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Csapataink bevonultak Jeltrébe. 
BUDAPEST, november 14. (Közli a 

•miniszterelnöki sajtóosztály.) Csapataink 
tegnap bevonultak Feltrébe. A Sugana-
völgy két oldalán Scheichenstül gróf tábor-
szerinagy hadserege hatalmasan kiépítette 
az utóbbi napokban elért sikereket. Had-
osztályai elérték Primolanot és miután még 
tegnapelőtt bevették a Monté Longarot, 
nagy hóban rohammal elfoglaltak töbfi vé-
delmi müvét Asiagótói keletre és bevették 
a Monté Lisseren fekvő púincélerödöt. Az 
Olaszország ellen harcoló szövetséges had-
erők immár az Adriától egész a Pasubioig 
mindenütt ellenséges földön állanak. 

A Letro-tónál rohamcsoportjaink kive-

tették az ellenséget két támiaszpohtjából, a 
mely alkalommal foglyok és géppuskák ma-
radtak kezünkön. 

A keleti harctéren és a macedón arc-
vonalon nem volt fontosabb esemény. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, november 14. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Hétközség fensikján csa-
pataink rohammal elfoglaltak a hótól el-
temetett olasz magaslati állásokat Asiagotól 
délre és bevették a Monté Lisseren fekvő 
páncélerödöt. Primolano és Féltre a mienk. 
Az alsó Piave mentén tüzérségi tiiz. 

I DDENDORFF, első föszáíiásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály1 

Myygatoo nem volt nagyobb harei 
cselekmény. 

BERLIN, november 14. A nagy föhadi- I daletöl északra jelentékeny hevességet <ért 
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: Nem volt nagyobb harci cselek-
mény. Flandriában csak este éledt fel újra 
a tüzérségi tiiz; Dixmuidennél és Pasctían-

el. 
A keleti harctéren és a macedón arc-

vonalon a helyzet változatlan. 
LUDENDQRFF, első föszáíiásmester. 

Közgyűlési vita a szegedi burgonyahiányról. 
A novemberi közgyűlés. — Háborús segélyt kapnak a városi nyug-

dijasok is. — A munkaközvetítő hivatal szervezete. — 
(Saját tudósít ónktól.) Szerdán délután 

kezdődött és szerencsésen be is végződött a 
város novemberi közgyűlése. Nagyobb vita a 
burgonyaellátás és n szinházi helvárak fel-
emelésének kérdésénél volt. fontos és okos 
cselekedete a közgyűlésnek, hogv kimondta 
a nyugdijasok háborús segélyének kiutalását. 

A közgyűlésen Kelemen Béla főispán el-
nökölt. Rack Lipót tb. tanácsos a polgár-
mester havi jelentését ismertette, majd en-
nek tudomásulvétele után az elnök jelentette, 
hogy dr. Kormányos Benő interpellációját 
visszavonta. Dr. Pap Róbertnek a burgonya-
ellátás ügyében beadott ismeretes interpellá-
cióját Bokor Pál ismertette. A tanács nevé-
ben. a betegsége következtében távollevő 
Balogh Károly helyett közli, hogy a város 
mindent elkövetett, hogv burgonyához hoz-
zájuthasson, de minden fáradozás hiábavaló 
volt. Részletesen ismerteti a város intézke-
déseit a burgonyabeszerzés körül, amelyeket 
közléseinkből már ismer a Délmagyarország 
közönsége. Minden munkának azonban csak 
az v-oit az eredménye, hogv .hat vaggon bur-
gonyát kapott a város és jelenleg útban van 
hat vaggon burgonya. A város a múltban 
mindent megtett, hogy burgonyához juthas-
son, többet nem tehet már a jövőben sem. 

Dr. Pap Róbert válaszol a tanács föl -
világositására. Interpellációját' leginkább az-
ért telte, (hogy a város plénum,] előtt szellőz-
tessék végre ezt a kérdést. Ami i burgonya 
körül tapasztalható Szegeden, az már egye-
nesen tűrhetetlen. Budapes ten .—' tudjuk mi 
is — egyáltalán nincs burgonya hiány, de 
nincs például Temelsvárdtt sem. A hiba sze-
rinte abban van. hogy a város nem vett elég 
erélyes eszközöket igénybe a központokkal 
szemben. 

Fölkiáltások: Ugy van! Ugy van! \ 
központok! 

Dr. Pap Róbert mégis tudomásul veszi 
a tanács válaszának azt a részét, amely a 
múltban történt intézkedésekről számol be, 
de azt a részt, hogy más intézkedéseket a 

jövőre nézve tenni nem tud. nem veszi tudo-
másul. indítványozza, intézzél a közgyűlés 
erélyes föliratot a burgonyaközponlház bur-
gonyáért; ha kell deputációzzanak a köz-
éleímezési miniszternél és kérjék föl közben-
járásra a város országgyűlési 'kénviselőjét. 
Eivégre 100.000 ember ellátásának kérdése 
megéri a fáradtságot s 100.000 ember nevé-
ben lehet erélyesen is beszélni, nemcsak -kö-
nyörögni. 

A felszólalásra dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester válaszol. Először is alaki ki-
fogást emel az inditvánv ellen. Pan Róbert 
interpellált és nem indítványozott. 

Weinér Miksa közbekiált valamit, mire 
a polgármester a következőket mondja: 

— Kérem Weiner ur. .hallgasson .meg 
engem, mint ígérem, meghallgatom én i,s önt, 
ha beszélni fog. 

