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Itt a választási törvényjavaslat 
A csongrád-csanádi választási kerületben 36 jelelt indulhat 
V á l a s z t á s i törvény hiteles s z ö v e g e 

Rajk László belügyminiszter ja-
vaslata alapján a választójogot sza-
bályozó 1945. évi VIII. te. hatály-
ban maradt. A jelenleg üj nemzet-
gyűléshez benyújtandó törvényja-
vaslat csak olyan kiegészüléseket 
tartalmaz, amelyeket az 1910. óta 
eltelt időben az ország fejlődése 
és aközben felmerült események 
tettek szükségessé. 

A javaslat értelmében az 1945. 
évi VIII. tc. alapján megtartott vá-
lasztások eredményeként megala-
kult nemzetgyűlés megbízatásának 
megszűnésével a nemzetgyűlés jog-
köre egykamarás országgyűlésre 
száll át. 

AB országgyűlési választásokat 
a Jelenlegi nemzetgyűlés fel-
oszlatásától számitoll 60 napon 
belül keli megtartani. Az or-
szággyűlés megbízatása négy 

évre szól. 

A képviselőket részben a pártok 
választókerületi lajstromain kell 
általános, tilkos, közvetlen, egyen-
lő és községenkénli választójog 
alapján m e g v á l a s z t a n i ugy. 
hogy tizennégyezer érvényes 
szavazatra egy képviselői megbí-
zatás essék. Hatvan képviselőt or-
szágos lajtsrom alapján választa-
nak. Egyes szavazó körökre hat-
száz szavazó esik* de minden 
egyes község, ha ennél kevesebb 
szavazója is van, egy szavazó köri 
alkot Minden húszadik életévet be-
töltött magyar állampolgárnak vá-
lasztójoga van. A hazatért hadi-
foglyok hadifogságát nem lehet 
olyan körülménynek tekinteni, 
amely az azt megelőző állandóf lak-
helyet megszüntette volna. A ma-
gyarországra áttelepített szlovákiai 
magyaróknak is választójoga van, 
ha igazolták őket. 

Kiii n em választhatnak 

Ki van zárva a választó jogból 
az, aki a Magyar! Közösségben tiszt-
ségei, vagy választmányi lagságot 
viselt, az 1946. VIII. tc. 9. pontban 
felsorolt szervezetek választmányi 
tagjai, vagy pártjainak országgyű-
lési képviselői. Nem szavaznak az 
áttelepülésre kötelezett svábok, a 
feloszlatott szervezetek vezetői, ki-
véve, ha azok 1941. julius'22-e előtt 
tisztségükről lemondtak és azután 
demokratikus magatarfást tanúsí-
tottak, azok a köztisztviselők* aki-

ket demokráciaellenes magatartá-
sukért szolgálatból elbocsátottak, a 
kényszer nyugdíjazottak* vagy a 
politikai okok miatt nyugdij-csök-
kentettek* vagy a magánvállalatok-
tól politikai okok miatt elbocsátot-
tak, továbbá akik 1915. október 31-
ig nem tértek vissza nyugatról, 
akik a számlálólap kitöltésénél va-
lótlan adotot közöltek* vagy lénye-
ges adotot elhallgatták. 

A törvényjavaslat pontosan kö-
rülirt kereten belül intézkedik az 
internáltak és a rendőri felügyelet 
alatt állók bizonyos kategóriáinak 
választójogáról. 

Kiket nem lehet jelölni 

Nem választhatók: a nyilaske-
resztes párt, Hungarista mozg.* a 
Magyar Nemzeti Szocialista Párt, 
Nép Akarata Párt, a Kaszás Ke-
resztes Párt, és a Magyar Meguju-
lás Párt tagjai, országgyűlési kép-
viselői, képviselő jelöltjei, vala-
mint az sem, aki á Nemzeti Egy-
ség pártjának, vagy a Magyar Élet 
Pártjának képviselője, vagy kép-
viselő jelöltje volt, végül az sem, 
aki fasiszta irányú iratnak, vagv 
folyóiratnak főszerkesztője, felelős 
szerkesztője, főmunkatársa* vagy 
kiadója volt. 

