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. j-apják meg' 'akik hozzátartozóikat is 

Snííetenek eltartani. 
jlInt mer Fü l öp nem ^helyezkedett egé-

tanács álláspontjára. Ö maga is tény? 

t?' i(Wigteue®nek tekintené "azokat az alkat-

' T-rttakat, akik mostanában jöttek á vá-

'•' hoz. De igen sokan vannak, akik a bá-

l i ra kezdete óta itt vannak és akiket már-

im'tr rendszieresnek kell tekintenie. 'A drága-

elviselhetetlen voltát pedig mindenki 

érzi és ebben az időben 'két korona napidí j 

nagyon 'kevés. Kevés a dijnoikegyesüilet és 

az állain segélyével is. Javasolja, hogy azok-

nak, akik a háború kezdete ót.a Vagy azt 

megelőzőleg állnak a város szolgálatában és 

azoknak akik 'bebizonyitottan családot, vagy 

családtagot tartanak el, teljesítsék napidij-

felemeilés iránt i kérelmüket. 

Balogh ^Károly és Wimmer Fü löp ismé-

telt felszólalása után Somogyi polgármester 

közli, hogy a Wimmer Fülöp indítványát a 

tanács is e'fogadja, mire a közgyűlés ki-

mondja, liogy a Wimmer indítványában kör-

vonalazott teltételek szerint a napidíj ̂ föl-

emelés iránti kérelmet január 1-től teljesiti. 

Dr. 1Szalay József jelenti, hogy a bérko-

csisok a magasabb díjtételek 50 százalékos 

emelését kérik. Javasolja a kérelem teljesí-

tését. 

Weiner Miksa 'elfogadja a tanács javas-

latát, de tftelhivja a főkapitány figyelmét 

arra, hogy a bérkocsisok igen sok esetben 

visszautasítják az utasokat azzal, hogy már 

le vannak 'foglalva, holott ez nem áll. 

A közgyűlés a tanács előterjesztését el-

fogadta. '  4  

Dr. DeUhre János városi tiszti ügyész azt 

kérte, 'hogy tiszti -ügyészi állása mellett ügy-

védi prakszist is folytathasson, nehogy ügy-

védi és jogi gyakorlatából teljesen kijöjjön. 

A 'tanács azzal a javaslattal terjesztette a 

kérelmet a közgyűlés elé, mondja ki a köz-

igyűlés, hogy ia magángyakorlatot 'nem en-

gedi meg. ' 

Dr. Lippay Lajos Dettre 'kérelmét meg-

szavazza. A tárgysorozatból azonban ugy lát-

ja, hogy ez 'az engedély az egész ügyészségre, 

igy a főügyészre is vonatkoznék. Javasolja, 

hogy ia főügyész részére 'ne engedjék meg 

az ügyvédi gyakorlatot, az ál-ügyésznek azon-

ban bizonyos megszorítással igen. 

Dr. Becsey Káro ly a tanács álláspont-

ján van. A kérelemből azt l á t ja , az ügyész-

ség tagjainak nincs elég dolguk. Ha pedig 

igy áll a helyzet, -akkor gondoskodni kell ar-

ról, hogy az egyik fölösleges állást -beszün-

tessék. A város megfelelő fizetést 'biztosit 

ügyészeinek. A gyakorlati életből vett szám-

talan példával illusztrálja, hogy a kérést 

nem lehet teljesíteni. 

Dr. Papp Róbert szerint a városinak két-

ségtelenül eminens érdeke, hogy ügyészei 

-mindenkor és mindenütt megáll ják helyüket 

és kiterjedt gyakorlattal rendelkezzenek. 

Mondja ki a közgyűlés, hogy az ügyészség 

tagjai, a főügyész is, folytathatnak magán-

gyakorlatot, -a h ivata l i helyiségen kívül, ha 

ez hivatalos kötelességükben nem -akadályoz-

za őket. Nem vállalhatnak -azonban ügyeket 

azoktól, akik a 'várossal; szemben kötött, 

vagy szerződéses viszonyban állnak. Megen-

gedi, hogy a háború alatt kevesebb 'az ügyé-

szek dolga, de ez nem jelenti azt, 'hogy akkor 

az egyik ügyészi ál lásra nincs szükség. 

iDr. Fajka Lajos a tanács javaslata mel-

lett 'fogla 1 állást. Az ügyészek nemcsak jó 

fizetést kapnak, ide a perköltségek egy bizo-

nyos százaléka is őket illeti, -ami szintén te-

kintélyes jövedelmet jelent. 

