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A szegedi politika vizein. 
— A Polgári párt, — A szociáldemokraták 
képviselete Szegeden. — Szurmay Sándor 

szegcdi képviselő? — 

(Saját tudósitái\któlj Több budapesti 
napilap vasárnapi száma arról ád hírt, ihogy 
a szegedi Polgári ix'int megalakítása már 
a inapokban meg fog történni és hogy az 
alakuló gyűlésen 'megjelenik Vázsonyi Vil-
mos, igazságiügyminiszter is. Ebihez a köz-
léshez ma csak egy megjegyzésünk van: 
az, aki a budapesti sajtót informálta, nem, 
sok elismerést érdemel azért a íbuzgóságért, 
amellyel az mi szegedi párt megalakuló 
gyűlését — talán nem egészen a valóságnak 
megfelelően — ilyen rövid terminussal tűzte 
ki. Magáról a Polgári pártról csak akkor 
tudunk majd véleményt mondani, ha a pro-
gramját hivatalosán közzéteszik, vagy leg-
alább is kinyilatkoztatják, hogy az ujnevii 
párt ez alatt az álnév alatt esetleg melyik 
országos pártihoz kiván csatlakozni. Addig 
is különösebb nyomatékkal kell rámutatnunk 
gróf Andréasy Gyula vasárnapi cikkére, a 
melyben az alkotmánypárt elnöke amellett 
bont zászlót, hogy a kotfrná/fyl támogató 
púfíöjkból ejgy njpjgy demokratikus ' ddokin-
pchri, tehát egy ágységtf pák afojtutjon. 
Andrássy tervét gróf Károlyi Mihály is na-
gyon rokonszenvesnek itéli, ha nem is ért 
mindenben egyet vele. Szóval: az egységes 
kormáypárt sem fog a közeli napokban 
megalakulni. A kormányt támogató pártok 
közül kettőnek régi idők óta van erős gyö-
kere Szegeden. Ugy látszik, vannak, akik 
a kormányt támogatni akarják, de ezeknek 
a pártoknak egyikéhez sem kivannak csat-
lakozni. Hogy miért, az majd csak a pro-
gramból derül ki. 

A szegedi politika krónikájához tarto-
zik, hogy Szegeden választásokról irnak és 
tárgyalnak széltében. Ha Kelemen Béla lesz 
a főispán, a második kerületben föltétlenül 
választásra , kerül a sor. Ha a képviselő-
házat feloszlatják, ősszel országszerte vá-
lasztanak. Szeged akkor három képviselőt 
•küld az országgyűlésbe. A kerületeket már 
fel is osztották. Az első kerület jutna a 
Polgári pártnak. Ezzel szemben mindenki 
megfeledkezik arról, hogy itt vati az ön-
tudatban, a népszerűségben, az erőben, az 
érvényesülési eszközökben és lehetőségek-
ben megerősödött szociáldemokrata párt. 
A munkásság, melynek hálborus érdemei 
mindenki máséival vetekszenek, helyet ak'ar 
a parlamentben, meg is érdemli, meg is kell 
kapnia. A Tiszaiféle törvény ugy osztja be 
a szegedi kerületeket, hogy az egyikből 
minden' valószínűség szerint a, munkások 

képviselője kerül a piarlaimentbe. 
Mint nagyon érdekes hírt említjük még 

meg, ihogy az egyik szegedi kerületben állí-
tólag Szurmay Sándor honvédelmi miniszter 

lép fel. A nagy és népszerű magyar tábor-
nokkai szemben ki politizálna? A szegedi 
polgárság lelkes örömmel támogatná. Egy-
hangú megválasztása bizonyos lenne. 

Az oroszok támadásait 
mindenütt visszavertük. 

