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Fe/ér és Komárom vármegye Szikes-
fehér várral egyiUt : 

NP PDP MKP Kisg. Szocd. 

11736 4150 41708 118543 44301 

Báct-Bodrog vármegye Baja kivéte-
lével : 

<878 1074 9701 30016 4440 

Hajdú is Bihar vármegye: 

3700 2107 43597 124586 37761 

A Szalmur-, Bereg- és Szabolcsme-
•jyékből á l ló 1 1 . választókerület: 

Parasztpárt 38045 
Polgári Demokrata Part 2369 
Kommunista Párt 24435 
Független Kisgazdapárt 173132 
Szociáldemokrata Párt 26373 
/I Baranya-, Tolnámé gyéből álló vá-

'tAztókerülei: 
Nemzeti Parasztpárt 21773 
Polgári Demokrata Párt 3065 
Kommunista Part 4Ü442 
Függ. Kisgazdapárt 182230 
Szociáldemokrata Párt 45356 

Xagyhiidapesl: 

Nemzeti Parasztpárt 12.2G8 

Radikális Párt 5.110 
Polgári Demokrata Párt 25.931 
Kommunista Párt 174.279 
Független Kisgazdapárt 390.899 

Szociáldemokrata Párt 220.321 

Escjicl, Hályásfalvav Hákoshegy, Sas-
halom, Pesliijbely, Soroksár 

iísszes-iicit végereiftnényc: 

Nemzeti Parasztpárt 423 

Radikális Párt 182 
Polgári Demokrata Párt 675 

Kommunista Párt "16.635 
Független Kisgazdapárt 22.021 
Szociáldemokrata Párt 22 547 

Rákoscsaba: 

Nemzéli Paraszlnárt 58 

Radikális Párt * "35 
Polgári Demokrata Párt 202 
Kommunista 1'árí 1676 
Független Kisgazdapárt 3725 
Szociáldemokrata Párt 2209 

Veszprém város: 

Nemzeti Parasztpárt 235 
Polgári Demokrata Párt 
Kommunista Párt 811 

Független Kisgazdapárt 555.7 
Szociáidemokraía Párt 2136 

llevcsmegye Egerrel: 

Nemzeti Parasztpárt 17.308 

Polgári Demokrata Párt 3.509 
Kommunista Párt 30.230 
Független Kisgazdapárt 96 274 
Szociáldemokrata Párt 23.869 

DefrfCeen: 

Nemzeti Parasztpárt 3.747 

Polgári Demokrata Párt 570 

Kommunista Párt 9.284 
Fügeétien Kisgazdapárt 31.118 
Szociáldemokrata Párt 18.414 

Kecskemét! 

Nemzeti Parasztpájt 969 

Po'gá i Don ókrata Párt í 99 

Kommunista Párt 4.236 
Független Kisgazdapárt 30.931 
Szociáldemokrata Párt 5.623 

6 válcszlókeriiKT (Veszprém) 
végeredménye: 

Nemzeti Parasztpárt 
Polgári Demokrata Párt 
Kommunista Párt 
Független Kisgazdapárt 
Szociáldemokrata Párt 

9.672 
1.397 

16.503 
85.015 
16.136 

Nem hivatalos országos végeredmé-
nyek: 

Ma délelőtt 10 órakor adták k i az 
alábbi ősszcsitclt, de nem hivatalos 
választási eredményi: 

Parasztpárt 196.768, fi.fio/i 
Radikál is Párt 3119. 0.2 ' j 

Polgárt Bíeni. Párt 54.1419, 1.8 (a 
Komimmís 'a Párt 457.749. 15.50,5 
Kisgazdapárt 1,747.901, ••.8.403 
Szoráem. Párt 518.376, t7.5<Vo 

S A C H A R N 
. Kapható 

GA^ÖOS 1 , Szenlhíromsíg-u. 27 

Egy érős igásló jól tejelő tehénért 
átcserélhető. Szabadsaitó u. 17, reg-
gel 8 tó! 10 ig. 

