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Az olasz hadszíntéren 
csönd van. 

Jfem enjelik a vizdija^at, 
— JT jannári Közgyűlés második napja. — 

BUDAPEST, január 20. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz had-

szintéren nincs jelentősebb esemény. 

HÖFER altábornagy, 

Néhány kérdés az olasz miniszter-
elnökhöz. 

Zürich, január 20. Rómából jelentik: Rai-

mondo képviselő a következő interpellációt 

nyújtotta be a kamarában: 

1. 'Kérdezetni, vájjon ilondoni paktum 

aláírásakor (1915. november 30.) a kormány-

éinak tudta-e már, liogy Montenegró milyen 

sorsnak lehet kitéve? 

2. Minek tulajdonítható, hogy a legfe-

nyegetettebb pontokon nem vagyunk kellően 

berendezkedve a védelemre? 

3. A kormány és a hadvezetőség el van-

nak-e készülve Észak-Albánia védelmére? 

Cáfolják az olasz király farentói 
találkozását. 

Lugano, január 20. Félhivatalosan ta-

gadják, hogy a király Tarén tóba utazott 

Mirko montenegrói herceggel való találkozás 

céljából. Mi-rkó herceg egyáltalában nem 

érkezett meg Olaszországba s a királynak 

Tarén tóban és Brindisiban való két napi lá-

togatása a flotta megszemlélésére szolgált. 

Tarentóban a királyt, aki a tengerészeti mi-

niszter ki serét ében érkezett meg, a hajóhad 

főparancsnoka, az abruzzói herceg fogadta. 

D'Annunzio ismét „felszabadít." 

A Magyar Távirati Iroda jelenti a hadi-

sajtószállásról: 

Egy olasz repülő e hónap 17-én Trieszt 

fölött ismét Gabrielie d'Annunzio egy kiált-

ványát dobta 'le, noha ezek a folyton ismét-

lődő dagályos nyilatkozatok már gyakorisá-

guknál fogva is alig érdemelnek figyelmet, a 

legutóbbira mégis röviden válaszolunk, mert 

az egyrészt azt igazolja, hogy mily önámí-

tók azok a hirek, amelyeket az ellenség a 

jelenleg Triesztben uralkodó viszonyokról 

szerzett' és másrészt, mert sértéseket tar-

talmaz a trieszti lakossággal szemben, ame-

lyeket kellő módon vissza kell utasítani. — 

D'Annunzio, aki már letett arról, hogy mint 

hadnagy irja magát alá, a lakosságnak, mint 

annyiszor, most is az .osztrák járom alól való 

fel szabadítását. ígéri, oly ígéret, amely azt 

bizonyítja, liogy Olaszországban a saját 

frontjuk eseményeiről és az olasz csapatok 

folytonos veszteségteljes vereségeiről csak 

nagyon hiányosan vannak informálva. Ily 

körülmények között nem lehet csodálkozni, 

ha D'Annunzio ur Trieszthez igy folytatja 

mondanivalóját: 

..Mí tudjuk, mennyit szenved az éhség, 

a hideg, lealacsonyitásoik és üldözések, a 

rablások és a szégyenteljes szolgaság min-

den formája között." 

Ha Trieszt D'Annunzio számára nem 

volna annyire elérhetetlen, mint minden 

olaszországi emberre nézve örök időkre, ak-

kor tudná, hogy a város a hatósági rendsza-

bályok folytán a háboru alatt is bőségesen 

el van látva élelmiszerekkel, fűtőanyaggal s 

hogy a szegény lakosságnak is jobban megy 

a dolga, mint Olaszországban, az utcai ikoí-

dusok hazájában, még akokr is, amikor az 

olasz állami kincstárt az utazó németek, 

osztrákok és magyarok töltötték meg. 

(Saját tudósítónktól) Csütörtökön dél-

után négy órakor dr. Cicatricis Lajos főis-

pán elnöklésével folytatta januári rendes 

közgyűlését a törvényhatósági bizottság. 

Minden, a megszokott mederben ment s bár 

voltak fontoá tanácsi előterjesztések, na-

gyobb vitát egyedül a vizdijak emelésének 

kérdése okozott. 

