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Péntek május 31. 

A szegedi képviselőválasztás. 
Az az akció, amelyet a képviselőválasz-

tással kapcsolatosan a város békéjének meg-
óvása érdekéből dr. Somogyi) Szilveszjter 
polgármester kezdeményezett, a mai napon 
fordulóponthoz jutott. A polgármestert ugyjan-
is, nagyon helyesen, az a cél vezette, hogy 
olyan — állásánál és képességeinél fogva — 
kiváló jelöltet sikerüljön megnyerni, akinek 
személyében az összes pártok megegyeznek. 
Ezért első sorban Popovics Sándor pénzügy-
miniszterre gondolt, aki azonban' nem vállal 
mandátumot, mert a főrendiház tagja akar 
maradni. A kormány intenciója is az, hogy 
az egyik miniszter főrendiházi tag legyen. 
Gróf Zichy János közoktatásügyi miniszter 
Egerben lépett fel, Tory Gusztáv igazság-
ügyi miniszter pedig nem vállal mandátumot. 
A választás ezek után P a y r Vilmos honvé-
delmi miniszteri államtitkárra esett. A kor-
mány is szívesen látja, hogy Payr Szegeden 
mandátumot vállal, azon kivül — az eddigi 
íielek szerint —. Payr számára sikerülni fog, 
az eredeti terv szerint, valamennyi párt tá-
mogatását biztosítani. Csütörtök délelőtt 
ugyjan is bizalmas értekezlet volt a polgár-
mesternél, amelyen a munkapárt, a függet-
lenségi- és Károlyi-párt vezető férfiai közül 
(jelentek meg többen. A megjelentek termé-
szetesen nem tehettek nyilatkozatot pártjuk 
nevében, a maguk részéről azonban kijelen-
tették, hogy Payr Vilmos államtitkár jetölé-
•sct helyeslik és rajta lesznek, hogy a jelölés-
i e k pártjuk támogatását megnyerjék. 

A nemzeti munkapárt végrehajtó bizott-
sága csütörtök délután már ülést is tartott. 
Az ülésen rokonszenvvel fogadták Payr ál-
lamtitkár jelölését és elhatározták, hogy a 
legközelebbi nagygyűlésnek, hacsak a párt-
fegyelem az ellenkezőjére nem kötelezi őket, 
(ajánlani fogják az államtitkár támogatását. 
iÁ végrehajtó bizottság még csak a központi 
vezetőség válaszát várja be. Értesítették 
ugyanis az országos pártvezetőséget a Sze-
geden előállott helyzetről, annak döntése 
után állapítják meg véglegesen a nagygyűlés 
elé terjesztendő javaslatot. Értesülésünk sze-
rint a többi párt föltétlenül támogatja Payr 
államtitkár jelölését, amely Szegeden bizo-
nyára általános rokonszenvvel találkozik. 

A választási mozgalmak krónikájához 
tartozik még. hogy csütörtökön délelőtt mint-
egy száz iparos jött össze az ipartestület he-
lyiségében, ahol Pálíy Dánielt .jelöltté kiál-
tották ki. Ismeretes, hogy Pálfy különösen aa 
iparosság körében általános rokonszenvnek 
•örvend. Ez érthető. Azt beszélik azonban, 
hogy abban az esetten, ha Payr vállalja a 
(mandátumot, Pálfy nem veszi fel a válasz-
tási harcot. Ez nagyon rokonszenves fenne, 
inert mindenképen kívánatos, hogy ez alka-

lommal választási izgalmak nélkül sikerüljön 
az első kerületi mandátumot is betölteni, ami 

egyébként — valamennyi párt hozzájárulási* 
vat — biztosítva van. 
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Soissonst elfoglalták a németek. 
Heims északnyugati erődjei elestek. - A foglyok 

száma 35.000-re emelkedett. -
BERLIN, május 30. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Az Yser és az Oise között a harci 
frontokon a harci tevékenység többnyire 
növekedett; helyi gyalogsági harcok. 

