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Rósa Izsó dr. az egyedüli jelölt. 
Az első pártvacsora. 

(Saját tudósítónktól.) A választási 
harc, amelyet erőszakosan akartak bele-
ékelni a 'város társadalmi életélbe, végleg 
leszerelődött. A nemzeti munkapárt érde-
mekben gazdag jelöltjének, Rósa Izsó dr.-
nak nevével minden bizonnyal győzni fog. 
A szegedi ellenzék ismét akcióképtelennek 
bizonyult. Bár nagyon jól (tudták, hogy 
az első kerületben nem lehet reményük 
győzelemre, mégis utazgattak, tanácskoz-
tak, gyiittek-mentek, gyűléseztek, jelöltet 
kerestek és a végén — nem állítottak je-
löltet. Állítólag ma délutánra a Kaszinó-
vendéglőbe gyűlést hívtak össze, ahol meg 
jelent a Délmagyarország munkatársa is, 
de nem jélent meg a vezetőség és ezért a 
csekély számban eljöttek kihörpentitették 
boraikat, fizettek és hazamentek. 

A választási humorok krónikájához 
tartozik még, hogy a szombat esti isme-
retes gyűlés határozatához képest 4—5 
ur vasárnap délelőtt felutazott Budapestre 
Tisza István gróf miniszterelnökhöz, hogy 
a szegedi munkapárt jelölése dolgában el-
foglalt álláspontja megváltoztatására bír-
ják. Amilyen könnyű v o t ez a misszió, 
olyan sikerrel is járt. Az urak még vasár-
nap éjjel Szegedre visszaétkeztek, Tisza 
István még mindig miniszterelnök és ha 
az urak válóban nemzeti munkapártiak, 
Rósa Izsó dr. a 21-iki választáson min-
den bizonnyal az ő szavazataikkal is di-
csekedni fog. 

A Rósa-párt egyébként pedig — an-
nak ellenére, hogy ellenjelölt nincs — a 
legnagyobb buzgalommal és lélkesedéssél 
munkálkodik a választás sikerén. Szervei 
hétfőn is állandó permanenciában' voltak 
és hétfőn este megtartották az első párt-
vacsorát, lelkes hangulatban, annak a föl-
emelő érzésnek állandó hatása alatt, hogy 
biztos a párt győzelme. 

Az első pártvacsoráról részletes tu-
dósításunk a következő: 

Mintegy kétszázötvenen vettek részt 
hétfőn este a nemzeti munkapárt első pártva-
csoráján, az Európa-szálló kertihelyiségében. 
Kilenc óra tájban jelent meg a választói kö-
zött Rósa Izsó dr., akit imipozáns ovációban 
részesített a választópolgárság egybegyűlt 
hatalmas csoportja. Az asztalfőn, a végrehaj-
tó bizottság tagjai 'között, foglalt helyet Rósa 
Izsó dr., aki alig győzte 'megköszönni a felkö-
szöntők áradatát s lelkesen ünnepelték még 
azok a vendégek is, akik más párt kötelékébe 
tartoznak. 

— Kötelessége minden szegedi polgár-
nak, hogy Rósa Izsó dr.-ra szavazzon — 
mondotta az egyik ellenzéki szónok. 

A tósztók sorát Balassa Ármin dr. nyi-
totta meg, aki rámutatott arra, Íhogy misem 
bizonyltja jobban a nemzeti munkapárt egy-
ségének épségét, mint ez a lakoma, amelyre 
oly sokan gyűltek össze nemcsak magából a 
munkapártból, hanem mlás pártbeliek közül 
is, hogy Rósa Izsó dr. ünnepléséből ők is ki-
vegyék a részüket. Hangoztatta, hogy ab-
ban, hogy a munkapárt egysége ma is épp 
oly szilárd, mint volt, nagy része van Cicat-
ricis Lajos dr. főispánnak és Tisza István 
grófnak. A mandátumot — mondotta — ér-
demesebb férfiúra nem bizhatják Rósa Izsó 
dr.-nál, akinek egészségére ürítette poharát. 

Periekig éljenezték a jelöltet, majd a 
lelkesedés lecsillapultával Török Béla dr. ál-
lott fel és mondott nagy tetszéssel fogadott 
beszédet. 

