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A szociáldemokrata párt 

választási hírei 

Miket kell tudni minden 
szociáldemokrata választónak? 

i . 
A szavazás kőtelezői Ha nem szavazol, a tör-

vény értelmében meg leszel büntet vei 

2. 
Minden munkaadó, főnök, vagy helyettes« 

köteles engedélyt adni, hogy választójogod 
gyakorlása végett munkahelyed elhagyhassad. 

a 
BArtwnek irtad alá az ajánlási ivet, ezzel 

semmire sem kötelezted magadat. A szavazás 
titkos és a titkosság megóvása biztosítva van. 
Nyugodtan szavazhatsz tehát arra a pártra, 
amelyik meggyőződésednek és lelkiismereted-
nek legjobban megfe le l 

4. 
A szavazatszedő bizottság elnöke a törvény 

értelmében köteles minden szavazólapot és bo-
rítékot kézjegyével megjegyezni, tehát azt is. 
amelyiket neked átad. Ezzel azonban nem sérti 
meg a szavazás titkosságát, mert minden sza. 
vazólapra és borítékra ugyanazt írja. 

5. 
De az sem kötelez semmire, ha esetleg vas-

úton. autón, vagy kocsin szállítanak a szava-
zóhelyiséghez. Akkor is nyugodtan szavazz 
lelkiismereted szerint arra a pártra, amelyik 
meggyőződésednek megfelel. I 

6. 
Ha szavazóigazolvánvodat megkaptad, azon 

fel van tüntetve, hogy melyik szavazókör név-
jegyzékébe vagy felvéve, a hirdetménvből pe-
dig megtudod, hogy melyik szavazóhelyiség-
ben kell szavaznod. 

Ha lakáscsere miatt nem is kaptad meg sza-
vazóigazolványodat, de a választók névjegyzé-
kébe fel van véve, akkor is élni kell szavazó-
jogoddal. De pontosan tudnod kell. hogv hol 
laktál 1981. január 1-én, mert a választók név-
jegyzékében ott vagy felvéve és szavazni annak 
a szavazókörnek szavazóhelvísógében kell. Sze-
mélyazonosságodat igazolni kell. 

8. 
Szeméivazonosságí igazolásodat ne Felejtsd 

fitthon, vidd mnsn'ldal munkakönyvedet, vagv 
akásbejelentő, kijelentő lapodat, vagv egyéb 

okmányodat 

A szavazás április 3-án, szerdán reggel 8 óra-
kor kezdődik és megszakítás nélkül este 9 óráig 
tart. Április 4-én, csütörtökön ugvancsak res-
gel 8 órakor kezdődik és megszakítás nélkül 
este 8 óráig tart, amikor a záróra ki lesz tűzve. 

Kivételt csak a I I I . kerület 6. körzete képez 
(Aígner-telep, Vasutas-telep, Székhát), ahol a 
szavazás már 3-án, szerdán este véget ér. Sza-
vazóhelyiség: Aigner-telepi iskola. 

1 0 . 
Amikor a fü'kében vagy, a szavazólapon 

esak keresztet ( i lyet: + ) szabad kockánkba — 
a 1. szám alatt levő kockánkba — berajzolni, 
mert különben szavazatod érvénytelen lesz. A 
kereszt berajzolása után tedd a szavazólapot a 
borítékba és add át a szavazatszedő bizottság 
elnökének. 

Minden ügyben felvilágosítást adnak a szo-
ciáldemokrata párt választási irodái. 

A szociáldemokrata párt 
központi választási bizottsága. 

A szoc*áldemokrata pár! 
választási irodái 

Központi iroda: Hétvezér-ucca 9., Munkásott-
hon, II. emelet. Telefon aut. 19-50. 

I . kerület: 1, 2. 8, 9, 10, 11, 12 körzet Nyom-
dászotthonban (Báró Jósika-u. 21.). 

