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Kisebb harcok nyugaton. 
BERLIN, november 13. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: Flandriában tüzeléssel és ellen-
támadással visszavertünk erős felderítő osz 
tagokat, amelyek kora reggel a belgák ré-
széről az Yser területen, az angolok részé-
ről a harcvonaloH törtek állásaink ellen. A 
tüzérségi harc csekélyebb maradt, mint az 
előző napokban. Este a tüzelés Dixmulden-
nél és a föharcterület egyes szakaszain erő* 
södött. 

A német trónörökös hadesoport ja: 
Briiyenestől északra gyalogságunknak egy 
elszántan végrehajtott rajtaütése foglyokat 
és géppuskákat eredményezett. A Maas 
keleti pariján a tüzérségi tevékenység a nap 
folyamán élénk volt. 

Bongartz hadnagy huszonkettedik, Buc-
kler alörmester huszonötödik légi győzel-
mét aratta. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály 1 

Visszavertünk egy orosz 
portyázó osztagot. 

BERLIN, november 13. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A riga—péíervári vasútvo-
naltól délre örseregeink visszaVeííek egy 
Orosz portyázó osztag támadását. Gárödls-
cetöl délkeletre német és osztrák-magyar 
rohamcsapatok egy vállalkozása eredniény-
nye'l járt. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Fokozódott a tüzérségi 
harc Macedóniában. 
BERLIN, november 13. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A macedón arcvonalon a tü-
zérségi harc Paralovotól keletre emelkedő 
magaslatokon, a Cserna-hajlásban jelenté-
keny erőre fokozódott, 

LUDENDORFF, első főszállásmester 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály 

Interpelláció a burgonyaellátásról a novemberi 
közgyűlésen. 

(Saját tudósítónktól) Kedden délelőtt 
tartotta meg Szeged tanácsa közgyűlést elő-
készítő ülését dr. Kelemen Béla főispán el-
nöklésével-. A tárgysorozatm két interpellá-
ció, házvétel, kérelmek, alapitó oklevelek be-
mutatása és a színházi helyárak fölemelése 
szerepelnek. Ez utóbbi tárggyal a tanács más-
fél órán keresztül foglalkozott, mig elhatáro-
zásra tudott .iutni. 

Dr. KpYmányos Benő az első interpel-
l á l Azt kérdi interpellációjában, hogv a 
zenepalota építésének ügye miként áll jelen-
leg A nem egészen időszerű interpellációra 
dr. Gaal Endre válaszol. A zenepalota építé-
sé: a háború Után megkezdik. Az I r g v az 
e-re a célra megszavazott 450.000 koronái 
már fölvették és e! is költötték. n:ni befolyá-
solja az építkezést, miután a 12 milliós köl-
csönből a kellő födözet rendelkezésre áll. 

A második interpelláló dr. f'ann Róbert, 
aki a burgonya-ellátás ügyében a követs-'-zé 
interpellációt intézi a polgármesterhez: Van-e 
tudomása arról, hogv a városi lakosság bur-
gonyával egyáltalán nincsen ellátva' s igy 
az élelmiszerek korlátoltságát is hozzávéve, 
nagyfokú nélkülözéseknek van kitéve? Minő 
intézkedéseket tett eddig a hatóság, hogy a 
lakosság ezen súlyos helyzete elkerülhető 
legyen és minő lépéseket szándékozik ezután 
tenni, hogy a mai viszonyok -között nélkülöz-
hetetlen .ezen élelmicikk a lakosság részére 
megszereztessék? 

Az interpellációra — miután Balogh Ká-
roly betegsége miatt akadályozva van a köz-
gyűlésen való megjelenésben — Somogyi 
Szilveszter polgármester válaszol. Ismertet-
ni fogja a közélelmezési hivatal és a hatóság 
munkáját a burgonya-beszerzés körül s az 
eredményeket, amelyek már ismeretesek a 
DétmagyaroYszág olvasói előtt: hogy a vá-
ros kapott 15 vaggon burgonyára utalványt, 
de hogv miikor fogják ezt beváltani, nem le-
het tudni. A sürgetések itt igazán hiábavalók. 
Mégis, a hatóság mindent megtesz s a köz-
gyűlésből is fölír a város a közélelmezési mi-
niszterhez a szükséges bureonvamennyiség 
mielőbbi kiutalásának elrendelése érdekében. 

A tanácsi előterjesztéseik során elsőnek 
g színházi helyárak emelésének ügye sztere-

óéi. Gaal Endre a szinügvi bizottság ismere-
tes javaslatát elfogadásra ajánlotta. A szitv 
ügyi bizottság tudvalevőleg 20 százalékos 
helyáremelést javasol két évre. 

Taschler Endre főjegyző részletezi, 
mennyi jövedelme van egy évben az igazga-
tónak. Szerinte ez minimálisan 80.000 koro-
nára tehető. Nem indokolt, hogy még több 
pénzt tömjünk a zsebébe 

Dr. Gaal Endre: Az igazgató a konzor-
cionális szerződés értelmében a bevételből 
őt megillető 10 százaléknak arra az összeg 
re való kiterjesztéséről, amit az uj helyár-
emelés jelent, lemondott egy évre. A szín-
ügy i bizottság ajánlja, hogy ezt jóváhagyó-
lag vegyék tudomásul. 

Taschler Endre szerint az igazgatónak 
erről a többletről egyszer és mindenkorra le-
kellene mondania. 

