
Szeged, 1918. .iunins 4 DJtLMAG Y ARORPKÁG 4 

Julius elején lesz a képviselőválasztás. 
— Pálfy József elfogadta a |elöltséget. — 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőválasz-
tás minden valószínűség szerint julius első 
napjaiban 'lesz, ugy mondják, tizenegyedike 
ez utolsó terminus, amikor megtart ják. Az 
eddigi jelölteken kivül ma uj név került f o r - . 
ja lomba, Uray Zoltán üzletvezetőé, aki körül 
« vasutasok csoportosulnak. Urayt még nem 
kérték fel, természetesen ő sem nyilatko-
zott, meg lehet azonban már is állapítani, 
bogy a vasutasok e! vannak szánva a küzde-
lemre, ha Uray vállajla a jelöltséget. A Pálfy 
Dániel körű! csoportosuló iparosok vasárnap 
gyűlést tartottak. Uj ebben a táborban, hogy 
Pál fy Dániel Károlyi-miiü programmal lép 
fel é s hogy kijelentette, liogy dr. Becsey Ká-
iroly, a Károlyi-párt elnöke kijelentette, hogy 
a párt hivatalos jelöltjéjiek tekinti Pá l fy Dá-
nielt. A munkapárt végrehajtó bizottsága 
szombaton tudvalevőleg dr. Pálfy Józsefet 
felölte. Vasárnap a választás ügyében Sze-
geden tartózkodott báró Tatiián Béla, aki az 
•országos nemzeti murikapárt vezetőségének 
megbízásából tárgyalt begavári Back Ber-
náttal , dr. Cserő Edével, Kállay Alberttel és 
Wimmer Fülöppel, a szegedi választás ügyé-
ben. Tallián dr. Pálfy József jelölését helye-
selte. Teljesen jól informált helyről közlik 
velünk a következőket: Azt a kísérletet, hogy 
az első kerületi mandátumot . egyhangú vá-
lasztással sikerüljön betölteni, még nem ad-
ták fel. Ez irányban — ha nem is a polgár-
mester részéről — folynak o tárgyalások, a 
•melyek eredményét már a legközelebbi Pa-
pokban nyilvánosságra lehet hozni. 

A nemzeti munkapárt végrehajtó bizott-
sága szombaton öt tagját kiküldte azza! fi 
megbízatással, hogv dr. • P á l f ó Józsefnek 
ajánlják fel a jelöltséget. A megbízottak: 
Back Bernát, dr. Cserő Ede, Homor István 
és dr. Ujj József, Wimmer Fülöp vezetésével 
hétfőn felkeresték Pálfyt , akit Wimmer üd-
vözölt és kért fel a jelöltség vállalására. 
Pálfy a következő formás és határozott han-
gú beszéddel válaszolt: 

Tisztelt Urajm: A legmagasabb polgári 
kitüntetésnek, életem legünnepélyesebb pil-
lanatának tekintem ezt, amikor az önök 'elő-
kelő küldöttsége megjelent előttem, hogy 
városunk első országgyűlési képviselő vá-
lasztói kerületének mandátumát felajánlja á s 
annak elfogadása tekintetében engem nyilat-
kozatra felhívjon. 

őszintén megvallom, a z á rendkivüli 
helyzet, .amely a választói kerület jelöltsége 
körül íenforog. főként bizonyos etikai és 
•szubjektív momentumok tartózkodásra kész-
tetnek, ennek dacára az érdemi válaszadás-
tól kitérni nem akarok és mert megállapí-
tom. hogy jelöltetésem a munkapárt végre-
haj tó bizottságától, tehát az I. országgyűlési 
választói kerületben képviselő-jelölésre két-
ségtelenül legilletékesebb fórumtól indul ki 
és ezen kerületben föltétlenül nagy túlsúly-
ban lévő politikai pártnak óhaját és akaratát 
jelenti, határozottan kijelentem, hogy u jelö-
lést elfogadom és azt nem remélt küzdelmek 
esetén is a siker biztos reményében meg-
tartom. 

Elfogadom a jelöltséget a munkapárt 
iprogramjávaf abban a föltevésben: és abban 
a reményben, hogy a kisebbségi pártok é r -
vényesülési törekvései elsimulnak és az én 
(személyemben történt jelölést megnyugvás-
feal fogja fogadni a kerület másik nagv 
tpiot tevő tényezője, a köz- és magántisztvi-
selők kara. az a testület, amelynek kebelébe 

-ién tartozom és amelynek minden ügyes-bajos 
tíolga iránt nemcsak megértő érdeklődéssel, 
íranem igazi átérzéssel vagyak, Mmden re-

ményem megvan arra, hogv jelöltségemet 
megnyugvással fogja fogadni az iparos-p4it 
is. ameiyne'k ügyei é s érdekei szintén nem 
ismeretlenek előttem, mert hiszen magam is 
iparos-családból származom és az iparos-
ügyeknek mindenkor megértő munkása és 
hosszú ideig hatósági előadója is voltam. 