I. kerület: 4, 5, 6 7. körzet Építőmunkásott. 
honban (Todor-ucca 10.). 

I. kerület: 3. körzet Uiszeged. Haska Györgv 
jCsanádi-u. 12. szám alatti vendéglőiében. 

II. kerület: 1, 2. körzet Szilléri-sugárut 24. 
II. kerület: 3, 4. körzet Párisi-körut 1. 
I I . kerület: 5, 6, 7, 8, 9. körzet a Munkásott-

honban (Hétvezér-ucca 9.). 
II . kerület: 10, 11, 12. körzet (Kolozsvári-tér 

3.). 
I I I . kerület: 1, 2, 3, 4. körzet (Földmüves-uc-

ca 1.) 
I I I kerület: 5. körzet Somogyi-telep, özv. Je-

neiné házában (V . u. 231.) 
I I I . kerület: 6. körzet Aigner-telep 55. sz. 
I I I . kerület: 7. körzet Röszke, Dávid 

Bálint 894. szám alatti házában. 
I I I . kerület: 8. körzet Nagyszéksós, ökrös 

György 259. szám alatti házában. 
I I I . kerület: 9, 10. körzet Domaszék, Kirí An-

drás 287. szám alatti házában. 
I I I . kerület: 12 körzet Alsóközpont-Móraha-

lom. Meleg Géza 873. szám alatti házában. 
I I I . kerület: 18. körzet Varga János 357. szám 

alatti házában. 

Egy nappa! a választás előtt 
Kaptuk a következő sorokat: 
Tekintetes Szerkesztőség! Megvallom, szavaza-

tomat a Nemzeti Egység Pártjának jelöltjeire 
szántam, amikor a választásokat kiírták. Csak 
azóta foglalkozom komolyabb politikával. És két-
ségeim merültek fel. Ma pedig figyelmesen át-
olvastam a „Tanyai Újság" rendkívüli számá-
ban megjelent cikkeket és — revideáltam elha-
tározásomat. 

A vezércikk azt akarja, hogy nindenki szavaz-
zon a Nemzeti Egység Pártjának a jelöltjeire. 
Azt is megmondja miért. Mert elkeseredett a 
hangulat. Ez igaz. De miért kell akkor mégis az 
egységespártra szavazni? Az ért — tanit tovább a 

vezércikk —. mert a régi kormánnyal szembeni 
volt ok a bizalmatlanságra. Hát kérem, ezt nem 
értem, mert a vezércikkíró a régi kormányok 
alatt is mindig azt hirdette, hogy azok jelöltjeire 
kell szavazni. 

A második cikkben arról számol be a „Tanyai 
Újság", hogy milyen győzelmet aratott a Nemzeti I 
Egység Pártja és Rassayék, meg a szocialisták 
egyetlen mandátumot sem kaptak vasárnap. Háti 
igy talán még sem volna szabad — dolgozni. Én/ 
tudom, hogy a szocialsták és a Rassayék vasár* 
nap a nyilt kerületekben egyetlen-egy jelöltet sem 
állítottak, tehát ezért nem is kaphattak mandá~> 
tumot. 

Ma elolvastam a Nemzeti Egység Pártjának hlr-1 
detményét, hogy hogyan kell szavazni. Ez csak 
még jobban megerősít hitemben. Hirdetményén azt 
mondja: „Az elnöktől kapott szavazólapot ugy 
kell kiállítani, hogy a választópolgár a középső 
kockába, vagyis a Nemzeti Egység Párt kocká-
jába egy keresztet rajzol." Az kétségtelen, hogy 
ezzel azt akarja mondani a járatlan választónak, 
hogy csak akkor szavaz helyesen, ha a Neanzeti 
Egység kockájába rajzolja be a keresztet és hely-
telenül akkor, ha az í „ vagy S. kockába fog be-
rajzolni. Hát ez — nagyon is átlátszó. A szocialis-
ták röpiratából is kaptam, mely világosan mu-
tatja meg, hogy hogyan kell a szocialista jelöl+ 
tekre szavazni, de nem vesz igénybe semmiféle» 
csalafintaságot. Ugyanezt látom a Függetlent 
Nemzeti Balpárt tájékoztatóján is. 

Azért mondottam el ezeket itt, hogy lássák 
meg a járatlan és ingadozó választók a valódi 
helyzetet. Minden tisztán látó választó tartaen 
velem és tegye keresztjét az 1„ vagy a S. koc-
kába, de ne a 2. kockába. Én megmondom nyíltan: 
a szocialisták 1. kockájába teszem özek «tán a { 
keresztet. 

