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iivafalos válaszláss végeredmény 
A Delügyminlsztérium válasz-

tási csoportja jelenti: Valarneny-
ryi választókerületi székhelyen a 

v...asztás eredményeinek össze-
számlálása az összes szavazokö-
röi: jegyzőkönyveinek eredmé-
nyei alapján véget ért. 

A május 15-i országgyűlési 
ké ( iselöváiasztáson az idén elő-
ször jogosult 1928 és 29-es két 
uj korosztállyal, a hadifogságból 
vi.s átértekkel és a választójogo-
suitságukat 1947 óta visszanyer-
tekkel együtt a névjegyzékbe fel-
vett váiasztqjogosultak száma 6 
tn|i!ió 53.972 volt. 

leszavazott 5J30.519. — 'A 
Népjrontra szavazott 5,478.515• — 
Ellene szavazott 167.283. — Ér-
vénytelen 86.721. 

Az egyes választókerületekben 
a megválasztott képviselők szá-
ma a következő: 

Baranya-Tolna 22 képviselő, 
Somogy 14, Zala 13, Vas 10, 
Győr-Sopron 14, Veszprém 10, 
Fejér-Komárom-Esztergom 17, 

Nagybudapest 65, Pest-Bács 43, 
Békés 12, Szolnok 14, Hajdú-Bi-
har 18, Csongrád-Csanád 19, Sza 
bolcs-Szatmár 20, Borsod-Abaúj-
Zemplén 23, Heves-Nógrád 21 
képviselő. 

Az ország 16 választókerüle-
tében tehát megválasztottak ösz-
szesen 335 képviselőt 

A Magyar Függetlenségi Nép-
front országos lajstromán man-
dátumot nyert 60 képviselő. 

A választókerületek töredék-
szavazatait alapján további képvi-
selőjelöltek jutnak mandátum-
hoz. A töredékszavazatok alapján 
elnyerhető mandátumok számát 
a budapesti IV. kerületi válasz 
tási bizottság, mint országos vá-
lasztási bizottság fogja megálla-
pítani. Úgyszintén az országos 
választási bizottság állapítja meg, 
hogy mely választókerületek jut 
nak ilyen módon ujabb mandá-
tumhoz. 

Ez a munka előreláthatólag 
még néhány napot igénybe vesz. 

Az uj' magyar országgyűlés, valóban népi 
országgyűlés 

Satyilov, a Trud szerdai 
számában »A magyar nép 
diadala* címen irolt cikké-
ben megállapítja, hogy a má-
jus 15-i magyar országgyűlé-
si választások a Független 
Népfrontban tömörült demo-
kratikus erők ragyogó diadalát 
hozták. Ez valóban népi or-
szággyűlés lesz. h Független-
ségi Népfront hatalmas diada-
lát a Magyar Dolgozók Pártjá-
nak, a Függetlenségi Népfront 
l e elő e ejének u jáépitő mun-
kája készítette elő. A magyar 
pép a szavazással jóváhagyta 
a Népfront eddig végzeit mun-
káját és választási program-
ját, amely % szocializmus 
alapjai felépítésének program-
Ja. 

A csehszlovákiai magyar dol-
gozók napilapja, a Pozsonyban 
megjelenő Új Szó hosszabb 

cikkben foglalkozik a magyar-
országi választás jelentőségé-
vel. Megállapítja, hogy 1919 
május 15-e ujabb határkövet 
jelent Magyarország életében. 
Jelenti a magyar dolgozók né-
pi tömegének osztatlan és 
m aradék lalan egy bek apcsoló -
dását, színvallását mindén hi-
tellenkedőv|el szemben, hogy 
a demokratikus államrend 
nemcsak külső máz, hanem az 
ország széles tömegeiben gyö-
kerező valóság. A magyar nép 
osztatlan egységben sorakozik 
a népi demokrácia nagy esz-
méi mögött. Magyarország né-
pe töretlenül és maradéktala-
nul kívánja a szocializmus és 
a világbéke megvalósítását, 
karöltve a Szovjetunióval és 
a népi demokratikus államok-
kal. 

