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A rsongrádcsanádi kerület összesített részeredménye reggel fél 9 órakor 
Szegedet is beleszámítva a kővetkező voll: 

120*9 4 * * 0 5 3 0 0 0 1 2 0 * 0 1 5 3 3 2 0 
A Csongrád-csanádi kerületből 11 órakor a kővetkező njabb összesített ered-

ményt je lent ik: 
NI* P. Dem. MKP Kisgazda Szór Dein. 

15361 4984 01031 13168'. 57535 
Békés megye (részleteredmény) 

Békésmegye 
(részlcteredménv) 17103 2032 <Í3!0(3 60705 36059 

Orosházi járás 1549 258 6278 7460 5956 

Budapesten és környékén a munkáspártok vezetnek 
NPP MRP PDP MKP FKP SzDP 

I. 108 48 313 452 5647 938 
11. 445 246 1398 2542 29306 396 4 

Hl. 917 18'i 835 6 483 18285 7691 
IV. 225 18 i 1135 152> 4334 7345 
V. HUi 1031 3698 106:5.5 1823.5 15519 

VI. U7J 598 3342 142Ó1 22397 1.5781 
VII. 1126 550 381 18439 28306 2287.5 

Vili . 1089 368 2144 14583 41480 1707.5 
IX. 733 19.5 1049 9621 26857 10766 
X. 457 14! 899 8,02 14459 9163 

Xlf . 568 159 1053 2663 20683 3265 
XIII. 589 127 (411 11667 12457 12442 
A XI. és XIV. kerül t ! eredménve még n incs meg. 
Kispest 356 102 498 643(5 1519.5 12864 
Pcslszcutcrzsébet 391 118 453 11548 11378 11714 
Újpest 396 122 549 8.568 15537 11508 
Fcslszcntlőrinc 231 45 223 5177 10338 6851 
Budalétény 6 2 9 367 8:58 348 
Budakeszi 1081 2/ 955 1728 198 4 

Eredmények az ország egyes részeibőt 

Zalaegerszeg 
Papa 1 

Győr 
Magyaróvári járás 
Kaposvári járás 
Esztergom 
Pécs 
Pécs bányavidék 
Eger 
Salgótarján 
Hatvani járás 
Miskolc 
Karrjg 
Mezőtúr 
Turkcvc 
Jászság (alsó járás) 
Jászság (felső járás) 
Törökszent miklós 
Sopron 
Mohács, Villányi járás, 

Bonvhád 

Nemzeti Radikális Polgári MKP. Kisgazda Szoc. 
paraszt p. párt dem. p. 

466 
párt dem. p. 

559 
párt 

188 466 4(598 146S 
424 92 • 1542 6487 2831 
4I« 51 170 4842 10380 12569 
918 10 27 1534 4619 1819 
542 29 113 721 5182 738 , 
3.59 193 1212 6006 2380 
571 437 7677 12229 13606 
615 466 11541 ' 19759 15399 

ÍM 6 588 1682 10141 2205 
7.4 139 7097 1436 197J 

2476 781 3730 14522 3898 
471 1361 6017 17904 10614 

3026 145 1912 6348 1385 
1630 788 1992 6545 3045 
541 > j 11 1705 3245 1462 

1028 404 4591 1459.3 1925 
1578 * f 1213 3586 12321 3561 
4214 251 • 7525 11707 3647 
268 45 141 195!) 11265 3162 

5110 296 4165 23350 2903 

Mii akar a világ ifjúsága? 
A londoni ifjúsági világértekezlet határozatai 

A magyar kiküldött felszólalása 
. (London, november 5) Az ifjúság 

londoni világérlckczletc a következő 
határozatokat fogadin cl: 

Eris és tekintéllyel rendelkező 
armir .kizi szervezetei kell felállítani 
a béke biztosítására. 

2. A világ szabadságszerető ifjú-
sága tiltakozik a háborús bűnösük 
enyhe elbírálása elten. 

3. Az ifjúság tevékeny részt aS-té 
vennr a spanyolországi, portugállal és 
argrhliua! fasiszta nraioin megdönté-
sében. 

4. Az atombombát és más műszaki 
ót tudományos vívmányokat a hala-
dás szolgálatába kell állítani és nem 
szabad háborús célokra felhasználni. 

5. Az iljuság kötelezi magit, hogy 
küzdeni fog azért, hogy a világ min-

den részében azonnal megvalósítsák 
a szólási, gyülekezési, sajtó-, váltás-, 
valamint a petilikai cs szakmai szer-
vezkedési szabadságot. 

