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Á részleieredmények szerint Délmagyarország három megyéjében a munkáspártok 
abszolút többséget szereztek 

Szeged az ország legelmaradoüabb városa 

i p a r v i d é k e k e n f j y c S s s t e l s . m i i n l i á s p á r i o k . 

Déimagyarország kél választási ke-
rületéből, ílsasiád-, Csongrád- és tóé-
Lfsniegyékhől lapzáriáig b r i tM I erei-
i:lények már jellemzőek a vaSásiinii 
végső helyzet kialakulására. Ezekből 
ez eredményekből megáiiapilhalá, 
I :Í|V a muiskáspárlok miudkét válasz-
I kerületben a Kisgazdapárt! il szem-
l in alts/.o'ui többséget kaplak, tóé-
I ísmegyélien ez a többség nyomasztó, 
t rdekes tanulsága az. étidig befutott 
i etiményeSitiíiogv a Kisgazdapárt 
i nagyvárosokban, elsősorban Szege-
i ,-n- erős, a falvakban, ahol igazi kis-
i; izdák élnek, gyengébbe!.. A Sio-
i; ái&emakrata Párl is városokban crő-
»••ííb, a Kommunista Párt viszont a 
t Ivs&ban szerzett komolyabb clőnyl. 

Szegetlen a Kisgazdapárt akssólnl 
( bbségej szcrzeíf. Ifi megisiltéllőitöO 
t-' budapesti pékla: felvonultak a sze-
g 41 aszfalt kisgazdái, a reakciós mull 
v'.'intl'enEafta szolgája és a Kisgazda-

pártot találták a legmegbízhatóbbnak, 
A katolikus egyház hiteleii funkcio-
náriusai, nők és férfiak elleplek az 
utcákat és körzeteket, száltElották a 
Kisgazdapártnak szavazóikat. Szegest1 

nem szakadni! meg á 25 esztendő 
gyalázatos múltjától. Horthy és a ho-
rogkereszt városában ismét összegyü-
lekeztek az ellenforradalom erői: a 
megkélyagosoilol!, zöldfülű kölykök, 
félrevezetett jámbor aggszitzek, vak 
nyárspolgárok, hogy szolgálják volt 
uraikat, a nagybirtokosokat és azok 
régi rendjét," az örökre letűnt gri 
Magyarországa!. Ezek, a »kér!ekaM-
saa«-flfi'nrák és "Szeged1 nagyságos asz-
.szonyas' feivonnflak a Kisgazdapárt 
mögé,' abban a hitbén, hogy valaha 
még lényCzői lehetnek a magyar élet-
nek. Tévedésüket a délinagyárérsságt 
választás! eredmények számai is W-
zpnyitják. Bizonyítják azt, hogy Ma-
gyarország sorsát nem ezek az ele-

mek, hanem a termelő és cpStő pa-
rasztok és munkások egysége irá-
nyítja a jövőben. 

A csanád-esongrádi járásban a 
Nemzeti Parasztpárt 8000, a Kommu-
nista Párt 40.000 és a Szociáldemo-
krata Párt 40.000 szavazatával szem-
ben (résztciercdinényck) a Kisgaz-
dapárt csak 97.000 szavazatot kapott, 
üíékésinegyélbcn a Kommunista Párt 
43.000, a Szociáldemokrata Part 
36.000, összesen 79.000 szavazatával 
szentben a Kisgazdapárt csak 07.000 
(részíeieredaiényck) szavazatot fca-
Eíótó. 

"'Az eddig hozzánk érkezett orszá-
gos jelentésekből egyelőre csak any-
nyi megállapítható meg, hogy Oa.la-. 
pesten a Kisgazdapárt ntosf kisebb 
eredményt ért el, mint október 7-én 
és hogy az ipari részeken a munkás-
pártok abszolút többséget szereztek. 

Szegedien a legnagyobb rendben loíyí le a szavazás 
(Szeged, novemeer 5) A november 

f-.i vasárnapon korán ébredt Szeged 
népe. A reggel 7 órai ködös szürkiilet-
li ii megélénkültek az utcák és sürü 
r iberrajok indullak el a szavazöhelyi-
fcégelc felé. Megkezdődött a szavazás! 
A : érdeklődés mindiárt kezdetben olyan 
ni:gy volt, hogy 8—9 órára hosszú só-
i - o k b a n százak álltak a szavazóhelyisé-
ge': ajtaja előtt. Ugy látszik a szavazók 
hallgattak a párlok felhívásaira és igye-
k< /.lek minél előbb leadni voksaikat. 
A szavazás irama olyan erős volt, hogy 
de'előli 10 óvóra a legtöbb városi kör-
te ben a szavazók egyharmada leadta 
s; ivazalát, 11-rc a város közönségének, 
tö'íb mint fele leszavazott, déíre pedig 
körülbelül 60—70 százalék. Egy órától 
kezdve már, csak szórványosan látogat-
ta c a szavazóhelyiségeket, majd az esti 
ór dibah ismét nagyobb számban jelent-
ül ztek a szavazók. 

A szavazás fegyelmezettséggel, rend-
be í és nyugalommal folyt mindenütt. 
A Délmagyarország munkatársai végig-

látogatlak a szavazókörzeteket és vala-
mennyinél azt tapasztalták, hogy a kö-
zönség a demokrácia elvcinek megfele-
lően nyugodtan, a rendet betartva tesz 
eleget állampolgári kötelességének. Itt-
ott előfordultak .kisebb szabálytalan-
ságok, rendzavarás azonban sehol sem 
volt. Az egyik belvárosi körzetben 
például azt tapasztalták a Kommunista 
Párt bizalmijai, hogy az egyik polgári 
párt lcortesei a szavazóhelyiség közelé-
ben pénzért vásárolják a szavazatokat, 
az alsóvárosi zárdaépület folyósóján 
pedig a rend nővérei sorakoztak fel és 
az egyik polgári párt javára igyekeztek 
megnyerni a szavazókat. 

