
Szeged, 1017. julius 31. DÉLMAGYARORSZAU 

Dr. Kősző István a második kerület képviselője 
— Egyhangú választás. — 

(Saját tudositónkíól.) Dr. Kelemen Béla 
főispánná történt kinevezésével megürese-
dett Szeged II. kerületének mandátuma. A 
második kerület választólpolgársága hétfőn 
egyhangú lelkesedéssel dr. Kószó Istvánt vá-
lasztotta meg képviselőiének, akit puritán 
egyénisége és régi, érdemes közéleti mun-
kássága predesztinált a választók impozán-
san megnyilvánuló bizalmára. 

A választás reggel 8 órakor kezdődött 
és félkilenckor már véget is ért. A Kossuth 
Lajos-sugáruti rókusi elemi népiskola volt a 
választás színhelye. Az épület előtt már S 
óra előtt a választók lelkes csoportja gyüle-
kezett. Bent az iskola helyiségében már 
együtt volt az elnökség: dr. Pálffy József 
.elnök, Lantos Béla .helyettes elnök, Rack 

-Lipót jegyző, dr. Pap Róbert a szavazat-
szedő küldöttség elnöke, dr. Tóth Béla jegy-
ző, Gróf Sándor és Laczkovics János helyet, 
tes jegyzők; Balogh Károly. Taschler Endre, 
Fodor Jenő és dr. Thuróczy Mihály bizalmi 
férfiak a törvényhatóság részéről. 

(A választás.) 
Pont nyolc óra volt, amikor a válasz-

tási elnök felemelkedett a helyéről és a kö-
vetkezőket mondta: 

— Uraim, a választási eljárást meg-
nyitom. Miután hozzám a kerülettől eddig 
csak egyeden ajánlat érkezett, dr. Kószó 
Istváné (Éljenzés), a törvény rendelkezé-
sei szerint ajánlást még félóráig elfogadok. 

A félóra elmúlt anélkül, hogy ujabb 
ajánlás érkezett volna. Pálfv elnök tehát 
aláirta a választási jegyzőkönyvet. Dr. 
Kós zó István megbízó levele igv hangzik: 

(A mandáfum.) 
Jegyzőkönyv. 

iFölvétetett Szegeden 1917. évi julius hó 
80-án a Szeged szab. kir. város II. országgyű-
lési képviselőváiasztó kerületében, a. kerület 
székhelyén: a Kossuth Lajos-sugáruti rókusi 
népiskolában 1917 julius hó 30-án végbement 
időközi országgyűlési képviselőválasztás lefo-
lyásáról. 

Jelen voltak dr. Pálfy József választási 
elnök, Rack Lipót választási jegyző stb. 

'Választási elnök a választási eljárást a 
fönti helyen reggel 8 órakor megnyitván, 8 
és fél órakor kijelenti, hogy .1017 julius 28-án 
kelt s ugyanezen napon hozzá beadott irósos 
nyilatkozatban Födi Ferenc, íGárgyán Imre, 
Juhász Antal,, Tóth Gyula, Visky György, 
iSzaibó Sándor, ördög Illés, Hajdú Antal, Ör-
dög Vince, Pintér Ferenc, Eugi Antal, Kato-
na Mihály, Magyar -Péter, Dobó István és 
Sehütz Antal előtte együttesen, személyesen 
is megjelent II. kerületi polgárok dr. Kószó 
István szegedi lakos ügyvédet ajánlották 
képviselőjelöltül, 

Egyidejűleg a párt részéről Fenyvessy 
Jenő, Visky György, Vetró Lajos és ördög 
Vince bizalmi férflakul jelöltettek. 

Szeged város tanácsa 27989/1917. sz. hatá-
rozatával Tasóhler Endre főjegyző, dr. Tu-
róczy Mihály főügyész, Balogh Károly és 
Fodor Jenő tanácsnok urakat küldötte ki a 
választók személyazonosságának ellenőrzé-
sére. 

Minthogy a választás megnyilta után 
félóra alatt más képviselőjelölt nem ajánl-
tatott, a választást az elnök befejezettnek és 
dr. Kószó István szegedi lakos, gyakorló 
ügyvéd urat Szeged szabad királyi város II. 
országgyűlési képviselő választó kerülete ré-
széről megválasztott országgyűlési képviselő-
nek nyilvánítja és kihirdeti. 

