Szeged, 1918. junius 16.
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tási harcról. Balassa Ármin, a!ki Clopytól
íiokányi'g minden párt tagja volt, lapja mai
sszámában az elvhiiségről vezércikkez. Erre
csak egy magával teljesen meghasonlott
ember képes, akit -most, amikor több íontos
állás vár Szegeden betöltésre, még csak meg
isem kérdeztek, hogy mi a véleménye. Indítványozza, hogy háromtagú bizottság utján
kérjék fel Balassát, hogy csatlakozzék nyíltan
P á l f y Dánielhez, mert a z ő igyenge esélyeit
másai, mint ezzel, még jobban -gyengíteni
mem lehet. Elmondja .még, hogy P á l f y Dániel
még rtapok előtt is tiltakozott az ellen, hogy
Károlyi Mihály párti, ma — minthogy ez a
p á r t elfogadta — ezzel a programmal lép fel.
Ezután dr. Pálfy József szólalt fel. Mindenek
előtt megköszönte a személye iránt megnyilvánult bizalmat és lelkesedést. Megköszönte
különösen az iparosoknak, akik között nincs
a színigazgató és egyéb vizenjárók. Örömmel látja két okból, hogy az iparosság mellette van. Az egyik ok: itt látja a sok iparos
mellett a kereskedelmi és iparkamara elnökét, alelnökét, titkárát, a z ipartestület alelnökét. Azt nem hitetheti el vele senki, h o g y
őt, aki 25 éve járja a tisztviselő-sors rögös
útját, tisztviselőtársai cserbenhagyják. De
hogy milyen gyöngén áll az ellenpárt, bizonyítja, hogy most, amikor nem áll kötélnek
-nekik az iparosság, jó már a — tisztviselő is.
A mielőbbi bekére üriti poharát.
Wimmer
Fülöp azzal kezdi, hogy miért kell: most harcolni? Azért, mert egy szűkebb . társaság
képviselőnek jelölte Pálfy Dánielt, aki most
rehabilitálni akarja magát. Ennek a kerületnek képviselősége nem az ő kezébe való. Beszelték még- idr. , Biedl Samu és mások. A
n a g y társaság, amely a László-féle vendéglő
udvarát sziniiitig megtöltötte, a záróráig volt
együtt lelkes hangulatban.
(Károlyiék
Szegeden.)
A függetlenségi és 48-as párt jelölő ősigyülésc vasárnap délelőtt lesz a Tisza-szálló
nagytermében. Itt mondja el Pálfy Dániel a1
programbeszédet. A Jelölt támogatására a
szombat délutáni gyorsvonattal Balta Aladár,
fíuza Barna, Kim Béla és Vass János érkeztek meg gróf Károlyi -Mihály vezetése mellett. A Prófétában Pálfy Dánielnek szombat
este vacsorát rendeztek, amelyen több felszólalás 'hangzott el.
(Nyilatkozat.)
A „Szeged és Vidéke" tegnapi számában
„Rovás" alatt megjelent tendenciózus cikkre kinyilatkoztatjuk, hogy a ruhabeszerzési
pótlékra vonatkozó kérelem még az április
20-iki ügyvezető bizottsági

ülésünkön hatá-

roztatott el s csak nyomdai technikai okokból törént a körlevelek késedelmes szétküldése.

Hivatalos jegyzőkönyvünkbe bárkinek

betekintést engedünk. Szegedi
selők

Magántisztvi-

Egyesülete.

ttm
A szegedi- nemzeti munkapárt mindhárom kerületének végrehajtó bizottsága vasár-

nap délután 6 órakor igen fontos pártügyben j meghívja a z elnökség. Az értekezlet helye:
értekezletet tart, amelyre a tagokat ez uton ( a Bástya-utca 9 szám alatti párthelyiség.
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A franciák síkereflenu! folytatták [ellentámadásaikat.
— Az Aisnenál a foglyok száma ujabb 2 0 0 0 - r e emelkedett. — A tüzérségi harc a Somme mindkét pártján feléledt. — A németek Taganrognál megsemmisítettek egy boiseviki csapatot. —
BERLIN, junius 15. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Élénk felderítő tevékenység Merytöl délnyugatra; foglyokat ejtettünk. Az ellenségnek az Ancre mellett indított erösebb
előretörését visszavertük. A tüzérségi és
aknavetöharc este a Somme mindkét partján
feléledt.
A német trónörökös hadesopor$a:
Noyontól délnyugatra a gyalogság
tevékenysége helyi harci cselekményekre szorítkozott. A tüzérségi tüz ereje alábbhagyott.
Az Aisnetől délre a tüzérség! harc fokozott
maradt. Az ellenségnek a villers-coterets-i
erdőben levő vonalaink ellen intézett ismételt részleges támadásait visszavertük. A