Az olyan párt, amely az1 elmúlt 
nemzetgyűlési választásokon 
még nem vett részt, a válasz-
tást megelőző 15 napig a vá-
lasztókerület székhelyén mű-
ködő választási bizottság elnö-
kéhez ajánlásokat köteles be-
nyújtónk Ajánlási joga esak 
annak van, aki az illető válasz-
tókerületben válaszlójogosult-

sággal hír. 

Az ajánlásokat hitelesíteni kell. 
Ha a választási bizottság elnöké 

megállapítja, hogy az ajánlások a 
törvényes rendelkezéseknek nem 
felelnek meg, a jelölést visszauta-
síthatja. A választási bizottság a 
törvényes következményeknek meg 
nem felelő lajstromot visszautasít-
hatja, vagy egyes kifogásolt sze-
mélyek neveit törölheti. A határo-
zat ellen az érintett párt' vezetősége 
az Országos Nemíeli Bizottsághoz 
felszólalhat. A választásokban 
résztvevő pártok választási szövet-
séget is köthetnek. Ha az elmúlt 
választások elismert pártok lépnek 
szövetségre, ezeket a többi pártot 
megelőző sorszámok illetik. A szö-
vetségen belül a pártok sorrendjét 

sorsolással állapítják meg. A többi 
pártok sorszámát is sorsolással 
döntik el. 

Olyan személyek is választhal-
nak, akik a kormány engedélyével 
nagyobb csoportokban munkatel-
jesítés, vagy üdülés céljából idejg-
lenesen külföldre távoztak. Az 
ilyen személyek névjegyzékének 
összeállítása és jogosultságának 
gyakorlása, módja* és ideje iránt 
az illetékes Magyar Külképviseleti 
Hatóság a belügyminiszternek a 
külügyminiszterrel egyetértve ki-
adott rendelete alapján intézkedik 
Az igy leadott szavazatokat a nagy-
budapesti választókerületben le-
adott szavazatokhoz kell hozzászá-
mítani. 

Mennyi a jelöltek száma 

Az OFT ujabb igazságtalan 

határozata alapián 

KíibeHházán egy volksbundisfa 
visszakapta 130 hold földjét 

A z M K P m e g v é d i a z u j g a z d á k f o g a l t 

lengi Oszkár kübekházi földbirto-
kos a felszabadulás előtti időkben 
elmenekült nyugatra ós földjét fele-
lőtlenül parlagon hagyta. Mire visz-
szaérkezott, természetesen földbirto-
kát kübekházi nincstelen szegénypa-
raszt oknak osztották szét, annál is in-
kább, mert Lengi Oszlóir a múltban 
népeilenes magatartást lanusitott, sőt 
a Volksbundnak is tagja volt. A volt 
földbirtokos azonban nem nyugodott 
bele abba, ho°y a földet jogos tulaj-
donosai: a dolgozó parasztok kapjá-c 
meg és élvezzék1 nehéz munkájuk 
megérdemelt gyümölcsét. 

Minden befolyását, -igy a Füg-
getlen Kisgazdapárton kérésziül 
szerzett összeköttetéseit ts igény-
berette és ennek következtében 
elérte, hogy az Országos Földbir-
iokrendetö Tanács (OFT) most 
vfcusxaitéltc neki a földei. 

A kübekházi földhözjuttalottak a 
legnagyobb felháborodással fogadták 
ezt az Ítéletet ós igen helyesen nem 
veszik tudomásul az Országos Föld-
lurtofcrendező Tanácsnak ezt az ért-

hetetlen eljárását. Az ujbirtokosok a 
Magyar Kommunista Párthoz fordul-
lak, hogv védje meg őket és védje 
meg földjüket is. 

