
Szeged, 1917. julius 15. 

Tíeíerqetj Tjéía búcsúja választóitól. 
- Dr. KQSZÓ Irtván a második kerület képviselőjelöltje, — 

(Saját tudósUóiikíÜ.) A szegedi függet-
lenségi és 48-as párt szombaton délelőtt 11 
órakor éríekezle.et tartott, amelynek kere-
tében megtör .ént dr. Kelemen Béla búcsúja 
választópolgáraitól és a jelölés az ő lemon-
dásával megüresedett második kerületi man-
dátumra. Amint az előrelátható volt, a sze-
gedi második kerület függetlenségi és 48-as 
polgársága egyhangú lelkesedéssel a párt 
30 éven át volt elnökét, dr. KGSZQ Istvánt 
jelölte, akit hosszas elnöki működése alatt 
már többször fölkértek a képviselőség el-
vállalására, Eddig azonban 'K szó mindig 
eéááriAüa magától a megtiszteltetést, most 
is esek hosszas rábeszélés után tudta a fő-
ispán és a pártvezetőség megnyerni a jelölés 
eíváüálasdra. Erre késztette Kószát egyéb 
indokok mellett az, .hogy gróf Apponyi Al-
bert, • amikor a szegedi második választó-
kerület marrá ér.na megüresedett, 'nagyon 
szívélyes és meleghangú levelét intézett hoz-
zá, amelyben fölkérte a jelöltség elvállalá-
sára. , 

Áz értekezlet, amelyet a Kossuth Lajos-
sugár ut 13. szám alatti László Zoltán-féle 
vendéglő nyári helyiségében tartottak meg. 
a leglelkesebb hangulatban folyt le. A külön-
böző népkörök és egyesületek kiküldöttebő1 

mintegy 4—500 ember veit részt az értekez-
ne' ölyvek kimagasló eseménye volt 
dr. Kelemen Béla beszéde, amelynek kereté-
ben búcsúzott el választóitól, akiknek támo-
gatására, gyüttérzésére, szeretetére mint fő-
ispán sokszorosan számit. 

[Tizenegy órakor már zsúfolásig megtelt 
az óriási terem. Mikor dr. Kelemen Bél-a idr. 
Kószó István kíséretében belépett a terembe', 
hatalmas „Éljen!" zúdult föl. Miután laosil-
1,apuit a zaj, dr. Készé István elnök a követ-
kező beszéddel nyitotta meg az értekezletet: 

Tisztelt polgártársaim! 
Dr. Kelemen Béla volt. országgyűlési 

•képviselőnket a fiatal ,király kegye Szeged 
•város főispáni székébe ültette. Engem, mint 
•a szegedi függetlenségi párt elnökét fölhí-
vott, adjuk alkalmat neki arra, jfegy Szeged 
város második kerületének vele egy érzelmű 
polgáraitól és választóitól elköszönhessen és 
visszaadja azt a szent lobogót, amelyet a po-
litikai élet •viharában nemcsak tisztán meg-
őrzött, de a gy őzelem koszorújával is föléke-
sített. 

Hót évvel ezelőtt .adtuk neki a lobogót, 
amelyet száz csatán ezer veszély között erős 
kezekkel tartott a 'jövőbe vetett hittel, a .ma-
gyar nemzet iránti testvéri szeretettel. A 
demokrácia lobogója volt ez akkor is, de föl-
irása szaporodott eggyel: az általános, tit-
kos választói jog föliratával. 

A győzelem babérkoszorújával, a válasz-
tói jogért való kitartó küzdelem fölirásával 
•díszített ezt a zászlót nem azért hozta ő el 
nekünk, mintha az alatt tovább küzdeni 
nem akarna, hanem aizért, hogy ennek di-
adalát fölülről segítse elő és annak rúdját 
más hivatot 'egyén kezébe adja és azzal 
•egyesült erővel segítse büszke diadalra. 

iA zászló selyme tiszta, de rudiia vihar-
edzett és ,a zászlótartó diadalmasan tért kö-
zénk, akit ezen es-gyülés nevében mint váro-
sunk fiát és főispánját üdvözöljük azon óhaj-
tással: áldja meg az Isten <.az ő munkáját s 
kisérje siker minden törekvését. 

[Percekig tartó hatalmas éljenzés fogad-
ta a beszédet, amíután dr. Becsey Károly 
•szólalt föl. Első, j'elkes szárnyalású szavai a 
főispánnak szólták, akit melegen üdvözölt. 