Ha azonban mindezen föltevéseimben 
csalatkoznék is. őszinte nagy sajnálatomra 
és teljesen átérezve azon rendkivüli helyzet 
minden kellemetlenségét, amely az azonos 
hangzású nevek politikai küzdelmét jelenti, 
ha kell, a harcot az önök segítségével a siker 
biztos tudatában végigküzdeni. 

Amikor az urak rendkívül megtisztelő, 
szíves megjelenését köszönöm, kérem haza-
fias üdvözletem kifejezésével jelentsék ezen 
megmásíthatatlan elhatározásomat küldőik-
nek, a nemzeti munkapárt szegedi ősgyülé-
sének, amelynek fölhívására kész vagyok 
programomat elmondani. 

A munkapárt végrehajtó bizottsága hét-
főn délután Back Bernát einöklésével ülést 
tartott, amelyen az elnök beszámolt a báró 
Tallián Bélával folytatott tárgyalások ered-
ményéről. E szerint a vasárnapi ősgyiilésen, 
amelyít délelőtt 11 órakor tartanak meg a 
Tiszai-szálló nagytermében, többen részt-
vesznek a párt központi vezetőségének kép-
viseletében. A közélelmezési hivatal régi he-
lyiségében felállítják a pártirodát, amelyet 
tioffer Jenő és Vékes Bertalan fognak vezet-
ni. Az egyes kerületekben pedig megkezdik 
a szervezkedés munkáját. 

A Tallián Bélával folytatott tárgyaláson 
résztvett dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester is, aki lelkesen vallott és állandóan 
követett gyakorlatához hiven — várösi szem-
pontokat domborított ki. Megemlítette, hogy 
a munkapárt részéről mellőzések érték Sze-
gedet, különösen az uj egyetemnek felállítá-
sánál. Tallián Béla arra hivatkozott, hogy 
az egyetemekről való döntésnél olyan szem-
pontok kötötték az akkori kormányt, ame-
lyekkel képtelenség volt leszámolni. Ezzel 
szemben a munkapárt a jövőben hatékonyab-
ban fogja Szeged főiskolára való igényét 
hangoztatni és érvényesíteni. 

A szegedi ipartestületben vasárnap dél-
előtt gyűlést tartottak a Pálív Dániel körül 
csoportosuló iparosok, amelyen Szakáit Jó-
zsef elnökölt. Szakáll rövid bevezetés után 
kérdést intézett Pálfy Dánielhez, hogy el-
fogadja-e a jelöltséget. 

Pálfy Dániel válaszában hivatkozott arra, 
hogv az iparosokért dolgozott egész életé-
ben. A jelölést elfogadja. P rog ramja : tovább* 
dolgozni az iparosok érdekében. De emellett 
föltétlen hive a kisgazdáknak és érzi a tiszt-
viselők nyomorát. Célja még a gyáripar föl-
lenditése is. Programja egyebekben teljesen 
megfelel a Károlyi-párt programjának és a 
párt elveit zászlójára irja. 

Ezután egy iparos szólalt fel, aki üdvö-
zölte Pálfy Dánielt, a párt jelöltjét, majd dr. 
Fajka Lajos és Almássy Endre mondtak 
beszédeket. Az értekezlet, amelyeit mintegy 
százan jelentek meg, ezzel véget ért . A gyű-
lés tagjai ezután Körmendy Mátyás vezeté-
sével dr. Becsey Károlyt, a szegedi függet-
lenségi és 48-as párt elnökét keresték föl, a 
kit fölkértek az elnökség vállalására. Dr. 
Becsey Károly ezt vállalta is. 

Az első kerület maradi túrnának elnyeré-
se érdekében komoly és e rős akció Indult 
meg ít szegedi vasutasok körében, akik tud-
valevően igen jelentős számban vannak az 
első kerületben. A vasutasok és a tárgyalá-
sok során melléjeik csatlakozott köztisztvi-
selők a szegedi üzletvezetöség üzletvezető-
jét. Uray Zoltánt akar ják megnyerni, hogy 
vállalja el a jelöltséget. Ez ügyben Buda-
pesten is kedvező kilátások mellett tárgya-
lások folynak, amelyek pár aaparr belül a 

nyilvánosság ele ker i ikslc 

A vasárnapi német jelentésből. 

