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Jfapről napra erosodt 
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap tartotta 

fftieg Pálfy Dániel programbeszédét. Hatása 
hétfőn már mutatkozott is. Pálfy József párt-
árodájában annyi vasutas és általában tiszt-
viselő jelentette be csatlakozását, mint még 
egy napon sem a választási harc megindu-
ilása óta. Kétségtelenül ez a mai nap legna-
gyobb és legérdekesebb eseménye. A Tisza-
«szá]Ió nagytermében vasárnap lezajlott ős-
gyülésen a táviróstiiusban tartott program-
beszéd után felszóialt gróf Károlyi Mihály. 
•Azok, akik hivei, megsajnálhatták. A gróf 
ugyanis azon való buzgalmában, hogy minél 
több kerületet meghódítson, lejött Szegedre, 
•mert nem informálták arról, hogy a jelölt, 
•aki itt föllép Károlyi-párti programmal, nem 
Károlyi-párti. Ez meg is mutatkozott az ős-
•gyülésen, a jelölt az aktuális közéleti kérdések 
közül többről más véleményt vallott, mint 
aminőket a pártvezér (hirdet. Annyi baj le-
gyen. Sokkal nagyobb baj, hogy a tisztvise-
lőknek nem igen akaródzik Pálfy Dánielért 
sikra szálni. Így történt, hogy az ősgyülésen, 
•mint tisztviselő, valami Kemény nevü hajós-
kapitány ajánlotta á jelöltet. Kemény a többi 
között azzal akarta bizonyítani, hogy az ipa-
rosnak és a tisztviselőnek Pálfy Dánielre 
kell szavazni, hogy az iparos gyárt ja azt a 
ruhadarabot is, amit a tisztviselő egy éven 
aluli, önmagáról és a tisztaságról gyakran 
megfeledkező gyermekénél is használnak. 
A hatás, mint már e sorok elején emiitettük, 
mem maradt el — Pálfy József javára. 

A Károlyi-párt jelölő gyűlése. 
A Károlyi-párt. miután végre annak je-

löltje elhatározta, hogv a Károlyi-párt alap-
ján vállalja a jelöltséget, vasárnap délelőtt 
11 órakor megtartotta jelölőgyülését a Tisza 
szálló nagytermében. A gyűlést megelőző 
este gróf Károlyi Mihály, mint ismeretes, 
megérkezett Szegedre néhány képviselővel, 
hogy hangulatot csináljon Pálfy Dániel mel-
lett. A jelölőgyülésre sokan azért mentek ei, 
mert kíváncsiak voltak arra, mit mond Sze-
geden a nagv békebarát és demokrata gróf 
és hogyan tesz hitvallást a nemrég még 
munkapárti alelnök a Károlyi-párt program-
ja mellett. Azok, akik kíváncsiságból mentek 
el a gyűlésre, csalódottan távoztak, de sok-
kal fontosabb, hogy a Pálfy Dániel pártiakat, 
főként a tisztviselőket sem elégítette ki az a 
program, amit a Károlyi-párt jelöltje adott. 

Egyébként a gyűlést dr. Becsey Károly 
nyitotta meg, majd dr. Pun Róbert szólalt fel 
és ajánlotta Pálfy Dánielt. Felszólalt még 
Kemény Lajos hajóállomási főnök is, akinek 
unalmasan hosszú és tartalmatlan beszédén 
rnég saját párthívei is megütköztek. A kö-
vetkező felszólaló egy obstrukciós szónok 
volt. Becsey elnök kénytelen volt figyelmez-
tetni. hogy a tulbuzgó pártférfi fejezze be 
beszédét. 

Ezután meghívták a gyűlésre az egy-
hangúan kikiáltott jelöltet, Pálfy Dánielt, aki 
elmondotta programbeszédét. A programból 
sok hiányzott, aminek benne kellett volna 
lennie. Ezt inaga a Jelölt is elismerte, mert 
kijelentette, hogy táviróstilustwi adja elő 
programját. Ami benne volt. azok közül a 
kereskedőket leginkább az érdekelheti, hogy 
a központok fentartása mellett foglalt állást, 
ha igazságosan osztják el a szükségleti cik-
-ikeket és megfelelő ellenőrzés alá kerülnek. 
A kisiparosoknak a legtöbbet ígérte, a tiszt-
viselőkről azonban a legvégén szólott, mint 
mondotta azért, mert a tisztviselőkérdést 
itartia a legfontosabbnak. Noha ezt megelő-
zően kijelentette, hogy mint iparos és ke-
tresskedő kíván bejutni a parlamentbe. Kijelen-

I pálfy Hzsef pártja. 
tette azt is, hogy a német szövetséget „mér-
hetetlenül riagyra értékeli." 

