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Hirek Wekerle miniszterelnök szegedi képviselőségéről 
és Rósa Izsó lemondásáról. 

— Dr. Rósa Izsó nyilatkozata. — 
(Saját tudósítónktól,) Föltűnést keltő 

hirt kőzöl a Pesti Napló csütörtöki számla, 
amely a .szegedi első választókerület man-
dátumával foglalkozva azt Dnia. ihogy dr. 
Rós'a Izsó országgyűlési képviselő (betegsé-
gére váló tekintettel' legközelebb lemond 
mandátumáról s az igy megüresedett kép-
viselőséget dr. Wekerle Sándor miniszterel-
nöknek ajánlják födi Az érdekes 'hir szövege 
a következő: 

Wekerle Sándor miniszterelnök, aki .a 
koalidó alatt Temesvárt képviselte, mosit 
Szeged képviselője lesz. Szeged első kerü-
letének képviselője dr. Rósa Izsó ugyanis 
elhatározta, hogy súlyos betegségére való 
tekintettel lemond a mandátumáról. A sze-
gedi választók körében, főként a kereskedők 
között mozgalom indult mög, hogy Weker-
lét nyerjék meg a mandátum elvállalására. 
Valószínűleg már a mapokbati nagyobb kül-
döttség utazik Szegediről a fővárosba, hogy 
folaján'ja a íminiszterelncknek az első kerü-
let mandátumát, Ha Wekerle elíogadijia a 
jelöltséget, egyhangú választás lesz, mert 
imint Szegedről jelentük, a munkapárt meg 
•sem fogja kísérelni, hogy ellenjelöltet állit-
ison Wékerlével szemben. 

A szegedi elsőikerületi mandátumról 
nem ez az első Ihir, amely az utóbbi időben 
szárnyria kait. Eddig ázopbani mindé í hhs 
valótlannak bizonyult és éppen az ellenőriz-
ihétetlen hírek valótlanságára való tekintet-
tel nem is foglalkoztunk ezekkel. Rósa Izsó 
személye sokkal iníkább tisztelt és becsült 
ugy a város közönsége előtt. mint. előttünk 
és éppen ezért nem tartottuk megengedhe-
tőnek, hogy a fölmerült kérdésekkel foglal-
kozzunk. , 

A P. N. fenti hírével kapcsolatban szük-
ségesnek tartottuk fölkeresni dr. Rórn Izsót, 
aki betegségéből mostanában fölépült és 
imár annyira jobban vari hogy bejár iro-
dájába. Dr- Rósa Izsó lekötelező szfcvélyas-
íSéggel fogadta a üéhmgy-aforszáz munka-
társát irodájáb'an. Vázioltuk a fővárosi lap 
hírét, amelyre dr. Rósa a következő nyilat-
kozatot tette: , , [ 

— Eddig semmi tudomásom 
iiflincs az ügyről. Néni is, hallottam 
róla és azt .sem tudom, hogy került " 
forgalomba ez a 'hir. A dolog ugy 
néz ki, min ti a provokáció akarna 
lenni, hogy nyilatkozzam. Az én Íté-
leteim szerint azonban ugy áll a do-
log. hogy ilyen, kérdésről elsősorban 
magával a pártommal, a nemzeti 
munkapártit a l kellene tanácsikoz-
nőm. 

— A mostani mi rfezter elnök 
személye és telietsége iráint én a 
legnagyobb tisztelettel és elisme-
réssel viseltetem, úgyannyira, hogy 
— iha ez 'a megoldás kedvezőnek 
mutatkoznék, — nem idegenkedném 
a helyein átengedni. Ez azonabn 
nemcsak tőlem iügg, haaiem egy-
részt az országos párttól, másrészt 
pedig választóimtól. Isimétlem, imég 
neim vagyok tájékozva a dolgok 
állása felől, de döntés előtt minden-
esetre '-tájékoztatnám magamat. 
Természetes, hogy elsősorban párt-
vezéremnek, gróf Túsza Istvánnak a 
véleményét hallgatnám meg s ezt a 

véleményt föltétlenül respektálnám. 
— Bár én az utóbbi időben be-

tegségem következtében távol vol-
tam a politikai köröktől, inem hi-
szeim, hogy mértékadó helye-n gon-
doltak volna is ilyen megoldásra. 
Kell, hogy kombinációnak tartsam 
ezt, amelyről magam is most hal-
lok először. 

— Mihelyt csak állapotom en-
gdf, de legkésőbb októberben érint-
kezésbe lépek ebben oz ügyben a 

döntő tényezőkkel. Ha ők is egy vé-
lemény ep, lesznek veileim, nam ál-
lom útját epriek a megoldásnak, maf 
a tisztelet következtében sesm, amit 
Wekerle miniszterelnök személye 
iránt érzek. Provokálni azonban 
természetesein nem fogom ezt a 
kérdést. 
A beszélgetés további során kiMente.tte 

még dr. Rósa Izsó azt is, hogv amennyiben 
választói körében ugy vélekednének, hogy 
— miután ő betegsége következtében most 
úgyis képtelen aktív munkára — Wekerle 
miniszterelnök pedig a városnak nyereséget 
jelentene és ezt a Véleményt előtte kifeje-
zésre juttatnák, minden egyéb szemponttól 
eltekintve, nyomban határozna és pedig a 
válásztópolgárck kívánsága szrint. amit ö 
természetesen parancsnak tekintene. 