Bokor Pál: A 'helyáremelést nem csak 
két évre, hanem a szerződés végéig meg kel-
lene adni a színháznak. 

Dr. Turóczy Mihály főügyész szerint ez 
a helyáremelés csak a drágasággal indokolt 
időig illeti a sziniházat. 

Dr. Kelemen Béla főispán a szín/ügyi bi-
zottság javaslatát ajánlja elfogadásra, A bi-
zottság alaposan megtárgyalta ezt az ügyet 
bizonyára. 
* Dr. Gaal Endre: Hogyne, kérem. Telje : 

két órán át tárgyaltunk. 
Taschler Endre főjegyző szerint eddig 

— ha a város helyáremelést engedélyezett 
— mindig gondolt arra is. hogy a városi 
pénztárt arányosan tehermentesítse. Leg-
utóbb például 24.000 korona terhet hárított át 
a színházra az emeléssel szemben Ez a gon-
doskodás azonban most nem történt meg és 
kénytelen ezt helyteleníteni. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: 
A fűtés költségeit át kell 'hárítani a konzor-
cionáüs pénztár terhére. 

ScuÚéty Sándor főszámvevő megálla-
pítja. hogy a fűtés jelenleg 12.000 koronába 
kerül évenkint. A tanács ennek, alapján java-
solja. hogy a közgyűlés mondja ki hogy a 
színház a fűtés költségeinek megváltása cí-
mén évenkint 12.000 koronát tartozik a házi-
pénztárba befizetni. A színház ezzel a 12.000 

koronával 36.000 koronát tartozik évenkint 
a városnak visszatéríteni a készkiadásokból. 

Taschler Endre főjegyző ezután szól 
arról, hogy a közgyűlés a legutóbbi helyár-
emelésrtél kimondta, hogy az igazgató a 
heiyáremeléssel szemben tartozik a színház 
nívóját fejleszteni. Ez nem, történt meg. Az 
igazgató semmit nem tett. hogv a színház 
nívója emelkedjék és a magasabb művészi 
szempontok érvényesüljenek a színháznál. 
Most ezzel a helyáremeléssel kényszerűen? 
kellene az igazgatót szerződéses kötelezett-
ségének betartására. A txzinészek helyzetén 
magam is könnyíteni akarok, de ez jó alka-
lom az igazgató presszionálására. 

Gaal Endre: De igenis, fejlesztette a. 
művészi nívót. Szerződtette Miksa Ilonát is. 

Taschler Endre: Ha a tanács ugy talál-
ja, hogy az igazgató teljesítette szerződéses 
kötelességeit, nem szólok egy szót sem. De 
én ugy látom, semmit nem teljesített abból, 
amiért a közgyűlés a múltkor fölemelte a 
helyárakat. 

• A tanács végül is ugy döntött, hogy 
javasolja a helyáraknak a szinügvi bizottság 
által megállapított fölemelését két évre. de 
kiköti, hogy az igazgató az uj fölemeléssel 
beálló többjövedelemből igazgatói jutalék ci-
mén egy évben sem részesedhet. A színház 
pedig a fűtés költségeit, évenkint 12.000 ko-
ronát tartozik visszatéríteni a házipénztár-
nak. ! 

Özvegy Gárgyán Imréné Ipar-utca 5. sz, 
alatti házát megvételre ajánlotta föl a város-
nak. A tanács javasolja a feleknek és ház-
nak 44.400 koronáért való megvételét. A köz-
gyűlés ugyanis már régebben elhatározta, 
hogy rendezés céljából megvásárolta a fo-
gadalmi templom környékén levő házakat s 
igy ennek a háznak megvételére is szükség 
van. Dr. Gaal Endre bemutatja Eisénstádter, 
Róbert két 10.000 koronás alapítványát, a 
melyeknek kamatait a városi kereskedelmi 
és főgimnázium tanulói fogják élvezni. A 
tanács javasolja, hogy mondjon a város az 
alapítványért köszönetet. — Dr. Gaal refe-
rálja, hogy a népiskolai hitoktatók óradijait 
még az ötvenes évek előtt állapították meg 
évi 20 forintban. A tanács most javasolja a 
hitoktatók óradijainak nyolcvan koronára 
való fölemelését. Jakab Dávid tudvalevőleg 
indítványt nyújtott be a város tanácsához 
Balkáni- Előkészítő Tanfolyam és ezzel kap-
csolatosan Balkáni Tudakozódó Iroda föl-
állítására. A tanács levette az ügyet a napi-
rendről jobb előkészítés végett. Ki fogják 
kérni Schack Béla főigazgató véleményét. 

Painlevé a hét közepén nyilat-
kozni fog. 

Zürich, november 13. A hét közepe tá-
ján titkos ülése lesz a francia kamarának, a 
melyen a külpolitikai helyzetet fogják meg-: 
beszélni. Painlevé azt igéri, hogy ezen az 
ülésen kiimeritő, részletes jelentést tesz. A 
sormány bukását ezidőszerint a zavaros 
helyzetre való tekintettel maguk a szocialis-
ták sem óhajtják. 

Ujabb hajóelsüiyeszfések. 
Berlin, november 13. A Woiff-iigynők-

ség jelenti: Buvárhajóink az Anglia körüli 
zárt területen ismét 16.000 bruttó regiszter-
tonna ellenséges hajóteret sülyeszteftek el. 
Az elpusztított hajók közt volt ké t felfegy-
verzett angol gőzös, amely Liverpoolból, Af-
rika nyugati partvidékére akart darabárut 
szállítani. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 


