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R polgármester Jzeged-megye létesítéséről. 
(Saját tudósítónktól.) Egyik fővárosi lap 

értesülése nyomán vasárnapi számában kö-
zölte a DünÍagy(íiAoi\szág, hogv a kormány 
a választókerületek uj beosztásáról szóló tör-
vénnyel kapcsolatban készül a vármegyék uj 
-beosztására. A törvénytervezetnek gerince 
lenne, hogy a vármegyei törvényhatóságok 
számát alaposan leapasztanák; a itnai 63 vár-
megyéből 48 vármegyét kivárt csinálni.a kor-
mány. Ennek a törvénynek keretében persze 
előtérbe tolul Szeged régi jogos kívánsága, 
Szeged-megye létesítésének 'kérdése is. Mi-
ntán pedig a törvénytervezet a vármegyék 
központjául a legkulturáltabb és főbb gazda-
sági centrumokat kívánja megtenni, továbbá, 
mert megbízható értesülés szerint Csanád- és 
Csongrádmegyék egyesítése szinte befeje-
zett dolog, önként kínálkozó megoldás, hogy 
az egyesitett vármegyék székhelye Szeged 
legyen. Nemcsak azért, mert Szeged a 'két 
vármegyében a legnagyobb várcs, leginkább 
gócpontja a kultúrának, hanem már természe-
ti fekvésénél fogva is. Nincs mág egy. város, 
amely annyira központjában feküdjön a két 
vármegye bármelyik részének, mint Szeged. 

Mégis, mint most megbízható forrásból 
értesülünk, nagy és komoly akadályai vannak 
annak, hogy Szeged megyeszékhely lehes-
sen. Ezek az akadályok elsősörhan személyi 
természetűek és éppen ezért csak akkor le-
het legyőzni őket, ha a kortndriy a személyek 
határa alól képes lesz kivámú UÁdgát. Ez pe-
dig kötelessége a kormánynak a közérdek 
miatt. És el lehet készülnünk arra i's, hogy 
lesznek, akik mindent el fognak követni olyan 
irányban, hogy Makó és Szentes továbbra is 
megyeszékhely legyen. Maradna tehát Sze-

ged részére harc egetén a másik megoldás; 
egy önálló Szeged-megye létesítése. Ez azon-
ban már a törvénytervezet szellemén meg-
akad; a cél ugyanis az adminisztráció egy-
szerűsítése, a kis vármegyék megszüntetése, 
hogy ezzel a fölösleges kiadásokat elkerüljék. 
De ez a megoldás nagy nehézségekbe ütköz-
nék a vármegyék részéről is. amelyeket Sze-
ged kedvéért meg kellene erősen csonkítani. 

A helyzetnek ilyen ismerete után kérdést 
intéztünk dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
terhez Szeged-megye létesítése ügyében. A 
polgármester kérdéseinkre a következőket 
mondotta: 

— A legnagyobb örömmel üdvözlöm a 
kormányt ezért a tervéért. Szegedet minden 
tulajdonsága predesztinálja ar ra . hogy megye 
székhely legyen é's csudálfcozom azon, hogy 
eddig nem jöttek erre rá. Maguknak .az ér-
dekelt várasoknak is be kell látni, hogv Sze-
ged hivatott arra, hogv — különösen — az 
egyesitett vármegyék székhelye legyen. 

— Persze, az természetes, hogy én min-
dent el fogok követni arra, hogv az. esetleges 
akadályok elhárittassanak és tényleg Szeged 
legyen az uj megyeszékhely. Remélem is, 
hogv a város föllépésének meglesz a maga 
súlya. Az észszerüség és minden egyéb kö-
rülmény szerint a döntés nem lehet más, 
minthogy az uj beosztásban Szeged megye-
székhelyhez jusson. Annak idején, amikor 
erre szükség lesz, minden eszközt fölhaszná-
lunk arra, hogy régi jogos jussunktól el ne 
üssenek bennünket. És addig is majd érdek-
lődni fogok Budapesten az iránt, hogy mi-
képpen áll ez az ügy és mit lehet majd ten-
nünk a magunk érdekében. 

A longuevali erdőig nyomultak 
előre az angolok. 

