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Gróf Zichy János szegedi jelöltsége. 
Pártkőzi értekezlet a polgármesternél. — Jonlus 24-re kifőzték 

a választást. — 
(Saját tudósítónktól.) Már kedden elter-

jedt Szegeden a kora esti órákban a Délma-
gyarország-hoz érkezett híradás alapján, 
hogy a mozgalmas egri választáson gróf 
Zichy János kisebbségben, maradt dr. Va-ss 
János Károlyi-párti jelölttel szemben. A vá-
lasztás eredményét az ismert előzmények 
után általános érdeklődéssel várták Szege-
den. Az itteni választási kámpány megindu-
lása előtt ugyanis a polgármester kezdemé-
nyezésére — mint annak idején megírtuk — 
az összes pártok bevonásával mozgalom in-
dult meg annak érdekében, hogy egyhangú 
választással lehessen betölteni az első kerü-
leti mandátumot. Ez a mozgalom akkor nem 
vezetett eredményre, aminek következménye 
volt, hogy a munkapárt jelöltet állított a 
népszerű és tekintélyes Pálfy József szemé-
lyében, liogy fellépett Pálfy Dániel 48-as 
függetlenségi párti programmal és liogy a 
vasutasok mozgalmat (kezdtek Uray Zoltán 
üzletvezető jelölése érdekében, aki 48-as al-
kotmánypárti programmal lépne fel, de nciii 
mint hivatalos jelölt. 

Már a választási harc megindulását meg-
előző tárgyalásokon szóba került gróf Zichy 
János neve, de a miniszter akkor már vállal-
ta a jelöltséget Egerben, igy elesett az ő sze-
mélyével kapcsolatos minden kombináció. 
Voltak ugyan, akik várni szerettek volna az 
egri választás kimeneteléig, de ennek az aján-
latnak nagy kisebbsége maradt. 

Érthető tehát, ha az egri eredmény után 
ismét előtérbe nyomult a Zichy János sze-
mélyével kapcsolatos kombináció.- A mozgal-
mat ismét Somogyi Szilveszter polgármester 
kezdeményezte, akinek erre tiszteletre méltó 
indokai vannak. Meg akarja kímélni a várost 
a választási izgalmaktól. Régi vágya azon 
kivül Szegednek, hogy miniszter-képviselőt 
•kapjon. Várospolitikai érdekből ez határo-
zottan előnyökkel járna. Közismert doiog, 
hogy1 miiyjen körülmények játszottak közre 
az uj egyetemek odaítélésénél is. A közokta-
tásügyi miniszterben Szeged igaz ügyei be-
folyásos támogatót nyernének. 

Méltányolni kell a polgármesternek ezt 
a gondolatmenetét. Ép azért indokolt, ha az 
uj helyzetben megújítja régi akcióját és ismét 
kísérletezik az egyhangú választás tervével. 

Az egri választás eredményének ismere-
tében a polgármester szerda délelőttre érte-
kezletre hivta össze a pártok vezető embe-
reit. Megjelentek a nemzeti munkapárt ré-
széről Back Be rná t Bokor Adolf, dr. Cserö 
Ede, dr. Pálfy József, Wagner Gusztáv és 
Wimmer Fülöp, a 48-as alkotmánypárt részé-
ről dr. Kószó István és dr. Pap Róbert, a 
48-as függetlenségi párt részéről dr. Becsey 
Károly és Szabó Gyula. A polgármester elő-
adta az összejövetel célját, hogy a város ér-
dekében és azért is, hogy a választási izga-
lom elkerülhető legyen, óhajtandó volna, ha 
a pártok ismét megkísérelnék közös jelöltben 
megegyezni, Back Bernát a munkapárt kép-
viseletében bejelentette, hogy a párt országos 
vezetőségének értesítését várják. Pálfy Jó-
zsef kijelentette, hogy sokkal jobban szereti 
városát, mint magát, semhogy félre ne állna, 
ha a pártja is ugv kívánja. Kószó István 
örömmel üdvözli Zichy János jelölését. Be-
csey Károly nem tett érdemi nyilatkozatot, 
anert Pálfy Dániel nincs Szegeden, vele és 

pártjával kell előbb a dolgokat megbeszélnie. 
Ezzel az értekezlet véget ért. 