foglyok száma az Aisnetől délre legutóbb
vívott harcokban 48 tisztre, több mint 2000
emberre emelkedett.
Udet hadnagy 30 ik, Kirstein hadnagy,
25-ik és 26-ik ízben aratott légi győzelmet.
Keleti harctér: Eichhorn vezértábornagy hadcsoportja: Az orosz bandákat, a
melyek ereje mintegy 10.000 embert tett ki
és amelyek Jeissből jövet az Azovi-tenger
északi partján Miusz öbölben szálltak partra, ahonnan aztán Taganrog ellen nyomultak támadásra, megsemmisítettük. Az ellenség egyes csapatai, amelyek dereglyéken
é s tutajokon iparkodtak menekülni, a vízben
összelőttük.
LUBENDORFF, első föszállásroestes.

Heves tüzérségi harc az olasz fronton.
Albániában meghiusult a franciák ujabb támadása.
BUDAPEST, junius 15. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Ma reggel a tüzérségi tüz a délnyugati harcvonal számos szakaszán nagy hevességre fokozódott.
Az albán harcvonalon a franciáknak

Sinapremtetől
északnyugatra
tartalékok
harcbavetésével végrehajtott ujabb támadása meghiusult.
,
A VEZÉRKAR FÖNÖKÉ.
•

j

Befejezték a román hadsereg leszerelését.
Bukarést, junius 15. Tegnap befejezték
a román hadsereg leszerelését. A román
hadseregnek a háborús állományból a béke-

létszámba való átmenete junius 14-én kezdődött. A tegnapi nappal' megszűnt Romá-niában a háborús katonai bíróságok munkája.

| Taganroknál a németek megsemisltetették a vörös gárdát.
— A bolsevikiek háromezenél több
halottat vesztettek —
LONDON: Dublinban proklamáeiót bo-

,G UJABB,

csátottak ki, amely 14 különböző grófságban
újból hatályba helyezi az 1884 évi büntetőtörvény ama rendelkezését, amelynek értelmében a vádlottakat más törvényszék elé is
lehet állítani, mint amelyik tulajdonképpen
illetékes volna. Ezeket a vádlottakat külön
összeállított esküdtbíróság elé lehet állitani.
G E N F : A villers—cotterets-i erdő 24
óra óta a németek leghevesebb ágyutüízében áll.
LONDON: Angliában elrendelték a 49,
50 és 51 évesek sorozását.

Altalános politikai sztrájk készül
Pétervárett.
Stockholm, junius 15. Helsingforson át
Pétervárról azt jelentik, hogy ott a munkásság nagy gyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy a -mostani kormány ellen általános politikai Sztrájkot rendeznek.
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Kiev, junius ,15. Eichhorn veZértáborngy a következő táviratot kapta:
— Excellenciádnak van szerencsém azí
alárendelt csapatoknak Taganroktól nyugaté
ra kivivott sikerét jelenteni. Zászlóaljam,,
lovasosztagaim é s ütegeim a boiseviki vörös gárdát, amely egy cseh tiszt parancsnoksága alatt áll és junius 10-ike óta Jelsskbői jövet -mintegy 10.000 főnyi csapatot szállított partra -az Azovi-tenger innenső partján, amelyekkel Taganrok ellen támadásbai
ment, majdnem megsemmisítettük.
Több,
mint háromezer halottját számoltuk eddig
meg a boiseviki gárdának azokon kivül, al
melyek a vizben pusztultak el. A mi v e s z teségeink csekélyek. Knoczer tábornok.
;

Páris uj katonai kormányzója.
Páris, junius 15. Guillaume tábornokot,
a Macedóniában küzdő hadseregek főparancsnokát Duibaíl tábornok helyére Párra
katonai kormányzójává nevezték ki.
Kitűnő hangú, háromváltó*,
aczélsarku
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BUDAPEST,VII, Rákóczi-ut 60., saját palota.
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Rendelésnél a pénz előre beküldendő.

