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Misztifikációval akarták 
megzavarni a virilista választásokat 

A Nagyszeged Póri vezetőinek cáfoló nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délután a Nagyszeged Párthoz tar-

tozó virilisválasztók közül többen egy Író-

gépelt, sokszorosított levelet kaptak dr. Aigner 
Károly, dr. Kószó István és Back Bernát 

Írógépelt aláírásával. 

Ez 

a levél 
a következőképen hangzik-

»Egy rendkívül fontos, egyben rműkivül 
bizalmas ügyben fordulunk elvbaráti bizalom-
mal önhöz. Nekünk a nyilvánosság előtt kö-
telességünk kitartani a választási megegyezés 
mellett. Rendkívül súlyos s itt nem részle-
tezhető okaink vannak azonban arra, hogy 
a legnagyobb titoktartást remélve felkérjük: 
a virilisía választáson méltóztassék Wimmer 
Fülöp nevét kihúzni a listáról és helyette 
bástyái Holtzer Tivadar nevét beírni, épígy 
dr. Kertész Béla helyett dr. Szakács József 
nevét beírni a virilista választók első cso-
portjába, viszont a második csoportban mél-
tóztassék dr. Singer István nevét kihúzva dr. 
Csikós Nagy Józsefre szavazni. Egyébként ter-
mészetesen minden változtatás nélkül méltóz-
tassék a Nagyszeged Párt hivatalos listájára 
leszavazni. Olvan körülmények jutottak tudo. 
másunkra, melyek miatt a párt programjának 
•eolgálatában kell egypár legmegbízhatóbb hí-
vünket erre a változtatásra megkérni. 

Lehetséges, hogy ez a kérésünk a nyilvános-
ságra is kerül. Ez esetben a választás sikere 
érdekében kénytelenek lennénk ezt misztifiká-
ciónak kijelenteni. Ez azonban ne vezesse 
félre Polgártársunkat, esetleg csak a cél ér-
dekében leszünk kényteienek cáfolni, de a 
cáfolat ellenére is méltóztassék ezt a kéré-
sünket teljesíteni s a hivatalos listán ezt a 
három változtatást keresztülvezetni. 

Nagyon kérjük, ne méltóztassék erről senki 
előtt — legmegbízhatóbb párthivünk elc<U sem j 
— említést tenni, mert nem mindenkihez for- j 
dalhattunk ezzel a rendkívül diszkrét kéréssel. | 

Méltóztassék elolvasás után nyomban meg-
semmisiteni ezt a levelet. 

A legmélyebb titoktartást s kérésünk pontos 
teljesítését kérjük 

hazafias üdvözlettel: 
dr. Aignar Károly, 
dr. Kószó István, 

Back Bornál.« 

A címzettek közül többen felvitték a levelet 
a Nagyszeged Párt vezetőségi irodájába, ahol 
azt érthető feltűnéssel fogadták. A pártnak 
jelenlevő tagjai nyomban érintkezésbe léptek 
a Nagyszeged Párt vezetőségével és közölték 
velük a történteket. A levél folytán a Nagy-
szeged Párttól a következő 

nyilatkozat 

közlésére kérték fel a Délmagyarország szer-

kesztőségét: 

Tegnap délután a Nagyszeged Párt 
több virilis tagja nevünk aláírásával egy 
fe szó-itást kapott, hogy a mai szavalásnál 
pártunk hivatalos listáján három nevet 
töröljön és helyébe a Gazdasági Párt há-
rom jelöltjének nevét irja be. Kijelentjük, 
hogy ez a levél közönséges hamisítvány, 
amelynek senki fel ne üljön. A levél is-
meretlen szerzője és terjesztője ellen a 
bűnvádi feljelentést megtettük. 

Dr. Aigner Károly s. k. 
Back Bernát s. k. 
Kószó István s. k. 

A Nagyszeged Párt részéről nem tulajdo-
nítanak túlságos' jelentőséget ennek a körle-
vélnek, mert bíznak a párttagok hűségében és 
nem tételezik fel, hogy a párt vezetői áital 
közönséges hamisítványnak deklarált levéllel 
a párttagoknak hűségét meg lehet ingatni. 
Egyesek véleménye szerint nem szabad a 
körlevélben komoly választási manővert látni. 