Nemsieflkö î megegyezéssel kell rendezfii 
az atombomba kérdését 

Sztálin ma este mondja el világszerte várt nagy beszédéi — A Szovjetunió 
ellenzi a nyugati blokk tervét — De Gaulle a l o b b i o a t f y f t a f a f m a M t a í s z e m b e n 

Németország teljes feldarabolását követeli 

A világ közvéleménye nagy erd:k-
lődéssel varja Sztálin generalisszimusz 
mai beszédét. Sztálin, aki krimi üdü-
léséből visszatért Moszkvába, előre-
láthatóan ina este, a szocialista for-
radalom előestéjén mondja cl nagy 
beszédét, amely hozzá fog járafoi a 
nagyhatalmak bözöHi véleményelté-
rések tisztázásához. 

Scrulator, a neves angol közíró 
a Sunday Times hasábjain foglalko-
zik azokkal a nemzetközi kérdésekkel, 
amelyek Attiee és Trniuan küszöbön-
,álló tárgyalásain szóbakerülnek. Meg-
állapítja, hogy a nemzetközi helyzet 
javulásának előfeltétele a kölcsönös 
bizalom légkörének megteremtése, 
amely csak ugy érhető el, ha az 
atombomba kérdését a Szovjetunió 
bevonásával rendezik. A Szovjetuniót 
feltétlenül a titok részesévé ketf ten-
ni, ha ugyan van még annak valami 
jelentősége — irja Scrutalor. Ezt a 
jelentőséget mindenesetre h iba volna 
túlbecsülni, mert — mint az, atom-
bomba kutatásával foglalkozó egyik 
tudós a napokban kijelentette — az 
atombomba »tiíkáf« bármely állani 
felfedezheti liaihénápf rendszeres tu-
dományos kisérietézéssel. 

Az angol rádió hírmagyarázója il-
letékes helyről" származó beszámolót 
közöl a nemzetközi helyzelről és meg-
állapítja, hogy" az Egyesült Államo-
kon kívül valamennyi állam azt ki-
vánja, hogy 

az atombomba kérdését nemzet-

közi megegyezés keretében kell 

rendezni, hogy megkíméljük az 

emberiségei a fegyverkezési ver-

senytől. 

Ha a küszöbönálló nemzetközi tanács-
kozások során minden tárgyaló fél 
enged1 valamit álláspontjából és lét-
rejön a megegyezés, akkor a tartós 
béke hosszú időre biztosítottnak te-
kinthető. Foglalkozott a hírmagyarázó 
a nemzetközi bonyodalmak másik 
gócpontjával, Palesztinával is. Ame-
rika a zsidók bevándorlásának foko-
zását kívánja, Anglia mozgási szabad-
ságát viszont korlátozzák az arabok-
nak telt korábbi ígéretei. A Továb-
biakban ismertette a szovjet' kor-
mány kcrcleurópai politikáját, amely-
nek célja az, hogy a Szovjetunió nyu-
gati határán baráti államok éljenek. 

A SzovjeEnróö eiülcíl a nyugati 
tömb létesítésére Irányuló terve-
ket, mért ez a tömb a Szovjet-

unió f l l f f l irányul. 

A nyugati tömb Németországot' is ne-
héz helyzetbe hozná, mert ütköző 
ál lammá válnék, amely két malomkő 
között őrlődik. Franciaország Német-
ország teljes feldarabolását kívánja, 
a többi nagyhalaknak azonban ellen-
zik Franciaország — helyesebben azt 
mondhatnók: De Gaulle — politiká-
ját és nincs kizárva, hagy a kérdés 
megvitatásánál Franciaország egye-
dül marad1 nézeteivé!. A nemzetközi 
beszámolót azzal a megállapítással 
fejezték be, hogy a nagyhatalmak 
közötti nézeteltérések kétségkívül 
megoldhatók és rövidesen meg is ol-
dódnak. 

Kedden összeüli a francia alícot-
mánvozo nemzetgyűlés. Hivatalos kö-
rökből érkezeit jelentések szerint' a 
nemzetgyűlésen Öe Ganlle tábornok 
— mint az a választások után szo-
kásos — beadja lemondását. 