- Koniuchyf falut elvesztettük. - Az orosz veszteségek 
minden ismert mértéket meghaladnak. -

BUDAPEST, julius 2. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Tegnap az el-
lenség a Narajovka és Stripa közit; össze-
zsúfolt gyalogsági tömegeit az ö sajátságos 
modorában, siirii alakzatban vettette harc- ; 
ha. Dacára azoknak a súlyos veszteségeik-
nek, amelyeket már tüzérségünk tüze oko-
zott neki, roba.mhullámait, amelyeiket foly-
ton sürü tartalékokkal táplált, a közelharc 
körzetébe tolta előre. Fokozatosan legalább 
20 gyalogsági hadosztály avatkozott a harc-
ba. A csatának egészen 50 kilométernyi 
széles arcvonalán rendkívül nagy heves-
séggel és elkeseredéssel tombolt a harc, a 
melyben az ellenséget legtöbb helyütt már 
első árkaink előtt visszautasítottuk. A leg-
erősebb tömegrohamok a Brzezanytól dél-
re és Koniuchynál levő terület ellen irá-
nyultak, ahol azokat a záróállásokban há-
rítottak el. Az ellenség ma a reggeli órák-
ban makacsul megismételte kísérleteit, hogy 
e területeken a támadást elöbrrevígye, de 
ezek mind, rendkivül nagy veszteségük 
mellett összeomlottak, A Zborovtól nyu-
gatra és a Stochod-könyöknéí indítóit ti tá-
madás tüzérségi füzünkben nem tudott ki-
fejlődni. A csata további folytatását vár-
juk, A harcvonal más szakaszán! csak át-
menetileg feléledő tüzérségi és aknatüz volfe 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, julius 2. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg ve»zér-
íábornagy arcvonala: A felső Stripa és a 
Narajovka keléti partja között julius 1-én 
indított orosz támadások súlyos harcokhoz 
vezettek. Az oroszok nyomása főkép a Ko-
niuchyHszatosz és a Brzazanyitól keletre 
és délre húzódó magaslati vonal ellen irá-
nyult. A két napos legerősebb tüzérségi elő-
készítés állásainkat tölcsérmezövé változ-
tatta, amelyet az ellenséges ezredek az 
egész napon át rohamoztak. Koniuchy falut 
elvesztettük. Az oroszok tömegtámadását 
előre elkészített záróállásban felfogtuk és 
az az ellen irányuló ujabb támadásokat 
meghiúsítottuk. Brzezanytól mindkét oldalt 

különös elkeseredettséggel folyt a harc. 
16 oroisz hadosztály támadt ott egyre ujabb 
hullámokban vonalaink ellen, amelyeket 
változó eredményű küzködés után szász, 
rajnai é,s ozmán hadosztályok a leghösie-
sebb védelemben teljesein megtartottak, 
vagy ellenrohamban visszafoglaltak. Az 
oroszok veszteségei meghaladnak minden 
ismert mértéket. Egyes kötelékeik megsem-
misültek. A Stochod mentén és a Dnye&z-
ternél az oroszok élénk tüztevékenysége 
tovább tart. A kővel—-lucki vasúttól észak-
ra az ellenség támadásai egy osztrák-ima-' 
gyiar hadosztály vonala előtt összeomlottak; 
a többi hadseregnél nem történt lényege-
sebb esemény. 

LÜDENDOWT, oUtt HUaUláraiitf. 
(Közli a miniszterelnöki sejtéosztáty.) 

BERLIN, julius 2. A Wolíf-ügynökség 
jelenti: A galíciai fronton az aroszdk junlus 
30-án egész napos pergőtüz után délután 
öt órakor Zborovtól délre kezdődő és Pod-
halcetól északnyugatra levő arcvopalon 
kezdtek támadást. Három erős rohamhuílám 
zárótüzühkben összeomlott. Éjszaka a tűz-
harc kissé ellanyhuít, de julius 1 -én reggel 
ujabb hevességgel megindult. 

Szemben a békére és megértésre való 
hangos óhajokkal, amelyek az orosz 
front minden részéről, mélyek a köz-
ponti hatalmakhoz Intéztettek, az an-
gol nyomásnak mégis s/került az 
oroisz csapatokat veszteségteljes tá-
madásra előrehajtani. 

Sajnálatos, hogy sok ezer ujabb orosz 
halottnak kell bizonyságot tenni Anglia 
előtt arra, hogy keleti frontunk épp ugy 
törhetetlen, mint volt eddig. 

Szombaton közölték hosszú idő óta 
első izben a hivatalos jelentések, hogy az 
oroszok oly harci tevékenységet kezdtek 
Keletgaiiciáiban, amelyből az offenziv szán-
dékra lehet következtetni. Az oroszoknak 
ez az első támadási kísérlete megsemmi-
sítő ágyiitüzünfeben összeomlott, Tüzért,é-


