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Az uj szegedi párt. 
A Tisza-kormány 'bukása, de különösen 

az uj kormány megalakulása óta bizonyos 
politikai bizonytalanság és közéleti tétová-
zás hatalma alá került az ország polgár-
ságának jelentékeny része. Az emberek nem 
tudják, mitévők legyenek a politikával, mi-
közben folyton politizálnak. Átalakulási fo-
lyamatok után való leküzdhetetlen vágy tör 
elő innen is, onnan is. Mintha a meglévő 
pártkeretek és programmok nem harmoni-
zálnának céljaikkal, elveikkel, vágyaikkal, 
mintha a 48 és a 67 a világháborúban vér-
zett nemzet jogos kívánságait, fejlődési fői-
tételeit. uj céljait és kötelességeit nem fog-
lalná — mert nem is foglalhatja — össze 
programmjában. 

Kizárólag ezzel magyarázható, hogy az 
ország valamennyi városában pártalakulási 
mozgalmak foglalkoztatják az embereket. 
Sajnos, még kevés a közös vonás ezekben a 
mozgalmakban, pedig a polgárság egyes 
rétegeit és a helyesen felismert közös érde-
kek fogják hova-tovább egv táborba terein;. 
A különböző uj pártalakulások közül nem-
csak a legfiatalabb, hanem a legéletképeseb-
bem egyike is az, amely Szegeden indult 
a fejlődés és megerősödés útjára. A keres-
kedőket és az iparosokat akarja ez a moz-
galom a legiiberáüsabb programm álapján 
politikai párttá szervezni. A gondolat hatá-
rozottan egészséges, a célok, amelyeket ez 
az alakulás szolgálni kivan, annyira össze-
forrtak az ország jövőjével, hogy itt nem 
szabad a dolgokra ráhibázni. 

Törhetetlen meggyőződésünk volt min-
dig, amelyen a háború sem változtatott, 
hogy abból, hogy agrár-állam vagyunk, sen-
ki emberfia fel nem virágozíathatja ezt az 
országot. Teremjen többet a föld. de az 
érett kalászok ringó sora felett gvárkémé-
nyek szálldogáló füstje jelképezze, hogy 
egyenletesen és egészségesen gyarapodik, 
nő, erősödik ez az ország. Ipar kell és ke-
reskedelem! Gazdasági öntudatra kell éb-
reszteni az embereket, meg kell értetni ve-

. lük. hogy abból, hogy mi látjuk el termé-
nyekkel Ausztriát és ő bennünket ipari cik-
kekkel, mi meg nem élünk. Nekünk saját 
ipar kell! Minden áron! Nincs az az áldo-
zat, amit meg nem érdemelne államtól, vá-
rostól ennek a célnak szolgálata. 

Nem ismerhetjük még, hiszen kész sincs 
teljesen, az uj szegedi párt programmját. 
Megengedjük, hogy metamorfózison megy 
még át ez az alakulás is. de az kétségtelen, 
hogy az idők az ilyen pártok részére tarto-
gatják a legideálisabb feladatokat. Az ország 
jövője a helyes érdekek okos felismerésétől 
függ. A programm. arnelvet elkészítenek, 
megmutatja majd, hogy az uj szegedi párt 
megalapítói és szervezői felismerték-e eze-
ket a helyes érdekeket. Ha igen, hamar ke-
rülhetnek fel azok sorúiba, akik intonálni 
tudják és fogják a közélet uj hangját, akik 
az ország és a város iránt való fölötte érté-
kes szolgálatokkal kötelezik elismerésre a 
nyilvánosságot. 

A német kancellár helyén 
marad 

Helfferich és Z i m m e r m a f t n kilépnek a kabinéiból. 
A szocialisták részvétele a kormányzásban. -

BERLIN, julius 12. A parlamenti körök-
ben beszélik, hogy a trónörökös kihallga-
táson fogadja a centrutnpárt, a nemzeti 
szabadelvűek-, a haladó-, a szociáldemok-
rata- és a konzenvaíív-pártok vezéreit. A 
kancellár-válságtól és a birodalmi hivata-
lokban történő változásokról már nem be-
szélnek. A kancellárnak és az államtitkár-
nak a hivatalban! való megmaradása ezidö-
szerint biztositottnak látszik. 

BERLIN, julius 12. Majdnem az összes 
esti lapok azon a nézeten vannak, hogy a 
kancellár megmarad hivatalában. 

