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Rohamosan csökkenek a városi jövedelmek. 
— A vízdíj hátralék 4 0 . 0 0 0 koronávsl emelkedett. — A javadalmi 

bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A ja vad,almi bi-
zottság pénteken délután 4 órakor tartotta 
rendes havi ülését Balogh Károly pénzügyi 
tanácsos elnöklésével. Az ülés fő tárgya a 
februári üzleteredményt feltüntető összeha-
sonlító kimutatás volt, mely ismét jelenté-
keny jövedelemcsökkenésről számol be. Az 
egyes javadalmi üzletágak jövedelmei külön-
ben hónapról-hónapra rohamosan csökken-
nek és ma már ott tartanak, hogy legalább 
ötven százalékkal kisebbek, mint voltak a 
háború előtti esztendőben. . 

Az Összehasonlító kimutatás adatai sze-
rint az elmúlt február hónapban befolyt: 
partjavadalmi dijban 101.22, hidvám-dijban 
2758-30, helypénz-dijban 3150.32, súly- és ür-
mérték-dijban 165.98, vágóhidi-dijbain 20463 
kor. 71 ÍL1L, vízhasználati dijban 18780.35, 
állami bor- és husfogyasztási adóban 282 
ezer 066.87, városi fogyasztási adópótLékban 
9490.02, városi fogyasztási illetékben 3487 
korona 56 fillér, .kövezetvámdijban 13107.90, 
városi fürdő-dijban. 6104.40 korona. Ezt az 
eredményt összehasonlítva az elmúlt év feb-
ruárjának eredményével, a következő kü-
lönbségeket látjuk: Kevesebb folyt be: álla-
mi bor- és husfogyasztási-adóban 369.44, 
városi fogyasztási illetékben 3444.83, part-
javadalmi dijban 385.44, hidvám-dijban 693 
kor. 18 filL, helypénz-dijban 2634-84, suly-
és ürmérték-diiiban 271.34, vízhasználati dij-
ban 6692.77 koronával. Több folyt be: városi 
fogyasztási adópótlékban 48.25, kövezetvám 
dijban 699.08, vágóhídi dijban 3787.85 és 
városi fürdő-dijban 173.06 koronával. Az 
elmúlt év februárjának 115,954.47 korona be-
vételével szemben a most elmúlt februáriban 
106,193.74 kor. volt a bevétet ami 9760.73 
koronával kevesebb. 

A városi fogyasztási .illetéknél feltűnő 
3444.83 korona csökkenés, — mint azt Ba-

logh tanácsos jelentette, — onnan szárma-
zik, hogy ásványvizek, vadak, halak stb. be-
hozata'a csekélyebb lett. 

Dr. Thuróczy Mihály főügyész fölemlíti, 
hogy a szódavíz ára a vendéglökben foly-
ton emelkedik, tehát a város is emelhetné a 
fogyasztási illetéket, mely most félliteren-
kin t 2 fillér. 

Oblátli Lipót Négy fillér adó egy liter 
vízért elég. 

Dr. Thuróczy Mihály: A vendéglőkben 
már 30—40 fillért is kérnek egy üveg szóda-
vízért. 

Balogh Károly: Maximálni kellene azt is. 
Dr. Thuróczy Miihály: A háború miatt 

emelkedő árakból mindenki megtalálja a 
hasznát, csak a város ne? 

Balogh Károly: A szódénak ma sem 
szabadna 8—10 fillérnél többe kerülni-

A javadalmi bizottság ebben az ügyben 
nem hozott konkrét határozatot. 

Dr. Thuróczy Mihály ezután a nagy 
vizdijhátralékokról szól. A tanácsnak — úgy-
mond — erre nézve már tett is előterjesz-
tést. A moratórium-rendelet az ilyen tarto-
zásokra már nem vonatkozik és az adóhiva-
talnak a legerélyesebben kell ezeket behaj-
tani. Balogh tanácsos bemutatja, hogy a 
vizdijhátralék egy év alatt 40.000 koronával 
emelkedett és a boritaladó hátralék 26.010 
koronát tesz ki. A javadalmi bizottság el-
határozta, hogy a hátralékok sürgős behaj-
tását kéri a tanácstól. 

A Duna Gőzhajózási Társaság az . alsó 
rakparton raktárházakat akar építeni. A ké-
relmet a tanács kiadta a javadalmi bizott-
ságnak, mely elvileg javasolja az engedély 
megadását, amennyiben az uj épületek a 
forgalmat nem akadályozzák és a kereske-
delem érdekeit szolgálják. 

Az olaszoksS nyugtalanít-
ják az orosz események. 

LUGANO, március 23. Az olasz lapok 
cikkeiből egyre világosabban kitűnik, hogy 
Olaszországban a legutóbbi események kö-
vetkeztében nagy nyugtalanság ós félelem 
uralkodik. A nép között a legijesztőbb vész-
hire'k terjedtek el, amelyekkel szentben az 
Agenzia 'italiana, egy ifélhivatalö^ távirati 
ügynökség nta a következő, megnyugtatás-
ra szánt jelentést .teszi közzé: „Kétség-
telen, hogy ,különböző oldalról terjesztett 
kampányról van szó, amelynek az a célja, 
hogy az események jelentőségét meghami-
sítva, félelmet és lehangoltságot keltsen, 
így például olyan liíreket -terjesztenek, hogy 
az orosz forradalom, a francia ikosmányváb 
ság és németek franciaországi visszavonu-
lása rossz hatást keltettek Olaszországban. 
Naivitás lenne azt hinni, hogy a méímetek, 
magyarok és osztrákok helyzete olyan biz-
tató, ha látjuk, hogy milyen erőfeszítéseiket 
tesznek ujabb csapatok szervezésére, vagy 
ha látjuk Bulgária és Törökország valódi 
helyzetét. Ezzel szemben szilárdan áll a 
szövetségesek törhetetlen akarata. Lehet-
séges, hogy a háború most kezdődő fejeze-
tének fő-frontja a mi frontunk lesz, de mi 
fel vagyunk készülve." 