— Dr. Kelemen Bálát — mondta, — ré-
gebbi főispáni működé.-óből már megtanulta 
szeretni, becsülni és 'értékelni Szeged város 
közönsége. <A függetlenségi és 48-as párt tel-

jes erejével ós a legőszintébb meggyőződés-
sel fogja támogatni dr. Kelemen Bélát, mint 
a város főispánját és reméli, hogy a főis-
pán is ©iséecrb-an a függetlenségi és .48-as 
pártra akar, ki ván támaszkodni jövendő 
működésében. Igy. 'Ivánja ezt az egész vá-
ros és nem k tudja elképzelni, hogy máskép 
legyen. Egy idegen párt támogatása csak 
ideig-óráig tartó lenne ós a főispánra nézve 
ugy szólván semmi értéket sem tartogatna. 

(Dr. K eleműn Béla bénzéde.) 
A nagy tetszéssel és éljenzéssel fogadott 

beszéd után dr. Kelemen Béla főispán állt 
szólásra: 

— Miként méltóztatnak tudni. — mond-
ta — |W. Károly apostoli magyar király el-

I határozásából és az Esterházy-kormány bd-
zalimából Csongrád vármegye és Szeged sz. 
kir. város főispánjává újból kineveztettem 
i.t így Szeged második kerületének mandá-
tumáról lemondottam s lemondásomat a 
rézsz-rtálycklan előirt '18 órán belül a Ház 
elnökének ^bejelentettem. A mai alkalmat 
kívántam! fölhasználni arra hogy választóke-
rület m polgárságának hivatott .képviselői 
előtt megjelenjek, megköszönjem irántam 
•megnyilvánult, éveken keresztül tanúsított 
bizalmukiat és a zászlót, •amelyet hét év előtt 
•sz önök kezéből átvettem, szeplőtelen tisz-
tasággal, a teljesített kötelesség nyugodt 
öntud'atával bocsássam a második kerület 
függetlenségi és 48-as pártállása polgárai 
szieIis d rendelk evésére. 

Minthogy nem válunk el, bacsóra nincs 
ok, mert mint Szegd sz. kir. város főispánja 
ez uj hivatásom körében közvetlen összeköt-
tetésben maradok eddigi választóimmal, aot 
együtÜmfiködésünk még közvetlenebb, próg 
Bensőbb lesz, mert nem a. parlamentben és 
országos klubban lesz -a tevékenységi köröm, 
hanem Szeged város közgyűlési termében, 
a törvényhatóságában, annak bizottságai-
Ka fogunk együtt munkálkodni s bizton hi-
szem, sőt elvárom, — hiszen az egyik alapja, 

j hogy vállaltam a főispáni állást hogy a 
kormányhatalom képviseletében a helyható-
sági önkormányzat ellenőrzésére és fölügye-
lefiére irányuló feladataim sikeres megoldá-
sában és Szöged közügyei önzetlen szolgála-
tában Szeged összes függetlenségi érzelmű 
polgárainak, de különösen ós főképpen az én 
volt választóimnak hatékony támogatására 
minden időkben számitihatok. 

Eltekintve téhát .attól, hogy hucsuznunk 
nenr kell, mert az önök köréből nem távo-
zom; .sem a háborús időszak, sem a mostani 
aratása munkákkal való legfontosabb elfog-
laltságunk, de az idő rövidség© sem engedi 
meg, hogy a választó polgárságot a saját 
otthonában, a belterületi népkörökben és a 
külterületen keressem fel és nagyobbszíabásu 
beszámoló beszédeket tartsak, 7 évi tevé-
keny működésem rekapltuláljam, öszeifog-
laltan ismertessem; erre különben azért 
sincs szküség, mert hiszen a tisztelt választó 
polgáraim figyelemmel kisérték m én nyil-
vános életem, bét évi .szegedi képviselői mü-
feöiSéeem és tudják, hogy Szeged sz. kir. vá-
ros második.kerületét a p"rl-gmentben miu-

i denkor méltó módon, ia kerületet megillető 

sulylval képviseltem. Most tehát nem ma-
gamról, hanem a beállott politikai változás-
ról kívánok néhány szót szólni. 