Pénteken megválasztják a virilista 
városatyákat 

Reggel nyolc órakor kezdődik a szavazás a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged legtöbb adót fizető polgárai pénteken reg-
gel megválasztják képviselőiket a város uj 
közgyűlésébe. Ezzel az aktussal kezdődik meg 
a törvényhatósági választás, amelynek máso-
dik fölvonására november harmadikán kerül 
a sor. 

A virilisták hetvenkét mandá-
tumért 

— mint ismeretes — két párt indított harcot, 
a Virilisták Gazdasági Pártja és a Nagysze-
ged Párt. Pénteken dől el, a városházán fel-
állított urnák előtt, hogy melyik pártnak van 
nagyobb talaja a legtöbb adót fizető szegedi 
polgárok között. A jelek arra mutatnak, hogy 
a küzdelem igen erős lesz és igen könnyen 
meglepetések érhetik az elbizakodottakat. 

A szavazás 

pontosan reggel nyolc órakor 
kezdődik 

és a törvény értelmében kötelező. Aki nem 
gyakorolja alkotmányos jogát, az ellen eljá-
rás indul és többek között azzal is megbün-
tetik, hogy kizárják a legközelebbi választás-
ból. Mint ismeretes, a virilisták közgyűlési 
képviselőit három csoportban választják meg. 
Az uj közgyűlésnek összesen hetvenkét viri-
lista tagja lesz, huszonnégyet a száznegyven- ! 
négy legtöbb adót fizető közül választja 432 | 

virilista, a második csoportot a következő 
144-ből, a harmadik csoportot pedig a har-
madik száznegyvennégyből választják a vi-
rilisták névjegyzékébe fölvett választók. 

A virilista választók postán, ajánlott levél-
ben kapták meg a választásra szóló meghívót 
a virilisták névjegyzékével és a rendes, va-
lamint a póttagok megválasztására szükséges 
szavazólapokkal együtt. Minden csoport szá-
mára külön szavazólapot, két fehéret, két 
sárgát és két kéket kaptak. Az első csoport 
urnája a tanácsteremben, a másodiké a köz-
gyűlési teremben, a harmadiké pedig a bi-
zottsági teremben lesz. 

A szavazás a rendes fa«at;ra rpnaol avolc 

órakor kezdődik és 

tizenegy óráig tart 
Aki tizenegy óráig nem szavazott le, az már 
nem szarxizhat. Tizenegy órakor azonnal föl. 
bontják az urráknt és megkezdik a szavazatok 
összeszámlálását. 

A szavazás eredményét 
legkésőbb délután három óráig kihirdetik. 
Három órakor megkezdődik a póttagokra a 
szavazás, amely délután hat óráig tart meg-
szakítás nélkül. Hat órakor lezárják a szava-
zást és megkezdik a leadott szavazatok össze-
számlálását. Az eredményt még pénteken dél-
után kihirdetik. 

A tiszaiig! hidat átadták 
a közforgalomnak 

Tiszaiig, október 17. Az uj közüli és vasúti Tisza-
hidat, melvnek építési előmunkálatait 1927. őszén 
kezdték meg, ma délelőtt adta át Horthy Miklós 
kormányzó a kormány tagjai jelenlétében s ep-
rekre menő közönség részvételével a közforga-
lomnak. A megnyitó ünnepély a hid kecskeméti 
fejénél volt. Itt üdvözölte a kormányzót Bud 
János kereskedelemügyi miniszter, akinek beszéde 
után a kormányzó kíséretével megnyitotta az utat 
a közforgalomnak. Az ünnepélyen a kereskedelem-
ügyi miniszteren kivül jelen volt Zsitvav Tibor 
igazságügyminiszter, báró Prónav György és Fors-
ter Gyula államtitkár, Samarjav Lajos, a Máv. el-
nöke és még számosan. A megnyitás után a dísz-
sátorban villásreggeli volt. mely után a kormányzó 
elbeszélgetett az épitési munkálatok vezetőivel és 
a munkásokkal, majd kíséretével együtt dé'után 2 
órakor visszautazott a fővárosba. 

