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A szombati ülésen végleg nem döntöttek, 

annyit azonban elhatároztak, hogy a füg-
getlenségi párt minden körülmények között 
dilit jelöltet. Természetes, hogy inkább csak 

a zászló becsületéről van szó, mert a siker-

ben maguk a függetlenségiek sem remény-

kednek. 

A jelölt személyét illetőleg végleges meg-
állapodás nem történt. A jövő héten intéző-
bizottsági ülés lesz és azon fognak dönteni, 
hogy ki legyen az első kerület független-
ségi képviselőjelöltje. 

A végrehajtó bizottság ülése. 

A szegedi nemzeti munkapárt végrehajtó bi_ 

zottsága szombaton este fél kilenc órakor Rósa 

Izsó dr elnöklésóvel a Tisza-szálló külön ter. 

mében ülést tartott, amelyen az elnökön kivüj 

Balassa Ármin dr, Bokor Adolf, Qserő Ede, Kiss 

Arnold, Koós Elemér, Perjóssy László, Rosenfeld 

Nándor, Szarvady Lajos, Weiner Miksa, Wimmer 

Fülöp és Ujj József dt vettek részt. 

Elnök az ülés megnyitása után bejelentette, 

hogy Fabiny Forenc elfogadta a jelelöltsóget, 

amit vele sürgönyben tudatott. Ő a sürgöny 

vétele után ugyancsak táviratban arra kérte a 

párt jelöltjét, hogy fogadja hétfőn a végrehajtó-

bizottságot, amely vele a programbeszód meg-

tartásának idejét és annak módozatait akarja 

megbeszélni. Hasonló értelmű értesítést kül-

dött az államtitkárnak is. Közben értesült ar-

ról, hogy Fabiny leányát pünkösd, vasárnapján 

Szegedre kiséri le és ezért a szegedi bizottság-

nak Budapestre való utazása fölösleges is, mert 

Fabiny Ferenc itt fog tárgyalni a munkapárt 

vezetőivel. 

A végrehajtó-bizottság abban állapodott meg, 

hogy holnap, pünkösd vasárnapján déli tizen-

két órakor a belvárosi kávéházban találkozik 

és onnan indul el Fabiny Ferenchez. 

Az elnök ezután kitirtásra buzdította a 

tagokat, akiket lelkes szavakkal arra kért, 

hogy tartsanak ki Fabiny Ferenc mellett. 

Végül még különféle adminisztratív teendő-

ket beszéltek meg, mire a bizottság ülése 

végetért. 

A vezetőség ugy tervezi, hogy Fabiny Ferenc 

junius nyolcadlkán, csütörtökön délután hat 

órakor tartja nagy programbeszédét. 

A pári fölhívása. 

A nemzeti munkapárt végrehajtő-bizottsága 

a jelölésről a következő hivatalos értesítést, 

illetve fölhívást adta k i : 

A szegedi nemzeti munkapár t végre-
hajtó-bizottsága fölkérte a párt képviselő-
jelöltjét: Fabiny Ferenc ur őméltóságát, 
hogy fogadná a párt küldöttségét pün-
kösd hétfőjén Budapesten a program-
beszéd megtartása ideje és módozatai-
nak megbeszélése céljából. Fabiny Fe-
renc ur lekötelező előzékenységgel ér-
tesítette a végrehajtó-bizottságot, hogy 
mivel Szegeden lakó leányát pünkösd 
vasárnapján Szegedre kiséri, a küldött-
ség ne fáradjon Budapestre, mert ő azt 
az adott körü lmények között szivesen 
fogadná Szegeden. Ennélfogva a munka-
párt végrehajtó-bizottsága Fabiny Fe-» 
renc urnái pünkösd vasárnapján déli 
t izenkét és fél órakor fog tisztelegni, 
miről a bizottság tagjai azzal értesíttet-
nek, hogy vasárnap déli t izenkét órakor 
a Bélvárosi kávéházban egybegyűlni szí-
veskedjenek. 

