
4 Í/ÉLMAG YAROBflZAG. Szeged, 1917. julius 3Í. 

Negfyedsorban mondok köszönetet pnök- I 
nek jelenlévő választópolgár-társaim. kik fel-
kerestek engem ezeretet ükkel és bizalmukkal. 
Szándékosan mondom, ihogy felkerestek, mert 
én az önök bizalmát nem kértem, önök azt 
önkényt 'saját maguktól nyilatkoztatták meg 
előttem, tehát azért becses, mert nem kellett, 
kunyorálni és mégis megkaptam. Természete-
sen nz önök bizalmat kétszeresen köteles va-
gyok értékelni és megköszönni azzal, hogy 
•a megbízást, mit önöktől kaptam, minden 
erőm, miuden tudásom 'felhasználásával tel-
jesítsem is. 

Tag'adhatlan, hogy én önöket sokszor 
kértem magam mellé munkatársul, együtt 
dolgoztunk sokszor eredménnyel, sokszor 
csak erkölcsi győzelemmel, de mindig szere-
tettel és becsüléssel. Becsületes munkatársa-
mat találtam a népben és becsületes előhar-
cosa akarok maradni annak a népnek, mely-
nek fia, melynek testvére vagyok: és barátja 
maradok örökre. 

Az önök által most nekem adott zászlót 
az önöktől nyert lelkierővel ós honszeretettel 
viszem arra a politikai frontra, melynek első 
legifőbb feladata a becsületes és tisztességes 
béke megteremtése, a magyar nemzetnek egy 
uj ezredévre leendő biztosítása, mert: 

Jönni fog, ha jönni kell egy jobb kor, 
•Mely után buzgó imádság epedez .száz-

, ezrek ajakán! 

íMég meleg a nyele annak a zászlónak, 
melyet önöktől átveszek, még érzem benne 
dr. .Kelemen Béla főispán ur által a hazafiság 
szent tüzéből bciupregnált meleget és íhn ezt 
a tüzet az ő tisztaságában megőrizni tudom, 
az estben meg leszek önmagammal elégedve. 
Egyet mondhatok: Leh)! e zászló raptgijdjs, 
de sjefenüyos sah a! 

Ezen időközi választáson program ni be-
széd el nem mondottam és nem mondok ma 
•em önök ismernek engem és több mint har-
minc év óta munkatársaim voltak a politikai 
téren, együtt fogunk dolgozni tovább is. 
Nagytehetségű és kiváló hazafias érzésekben 
gazdag elődömnek, dr. Kelemen Béla főispán 
urnák programmját teszem magamévá és ott 
folytatom, ahol ő elhagyta. Iparkodni fogok 
azon a nivon tartani a küzdelmet, melyre ö 
fölemelte. 

A gróf Apponyi Albert vezetése alatt ál-
ló függetlenségi 48-as pártnak kivánok tagja 
lenni és ha nehéz helyzeték állanak elő, visz-
szajövök önökhöz visszatérek az ősforráshoz 
és miként Anteus a földből merítette erejét, 
én az önök lelkéből, a nép szivéből meritek 
erőt és önöktől kérek politikai táplálékot és 
útmutatást. A magyar nép szivéből, az én 
testvéreim lelkéből fog táplálkozni politikám, 
mert ennek forrása magyar, mert ennek vize 
tiszta, mert ennek dobogása egészséges zene 
s minden refrénje „Isten áld meg a ma-
gyart!" 

'Vágyam és törekvésem első pontja a tisz-
tességes békéért való küzdelem, imám, hitem 
és jelszavam: ,/Megbűnhődte már e nép a 
multat s jövendőt!" Béke után minden törek-
vésem arra irányul, hogy a harctérről vissza-
térő véreinket az általuk megvédett hazában 
olyan jóllét és jog várja, mely képes lesz eny-
híteni azon fájdalmakat és szenvedéseket, 
melyek immár három év óta gyötrik őket. 

Kívánom a demokratikus választói jog-
nak széleskörű kiterjesztését a polgárság 
minden rétegére, mely az államfentartás és a 
magyar nemzeti jelleg megőrzése tekinteté-
ben közreműködik. Ezen jogot bizonyos külön 
korlátozások mellett a női nemre is kiier-
ijesztendőnek tartom. 