Szavazati jogot kapnak az 
orosz nők. 

ROTTERDAM, március 23. A Daily 
Telegraph pétervári levelezője kedden be-
szélt Miljukovval, aki kijelentette, hogy a 
dolgok rendben folynak, az ország gyorsan 
alkalmazkodik az uj helyzethez. A helyzet 
alaphangja és döntő tényezője az, hogy a 
háborút folytatni kell a győzelemig. Orosz-
ország erősebb, mint valaha. A lengyel po-
litikában beálló változásokról még nem tör-
tént határozat. A központi munkásbizott-
ság tagjaitól nem kell félni. A (kormány köl-
esönt akar felvenni a háború folytatása 
céljából és le fogja foglalna a gabonakészle-
teket. Az alkoímányozó nemzetgyűlés tag-
jainak megválasztásánál a nők is szavazni 
fognak. 

Cgrill nagyherceg a forradalomról 
Rotterdam, március 23. A Reuter-ügynök 

ségnek eleutik Péterváirrót: Cyrill nagyher-
ceg, akit mart, Ramaímcv tengernagynak me-
hdáíba beszélt a árral a fenyegető foraaidla-
lom eredményéről: — Én és a portásom -most 
egyenjogúak vagyunk. A régi rcz&im veze-
tése latatit biztosan .elvesztettük volna a hábo-
rút die a cárral nem ieheítetit erről a tárgyról 
ibeszélmii. Hiába való volt mindje® fáradsá-
gunk ötürmer, Protopopov és a metropolit.a 
befolyásával szemben. Mihály nagyherceg is 
hiáb beszélt a. cárral ia fenyegető forrada-
lomról. Viktória nagyhercegnő, a feleségem 
az én meg, bírásomból többször Ikasérietet tett 
arra, hegy fölvilágosítsa -a cárnét, mert) itiu-
lajdönképoií ö volt oz igazi uralkodó, de a 
cárné kijelentette ,hogy busz év -óta vam a 
trónon és ez- alatti az Idő alatti volt, alhaikiia 
meggyőződni arról, hogy az orosz nép szereti 
a dinasztiát és csak egy kisebb arisztokrata 
Mikik és Pétervár népe ellensége asz .uralkodó-
ttafe és családjának. 

Olasz lap a német visszavonulásról 
Lugano, március 23. A Oorriere dtetla 

Sera aggodalmas hangon foglalkozik a né-
metek franciaországi visszavonnlásávai. A 
visszavonulás — ir ja — most lassúbb lett és 
ez megerősíteni látszik azt a feltevést, hogy 
az egész visszavonulás jól megfontolt terv 
volt, mert taktikai szükség nemi 'is tette aneg-
okoltstá az ilyen széles vonaton történt visz-
szahuzódiá&t, ÍEnniek a célja nemesaik az lehe-
tett, hogy az ellenség egy jobb vonalat fog-
laljon el lianem az is, hogy a fmn trövi-dités-
salí 150 zászlóaljat szabad itison fe l A németek 
keresztezni akarják iaz angolok és a franciák 
előkéiziWeteit, kényszeritik ókét, hogy hagy-
ják el azt a vidéket, amelyen a télen vasuta-
kat éjpirtetitiek, raktárakat állítottak és htadu-
anyaigot halmoztak fel. A szövetségeseknek 
elődről kell kezdemöto előkészületeiket és a 
támadást el kell halasztaniok addig, amig aa 
ellenségnek kellemes. 

A németek sikeres visszavonulása 
Roilerdam, március 23. A Times vezér-

cikkében a németek visszavonulásáról a kö-
vetkezőké irja: — Báa- .mindnyájan örÜlihe-
tünlk! a (Franciaországban visszaszerzett terü-

leteknek, el .teli ismernünk, hogy a németek 
mindeddig sikeresen hajtották végre a visz-
saavonulást. Aránylag kevés embert veszitet-
•tiek és gyetlen egy ágyujuk sem veszett, el. 
„Lassúbb lett a németek üldözése" 

Genf, március 25. A legutóbbi Havas-je-
lentés a, következőket mondja a franciák 
az angolok előnyamulásáról. A német csapa-
tok üldözése, minit várható volt,, lasubb lett, 
mert az ellenség egyre hevesebben áll ellenit. 
iSt Quentim-iiéfl. az ellenség áradásdkjati hozott 
létre, az angolok ma mégis 40 uj községet' 
szállottak mag. Átléptük a Bomuie-erataimát 
két ponton és az ellenséget- Gastres és Mom-
teseourit szélédg űztük. Az angol cüőuyonndás 
most már iinaj-dineim elérte a francia előnyo-
mnlásnaík a magasságát. Az ellenség rend-
szeresem folytat ja a pusztításokat. 

A franciák és olaszok veszteségei 
a nyugat-macedónfai csatában. 

Szófia március 23. A franciák és atafizak 
tbániadó ereje NyugettjMacedoamába®. végleg 
és teljese® megtört. Hz napig szakadatlanul 
tombolt a legvadabb támadás, de az ellenség 
arasznyi területet éetó tudott elhóditiaaii. Vi-
szont e tiz nap alatt ihaltakbn és vsuiilek-
ben a franciák és olaszok körülbelül 50.000 
embert veszítették. 


