
Szeged, 1914. julius 19. 

Egyhangú választás előtt. 
— A nemzeti munkapárt uj szervezete. — 

(Saját tudósítónktól.) Kedden reggel 8 
órakor veszi kezdetét az országgyűlési kép-
viselőválasztás aktusa és kilenc órakor Rósa 
Izsó dr. már minden bizonnyal Szeged első 
'kerületének egyhangúlag ,megválasztott or-
szággyűlési képviselője lesz. Ellenjelölt, a 
Fiai utolsó napig nem a'kadt és .minden előjel 
szerint nem is lesz. A munkapárt végrehajtó 
ós választást intéző bizottsága ennek ellenére 
óppugy elvégezte az előmunkálatokat, mint-
ha a legerősebb ellenfellél állana szemben 
"gy, hogy ha akadnia is kalandos természetű 
"róbálkozó, a nagy számban .felvonuló mun-
kapárti szavazók olyan fölényt tudnának biz-
tosítani Rósának, hogy legkésőbb 10—11 óra-
kor az esetleges áljelödt visszalépni kénysze-
rülne. 

A munkapárti választók reggel három-
negyed 8 órakor gyülekeznek az Európa-
szálló termeiben, ahonnan nyolc órakor zász-
'ók alatt vonullnak fel a választási helyiségbe, 
k választási aktus nyolc órakor kezdődik és 
"a .félkilenc óráig jelölt nem lesz, az elnök 
'fesű Izsó dr.-t egyhangúlag megválasztott 
képviselőinek fogja kijelenteni. Ha akadna 
— ami kizártnak látszik — ellenjelölt, a 

r iasztás akkor sem tartihat 10—11 óránál 
tovább. 

A választási aktus befejezése után nyom 
ban 'kiállítják a mandátumot és Rósa Izsót 
küldöttség ihivja meg a városiházára, amely-

erkélyén Ivánkovits Sándor dr. válasz-
tási 

elnök beszéd kíséretében fogja átadni az 
1|]' képviselőnek a megbízó levelet. 

Egyébként ma a nemzeti munkapárt 
tégrehajtó bizottsága beható tanácskozást, 
'olytatott 

a párt további munkálkodásáról, a 
"telyné! a pártszervezés kérdése .mellett kü-
rtösen az volt beható vita tárgya, hogy a 
Riasztói névjegyzék összeállításánál mikép 
""ion a párt a választók rendelkezésére. Ter-
mészetes, hogy a nemzeti munkapárt, amely-
ek uralma alatt készült a választói jogosulí-
s%ot, szélesen kiterjesztő uj törvény, min-
íen erejével azon vain, hogy azok, akiket a 
'érvény jogkiterjesztésben részesít, az ösz-
^ i rásná i a névjegyzékből ki ne maradja-
""k. A magyar politikai élet demokratizálá-
s t a koalíció pluralitásos törvényjavaslatá-
S' szemben az a törvény hozza meg, ezért 
.^alommal mindenki csak a munkapárthoz 
N u l h a t , ha azt akarja, hogy fáradság és 
I3ltség nélkül feltétlenül bejusson a válasz-
ok névjegyzékébe. A szegedi nemzeti mun-
Spárt végrehajtó bizottsága épp erre való 
intettel a következő felhívást intézi a kö-

z s é g h e z : 
, Feliiivj.uk mindazon po lgár tá rsa in-

akik az uj választói tö rvény alapján 
Zsz tó - jogosu l t ságuka t gyakorolni ki-

jtéi'ják, hogy a Vár -u tca 7. 'szám alat t 
ry-húz, a főposta átellenében) elsö-

téeleté'n lévő pártirodán'klban bármely 
i!2hapon délutáni 6 és 8 óra között meg-
f e n i szíveskedjenek, ahol díjtalanul 
'Men néven nevezendő felvilágosítással 

ágálunk, a szükséges okiratokat, adato-
Sf megszerezzük és igy mindegyik jogo-
Hlt fáradság és kiadás nélkül elérheti 
A hogy a választók névjegyzékébe beke-
^ és képviselőválasztáskor választói 

gyakorolhatja. 
A szegedi nemzeti munkapárt. 

