
4. DÉLMAGYARORSZÁG Szöged, 1914. julius 

— Az ön hosszas közéleti 'munkássága 
Szeged polgárságának tulajdonlapén a pro-
gramija. Mit akarnánk mai mást? Nem aka-
runik, nem íkérünk, ment az ön viselkedése, az 
ön munkássága, 'az ön gondolkozása tulaj-
donképén a mi programunk. Nekem teljes 
meggyőződésem, íhogy ön most, ha a föl-
ajánlott jelöltséget elvállalja, nagy áldoza-
tot lioz; de amidőn Szegedről van szó, rneig 
vagyunk győződve, hogy semmi áldozat-
készséget nem sajnál, mert Szegedéit kell 
tenni. 

— Azon meggyőződésemnek és hitemnek 
ismételve kifejezést adva, íhogy mi azt a ne-
vei;, amelyet zászlónkra írtunk, együttes mü-
ködessol diadalhoz juttatjuk .s abban a re-
ménytben, hogy a jeleltlséget ellífogadni ke-
gyes lesz,' egy szívvel', égy lélekkel azt kiált-
juk: éljen Rósa Izsó dr., Szeged város I. ke-
rületének kép v-i.sélőj elültje! (Hosszantartó, 
szűnni mm akaró lelkes éljenzés és taps.) 

(Rósa elfogadja a jelöltséget.) 
Rósa ízsp űr. általános figyelem mellett 

igy válaszolt; 
imílósn'1 nvf j 'n í'inwfÍJ ú 1 Jo té 1t'..t •VTJ-.V-' j • 

Nagyságos elnök ur! Mélyeit tisztgl,t; pol-
1 ^árfalfsá!m!?"Mély ;ira^iKá'tdttsá«gál ' 'vékzem 

tudomásul abbéli elhatározásukat, hogy p 
szegedi I. választókerületben megüresedett 

, országgyűlési képviselői állásra csekély szd-
mélyamet ;méUóziattak jelölni. Más körülmé-
nyek között bizonyára kitértem volna ezen 
rendkivüli megtiszteltetés elől, afnint ezt az 
előző általános választás idején is' tevém, 
mert én magamat erré az állásra aém elég-
gé képesnek, sem a város- • érdekei és a kerij-
1-et súlya é;S; méijtósága szempontjából .elég-
gé alkalmasnak nem. tartom. (Élénk tillako-

' g a & ö k . f - 1 'mnoíl >.m:M bCBtí 
revoa hVlót van 

éS cáák arról ifehet szó, 'hogy éz a Választó-
kerület az országgyűlés hátralévő néhány 
hónapos tartamára képviselet nélkül ne ma-
radjon, nérrt emelek kifogást és nem gördí-
tek akadályt az el lén, hogy a megejtendő vá-
lasztás alkalmából az én siérény nevemet 
írhassák zászlójukra, teszem ezt külöiíösei 
még fosért is, liogv a rövkl néhány hótíap 
múlva kő-vétkező,általános; képviselokáidszták 
idején az önök szabad elhatározási joga fön-
tartassék és biztosittassék. 

' Köszönettel fogadom abbeli elhatározá-
sukat iá, hogy tőlem programot nem kiváij-
nak, mert önök mindnyájan tudják, hogy én 
40 évet meghaladó :közszereplésem'Égésk 
ideje alatt szilárdan és Változattanul Deák 
Fetenc politikai elvéit vallom lés hogy ezidd-
szerint Tisza István személyében tiszteleg 
politikai Vezéremet. De a jelen napok talán 
nem is igen alkalmasak 'belpolitikái progra-
mok fejtegetésére, arrírdön a külpolitika egét 
annyira borúsnak látjuk, liógy1 nincs emb 
fia, aki a legközelebbi jövő alakuláséit esa 
némi biztossággal is megjósolhatná, amelb 
helyzet azt a komoly intelmet rejti magá-
ban, hogy az ország fiai és leányai pártállás-
ra, és nemzetiségre való tekintet nélkül, viszi-
szavonást. és gyűlölködést félretéve, a Haza 
szeretetében és , a haza szolgálatára •testvé-
riesen egyesüljenek. (Éljenzés és taps.) 