A választás ekként történit lefolyásóról 3 
példányban vezetett jegyzőkönyv ezzel befe-
jeztetvén, egyik példánya dr. Kószó István 
megválasztott képviselőnek saját kezébe át-

adatott, a másik két példány pedig a közpon-
ti választmánynak megküldetett. 

Kmif. 
Dr. Pálfy József Rack Lipót, 

választási elnök. választási jegyző. 

Háromnegyed kilenc előtt az elnökség 
kivonult az emelvényre, melv előtt ekkorra 
már körülbelül 300 főnyi váiasztópolgárság 
gyűlt össze és dr. Pálffy a következő sza-
vakkal hirdette ki az eredményt: 

— Ezennel kihirdetem, hogv Szeged 
város II. országgyűlési képviselőválasztó 
kerületében a mai napra kitűzött és törvé-
nyesen meghirdetett választásra hozzám fél-
kilencig egyetlen szabályszerű jelölés érke-
zett dr. Kószó Istvánra vonatkozólag. Mint-
hogy a törvényes idő lejárt és további aján-
lást nem fogadhatok el, az eljárást befeje-
zettnek és dr. Kószó Istvánt a kerület kép-
viselőjének jelentem ki. Amennyiben a párt 
intézkedni kivan, hajlandó vagvo-k neki a 
mandátumot azonnal átadni. 

Ezután dr. Kószó Istvánért három tagu 
küldöttség ment el, amelynek tagjai voltak: 
Barmos Qyörgy, Tóth Qyula és Visky 
György. Negyedóra múlva a küldöttség élén 
visszatért Kószó István, akit hatalmas éljen-
zés fogadott. 

(Dr. Pálfy József beszéde.) 
A választás elnöke a következő szép 

beszéd -kíséretében adta át a mandátumot dr. 
Kószó Istvánnak: 

Nagyságos Uram! Az imént hirdettem 
ki a választás eredményét, rnelv szerint 
Szeged szab. kir. város 11-ik országgyűlési 
képviselői választói kerülete a törvényes for-
mák és rendelkezések pontos betartásával 
Nagyságodat egyhangú lelkesedéssel a kerü-
let országgyűlési képviselőjévé választotta. 
Amikor ezt Nagyságodnak is. mint a vá-
lasztás elnöke ezennel kihirdetem és a vá-
lasztási eljárásról felvett jegyzőkönyv egy 
példányát átadom, engedtessék meg nekem, 
'hogy a város hatósága és közönsége nevé-
ben elsőnek üdvözöljem, Isten áldását kérve 
a haza, a nép és szülővárosunk javáért foly-
tatott munkálkodására. 

A választó polgárok bizalma olvan man-
dátumot adott át Önnek képviselő ur, ame-
lyet Ön előtt azon férfiú birtokolt, akinek 
-kiválóan értékes egyénisége mindenkor ki-
magaslott az ország jeleseinek táborából, a 
kinek minden reiszóialása. minden politikai 
szereplése elismerést és dicsőséget jelenteit 
városunknak, akinek képviselőségére politi-
kai párt állásra való tekintet nélkül biiszike 
volt minden szegedi polgár. Éppen ezért dr. 
Kelemen Béia politikai örökségének átvétele 
nemcsak diszt, ha-nem egy megszerzett ma-
gas nivó megtartásának erkölcsi kötelezett-
ségét jelenti. A választó polgárok bizalma 
Nagyságod kiválóan népszerű és értékes 
egyéniségében, a függetlenségi eszmék tör-
ihetlen bajnokában találta meg a méltó utó-
dot, akire a mai vész és goudterhes időkben 
érdekeinek önzetlen, tiszta és hazafias vé-
delmét és képviseletét nyugodtan bizihatja. 
És ez a bizalom a legteljesebb mértékben 
jogosult azon férfiúval szemben, a-kiriek ön-
zetlen közéleti szereplése nyitott könyv e 
város közönsége előtt, aki szemünk láttára 
tette meg az utat a zákányi akácos tanyák 
kevés, de okos beszédű magyarjainak par-
lamentjétől a dunaparti száz kupolás palota 
márvány terméig szilárdan és biztosan, in-
gadozás, határozatlanság nélkül, jobbjában 
magasán lobogtatva a függetlenségi és 4-8-as 
eszmék zászlaját. 

