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Ma tárgyalja a képviselőház
a zstdójjavaslat
felsőházi módosításait
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A csütörtöki ülésen megválasztották a 36-os bizottság
képviselőház! tagjait

A csütörtöki pártértekezleten a MÉP magáévá tette a Ház együttes bizottságának
álláspontját
Budapest, április 20. Ismeretes, hogy a képviselőház egyesített bizottsága elvetette a felsőház módosításai közül azokat, amelyek a
zsidójavaslat 1. szakaszára vonatkoztak. A képviselőház plénuma csütörtökön formális ülést
tartott, amelyen Makkoy János előadó beterjesztette a bizottság jelentését és kérte a módosítások tárgyalására a sürgősség kimondását
Á rövid ülésen ezután megválasztották a
honvédelmi törvény alapján választandó 36-os
bizottság képviselőházi tagjait, Feltűnést keltett, hogy a választás során 99 szavazatot adtak le, Imrédy Bélára 71 szavazat esett, amit
azzal magyaráztak, hogy a jobboldali képviselők kihúzták Imrédy nevét
A képviselőház pénteken délelőtt kezdi meg
a 'zsidójavaslat felsőházi módosításainak a tárgyalását. A tárgyalás tartamára
Homonnay
Tivadar nyolórás üléseket indítványozott

Közvetítés a képviselőház
és a (elsőház között
Politikai körökben nagy érdeklődéssel várják a képviselőház vitáját, mivel az egyesített
bizottság elutasította a felsőház leglényegesebb
módosításait és ezzel ellentét támadt az országgyűlés két háza között A kormánynak a
módosítások kérdésében az volt az álláspontja,
hogy a módosítások nem a kormány javaslatai
és csak arra vállalkozott, bogy az országgyűlés két háza között közvetít. Csütörtökön még
tisztázatlan volt a helyzet, több megbeszélést
tartottak és hangsúlyozták, hogy abban az esetben, lia a képviselőház plénuma magáévá teszi a bizottság javaslatát, akkor sor kerülne
a két ház közötti egyeztető tárgyalásra, mert
a különböző felfogások a mai időkben nemkívánatos politikai bonyodalmakat okoznának.
Beavatott politikai körökben remélik, bogy az
utolsó pillanatban sikerül olyau megoldást találni, amely kiküszöböli az ellentéteket és lehetővé teszi, hogy a törvény hamarosan kihirdetésre kerüljön. A helyzet tisztázását a
szombaton hazaérkező miniszterelnöktől várják. Meg vannak győződve arról, bogy Tcleky
Pál gróf köbclépése
megfelelő
eredménnyel
végződik. Amíg a képviselőház szélsőjobboldalának tagjai élesen ellenzik a módosítássok elfogadását, addig a felsőház tagjai kijelentették, hogy amennyiben az ellentéteket nem siBELVÁROSI MOZI

Ma utoljára

,szeress!
Gingers Roggers és Fred Astaire.
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Pénteken utoljára

A hóbortos család
Edward EWERET HORTON bohózata. 5, 7, 9
Szombattól az idei szezon legnagyobb sikerű
filmje, az
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keriil megoldani, úgy vem lehet, szó arról, hogy
a felsőház föladja álláspontját a képviselőház
esetleges elutasító határozatával szemben. Politikai körökben remélik, bogy a miniszterelnök
hazaérkezésével sikerül olyan fordulatot teremteni, amelynek alapján lehetőség nyílik a két
ház között fölmerült ellentétek áthidalására.

Pártértekezlet a MEP-ben
Budapest, április 20. A Magyar Élet Pártja
csütörtökön 18 órakor a párt klubhelyiségében
Bárczay János elnöklésével értekezletet tartott.
Az elnök közölte a párt tagjaival, hogy Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky István
gróf külügyminiszter pénteken 22 óra 40 perckor érkezik vissza Olaszországból és kérte,
hogy az ünnepies fogadtatáson a déli pályaudvaron minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Ezután Keresztes-Fischer
Ferenc belügyminiszter, mint a miniszterelnök helyettese, a
képviselőház egyesitett bizottságának a zsidójavaslattal kapcsolatban tegnap hozott határozatára utalva, ismételten hangsúlyozta, hogy a
miniszterelnök és a kormány nem kívánja a
pártot állásfoglalásában befolyásolni. A kor-