(A váldsziói jog.) 
Ezután1 igy folytatta b szódét a főispán: 

— A Tisza rezsim a munkapárti kormány-
zat a korrupció az erőszak, a reakció ural-
ma volt. Tiszáá'k távozásával ez a rendszer 

.— reméljük — végleg 1 eriiint. Az uj alaku-
lásnak amely csak a függetlenségi párt tá-
mogatásával történhetett, örülni kell, mert 
az uj korámny .a közszabadságok bizto-ifá-
sával, s népjogok kiterjesztésével, szociális 
reformok megvalósításával jön. A függet-
lenségi pártnak támogatni kellett az uj ala-
kulást, mert programjának mondhatni két-
harmad részét megvalósulni látta. Kossuth 
Ferenc inaugurált hazánkban. Lépésről-lé-
pááipe köeeíedünk az Önálló, függ&tAin -jta-
gyjgódszág meg valósitásához .(Éljenzés.) A 
mi politikai állás pontunk: nem rombolni, 
Fanem- építeni! Lépésről-lépésre hódítunk 
teret és végül el'fogjuk érni céunkat. A mi 
politikánk jogvisza szerzés, nem jogfosztás. 

Beszédé további részéiben vázolt a fő-
ispán, begy a kormány legnagyobb pártja a 
függetlenségi és 48-as párt, akinek gróf Ap-
ponyi Altért a vezére ás akihez változatlan 
hűséggel ragaszkodik. A kormányba való 
részvétele garanciát jelent a kitűzött pro* 
gram megvalósítására. tA kormány legifőbb 
progi'sm rontja ,z>z általános, titkos és egyem. 
lő választójog megvalósítása, a magyar nem-
zeti állam szemelőtt tartásával. Programja 
még a kormányzatnak a közszabadságok 
.biztosítása, a közterhek igazságos ós egyenlő 
elosztása, nemzeti követelések, -szociális- és 
népjóléti intézmények megvalósítása, A de-
mokratikus politika korszakához érkeztünk. 
Majd viharos éljenzés közben á következő-
ket mondta a főispán: 

— Mmdenek fölött támo'fjWnvMk kelt 
pedig gz Esterházy kqrmchDjt azővt. midiit ez 
a kormány a világháború gycfds búfájezétS 
akarja a bék,etá^ayald\lóknál drivAvdéüte-
yti takarja a magyarság nemzeti év,Aek"M. 

Ezután a választójogról szólt a főispán. 
— Kell — mondotta, hogy egyetlen népré-
teg, egyetlen társadalmi osztály se maradjon 
elégedetlen. Kell, hogy ekik teljesítik állam-
polgári kötelességeiket, ne legyenek kizárva 
az ország sorsának intézéséből. És kell. hogy 
a hazánkat védő drága hősök n© csak az ál-
dozatok egyenlő viselésével, d-s egyenlő jo-
gokra is méltók legyenek. Nem lehet már 
további tűrni EZ ellenkező fölfogást. (Taps.) 

— A világháború rettenetes szenvedései 
közben fáj-dáliníasan láttuk, — mondta to-
vább -a főispán, — hogy egy korrupcióval, 
erő-szakos eszközökkel létrejött párturalom 
ül E'z ország nyakán. Áhítozva vártunk uj 
•embereket, uj irányt, uj erkölcsöket, uj 
rendszert! .Nos hát, z uj rendszer elkövet-
kezett (Éjenz'és, taps.) 

Most az a helyzet, hogy 'a Ház fölteszia-
tása és az uj választások el'k/rülhetimnek 
látszik. Mi azonban még reméljük, hegy az 
utolsó percben győzni 'fog a .(munkapártban 
•a belátás, 'az okosság és elkerülhetővé teszik 
az uj választásokat, ataelyek a mai rendkí-
vüli időkben egyáltalán nem volnának kí-
vánatosak. De ha tovább akadékoskodnak, 
nem marad más hátra; mint az országgyű-
lés feloszlatása, az ország megkérdezése: 
akarj'a-e a népjogok kiterjesztését, a közsza-
badságok biztosítását, ,a szociális é», népjó-
léti reformok megvalósítását! A z u j kor-
mányról még csak annyit, hogy a dualizmus 
keretében ki akarja domborítani a, magyar 
nemzeti államot. 

Dr. Kelemen Béla végül fölköszüntötte 
Szleged hazafias 'közönségét. 

(Dr. Kószó Irt rák jelölése:) 
Percekig zugé taps, éljen ós ováció fo-

gadta a főispán híatalmes beszédét. .Mikor 


