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A munkapárt Pálig József árvaszéki 
• » 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőválasz-
tás 'körül csoportosuló eseményekben szom-
baton döntő fordult történt. A nemzeti mun-
kapárt végrehajtó bizottsága ugyanis bega-
vára Back Bernát elnöklésével ülést tartott, 
amelyen egyhangúlag elhatározta, hogy az 
összehívandó ősgyüiésnek dr. Pálfy József 
árvaszéki elnököt fogja ajánlani képviselő-
jelöltnek. Ezzel a határozattal megvan az 
első hivatalos jelölt, mert — értesülésünk 
szerint — Pálfy munkapárti, programmal vál-
lalja is a jelöltséget. Elhatározta a végre-
hajtó bizottság, hogy hétfőn küldöttségileg 
ajánlja fel Pálfynak a jelöltséget és hogy az 
ősgyülést- junius 9-re, vasárnapra összehívja 
a Tisza-szálló nagytermében. 

A jelölés előzményeinek hiteles törté-
nete röviden a következő: Mint a Délmagyar. 
ország közéléséből ismeretes, Somogyi Szil-
veszter polgármester akciót kezdeményezett 
annak érdekében, hogy valamennyi pártot 
egy személy körül sikerüljön csoportosítani. 
Ez a nagyon üdvös terv azonban nem sike-
rült. A szegedi nemzeti munkapárt is csat-
lakozott eleinte a polgármester kezdeménye-
zéséhez, mert arról volt szó, hogy Szeged 
miniszterjelöltet kap és mert föltételezték, 
hogy ebben az esetben a párt országos veze-
tőségének nem lesz kifogása a helyi paktum 
ellen. Miniszter jelöltet nem sikerült kapni, a 
budapesti pártvezetőségtől pedig olyan érte-
sítés érkezett, hogy megújították a kormány-
párttal azt a paktumot, amely szerint a pár-
tok az időközi választásokon nem állítanak 
jelöltet egymás kerületében. Ha ez értesités 
körül nem forog fenn valami félreértés, akkor 
a kormányt támogató pártot Pálfyval szem-
ben semmi esetre sem állítanak jelöltet. Ilyen 
előzmények után ült össze ma újból a végre-
hajtó bizottság és döntött egyhangú lelkese-
déssel Pálfy jelölése mellett. 

Pálfy értékes egyént tulajdonságain kívül 
a következő szempontok vezették még a 
munkapárt végrehajtó bizottságát. Pálfy nem 

tartozik a türelmetlen politikusok közé, élvezi 
azon kiviil valamennyi szegedi párt rokon-
szenvét és becsülését. Ép azért azt hiszik, 
hogy jelölését a nem-munkapártiak is szíve-
sen látják. Érdemes tisztviselő, aki legutóbb 
a városházán tartott nagygyűlésen is expo-
nálta magát a tisztviselő érdekekért. Értesí-
tés érkezett azon kívül a végrehajtó bizott-
sághoz arról, hogy Pálfy József jelölése ese-
tén esetleg körülötte csoportosulnak azok az 
iparosok, akik Pálfy Dánielt jelölték, mert 
Pálfy Dániel — a fivére érdekében — fel sem 
venné a választási harcot. Természetesen ez 
még távóiról sem befejezett dolog, ez irány-
ban azonban már is voltak tárgyalások és 
még lesznek is. 

A Kószó István országgyűlési képviselő 
vezetése alatt álló függetlenségi párt még 
nem foglalkozott a jelölés dolgaival. Kószó 
István, aki a párt vezére, a következőket volt 
szíves mondani munkatársunknak: 

— Sem a jelölt, sem a város szempont-
jából nem tartom célirányosnak ezt a külön 
jelölést. Payr Vilmos államtitkár személyét 
nagyon alkalmasnak tartom arra, hogy Sze-
ged első kerületét a parlamentben képviselje. 
A város sok nagy érdekét szolgálja ez a je-
lölés. 

Arról, hogy állit-e külön jelöltet a füg-
getlenségi párt, nem nyilatkozott Kószó. Azt 
sem lehet tudni, hogy Payr Vilmos a megvál-
tozott viszonyok között vállalja-e a jelölt-
séget. A dr. Becsey Károly vezetése alatt álló 
Károlyi-párt elnöki tanácsa szombaton dél-
után ülésezett. Az ülésen természetszerűleg 
nem tudhattak a munkapárt ugyanakkor ülé-
sező végrehajtó bizottság határozatáról, igy 
a Pálfy-jelöléssel kapcsolatosan állást sem 
foglalhattak. Az elnöki tanács elhatározta, 
hogy alkalmas jelölt személyében való meg-
állapodás céljából érintkezésbe lép a függet-
lenségi párttal és e tárgyalások befejezése 
után, csütörtökön este ujabb — ekkor már 
jelölő-értekezletet tart. 

Az antant hivatalos jelentései 
a harcokról és visszavonulásokról 

Genf, junius 1. A francia vezérkar jelenti 
május 31-én: A németek jobbszárnyukon egé-
szen az Oiseig terjesztették ki heves tárna-
dásaikat. Az Ailette vidékén a francia csa-
patok harcolva a Bleancourt—*Epagny-vonal-
tól északra levő állásokba vonultak vissza. 