Kormányos Ben: Weirernek ez a szo-
kása. (Derültség.) 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
ezután reflektál Pap Róbert érveire. Igaz. 
hogy Budapesten nincs burgonvaihiány. De 
ennek igy kell lenni; hiszen Budapest ellátá-
sát o közélelmezési minisztérium intézi. Hogy 
miért. nem kell magyarázni. 'Viszont Temes-
várott nem jobb a helyzet. Mikor nálunk van 
valami élelmiszer, rendszerint ott nincs, s ha 
ott van, rendszerint itt nincs. Akkor aztán 
mindig a másik várost emlegetik, mint ahol 
tej, vaj és burgonya folyik az utcán. Tehát 
Budapesten kívül, amelynek minden élelmi-
szert szereznek... 

Fölkiáltások: Margarint is. 
Somogyi Szilveszter: Azt is Mindiánt. 

Nekünk margarint sem adtak. 
Fölkiáltások: Nem baj! Jól tették! 
Somogyi Szilveszter: Szóval Budapesten 

kívül nincs még város, amely iobban lenne, 
ellátva Szegednél. Hiba. hogv sokam nem\ 
szerezték be. szükségletüket, .ha itt nem lehe-
tett kapni, a Nyírségbe n. Barcsaságban. 

Bokor Adolf: De onnan meg rem lehe-
tett elhozni. Nem adtak igazolványt. 

Zaj, az elnök csenget, 

Pásztor József: A kisegzis.ztenciáknak 
pénzük sem volt. 

Somogyi Szilveszter folytatna beszédét. 
A város akart burgonyát szerezni. Gazda-
gon el akarta látni lakosságát. Lekötött a 
Nyírségben 400 és a Barcs vsáéban 300 vag-
gon burgonyát. Közbeszólt azonban a kor-* 
mánv és a vételt semmisnek mondta ki. 
(Akkor kontingens-megállapítást kért a város. 
iM;eg is állapították heti 3 vaggonban. Később 
azonban ezt a rendelkezést is megváltoztat-
ták. Kiadtak husz vaggon burgonyára utal-
ványt. Mikor ezt be akarták váltani, azt nz 
értesítést kaptuk, hogv sorrendben fognak 
bennünket kielégíteni. 

Közbekiáltások: Ez az! ez a ba j ! (Nagy-
zaj; elnök csönget.) 

Somogyi Szilveszter: Ismétli, hogy min-
den intézkedés megtörtént a bureonyábe-
szerzések körül. Jövőre azonban hajlandó 
föliratiíag és ismételten személyesen is szó-
vátenni a közélelmezési miniszter előtt, hogy 
már a közgyűlésen is szóvátették, a közgyű-
lés teljes helyeslése mellett, a burgonyaellá-
tás körüli zavarokat. Minden eszközt meg-
fog kísérelni a város, hogy burgonyát kap-
jon. Kéri ennek n válasznak tudomásulvételét. 

A közgyűlés a választ tudomásul vette. 
Dr. Kelemen Béla főispán megnyugtatá-

sul közli, hogy a jövő héten maga is eljár a 
közélelmezési minisztériumban burgonyáért. 

Ezután hozzászólás nélkül megszavazta 
a közgyűlés Kövessy József indítványára a 
tanítók jövő évi 35 százalékos háborús segé-
lyét, majd névszerinti szavazással 4S igen-
nel 5 nemmel szemben megvette (tárgyán 
Imréné 220 négyszögöles Ipar-utca 5. szám 
alatti telkét 50.000 koronáért. 

Ezután következett a szinházi h J v á r r k 
•emelésének ügye, r,melyről lapunk más .he-
lyén számolunk be. 

Bárkányi Jó'-seftö ingatlant vásárolt a 
város. A vásárolt ingatlanból 27 négyszögöl-
re föltétlen szüksége va í a volt tulajdonos-, 
nak, miután enélkül nem t t-ii bejáratot bir-
tokára. Az eredeti áron kéri ..• ne * -> 27 négy-
szögöl területnek visszaadását. A közgyűlés 
ennek a földterületnek eladási áron való 
visszaadását egyhangúlag elhatározta. Ki-
sbb földterületet vásárolt a közgyűlés a g a j -
gonvdi iskola céljaira is. 

Dr. Gaul Endre bemutatta Eisenstadter 
Róbert két 10.000 koronás alapítványának 
alapitóleveiét, amelyet á közgyűlés köszö-
nettel elfogadott. A népiskolai hitoktatók óra-
dijait 50 koronáról 80 koronára emelte i . 
a közgyűlés, amely a városi közigazgatási 
alkalmazottak családi pótlékát az állami 
rendszer szerint utaltatja ki. A nvugdijasok 
háborús segélyének kiutalását is elhatározta 
dr. Végman Ferenc és dr. Kószó István föl-
szólalása után a közgyűlés. 

Néhány kisebb ügy elintéző e után tu-
domásul vették a jövő évi virilis névjegyzé-
ket. maid bemutatták üz államilag szerve-
zett munkaközvetítő hivatal szervezetét. A 
hivatal élére eszerint egv aljegyzői rangsor-
ban levő kilencedik fizetési osztályba tarto-
zó férfi kerül. Lesz ezenkívül egv irodákeze-
lői rangsorban és tizedik fizetési osztályba 
tartozó alkalmazottja a munkaközvetítőnek, 
amely alkalmaz még egv napidiiast is. A* 
közgyűlés a tervezetet elfogadta. 
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Neu Ernő 
bank- és váltó-üzlete 

Kígyó-utca 5. 
Az 5Vs°A. és 6"/.)-os 

VII. magyar hadlkölrsön 
hivatalos aláirási helye. 

Kedvezmények: fél 
százalék jutaléktériiés 
olcsó lombardkölcsön. 
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