— Okos és becsületes politikának — 
kezdte — legmélyebben gyökerező sarkala-
tos tétele az, hogy nem szabad megengedni 
érzelmi politikát. Sohasem szabad megen-
gedni azt, hogy érzelmiektől elvakítva, szem-
behelyezkedjenek azokkal a tényekkel, ame-
lyek a reális politikát, az állampolgárok jó-
létének feltételeit alkotják. Ezért vagyunk hí-
vei a nemzeti munkapártnak. Ezért kérünk 
mi is részt a párt munkájából, meggyőződé-
sünk lévén, hogy az a komoly munka, ami a 
parlamentben folyik, egyedül vezet a supre-
rna lex-hez, Magyarország jövendő boldogu-
lásához. A nemzeti politika kérdéseiben azon-
ban csak az lát tisztán, aki a nemzet érdekeit 
a társadalmi kérdéseken felül tudja helyezni 
és a politika országos fontosságú kérdéseit 
nem zavarja össze a társadalmi kérdésekkel. 

A polgároknak az a joga, hogy képviselőt 
küldjenek a parlamentbe, semmi tekintetben 
nem. tartozik és nem rendelhető alá egyéb vi-
szonylatoknak. A parlamentbe olyan férfiút 
kell küldeni, aki erre a legméltóbb. Majd azt 
fejtegette a szónok, hogy aki a nemzeti mun-
kapárt hívének vallja magát, annak számol-
nia kell a párthüséggel is. Hogy ezt miként 
kell gyakorolni, arra példát mutat az orszá-
gos nemzeti munkapárt. Kifejti ezután, hogy 
vészes következményekkel jár az, ha valaki 
a politikában be nem vallott célokkal és áb-
rándokkal igyekszik gyöngiteni a nemzet 
erejét. Hallott olyan; tényeket, hogy a párt 
cselekedete nem fejezi:ki a polgárság akaratát 
s okul azt hozzák fel, hogy sok érdemes em-
ber hiányzik a párt vezetőségéből. A párt ve-
zetőségét, ha esetleg egyesek hiányzanak is, 
ezért vádolni nem lehet, mert a vezetőség 
mindig készséggel ölelte magához azokat, a 
kik oda törekedtek. Legfontosabb, amit hal-
lott, hogy az állami tisztviselők nincsenek 
benne a vezetőségben képviselve. Ennek az az 
oka, hogy a párt túlontúl tiszteli a törvényt 
és nem akarta megengedni azt, hogy azokat 
a tisztviselőket, akik méltatlankodnak, politi-
kai becsületükben bárhonnan támadhassák. 
(Ugy van!) Majd beszéde végén annak a re-
ményének ad kifejezést, hogy a párt a vá-
dakkal szembeté'is meg fogja mutatni súlyát 
és egységesen diadalra fogja. vinni azt a 
zászlót, amelyre Rósa Izsó dr. nevét irták a 
választópolgárok. (Lelkes éljenzés és taps.) 

Rósa Izsó dr. emelkedett szólásra ezután. 
Percekig tartott az ováció, amellyel elhal-
mozták, amikor felállott. 

— Tisztelt Uraim! Azok, akik engem kö-
zelebbről ismernek — kezdte a beszédét — 
meg vannak győződve arról, hogy nincsen 
rám nézve kínosabb 'helyzet, minthogy részt-
vegyek egy olyan körben, amely az én. sze-
mélyemnek van szentelve, vagy legalább is 
az én személyem is szerepet játszik benne. 
Ha mégis megjelentem önök között ezen al-
kalomból, tettem, egyrészt azért, hogy elma-
radásom semimlinemü félremagyarázásra ne 
szolgáltasson okot (helyeslés), másrészt, 
hogy tiszteletemet demonstráljam; tisztelt ba-
rátaim iránt és köszönetet mondjak azért a 
bizalomért, amellyel személyemet eddig is 
megtisztelni szívesek voltak. 

— De ha már szót emeltem, lehetetlen, 
hogy néhány adattal meg ne világítsam ezt a 
helyzetet, amelyben mi Szegeden bizonyos 
ellenáramlatokkal szemben vagyunk. Az én 
kedves barátom, Török Béla dr., rámutatott 
már arra, hogy miféle szemrehányással il-

Vcndéglőbcn 

KÁVÉHÁZBAN 

Füszerkereskedésben 

m MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN p 

SZT. ISTVÁN; 
m ÓVAKODJÉK • 

Csemegclit le iben d í i p l a i D a l á t a S Ö r t . 3Z UTÁNZATOKTÓL II 