London, augusztus 27. A Reuter-ügynök-
ség értesülése szerint az angol csapatok el-
foglalták a Sommetól (jélre, illetve északra 
levő Cacy és Suzanne helységéket és hír sze-
rint elérték Montaiibat és. a longuevali erdőt. 
ÍM. T. 1.) 

A német szocialisták lapja 
a német külpolitikáról 

Berlin, augusztus 27. A Vorwaerts mai 
vezércikkében az általános helyzettel foglal-
kozik és azt fejtegeti, hogv a világtörténelem 
minden korszakán végig sajnálkoztak a gyön-
géken és a jóérzésüek mindig a gyöngéknek 
fogtak pártját. Ez a magyarázata annak, 
hogy a mostani világháborúban Belgium felé 
fordul a rokonszenv, .viszont Németországot 
és szomszéd szövetségesét azzal vádolják. 
Hogy alattomosan megrohanta a gyanútlan 
belga népet s jólehet, a központi hatalmak aZ 
egé^z világgal harcban állanak, vajmi kevés 
'rokonszenv van az ő részükön. Ennek a lát-
szólagos ellentétnek megfejtése nagyon egy-
szerű: a német birodalom és a szövetséges 
monarchia sohasem ismerte el, hogy gyönge, 
sőt ellenkezőleg, mind a két állam örökösen 
'•Üksekedett halaiméval. Különösen Németor-
szág ingerelte maga ellen az egész világ köz-
véleményét. Még ma sem volna 'késő ezen az 
elhibázott rendszeren javitani. Okosan ten-
né a német birodalom kormánya, ha igyekez-
nék az egész világ és főleg a semleges álla-
mok 'közvéleményét erkölcsi tekintetben a 
maga javára hangolni. 

Francia és angol jelentések 
ujabb antantsikerekről 

London, augusztus 27. Az angol vezérkar 
augusztus 26-án ezt a hivatalos jelentést adta 
tó; Csapataink hajnali három órakor a Scar-
Pe szakaszán támadást 'kezdtek és kielégí-
tően haladnák előre. A déli harci fronton vo-
nalainkat a Somme mimíkét oldalán kissé 
előretoltok és a vasárnapi előbaiadast foly-

tatva, Meriecourt irányában előrejutottunk. 
Az éHenség vasárnap este Bapaumetől délre 
és északra erős ellentámadásokat kezdett. 
Beocourt. Labbaye és Feweuii vidékén a tá-
madásokat visszavertük. Fevreuiltől északra 
szuronnyal védekeztünk, az ellenségnek sú-
lyos veszteségeket okoztunk és foglyokat ej-
tettünk. A késő este ugyanezen vidéken in-
tézett német támadás szintén sikertelen volt. 
Fevreuii kezünkön maradt. Móritól és Proi-
zillestöl délnyugatra megjavítottuk állásain-
kat. A harci fronton most nagy eső esik. (M. 
T. I.) 

Párís, augusztus 27. A francia vezérkar 
26-án délután három órakor kiadott jelentése 
igy szól: Meglehetősen élénk tüzérségi har-
cok Roye vidékén. Beuvráignes, valamint az 
Aiillette és az Aisne között. Az ellenség két 
rajtaütése a Vogézekben eredménytelen volt. 
Foglyokat ejtettünk. Az arcvonal többi részén 
az éjszaka nyugodtan telt el. (M. T. L) 

A francia katonai misszió szitja 
az orosz ellenforradalmat 

Stóekhdim, augusztus 27. A Politiken 
moszkvai távirata szerint a szovjet-kormány 
számos olyan ujabb okmány birtokába jutott, 
amely az Oroszországban levő francia kato-
nai misszió eüeitfoóAadakui prójagwidéjú, 
mellett bizonyít. Ez a katonai misszió lázas 
és messze kiterjedt agitáeiót folytatott a 
szovjet-kormány ellen és a francia kormány 
megbízásából a. fehér gárdistáknak nagy pénz 
összegeket adott. A fehér gárda vezére egy 
.leanotte nevű francia őrnagy. 

Az angolok és franciák kizárják 
a szavazásból a frontok katonáit. 