Részint szegedi, részint budapesti forrás-
ból már ma a legkülönbözőbb hirek terjedtek 
ei a városban arról, hogy vállalja és vállal- . 
hatja-e Zichy a szegedi jelöltséget vagy sem. 
Egyelőre annyi bizonyos, hogy a közokta-
tásügyi miniszter ma nem tartózkodott Buda-
pesten és hogy Somogyi polgármester csü-
törtökön ebben az ügyben Budapestre utazik. 
A polgármester tárgyalni fog Wekerle Sán-
dor miniszterelnökkel, gróf Tisza Istvánnal 
és gróf Zichy Jánossal. 

A központi választmány szerdán délben 
12 órakor ülést tartott a városháza tanács-
termében dr. Somogyi Szilveszter elnöklésé-
vei. Dr. Taschter Endre főjegyző ismertette 
a képviselőház elnökének leiratát, amelyben 
fölhívja a központi választmányt, hogy a 
dr. Rósa Izsó halálával megüresedett szegedi 
első választókerület képviselőválasztására 
megtegye a szükséges intézkedéseket. Kéri a 
központi választmányt, hogy a képviselővá-
lasztás napját '— a junius 24. és .iulius 3-ika 
közti törvényes határidőben — tűzze ki. — 
Vékes Bertalan azt javasolja, hogy a válasz-
tást junius 25-én, kedden ejtsék meg. Dr. 
Becsey Károly junius 24-ikét ajánlja a vá-
lasztás napjául. Dr. Kószó István július 2-át 
tartja a legalkalmasabb választási napnak. 
Ezután Vékes Bertalan kijelenti, hogy ő is 
dr. Becsey indítványát támogatja. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
annak az óhajának ad kifejezést, hogy a vá-
lasztás napját minél közelebbi időre tiizze ki 
a központi választmány, mert ei szeretné 
kerülni, hogy a város hosszabb ideig ki le-
gyen téye a választási harc izgalmainak. El-
rendeli a szavazást. A többség dr. Becsey 
indítványára szavazott. A polgármester erre 
határozatilay kimondotta, hogy a szegedi első 
választókerületben a képviselőválasztás junius 
24-ikén lesz. 

Taschler Endre főjegyző javasolja, hogy 
a képviselőválasztást a' Széchenyi-téren tart-
sák meg, ahol három bódét állítanának fel 
a három szavazatszedő bizottság részére. 
Erre azért van szükség a törvény szerint is, 
mert az első választási kerületben három-
ezernél több a választók száma. Az egyik-
bódé a városháza, a másik a Barcsay-ház, a 

harmadik pedig a Hay-féle üzlet előtt lenne. 
Dr. Végman Ferenc szerint jobb lenne, ha a 
választásokat a városháza különböző helyi-
ségeiben tartanák meg. A központi választ-
mány a főjegyző javaslatát fogadta el, teiiát 
a választás a Széchenyi-téren lesz. 

Ezután megválasztották a választási el-
nököket és a jegyzőket. A választás és egy-
úttal az I. szavazatszedő küldöttség elnöke 
dr. Végman Ferenc iett, helyettese Reiniger 
Jakab; II. szavazatszedő bizottság elnöke. 
Csonka Ferenc, helyettese dr. Reiner Mór; 
III. szavazatszedő bizottság elnöke dr. Papp 
Róbert, helyettese Kovács József lesz. Jegy-
zőkké Bárkányi Zoltánt, Pfann Lajost, Gról 
Sándort, Bauer Zoltánt, Gracza Jánost és 
Dékány Mihályt választották meg. ~ 

Az ülésen jelen voltak: Back Bernát, d r . 
Becsey Károly, dr. Cserö Ede, Gál Kálmán, 
dr. Kovács József, dr. Kovács Ödön, ctr. 
Kószó István, Lantos Béla, dr. Papp Róbert, 
dr. Pálfy József, Szarvadv Lajos. Taschien 
Endre, dr. Thuróczy Mihály, dr. Ujj József, 
dr. Végman Ferent^és Vékes Bertalan. 