DÉLMAGYARORSZÁG 

Amint a felhivásból látható, a nemzeti 
munkapárt mosit már állandó pártirodát tart 
fenn, első sorban azért, hogy a választó kö-
zönségnek szolgálatára lehessen. A párt új-
jászervezésének munkája egyébként teljes 
erővel folyik, ki fog terjedni mind a három 
választó kerületre és olyan erős, hatalmas, 
demokratikus szervezetet fog alkotni a mun-
kapárt, hogy a legbiztosabb győzelem re-
ményében veheti .majd fel a harcot az álta-
lános választásokon. 

Előkészület történt még arról is, hogy 
Rósa Izsó diadalmas megválasztásán a 
párt méltóképpen emlékezzék mleg egyik 
leglelkesebb és legagilisabb tagjáról, a gyön-
gélkedő Wimmer Fülöpről. A holnapi diadal-
mas választás alkalmából ugyanis a nemzeti 
munkapárt üdvözletét küldi Wiimmer Fülöp-
nek, amit a párt és a szegedi közélet több-
száz tagja irt alá. 

Tegnap este a inemzeti .miunkapárt ve-
zetősége Rósa Izsóval együtt megjelent a 
szegedi Kereskedő I f jak nyári mulatságán, a 
mely az ujszegedi Vigadóban folyt le és ki-
válóan sikerült. Amikor Rósa Izsó dr., Cserö 
Ede dr., Bokor Adolf, Balassa Ármin dr., 
Lövész Antal , 'Rosenfeld Izidor, Valikora 

A monarchia álláspontja. 
(Milyen elégtételt veszünk Szerbián ? -
Fokozatok egész az ultima rácóig. — A 

szerb kormány nyilatkozata.) 

(Saját tudósítónktól.) A Neues Wiener 
Tagblatt budapesti levelezője jelenti: Abban 
a szerencsében részesültem, hogy bevontak 
egy beszélgetésbe, amelyet számos kiváló 
miagyar politikai személyiség folytatott, köz-
tük egy magasrangu, nem. aktív államférfiú, 
aki a helyzetről kitűnően vain értesülve, — a 
szerb kérdésről. Ez a politikus mondotta a 
többi közt: 

— Szerbiával tisztába kell és fogunk is 
jönni. ígéret és szép szó imár ineirh elég. Sokan 
elégedetlenek a közös kormány eljárásának 
las.su tempójával. Nyugodtak lehetnek: a 
kormány teljes megfontoltsággal fog eljárni, 
amely 'helyénvaló, mielőtt döntenek, ha az 
igazságosságnak ilyen fontos kérdéséről van 
szó és mindent tisztázni fog. Pasics nem 
ringatja magát tovább is kétségben afelől, 
hogy .most is mleg fogunk elégedni az ő Ígé-
reteivel. Ausztria-Magyarország* íjjal tudja, 
hogy van hivatalos és nem hivatalos szerb 
politika és a hivatalos szerb politikának a 
szép szavai arra valók, hogy leplezzék a 
nem hivatalos politikának üzelmeit. Teljes 
határozottsággal ismétlem: ez ima. már nem 
mehet igy tovább. Szavakkal a mostani 
ügyön nem lehet segíteni. Mindazonáltal 
nem szükséges azért, hogy izgalom és ide-
gesség támO'djan. Az ultima ráció, amelyről 
Tisza István gróf beszélt, tényleg ultima rá-
ció. .de odáig még vannak fokozatok. Való-
színű, hogy nem leszünk kénytelenek mind-
járt az ultima rációhoz nyúlni azért, hogy 
Szerbiától megszerezzük a monarchia szá-
mára az elégtételt. Lesznek még közbenső 
eszközök, mint például az áruvámok és az 
utasok ellenőrzése az osztrák-magyar-szerb 
határforgalomban, amit lehet olyan módon 
berendezni, hogy Szerbia úgyszólván elzá-
rassék az egész külvilágtól. Azt kivánjuk, 
hogy a szerb kormány járjon el a gyanús 
emberek ellen és ha nem akar eljárni elie-

3. 

