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Csütörtökön érkeznek Szegedre 
Pálfy József támogatására Kálmán Gusztáv, Klebers-

berg Kunó és Vadász Lipót. 
— A választási harc. — 

(Saját tudósítónktól.) Négy nap választ 
el a mintegy két hete tartó választási küz-
delem utolsó napjától, amikor az egymással-
szembenálló felek az urnánál fogják össze-
mérni erejüket A küzdelem erős, a kemény 
harcra fölfegyverkezett pártok teljes appa-
rátussal vonulnak fel a győzelemért. Semmi 
kétségünk benne, hogy a választók nagy 
többsége Pálfy Józsefnek juttatja a győzelem 
pálmáját. Nem politikai pártoskodás, vagy 
épen elfogultság mondatja ezt velünk. Meg-
mértük mindazokat a körülményeket, mielőtt 
állásfoglalásunkról döntöttünk, amelyeket 
mindenkinek meg kell mérnie, mielőtt szava-
zatával az egyik vagy másik jelölt győzelmét 
segíti elő. Higgadt megfontolás, a körülmé-
nyek tárgyilagos mérlegelése után senkisem. 
juthat más megállapodásra, mint mi. 

A választási harcban két testvér áll egy-
mása! szemben. Bennünket ez is bizonyos 
tartózkodásra késztet. De ennek ellenére meg 
keli mondanunk, hogy Pálfy Dániel nem 
Károlyi-párti programmal készült fellépni, 
hogy dr. Becsey Károly már a választási 
harc megindulása után tiltakozott e sorok 
irója előtt, hogy pártjáról, mint Károlyi-párt-
ról írjanak, mondván, hogy az ő pártjuk 48-as 
függetlenségi párt. Nem tudom, hogyan tör-
tént mégis, hogy igazán nagyon rövid idő 
alatt Károlyi-párt lett belőle. De bizonyos, 
hogy ez a választási harc során történt párt-
alakítás nem alkalmas arra, hogy a válasz-
tókat a politikai megbízhatóság szempontjá-
ból megnyugtassa. 

Vannak a kérdésnek egyéb részletei is. 
Arról van szó, hogy kinek a kezébe kerüljön 
Szeged első Kerületének mandátuma, senki 
se veheti tehát rossz néven a szembeállítást: 
politikai érettség és tudás, az eddig részéül 
jutott munkakör állandóan buzgó, alapos és 
sikeres betöltése, hivatali tevékenykedés, 
közéleti munkálkodás és suly tekintetében 
kié az elsőség? Pálfy Dániel pártján sem 
felelhetnek ezekre a kérdésekre azzal, hogy 
nem Pálfy Józsefé. Ennek, még az előbb 
emiitett politikai furcsaságnak tudható csak 
be, hogy eddig is nagyon sokan csatlakoztak 
olyanok Pálfy Józsefhez, akik — Károlyi-
pártiak. 

A korteskedés és a szervezés munkája) 
pedig iázasan folyik. A munkapárt csütörtöki 
pártvacsorája nagyon népesnek és lelkes le-
folyásúnak ígérkezik. Bizonyos, hogy szo-
katlanul nagy számban fognak résztvenni 
rajta az első kerületi választók. A párt ven-
dégei: Kálmán Gusztáv, gróf Klebersberg 

Kunó és Vadász Lipót nyugalmazott állam-
titkárok, továbbá Antal Géza, Kiss Ernő, Pál 
Alfréd és dr. Werner Gyula országgyűlési 
képviselők a csütörtök délutáni gyorssal ér-
keznek Szegedre. Az esti pártvacsorán nagy-
érdekű és fontos politikai nyilatkozatok hang-
zanak maid el. 

