
I» E L W A l i Y A H <) R S Z A Í5 
K E D D . 1943 ju n i n , 22, 

Husz magyar újságíró 

a bécsi nemzetközi ujság-

iró kongresszuson 
Bécs, junius 21. A nemzeti újságíró 

szervezetek bécsi második ucmzeiko/.i 
ujsagirokongiesszusra ültek össze. Az 
eleseken fcuropaszerte ismert politiku-
sok es írók mondanak a tárgykör ke-
retébe tartozó beszedeket. Összesen 15 
uejj vesz reszt ezeken az üléseken. 

Magyar részről T ö r s Tibor, a 
Képviselőház alelnöke, valamint 'M i-
l o t a y István, az Uj Magyarság fő-
szerkesztője tart előadást. Magyar 
részről 20 újságíró érkezett a kon-
gresszusra. A megnyitót hétfőn ünne-
pi uíés vezette be. Az ünnepi ülésen 
Guglielmetti olasz alelnök elnökölt. 
Hangsúlyozta, hogy a második nem-
zetközi újságírói kongresszust a most 
folyó bajalmas háború érdekeinek 
szolgálatába állítják. Ebben különö-
sen fontos a sajtó a nemzeti körök 
védelmében, azaz a hit védelme s 
megerősítése és az áldozat vállalása 
szempontjából. Éles szavakkal emlé-
kezett meg ezután ar. ellenség tervei-
tói és a mostani háborúban lanusilnlt 
magatartáséról, maid hangsiűDozfa. 
lingv ebben a háborúban azok a népek 
győznek, amelyeknek erkölcsi és 
anyagi ereje töretlen. (MTI) 

Elfödték 

* nemlétező élelmiszerekkel 

szélhámoskodó asszonyt 

(A Bélmagyarország munkatársá-

tól) Megírta a Béhnagyar ország. 

hogy pár nappal ezelőtt egy fiatal 

izelliómosTiő gyermekkel a karj-in 

végigjárta a szegedi házakat és üz-

leteket és előlegek kicsnlásával 

r cmlétező élelmiszereket, adott el. 

r.bbö) kifolyólag több feljeentés 

érkezett » rendőrségre ismeretlen 

tettes ellen, akinek személyleirását 

mindegyik káro«ult megadta. 

Hétfőn meg Mikla András Palia-

ri d u ó i -ntca 5. szám alatti lakos 

tett. feljelentést- aki elmondotta, 

hogy. őt Ábrahám Antalné, Tóth 

F.tal szegedi lakos a mult óv de-

e*">7»i)* reben azzal az ürüggyel, 

hogV 3 kiló cukrot ad neki. 13 pen 

góért. károsította meg. Az ügyben 

.lefolytatott nyomozás megállapí-

totta, hogy Ábrahám Antalné azonos 

a gyermekkel házaló szélhámonső-

veí. A rendőrség hétfőn, délelőtt le 

is tartóztatta Ahrahámnrt. 

Kihallgatása során előadta a fia-

tal szélhámostiő. hogy vevőit oly 

módon károsította meg. hogy az. 

„üzlet" megkötése után, amely 

íibban á l l t hogy nemlétező élelmi-

szerekért, keresett közélelmezési 

cikkekért, előleget vett fel. Mintán 

megvolt az előleg, elhivta őket egy 

átjáróházhoz és azt mondotta ne-

>ik , bogy várják meg. amig vissza-

jön. A szélbámosnő bement a ház-

ba és a másik kijáraton megszö-

kött.' Tettének elkövetését, szrihá. 

mokosdását és csalását azzal magya-

rázta a rendőrség előtt tett valló-

másában, hogy szűkös anyagi vi-

szonyok között élt- és ilyen módon 

akart pénzt szerezni. 

A rendőrség Ábrahám Antalné 

Iclartóztatá-ával kapcsolatosan az-

zal a kéréssel fordul a károsultak-

bor,. akik még nem tettek feljelen-

tést, jelenkezzensk a rendőrségen, 

-begy össreíllíthj»e|k Ábrahámné 

bftnlistá ié i . 