Ezután szólalt fel gróf Károlyi Mihály, 
aki viszont filippikát tartott a német szövet-
ség, különösen annak, mélyítése ellen. Máso-
dik mohácsi vésznek és második világosi 
fegyverletételnek mondotta a német szövet-
sági szerződésnek várható formáját. Sokkal 
alárendeltebb — mondotta — viszony lesz 
Magyarország és Németország között, mint 
volt Magyarország és Ausztria között. A 
békéről is elmondotta Károlyi Mihály az 5 
egyéni véleményét. A békét ugv kell meg-
kötni. hogv ez legyen az utolsó háború. Nem 
szabad megalázni ellenségeinket és nagyon 
vigyázni kell arra. hogy meg legyenek ve-
lünk elégedve. Utána Buza Barna beszélt. 
Sokat utazik agitációs körúton mostanában, 
sok helyen megfordul és elfelejtette, hogy 
Szegeden van. Ó nem táviróstiiusban, hanem 
hordóstilushan beszélt. Töbek közt ezeket 
mondotta: 

— A munkapárti szavazók megvásárol-
hatók és. eladják magukat. Az ökör is eladja 
magát, de nem öntudatosan. A munkapárti 
szavazó pedig öntudatosan adja el magát. 
Az ökör tehát különb a szavazónál, mert 
olyan ökröt nem látott még, aki öntudatosan 
eladná magát. Beszélt még a sóról és egye-
bekről, hasonló modorban. 

Dr. Szalay József főkapitány, aki mint 
politikai hatósági biztos volt jelen a gyűlésen, 
fölment az emelvényre és a következőket 
mondotta Buza Barnának: 

— Mint hatósági biztos, a személye iránti 
tiszteletből, beszéde közben nem akartam 
félbeszakítani. De most "a legélesebben tilta-
koznom kell az ellen, hogv Szeged bármely 
kerületének és bármely pá r t j ának választó-
polgárságát büntetendő cselekménnyel vádol-
ják, vagvis mintha a szegedi szavazók adás-
vétel tárgyai lehetnének. 

Buza Barna erre kijelentette, hogy ő 
nem Szegedre gondolt, a főkapitány (nagyon 
jó) félreértette őt. Országos vonatkozásban 
mondotta, hogv a munkapárti szavazó adás-
vétel tárgya. Buza Barnának ezzel a nivós 
szereplésével a gyűlés véget ért. 

A „gunyvacsora." 
Egy választási vacsorán kissé megcsip-

kedtem dr. Balassa Ármin személyét és po-
litikai működését. A szóra Balassa estilapja 
írásban, a csipkedésre gorombasággal vála-
szolt. A válasznak ezt a módját a lap „maga-
sabb" szempontokkal indokolja. Legyen neki 
az ő izlése szerint. 

Dr. Balassa Ármin lapjában vezércikket 
ir a politikai elvhiiségről. A guny nem ben-
nem volt. hanem ebben a vezércikkben. Okos 
cikk volt, szép cikk volt, de volt egy hibája. 
Föléje volt irva: „Irtat Balassa Ármin." 
Már pedig elvhüségről beszélni annak, aki 
Chloppytói Bokányiig, Tiszán innen, Tiszán 
tul minden pártot kipróbált, beszélni még 
elméletben sem szabad. Ezen még a lapnak 
az a fontosnak jelzett megállapítása sein 
változtathat, hogy Balassa nem volt itthon 
a cikk megjelenése idejében. Sejtelmem sem 
volt róla, hogy Balassa itthon van-e, vagy 
nincs, de ha itthon lett volna, az igazságon 
•az se változtatott volna. 