A nemzet anyagi megerősödését célzó in-
tézmények létesítését és a háború által súj-
tott polgárság terheinek könnyítését és nép-
jóléti intézmények alkotását követelendőnek 
tartom. i j 

Városom rendezett anyagi helyzetben 

tartását, iparának, kereskedelmének és gaz-
dasági életének egészséges irányban való fej-
lesztését elősegíteni; — a közforgalomból ki-
vont élelmiszerek feloldását és a háborús rén-
(\detflek által me.gbámlófi! forgalom elviselhe-
tővé tétel Aj köv<{tel)n fogom-. 

Az Eszterházy kormány programját ma-
gamévá teszem és azt támogatom, mert meg-
győződésem az, bogy a magyar haza önálló-
ságának és a népjogok érvényesülésének ön-
zetlen igaz jóakarója. 

További programpontok felsorolását fe-
leslegesnek tartom, hiszen találkozunk igen 
gyakran és eszmecserét folytathatunk ugy 
országos, mint helyi kérdések felett, 

Tudatában vagyok annak, hogy nehéz 
viszonyok között küldenek önök engem a po-
litikai frontra, tudatában vagyok annak, 
hogy súlyos feladatok megoldása előtt áll az 
ország törvényhozása, tudatával birok annak, 
hogy épp ugy a harcmezőn mint a mögöttes 
területen mindenkinek kétszeres tevékenysé-
get kell kifejteni, de bátorít az, hogy egész 
életemben a munka ember voltam és csekély 
tehetségem hiányosságait pótolni fogja pol-
gártársaim jóakarata és törekvésem őszinte-
sége. Ebben a bitben és reményben veszem 
át Elnök Úrtól a megbízó levelet. 

Most pedig ebben a megbízó levélben a 
holt l etiik mellé adják önök eddig élvezett 
szeretetüket és meleg érzésükét s azután nyu-
godtan készülök egy magasztos küzdelemre, 
•apóink lelke s az Isten megsegít! 

Gyakran szakította félbe él.ienzés Kószó 
beszédét, amely után Tóth Gvula a függet-
lenségi párt nevében üdvözölte a választási 
elnököt és az uj képviselőt. Az összegyűlt 
választók ezután egészen a lakásáig kisér-
ték éljenezve dr. Kószó képviselőt. 
aaaa»nasaB«auEacaHMaii»iiBBa«B!iaB*aaaa«ifM*2s*S! 

A szegedi választójogi blokk 
felhívása. 

A szegedi választójogi blokk a követke-
ző fölhívást bocsájtotta ki: 

Németország császárja utasította mi-
niszterelnökét, hogy dolgozzon ki olyan tör-
vényjavaslatot, amely a mostani porosz vá-
lasztójogi rendszer helyett az egyenlőség és 
általánosság alapján titkosan gvakorlandó 
legyen. Az alkotmányreviziót kidolgozó-bi-
zottság pedig azt az álláspontot foglalta el, 
hogy a miniszterek a német parlament ellen-
őrzése alá kerüljenek s azok csak addig 
maradhassanak helyükön, amig az általános 

.választójog alapján összegyűlt népképviselet 
bizalmát birják. Ide tartozik természetesen 
az is, nogy a diplomácia is a parlament el-
lenőrzése alá kerüljön, titkos szerződéseket 
ne köthessen, csupán olyanokat, amelyeket 
a népképviselet elé terjeszt és elfogad. 

Mi, Magyarország polgársága ugyanezt 
követeljük, mi az oligarchikus és banktőkés 
kormányzati rendszer helyébe olvan kor-
mányzatot kívánunk, amelv az általános 
választójog alapján létrejött parlament el-
lenőrzése alatt áll és ne a képviselők függ-
jenek a kormánytól, mert hisz az eddigi vá-
lasztójogi törvény szerint a kormánv annak 
juttatott mandátumot, akinek akart. segitsé-
gére lévén a szent háromság: vesztegetés, 
terrorizmus és alkohol, — hanem a válasz-
tók bizalmából nyert mandátumát a kor-
mány ténykedésének szigorú ellenőrzésére 
használja föl és szemei eiőtt soha se lebeg-
jen más, mint az ország népének jóléte, ipa-
rának, kereskedelmének, földmivelésének föl-
virágzása, a tudomány és művészet fejlesz-
tése. Ha ezeket tartja szem előtt, ugy soha 
sem fogja tűrni, hogy az ország kormányzói, 
diplomatái veszélyes játékot űzzenek az or-
szág népének életével és javaival. 