A Népfront győzelme súlyos csapás 
a háború és a reakció erőire 

A külföldi sajló továbbra is 
«ok helyet szentel a magyar vá-
laszlásoknak. Egyes lapok ve-
zércikkben értékelik a választás 
Jelentőségét, mások részletes 
beszámolót közölnek a választás 
lefolyásáról. A brüsszeli Le Soir 
részletesen beszámol a váfasz-
tá okról. A reakciós svájci 
Razelta de Lasanne kénytelen 
elismerni, hogy a .magVar k°r-
avhig az ötéves tervvet, a ter-

melés jelentékeny növelésével, 
az életszínvonal emelésével je-
lentékeny számú választót állí-
tott a Népfront mellé. 

A Marseiltebcn megjelenő Le 
Marseila'se budapesti tudódló-
jának választási beszámo-
lóját közli. Egyetlen be-
csületes ember sem állithatja, 
hogy a választások nem voltak 
szabadok — mondja a tudósító, 
aki tf-lzb magyar várost meglá-

togatott Budapesten kívül , a 
választás napján és sehol sem-
mi nyomát nem látta oíyan in-
tézkedésnek, amellyel a népre 
nyomást akartak volna gyako-
rolni. A nép dalolva járult az 
urnákhoz, mert tudta, hogy ki-
vívta a szabadságot és halad a 
szocializmus felé. 

A Humanité vezércikkében 
megállapítja, hogy a demokrá-
cia vasárnap elsöprő győzel-
met aratott a magyarországi vá-
lasztásokon. Az elbukott kizsák-
mányoló kisebbségnek nincs 
többé szflva Magyarországon- A 
nép óriási többsége gyakorolja 

hatalmat és ez így igazságos.-
Magyarország és Bulgária a va-
sárnapi választás után a nagy-
tömegek támogatásával — ólyan 
fényes jövő felé haíad. amely-
ben megszűnik embernek ember 
általi kizsákmányolása. A béke 
és a haladás hívei az egész vi-
lágon üdvözlik a magyar és 
bo'.gár nép győzelmét, mert tud-
ják, hogy ez a győzetem sufyos 
csapás a háború és a reakció 
erőire. . 

11 csfli igríid-ísanáili 
választási végersötnéityak 

A Csongrád—csanádi kerü-
letszékhelyén alakult válasz-
tási bizottság szerdán délelőtt 
11 órakor a választási bizott-
ság helyiségében ülést tar-
tott. Az ülés® nyilvánosság-
ra hozták az országos és a 
csongrád—csanádi választó-
kerület hivatalos szavazati 
végeredményét. 

Az országos eredmények a 
következőit: Az ország terü-
letén szavazati jogot kapott 
6,053.972 személy. Ebből le-
szavazott 5,730.519 személy 
91/.61/% arányban. Ebből a 
Népfrontra szavazott össze-
sen 5,1/78.515 személy, 95.6 
országos százalékarányban. 

A csongrád—csanádi vá-
lasztókerületben szavazati 
joggal bírt 345.966 személy. 
Ebből leszavazott 325.726 
személy 94.10 százalékarány-
ban. Ebből érvényes szava-
zatnak 319.649-et számítot-
tak — érvénytelennek 6.071-et 
nyilvánítottak. A Népfrontra 
szavazott összesen 308.786, 
94.80 százalékarányban. A 
csongrád—csanádi választó-
kerületben 10.863 Népfront-
ellenes szavazatot számláltak, 
összesen 2.74 százalékarány-
ban. 

Van már klubjuk 
a le&iygiKHazlstáfciali is; 
A napokban avatták fel a sze-

gedi leánygimnázium klubhelyi-
ségét. Az ünnepélyes avatás al-
kalmával a leánygimnázium kul-
turgárdája adott rdvós műsort. 
A klubhelyiség felavatása lehe-
tővé leszi azt, hogy a jövőben 
ne csak a tanulási idő alatt ta-
lálkozhassanak egymással a ta-
nulók, hanem szabadidejüket a 
klubhelyiségben ,szórakozással 
tölthessék el. 

Készülnek a nyaralásra 
az egyetem dolgozói 

A szegedi Tadomány egy etem 
üzemi bizottsága és a gazdasági 
hivatal vezetősége szerdán dél-
előtt ülést tartott. Az ülésen terv-
be vették, hogy az egyetemnek 
Balatonfonyódon lévő két üdülő-
telepét junius elsejére a dolgo-
zók rendelkezésére bocsájtják. A 
nyaralótelepek tatarozást mun-
káit még e héten megkezdik. A 
kedvezményes nyaralásra már ez-
U'fi/i 200 klinikai dolgozó je-
U-ntKczéu. okik felváltva tizenkét 
ne történek n fíntn/on mellett. 