A szombati ifics első felszólalója 
Kerékgyártó Elemér, a magyar kül-
döttség tagja volt, akinek beszédé-
ről az angol rádió hangfclvélclt is 
közvetített. A magyar ifjúság megbi-
zollj'a örömet fejezte ki, hogy fiatal-
ságunk hosszú idő óta isméi részt 
vehet á demokratikus nemzetek érlc-
ftczieien. A meghívás bizonyltja azt, 
hogy a világ közvéleményé nem a 
magyar népei teszi felelőssö azért, 
meri vezetői hclcvillék il háborúba. 
A magyar kiküldőit löbb javaslatot is 
benyújtóit. 

—oOo-

Jackson főbírótól függ, 
mikor véazik ki Bártiossyf 
Legközelebb imrédy kerül a népbiróság elé 

(London, november 5) A Heutcr-
iroda budapesti jelentése szerint az 
illetékes magyar halóságok vasárnap 
kérdési intézlek a Nürnbergben tar-
tózkodó Jackson amerikai töbiróhoz, 
hogy Bárdossy 1-ászlót, akit a buda-
pesti népbiróság halálra iléll. szük-
ség vart-e, mint a nürnbergi per 
kihallgatandó tanuk egyikére vagy pe-
dig az ellene hozoll ilélcl végrehaj-
tandó. A Ifeutcr-irodu beszámol a 
budapesti népbirósági tárgyalásokról 

és jelenti, hogy a magyar háborús 
bűnösök közül Icgküzcicbb Imrédy 
Béla volt miniszterelnök kerül a biró-
ság elé (MTI) 

Modern kél ágy sodronnyál, madra-
cokkal, éjjeliszekrényekkel cUicrél-
Ueiők ágyneműéri, nagyméret füg-
gönyért vagy perzsaszőnyegért. Sze-
nesi, Szent Mihály idea 9, 2 órától 
•f óláig 

A moszkvai rádió a magyar' 
szovjet viszony alakulásáról 

(Moszkva, november 5) A mosz-
kvai rádió: megállapítja Magyar-
országnak azl a törekvésé!, bogy 
a legbarátságosabb viszonyt le-
remise meg a Szov jel unióval. Ez-
zel szemben n Szov jel unió kau-
csukkal.. gyapollal, gyapjúval, vas-
érccel, petróleummal, sóval, gyógy-
szerrel és egyéb érlékcs szállilmá-
nyokkal segili Magyarországot. \ 
Szovjetunió isinerle el először — 
éspedig fri lélcl nélkül Magyaror-
szágot. A magyar demokrácia és 
a magyar politikai élei minden té-

nyezője Icljescn egységes a Szov-
jetunióhoz való viszony kérdésé-
ben. A szovjet-magyar viszony 
szempont jából nagyjelentőségű, 
hogv azok közólt a zászlók kőzött 
amelyekkel a szovjet nép novem-
ber 7-én kivonul a nagy szocialista 
forradalom évfordulójának ünnep-
lésére, — az egyik a magyar né o-
nek vzóló üdvözletet jelképezi, hz 
az üdvözlet annak a magyar nép-
nek szól, amely szakitolt a német 
fasizmussal és fegyveresen fs 
szeinbcszlállt vele. 

A müncheni tárgyalások idején 
a szövetségesek könnyen letörhették 

volna Hitlert 
(Moszkva, november 5) A moszkvai 

rádió jelentése szerint n »Frontns-
tional- cimü francia lap részletesen 
ismcrtellc Kel le l tábornagynak' a 
nemzetközi bíróság előtt lelt vallo-
mását. Kcilcl véleménye szerint a 
m ü n c h e n i tárgyaiénak a l k a l m i v a l Mil-
ler megtévesztet te Chamberlain! , mer i 

Németország 1939-ban nem rendelb© 
ze| | elég katonai erével ahhaz, hot* 
szembeszálljon a demokratikus hat.ri-
mákkal. A német hadvezér alali arra. 
hogv Nagybríian&la, Franrlaotszág és 
a Szovjetunió fisvzetogáva kudarrNa 
fullaszt halta volna Miller támadó ter-
veit. (MTI) 

Nedicset kiadták Jugoszláviának 
(Washington, novembei- 5)' A wa-

shingtoni jugoszláv követség hivata-
losan közölte, hogy a brit hatóságok 
átadlak Nedirs Milán volt szerh nu-

niszlcrclnököt Jugoszláviának. X'cdtés 
egyike a jugoszláv háborús főbűn ö-
sóknek. (MTI) 