Nem tudom, ha Balassa 'Ármin hazajön, 
miként fogadja azt a tulbuzgó védelmet, a 
melyben lapja őt részesítette, ő tapasztalt 
politikus és tudja, hogy a politikai konstellá-
ció változni szokott. Ha nagyon exponálja 
magát, nehéz lesz megint fogadalmat tenni 
ujabb elvhiiségre. Már pedig se ő, se a lapja 
nem tudja megenni az ellenzékiség keserű 
kenyerét-. 

Ami a személyemet illeti, arra jóformán 
felesleges válaszolnom. Az ember könnyen 
elviseli, ha olyant mondanak róla, ami nem 
igaz. Az igazság az, ami fáj. Ez a lélektani 
magyarázata a felszisszenésnek és az esti-
lap kis' förmed vényének. 

Szeged, 1918 junius 17. 
Tonelli Sándor. 

z Kisiklás a kereskedők körül. 
A „Szeged és Vidéke" ma délutáni szá-

mában „Utazás a kereskedők körül" cimen 
cikk jelent meg. A cikkíró az utazás közben, 
amint az már választások idején történni 
szokott, kisiklott. A kérdéses gyűlésre ugyan 
is nem a Szegedi Kereskedők Egyesületének 
tagjait, hanem szegedi kereskedőket hívtam 
meg, köztük talán több olyat, aki nem tagja 
a Szegedi Kereskedők Egyesületének, mint 
olyat, aki tagja. A cikk egyéb „tévedései" 
közül még csak kettőre mutatok rá. Tárgy-
mutató a meghívón nem volt, a kiküldött 
meghívókból vasárnap délig — hibás cimzés 
miatt — 76-ot hozott vissza a posta, az é r -
tekezleten- megjelent egyik belvárosi keres-
kedő vasárnap délelőtt 11 órakor kapta meg 
a meghívót. Mindezeknél a cikkíróénál vala-
mivel tárgyilagosabb és logikusabb követ-
keztetéssel könnyen, föltételezhettük, hogy a 
cimzés körül hibák, a postai kézbesités körül 
— a háború alatt . gyakran előforduló é s 
indokolt — késedelem történt. Meg vagyok 
győződve róla, hogy a „Szeged és Vidéke"' 
mégis fenn fogja tartani összes következte-
téseit. Csak még figyelmeztetni kívánom te-
hát, hogy most — 'a választások idején — 
ép oly kevéssé törődjön a szegedi kereske-
dőkkel, mint amilyen kevéssé törődött a vá-
lasztások előtt. 

Valiimra István. 
A katonasorban levő választók figyelmét 

•ujíból felhívjak arra, hogy az 1917. évi 9382. 
eln. B. számú honvédelmi miniszteri rendelet 
értelmében politikai jogaik gyakorlása célja-
iból a választás idejére (24—48 óra) a szolgálat 
•alól való felmentésüket kérhetik, meg is ,kap-
ják és igy polgári ruhában szavazhatnak, 

A szegedi Nemzeti Munkapárt irodájának 
telefonja: 785. szám. 
* . ' 1 — 
5 A! munkapárt I. kerületének végrehajtó-
bizottsága a Belvárosi kávéház külön szobá-
jában (kedden este .9 órakor ülést tart . — A' 
•munkapárt II. és III. kerületének végrehajtó-
bizottsága kedden délután 5 órakor a párt 
Bástya-utca 9. számú helyiségében ülést t a r t . 

A szegedi kereskedők a választással kap-
csolatos teendők megbeszélése céljából csü-
törtökön este 8 órakor értekezletet tartanak 
a Kereskedők Egyesülete helyiségében. 
(Tisza Lajos-körut, Forbát-ház.) i 

ElsSlyesztett angol csapatszállító 
hajó. 

Berlin, junius 17. A Wolff-ügynökség 
jelenti: Német és magyar-osztrák tenger-
alattjárók a Földközi-tengeren öt gőzöst és 
kilenc vitorlást sülyesztettek el, összesen 
22.000 tonnatartalommal. Az elpusztított ha-
jók között volt a Leasove Castle nevü 9737 
tonnás angol csapatszállító gőzös. 

A román országgyűlés összeült. 
Bukarest, junius 17, A Magyar Távirat: 

Iroda jelenti: Az országgyűlésnek a meg-
szállott területeken levő tagjai tegnap Jassy-
ba utaztak, ahol a király ma délben trón-
beszéddel megnyitotta a két kamarát. 