A miniszterelnök F a b i n y r ö l . 
Jeszenszky Sándor államtitkár a következő 

táviratot intézte Rósa Izsó dr-hoz: 

Rósa Izsó Szeged. 
Kérem elnök urat, legyen 

szíves pártunk ottani vég-
rehajtó-bizottságának tu-
domására hozni, hogy a mi-
niszterelnök tir Fabiny Fe-
renc jelöléséhez örömmel 
hozzájárni. Jeszenszky. 

T i s z a Rósáról. 
Tisza István gróf a következő levelet intézte 

Cserö Ede dr-hoz: 

Igen tisztelt Párt t i tkár ur! 

Mult hó 31-ikén kelt szives soraiból öröm-

mel értesültem Bósa Izsó dr fölléptetésóről. 

Megválasztása nyereség lesz ugy városi, 

min t országos érdek -szempontjából. Sziv.es 

értesítését megköszönve, maradok 

kész szolgája: 

Tisza István gróf. 

A Justh-párt és a szegedi választás. 
A szegedi jelölés körül történt [és ma már 

elintézett komplikációk a Justh-pártban aspirá-

ciókat keltettek Szegedet illetőleg. Ami a leg-

meglepőbb dolog, két oldalról is keresték 

Justhékkal az összeköttetést Szegedről, a ka-

tolikus kör egy kicsiny frakciója, amely, ugy-

látszik, magasabb politikai szezonra törekszik 

és a szegedi negyvennyolcasok közül Becsey 

Károly hivei. Szegedi radikális körökben is 

hajlandóság van a Justhók beugratására, mert 

hiszen komoly küzdelemről nem lehet szó. 

Budapesti hirek szerint, amelyekről Szegeden 

még mit sem tudnak, a Justh-párt már jelöltet 

is szemelt ki Fabiny Ferenccel szemben. Állí-

tólag Kemény Árpád bárót akarják felléptetni, 

aki főrendiházi tag és a koalíció idején Erdély-

ben főispán volt. Az ellenjelölt felléptetósének 

hírével kapcsolatos az a Justh-párti terv is, 

hogy Szegeden is tartanak választójogi nép-

gyűlést, a jövő hét valamelyik napján, ami ed-

dig nem volt tervbe véve. A tervezett népgyű-

lésen Justh Gyula is megjelennék. 

K h u e n - H é d e r v á r y k i h a l l g a t á s a . Bécs-
ből jelentik: Khuen-Héderváry Károly gróf 
miniszterelnök szombaton reggel t i tkára, 
Bárczy István dr kíséretében Bécsbe érke-
zett. Félhivatalos jelentés szerint a minisz-
terelnök utazásának az volt a célja, hogy 
találkozzék a szabadságáról visszatért Aehren-
thai gróf közös külügyminiszterrel. A mi-
niszterelnök kihallgatáson jelent meg a 
kirá lynál is. Khuen-Héderváry este utazott 
el szlavóniai birtokára, Nustárra, ahonnan 
csak a pünkösdi szünet után, szerdán tér 
vissza a magyar fővárosba. — Még ezt jelen-
t ik Bécsből: A miniszterelnök félkilenc 
órakor a Magyar Házból a Belvederébe haj-
tatott, ahol kihallgatáson jelent meg a trón-
örökös előtt. A kihallgatás félóra hosszat 
tartott. A trónörökös azután Montecuccoli 
tengerészeti parancsnokot fogadta audien-
cián. A miniszterelnök visszatért a Magyar 
Házba és ott fogadta Aehrenthal gróf külügy-
miniszter látogatását. A két államférfi egy 
óra hosszat tanácskozott. 

ki 

S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T 
Vigszinpad. 