A most hivatalba lépett ui kormány a 
választójog kormánya. Aki tehát azt kíván-
ja, hogy ez ne csak névleg, hanem tényleg 
ugy legyen és ez a kormánv meg is alkossa 

az áitaláncs, egyenlő és titkos választójogot, 
csatlakozzék a szegedi választójogi blokk-
hoz, hogy végre Magyarország is az igazi 
szabadság és egyenlőség hazája legyen és 
ne legyenek vagyonosak, akik ezenkívül 
jogokban js dúsak és szegénvek, akik a sze-
génységen fölül a jogtalanság szégyenbélye-
gét is kénytelenek viselni. Fölszólítunk en-
nélfogva mindenkit, testületeket ugy mint 
egyeseket, hogy a választójogi blokkhoz való 
csatlakozásukat jelentsék be a blokk alul-
írott elnökénél, aki a további teendők felől 
készséggel ad fölvilágosítást. 

A blokk vezetősége nevében: 
Fürtös Sándor, dr. Becsev Károly, 

titkár. elnök. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefon jelentése. — 

(Serényi Béla uj pártot alakit?) Hir 
szerint Serényi Béla kereskedelmi minisz-' 
ter a .munkapártból kilépettekkel, valamint 
a pártonkívüli 67-esekkel uj pártot fog ala-
kítani, amely ntég a képviselőház megnyi-
tása előtt formálisan is megalakul. 

(Kilépések a munkapártból.) Eddig 
ujabban a következő képviselők léptek ki 
a munkapártból: báró Kazy József, Jónás 
Ödön, Korkány Péter, báró manaszi Barco 
György, Hantos Elemér, Csuzy Pál, Ghetie 
János, JArosi Vilmos, Siegescu József. A 
munkapártból kilépő képviselők névsora ál-
landóan emelkedik. 

(A kereskedelemügyi miniszter prog-
ratnm beszéde.) Gróf Serényi Béla keres-
kedelemügyi miniszter vasárnap délután 
három órakor tartotta meg nagy érdeklő-
déssel várt programmbeszédét Putnokon, 
A kereskedelemügyi minisztert több munka-
párti képviselő is lekísérte Putriókra. Az 
alkotmánypárt képviseletében herceg Win-
díschgraetz Lajos, az Apponyi-párt részéről 
Szejitiványi Árpád jelent meg. Gróf Seré-
nyi Béla programmbeszédében hosszasan 
foglalkozott a választójog ügyével é s kije-
lentette, hogy a 30 éves korhatár fentartá-
sa a legnagyobb hálátlanság volna a nem-
zet részéről a hősökkel szemben. Sokkal 
jobb - - mondotta, — a jogkiterjesztést ne-
künk megcsinálni, mint másokkal megcsi-
náltatni. Tisza merev álláspontjával nem 
használt az ügynek, csak ártott pártának 
és tekintélyének. Majd rátért a szénellátás 
kérdésére és kijelentette, hogy Magyaror-
szág a szénszükségletnek csak kétharmadát 
tudja fedezni. Intézkedéseket tett, hogy a 
legkisebb emberek szénellátását biztosítsa. 
A jövő gazdasági fejlődést — mondotta — 
biztosabb és tartósabb alapokra kívánja a 
kormány fektetni, egyfelől azon gazdasági 
kiegyezés révén, amelyet az előző kormány 
az osztrák kormánnyal megkötött, másfelől 
a jelenleg a német birodalommal folyó szer-
ződéses tárgyalásokkal. Beszédje során a 
kereskedelemügyi miniszter kifejtette, hogy 
a választójogi, közgazdasági, szociális és 
egyéb problémák megoldására kormányt 
támogató többségre van szükség. E pro-
gramom híveinek tömörülniök kell, hogy a 
háborúban az országot megkíméljük a vá-
lasztás izgalmaitól. Végül annak a rémlé-
nyének adott kifejezést, hogy egy nagy li-
berális blokk alakul, amely megvalósítja a 
nemzetre váró gazdasági és szociális fel-
adatokat. 