Országok, népek és nemzetek sorsán-ak 
iníézé-sében részt venni mindenkor nagy és 
magasztos hivatás. De most. amikor a ma-
gyar nép visszafojtott lélegzettel figyeli min-

den mandátum sorsát, mert érzi. tudja azt, 
hogy egész véres múltjának gondterhes, ke-
serves jelenének és biztató jövendőjének 
sorsa a magyar, országgyűlési képviselet 
sorsával van összeforrva; amikor évezredes 
kultúrák romhalmaza, legyilkolt ember mil-
liók, elpusztult vagyon milliárdok, vér, és 
könnyek omlásának tengere egv szörnyű 
kihaoszban, egyesülnek; amikor soha nem 
sejtett csodák és látomások történnek; ami-
kor örök időkre szánt és égig emelt trónok 
összedőlnek, ami-kor idegen országokban 
földönfutóvá lett királyok bolyonganak, ami-
kor még Szibéria felől is a népszabadság 
nekünk oly ismerős márciusi fuvalma len-
gedez, anwkor évszázados igába dőlt nép-
milliók emberi mivoltuk tudatára ébrednek, 
akkor hinnünk szabad, hogv az őrület mér-
téke betellőben és az emberiségre boruló 
balsors éjszakája múlóban van és közeledik 
a népek és nemzetek egy szebb, egy boldo-
gabb jövendőjének hajnala a békés áldást 
Ihozió munka korszaka. És ebben a munká-
ban oly feladat vár Önökre képviselő ur, a 
melynél szebb, magasztosabb, dicsőbb, de 
egyben súlyosabb .feladat nem juthat halan-
dó ember osztályrészéül. 

Divinális erővel, isteni hatalommal épí-
teni a romhalmaz helyén valami dicsőt, ha-
talmasat; emberit, amely alkotás az ember-
hez méltó, bölcs, erős és szép legyen. Épí-
teni, megteremteni egy uj világot, amelyben 
nem egymást öldöklő fenevadak, hanem 
emberek laknak, ahol a gyűlölet parazsát 
nem szítják, hanem kioltják és a szeretet 
lángját élesztik, ahol a szépnek kultuszát 
istápolják, ahol a bekötött szemű igazság 
egyformán mérlegeli a bűnt és az erényt; 
ahol az emberi jogokat nemcsak hirdetik, 
hanem gyakorolják, olyan hivatás, olyan 
-munka, amelynél nagyobbat és értékesebbet 
emberi elme, kar -és lélek nem alkothat. 

A mai naptól kezdve Ön is részese ezen 
emberfeletti munkának képviselői ur. Isten 
áldása, siker és szerencse koronázza fárado-
zásait! 

(Dr. Kószó István ráfcsh.) 

Dr. Kószó István a következő beszédben 
válaszolt: 

Mélyen tisztelt Választási (Elnök Ur! 
Kedves Barátom! Szivemnek kettős öröme 
van, az egyiket azon szeretetteljes jó kívánat 
idézte elő, melylyel Te a Szeged város II. vá-
lasztó kerületének polgársága által kiállitta. 
tott megjbizó levelet nekem átadtad; — szi-
vemnek másik örömét az képezi, hogy el-
mondhatom azt, hogy az én testvéremet, Sze-
ged város igazi demokrata polgárságát kép-
viselni szerenesés vagyok. Mindezekért első 
szavam a hála és köszönetnek szava 

Legjobb barátaimnak egyikétől ka-pom a 
megbízó levelet és a legjobb barátom által 
szerkesztett megbízó levél több mint 50.000 
ember képviseletét biztosítja .részemre. Az 
én választóimnak egy szép száma itt van s 
ezeknek legerősebb része talán a most dörgő 
ágyuk és ropogó puskák öldöklő tüzében ha-
za gondolva teljesiti honvédelmi kötelességét. 
A második köszönő szavamat azoknak kül-
döm és kérem a magyarok Istenét, hogy hoz-
za- minél előbb őket haza onnan erőben, egész-
ségben. Adja vissza annyi nőnek a -férjét, 
annyi gyermeknek az apát, annyi megállott 
üzemnek szellemi vezetőjét, annyi ugarnak a 
munkását. 

Harmadik köszönő szavam mint, áldást 
kérő szó azoknak szól kik -távol idegen rideg 
sirban nyugosznak és megcáfolva látják azt 
az imát, hogy „ez a föld, míely ápol s eltoRar." 
Legyen -neki könnyű a föld! Talán az ő vé-
rük valósítja meg a költő a múltba vezető jós 
szavát: 

,/)ly nagy volt hajdan a magyar 
Nagy volt hatalma birtoka 
Magyar tenger vizében hunyt el 
Éjszak, kelet, dél hulló csillaga!" 


