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kájának rendszeres elferdítésével izgatja el-
lenünk a francia 'közvéleményt. Most már 
meg azzal a nagy elégtétellel, hogy a ma-
gyar függetlenségi párt elnökére hivatko-
zik. Károlyi hosszai beszélgetést folytatott a 
lap egyik szerkesztőjével s izelitöül közöljük 
nyilatkozatából, 'hogy szerinte a monarchiára' 
nézve minden iháboru csak végzetes lehet, en 
nek dacára mi vagyunk a balkánon a leg-
veszedelmesebb konkolyihintők, mi vetjük el 
a meghasonlás magvát és kizárólag azon cél-
ból alapítunk uij államokat, hogy szaporít-
suk a tűzfészkeket. Addig csörtettük — úgy-
mond — kardunkat, amíg Albánia bérceinek 

legszegényebb lakói sem hederitenek reá s 
abba a helyzetbe jutottunk, mint a pattba 
került sakkjátékos, akinek, bárhova lép, el 
kell vesznie. Igy beszél saját hazájáról egy 
honfitársaink bizalmát kereső magyar ember 
ellenségeink egyik organulmában ahoz a fran, 
cia nemzethez, amelyet a reánk szórt rágal-
maikkal -szemben Ifel kellene világosítania. 
Mellesleg, mint a korrupció, a folytonos pénz 
ügyi botrányok és az erőszak hazáját mutat 
be bennünket. Ezen Károlyi Mihályíól, iga-
zán nem csodálkozhatunk, pedig csúnya ma-
dár az, amelyik saját fészkét nem kíméli. 

SZEGED VÁLASZT. 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap dél-
tett 11 órakor nagygyűlést tart a szege-
ói választó közönség. A Tisza-szálló disz-
teme bizonyára zsúfolásig megtelik és az 
* bizonyos, hogy egyetlen egy ember 
n&m akad, aki ne Rósa Izsó dr.-t kívánja 
Szeged képviselőjévé. 

Mert e város, mint egy ember, lel-
kesedéssel és őszinte megnyugvással 
ha j t j a Rósa Izsót az elárvult örökbe. És 
b e kelti látnia mindenekelőtt Rósa Izsó 
óf-naik, hogy a jelölés elől nem térhet ki, 
b e kell látnia, hogy ha nem fogadná el a 
teáimat, ugy megsértené egész Szeged 
v áll a s z t ó'k ö z ön s é gié t. 

Semmiféle érv nem állhat meg arra 
Jézve, hogy várhelyi Rósa Izsó ismét el-
hárítani íkivánjia a jelölést, amint megtet-

már. Annak idején — fogadjuk el a tel-
teott érveit — m-ás volt a helyzet, mint 
te- Mostan arról van szó, hogy e hónap 
vágir-e meg lesz már a választás, — ar-
[ól van szó, hogy nagyobb választási 
Jtedelem ezúttal csak ártalmára volna 
hegednek. És arról van szó, 'hogy csu-
Jte alig nyolc hónapra szól a megbízatás. 
Kóvidesen tehát az egész ország választ, 

Szegeden is óriási küzdelem lesz az 
tees ikerületekben. 

Mindezek az érvek együttvéve csaK 
temészetessé teszik, hogy Rósa Izsó dr. 
Is méltányolja a nemzeti munkapárt vég-
teajtó-bizottságáinak álláspontját. Na-

megfontolt, okos és minden oldalról 
is helyénvaló a végrehajtó-bizott-

te jelölése. És ami a fő, fedi egész Sze-
f ó város álláspontját. Senkiről nem lehet 

csupán Rósa Izsóról. E város társa-
? a lm a jól tudja, hogy ellentétes hang se-
> n a n nem jöhet. Szeged azt is tudja, 
"0Sy aki bármiféle disszonáns hangot sze-
tee fölkürtölni, legyen az akár felekeze-
teagy bármilyen „kérdés" — az csak 

tentéteket akar szítani a választópolgar-
J akaratának egységességében. Hogy 

Kere nem lenne, az bizonyos. 
rc te időben, az első kerületben 

Rósa Izsóról lehet szó, — ^ 02 

álláspontja nemcsak Szegednek, hanem az 
országos nemzeti munkapártnak is. Telje-
sen megbízható forrásból közölhetjük, 
hogy Rósa Izsó dr. jelölése a legteljesebb 
elismerést kelti Budapesten is, maga 
Khuen-Héderváry Károly gróf pártelnök 
és Tisza István gróf miniszterelnök is he-
lyesnek tartja, ha Szeged szabad királyi 
város ezúttal Rósa Izsó dr.-t küldi a par-
lamentbe. Igy állván a helyzet, egy dön-
tő óikkal még több, hogy Rósa Izsó dr. a 
vasárnapi jelölést fogadja el és ne törjön 
meg Szeged város társadalmának, vá-
lasztópolgárainak egységes, erős akara-
ta! 