A német trónörököjR • hadcsoportjának 
támadása győzelmesen halad előre. Az Ais-
netöl északra kemény harcok után tért nyer-
tünk Crecy, Mons Juvigny és Cuffies mel-
lett. Brandenburgi csapatok elfoglalták Sois-
sons városát. a Vesletöl délre az alakulóban 
levő uj francia front hadtosztályaink feltar-
tóztathatlan támadásai következtében össze-
omlott. Heves ellentáűás után az ellenséget 
visszavetettük a VUlemontatre—Erer en 
Fardenois — Coulonges Proully — Bran-
court vonal mögé. 

Reims északnyugati frontját védő erő-
dök elestek. 

La Henvillette és Betheny északi részét 
elfoglaltuk; a foglyok száma meghaladja a 
harmincötezret. Tüzérségi és egyéb hadi-
szerekbea hatalmas asákmányt ejtettünk. A 
legkülönbözőbb fajtájú lövegek, a legna-
gyobb kaliberű vasúti ágyuktól kezdve nagy 

számban jutottak kezünkre. Támadó csapa* 
taink rohamos előrenyomulása megakadá-
lyozta az ellenséget abban, hogy az elhódí-
tott területről hátravlhesse ott felhalmozott 
gazdag készleteit. Nagy raktárak jutottak a 
kezünkre. Ag elfoglalt Soitssons, Braisne é s 
Flsmes helységekben kiterjedt lőszerraktá-
rak, vasúti vonatok, egészségügyi felszere-
léssel bőségesen ellátott tábori kórházak, to-
vábbá sok repülőtér indulásra kész repülő* 
gépekkel és felszerelési anyaggal jutottak 
birtokunkba. 

Gallwitz tábornok és Albrecht herceg 
hadosztályainál a harci tevékenység csata 
időnként éledt fel. 

Repülőink a legutóbbi három nap alatt 
38 ellenséges repülőgépet lőttek le. Bari hold 
főhadnagy 29-ik légi győzelmét aratta. Recfc 
főhadnagy egyetlen, Dixmuidentől Ypernig 
terjedő repülése közben öt ellenséges kötött 
léggömböt lőtt le, ugy bogy azok égő álla1 

pótban zuhantak alá. 
LUDE&DORFF, első töszáüásaseeíer. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Visszavert olasz támadások. 
BUDAPEST, május 30. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A Tonale terüle-
tén a harcok tovább tartanak. Az Adamello 
területén is fokozott az ellenséges tüzérség 
tüzelése. Az ellenségnek a Prasena jégmező-

től délre fekvő állásaink ellen itnézett töbtí 
támadását visszavertük. Ajz ellenségnek 
Shonától északra a Piaven át megkísérelt 
felderítése meghhisult. 

a v e z é r k a r f ö n ö k e . 

Óriási robbanás a kazáni pályaudvaron. 
MOSZKVA, május 30. A kazáni pálya-

udvar közelében óriási tüz ütött kJ tegnap-
előtt, amely hatalmas robbanásokat Idézett 

elő. 350 vasúti kocsi tüzérségi munícióval 
megtelve felrobbant és elégett. 30—50 em-
ber életét vesztette. 

Soissons és Reims eleste órák kérdése. 
Berlin, május 30. A soissons—redmsí of-

feniziva harmadik napjáni mindent fölülmúló 
elkeseredett seggel tombol a nagy csata az 
egész hatvan kilométeres fronton. A jelenté-
sek beszámolnak arról is, hogy gyönyörű 
idő kedvez az offenzívának, a nappalok for-
rók, az éjszakák fgeti hűvösek. A császár, 
Hindenburg és Ladendorfí isméteken felke-
resték az előrenyomuló hadosztályokat, órá-
kat töltöttek a tüzérségi megfigyelő állások-
ban, felkeresték a kötözőhelyeket és köz-

vetlenül a tűzvonal mögött figyelték meg a 
foglyok beszállítását. A német zászlóaljak 
harsogó hurrával üdvözölték a császárt és 
a vezéreket. A Boehn-sereg jobb szárnyán 
Larisch tábornok hadosztálya és Wichura 
tábornok válogatott rohamcsapatai nyolc, 
illetve három kilométerre közelítették meg 
Soissonst és igy a város eleste a legköze-
lebbi Órák eseménye lehet Beiow Frigyes, 
seregények balszárnya Reims körül jelenté-
kenye* elődolgozta magát a tegnapi «ap fo 