Berlin, junius 3. A német trónörökös 
hadcsoportja: iNoyontó!1 délkeletre az ellensé-
get heves ellenállása dacára visszaszorítot-
tuk a carleponti és montagnei erdőbe. A' 
Moulin sous Touventtől keletre fekvő ma-
gaslatokat és a Nouvrontól nyugatra fekvő, 
erős drótakadályoktól védett ellenséges vo-
nalakat elfoglaltuk. Az Ourcq-folyó két par t -
ján támadásban visszavetettük az ellenséget 
a Savieres-szakasz mögé és elfoglaltuk a 
passyi és eourchampi magaslatokat. A (Mar-
ne mellett a helyzet változatlan. Chateau 
Thierry városának a folyó északi portjáig 
fekvő részét megtisztítottuk az ellenségtől. 
Verneuilletől északkeletre és az Ardre mind-
két partján a franciák heves ellentámadáso-
kat intéztek ellenünk, azonban véres veszte-
ségükkel visszavertük. Fére era Tardennois 
mellett hatalmas kiterjedésű francia-ameri-
kai táborok jutottak kezünkre. Egy milliónál 
több lövésre elegendő tüzérségi lőszert, va-
lamint megmérhetetlen mennyiségű utász- é s 
távbeszélő-felszerelést és ezernél több jár-
müvet zsákmányoltunk itt. 

Vasárnapi francia hivatalos 
jelentés. 

Genf, junius 3. A francia vezérkar jelenti 
vasárnap: Az Oise és Marne közötti fronton 
a német nyomás nagv erőve! tovább tartott. 
Az ellenségnek azt a rendkívül makacs kí-
sérletét, hogy bennünket a carleponti erdő 
északi szélétől a Moulin sous Touvcnt-tól 
visszaszorítson, feltartóztattuk. A francia csa-
patok e helységektől északra verték vissza 
az ellenséget. Mont-le-Choisy helységet a 
németek négyszer, támadták és foglalták el, 
de a franciák szuronyroharrynal visszavetet-
ték és megtartották. Vierzv és a Ourcq közt 
a németek hatalmukba kerítették Longcourt, 
Corcy. Faverolles és Troesnes helységeket, 
de a francia csapatok erélyes ellentámadás-
sal visszafoglalták. A Marnenál a németek 
elérték a Chateau-Thierrytől nyugatra levő 
magaslatokat. A franciák tartják a városnak 
a Marne folyó baipartján levő részét. — A 
Dormansból Reimsbe vezető uton, melyet a 
németek Olizy et Violaine-től délre átléptek, 
erős harcok folytak. Az arcvonal reimsi ré-
szén nincs változás. 

Francia erőfeszítések Nogoo 
visszafoglalására. 

Berlin, junius 3. A Wolff-ügynökség 
jelenti: A Soissonsnál már tegnap jelentett 
helyi harcok nagv csatává fejlődtek. (Az el-
lenség minden rendelkezésére álló erővel' 
nagyszabású oldalozó előretörésbe fogott, 
hogv Soissonst visszafoglalja. Lovassága 
Buzencynál attakot intézett azon német üte-
gek ellen, amelyek gyalogságunkat követték. 
Sikerült efcérniök a" fogatokat, azonban jóíi 
célzott gépfegyvertíizzel összemorzsoltuk' 
őket. Délután Missy -Chaudun iránijából 
egy tankokból álló nagv raj a páris—sois-
sonsi nagy országút két oldalán eredmény-
telen támadást intézett ellenünk, ö t tank 
összelőtt állapotban maradt a Vauxbuintöi 
nyugatra eső vidéken. 

Az offenzíva eddigi mérlege. 
Berlin, junius 3. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Március I. óta a nyugati fronton a 
német hadsereg 175.000 foglyot ejtett és több 
mint 2000 ágyút zsákmányolt. A több ezerre 
menő gépfegyver é s egyéb zsákmányolt ha-
diairviag mennyisége még megközelítően 
sem tekinthető át. Ehhez iönnek még a ruhá-
zati, élelmezési készletek, tábori kórházak, 
érintetlen municiós raktárak, repülőgépek, 
mozdonyok, vasúti kocsik, automobilok, tan-
kok é s sátortáborok, amelyek mind óriási1 

mennyiségberi jutottak [kezünkre. Csak az 
Aisne vidékén talált egytk lőszerraktárban 
százezer lövedék volt érintetlenül fe.hahnmv 
«a. A beépített anyag értéke is óriási tntgy. 


