvényhatósági.bizottság elé 

kerülnek. Különösen két indítvány adott na-

gyobb vitára alkalmat, az egyiket Pásztor 

József törvényhatósági bizottsági tag, a má-

sikat dr. Gerle Imre nyújtotta be. Pásztor 

indítványa azt célozza, hogy az a közélelme-

zési rendszer, .amely eddig is tetemes veszte-

séget rótt a városra, szűnjön meg és a köz-

élelmezést ahhoz értő kiváló -szakember irá-

nyítsa. Szóvá teszi és felsorolja azokat a 

kánokat, amelyek a várost érték és amiből 

világosan látszik, hogy a közélelmezésit az 

eddig helytelen alapon tovább vezetni telje-

sen lehetetlen. A tanács Pásztor indítványá-

nak főbb pontjait lényegtelen módosításokkal 

akceptálta. 

Dr. Gerle Imre törvényhatósági bizott-

sági tag indítványára kimondotta a városi 

tanács, hogy javasolni fogja a közgyűlésnek 

okleveles gazdász alkalmazását a város üz-

leteinek vezetésére. 

A közgyűlést előkészítő tanácsülésről 

részletes tudósitásunkat a következőkben 

adjuk: 

Dr. Cicatricis Lajos főispán elnök meg-
nyitja az ülést és felkéri Bokor Pál helyettes 
polgármestert, hogy a vízvezetéki szabály-
rendelet módosítását és a vízdíjak felemelé-
sének kérdését ismertesse. 

Bokor Pál referádájában ismerteti a víz-
ügyi bizottság által már letárgyalt vizdij-
emelési és a szabályrendelet módosításáról 
szóló javaslatot. Előadja, liogy a régebben 
hatályon kiviM helyezett kötelező vízóra fel-
állításáról szóló paragrafust olyan 'értelem-
ben óhajtja életbe léptetni, hogy a v.izpazar-
lókat az első esetben száz korona pénzbün-
tetéssel kell sújtani. A viz vezetéki szabály-
rendelet 'idevonatkozó szakasza harminc 
köbméterben szabja meg azt a határt, ame-
lyen tul már vízpazarlásnak minősítendő a 
vízfogyasztás. Ezt .a fogyasztási makszimu-
mot az előadó harmincöt köbméterben kí-
vánja megszabni. Ismerteti azokat a ponto-
kat, amelyek a vizdij emelés következtében 
módosításra szorulnak. A tanács elfogadta 
Bokor Pál előterjesztését és az ügyet ilyen 
értelmű javaslattal terjeszti a közgyűlés elé. 

Dr. Szalay József főkapitány bejelenti, 
hogy Mihalov.ics Dezső törvényhatósági bi-
zottsági tag azt indítványozza, hogy a sza-
bályrendeletnek az a paragrafusa, amely a 
kapuzárást szabályozza, eltöröltessék. Esze-
rint — mondotta a főkapitány — a háziurak 
tetszésére lenne bizva a kapuzárás. Dr. Sza-
lay azt javasolja, hogy az indítvány fölött 
térjenek napirendre Több hozzászólás után 
ugy határozott a tanács, hogy azt a javas-
latot terjeszti a közgyűlés elé, liogy a nagy-
körúton kívül fakaltativ legyen a kapuzárás 
ideje, a nagykörúton belül pedig csak tiz 
órakor — mint eddig — szabadba a kaput 
bezárni. A kapunyitás október elsejétől már-
cius 31-éig reggel hat órakor, április elsejé-
től szeptember 30-ig pedig reggel öt órakor 
kötelező. 

Bokor Pál polgármester referádája kö-

vetkezett, aki Pásztor József — lapunkból 

már ismert — indítványát ismertette. Az 

indokokat nem olvasta fel, miután dr. So-

mogyi ' polgármester megjegyezte, liogy az 

az újságokban megjelent'és eléggé felhívta a 

közfigyelmet. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán erre a kije-

lentésre igy válaszolt: 

— Én megértem az indokokat. 

Bokor Pál pontonkint ismerteti Pásztor 

Indítványát, amely élénk vitákra és szenve-

délyes kifaikadásokra adott alkalmat. Első-

nek Balogh Károly szólalt fel, aki a követ-

kezőket mondta: 

— A tanács már elrendelte a számadá-

sok összeállítását, azonban ennek bírálatába 

csak akkor mehetünk bele, ha a számadások 

a felelős, számadó által el len jegyeztetnek. 

Csak akikor lesz módjában a tanácsnak ezzel 

érdemileg foglalkozni. A számadásokat oly 

rigorózusan kell összeállítani, hogy a tagok 

és a felelős számadó a legfényesebben igazol-

tassanak. A városi gazdászt utasítani kell, 

liogy ezentúl mindig a következő hónap ti-

zenötödikéig terjessze be az elszámolást. Ezt 

aztán be kell matatni a bizottságnak és csak 

aztán kerüljön a közgyűlés elé. Kérem a köz-

gyűlésnek azt jelenteni, hogy ezt a munkát 

februárban be lehet terjeszteni és tárgyalja 

az ügyet a márciusban összeülő törvényha-

tósági bizottság. 

Dr. Szulay József: Meglehet egy hónap 

alatt csinálni. 

Dr. Cicatricis Lajos: Akármilyen sok az 

anyag, meg kell csinálni! 

Dr. Somogyi Szilveszter: össze van az 

már állítva, december óta, de egy részét nem 

fogadtuk el. 

Dr. Cicatricis Lajos: Egyáltalán nem 

helytálló a gazdásznak az a felfogása, hogy 

ő nem számol. Ahhoz, hogy milyen módon 

történik az elszámolás, néki semmi köze. 

Mindennap számolhat, mert nem az a fontos, 

hogy szép ela bora tumct dolgozzon ki, ha-

nem szimplán jelentse: ennyi a bevétel, eny-

nyi a kiadás. Több rá nem tartozik, ehhez 

pedig nem kell idő. 

Balogh Károly: A főszámvevőtől nyert 

értesítés szerint az összes mellékletek ké-

szen vannak, csak megfelelő formába kell öl-

töztetni. 

Dr. Cicatricis Lajos: Ez nem az ő dolga! 

Balogh Károly: A gazdász bizonyos si-

kertelen üzleteket ujabb sikeres üzletekkel 

akart ellensúlyozni. 

Dr. Szalay József: A számadásnak meg 

kell lenni! 

Dr. Somogyi Szilveszter: A számadáso-

kat újságba kell tenni. 

Balogh Károly: Néhány példányban 

sokszorcsittatni fogjuk, hegy mindenki meg-

tekinthesse. 

Dr. Somogyi Szilveszter: A sajtóba! 

Bokor Pál: Az indítvány második sza-

kaszában a közélelmezési ügyek vezetésére 

az indítványozó azt ajánlja, hogy állr n fél 

a város élelmezési hivatalt és szerződtessen 

nagyobb fizetéssel, esetleg százalékos része-

sedéssel hozzáértő szakembert. Ezt nem tar-

tom indokoltnak, sem célravezetőnek. A fő-

kapitány ur félügyelete és ellenőrzése alatt 

szervezetet kellene létesíteni. Hivatásos em-

bereket ikéüene a tanácsnak felfogadni olyan 

számban, ahogy a forgalom megkívánja. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Feltétlen ok-

leveles gazdászt kell alkalmazni, úgyis át kell 

szervezni a gazdasági hivatalt, 


