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I m m ú l i o m i i a m e r i g i f 
egész nap folytak 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) 
'Hamburgból jelentik: Csütörtökön a hajnali 
órákban öt bünügyi rendőrtisztviselő érkezett 
'Altonából és egyenesen a Schleswig-Hol-
steinschc Tageszeitung szerkesztőségébe ment, 
ahol feltőrt minden íróasztalt, iratszekrényt 
és az írásokat összeszedte. Uhse főszerkesztő 
íróasztalában a bünügyi rendőri iszt viselők 
több súlyosan terhelő bizonyítékot találtak 
amellett, hogy része volt a schleswig-holsteini 
bombamerényletek előkészítésében. 

A főszerkesztő asztalfiókjából előkerült egy 
levél, amelyben egy dán újságkivágás volt 
a berlini birodalomgyülési palota ellen elkö-
vetett merénylet leírásával. A bünügyi rendőr-
tisztviselők a szerkesztőség átkutatása után 
megjelentek Uhse főszerkesztő lakásán és ott 
lefoglalták magánlevelezését. Magát TJhset, 
Ehlerts szerkesztőt és a nemzeti szocialista 
német munkáspárt Breax nevü vezetőjét a 
hamburgi pályaudvaron elfogták, amikor egy 
vonatot vártak. 

Vinsen an der Luhe (Hannover), szeptem-
ber 12. A bombamerényletekkel kapcsolatban 
tegnap délután itt letartóztatták Vick Aman-
öos földbirtokost, a vinseni kerületben a Land-
.volk-mozgalom vezérét. 

Berlin, szeptember 12. A thüringiai Ilme-
nauban letartóztatták a bombamerénylettel 
gyanúsított és külföldre szökött Volk Her-

a letartóztatások 
bert édesanyját, Dobelnét. aki fiának külföld-
ről érkezett leveleit közvetítette annak barát-
nőjéhez. Alapos a gyanú, hogy az asszony 
tudott fiának bűnéről. Dobéin ét átszolgáltat-
ták az ügyészséghez. 

Marburg, szeptember 12. Egy itteni város 
elöljáróját a bombamerénylettek kapcsolatto-
san letartóztatták. Azzal gyanúsítják, hogy a 
merénylőket rejtegette. Lakásán házmotozást 
tartottak és terhelő bizonyítékokat találtak. 

Berlinből jelentik: A letartóztatások csü-
törtökön délután is folytatódtak. Altönában 
egy kereskedőt vettek őrizetbe, Heide község-
ben a község vendéglősét, aki intim barát-
ságban volt Niekels volt rendőrkapitánnyal. 
Rőne községben őrizetbe vették a falu bíráját, 
aki segítségére volt a merénylőknek a szö-
késben. Berlinben az Erhardt iroda vezető-
jét, Klasst még mindig nem találják. 

Vallanak a bombabanditák 
(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.") 

Berlinből jelentik: Az előállítottak egyré-
sze beismerő vallomást tett. Este Berlinbe 
érkezett Erhardt kapitány irodavezetője, aki 
önként jelentkezett a rendőrségen. A bomba-
vetőbanda egyik legérdekesebb tagja Herbert 
Volk, aki külföldre szökött. Volk a háború-
ban orosz tiszt volt és Németország ellen 
harcolt. "" > 

Választási hírek 
Vasárnap együttes népgyűlési 

fari a liberális polgári párt a szo-
ciáldemokrata párttal 

Dr. Delire János és Láier Dezső lesznek 
a népgyűlés szónokai 

rA szegedi rendőrkapitányság a szövetkezett 
ibalpárt vasárnapra hirdetett népgyülését en-
gedélyezte. A liberális polgári párt és a szo-
ciáldemokrata párt vasárnap délelőtt tíz óra-
ikor tartja együttes népgyülését a Széchenyi 
¡Moziban. A népgyűlés szónokai a polgári párt 
részéről dr. Delire János, a szociáldemokrata 
párt részéről pedig Lájer Dezső lesznek. Dr. 
Dettre János a várospolitikai helyzetet fogja 
ismertetni, Lájer Dezső pedig a közigazgatási 
választásról mond bészédet. 

