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Rósa Izsót egyhangúlag 
megválasztották. 

—• Az uj képviselő Budapestre utazott. — 

(Saját tudósítónktól.) Kedden, reggel 
Szeged első kerületének választópolgársága 

, - - mint előre látható volt — egyhangúlag 
Rósa Izsó drt. országgyűlési képviselőjéül 
választotta. A választás •minden: különösebb 
izgalom nélkül, méltóságteljesen és impozáns 
módon történt meg és noha mindenki tudta, 
hogy ellenjelölt nem akad, a választópolgár-
ság hatalmas tábora vonult fel Rósa Izsó-
zászlók alatt az Európa-szálló felé, hogy de-
monstráljon képviselője mellett. 

A választóik már reggel hét óra u rá-
kezdtek gyülekezni az Európa-szálló előtt és 
nyolc órakor vonuiímk fel a munkapárt tisz-
tikarának vezetésével a városházára, ahol 
Ivánkovits Sándor választási elnök pont 8 
órakor, a választók bevonulása előtt né-
hány perccel, a választási aktust ímegnyitoti-
nak nyilvánította. A megnyitásnál Csonka 
Ferenc, a második szavazatszedÓ küldöttség 
elnöke és két jegyző: Ördögh Lajos dr. és 
Hegedűs Antal volt jelen. Az elnök a szava-
zatszedés befejezését fél kilenc órára -tűzte ki. 
erre -azonban neim került sor, mert fél kilencig 
ellenjelöltet nem állítottak. 

A közgyűlési terem zsúfolásig megtelt a 
választókkal, amikorra Ivánkovits elnök a 
választók lelkes éljenzése közben kihirdette 
•a választás eredményét és az aktus befejezé-
sét. Beszéde igy hangzott: 

— ÁZ ,a példás összetartás, amellyel a 
Szegedi nemzeti munkapár t ragynaíbccsült 
jelöltje személye körül csoportosul, meghoz-
ta a várt eredményt, amennyiben a mai na-
pig -csakis egy képviselőjelölt -ajánltátott-. A 
tegnapi napon -tíznél több .aláírással ellátott 
••ajánlási ivet nyúj tot tak át Rósa Izsó dr. je-
löléséről. Miivel ina a kitűzéstől számított 
törvényes -félóra eltelt, Róm Izsó dr.-t Sze-
ged első kerülete által megválasztott ország-
gyűlési képviselőnek kijelentem. (Lelkes él-
jenzés és taps.) és ezzel a választási aktust 
befejezettnek nyilvánítom. Felkérem az ura-
kat, mivel a mandátum 'kiállítása néhány 
Percet vesz igénybe és 'föl kell kérni az alá-
írására őnagyságát, Rósa Izsó dr.-t, legye-
nek .addig türelemmel és vár janak itt benn 
a teremben. 

Rósa Izsó dr. egyhangú megválasztás*, 
után Back Bernát -elnök vezetésével tiztagu 
küldöttség kereste föl az uj képviselőt a Bás-
tva-u'teáiban lévő lakásán. A küldöttség tagjai 
Balassa Ármin dr.. Cukor Ignác dr., Cserö 
Ede dr., Eisenstadtcr Róbert, Fluck DezsÖ, 
Griin József, Homor István, Jánossy Gyula, 
Lendvai Sándor és Szarvady Lajos voillak, a 
kikhez Cicatricis Lajos dr. nyomban Szen-
tesről való megérkezése után a Tisza-szálló 
•előtt csatlakozott. 

Az uj képviselőhöz Back Bernát elnök 
intézte az első üdvözlő beszédet, a követ-
kezőket mondván: 

— Nagyságos Uram! örömmel jelentem, 
hogy Szeged első kerületének választópol-
gársága egyhangúlag a kerület képviselőjévé 
választotta, (Éljenzés.) örömmel konstatál-
hatom azt is, bogy nagyságodnak az az 
óhajtása, hogy a megbízólevelet mocsoktala-
nul ad ják át , a legteljesebb mértékben tel-
jesült, amidőn .nem akadt ember, akii nagy-
ságod személyével szemben jelöltet a jánlot t , 
v.a.gy a jelöltséget vállalta volna. Amidőn a 
Párt nettében üdvözlöm ós szerencse,kivána-
t-aimiat tolmácsólom, kijelentem azt is, bogy 

mandá tum átadásával azt a hosszú, érde-
mes munkásságot akar juk honorálni, ame-
lyet nagyságod évtizedeken át kifej tett. .Most, 
•Pedig iarra kérésit hogy a városháza köz-
gyűlési termébe mivelünk a mandátum át-
vétele oóljából á t fá radni szíveskedjék. 

Rósa Izsó dr. .meghatottan mondott kö-
szönetet a hirért, majd a küldöttséggel a vá-
rosiházára ment. 