Az MKP nagyszegedi végrehajtó-
bizottsága nyomban jelentette az 
esetet Donálh Ferenc elvtárs, 
lölémüvelésügyi államtitkárnak, 
egyben kérte,* minden eszközzel 
legyen azon, hogy az OFT vál-
toztassa meg igazságtalan és fel-
háborító határozatát. 

Semmi körülmények között nem nyu-
godhatunk bele abba, hogy a nép-
ellenes, volksbundista Lengi Oszkár 
visszakapja a földjét, a dolgozó sze-
gényparasztok pedig kisemmizetten 
nyomorogjanak. A Magyar Kommu-
nista Párt minden erejével és teljes 
súlyával a kübekházi földhözjuttalot-
tak* mellé áll. Ez az eset is azonban 
világosan bizonyítja, hogy az Országos 
Földbirtokrendező lanacsot a legsür-
gősebben fel kell oszlatni, mert fel-
adatának betöltése után igazságtalan 
határozataival tnost már csak .a re-
akció malmára hajtja a vizet. 

A törvényhozó testület összehí-
vását és berekesztését az u j tör-
vény az államfőnek biztosilja. 

A képviselők számának csökken-
tése céljából 12.000-ről 11.000 szava-
zatra emelik egy képviselői, 
megbízás számát. Az egyes szava-
zókörökbe eső szavazatok legma-
gasabb számát 400 helyett 600-ban 
állapítja meg a törvényjavaslat. 

Az országos lajstrom alapján fel-
osztásra kerülő képviselői megbí-
zásokat, ugy kell felosztani a 
pártok között, hogy az országos 
lajstrom alapján, csak olyan párt 
juthat képviselői mandátumhoz, 
amelyre országosan legalább nyolc-
vanezer érvényes szavazat esett, 
feltéve, hogy az illető párt leg-
alább egy .választókerületben leg-
alább egy képviselői megbízáshoz 
jutott. 

Ha a választási szövetségre lé-
pett politikai pártok elnyerték az 
országosán leadott érvényes szava-
zatoknak legalább 60 százalékát,, 
az országos lajstrom alapján fel-
osztásra kerülő képviselői niegbi-

Véglegesen megállapítja a tör-! zatások 80 százalékú, ha pedig .az 
vényjavaslat az egyes választóké-; országosan leadott érvényes szava-
rületekbep, hogy mennyi lehet a zatoknak legalább 75 százalékát 
jelöltek száma. Eszerint a 16 ke- nyerték el, ugy az országos lista 
rületben összesen 634, csongrád-
csanádi vker.-ben 36 jelölttel in-
dulhatnak á pártok. 

valamennyi mandátuma őket ilJéti. 
az országosan reájuk esett szavaza-
tok arányában. 

Tárgyalások Budapesten 

a jégkárosultak megsegítésére 

Tombácz képviselő és Dénes polgármester 
visszaérkeztek Szegedre 

Dénes Leó polgármester Tombácz 
Imre nemzetgyűlési képviselővel a-
Magyar Kommunista Párt nagyszöged! 
pártbizottsága elnökével már két napja 
Budapesten folytat tárgyalásokat, 
hogy megfelelő segélyt szerezzen a 
jégkárosultaknak. Budapesten Révai 
József elvtárs, nemzetgyűlési képvi-
selővel az illetékes minisztériumok-
ban és a Gazdasági Főtanácsnál 'tár-
gyaltak ebben az ügyben és minde-

nütt rámutatlak arra, hogy a legsür-
gősebben szükség van a segély kiuta-
lására. A tárgyalásra magával vitte 
a polgármester Somogyi Imre gazda-
sági tanácsnokot és Csányi Ferenc 
műszaki tanácsost ,is. Budapesti ut-
jukról pénteken a késő esti órákban 
érkeztek vissza Szegedre és előrelát-
hatóan kedvező eredményekről szá-
molhatnak majd be. 

HÍREK 
N A P I R E N D 

Szombat, julius 19. 

Nemzeti Szinház: Nyári szünet. 
Széchenyi Filmszínház: léi 5, fél 7, 

fél 9: Két férfi asszonya. 

Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: 
A préri törvénye. 