Horváth professzor közzétette 
szegedi és kolozsvári 

közvéleménykutatásának eredményét 
(A Délmagyarroszág munkatársa-' 

•ól) Bizonyára sokan emlékeznek meg 
b/.egeden arra az érdekes előadásra, 
amelyet dr. H o r v á t h Barna, a volt 
szegedi Ferenc József-tudományegye-
tem. jelenleg a Kolozsvárra hazaköl-
tözött Ferenc József-tudományegye-
tem jogi karának professzora tartott 
tavaly Szegeden az Egyetembarátok 
szabadegyetemi előadássorozatában a 
közvéleménykutatásról. ' 

Horváth Barna most adta ki könyv-
ben a közvéleménykutatással kapcso-
latos kísérletei eredményét. Majdnem 
600 embert vizsgáltak meg Szegeden 
és Kolozsvárott a két kísérlet alatt 
és a válaszokból több. mint 200.000 
adatot dotcoztnk fel. A könvy mel-
lett hatalmas férképnagyságn táblá-
zatok vannak, amelyek a kózvéle-
ménykulatás során módot adnak a 
legkülönbözőbb válaszok kiszámítá-
sára. Ennek a segítségével meg lehet 
állapítani például ar.f. hogy azok. 
akik a jobhraha.itás vaey bátrába,itás 
kérdéscsoportjában válaszukban az.t 
mondották, hogv a balrahajtá* batá. 
rozottnn helyesebb, mit válaszolnak 
arra a kérdésre, bngr VI rótt Tisza? 
Ez a táblázat mindenfele kombináció 
mecalkotására alkalma*. természete-
sen csak azokat a kérdéseket lehet 
kombinálni, amelvek a vizsgálat alkal-
mával a kérdőiveken szerepeltek. Pél-
dául válaszol a táblázat arra. hogy 
akik azt mondották, az erdélyi szej. 
lemről, hogy csavaroz észjárásban 
nyilatkozik mrg, mit szeretnek a szín-
házban jobban, könnvfl vígjátékot-e, 
vacy klasszikus drámát. Akik salát 
jellemző tulajdonságuknak az őszin-
teségei tartják, azokról a táblázattal 
meg lehet állapitanl, mit mondanak 
Bartók mnzsikájáról. bogy minden 
eddiginél szebb nj zenei világ, vagv 
szemfényvesztés, vagy pedig Bartók 
csak egy a sok iránykeresö közül. 

Melyiket részesiti előnyben? _ 
ilven cim alatt foglalta össze Horváth 
Barna a szegedi kő/véleménykutatás-
pál az egyik kérdéscsoportot. Előkeli 
venni a táblázatot és meg kell nézni, 
hogy akik Karády. Szeleezky és Tol-
nay közfii Karádyt választották, mit 
keresnek a nőknél, könnyű flörtöt-e 
vagy regényt. 

Horváth Barna óriási munkával, 
grafikonok és táblázatok egész töme-
gével mutatja be a körvéleménykuta-
tás eredményét. Az egvik táblázat » 
kolozsvári és szegedi vélemények 
egymáshoz való visz.onyáf is feltünte-
ti. Például Advt a szegedi kérdezel 
tek több. mint 50 százaléka sz nj vers 
é« a szociális magyarság tángelméjé 
nek vallott, mig Kolozsvárott esak 
százalék válaszolt igy. Szegeden vi-
szont. ngy látszik szerényebbek az 
emberek, mert itt csak 30 százalék 
vallotta magát átlagon felülinek, mis: 
Kolozsvárott 35. Átlagon alulinak vi 
szont esak ketten mondották magukat 
Szegeden és hárman Kolozsvárott. 

Abban a csoportban, ameiv a »mit 
részesít előnyben* kérdésekre vála-
szol, igv oszlanak meg a feleletek: a 
Tisza— Apponvi—Andrássy csoportban 
Apponvinak volf legtöbb hive, a meg-
jelentek fele mellette foglalt éttást, 
Tisza mellett 27 százalék, mig And-
rássyf 7 százalék részesítette előny-
ben A festők közül 123 szavazat esett 
C s ó k Istvánra. 103 G l a t z Oszkár-
ra és 56 S z f t n y i Istvánra. A barná-
kat a kérdezettek 189-en részesitik 
előnyben, a szőkéket mindössze 1t1 
jelenlévő. A szerelemben nagy re-
gény népszerűbb, minf a könnyű flört, 
lelki társat sokkal többen keresnek, 
mint modern sportpajtásb vagy mon-
dén-partnert. A modern költők közül 
Ady a legnépszerűbb és a drámaírók 
között 7. \ 1 a h y Lajos. 