D é ^ e s I s t v á n m a p r o g r a m -

beszéifef mmű Dorozssnási 
Benyújtották a z a j á n l á s o k a t 

(A Délmagyarország munka'ársát ól.) Dr. 
Dénes István csütörtökön Dorozsma-templom-
tanyán mondott programbeszédet. Kitörő lel-
kesedéssel fogadták Dénest a kerület válasz-
tói és melegen ünnepelték. Csütörtökön be-
adták az ajánlási iveket. Dr. Dénes 1700 alá-
írást nyújtott be, Steuer György, a kormány-
párt hivatalos jelöltje 1500-at, Kiss Ferenc 
egységespárti 1000 aiáirást. Paraszkay Gyula 
választási elnök szombatig elkészül az ivek 
átvizsgálásával és ha szükség mutatkozik, 
szombaton felszólítja a jelölteket az esetleges 
pótlásra. 

Dr. Dénes István óriási érdeklődéssel várt 
programbeszédét ma mondja el Kiskundo-' 
rozsmán. 

Háromévi börtön — 
egy röpirat miatt 

Budapest, október 17. Ezév folyamán az ügyész-
ség sajtó utján elkövetett izgatás bűntettében, to-
vábbá izgatás vétségében és a királyság intéz-
ménye elleni lázítás címén vádat emelt dr. Kis 
Jenő ügyvéd, szociáldemokrata székesfővárosi tör-
vényhatósági bizottsági tag ellen. A vádirat sze-
rint Kis Jenő, mint kiadó, a műit év szeptem-
berében »Vissza a tömeghez« cimcn röpiratot je-
lentetett meg. A TSrekv-tanács előtt ma dr. Kis 
Jenő azzal védekezett, hogy a röpiratnak nem 
ő a szerzője és az csak a szociáldemokrata párt 
egy politikai csoportjának állásfoglalását tartal-
mazza. amellyel azonban ő is azonosítja magát 

A Töreky-tanács bűnösnek mondotta ki dr. Kis 
Jenőt tulajdon ellen; izgatás bűntettében, izga-
tás vétségében, a királyság intézménye elleni lá-
zítás bűntettében s ezért összbüntetésül háromévi 
börtönbüntetésre, valamint DOÜttfcai é« hivatal! jog-
vesztésre ítélte. 

•r iAíó 1 v a s á r n a p i g 

Peírovlch Szvetiszláv vai 
A csékok városa8 B S 

Korsó M ö s l Okt lb-r 18, 19, 2rVán, pén'eklöl vasárnapig 

J O H N G I L B E R T „z Asszonyok ostora 
Házastárs, c s e l e s társ 
Elííriúaofc keid d e 5, 7, 9, vasár- és Cnnrpna» 3. 5, 7, tí óraker. 

Kasszaíurók m a k i d f e k 

Féisgyházán és C s o n g r á t a 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kis-
kunfélegyházán és Csongrádom a:: utóbbi na-
pokban nagyobbszabásu falbontásos betöré-
sek történtek. Csongrádon Langer Lajos do-
hánynagytőzsdés üzletének falát bontották ki 
a betörők, ahonnan 600 pengő készpénzt ós 
többszáz pengő értékű dohánynemüt rabolt.ik 
el. Csongrádról Kiskunfélegyházára mentek át 
a betörők, ahol egy Wertheim-kasszát rabol-
tak ki. özvegy Jenovai Dezsőné kereskedő 
házának kerítését kifűrészelték, megfúrták a 
Wertheim-kasszát, amelyből hatezer pengő ér-
tékű ékszert és ezer oengő készpénzt rabol-
tak eL _ 

A kiskunfélegyházai rendőrség megállapí-
tása szerint a betörők ketten voltak és a 
szegedi vonattal utaztak el Félegyházáról, így 
minden valószínűség szerint a betörők Sze-
gedre tették át működési székhelyüket. Kö-
rözőlevelet is adtak ki ellenük, amelynek 
alapján a szegedi rendőrség is erélyes nyo-
mozást indított a vakmerő betörők kézrekeri-
tésére. 


