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Szeged, 1917. VI. évfolyam, 236. szám. Csütörtök, október II. 

Hat szegedi kerület. 
Egészen bizonyos, hogy ez a kormány 

•ép ugy el fogja ismerni, vagy talán már el 
is ismertg Szegednek (kulturális és ,nem-
zeti szíeimpontból való jelentőségét, mint ia 
többiek. Köztudomásu, hogv \ z eddigi ösz-
szes kormányok e'zcn az alapon feledkez-
tek meg arróí, hogy ezt a kulturális és 
nemzeti szempontból fontos várost segitsék 
fejlődni, hogy az előző kormánv is ezen az 
alapon kurtította meg kerületeinek számát 
háromra. Most készül az ui választójogi 
törvény és Szeged második kerületének uj 
képviselője, aki ügyeinknek itthon is min-
dig lelkes és bu'zgó munkása volt. élső kép-
viselőházi szereplését ugy választotta meg, 
hogy a magyarság ügyével egyidejűleg 
Szeged sorsát is szolgálja: javaslatot ké-
szített és terjesztett elő arról", hogv Szeged 
'az uj törvényben hat képviselővá'asztó ke-
rületet kapjon. 

Több jelünk vau ez idő szerint is arra, 
— lásd Öalkán-Akadémia — hogv Szeged 
kulturális és nenfzeti jelentőségéből ez a 
kormány is ugyanazokat a következtetése-
ket fogja levonni, mint megdicsőült elődei 
a hatalomban. Lesújtó lenne, ha a mostani 
rendszer rövid fennállása után máris a 
boi'dogitónak egyáltalán nem mondható bi-
zonyosság fényeskednék e tekintetben ne-
künk. Az eddig történtek ellenére megtör-
ténhetik, hogy ez a kormány <a logika köz-
ismert szabályait a kormányzat szegedi 
vonatkozásaiban is figyelembe veszi , és 
akkor sikere lesz a Kós'zó ma még naiv-
nak tetsző, de lelkes, alapos, okos. magyar 
és szegedi munkájának. Minden, ami itt 
számitásba jöhet, ha ill'etékes helyen szá-
mításba is veszik, amellett szól, hogy igy 
legyen. 

Nekünk nincs más hatalmas kijárónk, 
mint ez, sokszor kell há't hivatkoznunk rá: 
Szeged kulturális és nemzeti szempontból' 
való jelentőségét elismerte Sándor János 
is, az előző belügyminiszter. De hivatalos 
megállapításának — legalább cselekedetei 
után itélv'e -— maga is annvi értéket tulaj-
donított, mintha valamelyik tűzoltótestület 
ideiglenes és díjtalan, tiszteletbeli főpa-
rancsnok-helyetteséről állította volna ki 
ugyanezt a bizonyítványt. Azért íkapott 
Szeged az ő választójogi törvényében csak 
három kerületet. Ha az ui kormány meg-
adja Szegednek a hat kerületet, a szerin't 
fog cselekedni, amint beszél, vagy amint 
beszélni fog, emellett nemzeti munkát vég-
zett és megmentette e város lakosságát az 
ujabb érthetetlen mellőzés felett érzett jo-
gos c„s mély keserüségtoíl. 

Szegednek ma 130.000 lakosa van. 
Budapest után az ország legnagyobb vá-
rosa. Az uj törvényben — az eddig ismert 
tervek szerint — a választók szánna ala-
posan szaporodni fog. A mostani kormány 
nem lehet tekintettel arra, hogv a régi kor-
mány nekünk csak három kerületet kegyes-
kedett engedélyezni. Ugyanilyen alapon 
tekintettel lehetne akkor arra 'is. hogy 
mennyi volt ebben a törvényben a válasz-
tók szánra. Pedig a cél épen hogv a most 
készülő választójogi törvényben a legtisz-
tább demokratizmus és liberalizmus érvé-

nyesüljön. A mostani kormánynak tehát a 
szegedi választókerületek számát nemcsak 
a választók gyarapodásának arányában 
kell felemelnie, hanem a régi törvénynek 
azt a botlását is helyre kell iga'zitánia, a 
mely abban nyilvánult meg, hogv az or-
szág második városának csak három he-
lyet biztosított a képviselőházban. Igy a 
hat keriijlet egészen szükségszerű és jogo-
sult számnak fog bizonyulni, amit az is bi-
zonyit, hogy Kószó terve s'zerint csak egy 
kerületbén lenne 1082 szavazó, mig a töb-
biekben jóval több, 1582. 1820. 1982, 2313 
és 3368 választó juttatna egy-egy képvise-
lőt az uj parlamentbe. 