A szabálytalan korteskedést sajnos, 
elég későn fedezték fel és mire a 
körzetek elnökei közbeléphettek, már 
jelentős számú szabálytalan befolyá-
solás tőrtént. Ezektől a kisebb szabály-
talanságoktól eltekintve minden a leg-
nagyobb rendben folyt, rendbontásról 
sehonnan sem érkezett jelentés. 

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság megbízottai 
Szegeden 
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A nap folyamán Berey Géza, a köz-
öli választási bizottság elnöke sorra 
ugatta az egyes körzeteket, hogy fe-
vizsgálja a választások rendjét és 
•ghallgassa az esetleges panaszokat, 
ol szükség volt rá, megadta a sziiksé-
; felvilágosításokat és meglette az 
ézkedéseket Nagy figyelemmel ki-
te a választások lefolyását a szegedi 
>sz katonai parancsnokság is. Kar-
nov gárdaalezredes, városparancs-
kbelyetles személyesen láiogalolt el 
lány körzetbe és megelégedését fe-
te ki a tapasztaltak felett. 
Elküldte Szegedre megbizoltait a 

Szövetséges Ellenőrző Bizottság és meg-
fordult Szegeden egy angol ujságiró is. 
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Sze-
gedre lelátogatott ellenőrző megbízot-
tait W. J. Griffilh kapitány vezette, a 
bizottság tagjai pedig Mrs. Reigate és 
A. H. Whitneg, a brit politikai kiren-
deltség sajtóáttaséja voltak, A bizottság 
igen sok körzetet meglátogatott és rész-
letesen érdeklődött a választás lefo-
lyása iránt. Whitney sajlóattasé, aki 
jól beszél magyarul, kijelentette munka-
társunk előtt, hogy a bizottság a látot-
takkal és a tapasztaltakkal meg van 
elégedve és jelenteni fogja a Szövetsé-

ges Ellenőrző Bizottságnak, hogy a 
szegedi választás demokratikus szellem-
hen, a legtisztább eszközökkel folyt le 

Az első részeredmény 

A szavazók délelőtti nagy löme-
gelése alkalmával már sejteni lehe-
tett, liogy a választők igen nagy szá-
zaléka fog leszavazni. És csakugyan, 
este nyolc órára, amikorra a szava-
zást lezárták, a választóknak mint-
egy kilencven százaléka leszavazolt. 
A szavalás lezárása után nyomban 

megkezdődött a szavazatok össze-
számlálása és az eredmények jelen-
tésé a központi választási bizoitság-
nak. A bizottság városházi hivatali 
helyiségébe este 10 órakor futott he 
az első részfered'mény. A Dugonics-
téri Katolikus Ilazban működött 51/3 
körzeti szavazatszecTő bizottság je-
lentkezett elsőnek urnájával és jelen-
tette az eredményt. Gyors egymás-
utánban "érkeztek ezután a külön-
böző körzetek szavazatszedő bizott-
ságai, a városból személyesen az ur-
nákkal együtt, a "taílyavilágból pedig 
egyes körzetek telefonon jelentették 
az összeszámlálás végösszegét. Tizni-
egy órára 11 körzet eredménye; 
bent volt a városházán, ennek alap-
ján az első részeredmény igy ala-
kult ki: " ' i 
"Független Kisgazdapárt 4651, Szo-
ciáldemokrata Párt 1773, M agyai 
Kommunista Párl 1218, Polgári De-
mokrata Párt 216, Nemzeti Paraszt-
párt 83, érvénytelen 74 szavazat, i 

Egész éjszaka szakadatlanul folyt 
az urnák érkezése és az egyesi 
körzetek szavazalainak számbavé-
tele. Hajnali 4 óráig minden vá-
rosi ^.'örzet befutott, reggel 7-ig 
pedig a tanyaiaknak jórésze is. Á! 
reggel 7 órai összesítés alapján a 
szegedi szavazatok arányszáma igy. 
alakult: 

Parasztpárt 1587 
Demokratapárt 1225 
Kommunista Párt 8168 
Független Kisgazda 33911 
Szoc. Dem 14094 

A szegedi végeredmény 
A szegedi körzetben délelőtt 11 óráig a legmesszebbfekvő királyhalmi körzel 

kivételévet az összes körzetekből befutottak az eredmények: 

NP P Dem. MKP Kisgazda Szoc Dem. 
2616 1504 9922 46159- 14905 

Csongrád csanádi kerület részleieredményei 

Vásárhely 
Parasztpárt Polg. Dem. MKP Kisgazda Szoedetn, 

Vásárhely 
Parasztpárt Polg. Dem. 

7513 (részleteredmény) 848 331 6334 9017 7513 
Szentes 517 299 5807 7479 4621 
Csongrád 492 747 1812 7543 3059 
Makó 856 468 3979 10332 4286 
Csongrádi járás 1346 46 1463 6612 1432 
Mindszenti járás 851 189 5637 5733 2718 
Dorozsmai járás 742 152 1694 9130 2163 
Torontáli járás 669 199 2143 6983 1649 
Makó kp. járás 1351 284 4973 8312 3104 
Battonya 1454 275 5261 5674 4182 
Mezőkovácsháza 332 77 1038 1214 473 

Végeredmények a csongrád-csanédl keriileibői 

Csongrád város: 
Szentes város: 
Makó járás: 

492 
540 

1351 

717 
312 
284 

1812 
595't 
4973 

7543 
7818 
8312 

366) 
4671 
3101 