EiiaySs hizlalás! szenődás! MWnk 
a dobozé parasz'o'í 

A kormány felhatalmazta 
a sertéstenyésztési nemzeti vál-
lalatot, hogy a dolgozó paraszt-
sággal előnyös jeltételek mellett 
tenyésztési és hizlalási szerződést 
kössön. Erre a célra megfelelő 
összegű, másféléves lejáratú hi-
telkeret éli a nemzeti vállalat 
rendelkezésére. Az NV a szer-
ződések keretében fialásonként 
zsirsertéseknél 3— hússertések-
nél 4—4 malacot vesz át és min-
den lekötött sertés után 3 rész-
letben, összesen 300 forint előle-
get bocsát a tenyésztő rendel-

kezésére. A tenyésztőnek az alap-
áron felül a törzskönyvezésre al-
kalmas malacok után 20 százalék, 
továbbszaporitásra alkalmasak 
után 10 százalék, hizlalásra va-
lók után 5 százalék felárat kell 
folyósítani. Hizlalási szerződést 
köthet minden paraszt, aki vál-
lalja, hogy saját sertését 6 és fél 
hónap alatt legalább 126 kilóra 
felhizlalja. Előlegül az NV 300 
Ft-ot folyósít. Szerződést min-
den dolgozó paraszt a helyi szö-
vetkezet utján köthet 

Í20 várost szabadítottak fel 

a hinasnépi felszabadító csapatott 
A kinaí népi felszabadító 

hadsereg csapatai az utóbbi 20 
napokban a Jangce folyón 
történt átkelés óta 5 tartomá-
nyon haladtak át és a Jangce 
alsó folyásától számítva közel 
500 km-t haladlak előre 

Sanghaj körül az ostromgyű-
rű egyre szorosabb. A nép-
hadsereg csapatai sok helyütt 
beszivárogtak Sanghaj külvá-
rosaiba. ta Ifep 

Kantonban kihirdették az 
ostromállanolot 

A némef nép többsége 
egységes demokraükus 
Németországot követel 

Waiter Ulbricht, a szoci-
alista egységpárt berlini érte-
kezletén hangsúlyozta, hogy a 
vasárnap-hétfői válasziás ered-
ményei a béike erőinek hatat-
tuas diadalát és a háborús 
uszítók súlyos vereséget jelen-
ti A berlini eredmény különö-
sen nagy fontosságú, miután 
a háborús uszitó nyugatberlini 
sajtó és a Berlinben működő 
külföldi rádió mindent megtett 
a szavazóik befolyásolására A 
választási eredmények megmu-
tatták, hogy a német nép több-
sége elutasítja a nyugati ha-

talmak megszállási alkolmá, 
nyát és követeli a német bé-
keszerződés megkötéséit. -Né-
metország szovjet övezeténe'i 
démokratikus arcvonalát nem-
zeti arcvonallá kell kiszé'es'i. 
teni azzal a feladattal, hogj 
küzdjön Németország égysé. 
géért és függetlenségéért Eb, 
ben a nemzeti arcvonalban 
össze kell fogniok Németor. 
szág békeszerető elemeinek és 
demokratikus erőinek, mert be 
kelt látuiok, hogy a nyugati 
hatalmak imperializmus és 
gyarmatosító törekvése Né-
metország legfőbb ellensége. 

Az ísiöiarclio I m M 
terrorral és u j a ! í i lorus Inlézkgdésse] v á l a s z o d 

a görög i M r a l i f e u s taány fcéliefg&itea 
A szabad Görögország hír-

szolgálati irodája ismerteti Par-
calidisznek, az ideiglenes de-
mokratikus görög kormány el-
nökének cikkét, afeely rámutat 
arra, hogyan felelnek a mon-
archo-fasiszták a demokratikus 
kormány békefelhivására. Par-
calidisz miniszterelnök megál-
lapítja, hogy 

a görögországi rémuralom 
minden eddigi méreteket fe-

lülmúl. 
A hazafiak kivégzése az utóbbi 
napokban megsokszorozódott, az 

újonnan letartóztatottak számi 
pedig meghaladja a háromezret, 
A demokratikus kormány béke-
felhívását — ltja Parcalidisz — 
az az óhaj sugalmazta, hogy 
véget vessen az erőszakoskodás-
nak és vérontásnak. A minisz-
terelnök végül felhívással for-
dul a világ közvéleményéhez, 
hogy 