A -vasárnapi ünnepélyes nagygyűlést 
megelőzőleg szombaton ihat óraikor a szege-
di nemzeti munkapárt Back Bernát elnöklé-
sével értekezletet tartott, amelyen a hol-
napi jelölő -gyűlés programiát készitettték 
elő. A -mai értekezlet is igen népes volt s 
egyhangúlag nyilatkozott meg a választók 
kívánsága, hogy Rósa Izsó dr. legyen Sze-
ged város első kerületének országgyü-léi 
képviselője. A megjelentek sorában voltak: 
Aczél Géza, Bokor Adolf, iifjabb Bokor Pál 
dr., Balassa Ármin -dr., Brüller Gyula, Békéi 
Nándor dr., Eisner Ignác, Fischhof Samu, 
Frank Antal, Fischer Aladár, Fejős Ferenc, 
Gál Kálmán, Geigner József, Grünfeld Ja-
kab, Holtzer Emil, Hoffer Jenő, Kovács Jó-
zsef dr., Kőhegyi Lajos dr., Kiss Arnold, 
Kovács János, Kőnig Salamon, Kohn Vilmos, 
Korniss Béla -dr., Kálmán Ákos dir„Kozma 
Marcell, Landesberg Mór, Landesberg Jenő 
dr., Lendvai Sándor, Lövész Antal, Mosko-
vitz Lajos, Palócz László, Paul Adolf, Pol-
lák József, Reiniger Jakab, Rosenfeld Nán-
dor, Rosenfeld Izidor, Rubin József, Schorr 
Ottó, Schwarz Rudolf, Székely Vilmos dr., 
Singer Jakab, Tentier M. László, Tóth Jó-
zsef, Tonelli Sándor, Török Béla dr., Török 
Márton, Ungár Benő, Vékes Bertalan, Vajda 
Vilmos, Wagner Gusztáv, Wimmer Fülöp és 

még számosan. 
Az értekezletet Back Bernát nyitotta 

meg -a következő rövid beszéddel: 
— Tisztelt Uraim, mindenekelőtt üdvöz-

löm az urakat és köszönetemet fejezem ki, 
hogy szívesek voltak meghívásunknak ilyen 

szép számban eleget tenni. A-mlnt az urak 
tudják, a mai ö-sszejövetelünknek egyetlen 
célja és tárgya van: tisztába jönni a jelölés 
kérdésében és jelöltet állítani Szeged első or-
szággyűlési képviselőválasztó kerületében. A 
végrehajtó biz-ottság ebben a kérdésben már 
előzőleg értekezletet tarto-tt és nagyon örü-
lök, hogy az urakkal közölhetem, hogy mi 
olyan jelöltben állapodtunk meg, aki — sze-
rintünk — nemesek az egész pártot, de Sze-
ged város érdekeit1 is a legjobban fogja szol-
gálni. Ez a jelöltünk: a szegedi nemzeti mun-
kapárt elnöke: Rósa Izsó dr. (Percekig tar-
tó éljenzés és taps.) 

— Én most ifelhafelímiazást kérek az 
uraktól, hogy ,a holnapi nagygyülés-en Rósa 
Izsó dr. jelölését (javaslatba hozzam 

Fötkiálíásak: Egyhangúlag hozzájáru-
lunk! Éljen Rósa Izsó! 

— Miután látom — fejezte be szavait 
az elnök — hogy egyetértenek velem, nincs 
egyéb hátra, minthogy megállapítsuk a hol-
napi ünnepélyes nagygyűlés programját, a 
melynek előterjesztésére felkérem1 a párttit-
kár urat. 5 

Cserő Ede dr. párttitkár terjesztette elő 
ezután a programról szóló javaslatát. Fel-
kérte előbb a választó polgárságot, hogy a 
holnapi nagygyűlésen, amely délelőtt tizen-
egy órakor a Tisza-szálló dísztermében lesz 

minél nagyobb -számban jelenjenek meg, 
hogy az a nap, amelyen Rósa Izsó dr.-t Sze-
ged országgyűlési képviselő jelöltjévé kiált-
ják ki, sokáig emlékezetes legyen. 

A programot ismertette ezután Cserő 
Ede dr. Eszerint a holnapi nagygyűlésen az 
elnöík -emlékbeszédet fog mondani a párt két 
elhunyt, oszlopos -tagjáról: Gerliczy Ferenc 
báróról és Jászai Gézáról. Ezután Ivánkovits 
Sándor dr. előterjesztést fog tenni a jelölt 
személyében való végleges megállapodásra. 
Ennél a -pontnál felszólalni kívánnak Pistor 
Egon dr. és Pálfy Dániel, de bárki a jelenlé-
vők közül tehet előterjesztést. Ha a nagy-
gyűlés a jelölt személyében végleges megál-
lapodásra ju-t, akkor a jelöltet kikiáltják s 
Öttagú küldöttséget menesztenek érte. A Ti-
sza-szálló dísztermében, a választó polgár-
ság előtt Kovács János ifogja üdvözölni a 
jelöltet: Rósa Izsó dr.-t. 

A mai értekezletnek a program- előter-
jesztésen kívül más tárgya nem völ-t és Cserő 
Ede dr. szavai után Rósa Lzsó dr. lelkes, 
hosszas éltetésével ért véget. 

Ha ismertetni akarnók azt a sokoldalú 
tevékenységet, amit Rósa Izsó dr. férfikora 
kezdetétől közel ötven esztendőn át Szeged 
egyetemes érdekeiért kifejtett, nem laphasá-
bok, de kötetek kellenének hozzá. Profánság 
volna ehelyütt felölelni akarni egy tartalmas, 
fáradhatatlanul dolgos életnek a közért való, 
eredményekben bőségesen gazdag munkál-
kodását s ezért csak arra szorítkozzunk, 
hogy néhány tollvonással idézzük vissza 
múltjának gazdag tárházából azokat a mo-
mentumokat, amelyek Szeged polgárságával 
és ennek a városnak a történetével Rosa 
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