Nagyszeged párt kiáltványa 
A Nagyszeged-párt kiáltványt bocsájtott ki, ame-

lyet körlevél formájában küldött el az összes vá-
lasztóknak. A kiáltványban a Magyszeged-párt váz-
latosan ismerteti programját, céljait és közli veze-
tőségének teljes névsorát. A kiáltványt teljes ter-
jedelmében közöljük: 

»Igen tisztelt Polgártársunk! Szeged sz .kir. város 
törvényhatósági bizottsága újjáalakulás előtt áll. 
A város mai közgyűlése még a háború előtti Nagy-
niagyarország boldog békevilágában ült össze, ami-
kor még városunk az ország szivében feküdt és 
a Nagy-Alföld metropolisának vonzóerejével ugy 
kulturális, mint közgazdasági téren messzi ágazó, 
széles, nagy határokra terjedt ki. Szomorúan vál-
tozott idők, súlyos viszonyok és nehéz gondok 
nyomasztanak azóta bennünket. Hazánk ezeréves 
egysége darabokra van szaggatva és városunk ha-
tárain országhatár vonul el. Fokozott munkát, 
hatékony együttműködést, uj gondolatokat és ered-
ményeket kiváltó tetteket kívánnak e nehéz idők 
mindnyájunktól. Nem a romok eltakarításával kell 
bajlódnunk, de városunk uj életlehetőségeit, a 
súlyosra fordult állapotok megjavításának felté-
teleit e város minden polgárának boldogulási és 
megélhetési könnyebbségeit kell megteremtenünk! 

Hogy ezt a célt minél fokozottabban és haté-
konyabban megvalósíthassuk és valójában el is 
érhessük, egy közös nagy pártban, a Nagyszeged-
pártban egyesültünk. 

Minden országos politikai párttól függetlenül, 
összefogtunk ennek a városnak érdekeiért dol-
gozni akaró polgárok, egy táborban egyesültünk 
a polgári elemek valamennyien, akik ezt a várost 
szeretjük, akik N'agyszegedet nem mint álmot, 
de élő valóságod megteremteni, polgárai boldo-
gulását előmozdítani nemcs^K minden erőnkkel és 

igyekezetünkkel akarjuk, de ezért szívvel-lélekkel 
dolgozni és minden áldozatot meghozni készek is 
vagyunk. 

A Nagy szeged-párt. nevében hordja programját! 
Naggyá akarjuk tenni ezt a várost nemcsak 

határai kiszélesítésével, hanem bővíteni, lehető-
ségekkel megtölteni polgárai jólétének, boldogu-
lásának, könnyebb élhetésének kereteit. 

| Ezért kívánjuk: az okszerű gazdálkodás és ta-
; karékosság keresztülvitelét a város háztartásában, 
j a közterhek lehető csökkentését, igazságos és ará-
: nyos elosztását, a mezőgazdaság, ipar és keres-

kedelem érdekeinek előmozdítását, a forgaiom cs 
kereskedelem szabadságát, munkaalkalmak terem-
tését, az elveszett területekkel a gazdasági kap-
csolatok mielőbbi helyreállítását, a város felé 
irányuló forgalom élénkíMsét (algyői Tísza-hid, 
bajai müut, tanyai úthálózat, vízumok eltörlése), 
a városi közmüvek kiterjesztését (csatornázás, víz-
vezeték, világítás, feltöltés, kövezés), a közegész-
ség előmozdítását, az egészségtelen lakáskérdés 
megoldását és általában kívánjuk, hogy ennek 
a városnak minden egyes polgára egyenlő feltéte-
lek mellett dolgozhassák Nagyszeged és saját bol-
dogulásáért! 

Ehez a válvetett munkához valamennyiünk ösz-
szefogására van szükség, ezért kívánjuk táborunkba 
tömöríteni valamennyi polgártársunkat, ezért for-
dulunk hivó szóval ugy a virilis, mint az általá-
nos választáson szavazati joggal bíró minden 
egyes polgártársunkhoz. 