A Francia Kommunista Párt közle-
ménye szerint a pártnak egymillió tagja 
van, akik tagsági dijat jizetnek. 

a 

Gasperi olasz külügyminiszter mi-
lánói beszédében rámutatott arra, hogy 
ha Olaszország az c!ső világháború ulán 
továbbhaladt volna a demokratikus fej-
lőilés utján, egyenlőséget, szabadságol 
és önkormányzatot adolt volna a hatá-
rok mentén élő néniét és szláv polgá-

rainak, akkor ma 
határkérdésről. 

nem lenne vita a 

A New-York Times megállapítja, hogy 
Romániában az infláció veszedelmes 
méreteket öltött. A román Nemzeti 
Bank aranyfedezete az utolsó hat hó-
napban. felére csökkent, a pénzmennyi-
ség pedig napról-napra növekszik. Í ía 
a román kormány nem tesz erélyes 
intézkedéseket, a pénzhígulást nem le-
het megállítani. 

* 

A sztrájkban á l ló angol kíkötőmua-
kások hétfőn reggel mindenütt munkába 
léptek. A Daily Herald, a munkáspárt 
lapja hangsúlyozta, hogy a kikótömun-
kások családjukkal együtt komoly áldo-
zatot vállaltak az egész munkásságért, 
amikor elhatározták magukat a sztrájk-
ra. A lap szerint a nem hivatalosan 
kezdeményezett sztrájkok szemben áll-
nak a munkáspárt elveivel és megne-
hezítik Anglia újjáépítését. 

London lakossága hétfőn reggel 
ujabb sztrájkhutlámra ébredt. Leálltak 
az autóbuszok, meg a villamosok, meri 
a koesiuezetők, meg a jegyszedők ma-

gasabb béreltet és rövidebb munkaidő, 
követeltek. 

A Pravda foglalkozik a keleti Iie.lv-
zettel és megállapítja, hogy Iiátsó-
Indíában és Indonéziában tovább folyik 
a harc, mert százmillióntji benszü.ött 
lakosság akarja kivivni függetlenségét. 
A most befejezett háborúnak célkitű-
zése éppen a béke biztosítása és a né-
pek függetlensége votl. Az események 
is mutatják a gyarmati kérdés fontos-
ságát. Ennek a kérdésnek a megold ása 
hozzátartozik a béke biztosításához. A 
Times baláviai tudósítója is éles han-
gon bírálja a holland kormány kelet-
indiai poíiükáját, 

<s 

A lávolkeleli demokrácia megvédé-
sére alakult bizottság tevelet intézeti 
Truman elnökhöz és rámutatott arra, 
hogy az Egyesült Államok beavatkozása 
Kína belügyeibe elleniéiben áll az 
amerikai külpolitikáról tett nyilatkoza-
tával. A jelenlegi kínai polgárháború 
nagyiészben az amerikai beavatkozói 
következménye és ez 0 uilágbékét veszé-
lyezteti. 

E Sí éten megalakul 
az uj magyar liorináuy 

(Budapest, november 6) A bmia-
pestl rádió jelentése szerint' a pártok 
vezérei hétfőn megbeszélésre ívűitek 
össze Budapesten. A megbeszélés ba-
ráti légkörben, a legteljesebb egyet-
értésben folyt le. A pártvezérek bií*-
állapodlak abban, hogy a kormány ál-

alabilásál nem halaszthatják í evá ib 
és a választások vcgez?siai£iiyéaek 
nyiiváncSiágrahozalaía níán azon rí a I 
ciegalaknt az n j magyar kormány. A 

megbeszéléseket beiden továbbfoly-
tatják. 

o qo 

Az orosz forradalom évfordulóján, 

Holnap ééteíőit ÍO órakor vonul f e l 
S z e g e d népe a Széchenyi-térre 
(Szeged, november 6) Beszámoltunk 

róla, hogy Szeged városa is nagysza-
bású ünnepségek keretében emlékezik 
meg az orosz októberi forradalom 28-ik 
évfordulójáról. Az ünnepségek műsorá-
ban változás állott be, amennyiben 