Már mindenki megnyugodott abban, 

hogy a vízdíjakat mérsékelten felemelje a 

hatóság, mikor a legnagyobb meglepetésre 

a közgyűlés a tanács erre vonatkozó javas-

latát nagy többséggel elvetette. 

A kisteleki plébánosi állásra a közgyű-

lés egyhangúlag Bezddn János börtönlelkészt 

választotta meg. 

Gyors egymásutánban történtek meg 

•ezután a választmányi és bizottsági válasz-

tások, majd a tárgysorozat többi pontjait 

vették sorra. 

A csütörtöki közgyűlésen tartotta első 

beszédét Kőrössy István, mint a törvényha-

tósági bizottság uj tagja. 

A közgyűlés .második napjáról részletes 

jelentésünk a következő: 

Dr. Cicatricis Lajos: A közgyűlést újból 
megnyitom és kérem a tegnapi ülés jegyző-
könyvet hitelesítés céljából felolvasni. Ruck 
Lipót tanácsjegyző felolvassa a jegyzőköny-
vet. 

Dr. Cicatricis Lajos: A jegyzőkönyv el-
len észrevétel nincs, azt 'hitelesítettnek jelen-
tem ki. 

Dr. Szalay József, ismerteti a vendéglő, 
fogadó, kávéházi és kávémérési szabályren-
deletet, amelyet a miniszter jóváhagyott. A 
közgyűlés tudomásul vette a jelentést. Ugyan-
csak a főkapitány referálta a bordélyügyi 
szabályrendelet módosítását, illetve a bel-
ügyminiszteri leiratot. 

Koczor János adóügyi tanácsos a pénz-
ügyminiszter 110679/1915. számú leiratát ol-
vasta íei és magyarázta, hogy milyen pon-
tokat kifogásol a miniszter. A szükséges in 
tézkedések megtételével a közgyűlés a taná- I 
csot Dizta meg. Kószó István bizottsági tag I 
felszólalása után. Ebben a leiratban tudva-
levőleg a házadómentesség meghosszabbítá-
sáról van szó. amelyre Koczor tanácsos a 
tanácsi javaslatot bemutatja. 

Schütz Arial indítványozza, hogy a köz-
gyűlés a tanácsi javaslattal szemben irjon 
fel újra és kérje a 18 évi adómentességet. 

Szavazás után a tanács javaslatát fo-
gadta el a bizottság. 

Rack Lipót bejelenti az uj törvényható-
sági bizottsági tagok megválasztását. 

Dr. Cicatricis Lajos: Következik -i kis-
teleki plébániai javadalom 'betöltés©. 

A közgyűlés közfelkiáltással Bezdán Já-
nos szegedi börtön lelkészt választatta meg 
Hodács Ágostonnal és Kasza Lajossal szem-
ben. 

Ezután a választásokat ejtette meg a tör-
vényhatósági bizottság, amelyek a következő 
eredménnyel végződtek: A központi váta-zt-
ináinyba Ve.kes Bertalant, a közigazgatási 
bizottságba dr. Jedlicska Bélát, Korács Já-
nost, dr. Pap Róbertet, dr. Uj.i Józsefet lés 
dr, Wéyman Ferencet választotta meg név-
szerinti titikés szavazással a közgyűlés. Köz-
felkiáltással megválasztottak: dr. Kószó Ist-
vánt, dr. Bósa Izsót és dr. Wégman (Ferencet, 
a kijelölő választmányba, dr. -Bemer Mórt és 
dr. Wégman -Ferencet a számonkérőszék tag-
jaiuL Ktíús Elemért a középitcszcri tanács 
tagjának 1916—18 évre, dr. -Becsey Károlyt, 
Komor Istvánt. Jedlicska Bélát, dr. W-énmun 
Ferencet és Várhelyi Józsefet az igazuló vá-
lasztmányba. Az árvaszéki tanács szavazó 

tagjai a következőik leitek,: Bannos György, 
Bokor -Adolf, Franki 'Antal, Gárgyán Imre, 
Holczer Aladár, Kiss Gyula, Kiss Ferenc, 
Kiss Arn-old, Landesberg iMór, Vajda Sán-
dor, Várhelyi József ós Tomay József. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán, elnölk tör-
vényadta jogával élve, az .igazoló -választ-
mány elnökévé dr. Cserö Edét, tagjaiul pedig 
Vajda Bélát, dr. Kószó Istvánt ós dr. Rósa 
Izsót nevezte ki. 