Genf, augusztus 27, Párisi kormánykö-
rökben nagy izgalommal várják azoknak a 
tanácskozásoknak befejezését, melyek Anglia 
és Franciaország vezető férfiai között a de-
cemberi angof képviselőválasztások ügyében 
indultak meg. Az angol kormány eredetileg 
a közvélemény nyomása alatt azt tervezte, 
hogy a fronton levő katonákat is szabadsá-
golja a szavazások idejéte, a francia [kormány 

azonban nagyon hevesen tiltakozik óz eíkht, 
még pedig azzal a megokolással, hogy ha a 
francia harctéren levő angol katonák részt 
vesznek a képviselőválasztásokon, akkor 
Franciaországban is meg kell majd engedni 
a katonai szolgálatot' teljesítő polgároknak a 
szavazást. Ettől Clemenceau nagyon fél és 
ugv látszik, tiltakozásának meg is lesz az 
eredménye, hogy a brit kormány a decem-
beri választásokból kizárja a fronton levő-
ket. 

A belga szocialisták elfogadják 
a magyar és bolgár szocialisták 

javaslatait 
Genf, augusztus 26. A tervezett nemzet-

közi konferencia .ügyében Vandervelde, a 
belga szocialisták vezére, levelet irt Hender-
sonihoz, amelyben azt írja, hogy a bolgár és 
a magyar szociálisták válasza a belgákra 
nézve elfogadható alap. A belga szocialisták 
fontosságot tulajdonítanak az osztrák szocia-
listák nyilatkozatának is, valamint rokon-
szenveznek a független német szocialisták 
bátor törekvéseivel. Ezekkel a szocialistáké, 
kai — irja — szívesen találkozunk egy nem-
zetközi konferencián. A nehézségek másutt 
vannak: a német többségi szocialisták nyilat-
kozatai nem felelnek meg a londoni szocia-
lista ant.ant-konferien.cia feltételeinek. 

Hollandiában békekabinet alakul. 
Bern, augusztus 27. Lapok jelentik, hogy 

Vilma királyné kormányalakítási megbízást 
adott van Nispen volt vatikáni holland kö-
vetnek. Van Nispen főként a katolikus és pa-
cifista pártok támogatására alapitja kormá-
nyát, melynek az lesz a programja, hogy a 
semlegesek ligáját a mielőbbi béke érdeké-
ben létrehozza. Nispen edidig, mint vatikáni 
követ a .pápa mellett buzgóikoldott a béke köz,-
vetitése érdekéiben. Kijelentése szerint leg-
energikusahb akcióra készül, hogy a véres 
háborúnak mielőbb végét vessék. 

A kormány engedélyezte az olasz 
szocialisták kongresszusát 

Bern> augusztus 27. Rómából jelentik, 
hogy .az olasz! kormány a parlamenti szocia-
l i s ta pártok sürgetésére hozzájárult, hogy az 
olasz .szocialista pártok megtartsák tervezett 
kongresszusukat, mely tudvalevően a pár t 
parlamenti magatartását akarja kritika alá 
venni és a munkásság i^rlamenti képvisele-
tének utasítást akar adni a további akciók-
hoz. A kormány eddig azért nem járult hoz-
zá a kongresszus megtartásához, mert vesze-
delmes béketiintetőstől tartott. A párt veze-
tői azonban .megígérték, hogy a tüntetéseket 
megakadályozzák. i 

.Angol vélemény az angol 
előnyomulásról 

Genf, augusztus 27. A Deily Tekgmph 
jelenti, hogy azok a várakozások, amelyeket 
az angol; csapatok előrenyomulásához fűztek, 
nem váltak be. Az uj offenzívának sikerei ki-
sebbek. mint az összes többi támadásoké. Aí 
németek ellenállása igen figyelemreméltó. 

Az antant őszre mindenáron 
döntést akar 

Genf, augusztus 27. Párís keleti részé-
ről észak felé irányitottók az ott összponto-
sított csapattesteket. A legközelebbi támadás 
minden jpdkífginéí hevesebb és elszántabb 
lesz, minthogy a szövetséges hadvezetőség 
őszre mindenáron döntést akar. 