Tisztelettel: K. 3. 

Elkészítenék az idei 
útépítési programot 

Kőzmunkatervek Szegeden és Csanádmegyében 

( A Délmagyarország munkatársától.) A ke> | 
reskedelemügyi miniszter felhívta a városokat, 
az államépitészeti és folyammérnöki hivatalo-
kat, továbbá az ármentesitő társulatokat, hogy 
részletes kmutatást készítsenek az 1935 évben 
végrehajtandó közmunkáikról. A jelentésekből 
megállapítható, hogy Szegeden és környékén 
többmillió pengős közmunkát terveznek a fo-
lyó esztendőben. 

A szegedi államépitészeti hivatal 

1935. évi beruházási programja között szere-
pel a Kecskemét—szegedi állami közút csong-
rádmegyei szakaszának kiépítése. Az útépítés 
munkáját — mint ismeretes — a vállalkozók 
megkezdték, most a rókusi állomásnál végzen-
dő felüljáró híd építésének vállalatba adása 
volna még hátra. A versenytárgyalást április-
ban meghirdetik és a nyár folyamán megépül 
a felüljáró híd. Tervbe vették a tavasz fo lya-
mán a Szeged—horgosi közut 13 kilóméteres 
szakaszának kiépítését is. 

A makói államépitészeti hivatalnál 

a következő közmunkákat tervezik: 
A Klárafalva—kühekházi községi közdűlő 

ut másfélkilóméteres szakaszának földmunká-
ja, a Püspökiele—földeáki közut földmunkája; 
továbbá földmunkát hajtanak még végre a 
Nagykopácsba vezető útnál, az Apátfalva— 
királyhegyest vicinális közutnál, református 
kovácsháza—nagybánhegvési közutnál, a Rat-
tonya—tótkomlósi közutnál, a Dombegyháza 
—mezőkovácsházai vicinális közuí ;l, a Bat-
tonya—kunágotai vicinális közutnál is a Ke-
vermes—nagykamnrási vicinális közut három-
kilóméteres szakaszán. 

A makói államépitészeti hivatal hirdetett ár-
lejtést a központi járás főszolgabírói hivatal 
elhelyezésére szolgáló éoület új jáépítésével kap. Í 

csolatos munkálatokra. A z épíflceaSst fp r f l f s ' 
harmadik hetében kezdik meg és 80 nap alatt; 
be kell fe jezni ^ ^ 

Programmot dolgoztatott l á 

a szegedi folyammérnöki EívafaT 

is, amelynek kezelése alatt áll a Tisza és a Ma-
ros folyó. A két folyószakaszon 1935-ben a j t ó -
vetkező munkát hajt ják végre: 

A Tiszán: a Boszorkányszigettel szemköz« 
partbiztositási munkája, a szentesi hajóállo-
más alatti Tisza-szakasz mederrendezése, a 
szentesi hajóállomás körüli partbiztositás, 
csanyteleki hajóállomás körüli partbiztositás, 
a Kurca torok körüli partbiztositás kiegészítése, 
a Maros.torok alatti Tisza-szakasz medence-
rendezése. 

A Maroson: a marostoroki partbiztositás, a 
makói Maros-szakasz medencerendezésének 
lefelé való folytatása, Nagylak—Magyarcsanád 
--Apátfalva árvédelmi töltés megerősítése. 

A szegedi ármentesitő és belvizsza-
bályozó társulat 

1035 ben jelentős beruházási programmot Ha jt 
végre. Ez a társulat építette meg az algyői vad-
vizlevezető csatornát és ezzel párhuzamosan a 
fehértói halgazdaságot is. Az 1935. évi prog-
ramban szerepel a belvizlevezető csatornahá-
lózat további kiépítése Pestmegye felé és az ez-
zel kapcsolatos műtárgyak kiépítése szerepel a 
munkaprogramban. Ezekre a munkálatokra 
összesen 100.000 pengőt irányozott elő a tár-
sulat. 

A hármas-aígyöi ármentesitő és 
belvizszabályozó társulat 

1935-ben a rendes fenntartási munkálatokon 
kivül egy vasbetonhid építését és zsilipmunká-
latokat vett programba. 


