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Félmillióval csökkent a harmadik háborús évben 
a város javadalmi bevétele. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged javadalmi 

bizottsága pénteken délután Balogh Káiroly 

pénzügyi tanácsos elnöklétével a városháza 

tanácstermében ülést tartott. Balogh Károly 

jelenítette, hogy az 1915-ik év decemberében 

befolyt 116.356 korona 45 filllér bevétellel 

6zemben 1916 decemberében a város bevétele 

96171 korona 93 fillér volt. 

Az egyes jövedelmi ágakban befolyt de-

cemberben': állami bor- és húsfogyasztás! 

adóban 30.491 korona 56 fillér, városi fogy asz 

tási illetékben 9.343 korona 69 fillér, kövezet-

vámban 9.973 korona 91 fillér, hidvámdijbau 

3.579 korona 78 fillér, helypénzdij ban 6.492 

korona 8i2 fillér, vágóhidí dijban 14.808 koro-

na 61 fillér, vízdíjban 3.706 korona 68 fillér 

és a városi fürdő jövedelmeiből 8.630 korona 

90 fillér. 

A legutóbbi békeévben, tehát 1913-ban 

volt a város jövedelme 1.732.273 korona 33 

fillér. 1914-ben emelkedtek a jövedelmek és 

csak az utolsó negyedév eredménye volt rosz-

ezabb, amikor a háború kitört. Innen van, 

hogy a város jövedelmei 1914-ben csak 32.000 

koronás emelkedést mutatnak. Az előző év 

jövedelmével szemben ugyanis az 1914-es év 

ben a város jövedel meiniek végösszege 1.764 

ezer 342 korona 05 filór. Az 1915-ik év jöve> 

delmeinek végösszege már tetemes csökke-

nést mutat. Itt a jövedelmek végösszege csak 

1.496.946 korona 42 ifilér volt. Az 1916-os óv 

jövedelme ezzel szemben 1,270.648 korona 12 

f i l lér, tehát csaknem fél millió koronával 

kevesebb, mint a legutolsó békeév jövedelme. 

Az 1916. évben az egyes jövedelmi ágak-

ban befolyt; á'llami ital- és fogyasztási adó-

ban 217.984 korona 15 fillérrel, városi fo-

gyasztási illetékben 56.698 korona 75 fillér-

rel, kövezeitvániban 125.696 korona 70 fillér-

rel, hidvámban 25.438 korona 56 fillérre], 

helypénzdij ban 36-872 korona 76 fillérrel ós 

vízdíjban 35.414 korona 67 fillérrel kevesebb, 

mint az 1913-ik évbeai, A -vágóhídi dij viszonx 

29.325 korona 19 fillérrel és a fürdő jövedel-

me 7.818 korona 96 fillérrel magasabb ugyan-

ennek az évnek jövedelménél. Végeredmény-

ben kevesebb lett a város jövedelme 461.625 

korona 21 fillérrel az 1913-ik év eredményé-

hez képest 

A javadalmi bizottság a pénzügyi taná-

csos bejelentései — mást igazán nem 'tehetett 

— tudomásul vette. 

e]g Wilson, Ha nem is német 'békét akar, 

mindenesetre keresztezi az antant terveit, a 

mikor békemozgalmát folytatja. 

Az Avanti szerint Wilson üzenete mély 

benyomást gyakorolt Róma politikai körei-

re. Valamennyi lap helyeslően kommentál-

ja az Unió elnökének a tengerek szabad-

ságáról való véleményét. 

Görögország teljesítette az antant 
követeléseit. 

Berlin, január 26. A Kriegszeitung-nak 

jelentik Genfből: Az antanthatalmak Gö-

rögországhoz intézett ultimátumának egyik 

követelése az volt, hogy Görögország tisz-

telegjen a megsértett antant-zászlók előtt. 

A Matin-nak azt jelentik Athénből, hogy 

az ottani Zappeion-téren tegnap ment vég-

be ez a tisztelgés. Lamhrosz miniszterelnök 

mondott beszédet, amire az angol követ ki-

hirdette a blokád felfüggesztésének dátu-

mát 

A görög k o r m á n y bocsánatkérő 
nyi latkozata az antanthoz. 

Genf, január 26. A Havas-ügynökség 

jelenti, hogy a görög kormány tegnap hiva-

talos iratot adott át a szövetséges hatalmak 

követeinek, amely többek közt a követke-

zőket tartalmazza: 

A szövetségesek kormányainak 1916 

december 17-iki és 28-iki, valamint január 

8-iki ultimátuma alapján a királyi kormány 

bocsánatkiérő nyilatkozatot ad át Francia-

ország, Nagy-Britannia, Olaszország és 

Oroszország követeinek a november 18-án 

és december 1-én történt sajnálatos esemé-

nyek miatt. A szövetségesek zászlói előtti 

tisztelgés ünnepélyes szertartása szomba-

ton lesz a Zappeionban. A szövetséges ha-

talmak képviselői hivatalos egyenruháikban 

jelennek meg. Megjelenik a tengernagy is, 

valamint a szövetséges államok haditenge-

részetének képviselői. 