Városi mutatváni/os telep Újszegeden. 
— Terv a városi zenekar megalakításáról. — Nyári színkör és városi mozi Új-
szegeden. — A mutatványos telepen létesülne a vidék első állatsereglete és akvá-
riuma. — A telep évi legminimálisabb bevétele félmillió korona lenne, amiből 

150.000 korona a tiszta haszon. — 

(Saját tudósitónktól.) A katonánapok 
rendezésével elért nagy sikerele folytán ve-
tették fel azt a kitűnő ideát, hogy a város 
Újszegeden mutatványos telepet létetttsen. 
Somogyi Szilveszter polgármester felkérte 
Tamás Rezső hírlapírót, a .katonanapok mu-
tatványos részeinek rendezőjét, hogy dol-
gozzon ki tervezetet egy Újszegeden létesí-
tendő vurstikó'l. Tamás ezzel a munkájával 
elkészült és Balogh Károly tanácsnok a tá-
rnics csütörtöki ülésén már ismertette is. 
Az lig.yes és .nagy hozzáértésről tanúskodó 
munkából közöljük a következőket: 

— iA mutatványos telep Újszegeden, az 
Erzsébet-kertben, a Főfasor. Temesvári-
körűt és a Szőragrutca által határolt terü-
leten foglalná helyet. A Főfasorra nyalna 
(azon a helyen, ahol a HonvédnaPon a ka-
baré volt) a nyári színkör és valamivel fel-
jebb (körülbelül az ártézi kútnál) a mozgó 
Kép-szintiáz. A 'fent megjelölt területen más 
Alkalmas helyeken, kisebb népszórakoztató 
látványosságokat, amelyek ,n.agy jövedel-
met hoznak, lehet elhelyezni. Igy például: 
karikadobás késekre, konongdebás. lövölde, 
labda dob ál ás tréfás figurákra, stb. 

A tulajdonképpeni mutatványos telep, a 
mely magas kerítéssel lenne körülvéve és 
ahova csak ötven fillér belépődíj ellenébe, 
lenne szabad a belépés, a mostani gyerek-
játszótéren és annák fák által beültetett 
közvetlen környékén volna megvalósítandó. 
Igen természetesen, hogy a mutatványé • 
telep bevételeinek fokozása érdekében és 
azéit is, nehogy, magánosok kcnkurrenciát 
csinálhassanak e városi intézménynek,szük-
séges lesz az eddigi, 'idevonatkozó szabály-
rendeletek módosítása, továbbá szükséges 
lesz, hogy a Vigadó bérletének lejárásával 
a mutatványos telepbe vonassák, úgyszin-
tén a tánckörönd, valamint a mellette levő 
korcsma is. Ennélfogva az ujszegedi lövöl-
dének sem adható további engedély, mint-
hogy a mutatványos teteinek ez is egyik 
főbevéíeli forrása lesz* 

A városa szabályrendeletek megváltoz-
tatásával azit kellene szabályozni, hogy a 
vátlós területén még az országos vásárok al-
kalmával sem ergedé!yez a város semmi-
féle mutatványt, vagy látványosságot, sőt 
.cirkusz, mozi és kabaré stb. előadások meg-
tartására sem ad engedélyt a mutatványos 

telep vezetőjének megkérdezése nélkül, mi-
után nevezettek a mutatványos telep kaba-
réjában és cirkusza részére fentartott he-
lyen nyerhetnek elhelyezést és igy a város-
nak .jóval tetemesebb hasznot hoznak, mint-
ha, mint edid'g, hfilypénzt fizetnének. 

A mutatványos, telep megvalósításával 
létesülhetne, illetve megszervezhető lenne 

Yi városi zenekar is. 
Régóta vajúdó kérdés ez. amely sohasem 
jutott n megvalósulás közelébe, fedezeti 
Nap hiányában. A mutatványos 'telepnek 
feltétlenül szüksége van állandóan működő 
zenekarra, amely .sétahangversenveket ren-
dezne .a bekeríteti telepen és szolgáltatná a 
zeneszámokat a színkörben, a moziban, a 
íáncfeöT!önd'be>n és más helyeken. Mig ed-
dig ne.m volt olyan városi jövedelem, mely-
ből a zenekar költségeit fedezhették volna, 
n est a mutatványos telep állandóan szer-
ződött zenészekkel rendelkezhetne és az 
Taft a z ;:dő alatt, amely alatt a mutatvá-
nyos tele.p nem működük, a magasabb igé-
nyeket is kielégítő hangversenyeket tártá-
ra, sőt bálákban, éttermekben és /kávéhá-
zakban', korcsolyapályán való működésével 
még a hideg idők ,alatt is bevételekre tehet-
ne szert. Alig képzelhető cl a mutatványos 
telep zenekar nélkül, amikor magaagbb igé-
iyü szórakozásokat is kii akar elégiteníi. F.n-

' e k a zenekarnak a megalakításával Szeged 
árois (régi óhaja i teljesülne és lenné a ka-

tonaságtól független, polgári egyénekből 
xersezett zenekara. 

A nyári qzirikörbea naponkint egy elő-
dást, ivasár- és ünnepnapbkan két előadást, 

•s'etleg hármat kellene tartani. Műsorán íő-
• ércei és vidéki művészek szerepelnének 

agánszálmckknl és egyfelivonisokkal Nagy 
Endre volt kabaréjának a stílusában. Heten-
:'nt egyszer az iskolaigazgatókkal rnegál-
I pitandó napon és időben 

iíjiisági előadás 
tartása válna szükségessé. A nu izzófénykép, 
cinházban naponta folytatólagos előadások, 
vasár- és ünnepnapokon délután három órá-
éi kezdve. Az .egyes filmek között a műsor 
'énkitésére árlista, és varieté-számok len-
iének beékelendők. A mozgófénykép-.szín-

bázban betenkint egyszer rendkívül mórsé-
It belépődíj mellett (amely csak az önkölt-

•eget fedezné) tanulságos mozgófánykóp-
előadások — szaktanárok mag"' rázat óval 
- • volnának tartandók. 


