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Dr. Rősa Izsó ötven éves ügyvédi jubileuma. 
fiSttját tiufósitónktól.) JeleH'tös és ritka 

hatánkohöa érkezett el dr. fíósa Izsó ügy-
véd, a -város első kerületén dk országgyűlési 
képviselője. Most ötven esztendeje, lvogy 
luegszttrezte az ügyvédi diplomát és hogy -a 
szülővárosában' ügyvédi foglalkozást folytat. 
Ezt a szaka-t-laat jubileumot március 25-én 
ünnepli a szegedi ügyvédi kamara, amelynek 
a jttbUáfl® ©sztendőlíf óta mindeniki Által 
méltán tisztelt és becsült elnöke. 

A véres idő, amiben most élünk, nem 
alkalmas nagyobbszabásn és a jubilánst meg-
illető ünnepség rendezésére, de arról van 
értesülésük) k, hogy ha arányaiban nem is 
•lesa széleskörű. a jhbiteumi ünnepség, -de 
annál melegebb és közvetlenebb -lesz a tisz-
telet, a szeretet és megbecsülés dokumentá-
lása. amit a szegedi ügyvédi kamara kíván 
dr. Rósa Izsó -iránt kifejezésre juttatni. Ez 
az ünnepség, ha a legnagyobb arányokat 
öltene, ha dr. Rám Izsót a leggrandiozusabb 
ovációban részesítenék, még akikor sem jut-
tathatnák neki az elismerést oly mértékben, 
mint amire hasznos köz- és társadalmi tevé-
kenységével oly gazdagon rászolgált. Mert 
dr. Rósa IZSÓ nemcsak hü és szerető fia ennek 
a várcsrnaífc, hanem munkában inegedzett és 
megőszült polgára is, aki kora ifjúsága óta 
ennek a városnak -szentelte mimkatúrásának 
legjavát, terxuákenyitő gondolatainak hasz-
nosságát, energiájának értékeit és a köz ja-
vát célzó törekvéseit. Társadalmi téren nem 
volt olyan akció, aminek részese ne lett vol-
na, olyan (kezdeményezés, amit okos és bölcs 
körültekintéssel ne segített volna diadalra, 
oly Kín jótékonysági megnyilatkozás, amit 
nemes szivének melegségével ne karolt vol-
na fel és eredményre ne juttatott volna. 

A város közügyeinek intézői hamar 
észrevették agilitását, kezdeményező képes-
ségét. tudását és .nem lankadó munkabírását, 
egyben minden szépért és jóért hevülő lel-
kületét és már ifjú (korában helyet adott neki 
a város ügyeinek intézésében. Vezető és ta-
lán tegrégihb tagja, a város köztör vén y ható-
ságának, ahol súlya van a szavának, nem 

tekintélyes állásai, hanem önzetlensége, pár-
tatlansága és nagy gyakorlata, úgyszintén az 
ügyek alapos ismerete és tudása miatt. El-
nöke az Ügyvédi kamaránalk, a zsidó hit-
községnek, a munkapártnak és nincs a város-
nak az a jelentékeny jótékony egyesülete, a 
melynek tagja nem Jenné és amely nem 
élvezte volna munkásságának eredményeit, 
hasznos és útbaigazító tanácsait. 

Sok-sok és elévülhetetlen érdemei vannalk 
a város fejlődésében és kialakulásában. A 
viz által elpusztult város a szomorúság és az 
uj- életre keltés napjaiban élvezte leginkább 
tetterejének, nagy koncepciójának .és széles 
látkörének legértékesebb megnyilvánulásait. 
A királyi -biztosság munkálataiban jelentős 
rész jutott néki és mindaz, amit -ebben az 
időszakban a szere töt t váras érdekében cse-
lekedett, az mind a polgárság .javát, érdekét 
volt hivatva szolgálni. A város boldogulási 
körül összpontosult minden -gondolata, a vá-
ros jövendője érdekében -dolgozott önzetlenül, 
fáradságot nem ismerve és minden cseleke-
dete, megnyilatkozása azt célozta, hogy ur-
asak szóban, de a valóságban is a második 
városa lehessen és legyen az országnak az 
ősrégi Szeged. Szószólója volt minden kul-tur-
törekvésnek és mim dan maik, ami alkalmas 
lehotett arra, hogy a várost iparában, ke-
reskedelmében és művészi törekvésében erős-
sé teheti. Nemcsak az újra való alapozás 
munkájában vett részt buzgósággal, hanem 
a fejlesztés akciójában is ott láttuk és látjuk 
.nap-nap után, most már ugyan meggyöngült 
fizikummal, de meg nem csappant munka-
kedvvel és kitartó buzgalommal. 

Most, hogy a ritka határkőhöz elérke-
zett és áruikor kartársai, az ügyvédek egy 
pillanatra, megállítani kívánják, hogy meg-
szárítsák munkában megedzatt jobbját és 
köszöntsék iá nevezetes évforduló -alkalmából, 
azt hisszük, hagy nincs ennek a városnak 
egy polgára sem, aki ne érezné és ne vallaná 
azt- az érteket, amit dr. Rósa Izsó e város 
részére képvisel és aki sajnálná tőle az el-
ismerés hótiszta virágait. 

Forradalom Peruban. 
Genf, március 14. A Newyonk Herald 

párisi kiadásának jelentik New-Orleansbői: 
Egész Peruban forradalom tört ki. A köz-
társaság területén heves harcaik folynak. 
A köztársaság minden városában vér folyik. 
A halottak száma igen nagy. 