A Berliner Lokalanzeiger helyett, a 
melynek a megjelenését betiltották, a Ber-
liner Abendzeitung jelenik meg és azt je-
lenti, hogy a porosz államttíiniszteriiitn teg-
nap! tanácskozása után néhány miniszter 
benyújtotta lemondását, mivel nem csatla-

A német trónörökös tanácskozása 
Bcfhmann-Hollweggel 

Berlin, julius 12. A Berliner Tageblaít 
jelenti, ihogy a német trónörökös tegnap dél-
után hosszasan tanácskozott Bethmann'Uoll-
weggal. Politikai körök véleménye szerint 
ezen a tanácskozáson megegyezés történt a 
német politika jövendő irányvonalaira néz-
ve. A porosz kormány tegnap minisztertaná-
csot tartott, amelyen azonban Helfferich ál-
lamtitkár és Troít zu Soltz közoktatásügyi 
miniszter már nem vett részt. 

Német lap Bülow mellett. 

Berlin, julius 12. A Lokalanzeiger ismét 
hevesen támadja Bethmann-IIolíweget és 
nagv nyomatékkal foglal állást Bülow érde-
kében, akinek azonban igen kevés kilátása 
van a kancellárságra, Bülow herceg ugyanis 
a jobboldali körök jelöltje s ezeknek a pár-
toknak tudvalevően elenyésző kisebbségük 
van a birodalmi gyűlésben. 

A kancellár nem ellenzi a hadi-
célok megjelölését. 

Berlin, julius 11. A centrumpárt lapja, a 
Gerniania, arról értesül, hogy bármiképp 
végződjék a kancellárválság, már biztos, 
hogy a kancellár niagáévá ttjszi azt az alapot, 
amelyet a birodalmi gyűlés a hadicélok dol-
gában elfoglalni szándékozik. 

kózhattak a kancellár amaz álláspontjá-
hoz, hogy Poroszország megkapja a biro-
dalmi gyűlés választójogát. 

BERLIN, julius 12. A centrumpárt mai 
értekezletén Spahit elnök egy hosszú be-
széde után elájult. Az orvosok azt hiszik, 
hogy a túlerőltetett munka következtében 
szívizom-bénulásról van szó. 

BERLIN, julius 12. Helfferich és Zim-
mertnanti államtitkárok kilépését a kabi-
netből bizonyosra veszik. Lehetségesnek 
tartják, hogy a szocialisták meghívást 
kapnak a kabinetbe, amely esetben Schei-
demonn belép a kormányba. 

BERLIN, julius 12. A válság megold; 
sa körüli izgalom a tetőpontra hágott. Ho 
mikorra várható a megoldás, az még bi-
zonytalan, de valószínű, hogy a döntés előtt 
a szövetségtanácsot egybehívják. 

A centrumpárt cáfolata. 
Berlin, julius 12. A Vossische Zeitung 

azt jelentette, hogy a centrum elnöksége a 
frakció nevében levelet irt a birodalmi kan-
cellárnak. amelyben azt a kívánságát fejezi 
ki. hogy a kancellár távozzék állásából. A 
cent rumpárt elnöksége ez'zel szemben ki-
jelenti. hogy il3̂ en tartalmú levelet, amely 
a párt felfogásán,>al sem egyeznék, nem íra-
tott és nem küldött. 

A németek korlátozni akarják 
a császári hatalmat. 

Berlin, julius 12. A Germania azt irja, 
hogy a centrumpárt összes tagjait távirati-
lag Berlinbe hivta. 

A Kreuzzeitung szerint a koronatanácson 
minden valószínűség szerint már megtörtént 
a döntés. A trónörökös hazahívásából arra 
lehet következtetni, hogy a korona hatalmá-
nak némi korlátozását tervezik. 

Angol lapvélemény a kancellár 
legutóbbi beszédéről. 

Rotterdam, julius 11, A Daily News irja 
a németországi eseményekről: Az a beszéd, 
amelyet Bethmann-Hollweg a birodalmi gyű-
lés főbizottságának titkos ülésén mondott, az 
(Iliász béke/ajánlatnak leplezetlen visszfciutalfsi-
tása és még a legnagyobb szélsőséget követő 
legmakacsabb emberek előtt is érthetővé te-
szi, hogy a porosz autokráciát meg kell törni, 
mert csak igy akadályozhatják meg a forra-
dalmat. Németország hódító háhorut inditott, 