(Átadják a képviselői 
mandátumot.) 

Hosszú, lelkes éljenzés közben vonult be 
Rósa Izsó dr. a küldöttség és a pártvezető-
ség kíséretében a közgyűlési terembe, ahol 
Ivánkovits Sándor a kővetkező szavakkal 
adta át a .mandátumot Rósa Izsónak: 

— Nagyságos képviselő ur! Ezen ünne-
pélye® pillanatban őszinte örömmell üdvöz-
löm Nagyságodat, mint .Szeged első kerüle-
tének egyhangúlag megválasztott, ország-
gyűlési kép viselő jíét. A nemzeti munkapárt , 
amely Nagyságod .nevét zászlójára irta, im-
pozáns többséggel tömörült e zászló mellé és 
Nagyságod iirányjában tanosiitott (lelkesedé-
sével és személyéhez való tragasizkodúsával 
kimutat ta azt az erkölcsi erőt, amely ezt .a 
győzelmet biztosította. Ezen győzelem tuda-
tában -a -választók annál nagyobb örömmel 
teszik le Nagyságod kezébe ia zászlót, mer t 
Nagyságod azt továbbra is mint a munka 
zászlóját fog ja tekinteni. Amidőn a válasz-
tók bizalmának zálogát képező mandátumot 
átnyújtaná szerencsém van, kívánom, adjon 
az isten Nagyságodnak- -erőt, 'egészséget ha-
zánk és városunk anyagi és szellemi előmoz-
ditására irányuló minden törekvéséhez. 

-Percekig éljenezték a választási elnök 
üdvözlő beszéd-e után Rósa Izsó dr.-t, .akinek 
az elnök az alábbi szövegű mandátumot 
nyúj tot ta á t : 

Jegyzőkönyv. 
Szeged szabad 'királyi város I. or-

szággyűlési képviselőválasztó kerületében 
1914. évi julius hó 21. napjára kitűzött 
időközi képviselőválasztásról. 

Jelen voltak: Ivánkovits Sándor dr. 
választási elnök és ördögh Lajos dr. vá-
lasztási jegyző. 

A választási elnök fönti határnapon 
reggel 8 órakor .megnyitja a választási el-
járást és közzéteszi, hogy ezideig csak Ró-
sa Izsó dr. ügyvédet ajánlották képviselő-
jelöltül. Az ezen jelölésről kiállított aján-
latot 1914. julius 20-iki kelettel, tizinél több 
•választó irta alá és az aláirák közüli a kö-
vetkező kerületben választók, úgymint: 
Back Bernát, Éisenstádter Róbert, Balas-
sa Ármin dr., Brauswetter Ottó, Gál Kál-
mán, Őserő .Ede dr., Holtzer Emil, 
Sdhwartz Rudollf, Abonyi Mihály, Cukot 
.Ignác, Lövész Antal, Weiner Miksa, 
Deutsclh Lipót, Török Béla -dr. és Komis 
Béla dr. unak 1914. julius 20-án. reggel 9 
órakor együttesen megjelentek a választási 
elnök előtt és Rósa Izsó dr.-t ajánlották 
országgyűlési képviselőjelöltül s erről Írás-
ban kiállított és aláirt ajánlatot adtak át. 

Egyidejűleg ugyanazon iratban a Rósa 
Izsó dr. pártbeli' választás bizalmi fér fiukul 
Brauswetter Ottó, Komis Béla dr., Csányi 
Sándor és Török Béla dr. szegedi lakoso-
kat jelölték ki azzal, hogy a két előbb meg-
nevezettet szükség esetén az Ivánkovits 
Sándor dr. választási elnök elnöklete alatti 
szavazatszedő küldöttséghez, a két utóbbit 
pedig a Csonka Ferenc elnöklete alatt 
esetleg miüködő szavazatszedő küldöttség-
hez kívánják ibeosztatmi. 

A választási elnök 8 és fél órakor ki-
hirdeti, 'hogy a választási eljárás meg,nyíl-
ta óta félóra eltelt s Rósa Izsó dr.-on kí-
vül m á s képviselőjelölt nem ajánltatott, 
ezért a választási elnök a választást befe-
jezettnek és Rósa Izsó dr ügyvéd urat 
Szeged szalbad királyi város I. országgiiy-
ilési képviselőválasztó kerülete által megvá-
lasztott képviselőnek nyilvánítja. 

A választásnak ekként történt lefolyá-
sáról három példányban vezetett és kiállí-
tott jegyzőkönyv befejeztetvén, annak egy 
példánya, az eredeti képviselőjelöltajániás-
sal együtt Rósa Izsó dr. megválasztott 
képviselőnek azonnal átadatott, a többi két 

példány pedig a központi választmánynak 
.megküldetett. 