A választások után folytatták a tárgy-
sorozatot. 

Bokor Pál helyettes polgármester az 
akol te top i szennyvizek levezetésére létesíten-
dő csatorna költségeinek tárgyában tett ja-
vaslatot. Ennek a csatornának a létesítése 
32.700 koronába kerülve. A írtakat száz orosz 
fogoly hajítaná végre. Utólagos, jóváhagyás 

. reményében a munka már megkezdetett, kéri 
! ezt tudomásul ,venni. A z előállítási költség 

íölcsön utján fedezendő addig, amíg az érdé-
ről tek a részüket vissza nem fizetik. A szük-
séges összeget a tisztviselői nyugdíj alapból 
ceszjk kölcsön olyan módon, hogy egy na-
íyoblb függő kölcsönből husz év alatt 4%-os 
ra.mattal 'fizetik vissza. Kéri a tanács előter-
jesztésének olfogadá-át. 

Schütz Antal: Négyszáz orosz• foglyot 
kell alkalmazni, mert a munka elvégzése 
rendkívül sürgős. 

A közgyűlés elfogadta a. tanács elöíer-
jesztését. 

Ezután a szakbizottságban -megüresedett 
tagsági helyeket, töltötték be. 

A vizdijszabályzat módosításáról és a 
vizdijak felemeléséről Bokor Pál helyettes 
polgármester referált. Ismerteti -a módosí-
tandó paragrafusokat és a lapunkból már 
közismert vizdij felemelési javaslatot. Esze-
rint az első kerületben az eddigi lakrészen-
kinti 4 korona helyett 5 korona, a második 
kerületben (a nagykörút belső vonala, Kos-
suth Lajos-sugárut, Szentháromság-utca stb) 
az eddigi 3 korona helyette 4 koronu lenne 
a viz ára. Mig a harmadik kerületben marad-
na az eddigi 60 fillér. 

A vízmérőn leolvasott vízfogyasztás 
után az eddigi köbiroéterenkinti 10 fillér he-
lyett 15 fillérre volna a vizdij felemelendő. 

; Megállapítandó volna az a mennyiség is, a 
melynél -több -már pazarlásnak számit. 35 
köbméter volna iakrészenkint és évenkint a 
határ. Ilyen módon nem fizetne rá a város, 
sőt körülbelül 28.000 korona jövedelme volna. 
Kéri javaslatának elfogadását. 

Schwarcz Rudolf azt kivárnia, hogv ki-
sebb összeggel emeljék a vizdijat. Kéri a ta-
nács javaslatának napirendről való levételét. 

Kószó István nem járul hozzá, hogy a 
vizdijat felemeljék. Kéri a tanácsi javaslat 
elutasítását egész terjedelmében. 

Bokor Pál magyarázatokat füz reíerá-
dájához, majd ismét Sclnvarsz Rudolf szólalt 
fel. 

Dr. Cicatricis Lajos: Ketten egybehang-
zóan kérik, hogy a tanács javaslata a napi-
rendről levétessék. Első sorban a tanács ja-
vaslatára kérek határozatot. 

A szavazás megtörténik és a közgyűlés 
a tanács javaslatát nagy szótöbbséggel a 
napirendről levette. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos a vá-
ros. közigazgatási alkalmazottak háborús se-
gélyének megállapítása tárgyában tett elő-
terjesztést, amelyet a közgyűlés magáévá 
tett. 

A dijnokok az államtól nem kapnak se-
gélyt, a városnak kellene erre fedezetet ta-
lálni, ha a dijnokokat is kívánja hábo-rus se-
gélyben részesíteni. Különben is a dijnokok 
az Országos Dijnokegyesülettől már kaptak 
és kapnak segélyt — mondta Balogh, majd 
igy folytatta: 

— Az ideiglenes alkalmazottak helyze-
tét és azokat, akik rendszeresített állásban 