A mai napon, ismét két nyilatkozatot 
kaptunk. Az egyiket a Pálfy József-pártiro-
dától ós ez a következő 

A ,)Szeged és Vidéke" tegnapi számában 
kétféle szenzációs cikket is közöl a saját gyö-
nyörűségére. Amit az Arany Bibliában tör-
téntekre vonatkozóan ir, a r ra nézve maguk 
az illetékes egyének adják majd meg a választ. 
A másik cikkre természetesen ennyi megjegy-
zésünk sincs. A másik nyilatkozat a követ-
kező: 

Nem voltam Szegeden, igy csak ma ér-
tesültem arról, bogy a .Szeged és Vidéke" 
döcögős szekerének kisiklott kerekeit persze 
bogy nem tudta helyreigazítani, -Ezen nem 

csodálkoztam, mert iha ez a sajtóorgánum 
nagyot „téved1', mindig elmulasztja azt be-
ismerni. Hogy a kisiklás milyen nagyméretű 
volt, bizonyítja, hogy a kérdéses meghívók-
ból hibás címzés miat t ismét negyven darab" 
érkezett vissza. De a Vidéke ahelyett, bogy 
tévedését belátná, gorombán nekem ront. 
Személyeskedni kezd velem is, mint annyi 
emberrel a választási harc megindulása óta. 
A Vidéke városszerte közmegbotránkozást 
keltő hangjával szemben a közönségre apel-
lálok, amelynek bizonyára módjában volt 
megállapítani, bogy a többi — ellentétes po-
litikai nézetet valló sajtóorgánum — egészen 
más hangon foglalkozik a választás ügyeivel. 
A kérdéses ilaphoz természetesen nincs sza^ 
vam. Éretlen kapkodását, vad és utcai neki-
rugaszkodásait észre sem veszem, mig egé-
szen tűrhetetlenné nem lesz. 

Valihora István. 

A szegedi kereskedők a választással 
kapcsolatos teendők megbeszélése céljából 
csütörtökön este 8 órakor értekezletet tarta-
nak a Kereskedők Egyesülete helyiségében. 
(Tisza Lajos-körut, Forbát-ház.) 

A Pálfy Dániel-párt támogatására csü-
törtökön. Szegedre érkezik gróf Batthyány 
Tivadar, Balta Aladár, Kun Béla és Polónyi 
Dezső. 
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József főherceg hadosztálya áttöri több 
olasz vonatat. 

• - A Foseiia-csafornát helyenkini átléptük. - Az 
ellenség nagy áldozatokkal hiába ismételte meg 

támadásait. — 
BUDAPEST, junius 19. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Boroevics tábornok 
hadcsoportjának déli szárnya állandó előre-
nyomulásban uj előnyöket vívott ki. A Fo-
setta csatornát egyes pontokon átlépték. Az 
olaszok minden erejüket megfeszítik, hogy 
elönyomulásunkait gátolják. Szük helyről 
számos különböző kötelékhez tartozó foglyot 
szállítottunk be. Főleg az oberzo—trevisoi 
vasúti vonal mindkét oldalán nagy szívós-
sággal vezetett heves ellenséges támadások 
részben tüzünkben, részben pedig közelharc-
ban nagy veszteséggel omlottak össze. 

József főherceg vezérezredes hadosztá-

lya a Montello déli lábánál levő Souitlánál 
áttörtek több olasz vonalat. A foglyok száma 
növekedőben van, 

A hegyvidéki arcvonalon a részünkről 
junius 15-én a Piave és Brenta között, vala-
mint Aslago között, úgyszintén Asiagotól 
délkeletre elfoglalt állások az eHenség Ismé-
telten elkeseredetten támadta és nagy áldo-
zatok dacára sehogy sem birt előnyöket el-
érni. A Dosso Altan is folyton megújították 
az olaszok hiábavaló előretöréseiket. A tiroli 
nyugati arcvonalon tüzérségi harcok. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

A szegedi 46-osok lépték át elsőnek a Piavet. 
SAJTÓHADISZÁLLÁS. junius 19. Az 

ellenség, amely a Montello jelentőségével 
tisztában volt, kitűnően betonozott állásait 
csak íépésröl-lépélsre adta fel. A két híres 
magyar ezrednek, a szegedi tó-osoknak és 
a debreceni 39-eseknek, akik 15 én hajnal-

ban 5 órakor elsőnek lépték át a Piavet, a 
mai délelőtt folyamán feltartózbatatlan előre 
töréssel egászen a Montello délkeleti szegé" 
lyéig sikerült dljutniok. Járőreink a Voi-i 
pago és a Nervesánál vezető fontos vasút-
vonalat több helyen átlépték. Hadosztályaink 