Kelt Szegeden, 1914. évi julius 'hó 21. 
Ivánkovits Sándor dr., 

választási elnök. 
Ördögh Lajos dr., 

választási jegyző. 
A munkaipárt vezetősége sürgönyben ér-

tesítette az eredményről Tisza Is tván gróf 
miniszterelnököt és Khuen-Héderváry Ká-
roly grófot, a munkapár t elnökét, 

(Üdvözlés a párt nevében.) 
Balassa Ármin. dr. lépett a mandátum 

átnyújtása után Rósa Izsó dr. elé és a mun-
kapárt nevében a következő beszédet intézte 
hozzá: 

— Nagyságúé képviselő ur, szeretve tisz-
telt, nagyraibeiosült elnökünk! iA választási 
elnök ur áltál ünnepélyesnek (jelzett. pilla-
natban, amikor immár Szeged első választó-
kerületének országgyűlési képviselőjeként 
van szerencsém mélyen tisztelt személyét 
pártunk nevében üdvözölni, engedtessék meg 
•nekem, hogy a szegedi nemzeti munkapár t 
nevében egy pár szóval csatlakozzam a vá-
lasztási -elnök ur szavaihoz. (Halljuk.) Ez .a 
választás, nagyságos képviselő ur , .az én 
igénytelen megítélésem szerint, országos vo-
natkozásban 'történeti nevezetességű. Törté-
neti nevezetességű azért, .mert. az 1848jiki for-
radalmi események között bujdosó, vándorló 
1848-iki országgyűlés, az egész nemzet éle-
tét átalakító nagy reformmunkájának egyák 
utolsó aktusát it.t fejezte be Szegeden s ezért 
e városnak politikai története össze van kap-
csolva az ország politikai történetének fej-
lődésével. Ezen a napon, amikor a há rmas 
pillérre fektetet t választói törvények, ame-
lyek közül az 1848:IV. L-e. szabályozta a 
népképviseleti országgyűlést s mely az il874: 
X X X I I I . t.-c. á l tal nyer t kiegészítést, az 
1899: XV. törvénycikkel pedig módositáson 
ment át., amidőn tehát e három törvény szol-
gál tat ta a magyar választási rendszer alap-
ját, történeta nevezetességű nek mondom e 
napot azért, mert amennyiben a közei jövőt 
emberi számítás szerint kombinációba .lehet 
venni és amennyiben a képviselőház tagjai-
nak személyi körülményei t is kombi n ációba 
vehetjük, ez az utolsó választás, amely a 
mostani választási rendszer a lapján lefolyt. 
És minthogy e választási rendszer ellen sok 
zúgolódás, lázongás volt tapasztallb ató, a leg-
nagyobb lelki örömmel kell konstatálnunk, 
ihogy a korszakos fordulóponton Szegednek 
adta meg a gondvisélés annak a kötelesség-
nek a teljesítésiét, hogy e régi rendszer alap-
ján .megejtett utolsó választáson politikai 
érettségéről bizonyságot, tegyen. 'A legna-
gyobb lelki örömmel konstatálhat juk, hogy 
szót és minden polgár telijiesitsie hötetessé-
gót. És mert a városnak ezt a nemzeti niisz-
te, hogy az egész nemzet becsülését érdemel-
te ki .Szeged részére, (Ugy van!) 

— Azok a vészharangok, amelyek 1879-
ben összeomlását jelezték a városnak, hivó 
szózatot is fejezteik ki. iHivó szózatot Szeged 
polgárságához, Ihogy itt a végvidéken, a .nem-
zetiségiekkel szemben védőbástyaként kiren-
delt Szeged a nemzet összes érdekeinek szol-
gálatából — közigazgatási, politikai, társa-
dalmi, gazdasági és közművelődési kérdések-
ben — a légin,tenzivebb erővel kivegye a ré-
szét és minden .polgár! tel'fiesitse 'kötelessé-
gét, És mert a vársonak ezt a nemzeti niisz-
szióját minden egyes polgárának kötelessé-
gévé tette a vészharangok hivó szózata, eb-
ből a misszióból mindenkit megelőző oda-
adással és munkaszeretettel vetted ki a ré-
szedet Te, szeretett országgyűlési képvise-
lőnk. ((Éljenzés,) 

— Jól tudom, hogy mint országgyűlési 
képviselővel szemben minden olyan föltevés 
elhallgat, amely a r ra vezetne, hogy Te ma-
gadat egy párt képviselőjének 'tekintsed. 
(Mindenkiben megnyugvást kelt az, hogy 
mint megválasztott országgyűlési képviselő, 
nem egy párt, hanem az egész kerület, kép-
viselőjének ítékinted .magadalt. és egyoldalú 