Az olasz fronton nincs 
esemény. 

BUBAPEST, január 26. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér: 

A helyzet változatlan, 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Visszaveri szerb táma-
dások Macedóniában. 
BUDAPEST, január 26. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, január 26. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Biiíiik-Tasnél, a Moglena-hegy-

ség lejtőién bolgár csapatok visszaverték 

szerb erők előretöréseit. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 
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A képviselőház ülése. | 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A 

képviselőház pénteki ülésén folytatta a ki-

vételes hatalom kiegészítéséről szóló tör-

vényjavaslat tárgyalását. Az ülés megnyi-

tása után Siimontsits képviselőházi alelnök 

a központi hatalmak parlamenti elnökeinek 

berlini találkozásáról tett jelentést. A napi-

rendre tűzött javaslathoz gróf Apponyi Al-

bert szólt elsőnek. Az anya- és csecsemő-

védelem kérdésének rendezéséről beszélt. 

Földes Béla a munkásbiztositók reformját 

kivánja. Pethő Sándor a bíráskodás rendje 

felett gyakorolt kritikát, Polónyi Géza pe-

dig az egyéni szabadság biztosítását kíván-

ta. A felszólalóknak Balogh Jenő igazság-

ügyminiszter válaszolt. Az anya- és csecse-

imővédelem kérdésében megegyezik véle-

ménye az Apponyi véleményével. Gedeon 

Aladár, gróf Batthyány Tivadar és Ábra-

hám Dezső felszólalása után a vitát meg-

szakították. és a Ház ülésének folytatását 

szerdára halasztották. 

Simontsits Elemér alelnök háromnegyed 

11 órakor nyitotta meg a képviselőiház ülését. 

Megnyitás után a következőket mondotta: 

— Jelentem a tisztelt Háznak, hogy a köz-

ponti hatalmak parlamenti elnökeinek talál-

kozásán, amely a német birodalmi gyűlés el-

nökének a kezdeményezésére Berlinben 'folyt 

le, a magyar képviselőház elnöksége képvise-

letében részt vettem s ez alkalommal II. Vil-

mos császár ós király ő felsége kegyes meg-

hívása folytán ő felsége főhadiszállásán is 

megjelentem. Hazafias örömmel számolhatok 

be arról az épp oly kegyes, mint aminő meleg 

fogadtatásról, amelyet ő felsége igénytelen 

személyemben a magyar nemzet képviselőjének 

osztályrészéül juttatott. De hazafias büszke-

séggel kell jelentést tennem arról a rokonszen-

ves közhangulatról és palástolatlan elismerés-

ről is, amelyet ez alkalommal a német birodal-

mi közélet vezetői részéről a magyar nemzet 

irányában tapasztalni szerencsém ^>lt. A IM-I0. 

gam részéről annak az őszinte nagyra becs, 

nek és benső egyetértésnek voltam toknác 

mely a magyar közvéleményt a velünk szövet 

sógben álló népekkel áthatja, de nem mulaszt-

hatom el annak a megrenditibetetlen szövet-

ségi hűségnek és teljes elszántságnak is ki-

fejezést adni, amely bennünket egyfelől hűsé-

ges szövetséges társaink iránt, másfelől ellen-

ségeinknek nemzeti létünk ellen irányuló szán-

dékával szemben eltölt. (Éljenzés.) 

Ezután a napirend első pontja, a kivéte-

les hatalom kiegésztéséről szóló miniszterelnöki 

javaslat folytatólagos tárgyalása következett. 

Gróf Apponyi Albert sajnálattal jelenti ki, 

hogy elutasító álláspontot kell elfoglalnia a 

javaslattal szemben. A kormány diszkrecioná-

lis hatalmának bizonyos mértékű kiterjeszté-

séről van szó ebben a javaslatban. Ezt a disz-

krecionális hatalmat azonban inkább korlátok 

közé keEene szorítani. 'Még kevésbé lehet hoz-

zájárulni alhboz, hogy azt a nagymértékű ha-

talmat a kormány olyan közegekre ruházza, a 

melyek közelebbről meghatározva nincsenek. 

Ezúttal csak egy részletkérdéshez akar hozzá-

szólni, a csecsemővédelem kérdéséhez, melyről 

Szterényi és Bródy képviselők már szakszerűen 

nyilatkoztak. Az anya- és cseosemővédelem 

minden országban a legfontosabb kérdés. A 

születési arány állandó csökkenése és a csecse-

mőhalandóság fokozódása miatt a helyzet min-

dinkább kedvezőtlenné válik. 

Statisztikai adatokkal mutatja ki, hogy 

amig 1914-ben a születések száma jóval 

meghaladta a halálozások számát, addig 

1915-ben a halálozás 25 százalék volt, a szü-

letés pedig 23 százalék. Hosszasan beszél a 

csecsemővédelem kérdéséről. Elkeriilhetetle-