"Soissons vidékén és tovább délre az ellenség 
támadása csapataink hősies ellentállásán, a 
melyet a város nyugati kijáratánál és a 
Chateau Tliierry felé vezető ut mentén tanú-
sítottak, visszapattant. A centrumban a né-
meteknek sikerült a Marnetől északra kissé 
előnyomulniuk. Tovább keletre és Reimsto! 
északnyugatra és északra az ellenség minden 
előnyomulási kiséríete hiábavaló volt. Kato-
náink erőteljes ellentámadása ismét Thilloys 
birtokába juttatott minket. 

Genf, junius 1. A Reuter-ügynökség je-
lenti; Foch tábornok nem fogja tartalékait a 
front északi részéről elvonni, ugy hogy nincs 
kizárva, hogy a németek mostani támadási 
frontján további területeket lesz kénytelen 
átengedni. Tartalékait a generalisszimusz a 
bekövetkező német főtámadás (számára tartja 
fenn, amelyet Amiens irányában vár és amely 
szerinte még mindig fő célja a német had-
vezetőségnek. 

Genf, junius 1. A Havas-ügynökség je-
lenti: A német előnyomulás meglassudása 
észlelhető. Az antant mindkét szárnyon erő-
sen tartja magát. Soissonsná! a németek nem 
tudnak előbbre jutni a fensik szélénél és 
Reimstól északkeletre a franciák keményen 
tartják magukat. A középen a németek tizen-
két kilométerre jutottak a Mámétól, de elő-
nyomulásuk itt is lassú. Francia és angol 
tartalékok nagy tömegben érkeznek. 

A francia főhadiszállás veszélybe 
került 

Bécs, junius É A Neues Wiener Journal 
jelenti: A német támadás hatása erősen érez-
hető a támadási front északi részén, különö-
sen ott, ahol a 18. hadsereg csatlakozik a 7. 
hadsereghez. A német harapófogó annyira 
kellemetlen az ellenségnek, hogy kénytelen 
volt az Oisetől délre is hátrálni. A német 
gyalogság erélyesen nyomában van a hátra-
léknak és jelentékeny területet nyert . — A 
Marne mellett elért példátlan eredmény a 
legjobb bizonyítéka annak, hogy az áttörés 
a legnagyobb méretekben, sikerült. A német 
csapatok fenyegetően közel jutottak Chateau 
Thierryhez, ahol a francia főhadiszállás van. 
Reims helyzete tegnap óta lényegesen kriti-
kusabb, minthogy a várostól nyugatra fekvő 
helységek a támadó birtokába jutottak. Kü-
lönösen figyelemreméltó, hogy a franciák lo-
vasságot vetettek az előnyomuló németek elé, 
ami világosan mutatja, hogy nem tudtak 
elegendő gyaloghadosztályt küldeni a táma-
dás feltartóztatására azzal a gyorsasággal, 
amint ez szükséges lett volna. Lovasságról 
természetesen itt olyan értelemben van szó, 
hogy a lovasok leszállnak a lóról és gyalog 
harcolnak. 

A z a n t a n t h e l y z e t e r e m é n y t e l e n 

Zürich, junius -1. Az Oise és Reims között 
duló nagy csatáról Egli ezredes, az ismert 
katonai író, a következőképpen emlékezik 
meg: Az antant most azzal sem menteget-
heti magát, hogy a németek támadását a köd 
segítette elő, mert a német offenziva most 
köd nélkül is nagyszerűen sikerült, az igaz, 
hogy az angol felderítő szolgálat nagy hibá-
kat követett el. Ha az angol-francia csapatok 
csak kissé erőteljesebben állottak volna ellen, 
a Chemin des Damesen okvetlenül feltartóz-
tatták volna a németeket. Az előretörő né-
met csapatok a hátráló angolok -után nyo-
multak és jóformán nagyobb akadály nélkül 
érték el az Aisne folyót. De ha legalább itt 
fejtettek volna ki elléntálíást, a támadók nem 
küzdötték volna le néhány óra alatt ezi: a 
nagy természeti akadályt. Minthogy pedig az 
Aisne folyón is gyorsan átkeltek, világos, 
hogy a védelem teljesen összeomlott. A né-
metek olyan sikert értek el, amilyenre még 
ebben a világháborúban nincsen példa. — A 
helyzetet az antant nem tudja többé aprő 
eszközökkel megjavítani. Érős tartalékoknak 
egységes harcbavetése szükséges ahoz, hegyi 
a németeket megállitsák,' ez azonban ujabb 
felvonulás és átcsoportosítás nélkül nem le-
hetséges. Az angolok gyenge ellcntállása igy 
fogjá előidézni Foch tábornok tartalékhadse-
regének szétforgácsolódásút. 

A németek ötszörös tu!e?őben 
v a n n a k . 

Rotterdam, junius 1. A Reuter-ügynök-
ségnek a francia fronton levő haditudósítója 
ezeket táviratozza lapjának: Az ellenség 
folytatja előnyomúlását déli irányban és 
Reimsot már három oldalról bekerítette. — 
Tartalékseregeink kezdenek megérkezni a 
csatatérre. A németek, ugyRítsizik, ötszörös 
túlerővel rendelkeznek. A legközelebbi napok 
a döntés jegyében fognak lefolyni. 

P á r i s S ő v e t é s e e r ő s ö d i k . 
Genf, junius 1. A Petit Párisién jelentése 

szerint az ellenség állandóan lövi a francia 
fővárost, de most már több ágyúból, mint 
azelőtt. A gránátok átlag hét-nyolc percen-
kint csapnak be a városba, néha pedig a vál-
tozatosság kedvéért negyedórás időközökben. 
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