Kár, hogy Kószó értékes munkájába 
hiba is csúszott: öt," sőt négv körűiét fel-
állításának a lehetőségével is számol. Ujabb 
jogfosztásunk lesz, ha a kormánv Szeged-
nek csak négy kerületet akar adni. Indo-
kolatlan, a nemzetre káros és hátrányos, 
mellőzésünk szakadatlan láncolatainak to-
vábbfonása, ami ellen eleve is teljes erély-
lyel emeljük fel tiltakozó szavunkat. A de-
mokratikus kormányrendszer, ha .program-
ja neon jelszavak halmaza, nem lesz rest 
választó kerületeink számát az eddigi két-
szeresére fölemelni, amint nem rémülhet 
meg a választók uj számától sem, csak 
azért, mert a régiuáí lényegesen nagyobb. 

fiz angolok és /randák együttes nagy 
támadása kudarcot vallott. 

- Egész nap folyt a flandriai fölcsérmezőkön a csata. 
- Német ellentámadás kiegyenlítette az ellenséges 

sikereket. -
BERLIN, október 10. A nagy föhadi-' 

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
cscportja: A flandriai csatatéren teglnap 
tizenegy brit hadosztály mellett ismét harc-
baléptek francia csapatok is. A két szövet-
séges nyugati hatalom hatalmals erőfeszí-
tése1 a naphosszat tartó viaskodásban flan-
driai harcosainak ál'íh.atatosságaival szem-
ben kimerült. A legerősebb pergötüz után 
reggel előretörő támadások bevezetésül 
szolgáltak a csatához, amely szakadatlan 
lúgeirösebb tüzérségi tűzhatás meUett késő 
éjjelig tartott. Csaknem husz kilométernyi 
kiterjedésben a BÍschoote és Gheluvelt kö-
zötti tölcisérmezÖkon az ellenség egyre 
ujabb erőket vetett a harcba, amelyek több 
szőr egyes helyeken hat izben Hs rohanták 
tneg vonalainkat. A Houhoulster-erdőtöl 

délre az ellenség Draalken, Mangaláre, 
Veldhök, valamint a pölkapellei pályaudvaí 
mellett mintegy egyezerötszáz métérnyf 
tért nyert, migneim tartalékaink ellentáma-
dása érte és sikereit korlátozta, Pölkapelfc 
és Gheluveitől dél,re esö terep köpött vitéz 
csapataink harci vonalaikat erősen tartják. 
Az ellenségnek e tizenhárom kilométernyi 
harcvonal elíen intézett ismételt támadását 
legsúlyosabb veszteségei mellett mlind ö s -
szeomlottak. 

A többi hadseregnél a harci tevékeny-
ség csekély volt. Clsak az Ai&ne mentén 
fokozódott a tűzharc. A lapon— solssonsi u? 
tói délre előretörő francia századokat v!s 
szavertük. 

LUDENDORFF, első iiszállás mester, 
(Közli a minisztereimül sadóosciáí/T 

Finnországból demokrata köztársaság lesz. 
BÉCS, októbr 10. Stockholmi jelenté-

sek szerint a finn szociáldemokraták elha-
tározták, hogy Finnországot nyomban ki-
kiáltják demokrata köztársaságnak. Ugyan-
ekkor a finn országgyűlés megválasztja a 
köztársaság elnökét ós az egész világhoz 
proklatnációt intéz a köztársaság létesítése 
érdekében. A polgári pártok azzal a fenn-

tartással élnek, hogy csaküs az orosz nem-
zetgyűlés dönthet a finn államforma kér-
désében. 

A Fiúnonszágban levő orosz haderő 
egy része vonakodik az önállóságot elis-
merni és az ezredek elhatározták, hogy a 
finn kormány cselekedeteit ellenőrizni fog-
iák. 

A bolgárok visszaverték az angol előretörésekel. 
BERLIN, október 10. A nagy föhadi- | szabb .tüzérségi előkészítés titán látna .hl-' 

síztállás jelenti: Macedón arcvonal: A Doi- | intéztek. 
ran-tótól délnyugatra a bolgárok vissza- | LUDENDORFF, első föszállásmester. 
vertek több angol osztagok, amelyek liosiz- | (Közli a m'misztereJröki sajtóosztály.) 