iDr. 'Hósa Izsó elsősorban azért szólalt 

föl, hogy rektif ikál ja dr. iBeesey Károlynak 

azt a kijelentését, hogy a tiszti ügyészség 

tagjait mindig olyanokból rekvirál ják, akik 

már nem tudn-ak, vagy még nem tudnak ma-

gánprakszist folytatni. Hivatkozik a város 

volt nagynerü, kiváló tiszti ügyészeire, akik-

re ilyen állítást- megkockáztatni merészség 

lenne. lElismer-éssel adózik dr. Dettre képes-

ségeinek. Nem is ellenezné, hogy ez a nagy 

képességű ember tovább képezze magát a 

magánprakszis folytatásával, de ugy találja, 

mégis a tanács álláspontja a helyes. Él-foga-

dásra a jánl ja a tanács javaslatát. 

IA közgyűlés nagy többsége elfogadta 'a 

tanács javaslatát. 
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A januári 

közgyűlés élénk, izgalmaikkal és heves vitákkal 

teli menetében ifris-s és pompás -szin virult ki 

csütörtökön délután. Az eset maga a -közgyű-

lési teiimen kivül, tehát a kralissiák mögött 

játszódott le, de imégi-s szorosan hozzátartozik 

a törvényhatóság idei -első közgyűlésének tör-

ténetéhez és az esztétikusok szerint bizonyára 

legszebb fejezetét képezi annak, i 

A városi hivatalnoknőik inapi-dij-emelésé-

íi/elk tárgyalásánál történt. Balogh Károly is-

mertette a napidijas-mők kórelmét a tanács há-

romnegyed részben elutasító javaslatával. A kö-

zépső karzaton kíváncsi szorongással ós elszo-

mioríkodva vártáik a fejleményeket ,az érdekel-

teik; esin-os és fiatal, kevésbé csinos és kevésbé 

-fiatal inők; a városház legszorgalmasabb ro-

botosak 

Mikor a pénzügyi tanácsos végzett előter-

jesztésével, szólásra emelkedett Wimmer Fü-

löp. A karzaton suttogás támadt a lányok közt: 

— Mellettünk beszél! 

— Bennünket véd! 

— Menjünk! : 

Akik -ezt az utolsó szót kimondták, nem 

kérdezték: hova! Lélekzetet vesztve rohantak 

le a legközelebbi ,virágkereskedésbe. Mikor — 

kezükben egy pompás ki-s gyöngy virágosok-or-

ral — visszatértek -a városházára, ,a közgyűlés 

már elhatározta, hogy felemeli a régi napidíjas 

alkalmazottak napidíját, i Winumer benn senn 

voilt a t-e remiben; a főispánnal tárgyalt a fő-

ispán szobájában. De a lelkes kisleányok csak 

nem mondtak le hálájuk nyilvánításáról. El-

fogták az épen folyosón tartózkodó Újlaki An-

tal szerkesztő, törvényhatósági bizottsági ta-

got és megkérték igen szépen, vinné be a csok-

rot Wimmer Fülöp -után és nyilvánítaná előtte 

-az -egész testület legmelegebb báláját és rokon-

szenvét. Ujl-aki Antal, a közkedvelt Tóni bácsi 

vállalkozott is erre a szerepre. Igy történt, 

hogy Wimmer Fülöp gyöngy,virágcsokorral a 

kezében hagyta el a közgyűlési termet . . 

A magyarcsanádi bérgyilkosság 
a szegedi tábla előtt. 