Ami pedig a városhoz és a Választókéi 
riilethez való viszonyomat illeti, azt is tucí-
iák mindannyian, hogy én már egy em-beii 
öltőn, át télj-es efőmftmetv légjobb -tehetségén j-
mel és önzetlenül szolgálom Szülővárösorri 
ügyeit ós érdekeit és inig isten élrtem- engecj, 
ezekét a szolgálatokat szülővárosomtól ép 
polgáraitól a jövőben sfim fogom megtagad-
ni. (Hosszantartó, szűnni nem akaró taps é'p 
éljenzés.) tötmoax űoxe .inl-A-

Elhatározásukban nem is annyira a jcj~ 
vőre szóló buzdítást látok, — mert az én kté 

.roímban már érre szükség nincsért — mint 
inkább méltánylását azoknak a szolgáhrtoki-
nak, amiket eddigi pályafutásomon a hivatá-
som és polgártársaim, által részemre kijelölt 

ifórenvtaifesíötftém. >vi .iiintifmuuöb ikyto 
Fogadják engem megtisztelő eíhatározáj-

sükért j őszinte- köszönetemet Azzal i a határ ' 
zott föntartással mindazonáltal, hogy 

a határoi-
y ö írtál-

lasztásnak reám nézve kedvező kimenetele 
esetén is abban csak akkor tudnék megnyu-
godni, ha abban a válasétópolgárság bizal-
mának döntő bizonyítékát lát halhám és ha e 
mandátum minden folttól és mocsoktól men-
ten, tisztán adatnék a kezembe. 

Bármi legyen is azonban a választási el-
járás eredménye, én hálásan köszönöm bi-
zalmukat és kéremi önöket, hogy tartsanak 
meg továbbra is barátságukban és jóindula-
tukban. (Hosszas, lelkes éljenzés és taps.) 

(A nagygyűlés határozata.) 
Back Bernát elnök: Tisztelt polgártár-

sak: Miután Rósa Izsó dr. ur a szegedi I. 
választókerület képviselőjelöltségét elfogadni 
szíves volt, én őt e kerület képviselőjelöltjé-
nek ezennel kikiáltom. (Lelkes éljenzés.) 

Cserö Ede dr. párttitkár indítványozza, 
hogy a nagygyűlés alkalmából Tisza István 
gróf miniszterelnökhöz, Khuen-Héderváry 
gróf pártelnökhöz és Jeszenszky államtitkár 
urakhoz üdvözlő sürgönyök küldessenek. 
(Helyeslés.) Az üdvözlő sürgönyöket az el-
nökség fogja elküldeni. 

Indítványozza -továbbá az elnökség, hogy 
miután Rósa Izsó dr. a pártelnökségtől visz-
szalépett, az elnöki -teendőkkel Szarvady La-
jos és Back Bernát' urakat megbízza és föl-
hatalmazza a végrehajtó bizottságot, hogy a 
választási előkészületéket, az összes azzal 
járó munkákat -a -választás befejezéséig az 
efnökséggeT dz eddig szokott imódon intézze. 
(Helyeslés.) A nagygyűlés ilyen értelemben 
határozott. 

(Az üdvözlő táviratok.) 
Tisza István gróf miniszterelnökhöz a 

nagygyűlés • az -alábbi üdvözlő, táviratot kül-
dötte: \Y , Y ' »• : -vs\ Y - I I 

Tisza IsSván gróf miniszterelnök urnák 
Budapest. 

Szeged város felső választókerületének 
nemzeti munka-pá-rti nagygyűlés-e szere-
tettel és bizalommal üdvözli Nagymélío-
-ságodat és tudatja, -hogy jelöltjének Par* 
tunk -elnökét, Rósa Izsót kiáltotta 
Back Bernát pártelnök, Cserö Ede 
párttitkár. 

Khuen-Héderváry Károly grófhoz^ aZ, 
országos munkapárt elnökéhez a követkéz 
üdvözlő sürgöny ment: 

Khuen-Héderváry Káboly gróf urnák 
Budapest. 