A Nagyszeged-pártot a város főispánja és híva-
tott vezetői hívták életre és helye van ebben 
a pártban minden hazafias és városát szerető 
minden szegedi munkás polgárnak! 

Szeretettel és bizalommal kérjük Nagyszeged 
nagy munkájához az ön hatékony támogatását, 
törekvéseinkhez segítő jobbját, megértését és bi-
zalmát és biztos hittel várjuk önt Nagyszeged 
közös nagy táborába! 

Kelt Szegetlen, 1929. évi szeptemebr hó 10. 
Hazafias üdvözlettel: 

Elnökség: Elnök: begavári Back Bernát felső-
házi tag. Ügyvezető elnök: dr. Kószó István kir. 
közjegyző, ny. belügyi államtitkár. 

Társelnökök: Dr. Menyhárt Gáspár felsőházi tag, 
egyetemi ny. rendes tanár, Körmendy Mátyás fel-
sőházi tag, az Ipartestület elnöke, dr. Szélt Gyula 

felsőházi tag, ügyvédi kamarai elnök, Valihora 
István földbirtokos, Wimmer Fülöp, a kereske-
delmi és iparkamara elnöke. 

Az elnöki tanács tagjai: Dr. Bodnár Géza ügy-
véd, Bokor Adolf gyógyszerész, a LIoyd-Társulat 

; elnöke, Czigler Arnold építész, a Baross-Szövetség 
j elnöke, dr. Dobay Gyula ügyvéd, Gárgyán Imre 
• földbirtokos, dr. Geley József, a matematikai és 
i természettudományi kar dékánja, dr. Gerle Imre 
j gazdasási főtanácsos, .gazdálkodó. Gombkötő Antal 

kir. tanfelügyelő, dr. Győrffy István egyetemi 
tor, Hegedűs Ferenc m. kir. posta- és távírda* 
főnök, Hoffer Jenő bizt. vezértitkár, dr. Janko-
vich László orvoskari dékán, Jedlicska Béla kir. 
közjegyzői kamara elnöke, dr. Kaufmann György 
kir. tankerületi főigazgató, Kiss Ferenc miniszteri 
tanácsos, a Kaszinó elnöke, dr. Kogutowitz Károlyt 
a bölcsészeti kar dékánja, Kolb Árpád miniszteri' 
tanácsos, pénzügyigazgató, Kordás József gazdál-
kodó, Kordás Pál gazdálkodó, id. Kordás Mihály, 
gazdálkodó, Korom Mihály gazdasági tanácsos, 
dr. Kováts Ferenc jogi kari dékán, dr. Pap Bo-
bért ügyvéd, dr. Pártos Ernő ügyvéd, Steinwalter 
Győző dohánygyári igazgató, dr. Szekerke Lajos 
ügyvéd, dr. Szivessy Lehel ügyvéd, dr. Tonelli 
Sándor kereskedelmi és iparkamarai főtitkár, dr. 
Tóth Imre kormányfőtanácsos, ügyvéd, dr. Türr 
Aladár ügyvéd, dr. Veress Gábor Máv. üzletigaz-
gató, Vértes Miksa kereskedelmi és iparkamarai 
alelnök, a Kereskedők Szövetségének elnöke, Zsö-
gön Gyula posta- és távirdafőigazgató. x 

Titkárok: Dr. vitéz Gárgyán Imre, dr. Grüner 
István ügyvéd, dr. Hunyadi-Vass Gergely ügyvéd, 
dr. Kertész Béla ügyvéd, dr. Singer István ügy-
véd, dr. Sőreghv Mátyás ügyvéd.« 

A Szövetkezett Városi Balpárt 
propagandagyülése Felsővároson 

A Szövetkezett Városi Balpárt csütörtökön este 
a Debreceni-uccai Csányi-félc vendéglő nagyter-
mében igen nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
kerületi népgyülését Szűcs Imre gazdálkodó elnök-
lésével. 