íékP/ze meg a bűnös keze-
ket, amelyek vírbe akarják 
'fojtani a görög nép őszinte 

békevágyát-

Stegáiib-ieníS taMd^víszoayok 
az Egyesült Düatno'áhan 

Az Egyesült Államok költség-
vetési bizottságának jelentésé-
ből kitűnik, hogy az amerikai 
nagyvárosokban minden 5-ik 
család nyomortanyán tengődik. 
A háború alatt 6s a háború 
utón építették a nagyvállalatok 
sok drága Inxnsházát a kapita-
listák számára, de az átlag-
amerikaiak kö'-ött megdöbbentő 
a lakásínség. A szonáta® olyan 
csekély összeget szavazott meg 
lakásépítésre, hogy még a szük-
séglet cgylizedrészérc sem ele-
gendő. Csnpán Newyorkban 500, 
ezer ember él nyomortanyákon 
és kétharmaduk szenved titclő-
bajban. 

II liévs] aiüülússái 

óriási t i i ü f cNss í i t i l i tfozott 
a h o r u n r / náaeHeaes" 
gazdasági tim si íen 

A bécsi munkásság kedden dél« 
után óriási tüntetésiéi tiltakozott 
a kormáng gyalázatos »ár-bcr-
egyezmény--tervezete ellen. A 
nagyszabású tüntetést a kommu-
nista párt szervezte, de a szo-
ciáldemokrata és pártonkívüli 
munkások nagy tömegei*Is csat-
lakoztak a felvonuláshoz. A vá-
rosháza elé vonult tüntetek éle-
sen tiltakoztok a kormány uj 
intézkedése ellen, amely még to-
vái>b növelné az amúgy Is elvi-
selhetetlen terheket. 

Szeged do'gozoiríak részvéSfávírafa 
Balázs Béla özvegyének 

A Szeged város dolgozói nevében Balázs Béla elvtárs. * 
kiváló magyar iró halála alkalmából Dénes l.e'i elvtárs, pol-
gármester részvéttáviratot intézel* a költő családjához. 

— őszinte me/döbb: nőssel értesültünk, — írja a távirat, 
— városunk nagy fiának, Balázs Bélának elhunytáról. Fáj-
dalmában fogadja legőszintébb együttérzésünket. 

Romokból építenek Pusztamérgesen 

A pusztamérges! pártszervezet 
és az MNDSz tagjai romokból 
egy teljesen u) pártház építésé-
hez kezdtek hozzá. Az otthoni! és 
a mezei munka elvégzése után 
szabadidejükben építik naponta 
rohammunkával az uj párthelyi-
séget. 

Ugyanakkor az EPOSz tagjai 
egy elhanyagolt, rossz raktárhe-

lyiségből többhetes rohammunká-
val gyönyörű EPOSz-otthont épb 
tettek fel. Leányok, fiuk dolgoz-
tak szorgalmasan s a lépcsöké-
szitéstől a meszelésig mindent ők 
végeztek el. 

Mind a pártszervezet, mind ct 
EPOSz helyiségét. pünkösdkor 
kultúrműsorral, tánccal egybekö-
tött ünnepség keretében avat-
ják fel. 

N é p f ü r d ő é p ü l P l i v r » r o s o n 

és 
A hároméves terv keretében a kőzeljövöben kezdik el v 

pltvarosi és a püspökidéi népfürdő építési munkálatait A két 
község dolgozódnak régi vágyát váltja valóra népi demokráciánk 
és a hároméves terv. 

A népfürdők épiíése gyors ütemben halad majd és ez és 
végére teljesen elkészül. M" pitvarosi és a püspöklelcl népfürdő-
bem négy-négy zuhanyozó és két-két kád lesz. A népfürdőt a köz-

ség minden "dolgozója igénybe veheti maid ioen olcsó díjért. 