— o O o -

Teljesen átszervezik 
a szegedi közellátási hivatal) 

A -közel-
látási liivalallal kapcsolatban föl-
merült punaszok következtében 
Vörös József elvlárs, főispán, mint 
közellátási kormánybiztos vizsgá-
latot rendelt cl. A főispán ezzel 
kapcsolalban a kövclkczöket mon-
dotta: 

— A közellátási hivatal a pénz-
ügyek kezelésében nem a kiadóit 
rendelkezéseknek megfelelően jár t 
el. Emiatt és az ellene felmerült 
egyéb panaszok mialt behatóan 
megvizsgáljuk a hivatal egész szer-

vczclét. A vizsgálat öllagu bizott-
ság és a tiszti ügyészség bevonásá-
val folyamatban van, apnvil azon-
ban máris mondhatunk, hogy li I-
jeseu álszervezzük a közt llúlá-i 
hivatali , amely eddig inkább üz-
leti a lapon álló rcszvénylársasé/! 
voif, min! közhivatal. Az átszer-
vezési olyan módon végezzük, 
hogy a közellátás ezután városi 
h'vulal legyen. Az átszervezés kan 
csán a hivatal vczclésélicn sze-
mélyi változások is" lesznek. 
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Rz o I uqsq irja 
Egyszerűsí tsék az adóbef ize tés t 

Egy közérdekű kéréssel fordulok u 
1. Szcrkcszlöséglicz. A rendkívüli epü-
icljavilási hozzájárulna belizelésénél 
ugyanis már október 1 óla minden 
nap reggef 8 órától délulán 2 óráig 
sorfalat állnak az adófizetők. A ki-
számítási jegyzék kitöltése olyan 
komplikált művelet, hogy azl írás-
beli munkával nem foglalkozó em-
berek kitölteni nem luilják. A leg-
egyszerűbb cselben is, például ahol 
bérlő nincs, a kiszámítás és elköny-
velés az adóliszlnck 10 -1.5 perces 
munkát ad. A legjobb esetben is 
íchát, feltéve, ha az adótiszlnek köz-
ben más dolga is nem akad, na-
ponkint csak 20—25 beűzetés intéz-
hető el egy-egy kcrülolltcn. A töh-
biek, akik már reggel óla sorban áll-
lak, elmehetnek haza és másnap 
kezdhetik njra a sorbanállást. A leg-
rosszabb a dologban az, hogy ezt 
két évig minden hónapban meg kell 
ismételni. Az volua tehát a kéré-
sünk, hogy valami módon egysze-
rűsítsék 1c czl a befizetést. Nc kelt-
jén nz embereknek ebben a nagy 
munkaidőben félnapokat eltölteni a 
sorbanállással. Nc kelljen az egysze.-
rübb esetekben kiszámítási jegyzéke-
keket beadni és végül ha egyszerű-
síteni nem lehel, engedjék meg leg-
alább a/f, hogy akinek módjában van 

és a bérlők is hozzájárulnak, leg-
alább bárom hónapot elűre bc le-
hessen fizetni. 

Az októberi hónapra már klsz.V 
miiolt és befizetett jegyzék alapján 
novemberre, eselleg (óbb hónapra is. 
ha változás nincsen, könnyen álir-
haló ugyanarra a lapra a befizetendő 
összeg. Ha czl igy meg lehelne csi-
nálni, az adóhivatal is, meg az adó-
fizető is jól járna. 

Tisztelettel: 
lóorofti Antal 
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Felhívás. A közellátási liivntu) 
n közellátás rendjének ujlw'ri való 
szabályozása érdekében staiisziikai 
összeirói veket hocsájlolt ki, mely 
ivekéi a dohánykisurudúkban le-
het beszerezni. Szegett város te-
rületén lakó és rendőrileg beje-
lenteti ininden személy tartozik1 

összciróivet kiállítani és legkésőbb 
nov. 17-ig a közellátási hivatal 
jcgyoszlályánál leadni. Tanyán la-
kók a közigazgatási kirendeltség-
nél velielik át összeiróivelket úc 
a kilötlölt iveket ugyanitt larioz-
nak beadni. Azok, akik november 
17-ig összeíró iveik el nciu szolgál-
látják be, a Tcözellálásból kimarad-
nak. Oklóber JO-lül kezdve uj köz-
ellálási jegyet csak nz kiphnt, aki 
a közellátási üsszciróivéi már l>e-
szolgáltatta 


