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Szeged, 1917, VI. évfolyam, 167. szám. Gsüt'őrtök, julius 19. 

A szegedi politika vizein. 
A képviselőválasztás már nem foglal-

koztatja az embereket. Az a nap, amelyen 
a választók egyhangú bizalmából dr. Kószó 
Istváné lesz a második kerület mandátuma, 
ép olyan dátum, mint amilyen az, amelyen 
dr. Kelemen Bélát installálni fogják. Kószóí 
is egyszerűen installálják maid. Az ilyen 
esemény nern jár izgalmakkal, várják az 
emberek, el is mennek ünnepi öltözékben, de 
nern politizálnak, hanem inkább egy éljen 
kiáltással, vagy meleg kézszorítással intézik 
el az ügyet. 

A választójogi blokk megalakulása ugy 
jön, mint a villámlás menydörgés után. Nem 
messzire tőlünk, Budapesten megalakult, 
egészséges és korszerű alakulásnak bizo-
nyult. Természetes és csak helyeselni lehet, 
hogy Szegeden is szervezkednek a válasz ló-
jog hívei. Azok is, akik a jogkiterjesztés-
nek eddig is harcos, bátor katonái voltak, 
azok is, akik most — a kormánvváltozás 
után — szegődtek a merészen lengő zászló 
alá. 

Amis, a választójogi blokk nyíltan ké-
szül agilis és lendületes munkára, addig t:-
tokbar, uj pártalakulások terveit szövögetik 
Szegeden. Ez a szó, hogy: titokban, senki-
vel szemben sem akar megrovásként hang-
zani. Gyakran tudja a legegyszerűbb polgár 
is. hogy ki vagy mi mozgatja politikai moz-
galmak rugóit, egyébként is pártot megala-
kítani előzetes purparlék nélkül, amelyeket 
nem szánnak a nyilvánosságnak, legalább !s 
- nem szokásos. 

Két-három 'hete folynak bizalmas meg-
beszélések, amelyek célja, hogy a demokra-
ta-- vagy valamely vele közeli rokonságot 
tartó párt megalakítását készítsék elő. A 
mozgalom lelke egyik kiváló képességeiről 
ismert szegedi ügyvéd, aki hír szerint ve-
zére, esetleg a'i őszi választásokon jelöltje 
is lenne a pártnak. Sokan vannak, akik az 
alkotmány-pártot szeretnék megalakítani 
Szegeden. A rni értesülésünk szerint ez a 
mozgalom is csirájában van még. Ezzel 
szemben szerdán széltében-hosszában be-
szelték, hogy az alkotmány-párt megalakí-
tása ügyében legközelebb Szegedre érkezik 
Bolgár Ferenc, a volt honvédelmi államtit-
kár. 

A tervezgetések egész sora készült el 
eddig is arra az esetre, ha ősszel választá-
sokra kerül a sor. Az első kerületre aspirál 
a többi között a radikálisjpárt. Tárgyalások 
is voltak már ebben az ügyben Budapesttel. 
A szegedi radikális-párt megalakításának 
egyik legfőbb akadálya eddig, hogy az az 
orvos, akire legszívesebben bíznák a párt 
vezetését, katonai szolgálatot teljesít. Két-
ségtelen, hogy az esetleges őszi választáso-
kon a legnagyobb esélye annak a szociál-
demokrata jelöltnek lenne, aki a második 
kerület mandátumáért venné fel a harcot, 
l'gy tudjuk, hogy a párt központi vezető-
sége már foglalkozik a dologgal. 

az ideiglenes kormány ellen. 
PÉTERVAR, julius 18. (Reuter-jelen-

tés.) Tegnap este itt nagy fegyveres ma-
nlfesztáció volt, amelyet a maximalisták 
rendeztek. Katonákkal, matrózokkal és 
felfegyverzett polgárokkal megtelt auto-
mobilok órák hosszat járták be a várost. 
A Nevszki Prospekíen lövöldöztek, több 
ember meghalt. Hír szerint az első gép-
puskás ezred idézte elö a zendülést. A 
zavargók közt voltak a Pavkovszki grá-
nátos-ezredek egyes részei is. A katonák 
megszállták a Novoja Vretnja nyomdáját 
és kierőszakolták egy a néphez intézett 
felhívás közlését, amely az ideiglenes 
kormány megbuktatását követeli. A mun-
kástanács lapja elitéli a mozgalmat, mely 

veszélyezteti a forradalmat. 
Számtalan géppuskával megrakott 

teherkocsi ment Kreshnskin táncosnő vil-
lája elé, ahol az első géppuskás ezred fő-
hadiszállása van. A MailekK Letovszkl-, 
Ismallovszki- és Simeonovszki-ezredek 
még nyugodtak. Az oromi, entoauml, kar-
sz kője szelői és péterhofi helyőrségek a 
munkástanács utasításai szerint igázod* 
nak. 

Stockholm, julius 18. A legújabb orosz 
miniszterválság uj engedmény a radikális 
iránynak, amely a kabinet teljes szociali-
zálását követeli. A pétervári géppuskás-
ezred 5000 katonájának tüntetése a bolse-
vikiek sikerét bizonyitja, 

Elfoglaltunk az oroszoktól egy 
szívósan védett magaslatot. 

- Lomnica balpartját megtisztítottuk az ellenségtől. -
Rigánál és a román fronton fokozódott a tűzharc* — 

BUDAPEST, julius 18. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Kahiszíól délre had-
seregbeli horvát csapatok és bajor zászló-
aljak támadásban tegnapelőtt kivívott sike-
reiket egy Novica melletti magaslat elfog-
lalásával gyarapították. Kalusztóí keletre a 
Lominca balpartjának kitisztítását befejez-
tük. 

Különben a harcterek egyikén sem volt 
jelentős esemény. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, julius 18. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy hadseregarcvonala: Fokozottabb 
harci tevékenység volt Rigánál, valamint 
Dünaburgtól délre és Smorgonnál, Kelet-
Galiciában, Brzezanynál erős volt a tüz. 

A Kárpátok előterében bajor és horvát 
csapatok közös támadásban elfoglaltak No* 
vicától keletre egy magaslatot, amelyet az 
ellenség a legszivósabban védelmezett és 
az elért állásokban az oroszok ellentámadá-
sát visszautasították. A Lomnica-vonal más 
pontjain is visszaszorítottuk helyi harcok-
ban az ellenséget. 

József főherceg vezérezredes arcvona-
lán és Maekensen vezértábornagy hadcso-
portjánál fokozatosan feléledt a tűztevé-
kenység, különösen a Susita-völgy mindkét 
oldalán, valamint a Putna és a Szereth-
vonal mentén. 

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

Támadtak az angolok és franciák. 
BERLIN, julius 18. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csöportja: Flandriában a tüzérségi harc a 
tengerparton erös volt; az Isernél a L.ysig 
az eiözö naphoz képest tetemesen fokozó-
dott. Holebecke és Varneton között angol 
fekleritö előretöréseket közelharcban visz-
szavertüuk, — A Labasse-csatorna mellett 

Loosnál és Lemnél, valamint a Scarpe 
mindkét partján az esti órákban élénk volt 
a tüz. A sötétség beálltával az angolok az 
arras—cambre-i úttól északra támadást in-
téztek. Egy keskeny betörési helyet kivéve 
a Bois du Fert-töl nyugatra másutt minde-
nütt visszavertük őket. Ma reggel egy an-
gol zászlóaljat, amely Fresnotstól északra 