A Zichy János-téle kombináció elintézé-
sét a választási harcban eddig résztvett pár-
tok nem lábhoz tett fegyverrel várják be. A 
tárgyalások folynak, de azért a készülődés-
ben, a küzdelemben nincs szünet. Mindegyük 
párt természetes éiletösztönénéí fogva arra 
számit, hátha nem sikerül a megegyezés é s 
akkor a várakozással, a tépelődéssel sokat 
veszít. A nemzeti munkapárt végrehajtó bi-
zottsága csütörtök délután 6 órakor a Bás-
tya-utca 9 számú pártirodában ülést t a r t 
Tekintettel a tárgy fontosságára, kéri az el-
nökség, liogy a tagok pontosan megjelenni 
szíveskedjenek. — A munkapárt I. kerületé-
nek végrehajtó bizottsága csütörtökön este 
9 órakor a Belvárosi kávéház külön helyisé-
gében értekezletet tart. — A munkapárt Il-ik 
kerületének végrehajtó bizottsága csütörtök 
délután 3 órakor a Bástya-utca 9. sz. alatti 
párthelyiségben ülést tart, amelyre a tago-
kat ezennel meghívja az elnökség. — A mun-
kapárt Hí. kerületének végrehajtó bizottsága 
csütörtökön délután 6 órakor a 'Bástya-utca 
9. sz. a. Helyiségben ülést tart. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Gróf 
Zichy János közoktatásügyi miniszter Tóth 
Lajos, miniszteri tanácsos kíséretében Deb-
recenbe utazott, ahonnan valószínűleg hot-
napután tér vissza. 

Szterhyi a pzpontol; fokozatos «e|jzi«tttfsfríl. 
— Vihar a miniszter egy kijelentése miatt. — Interpolációs 

nap a Házban. — 
(Budapesti tudósítónk (elefenjeleníóse.) 

A képviselőház szerdai ülését tizenegy óra-
kor nyitotta meg Szász Károly elnök. Beje-
lenti, hogy Malatinszky György két és tél 
hónapi szabadságot kér. A Ház megadja. — 
Lakatos Gyula képviselőségének igazolása 
után a Ház áttért a napirendre és harmadik 
olvasásban is elfogadta a királyi közjegyzők 
díjazásának szabályozásáról szóló törvény-
javaslatot. 

Az elnök javaslatára ezután elhatározta 
a Ház, hogy az indemnitás letárgyalása után 
nyomban a választójogi törvényjavaslat tár-, 
gyalását tűzi napirendre. Az indemnitással 
és a pénzügyi bizottság javaslatával a jövő 
hét folyamán végeznek, tehát a választójogi 
törvényjavaslat tárgyalására a jövő hét után 
következő héten keriil a sor. A Ház ezután 

az elnök javaslatára kimondotta, liogy leg-
közelebbi ülését junius 17-én, hétfőn délelőtt 
10 órakor tartja a további teendők iránti in-
tézkedések napirenddel. 

(Az interpellációk,). 
Az interpellációk közül elsőnek Zábrácz-

ky József munkapárti képviselő szólalt fel, 
aki Badjura Lajos csász. és kir. ezredes, 
eperjesi állomásparancsnok ismert ügyében 
interpellál. Elmondja, hogy a háziezredet 
Eperjesről elhelyezték, amire a megye és a 
püspök kérelmezték, hogy az ezred ismét 
visszakerüljön. Ez meg is történt. A házi-
ezred nagy ünnepélyességek között bevonult 
Eperjes városába, amelynek lányai virággal1 

fogadták a hős katonákat, akiket a polgár-
mester és a püspök is üdvözölt. Másnap az 
ezredes felelősségre vonta a polgármestert, 
hogy kinek az engedélyével rendezték az 
ünnepséget és megfenyegette, hogv hasonló 