- A júniusi műsor. -

(Saját tudósítónktól.) A szegedi Vigszinp®' 

amely Sarlcadi Vilmos kitűnő igazgatása w6' 

lett a mult hónap végével nyilt meg, néhM 

napi miiködós után már kiérdemelte a kőző" 

ség rokonszenvét. A szegedi közönség, am0'! 

az eddigi vállalkozások miatt talán kissé ell® 

gult volt az első napokban, csakhamar me 

ződött arról, hogy ennek a szórakozóhelyne 

műsora művészi számokból áll és a Vigszinp®1 

teljesen megfelel a hivatásának. Elismerésül1 

kel, megelégedésükkel honorálják is a szel!' 

diek, akik nap-nap után megtöltik a Vigszinp" 

szellős nézőterét. 

A juniusi uj műsor, amely most került b' 

mutatásra mindenkinek legteljesebb elism0^ 

sét érdemelte ki. A művészek és attrakd 

legjavát szerezte meg az igazgatóság, awc': 

ezzel akarja viszonozni a közönség támo?1 

tását. 

Gyárfás Dezső, a legjobb magyar komik" 

frenetikus tapsokat arat nap-nap után. A M 

jobb és legújabb kuplékat adja elő és a kÖZÜ' 

ség kívánságának alig győz eleget tenni. KMj 

Söreusen dán előadó dizőz művészete teljl 

elismerést érdemel, Miss Darée, a stuttga', 

Wilhelm Theater első szubrettje pedig gyönf 

rüen iskolázott énekével ragadtatja el a kl 

zönséget. A három táncosnő, a Stella tn 

graciőz táncmutatványokkal arat sikert, 

valier Rudolf! pedig csodás erőmutatványah1 

érdemli meg a szűnni nem akaró tapsvihart. 

A társulat régi tagjai uj tréfáikkal, kupi®'' 

kai brillíroznak. Csabai Zsófi az ő diszké 

bájos énekével szaporítja sikereinek száiJ 

Arany Sárit pedig pajkos, ügyesen előadott l 

Iáiért tapsolják meg. Kiss Ilonka, Szenes & 

szépen kupióznak, Kerekes Jenő, a csakhan1' 

népszerűvé lett énekes cigányprímás az 

speciális művészetével lesz napról-napra k*. 

veltebb. A bohózatokban Sarkadi Vilm"; 

Rittka Ferenc, Somogyi Kálmán, Szenes E f 

Viola Gizi brillíroznak és kacagtatják meg 

közönséget. A zenekart Rajna Ferenc d'1 

gálja, azzal a hozzáértéssel, amelylyel n«v' 

csinált magának. 

A műsor olyan, aminőhöz hasonlót szeg' 

közönség még nem látott. A komoly müve®' 

harmonikusan ölelkezik össze a kabarék ÖV 

tes számaival és a csodás attrakciókkal. 

Az igazgatóság most a pünkösdi ünnef 

alatt vasárnap és hétfőn ingyen tombolát n 

dez, amelyen művészi tárgyak kerülnek ki01 

solásra. A tombola alatt Kerekes Jenő ját®' 

teljes zenekarával. Délutánonkint fólhelyád 

mellett lesz előadás, amelyeken az e f 

müvészszemélyzet részt vesz. A délutáni c 

adásokon minden látogató egy ingyen tömb" 

jegyet kap. 

* Zenés nagyni ise. A Naszády József 2e] 

tanár kitűnő vezetése alatt álló belvárosi 

házi énekkar vasárnap délelőtt a tiz órai Hsk| 

misén, a belvárosi Szent Dömötör-temploH^ 

elődja Rheinberger nagy c-dur miséje" 

Kyriójót és Glóriáját, valamint Beliczay ^ 

miséjének négy tételét a 46. gyalogezred 

kari kíséretével. Graduale és Offertorium al"' 

mával a vegyeskar régi magyar egyházi A 

énekeket ad elő orgonakisóret mellett. A C'j 

a „Pilseni részvény serfőzde" 
:: legkiválóbb téli söre a .: 

Kass-vigadó títSStű 