Caranza az uj mexikói elnök. 
Berito, március 14. Caranzát, aki eddig 

ideiglenes elnök volt, hétfőn mindéin inci-
dens nélkül elnökké választották. 

Nem lesz formális hadüzenet 
az Unió és Németország közt 

Genf, március 14. Washingtonból jelen-
tik a Eigaro-naik: A hajók felfegyverezése 
dolgában sietteti a döntést az a körülmény, 
hogy az amerikai keleti kikötőkben roppant 
felhalmozódtak az elszállításra váró rako-
mányok. Az amerikai kábeltársaságok ezen-
túl nem fognak hirt adni a kormánynak a 
hajók felfegyverezésére szolgáló intézke-
déseiről. A lapok tisztában vannak Witson 

döntésének következményeiről s azt irják, 
hogy formaszerinti hadüzenet egyik részről 
sem várható. 

Az első felfeggverzeft amerikait! 
hajó elindulása. 

Berlin, március 14. A Tageblatt jelen-
tése szerint egy párisi lap washingtoni tu-
dósítója nem vél államtitkot elárulni, ha 
kijelenti, hogy az első felfegyverzett keres-
kedelmi hajó amerikai zászlók alatt még e 
hét vége előtt elhagyja Newyorkot. 

Az angolok ellenállás nélkül 
vonultak Bagdadba. 

BerEn, ntórcius '14. Mezolpotámídbö! 
érkezett hivatalos jelentés szerint a törökök 
február 23-ikától kezdve minden értétkes 
tárgyat és anyagot elpusztítottak Bagdad-
ban, vagy elszállítottak onnan. Az angolok 
ujabb jelentés szerint ellenállás nélküli vo-
nutak be Bagdadba és most észak felé nyo-
mulnak előre, hogy a város védelmére élő-
állásokat szerezzenek. < 

A közgyűlés elismerése 
a közélelmezési hivatal 

vezetőjének. 
(Sajót tudó silónktól.) A Déltiutgyldror-

szrig egy hét előtt ismertette a közélelmezési 
hivatal mérlegét és felemlítette, nem azt 
tartja fontosnak, hogy a mérleg másfélszáz-
ezer korona fölösleget tüntet fel, hanem azt, 
hogy amióta Balogh Károly városi tanácsos 
áll a közélelmezési hivatal élén, nemcsak, 
hogy ne,ti szűkölködünk élelmi cikkekben, 
de mindenből van elegendő és most olyan a 
helyzet, hogy a legjobb reményekkel néz-
hetünk a jöevndő elé és nem kell attól tar-
tanunk, hogy szükséget szenvedhetünk élelmi 
cikkekben. 

Céltudatos és a legkisebb részletekre 
kiterjed", figyelmes munka eredménye az, 
amit nemcsak -hangoztatni kell, de az elis-
merést a legteljesebb mértékben nyilvánítani 
az iránt, akinek ez a példátlan eredmény 
köszönhető. Balogh Károly, aki emberfeletti 
munkát végzett és aki legjobb tudásával, 
törhetetlen energiájával állott az ügy szol-
gálatába, megmutatta, hogy hozzáértéssel, 
az ügy szeretetével és szakadatlan munká-
val mit lehet elérni. Eleinte sok gáncs érte 
a közönség javát célzó törekvéseit, de o 
nem csüggedt, nem hátrált meg, hanem ha-
ladt a maga kijelölte uton, azzat a tiszteletre 
méltó szándékkal, hogy .kizárólag a közön-
ség érdekeit fogja szolgálni és elkövet min-
dent, bogy az egyéni érdekek figyelembe 
vétele nélkül, a közönség igényei kielégülést 
nyerhessenek. 

A inai közgyűlés teljes elismerését nyil-
vánította hasznos munkásságáért, ezenkiviil 
őri00 korona tiszteletdíjat szavazott meg a 
számára azokért az elévülhetetlen érdemek-
ért, amiket a közélelmezés terén sikerült fel-
mutatnia. Wimtner Fülöp, aki maga is az 
eredményes munka embere, lelkes szavak-
kal méltányolta Balogh Károly működését, 
nagy munkabírását és a közönség érdeké-
ben kifejtett tevékenységét, előrelátását. Es 
amikor arra kérte a közgyűlést, hogy Ba-
logh Károlynak fejezze ki eddig végzett 
hasznos munkájáért az elismerését, egyben 
indítványozta, hogy honorálják is azt az 
emberfeletti munkát, amit Balogh Káorly a 
hezéleimezés terén végzett. A közgyűlés ma-
gáévá tette Wimmer Fülöp indítványát és 
egyhangúlag elismerését fejezte ki a köz-
élelmezési hivatal érdemes vezetőjének, ezen 
Kívül 5000 korona tiszteletdijat is megszava-
zott a részére. Ez a lelkes és egyhangú el-
ismerés hihetőleg ujabb erőt ad Balogh Ká-
rolynak a további hasznos és remélhető 
eredményes munkássághoz. 

Ta&chlet Endre főjegyző a közélelme-
zési hivatal ismert mérlegét mutatta be, a 
melyről Wimmer Fülöp szólott különösen el-
ismerő szavakkai. 

— Mikor ezt a jeíenxést hallja — úgy-
mond, — kell, hogy visszaemlékezzék egy 
13 hónap előtti közgyűlésre, melyen kény-
telen volt azt indítványozni, hogy a város 
ne foglalkozzék közélelmezési ügyekkel- A 
közgyűlés ezt az indítványt el is fogadta, de 
hála a polgármester kitartó energiájának, 
egy hónap múlva már megmutatta, hogy a 