Szeged lakossága nem délután kél 
árakor vonul fel az orosz forrada-
lom köszöntésére, hanem Szeged 
népének tüntető felvonulását egybe-
kapcsolják a szerdán délelőtt 10 óra-
kor kezdődő városháza előtti ka-

tonai díszszemlével. 
Ebből az alkatomból Vörös József 

elvtárs" főispán, Dénes Leó elvtára. pol-
gármester, a Nemzeti Függetlenség ne-
vében pedig Szirmai István elvtárs, a 
Délmagyarország főszerkesztője kö-

A szerda déíelőtli űnnegseg után meg-
koszorúzzák a Széchenyi-téren levő 
szovjet emlékműveket, ma jd a Dugonics-
temetőbe vonulnak ki és itt is koszorút 
helye>nek a Szeged felszabadításakor 
eleseit orosz hősök sírjára. 

Kedd este a Szegedi Nemzeti Szín-
házban a Szovjet-Magyar Művelődési 
Társaság rendez orosz-magyar hang-
versenyt. A hangverseny a tervezett 
időpontnál egy órával később, tehát 
este 7 órakor kezdődik. Ennek kereté-
ben Vörös József és Dénes Leó elvtár-
sak, továbbá dr. Bartucz Lajos egye-
temi tanár, a társaság elnöke mond 
beszédet. 

A nagy orosz forradalom méltókép-
pen való megünneplésére szerdán egcsí 

szöuli a szovjet katonákat és emlékezikJ nap szünetet a tanítás a szegedi isko 
meg az októberi forradalom jelentő-j Iákban, hogy az ifjúság is részi vehessen 
ségérőf. az ünnepségeken. 

R a b l t g y i l k o s s á g a n e m z e t k ö z i i t o i i 
(Szeged, november 6) Rablógyilkos-

ság történt hétfőn este Felsökázpanf 
közelében a nemzetközi utón. 

Hideg Sándor és felesége kisteleki 
lakosok hétfőn Szegeden járlak, egy-
lovas laposkoesijukon gyümölcsét 
hoztak a városba. Árujukat eladva az 
esti szürkületben hazafelé poroszkál-
lak a nemzetközi u!on. Amint Felsö-
központot elhagyták, a süléiben egy 

/ i rendőrség a gyilkosság szinr.e-
tyén e g y véres kőfaragó baltái talált, 
a gyilkosságot nyilván ezzel követték 
el. A nyomozás megindult. Kedden 
reggel dr. Szűcs Andor vizsgálóbíró 
is kiszállt a helyszínre a nyomor Is 
irányítása végeit. 
m w m m m w i w í l l l f n b m b w w l w i 

— Az i /a io tá bizsi lsig állásvesztésre 
iiélle Főzi* Mártont. A 3. számú igazoló 

alak ugrott az útszéli árokból á kocsi bizottság hétfőn tárgyalta Főző Mórion 
elé és megtagadta a ló zabláját, "gyét, akit a kisvasút dolgozóinak ki-
majd felugrott a kocsira és megtá- j vánságára Dénes Leó elvtárs, polgár-
madla Hideg Sándort. Az asszonv raerter felíüggeziett állásától ö j s m é 

ebben a pitlanathan leugrott a kocsi-, i S S £ 2 i £ 
ró! es eszméletlenül lcrt.It el az ítélte Főző Mártont és ügyét az ősz-
árokban. Amikor jotdő muTva maga- i szes iratokkal együtt a 

lette át. • Ü l 

néphir ósághoz 
hoz tért, férjét összezúzott fejjet hal-
va tatátia a kocsin, ő maga is több •• —nr-vm—1 

sebből vérzett. A felsöközponti or- | Bű í i é kiadó. Ipartestület, táncte-
vos részcsitelle elsősegélyben és í rem. Bctícn, Deák Ferenc-u. 4. I . 4, 

konstatálta férje halálát. délután 2-tól 4-ig. 