A grafikonok és táblázatok", a kü-
lönböző érdekesebbnél éMeV»sfbh 
ö*s?ehas©ulitá«©k után Horváth pro-
fesszor közli e módszerre »onntk"zó 

wegfigyelóseit. Megállapítja, bogy a 
vizsgált közönség « szabadegyetemi 
előadások tipikus közönsége volt. A 
szabadegyetemi előadásokat a vizsgá-
lat idején Kolozsvárt igen nagy mér-
tékben. Szegeden valamivel kevésbe 
tátogatta a közönség. Bemutatja a 
kiilönbözö csoportokon belül a női 
és férfiszavazatok túlsúlya. Az átlag-
emberéknek 62 százaléka. az elégedet-
teknek és a pesszimistáknak 60 szá-
zaléka, azoknak, akik a jogot a hata-
lom parancsának tartják 58 százalé-
ka. a gytijtogatásra és lopásra hajla-
mosaknak 52 százatéka. az indivi-
dualistáknak 56 százaléka, a humoro-
saknak és a realistáknak 55 százalé-
ka nő. Az átlagfelettieknek, a testi 
sértésre hajlamosaknak, a kollektt'vis-
fáknak. az eléigedetleneknek, a gyil-
kosságra hajlamosaknak. a hnmortala-
noknak, az optimistáknak és Ideális 
tiknak a túlnyomó többsége férfi. 
Azt találta a vizsgálat, hogy a jog 
hatalmi szemléletére való hajlam s 
korral növekszik, a protestánsok in-
kább hajtanak e szemlélet felé. mint 
a katolikusok és a nők inkább, minf 
s férfiak. 

Különböző kérdőiteken * nyilvá-
nított véleménv erősségi fokát, má® 
táblázatokon ptóig egyik vagv másik 
kérdés által kiváltott érzelmi vissza-
hatást kívánta a vizsgálat lemérni. 

A hatalmas munka, amelvet Hor-
váth Barna egyetemi tanár és mun-
katársai végeztek a Ttózvéleméntvkn-
latással. igen nagy érdeklődést vál-
tott ki tudományos körökben. 

MAGYAR 
nyi lvánosság 

TlL.Dk ÜuLiAt t , a Kis&azuapari el-
nöke lapjában, a Független Magyar 
Ujsag-ban cikket irt »Igen: huma-
nizmust cimmel. A többi közölt a 
következőkert mondja: 
Az oktalan és fékevesztett gyűlöl-

ség soha nem volt kenyere a magyar 
embernek. Mély erkölcsi érzése mindig 
távoltartotta attól, hogy a máséra vá-
gyakozzék s a magyarság történelmé-
ből rggyogó példák százait lehetne 
felsorolni arra, hogy miként talált ol-
talmat magyar földön és magyar lé-
tekben mások jogos érdeke és igazsá-
ga is. Számtalanszor volt ez a föld 
gyengék, elhagyatottak, sorstól vert 
emberek menedéke. Magyarság és hu-
manizmus elválaszthatatlanok egymás-
tól. Bennünket emberséges természet-
tel teremtett az Isten s ezt a termé-
szetet semmiféle agitáció nem fogja 
megváltoztatni. 