mány a felsőházzal szemben csupán arra vál*
lalknzott, hogy közvetíti a módosításokat, nem*
pedig arra. hogy a módosítások keresztülvitele
érdekében befolyást gyakoroljon a párt tag*
jaira.
Tasnádi Nagy-András igazságügymiuiszter:
rövid felszólalásában hangsúlyozta, hogy s
pártnak arról kell döntenie, hogy elijosradja-u
a képviselőház egyesített bizottságának szerdán
hozott határozatát!
Mekkai János rámutatott arra, hogy a kép*
viselőház együttes bizottsága a felsőház módo*
sításának egy részit elfogadta és ezzel a fel*
sóház célkitűzéseit honorálta. A törvényjavas*
lat a zsidókérdésben faji alapon való rendezését
kívánja,
a
párt
tagjai
teháfi
nent
foglalhatnak
el
olyan
módosítást,
amely letérést jelentene erről az elvi alapról.
Kérte, hogy a párt maga tegye pártkérdéssé a;
képviselőház együttes bizottság határozatának
a pénteki ülésen való elfogadását.
A pártértekezlet, az elnök indítványára egy*
havgú.lag kimondotta,
hogy a, kepviselőhái
együttes bizottságának határosalát elfogadja és
az ilyen értelmű állásfoglalást pártkérdéssé teszi.
Az értekezlet ezzel véget ért.

Te siv éviit foaadja Sxeeted város a
Rahő és vidéke 8393 tokosát
R jövőhéten

közös értekezletei
tartanak
Szegeden

(A Délmagyarörszág
munkatársától.) Csütörtökön délelőtt Lukács Ödön, a Magyar Városok Országos Szövetsége igazgatója hoszszabb teleforbeszélgotést folytatott Tóth Béla
dr. helyettes polgármesterei s ennek eredményeképpen
•
Szeged városa testvérül fogadja a
visszatért Erdős Kárpátok egyik városkáját: Bah ót. és vidékét, összesen
8393 magyar cs kisorosz lakost.
A telefonbeszélgetés annak a nagyarányú
akciónak az eredménye, amelyet Lukács Ödön
indított el a Felvidék visszatérése alkalmával.
Ebbe az akcióba a magyarországi egyetemi városok intenzívebben kapcsolódnak bele. Szeged,
Debrecen, Pécs és Sopron a jövőhéten közös
értekezletet tartanak Szegeden és részletesen
kidolgozzák a közös programot és közös tervet, amellyel a testvérül fogadott felvidéki,
vagy kárpátaljai yá'ros és annak lakói segítségére sietnek.
A megsegítés háromirányú; kulturális,
gazdasági és közegészségügyi. A kultűrakció
során elsősorban népművészeti csereakció és a
szellemi érintkezés fölvétele a legfontosabb tényező. Vándorútak szervezése, kultúrházak létesítése, dalárdák szerepeltetése és népművészeti kiállítások rendezése szintén ebbe a keretbe tartozik.
Különös tekintettel kíván lenni a testvérváros a felvidéki, vagy kárpátaljai város tanulóinak továbbképzése, diákösztöndíj alapítására, egyszóval a gyermeknevelés fontosságára. Az auya- és csecsemővédelem és elesett

az egyetemi

városok

családok gondozása keretében a testvérváros
gondoskodik gyermeknevelési és házassági prémium kitűzéséről, bogy ezzel a testvériség legmaradandóbb tanújelét szolgálja. Elsőrendű
fontosságú az is, bogy idehozzák a háztartási
alkalmazottuak jelentkező leányokat. A diákés munkatáborok, a csereüdülés és végül a
sportversenyek kölcsönös megrendezése mind
olyan föladatok, amelyet a testvérvárosnak a
szegény felvidéki vagy kárpátaljai lakosság
fölkarolására el kell végeznie.
A közigazgatási akció során elsősorban az
idegenforgalom kapcsolatának fölvétele szerepel. Elő kell segíteni a közmuukák során a felvidéki, vagy kárpátaljai jelentkezői. Karácsonykor és amikor a szükséglet kívánja, fenyő- és
egyéb szerszámfát csak a testvérül fogadott
községtől lehet beszerezni. Az ellenértéket nem
pénzben, banem élelemben lehet rekompenzálni. Tengeri és szalonna az a két elsőrendű fonSZÉCHENYI
MOZI
Pénteken utoljára; két nagy élraénv
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SARLAY CIRKUSZ
Hans Albers, Francoisc Rosay

Hazatért a Ruténfőid
Szombaton végre Szegedre érkezik
Páris szenzációja:
»

Fdfic Fonilliére és Jeau Murát.