A szegedi nemzeti -munkapárt i f 
nagygyűlés-e mély tisztelettel üdvözli 
gyelmes urat és jelenti, hogy képyise;l,j 
jelöltnek párt-elnökünket, Rózsa Izsó dr--
kiáltotta ki. Back Bernát párt-elnök, Cser" 
Ede dr. párttitkár. 

Khuen-Héderváry elnök -válasza 
szól: 

— Köszönöm a szives üdvözlést I a 

tunk -sikerét bizton várom a kipróbált v • 
zetősóg buzgalmából. 

Khuen-Héderváry-
Jeszenszky Sándor dr. államtitkárt i 

jelölésről az alábbi táviratiban értesítették: 
Jeszenszky Sándor dr. államtitkár unnak 

§zives tudomására hozzuk, hogy j 
szegedi nemzeti munkapárt a város ,,' 
-kerületének képviselőjéül pártunk ehio^' 
Rósa Izsó dr.-t jelölte. Back Bernát P'ar 

elnök, Cserö Ede -dr. párttitkár. 
Ezenkívül Cicatricis Lajos dr. főisPa' 

is értesítették a jelölés-ről, aki -a következe 
ben válaszolt: 

— Hazafias örömmel és igaz barátság 
gal üdvözöllek, m-in-t a szegedi első válasZ\ 

I Korzó Mozi 
Ü nyári helyisége. n 

kerület nemzeti munkapártjának j e l ö l t j é t . a 

ban a meggyőződésben, hogy pártu-nk !el, 
• _ I m n . . ,, ; ; Sfedés-e diadalra fogj-a -vinni a zászlót, an*'.-

:^r^nilfini^íinrwir»lfaainglt r ft!iaija||in«i'[a re a kéMzalvm annak a férfiúnak a nevet ' 
ta, aki egy hosszú életen keresztül táid0.^ 
hátlati hűséggel és önzetlenséggel szójáé 
hazájának és városának- közügyeit. CM' 
cis főispán. 

(A miniszter elnök válasz0-1 ^ 
Tisza István gróf miniszterelnök 

Bernát -elnök cimér-e intézte -ma a követi 
táviratot: T, ' Y ^ I 

Szíves t értesítését mégUöszönvfé, . 
szegcdi első választókénikt munkaPf'F 
ját és érdemekben megőszüli irtául1 

szivem mélyéből üdvözlöm. 
Tisza 
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: Fellépte a világhírű : 

B r e t í o r d 

Spiritiszta és hipnotikus 

kártya-művész. 

(Mikor tesz a választó*- , 
fo 

Szeged központi választmányához. 
szólitás érkezett tegnap a fcépviselöbá'Á.YfiY 
kétől néhai Gerliczy Ferenc báró örö^A 
betöltése ügyében, A 'kép-yisejphpz elnp^1-
levele igy - szól É^jYj,,/ ?A rtjoí7ct ' 

Szeged váron tekintete* közpdnh').,, 
választmányának Szép*" 

[ í | Izgalmas történet egy királynő életéből 3 felv- [ a j 
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Előadás este 9 órakor. [s] 
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((Gerliczy Fw-ené i b é r Í D L v » * - - ,,p?/ 
választókerületének tónviselőir -élh®-^ 
vá.n, a, kápviselöiháiznak 1914.. éyi áprib® Vj 
tartott ülásében hozott' batározate ^^y t , 
föllhiiVom a tökdntetes kozporitf választ"1, 
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| Rendes helyárak! | 

hogy a szük-téRessé vált u j fcé^Sdlte.P^Y 
tás iránt a törvényes int éwkmlések®! 
tenui és a választás -határnapját • vei®91 

"éatttt sz.iv«sk«aj6k. in xj; inm • . ; ' 
Szegedi 1914/ éfri 'JűHtW 4-éÜÜ'.."'Yy'". 
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A fölhivás következitélien JU -111U 
a közpobtú;választmány (uginiboz '"foSm 
vókat; amelyek .szerint » választnij"L; ^ 
S-áit, szóidéin tartja meíiJŰ^t^ )so • 