(SajáH tudósítónktól.) iA szegedi "ítélő-

tábla fölebbviteli tanácsa csütörtökön délelőtt 

tárgyalta Jépity Milu-tinné .magyarcsanádi 

dusgazdag -asszony ós társainak, Lazucsin 

Lázár községi cipésznek, Békán Traján húsz-

éves gazdasági 'cselédnek, továbbá Cser-

venkó Istvánnén-ak és Rudas Miklós bognár-

mesternek biinügyét. < 

A imult év ápril is 15-én, mint annak ide-

jén megir-tuk, Jesityné fölbérelte Lazucsint 

ós Békánt, hogy anyósát, özvegy .Jcsity -Mla-

dennót gyi lkol ják meg. A fiatal asszony, 

akinek két gyermeke van, azért gyilkoltatta 

meg anyósát mert 'az tudott tarról, hogy Je-

sityné egyik béresével viszonyt folytat -és 

anyósa -megfenyegette, hogy -ezt megírja az 

asszony urának, aki orosz hadifogságban 

van. A fölbérelt gyilkosok 'az asszonyt meg-

fojtották, aztán felakasztottálCser ven káné, 

Jesityné nővére azért került a vádlottak 'kö-

zé, mert száz koronával meg akarta veszte-

getni 'az orvost, hogy -adjia mag a "temetési 

engedélyt, a makói főszolgabírónak és az 

egyik csendőrnek pedig háromszáz koronát 

igért. Rudasnak az volt a bűne, hogy a csend-

őrnél közvetítette ,a vesztegetési kísérletet. 

A -szegedi törvényszék a mul-t év augusztu-

sában három napig tartó tárgyalás után 

ítélkezett ebben az ügyiben. Az Ítélőtábla 

Binghoffer Lajos tanácselnök, elnök-lésével 

csütörtöki ülésén részben megváltoztatta a 

törvényszék Ítéletét. 'Jesity iMilutinmót nem 

fölbujtásban, hanem gyilkosság bűntettében 

mondta ki bűnösnek és a 91. szakasz alkal-

mazásával "és a törvényszék Ítéletének hely-

benhagyásával éleáj'ogytiglani fegyházra 

ítélte. Lazucsin Lázár , Békán Traján és 

Cserven-kó Istvánné büntetését -a tábla 'hely-

benhagy ég. Rudas iMiklós fogházbüntetését 

a tábla Ihat hónapról három hónapra szállí-

totta le, amit a vizsgálati fogsággal kitöltött-

nek vettek. Lazucsin 15 évi, Békán 8 évi 

fegyházat 'kapott, Cserv-enkónét a bűnpárto-

lás vádja -alól fölmentették. 

Dr. Szabó Gyula helyettes 'főügyész meg-

nyugodott az Ítéletben, Jesityné védője, vala-

mint Lazucsin é-s Békán védője -az Ítélet el-

len semmiségi panaszt jelentettek be. 

— Időjárás. Változékony idő várható, 

hősülyedéssel és helyenkin t, főleg az or-

szág nyugati és diéíi részein csapadékkal. 

SÜRGÖNY PROGNÓZIS: Változékony, 

hűvösebb, nyugaton és délen 'sok helyütt 

csapadék. Déli hőmérséklet + 7.9 Celsius. 

— Wekerle és gróf Zichy János a királynál 

Bécsből jelentik: A kirá ly Bécsből való el-

utazása előtt Wekerle Sándor és gróf Zichy 

Jánost kihallgatáson fogadta. Bécsi politikai 

körökben a kihallgatásóknak messzemenő 

j elen-t őségét t ulaj doni t anak. 

— A királyné Innsbruckban. Mint a Wiener 
Zeitung jelenti, 7Abfi ©sászam-é 'és királyné 

ő felsége tegnap 17-én este Innsbruckba uta-

zott. > , _v : , i . j t i 

— A miniszterek berlini tanácskozása. 

Berlinből jelentik: A félhivatalos Nord-

deutsche Allgemeine Zeitung meleg hangon 

üdvözli a Berlinbe érkezett magyar és osz-

trák politikusokat, ClamlM-artinic ós Tisza 

minisztereinökük-et, Ghillány bárót, Höfer ve-

zérőrnagyot és Kürthy Lajos bárót. A lap 

jelenti, hogy a látogatás célja függő háborús 

gazdasági kérdések megvitatása. 

Berlinből jelen,tik: Bethmalrin-Hőllweg 

birodalmi kancellár gróf Tisza István, gróf 

Ckmi-MarJjmc miniszterelnökökkel és Ho-

henlahe 'nagykövettel tia-nácskizott. Délután 

fétötkor -a minisztereik és :a közélelmezési 

hivatíalolk vezetői a kancellár palotájába 

mentek, alhol a kancellár elnöklésével meg-

kezdték a tanácskozást a hadi gazdasági 

kérdésekről. Este Hoiheinlolhe herceg nagy-

követ a vendégek tiszteletére ebédet adott, 

amelyen Bábhmftrin-Hoflweg birodalmi kan-

cellár, Helt'ferich. a kancellár heyettese és 

Zbnitiei\nRiitii külügyi államtitkár is meg-

jelentek. i V-