Korzó Mozi: fél 5, fél 7. fél 9 
Végre együtt. 

Muzeum: Zárra, 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-ig 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-ljj 

Szolgálaté* gyógyszertárak: 

Borbély József örök. b. Ugrv I.: 
Hsza Lajos-kórut 20; Leskó Vilmos: 
üjszeged, Vedres-utcá 1; Nagy örök. 
k. dr. Hangay: Boldogasszony-sugáru t 
31; ZakarS örök. K. Máthé Mihály: 
Valéria-tér 1; Selmeczl Béla: Somo-
gyi telep IX utca 489. 

— Időjárásjelenlés. Várható idő-
járás szombat estig: Mérsékelt dél-
nyugati, nyugati szél, változó fel-
hőzet, többfelé futóeső. A hőmér-
séklet alig változik, 

— írógépet lopott. Márton János 
többszörösen büntetett előéletű vá-
sárhelyi lakos ellopta a Vásárhe-
lyi Termelőszövetkezet és a vá-
sárhelyi Parasztszövetség tulajdo-
nát képező 1—1 Írógépet. Nyolcbó-
napi börtönbüntetést kapott jog-
erősen. 

x A t alsóvárosi pléliánlahlvatat 
közli: Mátraverebély—Szentkutra 50 
százalékos kedvezményes különvona-
tot kaptunk a MÁV-tól. Akik jelent-
keztek, szerdáig okvetlen fizessék be 
a zarándoklat részvételi árát a pjébá-
niahivatalban. A különvonat indul ju-
lius 26-án reggel 6 óra 20 perckor. 
Visszaérkezik '28-án este 8 óra 30 
perckor. Felvilágosítást ad mindenben 
az alsóvárosi plébániahivatal. 

x Meg1 kell hogy védje a szemét! 
Vegye a 45 éves Sandberg cégnél 
napszemüvegét. 

— Életunt öregasszony, özv Kle-
fás Jánosné 76 éves újszeged! asz-
szony julius 17-én egész nap a fás-
kamrában üldögélt. Este 10 óra 
felé bezárta a kamrát, pár percre 
benézett a lakásba, majd a ház 
előtt elsétálhatott. Hajnali 5 óra-
kor ébredtek a házbcliek és keres-
ni kezdték az idős asszonyt* aki a 
ház kertjében lévő egyik fára fel-
akasztotta magát. Búcsúlevelet nem 
hagyott hátra. Tettét valószínűleg 
életuntsága miatt követte el. Elren-
delték a holttest felboncolását. 

x A DIKSz értesiti a faiskoláso-
sokat és kertészeket, hogy julius 
20-án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
a Szitár-féle vendéglőben (Bérkert-
ulca 36.) rendkivül fontos gazda-
sági kérdésben értekezletet tart. 

— Liszttel feketézett, elfogták. 
Herczeg Gáspár Algyőn felbujtotta 
feleségét* hogy a Boldizsár Mihály-
nétól megvásárolt nagyobbuiennyi-
ségü lisztet értékesítsék feketén 
Szegeden. Mind a hárman bejöttek 
és becsempészték a lisztet a város-
ba és egy polgárutcai házban rej-
tették el. Mikor Herczeg Gáspárné 
az első 20 ki!óÜsztte* elindult, hogH 
egy cukrásznál értékesítse, a gaz-
dasági rendőrség igazoltatta, majd 
őrizetbe vette az egész társaságot 
Gyorsított eljárás során pénteken 
már tárgyalta ügyüket az uzsora-
égyesbiró. Mindhárman 3—3 havi 
fogházbüntetést kaptak jogerősen, 
de Herczeg Gáspár és Boldizsár 
Mihályné esetében az itélet végre-
hajtását háromhavi próbaidőre fel-
függesztették. 

Amatőrmunkák gondos kidolgozását 

vállalja K O Z Ó " Fotó 
Mikszáth Kálmán utca 11. 
Telefon 8-65. — Fotóanyag-, film-, 

fényképezőgép árusítás 