Szűcs elnök rövid megnyitó beszédében üd-
vözölte a nagyszámban megjelent párthíveket, akik 
a vendéglő termeit zsúfolásig megtöltötték. Az első 
előadó Szepesiné, dr. Szamek Sára volt, aki szo-
ciális, egészségügyi és népjóléti problémákról be-
szélt. Ismertette azokat a hiányokat, amelyek jel-
lemzik Szeged szociálhigiéniai politikáját és na-
turális színekkel ecsetelte a pinceodukba vergődő 
munkáscsaládok százainak leírhatatlan nyomorú-
ságát Hivatkozott Bécs város politikájára, ahol 
nagyszerűen oldották meg a szociális problémákat. 

Az általános helyesléssel fogadott beszéd után 
dr. Balassa István ügyvéd a demokrata liberális 

t polgárság részéről ismertette azokat az okokat, 
i amelyek arra kényszeritették a haladó gondolko-
I zásu liberális polgárságot, hogy ne vegyenek részt 
| a Nagyszeged-párt névvel megjelölt lehetetlen párt-

I alakulatban. A liberális polgárokat a régi vezetők 
egy részének érthetetlen és indokolhatatlan rnaga-

? tartása megakadályozza abban, hogy kövessék őket 
azon az uton, amely nem a régi elvek fe j tar -
tását. hanem azok feladását jelenti. A megalku-
vást nem ismerő liberális polgárság nem követheti 
volt vezéreit, hanem halad tovább az igazi libe-
rálízmus egyenes utján, amely ut most azionos 
ugy elvi, mint taktikai szempontból a szociál-
demokrata párt útjával. A két párt végcéljaibin 
lehetnek mélyreható különbségek, de kétségtelen, 
hogy a legközelebbi célok, úgymint a közszabad-
ságok helyreállítása, a közéleti tisztesség, a szo-
ciális várospolitika, a közterhek arányos meg-
osztása, föltétlenül azonosak és csak szoros együtt-
működéssel érhetők el. 

Dr. Balassa István beszéde végén kérdést inté-
zett a népgyűlés közönségéhez, hogy Szeged libe-
rális polgársága helyeslí-e az ismertetett ultat, 
mire a gyűlés egész közönsége lelkes helyesléssel 
válaszolt. 

Ezután Lájer Dezső, a szociáldemokrata párt 
titkára tartott beszédet. Elöljárójában ismertette 
a választási törvény fontosabb rendelkezéseit, rá-
mutatott azokra a nehézségekre, amelyekkel az el-
lenzéki pártoknak már a választási eljárás leg-
elején, az ajánlások alkalmával is meg kell küz-
deniük és amelyeknek leküzdése nagy szervezett-
séget és komoly munkát igényel. Beszélt a külvá-
rosi pártról, annak céljairól és törekvéseiről és 
figyelmeztette a választókat arra, hogy ez a párt 
tulajdonképen az egységes párt, amely eredeti ne-
vével nem merte felvenni a választási küzdelmet 
Szegeden és így más néven igyekszik gyökeret 
verni a szegedi talajban. A választók azonban tisz-
tában vannak ezzel és nem hagyják magukat félre-
vezetni. Munkára, szoros együttműködésre és ki-
tartásra serkentette végül a választókat azzal, 
hogy az általános választáson nyert mandátum ér-
tékben, jelentőségben többet jelent, mint akár a 
virilisjogu képviselet, akár az érdekképviselet, 
mert a kerületi választás eredményében az egész 
lakosság akarata nyilatkozik meg, nem pedig egy 
osztályé, vagy érdekeltségé. 

Az elnök záróbeszédében felhívta a választó-
kat, hogy a Szövetkezett Városi Balpárt vasárnapi 

, nagygyűlésén, amelyet a Széchenyi Moziban tarta-
j nak meg, teljes számban jelenjenek meg. 

A népgyűlés lelkes. ham»Jathan ért végcJfcf 