>Már megint * humanizmus!* — 
veji szemünkre az egyik szélsőjobbol-
dali l ap . . . Igen! emberies gondolko-
zásuak vagyunk, mert magyarok va-
gyunk és mert a kereszténységet nem 
jelszónak használjuk, nem a tagadás 
szellemét szolgáljuk vele. de a lelkünk 

• legmélyéig komolyan vesszük s igaz-
ságait a magunk és társadalmunk éle-
tében megvalósítani akarjuk. Arról 
talán m-é.ssem lehet vitázni, hogy a 
kereszténység a legtisztább humanir. 
must emberiességet hirdeti és annak 
betartását követeli meg minden hívé-
től. mindenkivel szemben. Ha egyszer 
Krisztus tanítását valaki magáévá 
tette, nem válogathat dőre módon ab-
ban. hogv kivel szpmhen tartozik az 
emberiesség és szeretel parancsait ér-
vényeslteni. Az igazságok, amelveket 
Krisztus hirdetett, oszthatatlanok 
Vagy vállalja az ember azokat, vagy 
sem. Aki magát kereszténynek hirdet' 
az ne próbálja meg a keresztény igaz-
ságok érrénvét egyik-másik esetben 
fétre tenni, merf aki egy tgarsógol 
aitriígad, az mindent megtagadott 

H I R E K 
Szegedi u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban és sz 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A városi múzeum egész, évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Lein-
zinger örök. k. dr. Tukats Sáncomé 
Horváth M. u. 9. Pósa Bálás Kálvá-
ria u. 17., dr. Kocsis J. Enrjréné 
Földmiives-utca 17, Nelmeczi Béla 
Somogyi-telep IX. n. 4«9. 

Városi Színház: T i h a n y i mes-
t e r b f i v é s e r e v t f j e . 

Mozik műsora: Relvároat Móri: 
É j t é l i g y o r s , Korzó Mnzl: M s-
l á j i k a l ó z o k . Széchenyi Mozi. 
G ü I b a b a . 
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AZ ELNÓTÉT1TÉS KEZDETI? 
ESTE TIZ ÓRAKOR. 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 

— o o o — 

— A Kormányzó arcképének lelep-

lezése Szentesen. Szentesről jelentik: 

A város képviselőtestülete vasárnap 

leplezte le vitéz nagybánvni H o r t h y 

Miklós életnagyságú képet. K o s z t * 

József alkotását az újjáalakított • vá-

rosi közgyűlési teremben. Az. ünnep-

ségen vitéz R o n e z o s Miklós állam-

titkár is megjelent. K N a g v Sándor 

polgármester mondott beszédet, majd 

vitéz R o n e z o s Miklós emléke/ptl 

meg a Kormányzó születésének 75. év-

fordulójáról. A közgyűlés hódoló táv-

iratot intézett a Kormányzóhoz,. , 

_ Kedden közellátási értekezlet. A 
szokásos heti köellátási értekezletet 
ezen a héten hétfő helvett kivételesen 
kedden délelőtt 10 órakor tartiák mrg 
a városházán dr. Tukats Sándor főis-
pán elnöklésével 

— Szentesen bevezetik a hn*e*el-
vényeket. Szentesről jelentik: Szent© 
sen küszöbön áll a btisszelvénvek be-
vezetése. A múltban megtörtént, bogv 
sokan zsebükben R—10 vásárlási 
könvvvel indultak hnsszerző kőrútra. 
Gsongrád vármegye területén a 100 
holdon aluli birtokosok között már 
szétosztották a gazdakönvveket. A 
szenlesí közellátási felügyelőség szak-
közegei a részletes beszámoló elkészí-
tésén dolgoznak. 

Házassár.. Kelemen Károlv 
i'HódmerffvásárheM" és Klein Tréyr 
(Makót házasságot kötöttek. 

Einnnrsz.áchan leszállították • 
kenyér* dacot. Helsinkiből jelenti a 
Nemzetközi Sa'fó Tudósító: Rarlo 
Ellialae finn közellétásügvi minisztn 
rasárnan beielentetf e. bo<rv inliu* 
1-től kezdődően ismét a régi mennrí-
sc-rre szállít lük' le a kenvéradagof 
1042 novemberében a téli hónapok 
tartamára felemelték a kevérndngof 
é® ezt az emelést most hatálytalanít-
ják. fMTTV 

FERENCJDZSEF 
K E S E R Ű V Í Z 

FIGYELEM 
Sütödémet Korot>a-u»ca 29. 

alalt megnyitottam! Naponta friss há-
zikenyér kapható! Viszonteladóknak 
is. Privát sütést egész, nap vállatok 

Szíves pártfogást kér: 
GYÖRKÉT SÁNDOR 

350 sútúmaseT, 