István, Landesberg Jelnő dr. éls a pártnak 
.még számos tagja kíséretében megjelent a 
táncteremben, lelkes, kitörő éljenzéssel fo-
gadták, a cigány rázenditett a Rákóczi-in-
dulóra, .majd a leányok virágokkal! halmozták 
el .az első kerület népszerű képviselőjelölt-
jét. Az egyik kisleány, Hoffer Rózsika, gyö-
nyörű piros rózsacsokrot nyújtott át a je-
löltnek s kedvesen csengő hangon .még meg 
is toldotta ezzel a kis mondókával: 

— íme, Rózsa rózsát ad Rósának! 
Majd sorra bemutatták Rósa Izsónak a 

rendezőség tagjait, meg a kipirult arcú kis • 
táncosnőket), akikkel kedvesen, sokáig el-

diskurálgafott. 
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óraikor megjelent a városháza bizottsági ter-
mében Ivánkovics Sándor dr . választási el-
nöknél és átnyújtotta Rósa Izsó dr. ajánlá-
sát. ' ' * 

A szegedi nemzeti munkapárt tagjai ez-
úton kéri fel a vezetőség, hogy kedden dél-
előtt háromnegyed nyolc órakor az Európa-
szálló választási helyiségében minél többen 
jelenjenek meg, hogy a felvonulás minél im-
pozánsabb legyen. 

nük, akkor olyan módon fogjuk gyakorolni 
az ellenőrzést a 'határon, hogy mindenki gya-
nús, aki Szerbiából jön. Ezt bizonyára meg 
fogják érteni Szerbiában'. 

A kiváló államférfiú érdekes felfedezé-
seihez hozzáfűzte még: 

— Nyugodtak lehetnek, a megoldás ta-
lán sokkalta gyorsabban megtörténik mint 
ahogy bárki képzelné. 

Bécsből jelenítik: Tisza István minisz-
terelnök tegnap a Magyar Házba va'ló meg-
érkezése után báró Burián ő felsége szemé-
lye körüli miniszterrel tanácskozott. Báró 
Burián jelentést tett a miniszterelnöknek 
ischli kihallgatása eredményeiről. Délben Ti-
sza hosszabb ideg tanácskozott Berchtold 
gróf külügyminiszterrel a szerajevói vizsgá-
lat eddigi eredményeiről és a Belgrádban 

teendő lépésekről. Hir szerint irányadó kö-
rökben a helyzetet pesszimisztikusabban íté-
lik meg, mint valaha. 

A mai napon még ezek a jelentések ér-
keztek : 

A szerb sajtófőnök nyilatkozata. 

A szerb miniszterelnöki palotával szem-
ben, régi kopott földszintes épületben van a 
szerb miniszterelnökségi sajtóosztály. Egy-
szerű falusi háznak fest az épület, ahol már 
reggeli öt órakor nyüzsgő az élet. Átfutják 
az összes ^belgrádi lapokat, kivonatokat ké-
szítenek belőlük a minisztériumok és más ha-
tóságok számára, tucatjával fordítják le a 
külföldi, leginkább magyar és osztrák lapo-
kat s mire a hivatalokban megkezdődik a 
munka, mindegyik osztályfőnök íróasztalán 
találja a sajtóiroda referátumát. 

A szerb sajtóiroda főnöke ezidőszerint 
Stefanovits de Vilovszky osztályfőnök. Ba-
rátságos, komoly hivatalnok, aki csak meg-
gondoltan tesz nyilatkozatot. 

— A legnagyobb készséggel ismertetem 
Szerbia álláspontját, — mondotta — de 

előbb érintkeznem kell Pasics 'miniszterel-
nökkel, akitől instrukciókat kell kérnem. Egy 
óra nnulva szívesen látom s azt hiszem, hogy 
akkor mindenre kiterjedő nyilatkozatot te-
hetek. 

A .sajtófőnök ezzel átsétált a miniszter-
elnökségre, ahól Pasicscsal és Protics bel-


